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 โครงสร้างเวลาเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 
 

บทที่ / เร่ือง เวลา (ชั่วโมง) 
บทท่ี 1  ร่างกายของเรา 10 
บทท่ี 2  สัตว์และพืชรอบตัวเรา 12 
บทท่ี 3  วัสดุรอบตัว 10 
บทท่ี 4  กิจกรรมวิทยาการคำนวณ 8 
    

รวมภาคเรียนท่ี 1 40 
บทท่ี 5 เสียงในชีวิตประจำวัน 10 
บทท่ี 6 ท้องฟ้าและดวงดาว 11 
บทท่ี 7 หิน 9 
บทท่ี 8 กิจกรรมวิทยาการคำนวณ 10 
  

รวมภาคเรียนท่ี 2 40 
 

หมายเหตุ จำนวนช่ัวโมงท่ีสอนในแต่ละบท รวมเวลาท่ีใช้ในการทดสอบไว้แล้ว 
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กำหนดการจัดการเรียนรู้ 
รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว11101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 หน่วยการเรียนรู้  2  หน่วย  เวลา 40 ชั่วโมง 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

1 
(14 – 18 มิ.ย. 64) 

หน่วยที่ 2 
ตัวเรา สัตว์ 
และ 
พืชรอบตัวเรา 
บทท่ี 1 
ร่างกายของเรา 

ว 1.2 ป.1/1 
 

ระบุช่ือ บรรยายลักษณะ
และบอกหน้าท่ีของส่วน
ต่าง ๆของร่างกายมนุษย์ 
สัตว์ และพืช รวมทั้ง
บรรยายการทำหน้าท่ี
ร่วมกันของส่วนต่าง ๆ 
ของร่างกายมนุษย์ใน
การทำกิจกรรมต่าง ๆ 
จากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 

-  มนุษย์มีส่วนต่าง ๆ ท่ีมีลักษณะและ
หน้าท่ีแตกต่างกัน เพื่อให้เหมาะสมในการ
ดำรงชีวิต เช่น ตามีหน้าท่ีไว้มองดู โดยมี
หนังตาและขนตา เพื่อป้องกันอันตราย
ให้กับตา หูมีหน้าท่ีรับฟังเสียง โดยมีใบหู
และรูหู เพื่อเป็นทางผ่านของเสียง ปากมี
หน้าท่ีพูด กินอาหาร มีช่องปากและมีริม
ฝีปากบนล่าง แขนและมือมีหน้าท่ียก หยิบ 
จับ มีท่อนแขนและนิ้วมือท่ีขยับได้ สมองมี
หน้าท่ีควบคุมการทำงานของส่วนต่าง ๆ 
ของร่างกายอยู่ในกะโหลกศีรษะโดยส่วน
ต่าง ๆ ของร่างกายจะทำหน้าท่ีร่วมกันใน
การทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน 
-  สัตว์มีหลายชนิด แต่ละชนิดมีส่วนต่าง ๆ 
ท่ีมีลักษณะและหน้าท่ีแตกต่างกัน เพื่อให้
เหมาะสมในการดำรงชีวิต เช่น ปลามีครีบ
เป็นแผ่น ส่วนกบ เต่า แมว มีขา 4 ขา และ
มีเท้าสำหรับใช้ในการเคล่ือนท่ี 

✓ ✓ สื่อประกอบการสอน  
- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.1 
เล่ม 1  หน้า 27 – 41 
- แบบบันทึกกิจกรรมรายวิชาพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์ สสวท. ป.1 เล่ม 1  หน้า 
30 – 47 
https://proj14.ipst.ac.th/p1/p1-
sci-book1/ 
 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

https://proj14.ipst.ac.th/p1/p1-sci-book1/
https://proj14.ipst.ac.th/p1/p1-sci-book1/
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    -  พืชมีส่วนต่าง ๆ ท่ีมีลักษณะและหน้าท่ี 
แตกต่างกันเพื่อให้เหมาะสมในการ 
ดำรงชีวิต โดยท่ัวไป รากมีลักษณะเรียว
ยาวและแตกแขนงเป็นรากเล็ก ๆ ทำหน้าท่ี 
ดูดน้ำ ลำต้นมีลักษณะเป็นทรงกระบอก 
ต้ังตรงและมีกิ่งก้าน ทำหน้าท่ีซูกิ่งก้าน 
ใบและดอก ใบมีลักษณะเป็นแผ่นแบน 
ทำหน้าท่ีสร้างอาหาร นอกจากนี้พืช 
หลายชนิด อาจมีดอกท่ีมีสี รูปร่างต่าง ๆ 
ทำหน้าท่ีสืบพันธุ์ รวมท้ังมีผลท่ีมีเปลือก 
มีเนื้อห่อหุ้มเมล็ด และมีเมล็ดซึ่งสามารถ
งอกเป็นต้นใหม่ได้ 

   

 
 
 
 
 
 
 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

2 
(21 – 25 ม.ิย. 64) 

หน่วยที่ 2 
ตัวเรา สัตว์ 
และ 
พืชรอบตัวเรา 
บทท่ี 1 

ว 1.2 ป.1/1 
 

ระบุช่ือ บรรยายลักษณะ
และบอกหน้าท่ีของส่วน
ต่าง ๆของร่างกายมนุษย์ 
สัตว์ และพืช รวมทั้ง
บรรยายการทำหน้าท่ี

-  มนุษย์มีส่วนต่าง ๆ ท่ีมีลักษณะและ
หน้าท่ีแตกต่างกัน เพื่อให้เหมาะสมในการ
ดำรงชีวิต เช่น ตามีหน้าท่ีไว้มองดู โดยมี
หนังตาและขนตา เพื่อป้องกันอันตราย
ให้กับตา หูมีหน้าท่ีรับฟังเสียง โดยมีใบหู

✓ ✓ สื่อประกอบการสอน  
- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.1 
เล่ม 1  หน้า 27 – 41 
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ร่างกายของเรา ร่วมกันของส่วนต่าง ๆ 
ของร่างกายมนุษย์ใน
การทำกิจกรรมต่าง ๆ 
จากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 

และรูหู เพื่อเป็นทางผ่านของเสียง ปากมี
หน้าท่ีพูด กินอาหาร มีช่องปากและมีริม
ฝีปากบนล่าง แขนและมือมีหน้าท่ียก หยิบ 
จับ มีท่อนแขนและนิ้วมือท่ีขยับได้ สมองมี
หน้าท่ีควบคุมการทำงานของส่วนต่าง ๆ 
ของร่างกายอยู่ในกะโหลกศีรษะโดยส่วน
ต่าง ๆ ของร่างกายจะทำหน้าท่ีร่วมกันใน
การทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน 
-  สัตว์มีหลายชนิด แต่ละชนิดมีส่วนต่าง ๆ 
ท่ีมีลักษณะและหน้าท่ีแตกต่างกัน เพื่อให้
เหมาะสมในการดำรงชีวิต เช่น ปลามีครีบ
เป็นแผ่น ส่วนกบ เต่า แมว มีขา 4 ขา และ
มีเท้าสำหรับใช้ในการเคล่ือนท่ี 

- แบบบันทึกกิจกรรมรายวิชาพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์ สสวท. ป.1 เล่ม 1  หน้า 
30 – 47 
https://proj14.ipst.ac.th/p1/p1-
sci-book1/ 
 

 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

    -  พืชมีส่วนต่าง ๆ ท่ีมีลักษณะและหน้าท่ี 
แตกต่างกันเพื่อให้เหมาะสมในการ 
ดำรงชีวิต โดยท่ัวไป รากมีลักษณะเรียว
ยาวและแตกแขนงเป็นรากเล็ก ๆ ทำหน้าท่ี 
ดูดน้ำ ลำต้นมีลักษณะเป็นทรงกระบอก 
ต้ังตรงและมีกิ่งก้าน ทำหน้าท่ีซูกิ่งก้าน 
ใบและดอก ใบมีลักษณะเป็นแผ่นแบน 
ทำหน้าท่ีสร้างอาหาร นอกจากนี้พืช 
หลายชนิด อาจมีดอกท่ีมีสี รูปร่างต่าง ๆ 
ทำหน้าท่ีสืบพันธุ์ รวมท้ังมีผลท่ีมีเปลือก 

   

https://proj14.ipst.ac.th/p1/p1-sci-book1/
https://proj14.ipst.ac.th/p1/p1-sci-book1/
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มีเนื้อห่อหุ้มเมล็ด และมีเมล็ดซึ่งสามารถ
งอกเป็นต้นใหม่ได้ 

 
 
 

 
 
 
 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

3 
(28 มิ.ย. – 2 ก.ค. 64) 

หน่วยที่ 2 
ตัวเรา สัตว์ 
และ 
พืชรอบตัวเรา 
บทท่ี 1 
ร่างกายของเรา 

ว 1.2 ป.1/1 
 

ระบุช่ือ บรรยายลักษณะ
และบอกหน้าท่ีของส่วน
ต่าง ๆของร่างกายมนุษย์ 
สัตว์ และพืช รวมทั้ง
บรรยายการทำหน้าท่ี
ร่วมกันของส่วนต่าง ๆ 
ของร่างกายมนุษย์ใน
การทำกิจกรรมต่าง ๆ 
จากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 

-  มนุษย์มีส่วนต่าง ๆ ท่ีมีลักษณะและ
หน้าท่ีแตกต่างกัน เพื่อให้เหมาะสมในการ
ดำรงชีวิต เช่น ตามีหน้าท่ีไว้มองดู โดยมี
หนังตาและขนตา เพื่อป้องกันอันตราย
ให้กับตา หูมีหน้าท่ีรับฟังเสียง โดยมีใบหู
และรูหู เพื่อเป็นทางผ่านของเสียง ปากมี
หน้าท่ีพูด กินอาหาร มีช่องปากและมีริม
ฝีปากบนล่าง แขนและมือมีหน้าท่ียก หยิบ 
จับ มีท่อนแขนและนิ้วมือท่ีขยับได้ สมองมี
หน้าท่ีควบคุมการทำงานของส่วนต่าง ๆ 
ของร่างกายอยู่ในกะโหลกศีรษะโดยส่วน
ต่าง ๆ ของร่างกายจะทำหน้าท่ีร่วมกันใน
การทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน 

✓ ✓ สื่อประกอบการสอน  
- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.1 
เล่ม 1  หน้า 27 – 41 
- แบบบันทึกกิจกรรมรายวิชาพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์ สสวท. ป.1 เล่ม 1  หน้า 
30 – 47 
https://proj14.ipst.ac.th/p1/p1-
sci-book1/ 
 

https://proj14.ipst.ac.th/p1/p1-sci-book1/
https://proj14.ipst.ac.th/p1/p1-sci-book1/
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-  สัตว์มีหลายชนิด แต่ละชนิดมีส่วนต่าง ๆ 
ท่ีมีลักษณะและหน้าท่ีแตกต่างกัน เพื่อให้
เหมาะสมในการดำรงชีวิต เช่น ปลามีครีบ
เป็นแผ่น ส่วนกบ เต่า แมว มีขา 4 ขา และ
มีเท้าสำหรับใช้ในการเคล่ือนท่ี 

 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

    -  พืชมีส่วนต่าง ๆ ท่ีมีลักษณะและหน้าท่ี 
แตกต่างกันเพื่อให้เหมาะสมในการ 
ดำรงชีวิต โดยท่ัวไป รากมีลักษณะเรียว
ยาวและแตกแขนงเป็นรากเล็ก ๆ ทำหน้าท่ี 
ดูดน้ำ ลำต้นมีลักษณะเป็นทรงกระบอก 
ต้ังตรงและมีกิ่งก้าน ทำหน้าท่ีซูกิ่งก้าน 
ใบและดอก ใบมีลักษณะเป็นแผ่นแบน 
ทำหน้าท่ีสร้างอาหาร นอกจากนี้พืช 
หลายชนิด อาจมีดอกท่ีมีสี รูปร่างต่าง ๆ 
ทำหน้าท่ีสืบพันธุ์ รวมท้ังมีผลท่ีมีเปลือก 
มีเนื้อห่อหุ้มเมล็ด และมีเมล็ดซึ่งสามารถ
งอกเป็นต้นใหม่ได้ 
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สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

4 
(5 – 9 ก.ค. 64) 

หน่วยที่ 2 
ตัวเรา สัตว์ 
และ 
พืชรอบตัวเรา 
บทท่ี 1 
ร่างกายของเรา 

ว 1.2 ป.1/1 
 

ระบุช่ือ บรรยายลักษณะ
และบอกหน้าท่ีของส่วน
ต่าง ๆของร่างกายมนุษย์ 
สัตว์ และพืช รวมทั้ง
บรรยายการทำหน้าท่ี
ร่วมกันของส่วนต่าง ๆ 
ของร่างกายมนุษย์ใน
การทำกิจกรรมต่าง ๆ 
จากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 

-  มนุษย์มีส่วนต่าง ๆ ท่ีมีลักษณะและ
หน้าท่ีแตกต่างกัน เพื่อให้เหมาะสมในการ
ดำรงชีวิต เช่น ตามีหน้าท่ีไว้มองดู โดยมี
หนังตาและขนตา เพื่อป้องกันอันตราย
ให้กับตา หูมีหน้าท่ีรับฟังเสียง โดยมีใบหู
และรูหู เพื่อเป็นทางผ่านของเสียง ปากมี
หน้าท่ีพูด กินอาหาร มีช่องปากและมีริม
ฝีปากบนล่าง แขนและมือมีหน้าท่ียก หยิบ 
จับ มีท่อนแขนและนิ้วมือท่ีขยับได้ สมองมี
หน้าท่ีควบคุมการทำงานของส่วนต่าง ๆ 
ของร่างกายอยู่ในกะโหลกศีรษะโดยส่วน
ต่าง ๆ ของร่างกายจะทำหน้าท่ีร่วมกันใน
การทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน 
-  สัตว์มีหลายชนิด แต่ละชนิดมีส่วนต่าง ๆ 
ท่ีมีลักษณะและหน้าท่ีแตกต่างกัน เพื่อให้
เหมาะสมในการดำรงชีวิต เช่น ปลามีครีบ
เป็นแผ่น ส่วนกบ เต่า แมว มีขา 4 ขา และ
มีเท้าสำหรับใช้ในการเคล่ือนท่ี 

✓ ✓ สื่อประกอบการสอน  
- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.1 
เล่ม 1  หน้า 27 – 41 
- แบบบันทึกกิจกรรมรายวิชาพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์ สสวท. ป.1 เล่ม 1  หน้า 
30 – 47 
https://proj14.ipst.ac.th/p1/p1-
sci-book1/ 
 

 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

https://proj14.ipst.ac.th/p1/p1-sci-book1/
https://proj14.ipst.ac.th/p1/p1-sci-book1/


8 
 

    -  พืชมีส่วนต่าง ๆ ท่ีมีลักษณะและหน้าท่ี 
แตกต่างกันเพื่อให้เหมาะสมในการ 
ดำรงชีวิต โดยท่ัวไป รากมีลักษณะเรียว
ยาวและแตกแขนงเป็นรากเล็ก ๆ ทำหน้าท่ี 
ดูดน้ำ ลำต้นมีลักษณะเป็นทรงกระบอก 
ต้ังตรงและมีกิ่งก้าน ทำหน้าท่ีซูกิ่งก้าน 
ใบและดอก ใบมีลักษณะเป็นแผ่นแบน 
ทำหน้าท่ีสร้างอาหาร นอกจากนี้พืช 
หลายชนิด อาจมีดอกท่ีมีสี รูปร่างต่าง ๆ 
ทำหน้าท่ีสืบพันธุ์ รวมท้ังมีผลท่ีมีเปลือก 
มีเนื้อห่อหุ้มเมล็ด และมีเมล็ดซึ่งสามารถ
งอกเป็นต้นใหม่ได้ 

   

 
 
 
 

 
 
 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

5 
(12 – 16 ก.ค. 64) 

 

หน่วยที่ 2 
ตัวเรา สัตว์ 
และ 
พืชรอบตัวเรา 
บทท่ี 1 

ว 1.2 ป.1/2 
 

ตระหนักถึงความสำคัญ
ของส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกายตนเอง โดยการ
ดูแลส่วนต่าง ๆ อย่าง
ถูกต้อง ให้ปลอดภัย 

-  มนุษย์ใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายในการ
ทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการดำรงชีวิต 
มนุษย์จึงควรใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 
อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและรักษาความ 
สะอาดอยู่เสมอ เช่น ใช้ตามองตัวหนังสือ 

 ✓ สื่อประกอบการสอน  
- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.1 
เล่ม 1  หน้า 27 – 41 
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ร่างกายของเรา และรักษาความสะอาด
อยู่เสมอ 

ในท่ีท่ีมีแสงสว่างเพียงพอ ดูแลตา 
ให้ปลอดภัยจากอันตราย และรักษา 
ความสะอาดตาอยู่เสมอ 

- แบบบันทึกกิจกรรมรายวิชาพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์ สสวท. ป.1 เล่ม 1  หน้า 
30 – 47 
https://proj14.ipst.ac.th/p1/p1-
sci-book1/ 

6 
(19 – 23 ก.ค. 64) 

 

หน่วยที่ 2 
ตัวเรา สัตว์ 
และ 
พืชรอบตัวเรา 
บทท่ี 2 
สัตว์และพืช
รอบตัวเรา 

ว 1.1 ป.1/1 
 

ระบุช่ือพืชและสัตว์ที่
อาศัยอยู่บริเวณต่าง ๆ 
จากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 

-  บริเวณต่าง ๆ ในท้องถิ่น เช่น สนาม
หญ้า ใต้ต้นไม้ สวนหย่อม แหล่งน้ำ อาจ
พบพืชและสัตว์หลายชนิดอาศัยอยู่ 
 

 ✓ สื่อประกอบการสอน  
- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.1 
เล่ม 1  หน้า 46 – 52 
- แบบบันทึกกิจกรรมรายวิชาพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์ สสวท. ป.1 เล่ม 1  หน้า 
52 – 60 
https://proj14.ipst.ac.th/p1/p1-
sci-book1/ 

 
 
 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

7 
(26 – 30 ก.ค. 64) 

 

หน่วยที่ 2 
ตัวเรา สัตว์ 
และ 
พืชรอบตัวเรา 
บทท่ี 2 
สัตว์และพืช
รอบตัวเรา 

ว 1.1 ป.1/1 
 

ระบุช่ือพืชและสัตว์ที่
อาศัยอยู่บริเวณต่าง ๆ 
จากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 

-  บริเวณต่าง ๆ ในท้องถิ่น เช่น สนาม
หญ้า ใต้ต้นไม้ สวนหย่อม แหล่งน้ำ อาจ
พบพืชและสัตว์หลายชนิดอาศัยอยู่ 
 

 ✓ สื่อประกอบการสอน  
- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.1 
เล่ม 1  หน้า 46 – 52 
- แบบบันทึกกิจกรรมรายวิชาพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์ สสวท. ป.1 เล่ม 1  หน้า 
52 – 60 
https://proj14.ipst.ac.th/p1/p1-
sci-book1/ 

https://proj14.ipst.ac.th/p1/p1-sci-book1/
https://proj14.ipst.ac.th/p1/p1-sci-book1/
https://proj14.ipst.ac.th/p1/p1-sci-book1/
https://proj14.ipst.ac.th/p1/p1-sci-book1/
https://proj14.ipst.ac.th/p1/p1-sci-book1/
https://proj14.ipst.ac.th/p1/p1-sci-book1/
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8 
(2 – 6 ส.ค. 64) 

 

หน่วยที่ 2 
ตัวเรา สัตว์ 
และ 
พืชรอบตัวเรา 
บทท่ี 2 
สัตว์และพืช
รอบตัวเรา 

ว 1.1 ป.1/1 
 

ระบุช่ือพืชและสัตว์ที่
อาศัยอยู่บริเวณต่าง ๆ 
จากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 

-  บริเวณต่าง ๆ ในท้องถิ่น เช่น สนาม
หญ้า ใต้ต้นไม้ สวนหย่อม แหล่งน้ำ อาจ
พบพืชและสัตว์หลายชนิดอาศัยอยู่ 
 

 ✓ สื่อประกอบการสอน  
- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.1 
เล่ม 1  หน้า 46 – 52 
- แบบบันทึกกิจกรรมรายวิชาพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์ สสวท. ป.1 เล่ม 1  หน้า 
52 – 60 
https://proj14.ipst.ac.th/p1/p1-
sci-book1/ 

 
 
 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

9 
(9 – 13 ก.ค. 64) 

 

หน่วยที่ 2 
ตัวเรา สัตว์ 
และ 
พืชรอบตัวเรา 
บทท่ี 2 
สัตว์และพืช
รอบตัวเรา 

ว 1.1 ป.1/2 
 

บอกสภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะสมกับการ
ดำรงชีวิตของสัตว์ 
ในบริเวณท่ีอาศัยอยู่ 

-  บริเวณท่ีแตกต่างกันอาจพบพืชและสัตว์ 
แตกต่างกันเพราะสภาพแวดล้อมของแต่ละ
บริเวณจะมีความเหมาะสมต่อการ
ดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ใน  
แต่ละบริเวณ เช่น สระน้ำ มีน้ำเป็นท่ีอยู่
อาศัยของหอย ปลา สาหร่าย เป็นท่ีหลบ
ภัยและมีแหล่งอาหารของหอยและปลา 
บริเวณต้นมะม่วงมีต้นมะมว่งเป็นแหล่งท่ี
อยู่และมีอาหารสำหรับกระรอกและมด 
-  ถ้าสภาพแวดล้อมในบริเวณท่ีพืชและ
สัตว์อาศัยอยู่มีการเปล่ียนแปลง จะมีผลต่อ 
การดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ 

 ✓ สื่อประกอบการสอน  
- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.1 
เล่ม 1  หน้า 53 – 57 
- แบบบันทึกกิจกรรมรายวิชาพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์ สสวท. ป.1 เล่ม 1  หน้า 
61 – 67 
https://proj14.ipst.ac.th/p1/p1-
sci-book1/ 

 

https://proj14.ipst.ac.th/p1/p1-sci-book1/
https://proj14.ipst.ac.th/p1/p1-sci-book1/
https://proj14.ipst.ac.th/p1/p1-sci-book1/
https://proj14.ipst.ac.th/p1/p1-sci-book1/
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สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

10 
(16 – 20 ส.ค. 64) 

 

หน่วยที่ 2 
ตัวเรา สัตว์ 
และ 
พืชรอบตัวเรา 
บทท่ี 2 
สัตว์และพืช
รอบตัวเรา 

ว 1.1 ป.1/2 
 

บอกสภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะสมกับการ
ดำรงชีวิตของสัตว์ 
ในบริเวณท่ีอาศัยอยู่ 

-  บริเวณท่ีแตกต่างกันอาจพบพืชและสัตว์ 
แตกต่างกันเพราะสภาพแวดล้อมของแต่ละ
บริเวณจะมีความเหมาะสมต่อการ
ดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ใน  
แต่ละบริเวณ เช่น สระน้ำ มีน้ำเป็นท่ีอยู่
อาศัยของหอย ปลา สาหร่าย เป็นท่ีหลบ
ภัยและมีแหล่งอาหารของหอยและปลา 
บริเวณต้นมะม่วงมีต้นมะมว่งเป็นแหล่งท่ี
อยู่และมีอาหารสำหรับกระรอกและมด 
-  ถ้าสภาพแวดล้อมในบริเวณท่ีพืชและ
สัตว์อาศัยอยู่มีการเปล่ียนแปลง จะมีผลต่อ 
การดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ 

 ✓ สื่อประกอบการสอน  
- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.1 
เล่ม 1  หน้า 53 – 57 
- แบบบันทึกกิจกรรมรายวิชาพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์ สสวท. ป.1 เล่ม 1  หน้า 
61 – 67 
https://proj14.ipst.ac.th/p1/p1-
sci-book1/ 

 
 
 
 
 

 

https://proj14.ipst.ac.th/p1/p1-sci-book1/
https://proj14.ipst.ac.th/p1/p1-sci-book1/
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สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

11 
(23 – 27 ส.ค. 64) 

 

หน่วยที่ 2 
ตัวเรา สัตว์ 
และ 
พืชรอบตัว
เรา 
บทท่ี 2 
สัตว์และพืช
รอบตัวเรา 

ว 1.1 ป.1/2 
 

บอกสภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะสมกับการ
ดำรงชีวิตของสัตว์ 
ในบริเวณท่ีอาศัยอยู่ 

-  บริเวณท่ีแตกต่างกันอาจพบพืชและสัตว์ 
แตกต่างกันเพราะสภาพแวดล้อมของแต่ละบริเวณ
จะมีความเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของพืชและ
สัตว์ที่อาศัยอยู่ใน  แต่ละบริเวณ เช่น สระน้ำ มี
น้ำเป็นท่ีอยู่อาศัยของหอย ปลา สาหร่าย เป็นท่ี
หลบภัยและมีแหล่งอาหารของหอยและปลา 
บริเวณต้นมะม่วงมีต้นมะมว่งเป็นแหล่งท่ีอยู่และ
มีอาหารสำหรับกระรอกและมด 
-  ถ้าสภาพแวดล้อมในบริเวณท่ีพืชและสัตว์อาศัย
อยู่มีการเปล่ียนแปลง จะมีผลต่อ การดำรงชีวิต
ของพืชและสัตว์ 

 ✓ สื่อประกอบการสอน  
- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.1 
เล่ม 1  หน้า 53 – 57 
- แบบบันทึกกิจกรรมรายวิชาพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์ สสวท. ป.1 เล่ม 1  หน้า 
61 – 67 
https://proj14.ipst.ac.th/p1/p1-
sci-book1/ 

12 
(30 ส.ค. – 3 ก.ย. 64) 

 

หน่วยที่ 3 
ส่ิงต่าง ๆ 
รอบตัวเรา 
บทท่ี 1 
วัสดุรอบตัว 

ว 2.1 ป.1/1 
 

อธิบายสมบัติท่ีสังเกตได้
ของวัสดุท่ีใช้ทำวัตถุซึ่ง
ทำจากวัสดุชนิดเดียว
หรือหลายชนิดประกอบ
กัน โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

-  วัสดุท่ีใช้ทำวัตถุท่ีเป็นของเล่น ของใช้ 
มีหลายชนิด เช่น ผ้า แก้ว พลาสติก ยาง 
ไม้ อิฐ หิน กระดาษ โลหะ วัสดุแต่ละชนิด 
มีสมบัติท่ีสังเกตได้ต่าง ๆ  เช่น สี นุ่ม แข็ง 
ขรุขระ เรียบ ใส ขุ่น ยืดหดได้ บิดงอได้ 
-  วัสดุบางอย่างสามารถนำมาประกอบกัน 
เพื่อทำเป็นวัตถุต่าง ๆ  เช่น ผ้าและกระดุม 
ใช้ทำเส้ือไม้และโลหะ ใช้ทำกระทะ 

✓  สื่อประกอบการสอน  
- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.1 
เล่ม 2  หน้า 1 – 21 
- แบบบันทึกกิจกรรมรายวิชาพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์ สสวท. ป.1 เล่ม 2  หน้า 
1 – 25 
https://proj14.ipst.ac.th/p1/p1-
sci-book1/ 

 
 
 

https://proj14.ipst.ac.th/p1/p1-sci-book1/
https://proj14.ipst.ac.th/p1/p1-sci-book1/
https://proj14.ipst.ac.th/p1/p1-sci-book1/
https://proj14.ipst.ac.th/p1/p1-sci-book1/
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สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

13 
(6 – 10 ก.ย. 64) 

 

หน่วยที่ 3 
ส่ิงต่าง ๆ 
รอบตัวเรา 
บทท่ี 1 
วัสดุรอบตัว 

ว 2.1 ป.1/1 
 

อธิบายสมบัติท่ีสังเกตได้
ของวัสดุท่ีใช้ทำวัตถุซึ่ง
ทำจากวัสดุชนิดเดียว
หรือหลายชนิดประกอบ
กัน โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

-  วัสดุท่ีใช้ทำวัตถุท่ีเป็นของเล่น ของใช้ 
มีหลายชนิด เช่น ผ้า แก้ว พลาสติก ยาง 
ไม้ อิฐ หิน กระดาษ โลหะ วัสดุแต่ละชนิด 
มีสมบัติท่ีสังเกตได้ต่าง ๆ เช่น สี นุ่ม แข็ง 
ขรุขระ เรียบ ใส ขุ่น ยืดหดได้ บิดงอได้ 
-  วัสดุบางอย่างสามารถนำมาประกอบกัน 
เพื่อทำเป็นวัตถุต่าง ๆ เช่น ผ้าและกระดุม 
ใช้ทำเส้ือไม้และโลหะ ใช้ทำกระทะ 

✓  สื่อประกอบการสอน  
- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.1 
เล่ม 2  หน้า 1 – 21 
- แบบบันทึกกิจกรรมรายวิชาพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์ สสวท. ป.1 เล่ม 2  หน้า 
1 – 25 
https://proj14.ipst.ac.th/p1/p1-
sci-book1/ 

14 
(13  – 17 ก.ย. 64) 

 

หน่วยที่ 3 
ส่ิงต่าง ๆ 
รอบตัวเรา 
บทท่ี 1 
วัสดุรอบตัว 

ว 2.1 ป.1/1 
 

อธิบายสมบัติท่ีสังเกตได้
ของวัสดุท่ีใช้ทำวัตถุซึ่ง
ทำจากวัสดุชนิดเดียว
หรือหลายชนิดประกอบ
กัน โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

-  วัสดุท่ีใช้ทำวัตถุท่ีเป็นของเล่น ของใช้ 
มีหลายชนิด เช่น ผ้า แก้ว พลาสติก ยาง 
ไม้ อิฐ หิน กระดาษ โลหะ วัสดุแต่ละชนิด 
มีสมบัติท่ีสังเกตได้ต่าง ๆ เช่น สี นุ่ม แข็ง 
ขรุขระ เรียบ ใส ขุ่น ยืดหดได้ บิดงอได้ 
-  วัสดุบางอย่างสามารถนำมาประกอบกัน 
เพื่อทำเป็นวัตถุต่าง ๆ เช่น ผ้าและกระดุม 
ใช้ทำเส้ือไม้และโลหะ ใช้ทำกระทะ 

✓  สื่อประกอบการสอน  
- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.1 
เล่ม 2  หน้า 1 – 21 
- แบบบันทึกกิจกรรมรายวิชาพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์ สสวท. ป.1 เล่ม 2  หน้า 
1 – 25 
https://proj14.ipst.ac.th/p1/p1-
sci-book1/ 

 
 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

15 
(20 – 24 ก.ย. 64) 

 

หน่วยที่ 3 
ส่ิงต่าง ๆ 
รอบตัวเรา 

ว 2.1 ป.1/2 
 

ระบุชนิดของวัสดุและจัด
กลุ่มวัสดุตามสมบัติท่ี
สังเกตได้ 

-  สมบัติท่ีสังเกตได้ของวัสดุแต่ละชนิด 
อาจเหมือนกันซึ่งสามารถนำมาใช้เป็น
เกณฑ์ในการจัดกลุ่มวัสดุได้ 

✓  สื่อประกอบการสอน  
- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.1 
เล่ม 2  หน้า 1 – 21 

https://proj14.ipst.ac.th/p1/p1-sci-book1/
https://proj14.ipst.ac.th/p1/p1-sci-book1/
https://proj14.ipst.ac.th/p1/p1-sci-book1/
https://proj14.ipst.ac.th/p1/p1-sci-book1/
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บทท่ี 1 
วัสดุรอบตัว 

 - แบบบันทึกกิจกรรมรายวิชาพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์ สสวท. ป.1 เล่ม 2  หน้า 
1 – 25 
https://proj14.ipst.ac.th/p1/p1-
sci-book1/ 

16 
(27 ก.ย. – 1 ต.ค. 64) 

 

หน่วยที่ 3 
ส่ิงต่าง ๆ 
รอบตัวเรา 
บทท่ี 1 
วัสดุรอบตัว 

ว 2.1 ป.1/2 
 

ระบุชนิดของวัสดุและจัด
กลุ่มวัสดุตามสมบัติท่ี
สังเกตได้ 

-  สมบัติท่ีสังเกตได้ของวัสดุแต่ละชนิด 
อาจเหมือนกันซึ่งสามารถนำมาใช้เป็น
เกณฑ์ในการจัดกลุ่มวัสดุได้ 
 

✓  สื่อประกอบการสอน  
- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.1 
เล่ม 2  หน้า 1 – 21 
- แบบบันทึกกิจกรรมรายวิชาพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์ สสวท. ป.1 เล่ม 2  หน้า 
1 – 25 
https://proj14.ipst.ac.th/p1/p1-
sci-book1/ 

 
 
 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

17 
(4 – 8 ต.ค. 64) 

 

หน่วยที่ 3 
ส่ิงต่าง ๆ 
รอบตัวเรา 
บทท่ี 1 
วัสดุรอบตัว 

ว 2.1 ป.1/2 
 

ระบุชนิดของวัสดุและจัด
กลุ่มวัสดุตามสมบัติท่ี
สังเกตได้ 

-  สมบัติท่ีสังเกตได้ของวัสดุแต่ละชนิด 
อาจเหมือนกันซึ่งสามารถนำมาใช้เป็น
เกณฑ์ในการจัดกลุ่มวัสดุได้ 
 

✓  สื่อประกอบการสอน  
- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.1 
เล่ม 2  หน้า 1 – 21 
- แบบบันทึกกิจกรรมรายวิชาพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์ สสวท. ป.1 เล่ม 2  หน้า 
1 – 25 
https://proj14.ipst.ac.th/p1/p1-
sci-book1/ 

https://proj14.ipst.ac.th/p1/p1-sci-book1/
https://proj14.ipst.ac.th/p1/p1-sci-book1/
https://proj14.ipst.ac.th/p1/p1-sci-book1/
https://proj14.ipst.ac.th/p1/p1-sci-book1/
https://proj14.ipst.ac.th/p1/p1-sci-book1/
https://proj14.ipst.ac.th/p1/p1-sci-book1/
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18 
(11 – 15 ต.ค. 64) 

บทท่ี 1 
โป้ง ก้อย 
และอิ่ม 

ว 4.2 ป.1/1 
 

แก้ปัญหาอย่างง่าย โดย
ใช้การลองผิดลองถูกการ
เปรียบเทียบ 

-  การแก้ปัญหาให้ประสบความสำเร็จ 
ทำได้โดยใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหา 
-  ปัญหาอย่างง่าย เช่น เกมเขาวงกต 
เกมหาจุดแตกต่างของภาพ การจัดหนังสือ 
ใส่กระเป๋า 

✓  สื่อประกอบการสอน  
- คู่มือครู รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) สสวท. 
ป.1  หน้า 1 – 5 

18 
(11 – 15 ต.ค. 64) 

19 
(18 – 22 ต.ค. 64) 

บทท่ี 2 
ครอบครัว
ของเรา 

ว 4.2 ป.1/2 
 

แสดงลำดับข้ันตอนการ
ทำงานหรือการ
แก้ปัญหาอย่างง่าย โดย
ใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือ 
ข้อความ 

-  การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา ทำได้
โดยการเขียน บอกเล่า วาดภาพ หรือใช้ 
สัญลักษณ์ 
-  ปัญหาอย่างง่าย เช่น เกมเขาวงกต เกมหาจุด
แตกต่างของภาพ การจัดหนังสือใส่กระเป๋า 

✓  สื่อประกอบการสอน  
- คู่มือครู รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) สสวท. 
ป.1  หน้า 6 – 9 

 
 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

19 
(18 – 22 ต.ค. 64) 

บทท่ี 3 
เส้นทางกลับ
บ้าน 

ว 4.2 ป.1/1 
 

แก้ปัญหาอย่างง่าย โดย
ใช้การลองผิดลองถูกการ
เปรียบเทียบ 

-  การแก้ปัญหาให้ประสบความสำเร็จ 
ทำได้โดยใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหา 
-  ปัญหาอย่างง่าย เช่น เกมเขาวงกต 
เกมหาจุดแตกต่างของภาพ การจัดหนังสือ 
ใส่กระเป๋า 

✓  สื่อประกอบการสอน  
- คู่มือครู รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) สสวท. 
ป.1  หน้า 10 – 17 

20 
(25 – 29 ต.ค. 64) 

บทท่ี 4 
โปรแกรมแก้หิว 

ว 4.2 ป.1/2 
 
 
 
 
 
ว 4.2 ป.1/3 

แสดงลำดับข้ันตอนการ
ทำงานหรือการ
แก้ปัญหาอย่างง่าย โดย
ใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือ 
ข้อความ 
 

-  การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา ทำได้โดยการ
เขียน บอกเล่า วาดภาพ หรือใช้ 
สัญลักษณ์ 
-  ปัญหาอย่างง่าย เช่น เกมเขาวงกต เกมหาจุด
แตกต่างของภาพ การจัดหนังสือใส่กระเป๋า 

✓  สื่อประกอบการสอน  
- คู่มือครู รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) สสวท. 
ป.1  หน้า 18 – 23 
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เขียนโปรแกรมอย่างง่าย 
โดยใช้ ซอฟต์แวร์หรือ
ส่ือ 

-  การเขียนโปรแกรมเป็นการสร้างลำดับของคำส่ัง
ให้คอมพิวเตอร์ทำงาน  
-  ตัวอย่างโปรแกรม เช่น เขียนโปรแกรม ส่ังให้ตัว
ละครย้ายตำแหน่ง ย่อขยายขนาด เปล่ียนรูปร่าง  
- ซอฟต์แวร์หรือส่ือท่ีใช้ในการเขียน
โปรแกรม เช่น ใช้บัตรคำส่ังแสดงการเขียน
โปรแกรม , Code.org 

 
 
 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

สรุปจำนวนตัวชี้วัดที่ต้องรู้ 6  รวม 20 สัปดาห์ 
สรุปจำนวนตัวชี้วัดที่ควรรู้  4 40 ชั่วโมง 
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โครงสร้างเวลาเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
บทที่ / เร่ือง เวลา (ชั่วโมง) 

หน่วยที่ 1 การเรียนรู้ส่ิงต่างๆ รอบตัว 

   บทที 1 เรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์ 

        เรื่องท่ี 1 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

                กิจกรรมท่ี 1.1 สังเกตส่ิงต่าง ๆ ได้อย่างไร 

                กิจกรรมท่ี 1.2 จำแนกประเภทส่ิงต่าง ๆ ได้อย่างไร 

                ทบทวนและทดสอบท้ายเรื่องท่ี 1  

         เรื่องท่ี 2 การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

                กิจกรรมท่ี 2 รวบรวมข้อมูลเพื่อหาคำตอบได้อย่างไร 

                ทบทวนและทดสอบท้ายเรื่องท่ี 2  

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

หน่วยที่ 2 วัสดุและการใช้ประโยชน์ 

   บทที 1 สมบัติการดูดซับนำของวัสดุและการใช้ประโยชน์จากวัสดุ 

         เรื่องท่ี 1 สมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุ 

               กิจกรรมท่ี 1 การดูดซับน้ำของวัสดุแต่ละชนิดเป็นอย่างไร 

               ทบทวนและทดสอบท้ายเรื่องท่ี 1 

 

 

2 

2 

2 
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         เรื่องท่ี 2 สมบัติของวัสดุท่ีได้จากการผสมวัสดุ 

               กิจกรรมท่ี 2 สมบัติของวัสดุท่ีได้จากการนำวัสดุมาผสมกันเป็นอย่างไร 

               ทบทวนและทดสอบท้ายเรื่องท่ี 2 

         เรื่องท่ี 3 การใช้ประโยชน์จากวัสดุ 

               กิจกรรมท่ี 3.1 เลือกวัสดุมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไร 

               กิจกรรมท่ี 3.2 วัสดุท่ีใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างไร 

               ทบทวนและทดสอบท้ายเรื่องท่ี 3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

วิทยาการคำนวณ ป.2 

         เรื่องท่ี 1 การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน  

         เรื่องท่ี 2 การเขียนโปรแกรมและการตรวจหาข้อผิดพลาด  

         เรื่องท่ี 3 การใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างปลอดภัยและการปกป้องข้อมูลส่วนตัว  

 

2 

2 

2 

รวมภาคเรียนที่ 1 40 

  
หมายเหตุ จำนวนช่ัวโมงท่ีสอนในแต่ละบท รวมเวลาท่ีใช้ในการทดสอบไว้แล้ว 
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กำหนดการจัดการเรียนรู้ 
รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รหัสวิชา ว12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 
ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

1 
(14 – 18 ม.ิย. 

64) 
(2 ชม.) 

หน่วยที่ 1 
เรื่องท่ี 1 
ทักษะกระ 
บวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
 

- - -  

 

สื่อประกอบการสอน  
1. หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท.  
ป.2 เล่ม 1 หน้า 1-2 
2. ใบบันทึกกิจกรรม หน้า 1 
3. ส่ือวิดีทัศน์ ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์  
https://www.youtube.com/watch?
v=2cs6oyqWE1M  

2 
(21 – 25 ม.ิย. 

64) 
(2 ชม.) 

หน่วยที่ 1 
กิจกรรมท่ี 1.1 
สังเกตส่ิงต่างๆ 

ได้อย่างไร 

- - -  

 

สื่อประกอบการสอน  
1. หนังสือเรียน ป.2 เล่ม 1 หน้า 5-6 
2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.2 เล่ม 1  
หน้า 7-10 
3. ส่ือวิดีทัศน์ สังเกตส่ิงต่าง ๆ ได้อย่างไร 
https://www.youtube.com/watch?
v=PS2drAZZcAI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2cs6oyqWE1M
https://www.youtube.com/watch?v=2cs6oyqWE1M
https://www.youtube.com/watch?v=PS2drAZZcAI
https://www.youtube.com/watch?v=PS2drAZZcAI
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สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

3 
(28 มิ.ย.–2 ก.ค. 64) 

หน่วยที่ 1 
กิจกรรมท่ี 1.2 
จำแนก
ประเภทส่ิง
ต่างๆ ได้
อย่างไร 

- - -  

 

สื่อประกอบการสอน  
วัสดุ อุปกรณ์ 
1. บัตรภาพส่ิงต่าง ๆ 1 ชุด 
2. แผ่นพลาสติกลูกฟูก 1 แผ่น 
3. เทปใส 1 ม้วน 
แหล่งการเรียนรู้ 
1. หนังสือเรียน ป.2 เล่ม 1 หน้า 7-8 
2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.2 เล่ม 1 หน้า 
11-15 
3. ส่ือวิดีทัศน์ จำแนกประเภทส่ิงต่าง ๆ 
ได้อย่างไร 
https://www.youtube.com/watch?
v=GNKBBx5NWIM  

4 
(5 – 9 ก.ค. 64) 

หน่วยที่ 1 
ทบทวนและ
ทดสอบท้าย
เรื่องท่ี 1 
 

- - - 

 

 สื่อประกอบการสอน  
แบบทดสอบท้ายเรื่องท่ี 1 

 
 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้

แกนกลาง 

ต้อง
รู้ 
 

ควร
รู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

https://www.youtube.com/watch?v=GNKBBx5NWIM
https://www.youtube.com/watch?v=GNKBBx5NWIM
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5 
(12 – 16 ก.ค. 

64) 

หน่วยที่ 1 
เรื่องท่ี 2 การ
สืบเสาะหา
ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ 
                 

 

- - -   สื่อประกอบการสอน  
วัสดุ อุปกรณ์ 
กระดาษ แว่นขยาย ดินสอ สีไม้ 
สื่อการเรียนรู้ 
1. หนังสือเรียน ป. 2 เล่ม 1 หน้า 10-16 
2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.2 เล่ม 1 หน้า 16-23 
3. ส่ือวิดีทัศน์ การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  
https://www.youtube.com 
/watch?v=3wJ9YoI1U2s 

6 
(19 – 23 ก.ค. 

64) 
 

หน่วยที่ 1 
กิจกรรมท่ี 2 
รวบรวม
ข้อมูลเพื่อหา
คำตอบได้
อย่างไร 

                 

- - -  

 

สื่อประกอบการสอน  
 วัสดุ อุปกรณ์ 
แว่นขยาย 1 อัน กระดาษ A4 1 แผ่น 
สีไม้ 1 ชุด 
สื่อการเรียนรู้ 
1. หนังสือเรียน ป.2 เล่ม 1 หน้า 12-15 
2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.2 เล่ม 1 หน้า 17-22 
3. ส่ือวีดิทัศน์ รวบรวมข้อมูลเพื่อหาคำตอบได้อย่างไร 
https://www.youtube.com/watch?v=IZLjI-fBD1A  

 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

7 
(26 – 30 ก.ค. 

64) 

หน่วยที่ 1
ทบทวนและ
ทด สอบท้าย
เรื่องท่ี 2 

- - - 

 

 สื่อประกอบการสอน  
แบบทดสอบท้ายเรื่องท่ี 2 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=IZLjI-fBD1A
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8 
(9 – 13 ส.ค. 

64) 

หน่วยที่ 2 
เรื่องท่ี 1 
สมบัติการดูด
ซับน้ำของ
วัสดุ 

ว 2.1 ป.2/1 เปรียบเทียบสมบัติ
การดูดซับน้ำของวัสดุ
โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์  
และระบุการนำสมบัติ
การดูดซับน้ำของวัสดุ
ไปประยุกต์ใช้ในการ
ทำวัตถุใน
ชีวิตประจำวัน 

วัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติการดูด
ซับน้ำแตกต่างกันจึงนำไปทำ
วัตถุเพื่อใช้ประโยชน์ได้
แตกต่างกัน เช่น ใช้ผ้าท่ีดูด
ซับน้ำได้มากทำผ้าเช็ดตัว ใช้
พลาสติกซึ่งไม่ดูดซับน้ำทำร่ม 

  สื่อประกอบการสอน  
วัสดุอุปกรณ์ 
พลาสติก ผ้าฝ้าย กระดาษ อะลูมิเนียมฟรอยล์ น้ำสี แก้วน้ำ 
หลอดหยด กล่องนม กรรไกร 
สื่อการเรียนรู้ 
1. หนังสือเรียน ป.2 เล่ม 1  
หน้า 24-29 
2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.2 เล่ม 1 หน้า 35-43 
3. วิดีทัศน์ ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
สำหรับครู เรื่อง  วัสดุใดน้ำซึมผ่านได้ดีท่ีสุด  
http://ipst.me/8757  

 

 

 

กำหนดการจัดการเรียนรู้ 
รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รหัสวิชา ว12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 
ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

ท่ี หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ต้อง
รู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

http://ipst.me/8757
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9 
(16 – 20 ส.ค. 

64) 

หน่วยที่ 2 
กิจกรรมท่ี 1 
การดูดซับน้ำ
ของวัสดุแต่
ละชนิดเป็น
อย่างไร 

ว 2.1 ป.2/1 เปรียบเทียบสมบัติ
การดูดซับน้ำของ 
วัสดุโดยใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์ และ 
ระบุการนำสมบัติการ
ดูดซับน้ำของวัสดุ 
ไปประยุกต์ใช้ในการ
ทำวัตถุใน 
ชีวิตประจำวัน 

วัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติการดูด
ซับน้ำแตกต่างกันจึงนำไปทำ
วัตถุเพื่อใช้ประโยชน์ได้
แตกต่างกัน เช่น ใช้ผ้าท่ีดูดซับ
น้ำได้มากทำผ้าเช็ดตัว ใช้
พลาสติกซึ่งไม่ดูดซับน้ำทำร่ม 

  สื่อประกอบการสอน  
1. หนังสือเรียน ป.2 เล่ม 1   
หน้า 25-29 
2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.2 เล่ม 1 หน้า 36-43 
สื่อการเรียนรู้ 
1. วิดีทัศน์ การดูดซับน้ำของวัสดุแต่ละชนิดเป็นอย่างไร ตอน 
1 
https://www.youtube.com/watch?v=tHVmjOIjphA   
2. วิดีทัศน์ การดูดซับน้ำของวัสดุแต่ละชนิดเป็นอย่างไร ตอน 
2  
https://www.youtube.com/watch?v=rc_gAcxAQHg  

10 
(16 – 20 ส.ค. 

64) 

หน่วยที่ 2 
ทบทวนและ
ทดสอบท้าย
เรื่องท่ี 1 

ว 2.1 ป.2/1 เปรียบเทียบสมบัติ
การดูดซับน้ำของวัสดุ
โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ และ 
ระบุการนำสมบัติการ
ดูดซับน้ำของวัสดุไป
ประยุกต์ ใช้ในการทำ
วัตถุในชีวิตประจำวัน 

วัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติการดูด
ซับน้ำแตกต่างกันจึงนำไปทำ
วัตถุเพื่อใช้ประโยชน์ได้
แตกต่างกัน เช่น ใช้ผ้าท่ีดูดซับ
น้ำได้มากทำผ้าเช็ดตัว ใช้
พลาสติกซึ่งไม่ดูดซับน้ำทำร่ม 

  สื่อประกอบการสอน  
แบบทดสอบท้ายเรื่องท่ี 1 

 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

11 
(23 – 27 ส.ค. 64) 

หน่วยที่ 2 
เรื่องท่ี 2 
สมบัติของ

ว 2.1 ป.2/2 อธิบายสมบัติท่ีสังเกตได้
ของวัสดุท่ีเกิดจากการนำ
วัสดุมาผสมกัน โดยใช้ 
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

วัสดุบางอย่างสามารถนำมาผสมกัน 
ซึ่งทำให้ได้สมบัติท่ีเหมาะสม เพื่อ
นำไปใช้ประโยชน์ตามต้องการ เช่น 
แป้งผสมน้ำตาลและกะทิ ใช้ทำขนม

  วัสดุ อุปกรณ์ 
กระดาษจากกล่องนม กระดาษ
หนังสือพิมพ์หรือกระดาษเหลือใช้  

https://www.youtube.com/watch?v=tHVmjOIjphA
https://www.youtube.com/watch?v=rc_gAcxAQHg
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วัสดุท่ีได้จาก
การผสมวัสดุ 

ไทยปูนปลาสเตอร์ผสมเย่ือกระดาษใช้
ทำกระปุกออมสิน ปูนผสมหิน ทราย 
และน้ำใช้ทำคอนกรีต 

กาวลาเทกซ์ หรือกาวแป้งเปียก น้ำ 
กะละมัง กรรไกร ถุงมือ จานกระเบ้ือง 
หลอดหยด 
สื่อการเรียนรู้ 

1. วิดีทัศน์ สมบัติของวัสดุท่ีได้
จากการผสม
วัสดุhttps://www.youtube.
com/watch?v=Mc01lgchW
jY  

2.  
12 

(30 ส.ค.–3 ก.ย. 
64) 

หน่วยที่ 2 
กิจกรรมท่ี 2 
สมบัติของ
วัสดุท่ีได้จาก
การนำวัสดุมา
ผสมกันเป็น
อย่างไร 
 

ว 2.1 ป.2/2 อธิบายสมบัติท่ีสังเกตได้
ของวัสดุท่ีเกิดจากการนำ
วัสดุมาผสมกัน โดยใช้ 
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

วัสดุบางอย่างสามารถนำมาผสมกัน 
ซึ่งทำให้ได้สมบัติท่ีเหมาะสม เพื่อ
นำไปใช้ประโยชน์ตามต้องการ เช่น 
แป้งผสมน้ำตาลและกะทิ ใช้ทำขนม
ไทยปูนปลาสเตอร์ผสมเย่ือกระดาษใช้
ทำกระปุกออมสิน ปูนผสมหิน ทราย 
และน้ำใช้ทำคอนกรีต 

  สื่อประกอบการสอน  
1. หนังสือเรียนป.2 เล่ม 1 หน้า 32-34 
2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.2 เล่ม 1 หน้า 
45-48 
3. วิดีทัศน์ สมบัติของวัสดุก่อนและหลัง
ผสมกันเป็นอย่างไร 
https://www.youtube.com/watch
?v=lRaZu-3kM_o  

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

13 
(6 – 10 ก.ย. 64) 

หน่วยที่ 2 
ทบทวนและ
ทด สอบท้าย
เรื่องท่ี 2 

ว 2.1 ป.2/2 อธิบายสมบัติท่ีสังเกตได้
ของวัสดุท่ีเกิดจากการนำ
วัสดุมาผสมกัน โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

วัสดุบางอย่างสามารถนำมาผสมกัน 
ซึ่งทำให้ได้สมบัติท่ีเหมาะสม เพื่อ
นำไปใช้ประโยชน์ตามต้องการ เช่น 
แป้งผสมน้ำตาลและกะทิ ใช้ทำขนม
ไทยปูนปลาสเตอร์ผสมเย่ือกระดาษใช้

  สื่อประกอบการสอน 
แบบทดสอบท้ายเรื่องท่ี 2 

https://www.youtube.com/watch?v=Mc01lgchWjY
https://www.youtube.com/watch?v=Mc01lgchWjY
https://www.youtube.com/watch?v=Mc01lgchWjY
https://www.youtube.com/watch?v=lRaZu-3kM_o
https://www.youtube.com/watch?v=lRaZu-3kM_o
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ทำกระปุกออมสิน ปูนผสมหิน ทราย 
และน้ำใช้ทำคอนกรีต 

14 
(13 – 17 ก.ย. 64) 

 

หน่วยที่ 2 
เรื่องท่ี 3 
การใช้

ประโยชน์จาก
วัสดุ 

ว 2.1 ป.2/3 เปรียบเทียบสมบัติท่ี
สังเกตได้ของวัสดุ เพื่อ
นำมาทำเป็นวัตถุในการใช้
งานตามวัตถุประสงค์ 
และอธิบายการนำวัสดุท่ี
ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่โดย
ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 

การนำวัสดุมาทำเป็นวัตถุในการใช้งาน
ตามวัตถุประสงค์ขึ้นอยู่กับสมบัติของ
วัสดุ วัสดุท่ีใช้แล้วอาจนำกลับมาใช้
ใหม่ได้เช่น กระดาษใช้แล้วอาจนำมา
ทำเป็นจรวดกระดาษ ดอกไม้ประดิษฐ์ 
ถุงใส่ของ 

  สื่อประกอบการสอน 
วัสดุ อุปกรณ์ 
ส่ิงของท่ีใช้แล้ว กระดาษสี สีเมจิก สีน้ำ
จานสี พู่กัน กาว กรรไกร ไม้บรรทัด 
สื่อการเรียนรู้ 
1. หนังสือเรียน ป.2 เล่ม 1 หน้า36-49 
2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.2 เล่ม 1 หน้า 
49-61 
3. วิดีทัศน์ การใช้ประโยชน์จากวัสดุ   
https://www.youtube.com/watch
?v=TFEjiEn7AiA  

 
 
 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

15 
(20 – 24 ก.ย. 64) 

 

หน่วยที่ 2 
กิจกรรมท่ี 
3.1 เลือก
วัสดุมาใช้
ประโยชน์
ได้อย่างไร 

ว 2.1 ป.2/3 เปรียบเทียบสมบัติท่ี
สังเกตได้ของวัสดุ เพื่อ
นำมาทำเป็นวัตถุในการใช้
งานตามวัตถุประสงค์และ
อธิบายการนำวัสดุท่ีใช้แล้ว
กลับมาใช้ใหม่โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

การนำวัสดุมาทำเป็นวัตถุในการใช้งาน
ตามวัตถุประสงค์ขึ้นอยู่กับสมบัติของ
วัสดุ วัสดุท่ีใช้แล้วอาจนำกลับมาใช้
ใหม่ได้เช่น กระดาษใช้แล้วอาจนำมา
ทำเป็นจรวดกระดาษ ดอกไม้ประดิษฐ์ 
ถุงใส่ของ 

  สื่อประกอบการสอน 
1. หนังสือเรียน ป.2 เล่ม 1  
หน้า 38-40 
2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.2 เล่ม 1 หน้า 
50-53 
สื่อการเรียนรู้ 
1. วิดีทัศน์ เลือกวัสดุมาใช้ประโยชน์ได้
อย่างไร  

https://www.youtube.com/watch?v=TFEjiEn7AiA
https://www.youtube.com/watch?v=TFEjiEn7AiA
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https://www.youtube.com/watch?
v=X-Q64K0zFjI  

16 
(27 ก.ย. – 1 ต.ค. 

64) 
 

หน่วยที่ 2 
กิจกรรมท่ี 
3.2 วัสดุท่ี
ใช้แล้วนำ
กลับมาใช้
ใหม่ได้
อย่างไร 

 

ว 2.1 ป.2/3 เปรียบเทียบสมบัติท่ี
สังเกตได้ของวัสดุ เพื่อ
นำมาทำเป็นวัตถุในการใช้
งานตามวัตถุประสงค์และ
อธิบายการนำวัสดุท่ีใช้แล้ว
กลับมาใช้ใหม่โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

การนำวัสดุมาทำเป็นวัตถุในการใช้งาน
ตามวัตถุประสงค์ขึ้นอยู่กับสมบัติของ
วัสดุ วัสดุท่ีใช้แล้วอาจนำกลับมาใช้
ใหม่ได้เช่น กระดาษใช้แล้วอาจนำมา
ทำเป็นจรวดกระดาษ ดอกไม้ประดิษฐ์ 
ถุงใส่ของ 

  สื่อประกอบการสอน 
1. หนังสือเรียน ป.2 เล่ม 1 หน้า 41-45 
2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.2 เล่ม 1 หน้า 
54-61 
สื่อการเรียนรู้ 
1. วิดีทัศน์ วัสดุท่ีใช้แล้ว นำกลับมาใช้
ใหม่ได้อย่างไร 
https://www.youtube.com/watch?
v=i4CNAb8K6U8  

 
 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

17 
(4 – 8 ต.ค. 64) 

 

หน่วยที่ 2 
ทบทวนและ
ทดสอบท้าย

เรื่องท่ี 3 

ว 2.1 ป.2/3 เปรียบเทียบสมบัติท่ี
สังเกตได้ของวัสดุ เพื่อ
นำมาทำเป็นวัตถุในการใช้
งานตามวัตถุประสงค์และ
อธิบายการนำวัสดุท่ีใช้แล้ว
กลับมาใช้ใหม่โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

การนำวัสดุมาทำเป็นวัตถุในการใช้งาน
ตามวัตถุประสงค์ขึ้นอยู่กับสมบัติของ
วัสดุ วัสดุท่ีใช้แล้วอาจนำกลับมาใช้
ใหม่ได้เช่น กระดาษใช้แล้วอาจนำมา
ทำเป็นจรวดกระดาษ ดอกไม้ประดิษฐ์ 
ถุงใส่ของ 

  สื่อประกอบการสอน 
แบบทดสอบท้ายเรื่องท่ี 3 

18 
(11 – 15 ต.ค. 64) 

หน่วยที่ 3 
วิทยาการ
คำนวณ

ว 4.2 ป.2/1 แสดงลำดับข้ันตอนการ
ทำงานหรือการแก้ปัญหา

- การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา ทำ
ได้โดยการเขียน บอกเล่า วาดภาพ 
หรือใช้สัญลักษณ์ 

  สื่อประกอบการสอน 
- ส่ือวิดีทัศน์ [Coding] การแก้ปัญหา
อย่างเป็นขั้นตอน (เทคโนโลยี ป.2) 

https://www.youtube.com/watch?v=X-Q64K0zFjI
https://www.youtube.com/watch?v=X-Q64K0zFjI
https://www.youtube.com/watch?v=i4CNAb8K6U8
https://www.youtube.com/watch?v=i4CNAb8K6U8
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เรื่องท่ี 1 
การแก้ 

ปัญหาอย่าง
เป็นขั้นตอน 

อย่างง่ายโดยใช้ภาพ 
สัญลักษณ์ หรือข้อความ 

- ปัญหาอย่างง่าย เช่น เกมตัวต่อ  
6 - 12 ช้ินการแต่งตัวมาโรงเรียน 

https://proj14.ipst.ac.th/p2/p2-
cs/cs-p2b1-001/  

 
 
 
 
 
 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

19 
(18 – 22 ต.ค. 

2564) 

หน่วยที่ 3 
วิทยาการ
คำนวณ 

เรื่องท่ี 2 การ
เขียนโปรแกรม

และการ
ตรวจหา

ข้อผิดพลาด 

ว 4.2 ป.2/2 เขียนโปรแกรมอย่างง่าย 
โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือส่ือ 
และตรวจหาข้อผิดพลาด
ของโปรแกรม 

- ตัวอย่างโปรแกรม เช่น เขียน
โปรแกรมส่ังให้ตัวละครทำงาน
ตามท่ีต้องการและตรวจสอบ
ข้อผิดพลาด ปรับแก้ไขให้ได้ผล
ลัพธ์ตามท่ีกำหนด 
- การตรวจหาข้อผิดพลาด ทำได้
โดยตรวจสอบคำส่ังท่ีแจ้ง
ข้อผิดพลาด หรือหากผลลัพธ์ไม่
เป็นไปตามท่ีต้องการให้ตรวจสอบ
การทำงานทีละคำส่ัง 
- ซอฟต์แวร์หรือส่ือท่ีใช้ในการ
เขียนโปรแกรม เช่น ใช้บัตรคำส่ัง
แสดงการเขียนโปรแกรม, 
Code.ore 

✓  สื่อประกอบการสอน 
- ส่ือวิดีทัศน์ การเขียนโปรแกรมและ
การตรวจหาข้อผิดพลาด 
https://proj14.ipst.ac.th/p2/p2-
cs/cs-p2b1-002/  

  

https://proj14.ipst.ac.th/p2/p2-cs/cs-p2b1-001/
https://proj14.ipst.ac.th/p2/p2-cs/cs-p2b1-001/
https://proj14.ipst.ac.th/p2/p2-cs/cs-p2b1-002/
https://proj14.ipst.ac.th/p2/p2-cs/cs-p2b1-002/
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สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

20 
(25 – 29 ต.ค. 

2564) 

หน่วยที่ 3 
วิทยาการ
คำนวณ 

เรื่องท่ี 3 การ
ใช้งาน

คอมพิวเตอร์
อย่างปลอดภัย
และการปกป้อง
ข้อมูลส่วนตัว 

ว 4.2 ป.2/4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
อย่างปลอดภัย ปฏิบัติ 
ตามข้อตกลงในการใช้ 
คอมพิวเตอร์ร่วมกัน ดูแล 
รักษาอุปกรณ์เบ้ืองต้น ใช้
งานอย่างเหมาะสม 

- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างปลอดภัยเช่น รู้จักข้อมูล
ส่วนตัว อันตรายจากการเผยแพร่
ข้อมูลส่วนตัว และไม่บอก 
ข้อมูลส่วนตัวกับบุคคลอื่น ยกเว้น 
ผู้ปกครองหรือครู แจ้งผู้เกี่ยวข้อง 
เมื่อต้องการความช่วยเหลือ
เกี่ยวกับการใช้งาน 
- ข้อปฏิบัติในการใช้งานและการ
ดูแลรักษาอุปกรณ์ เช่น ไม่ขีด
เขียนบนอุปกรณ์ทำความสะอาด
ใช้อุปกรณ์อย่างถูกวิธี 

✓  สื่อประกอบการสอน 
- ส่ือวิดีทัศน์ การเขียนโปรแกรมและ
การตรวจหาข้อผิดพลาด 
https://proj14.ipst.ac.th/p2/p2-
cs/cs-p2b1-002/  

สรุปจำนวนตัวชี้วัดที่ต้องรู้ 11  รวม 20 สัปดาห์ 
สรุปจำนวนตัวชี้วัดที่ควรรู้  6 40 ชั่วโมง 

 
 
 
 
  

https://proj14.ipst.ac.th/p2/p2-cs/cs-p2b1-002/
https://proj14.ipst.ac.th/p2/p2-cs/cs-p2b1-002/
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โครงสร้างเวลาเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 1 
บทที่ / เร่ือง เวลา (ชั่วโมง) 

หน่วยที่ 1 เทคโนโลยี (12) 
    บทท่ี 1 สไลเดอร์ 2 
    บทท่ี 1 เงื่อนไขใส่ซอง ปูดองใส่ครก 2 
    บทท่ี 3 ยืนงงในพงไพร 2 
    บทท่ี 4 พับไดโนเสาร์ให้คุณป้า และพับเส้ือผ้าใส่กระเป๋า 2 
    บทท่ี 5 คนท่ีใช่ สไลด์ท่ีชอบ 2 
 แบบทดสอบท้ายเล่มวิชาเทคโนโลยี 2 
หน่วยที่ 2 อากาศและชีวิตของสัตว์ (28) 
    บทท่ี 1  อากาศ 12 
    บทท่ี  2 การดำรงชีวิตของสัตว์ 14 
 แบบทดสอบท้ายเล่มวิชาวิทยาศาสตร์ 2 

รวมภาคเรียนที่ 1 40 
 

หมายเหตุ จำนวนช่ัวโมงท่ีสอนในแต่ละบท รวมเวลาท่ีใช้ในการทดสอบท้ายบทแต่ละบทไว้แล้ว 
 
 
 
 
 
 
 

กำหนดการจัดการเรียนรู้ 
รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา ว 13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

หน่วยการเรียนรู้  2 หน่วย  เวลา  40 ชั่วโมง 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 
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ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

1 
(14 – 18 ม.ิย. 64) 

หน่วยที่ 2 
อากาศและ
ชีวิตของ

สัตว์ 

ว 3.2 ป.3/1 
 

ระบุส่วนประกอบของ
อากาศบรรยาย
ความสำคัญของอากาศ 
และผลกระทบของมลพิษ 
ทางอากาศต่อส่ิงมีชีวิต 
จากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 

ㆍ อากาศโดยท่ัวไปไม่มีสี ไม่มีกล่ิน 
ประกอบด้วยแก๊สไนโตรเจน แก๊ส
ออกซิเจนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 
แก๊สอื่น ๆรวมทั้งไอน้ำ และฝุ่นละออง 
อากาศมีความสำคัญต่อส่ิงมีชีวิต หาก
ส่วนประกอบของอากาศไม่เหมาะสม 
เนื่องจากมีแก๊สบางชนิดหรือฝุ่น
ละอองในปริมาณมากอาจเป็น
อันตรายต่อส่ิงมีชีวิตชนิดต่าง ๆ 
จัดเป็นมลพิษทางอากาศ 

ㆍ แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อลดการ
ปล่อยมลพิษทางอากาศ เช่น ใช้
พาหนะร่วมกนัหรือเลือกใช้เทคโนโลยี
ท่ีลดมลพิษทางอากาศ 

✓ 

 

สื่อประกอบการสอน  
- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.3 
เล่ม 1  หน้า  44-73 
- แบบบันทึกกิจกรรม สสวท. ป.3 เล่ม 
1  หน้า 42 – 69 
- เรื่องท่ี 1 อากาศ 
https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3-
sci-book-1/sci-p3b1-009/ 
 

 
กำหนดการจัดการเรียนรู้ 

รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รหัสวิชา ว 13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้  2 หน่วย  เวลา  40 ชั่วโมง 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 
ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3-sci-book-1/sci-p3b1-009/
https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3-sci-book-1/sci-p3b1-009/
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สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

2 
(21 – 25 ม.ิย. 64) 

หน่วยที่ 2 
อากาศและ
ชีวิตของ

สัตว์ 

ว 3.2 ป.3/1 
 

ระบุส่วนประกอบของ
อากาศบรรยาย
ความสำคัญของอากาศ 
และผลกระทบของมลพิษ 
ทางอากาศต่อส่ิงมีชีวิต 
จากข้อมูล 
ท่ีรวบรวมได้ 

ㆍ อากาศโดยท่ัวไปไม่มีสี ไม่มีกล่ิน 
ประกอบด้วยแก๊สไนโตรเจน แก๊ส
ออกซิเจน 
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แก๊สอื่น ๆ 
รวมทั้งไอน้ำ และฝุ่นละออง อากาศ 
มีความสำคัญต่อส่ิงมีชีวิต หาก
ส่วนประกอบของอากาศไม่เหมาะสม 
เนื่องจากมีแก๊สบางชนิดหรือฝุ่น
ละอองในปริมาณมากอาจเป็น
อันตรายต่อส่ิงมีชีวิตชนิดต่าง ๆ 
จัดเป็นมลพิษทางอากาศ 

ㆍ แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อลดการ
ปล่อยมลพิษทางอากาศ เช่น ใช้
พาหนะร่วมกนัหรือเลือกใช้เทคโนโลยี
ท่ีลดมลพิษทางอากาศ 

✓ 

 

สื่อประกอบการสอน  
- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.3 
เล่ม 1  หน้า  51-54 
- แบบบันทึกกิจกรรม สสวท. ป.3 เล่ม 
1  หน้า 47 – 51 
- กิจกรรมท่ี 1.1 อากาศมีส่วนประกอบ
อะไรบ้าง 
https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3-
sci-book-1/sci-p3b1-010/ 
 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

3 
(28 ม.ิย. – 2 ก.ค. 64) 

หน่วยที่ 2 
อากาศและ
ชีวิตของ

สัตว์ 

ว 3.2 ป.3/2 
 

ตระหนักถึงความสำคัญ
ของอากาศโดยนำเสนอ
แนวทางการปฏิบัติตนใน
การลดการเกิดมลพิษ 
ทางอากาศ 

ㆍ อากาศโดยท่ัวไปไม่มีสี ไม่มีกล่ิน 
ประกอบด้วยแก๊สไนโตรเจน แก๊ส
ออกซิเจนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 
แก๊สอื่น ๆรวมทั้งไอน้ำ และฝุ่นละออง 
อากาศมีความสำคัญต่อส่ิงมีชีวิต หาก

✓ 

 

สื่อประกอบการสอน  
- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.3 
เล่ม 1  หน้า  55-59 
- แบบบันทึกกิจกรรม สสวท. ป.3 เล่ม 
1  หน้า 52 – 58 

https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3-sci-book-1/sci-p3b1-010/
https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3-sci-book-1/sci-p3b1-010/
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ส่วนประกอบของอากาศไม่เหมาะสม 
เนื่องจากมีแก๊สบางชนิดหรือฝุ่น
ละอองในปริมาณมากอาจเป็น
อันตรายต่อส่ิงมีชีวิตชนิดต่าง ๆ 
จัดเป็นมลพิษทางอากาศ 

ㆍ แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อลดการ
ปล่อยมลพิษทางอากาศ เช่น ใช้
พาหนะร่วมกนัหรือเลือกใช้เทคโนโลยี
ท่ีลดมลพิษทางอากาศ 

- เอกสารประกอบการเรียน กิจกรรมท่ี 
1.2 ลดมลพิษทางอากาศได้อย่างไร
https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3-
sci-book-1/sci-p3b1-011/ 
 
 

 
 
 
 
 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

4 
(5 – 9 ก.ค. 64) 

หน่วยที่ 2 
อากาศและ
ชีวิตของ

สัตว์ 

ว 3.2 ป.3/3 
 

อธิบายการเกิดลม จาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

ㆍ ลม คือ อากาศท่ีเคล่ือนท่ี เกิด
จากความแตกต่างกันของอุณหภูมิ
อากาศบริเวณท่ีอยู่ใกล้กัน โดยอากาศ
บริเวณท่ีมีอุณหภูมิสูงจะลอยตัวสูงขึ้น 
และอากาศบริเวณท่ีมีอุณหภูมิต่ำกว่า
จะเคล่ือนเข้าไปแทนท่ี 

✓ 

 

สื่อประกอบการสอน  
- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.3 
เล่ม 1  หน้า  60-66 
- แบบบันทึกกิจกรรม สสวท. ป.3 เล่ม 
1  หน้า 59 – 65 
- เอกสารประกอบการเรียน กิจกรรมท่ี 
1.3 ลมเกิดขึ้นได้อย่างไร ตอนท่ี 1 
https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3-
sci-book-1/sci-p3b1-012/ 
 

https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3-sci-book-1/sci-p3b1-011/
https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3-sci-book-1/sci-p3b1-011/
https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3-sci-book-1/sci-p3b1-012/
https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3-sci-book-1/sci-p3b1-012/
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สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

5 
(12 – 16 ก.ค. 64) 

หน่วยที่ 2 
อากาศและ
ชีวิตของ

สัตว์ 

ว 3.2 ป.3/4 
 

บรรยายประโยชน์และ
โทษของลม จากข้อมูลท่ี
รวบรวมได้ 

·ลมสามารถนำมาใช้เป็นแหล่ง
พลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟ้า 
และนำไปใช้ประโยชน์ในการทำ
กิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ หากลม
เคล่ือนท่ีด้วยความเร็วสูง อาจทำให้
เกิดอันตรายและความเสียหาย 
ต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ 

 ✓ สื่อประกอบการสอน  
- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.3 
เล่ม 1  หน้า  60-66 
- แบบบันทึกกิจกรรม สสวท. ป.3 เล่ม 
1  หน้า 59 – 65 
- เอกสารประกอบการเรียน กิจกรรมท่ี 
1.3 ลมเกิดขึ้นได้อย่างไร ตอนท่ี 2  
https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3-
sci-book-1/sci-p3b1-013/ 
 
 
 

 
 

https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3-sci-book-1/sci-p3b1-013/
https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3-sci-book-1/sci-p3b1-013/
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สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

6 
(19 – 23 ก.ค. 64) 

หน่วยที่ 2 
อากาศและ
ชีวิตของ

สัตว์ 

ว 3.2 ป.3/1 
 
 
 
 
ว 3.2 ป.3/2 
 
 
 
ว 3.2 ป.3/3 
 
ว 3.2 ป.3/4 
 

ระบุส่วนประกอบของ
อากาศบรรยาย
ความสำคัญของอากาศ 
และผลกระทบของมลพิษ 
ทางอากาศต่อส่ิงมีชีวิต 
จากข้อมูล 
ตระหนักถึงความสำคัญ
ของอากาศโดยนำเสนอ
แนวทางการปฏิบัติตนใน
การลดการเกิดมลพิษทาง
อากาศ 
อธิบายการเกิดลม จาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ 
บรรยายประโยชน์และ
โทษของลม จากข้อมูลท่ี
รวบรวมได้ 

·ㆍ อากาศโดยท่ัวไปไม่มีสี ไม่มีกล่ิน 
ประกอบด้วยแก๊สไนโตรเจน แก๊ส
ออกซิเจนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 
แก๊สอื่น ๆรวมทั้งไอน้ำ และฝุ่นละออง 
อากาศมีความสำคัญต่อส่ิงมีชีวิต หาก
ส่วนประกอบของอากาศไม่เหมาะสม 
เนื่องจากมีแก๊สบางชนิดหรือฝุ่น
ละอองในปริมาณมากอาจเป็น
อันตรายต่อส่ิงมีชีวิตชนิดต่าง ๆ 
จัดเป็นมลพิษทางอากาศ 

ㆍ แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อลดการ
ปล่อยมลพิษทางอากาศ เช่น ใช้
พาหนะร่วมกนัหรือเลือกใช้เทคโนโลยี
ท่ีลดมลพิษทางอากาศ 

✓ ✓ สื่อประกอบการสอน  
- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.3 
เล่ม 1  หน้า  44-73 
- แบบบันทึกกิจกรรม สสวท. ป.3 เล่ม 
1  หน้า 66 – 69 
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สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

7 
(26 – 30 ก.ค. 64) 

หน่วยที่ 2 
อากาศและ
ชีวิตของ

สัตว์ 

ว 1.2 ป.3/1 
 
 
 
 
 

บรรยายส่ิงท่ีจำเป็นต่อการ 
ดำรงชีวิต และการ
เจริญเติบโตของมนุษย์
และสัตว์ โดยใช้ข้อมูลท่ี 
รวบรวมได้ 

ㆍมนุษย์และสัตว์ต้องการอาหาร น้ำ 
และอากาศ เพื่อการดำรงชีวิตและ 
การเจริญเติบโต 

ㆍ อาหารช่วยให้ร่างกายแข็งแรง
และเจริญเติบโต น้ำช่วยให้ร่างกาย
ทำงานได้อย่างปกติ อากาศใช้ในการ
หายใจ 
 

✓  สื่อประกอบการสอน  
- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.3 
เล่ม 1  หน้า  80-84 
- แบบบันทึกกิจกรรม สสวท. ป.3 เล่ม 
1  หน้า 77 
- เอกสารประกอบการเรียน เรื่องท่ี 1 
ส่ิงท่ีจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการ
ดำรงชีวิตของสัตว์และมนุษย์ 
https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3-
sci-book-1/sci-p3b1-014/ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3-sci-book-1/sci-p3b1-014/
https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3-sci-book-1/sci-p3b1-014/
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สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

8 
(2 – 6 ส.ค. 64) 

หน่วยที่ 2 
อากาศและ
ชีวิตของ

สัตว์ 

ว 1.2 ป.3/1 
 
 
 
 
 

บรรยายส่ิงท่ีจำเป็นต่อการ 
ดำรงชีวิต และการ
เจริญเติบโตของมนุษย์
และสัตว์ โดยใช้ข้อมูลท่ี 
รวบรวมได้ 

ㆍมนุษย์และสัตว์ต้องการอาหาร น้ำ 
และอากาศ เพื่อการดำรงชีวิตและ 
การเจริญเติบโต 

ㆍ อาหารช่วยให้ร่างกายแข็งแรง
และเจริญเติบโต น้ำช่วยให้ร่างกาย
ทำงานได้อย่างปกติ อากาศใช้ในการ
หายใจ 
 

✓  สื่อประกอบการสอน  
- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.3 
เล่ม 1  หน้า  80-84 
- แบบบันทึกกิจกรรม สสวท. ป.3 เล่ม 
1  หน้า 78-81 
- เอกสารประกอบการเรียน กิจกรรมท่ี 
1.1 สัตว์ต้องการส่ิงใดในการ
เจริญเติบโตและการดำรงชีวิต 
https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3-
sci-book-1/sci-p3b1-015/ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

9 
(9 – 13 ส.ค. 64) 

หน่วยที่ 2 ว 1.2 ป.3/2 
 

บรรยายส่ิงท่ีจำเป็นต่อการ ㆍมนุษย์และสัตว์ต้องการอาหาร น้ำ 
และอากาศ เพื่อการดำรงชีวิตและ 

 ✓ สื่อประกอบการสอน  

https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3-sci-book-1/sci-p3b1-015/
https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3-sci-book-1/sci-p3b1-015/
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อากาศและ
ชีวิตของ

สัตว์ 

 
 
 
 

ดำรงชีวิต และการ
เจริญเติบโตของมนุษย์
และสัตว์ โดยใช้ข้อมูลท่ี 
รวบรวมได้ 

การเจริญเติบโต 

ㆍ อาหารช่วยให้ร่างกายแข็งแรง
และเจริญเติบโต น้ำช่วยให้ร่างกาย
ทำงานได้อย่างปกติ อากาศใช้ในการ
หายใจ 
 

- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.3 
เล่ม 1  หน้า  85-88 
- แบบบันทึกกิจกรรม สสวท. ป.3 เล่ม 
1  หน้า 82-85 
- เอกสารประกอบการเรียน กิจกรรมท่ี 
1.2 มนุษย์ต้องการส่ิงใดในการ
เจริญเติบโตและการดำรงชีวิต 
https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3-
sci-book-1/sci-p3b1-016/ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

10 
(9 – 13 ส.ค. 64) 

หน่วยที่ 2 
อากาศและ
ชีวิตของ

สัตว์ 

ว 1.2 ป.3/3 
 
 
 
 
 

สร้างแบบจำลองท่ี
บรรยายวัฏจักรชีวิตของ
สัตว์และปรียบเทียบ 
วัฏจักรชีวิตของสัตว์บาง
ชนิด 

. สัตว์เมื่อเป็นตัวเต็มวัยจะสืบพันธุ์มี
ลูกเมื่อลูกเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยก็
สืบพันธุ์มีลูกต่อไปได้อีก หมุนเวียน
ต่อเนื่องเป็นวัฏจักรชีวิตของสัตว์ซึ่ง
สัตว์แต่ละชนิดเช่น ผีเส้ือ กบ ไก่ 

✓  สื่อประกอบการสอน  
- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.3 
เล่ม 1  หน้า  91-99 
- แบบบันทึกกิจกรรม สสวท. ป.3 เล่ม 
1  หน้า 86 

https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3-sci-book-1/sci-p3b1-016/
https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3-sci-book-1/sci-p3b1-016/
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มนุษย์ จะมีวัฏจักรชีวิตท่ีเฉพาะและ
แตกต่างกัน 

- เอกสารประกอบการเรียน เรื่องท่ี 2 
วัฏจักรชีวิตของสัตว์ 
https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3-
sci-book-1/sci-p3b1-017/ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

11 
(16 – 20 ส.ค. 64) 

หน่วยที่ 2 
อากาศและ
ชีวิตของ

สัตว์ 

ว 1.2 ป.3/3 
 
 
 
 
 

สร้างแบบจำลองท่ี
บรรยายวัฏจักรชีวิตของ
สัตว์และปรียบเทียบ 
วัฏจักรชีวิตของสัตว์บาง
ชนิด 

. สัตว์เมื่อเป็นตัวเต็มวัยจะสืบพันธุ์มี
ลูกเมื่อลูกเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยก็
สืบพันธุ์มีลูกต่อไปได้อีก หมุนเวียน
ต่อเนื่องเป็นวัฏจักรชีวิตของสัตว์ซึ่ง
สัตว์แต่ละชนิดเช่น ผีเส้ือ กบ ไก่ 
มนุษย์ จะมีวัฏจักรชีวิตท่ีเฉพาะและ
แตกต่างกัน 

✓  สื่อประกอบการสอน  
- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.3 
เล่ม 1  หน้า  91-99 
- แบบบันทึกกิจกรรม สสวท. ป.3 เล่ม 
1  หน้า 86 -93 
- เอกสารประกอบการเรียน เรื่องท่ี 2 
วัฏจักรชีวิตของสัตว์ ตอนท่ี 1 
https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3-
sci-book-1/sci-p3b1-018/ 
 

https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3-sci-book-1/sci-p3b1-017/
https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3-sci-book-1/sci-p3b1-017/
https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3-sci-book-1/sci-p3b1-018/
https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3-sci-book-1/sci-p3b1-018/
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สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

12 
(23 – 27 ส.ค. 64) 

หน่วยที่ 2 
อากาศและ
ชีวิตของ

สัตว์ 

ว 1.2 ป.3/3 
 
 
 
 
ว 1.2 ป.3/4 
 
 
 
 

สร้างแบบจำลองท่ี
บรรยายวัฏจักรชีวิตของ
สัตว์และปรียบเทียบ 
วัฏจักรชีวิตของสัตว์บาง
ชนิด 
 
ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิต
สัตว์โดยไม่ทำให้วัฏจักร
ชีวิตของสัตว์เปล่ียนแปลง 

. สัตว์เมื่อเป็นตัวเต็มวัยจะสืบพันธุ์มี
ลูกเมื่อลูกเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยก็
สืบพันธุ์มีลูกต่อไปได้อีก หมุนเวียน
ต่อเนื่องเป็นวัฏจักรชีวิตของสัตว์ซึ่ง
สัตว์แต่ละชนิดเช่น ผีเส้ือ กบ ไก่ 
มนุษย์ จะมีวัฏจักรชีวิตท่ีเฉพาะและ
แตกต่างกัน 

✓ ✓ สื่อประกอบการสอน  
- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.3 
เล่ม 1  หน้า  91-99 
- แบบบันทึกกิจกรรม สสวท. ป.3 เล่ม 
1  หน้า 86 -93 
- เอกสารประกอบการเรียน เรื่องท่ี 2 
วัฏจักรชีวิตของสัตว์  ตอนท่ี 2 
https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3-
sci-book-1/sci-p3b1-019/ 
 
 
 

 
 

https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3-sci-book-1/sci-p3b1-019/
https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3-sci-book-1/sci-p3b1-019/
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สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

13 
(30 ส.ค. – 3 ก.ย. 64) 

หน่วยที่ 2 
อากาศและ
ชีวิตของ

สัตว์ 

ว 1.2 ป.3/1 
 
 
 
ว 1.2 ป.3/2 
 
 
ว 1.2 ป.3/3 
 
 
 
 
ว 1.2 ป.3/4 
 
 

บรรยายส่ิงท่ีจำเป็นต่อการ 
ดำรงชีวิต และการ
เจริญเติบโตของมนุษย์
และสัตว์ โดยใช้ข้อมูลท่ี 
รวบรวมได้ 
บรรยายส่ิงท่ีจำเป็นต่อการ 
ดำรงชีวิต และการ
เจริญเติบโตของมนุษย์
และสัตว์ โดยใช้ข้อมูลท่ี 
รวบรวมได้สร้าง
แบบจำลองท่ีบรรยายวัฏ
จักรชีวิตของสัตว์และ
ปรียบเทียบวัฏจักรชีวิต
ของสัตว์บางชนิด 
ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิต
สัตว์โดยไม่ทำให้วัฏจักร
ชีวิตของสัตว์เปล่ียนแปลง 

ㆍมนุษย์และสัตว์ต้องการอาหาร น้ำ 
และอากาศ เพื่อการดำรงชีวิตและ 
การเจริญเติบโต 

ㆍ อาหารช่วยให้ร่างกายแข็งแรง
และเจริญเติบโต น้ำช่วยให้ร่างกาย
ทำงานได้อย่างปกติ อากาศใช้ในการ
หายใจ 

ㆍสัตว์เมื่อเป็นตัวเต็มวัยจะสืบพันธุ์มี
ลูกเมื่อลูกเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยก็
สืบพันธุ์มีลูกต่อไปได้อีก หมุนเวียน
ต่อเนื่องเป็นวัฏจักรชีวิตของสัตว์ซึ่ง
สัตว์แต่ละชนิดเช่น ผีเส้ือ กบ ไก่ 
มนุษย์ จะมีวัฏจักรชีวิตท่ีเฉพาะและ
แตกต่างกัน 

✓ ✓ สื่อประกอบการสอน  
- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.3 
เล่ม 1  หน้า  91-99 
- แบบบันทึกกิจกรรม สสวท. ป.3 เล่ม 
1  หน้า 94-96 
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สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

14 
(6 – 10 ก.ย. 64) 

แบบทดสอบ
ท้ายเล่ม

วิทยาศาสตร์ 

ว 1.2 ป.3/1 
ว 1.2 ป.3/2 
ว 1.2 ป.3/3 
ว 1.2 ป.3/4 
ว 3.2 ป.3/1 
ว 3.2 ป.3/2 
ว 3.2 ป.3/3 
ว 3.2 ป.3/4 
 
 
 
 
 
 

  ✓  สื่อประกอบการสอน  
- หนังสือเรียนเทคโนโลยี สสวท. ป.3 
เล่ม 1 หน้า 106-123  
- แบบทดสอบท้ายเล่ม  
 
 
 

 
 
 
 
 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

15 
(13 – 17 ก.ย. 64) 

หน่วยที่ 1 
เทคโนโลยี 

ว 4.2 ป.3/1 
 

แสดงอัลกอริทึมในการ
ทำงานหรือการแก้ปัญหา

ㆍ อัลกอริทึมเป็นขั้นตอนท่ีใช้ในการ
แก้ปัญหา 

✓ ✓ สื่อประกอบการสอน  
- หนังสือเรียนเทคโนโลยี สสวท. ป.3  
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บทท่ี 1  

สไลเดอร์ 

 
 
 

อย่างง่ายโดยใช้ภาพ 
สัญลักษณ์ หรือข้อความ 

ㆍ การแสดงอัลกอริซึม ทำได้โดย
การเขียน 
บอกเล่า วาดภาพ หรือใช้สัญลักษณ์ 
· ตัวอย่างปัญหา เช่น เกมเศรษฐี 
เกมบันไดงู เกม Tetris เกม OX การ
เดินไปโรงอาหาร การทำความสะอาด
ห้องเรียน 
 

- แบบบันทึกกิจกรรม สสวท. ป.3   
- วีดีทัศน์ การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ
เบ้ืองต้น 
https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3-
cs/cs-p3b1-001/ 
 
 

 
  

https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3-cs/cs-p3b1-001/
https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3-cs/cs-p3b1-001/
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สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

16 -17 
(20 – 24 ก.ย. 64) 

(27 ก.ย.– 1 ต.ค. 64) 
 

หน่วยที่ 1 
เทคโนโลยี 

    
 บทท่ี 2 
เงื่อนไข    
ใส่ซอง     

ปูดองใส่
ครก 

ว 4.2 ป.3/2 
 
 
 
 

เขียนโปรแกรมอย่างง่าย 
โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือส่ือ 
และตรวจหาข้อผิดพลาด
ของโปรแกรม 

·การเขียนโปรแกรมเป็นการสร้าง
ลำดับของคำส่ังให้คอมพิวเตอร์ทำงาน 
· ตัวอย่างโปรแกรม เช่น เขียน
โปรแกรมท่ีส่ังให้ตัวละครทำงานซ้ำไม่
ส้ินสุด 

ㆍ การตรวจหาข้อผิดพลาด ทำได้
โดยตรวจสอบคำส่ังท่ีแจ้งข้อผิดพลาด 
หรือหากผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามท่ี
ต้องการให้ตรวจสอบการทำงานทีละ
คำส่ัง 
· ซอฟต์แวร์หรือส่ือท่ีใช้ในการเขียน
โปรแกรมเช่น ใช้บัตรคำส่ังแสดงการ
เขียนโปรแกรม Code.org 

✓  สื่อประกอบการสอน  
- หนังสือเรียนเทคโนโลยี สสวท. ป.3  
- แบบบันทึกกิจกรรม สสวท. ป.3   
- วีดีทัศน์ การเขียนโปรแกรมแบบมี
เงื่อนไขซ้อนเงื่อนไข ตอนท่ี 1 
https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3-
cs/cs-p3b1-002/ 
- วีดีทัศน์ การเขียนโปรแกรมแบบมี
เงื่อนไขซ้อนเงื่อนไข ตอนท่ี 2 
https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3-
cs/cs-p3b1-010/ 
 
 

  

https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3-cs/cs-p3b1-002/
https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3-cs/cs-p3b1-002/
https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3-cs/cs-p3b1-010/
https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3-cs/cs-p3b1-010/
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สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

18 
(4– 8 ต.ค. 64) 

 

หน่วยที่ 1 
เทคโนโลยี 

 
บทท่ี 3  
ยืนงงใน  
พงไพร 

ว 4.2 ป.3/5 
 
 
 
 

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
อย่างปลอดภัย ปฏิบัติตาม 
ข้อตกลงในการใช้
อินเทอร์เน็ต 

· การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย เช่น ปกป้องข้อมูลส่วนตัว 
- ขอความช่วยเหลือจากครูหรือ
ผู้ปกครองเมื่อเกิดปัญหาจากการใช้
งาน เมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลท่ีทำให้
ไม่สบายใจ 
- การปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้ 
อินเทอร์เน็ตจะทำให้ไม่เกิดความ
เสียหายต่อตนเองและผู้อื่น เช่น ไม่ใช้
คำหยาบล้อเลียน ด่าทอ ทำให้ผู้อื่น 
เสียหายหรือเสียใจ 
- ข้อดีและข้อเสียในการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศและการส่ือสาร 

✓  สื่อประกอบการสอน  
- หนังสือเรียนเทคโนโลยี สสวท. ป.3  
- แบบบันทึกกิจกรรม สสวท. ป.3   
- วีดีทัศน์ การใช้งานเทคโนโลยีอย่าง
ปลอดภัย เหมาะสมและมีมารยาท 
https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3-
cs/cs-p3b1-005/ 
 
 
 

  

https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3-cs/cs-p3b1-005/
https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3-cs/cs-p3b1-005/
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สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

19 
(11– 15 ต.ค. 64) 

 

หน่วยที่ 1 
เทคโนโลยี 

 
    บทท่ี 4 

พับ
ไดโนเสาร์
ให้คุณป้า 
และพับ
เส้ือผ้าใส่
กระเป๋า 

ว 4.2 ป.3/3 
 
 
ว 4.2 ป.3/4 
 
 
 
ว 4.2 ป.3/5 
 
 
 
 
 
 

-ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหา
ความรู้ 
 
รวบรวม ประมวลผล และ 
นำเสนอข้อมูล โดยใช้ 
ซอฟต์แวร์ตาม
วัตถุประสงค์ 
 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
อย่างปลอดภัย ปฏิบัติตาม 
ข้อตกลงในการใช้
อินเทอร์เน็ต 

- อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่
ช่วยให้การติดต่อส่ือสารทำได้สะดวกและ
รวดเร็วและเป็นแหล่ง ข้อมูลความรู้ท่ี
ช่วยในการเรียนและการดำเนินชีวิต 
-เว็บเบราว์เซอร์เป็นโปรแกรมสำหรับ
อ่านเอกสารบนเว็บเพจ 
-การสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ทำได้
โดยใช้เว็บไซต์สำหรับสืบค้น และต้อง
กำหนดคำค้นท่ีเหมาะสมจึงจะได้ข้อมูล
ตามต้องการ 
-ข้อมูลความรู้ เช่น วิธีทำอาหาร วิธีพับ
กระดาษเป็นรูปต่าง ๆ ข้อมูล
ประวัติศาสตร์ชาติไทย (อาจเป็นความรู้
ในวิชาอื่น ๆ หรือ 
เรื่องท่ีเป็นประเด็นท่ีสนใจในช่วงเวลานั้น) 
- การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย 
ควรอยู่ในการดูแลของครู หรือผู้ปกครอง 

✓ ✓ สื่อประกอบการสอน  
- หนังสือเรียนเทคโนโลยี สสวท. ป.3  
- แบบบันทึกกิจกรรม สสวท. ป.3   
- วีดีทัศน์ การค้นหาข้อมูลความรู้บน
อินเทอร์เน็ต
https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3-
cs/cs-p3b1-006/ 
- วีดีทัศน์ การประมวลผลข้อมูล
เบ้ืองต้น 
https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3-
cs/cs-p3b1-003/ 
 

 
 
 
 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3-cs/cs-p3b1-006/
https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3-cs/cs-p3b1-006/
https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3-cs/cs-p3b1-003/
https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3-cs/cs-p3b1-003/
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20 
(18– 22 ต.ค. 64) 

 

หน่วยที่ 1 
เทคโนโลยี 

 
    บทท่ี 5 

คนท่ีใช่ 
สไลด์ท่ีชอบ 

ว 4.2 ป.3/4 
 
 
 
 

รวบรวม ประมวลผล และ 
นำเสนอข้อมูล โดยใช้ 
ซอฟต์แวร์ตาม
วัตถุประสงค์ 
 

-การรวบรวมข้อมูล ทำได้โดยกำหนด
หัวข้อท่ีต้องการ เตรียมอุปกรณ์ในการจด
บันทึก 
- การประมวลผลอย่างง่าย เช่น 
เปรียบเทียบจัดกลุ่ม เรียงลำดับ 
- การนำเสนอข้อมูลทำได้หลายลักษณะ
ตามความเหมาะสม เช่น การบอกเล่าการ
ทำเอกสารรายงาน การจัดทำป้ายประกาศ 
- การใช้ซอฟต์แวร์ทำงานตาม
วัตถุประสงค์ เช่น ใช้อฟต์แวร์นำเสนอ 
หรือซอฟต์แวร์ กราฟิก สร้างแผนภูมิ
รูปภาพ ใช้ซอฟต์แวร์ประมวลคำ ทำป้าย
ประกาศหรือเอกสารรายงาน ใช้อฟต์แวร์
ตารางทำงานในการประมวลผลข้อมูล 
 

✓  สื่อประกอบการสอน  
- หนังสือเรียนเทคโนโลยี สสวท. ป.3  
- แบบบันทึกกิจกรรม สสวท. ป.3  
-  วีดีทัศน์ การประมวลผลข้อมูล
เบ้ืองต้น 
https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3-
cs/cs-p3b1-003/ 
- วีดีทัศน์ การนำเสนอข้อมูล 
https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3-
cs/cs-p3b1-004/ 
 
 

 
 
 
 
 
 

โครงสร้างเวลาเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2564 
 

บทที่ / เร่ือง เวลา (ชั่วโมง) 
หน่วยที่ 1  สิ่งมีชีวิต  
               บทท่ี1  ส่ิงมีชีวิตรอบตัว 14 

- เรื่อง การจัดกลุ่มส่ิงมีชีวิต  

https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3-cs/cs-p3b1-003/
https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3-cs/cs-p3b1-003/
https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3-cs/cs-p3b1-004/
https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3-cs/cs-p3b1-004/
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                บทท่ี 2  ส่วนต่างๆ ของพืชดอก  9 
- เรื่อง หน้าท่ีส่วนต่างๆ ของพืชดอก  

หน่วยที่ 2  แรงและพลังงาน  
                 บทท่ี 1  มวลและน้ำหนัก 11 

-  เรื่องมวลและแรงโน้มถ่วงของโลก  
                 บทท่ี 2  ตัวกลางของแสง 6 

- เรื่องการมองเห็นส่ิงต่างๆ ผ่านวัตถุท่ีนำมากั้น  
หน่วยที่ 3  วิทยาการคำนวณ  
                 บทท่ี 1 เท่ียวบ้านคุณย่า  

- เรื่อง อัลกอลิทึม 3 
                 บทท่ี 2 โปรแกรมแสนสนุก  

- เรื่อง รู้จักกับการเขียนโปรแกรมแบบบล็อค ตอนท่ี 1 2 
- เรื่อง รู้จักกับการเขียนโปรแกรมแบบบล็อค ตอนท่ี 2 2 

  
               บทท่ี 3 หนทางหมื่นล้ีเริ่มต้นท่ีธงเขียว  

- เรื่อง พิกัดและคำส่ังในการเคล่ือนท่ี 3 
- เรื่อง คำส่ัง pen และการดีบัก 3 

               บทท่ี 4 ลอยฟ้า ตะลุยสวน  
                    -   เรื่อง การประมวลผลข้อมูลอย่างง่าย 3 
               บทท่ี 5 แสบต้องเสิร์ซ  

- เรื่อง การค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต 4 
รวมภาคเรียนท่ี 1 60 
รวมภาคเรียนท่ี 2 60 

 
หมายเหตุ จำนวนช่ัวโมงท่ีสอนในแต่ละบท รวมเวลาท่ีใช้ในการทดสอบไว้แล้ว 
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กำหนดการจัดการเรียนรู้ 

รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รหัสวิชา ว14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้  3 หน่วย  เวลา 60 ชั่วโมง 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 
ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

1 
(14 – 18 ม.ิย. 64) 

 
2 

(21 – 25 ม.ิย. 64) 

หน่วยที่ 1 
ส่ิงมีชีวิต 
บทท่ี 1 
ส่ิงมีชีวิต
รอบตัว 

เรื่องท่ี 1 
การจัดกลุ่ม
ส่ิงมีชีวิต 

ว 1.3 ป.4/1 
 

จำแนกสิงมีชีวิตโดยใช้
ความเหมือนและความ
แตกต่างของลักษณะของ
ส่ิงมีชีวิตออกเป็นกลุ่มพืช
กลุ่มสัตว์ และกลุ่มท่ีไม่ใช่
พืชและสัตว์ 

ส่ิงมีชีวิตมีหลายชนิด สามารถจัดกลุ่ม
ได้โดยใช้ความเหมือนและความ
แตกต่างของลักษณะต่าง ๆ เช่น กลุ่ม
พืชสร้างอาหารเองได้และเคล่ือนท่ี
ด้วยตนเองไม่ได้ กลุ่มสัตว์กินส่ิงมีชีวิต
อื่นเป็นอาหารและเคล่ือนท่ีได้ 
กลุ่มท่ีไม่ใช่พืชและสัตว์ เช่น เห็ด รา 
จุลินทรีย์ 
 
 
 
 
 
 
 

✓ 

 

สื่อประกอบการสอน  
- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สสวท. ป.4 เล่ม 1  (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2560) 
เรื่องท่ี1 การจัดกลุ่มส่ิงมีชีวิต (หน้า 43) 
https://proj14.ipst.ac.th/p4/p4-
sci-book1/sci-p4b1-008/ 
กิจกรรมท่ี1.1 เราจำแนกส่ิงมีชีวิตได้
อย่างไร (หน้า 45-51) 
https://proj14.ipst.ac.th/p4/p4-
sci-book1/sci-p4b1-009/ 
- แบบฝึกหัดวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สสวท. ป.4 เล่ม 1     
 
 

3 
(28 มิ.ย.– 2 ก.ค. 64) 

 

หน่วยที่ 1 
ส่ิงมีชีวิต 

ว 1.3 ป.4/3 
 

จำแนกสัตว์ออกเป็นสัตว์มี
กระดูกสันหลัง และสัตว์
ไม่มีกระดูกสันหลัง 

การจำแนกสัตว์ สามารถใช้การมี
กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ในการ

✓ 
 

สื่อประกอบการสอน  
-หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สสวท. ป.4 เล่ม 1  

https://proj14.ipst.ac.th/p4/p4-sci-book1/sci-p4b1-008/
https://proj14.ipst.ac.th/p4/p4-sci-book1/sci-p4b1-008/
https://proj14.ipst.ac.th/p4/p4-sci-book1/sci-p4b1-009/
https://proj14.ipst.ac.th/p4/p4-sci-book1/sci-p4b1-009/
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บทท่ี 1 
ส่ิงมีชีวิต
รอบตัว 

โดยใช้การมีกระดูกสันหลัง
เป็นเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลท่ี
รวบรวมได้ 

จำแนกได้เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลัง
และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง   
 
 
 
 
 
 
 

- กิจกรรมท่ี 1.2 เราจำแนกสัตว์ได้
อย่างไร(หน้า 52-55) 
 https://proj14.ipst.ac.th/p4/p4-
sci-book1/sci-p4b1-010/ 
- แบบฝึกหัดวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สสวท. ป.4 เล่ม 1     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

4 
(5 – 9 ก.ค. 64) 

5 

หน่วยที่ 1 
ส่ิงมีชีวิต 

ว 1.3 ป.4/4 
 

บรรยายลักษณะเฉพาะท่ี
สังเกตได้ของสัตว์มีกระดูก
สันหลังในกลุ่มปลา กลุ่ม

สัตว์มีกระดูกสันหลังมีหลายกลุ่ม ได้แก่
กลุ่มปลา กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก
กลุ่มสัตว์เล้ือยคลาน กลุ่มนก และกลุ่ม

✓ 
 

สื่อประกอบการสอน 
 - หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สสวท. ป.4 เล่ม 1 

https://proj14.ipst.ac.th/p4/p4-sci-book1/sci-p4b1-010/
https://proj14.ipst.ac.th/p4/p4-sci-book1/sci-p4b1-010/
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(12 – 16 ก.ค. 64) บทท่ี 1 
ส่ิงมีชีวิต
รอบตัว 

สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 
กลุ่มสัตว์เล้ือยคลานกลุ่ม
นก และกลุ่มสัตว์เล้ียงลูก 
ด้วยน้ำนม แลยกตัวอย่าง 
ส่ิงมีชีวิตในแต่ละกลุ่ม 

สัตว์เล้ียงลูกด้วยน้ำนม ซึ่งแต่ละกลุ่มจะ
มีลักษณะเฉพาะท่ีสังเกตได้ 

-กิจกรรมท่ี 1.3 เราจำแนกสัตว์มี
กระดูกสันหลังได้อย่างไร(หน้า 56-64) 
https://proj14.ipst.ac.th/p4/p4-
sci-book1/sci-p4b1-011/ 
- แบบฝึกหัดวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สสวท. ป.4 เล่ม 1     
 

6 
(19 – 23 ก.ค. 64) 

 

หน่วยที่ 1 
ส่ิงมีชีวิต 
บทท่ี 1 
ส่ิงมีชีวิต
รอบตัว 

ว 1.2 ป.4/2 
 

จำแนกพืชออกเป็นพืช
ดอกและพืชไม่มีดอก โดย
ใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์ 
โดยใช้ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 

การจำแนกพืช สามารถใช้การมีดอก
เป็นเกณฑ์ในการจำแนกได้เป็นพืชดอก
และพืชไม่มีดอก 

✓ 

 สื่อประกอบการสอน  
- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สสวท. ป.4 เล่ม 1 
-กิจกรรมท่ี 1.4 เราจำแนกพืชได้
อย่างไร(หน้า 65-68) 
https://proj14.ipst.ac.th/p4/p4-
sci-book1/sci-p4b1-012/ 
- แบบฝึกหัดวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สสวท. ป.4 เล่ม 1     
แบบฝึกหัดท้ายบทท่ี1 ส่ิงมีชีวิตรอบตัว
(หน้า 74-75) 

7 
(26 – 30 ก.ค. 64) 

 

หน่วยที่ 1 
ส่ิงมีชีวิต 
บทท่ี 2 

ส่วนต่างๆ
ของพืชดอก 
เรื่องท่ี 1 

หน้าท่ีส่วน
ต่างๆ ของ
พืชดอก 

 
ว 1.2 ป.4/1 

บรรยายหน้าท่ีของราก ลำ
ต้นใบ และดอกของพืช
ดอก โดยใช้ข้อมูลท่ี
รวบรวมได้ 

ส่วนต่าง ๆ ของพืชดอกทำหน้าท่ี
แตกต่างกัน 
- รากทำหน้าท่ีดูดน้ำและธาตุอาหารขึ้น
ไปยังลำต้น 
- ลำต้นทำหน้าท่ีลำเลียงน้ำต่อไปยัง
ส่วนต่าง ๆของพืช 
-ใบทำหน้าท่ีสร้างอาหาร อาหารท่ีพืช
สร้างขึ้น คือ น้ำตาลซึ่งจะเปล่ียนเป็น
แป้ง 

✓ 

 สื่อประกอบการสอน  
- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สสวท. ป.4 เล่ม 1 
เรื่องท่ี 1 หน้าท่ีส่วนต่างๆของพืชดอก
(หน้า80-81)  
https://proj14.ipst.ac.th/p4/p4-
sci-book1/sci-p4b1-013/ 
กิจกรรมท่ี 1.1 รากและลำต้นของพืช
ทำหน้าท่ีอะไร(หน้า 82-84) 

https://proj14.ipst.ac.th/p4/p4-sci-book1/sci-p4b1-011/
https://proj14.ipst.ac.th/p4/p4-sci-book1/sci-p4b1-011/
https://proj14.ipst.ac.th/p4/p4-sci-book1/sci-p4b1-012/
https://proj14.ipst.ac.th/p4/p4-sci-book1/sci-p4b1-012/
https://proj14.ipst.ac.th/p4/p4-sci-book1/sci-p4b1-013/
https://proj14.ipst.ac.th/p4/p4-sci-book1/sci-p4b1-013/
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- ดอกทำหน้าท่ีสืบพันธุ์ ประกอบด้วย 
ส่วนประกอบต่าง ๆ ได้แก่ กลีบเล้ียง 
กลีบดอก เกสรเพศผู้ และเกสรเพศเมีย
ซึ่งส่วนประกอบแต่ละส่วนของดอกทำ
หน้าท่ีแตกต่างกัน 

https://proj14.ipst.ac.th/p4/p4-
sci-book1/sci-p4b1-014/ 
- แบบฝึกหัดวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สสวท. ป.4 เล่ม 1     
-กิจกรรมท่ี 1.2 ใบของพืชทำหน้าท่ี
อะไร(หน้า 85-88) 
https://proj14.ipst.ac.th/p4/p4-
sci-book1/sci-p4b1-015/ 
ใบความรู้ เรื่องหน้าท่ีของใบ(หน้า 89) 
- แบบฝึกหัดวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สสวท. ป.4 เล่ม 1    
กิจกรรมท่ี 1.3 ดอกของพืชทำหน้าท่ี
อะไร(หน้า 91-94)  
https://proj14.ipst.ac.th/p4/p4-
sci-book1/sci-p4b1-016/ 
ใบความรู้เรื่องส่วนประกอบของดอก
(หน้า 94) 
- แบบฝึกหัดวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สสวท. ป.4 เล่ม 1    
-แบบฝึกหัดท้ายบทท่ี 2 ส่วนต่างๆของ
พืชดอก(หน้า 98-99) 

 
(9– 13 ส.ค. 64) 

หน่วยที่ 2 
แรงและ
พลังงาน 
บทท่ี 1 
มวลและ
น้ำหนัก 

ว 2.2 ป.4/3 
 

บรรยายมวลของวัตถุท่ีมี
ผลต่อการเปล่ียนแปลง
การเคล่ือนท่ีของวัตถุจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

มวล คือ ปริมาณเนื้อของสสารท้ังหมด 
ท่ีประกอบกันเป็นวัตถุ ซึ่งมีผลต่อ
ความยากง่ายในการเปล่ียนแปลงการ
เคล่ือนท่ีของวัตถุวัตถุท่ีมีมวลมากจะ
เปล่ียนแปลงการเคล่ือนท่ีได้ยากกว่า
วัตถุท่ีมีมวลน้อย ดังนั้นมวลของวัตถุ

✓ 

 

สื่อประกอบการสอน  
 - หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สสวท. ป.4 เล่ม 1 
เรื่องท่ี 1 มวลและแรงโน้มถ่วงของโลก
(หน้า 106-107) 

https://proj14.ipst.ac.th/p4/p4-sci-book1/sci-p4b1-014/
https://proj14.ipst.ac.th/p4/p4-sci-book1/sci-p4b1-014/
https://proj14.ipst.ac.th/p4/p4-sci-book1/sci-p4b1-015/
https://proj14.ipst.ac.th/p4/p4-sci-book1/sci-p4b1-015/
https://proj14.ipst.ac.th/p4/p4-sci-book1/sci-p4b1-016/
https://proj14.ipst.ac.th/p4/p4-sci-book1/sci-p4b1-016/


52 
 

เรื่องท่ี 1 
มวลและ

แรงโน้มถ่วง
ของโลก 

นอกจากจะหมายถึงเนื้อทั้งหมดของ
วัตถุนั้นแล้ว ยังหมายถึงการต้านการ
เปล่ียนแปลงการเคล่ือนท่ีของวัตถุนั้น
ด้วย 

https://proj14.ipst.ac.th/p4/p4-
sci-book1/sci-p4b1-017/ 
-แบบฝึกหัดวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สสวท. ป.4 เล่ม 1 
 
 
 
    

 
 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ต้อง
รู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

9 
(16 – 20 ส.ค. 64) 

หน่วยที่ 2 
แรงและ
พลังงาน 

บทท่ี1 มวล
และน้ำหนัก 

ว 2.2 ป.4/1 
 

ระบุผลของแรงโน้มถ่วงท่ีมี
ต่อวัตถุจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

แรงโน้มถ่วงของโลกเป็นแรงดึงดูดท่ี
โลกกระทำต่อวัตถุ มีทิศทางเข้าสู่
ศูนย์กลางโลก และเป็นแรงไม่สัมผัส 
แรงดึงดูดท่ีโลกกระทำกับวัตถุหนึ่ง ๆ
ทำให้วัตถุตกลงสู่พื้นโลก และทำให้
วัตถุมีน้ำหนัก 
 
 

✓ 

 สื่อประกอบการสอน  
-กิจกรรมท่ี 1.1 วัตถุเคล่ือนท่ีอย่างไร
เมื่อถูกปล่อยจากมือ(หน้า10 8-110) 
https://proj14.ipst.ac.th/p4/p4-
sci-book1/sci-p4b1-018/ 
-แบบฝึกหัดวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สสวท. ป.4 เล่ม 1 
 
 

10 
(23 – 27 ส.ค. 64) 

หน่วยที่ 2 
แรงและ
พลังงาน 

ว 2.2 ป.4/2 
 

ใช้เครื่องช่ังสปริงในการวัด
น้ำหนักของวัตถุ 

วัดน้ำหนักของวัตถุได้จากเครื่องช่ัง 
สปริง น้ำหนักของวัตถุขึ้นกับมวลของ
วัตถุโดยวัตถุท่ีมีมวลมากจะมีน้ำหนัก
มาก วัตถุท่ีมีมวลน้อยจะมีน้ำหนักน้อย 

✓ 

 สื่อประกอบการสอน  
-กิจกรรมท่ี 1.2มวลและน้ำหนักสัมพันธ์
กันอย่างไร(หน้า111-114) 
https://proj14.ipst.ac.th/p4/p4-
sci-book1/sci-p4b2-019/ 

https://proj14.ipst.ac.th/p4/p4-sci-book1/sci-p4b1-017/
https://proj14.ipst.ac.th/p4/p4-sci-book1/sci-p4b1-017/
https://proj14.ipst.ac.th/p4/p4-sci-book1/sci-p4b1-018/
https://proj14.ipst.ac.th/p4/p4-sci-book1/sci-p4b1-018/
https://proj14.ipst.ac.th/p4/p4-sci-book1/sci-p4b2-019/
https://proj14.ipst.ac.th/p4/p4-sci-book1/sci-p4b2-019/
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-แบบฝึกหัดวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สสวท. ป.4 เล่ม 1 
-กิจกรรมท่ี 1.3 มวลมีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงการเคล่ือนท่ีของวัตถุ
อย่างไร(หน้า115-118) 
https://proj14.ipst.ac.th/p4/p4-
sci-book1/sci-p4b1-020/ 
-แบบฝึกหัดวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สสวท. ป.4 เล่ม 1 
-แบบฝึกหัดท้ายบทท่ี 1 มวลและ
น้ำหนัก(หน้า 120-121) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://proj14.ipst.ac.th/p4/p4-sci-book1/sci-p4b1-020/
https://proj14.ipst.ac.th/p4/p4-sci-book1/sci-p4b1-020/
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สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

11 
(30 ส.ค.– 3 ก.ย. 64) 

 
12 

(6 – 10 ก.ย. 64) 

หน่วยที่ 2 
แรงและ
พลังงาน 
บทท่ี 2 
ตัวกลาง
ของแสง  
เรื่องท่ี 1 

การ
มองเห็นส่ิง
ต่างๆผ่าน

วัตถุท่ีนำมา
กั้น 

ว 2.2 ป.4/1 
 

จำแนกวัตถุเป็นตัวกลาง
โปร่งใสตัวกลางโปร่งแสง 
และวัตถุทึบแสงจาก
ลักษณะการมองเห็นส่ิง
ต่าง ๆผ่านวัตถุนั้นเป็น
เกณฑ์ โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

เมื่อมองสิงต่าง ๆ โดยมีวัตถุต่างชนิด
กันมากั้นแสงจะทำให้ลักษณะการ
มองเห็นส่ิงนั้น ๆ ชัดเจนต่างกัน จึง
จำแนกวัตถุท่ีมากั้นออกเป็นตัวกลาง
โปร่งใส ซึ่งทำให้มองเห็นส่ิงต่าง ๆ ได้
ชัดเจน ตัวกลางโปร่งแสงทำให้
มองเห็นส่ิงต่าง ๆได้ไม่ชัดเจน และ
วัตถุทึบแสงทำให้มองไม่เห็นส่ิงต่าง ๆ 
นั้น 

  

สื่อประกอบการสอน 
- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สสวท. ป.4 เล่ม 1 
- บทท่ี 2 ตัวกลางของแสง 
(หน้า 124-125) 
https://proj14.ipst.ac.th/p4/p4-
sci-book1/sci-p4b1-021/ 
 -แบบฝึกหัดวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สสวท. ป.4 เล่ม 1 
-เรื่องท่ี 1 การมองเห็นส่ิงต่างๆผ่านวัตถุ
ท่ีนำมากั้น(หน้า 126-127) 
-กิจกรรมท่ี 1 ลักษณะการมองเห็น
ต่างกันอย่างไรเมื่อมีวัตถุมากั้นแสง
(หน้า 128-131) 
https://proj14.ipst.ac.th/p4/p4-
sci-book1/sci-p4b1-022/ 
-แบบฝึกหัดวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สสวท. ป.4 เล่ม 1 
-แบบฝึกหัดท้ายบทท่ี 2 ตัวกลางของ
แสง(หน้า 133) 

13 
(13 – 17 ก.ย. 64) 

 

หน่วยการ
เรียนรู้ท่ี 3
วิทยาการ
คำนวณ  

ว 4.2 ป.4/1 
 

ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการ
แก้ปัญหาการอธิบายการ
ทำงาน การคาดการณ์ 

ㆍ การใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นการ
นำกฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขท่ีครอบคลุม
ทุกกรณีมาใช้พิจารณาในการ

  

สื่อประกอบการสอน 
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี(วิทยาการ

https://proj14.ipst.ac.th/p4/p4-sci-book1/sci-p4b1-021/
https://proj14.ipst.ac.th/p4/p4-sci-book1/sci-p4b1-021/
https://proj14.ipst.ac.th/p4/p4-sci-book1/sci-p4b1-022/
https://proj14.ipst.ac.th/p4/p4-sci-book1/sci-p4b1-022/
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บทท่ี 1 
เทียวบ้าน

คุณย่า 
 

ผลลัพธ์จากปัญหาอย่าง
ง่าย 
 

แก้ปัญหา การอธิบายการทำงาน หรือ
การคาดการณ์ผลลัพธ์ 

ㆍ สถานะเริ่มต้นของการทำงานท่ี
แตกต่างกันะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน 
ตัวอย่างปัญหา เช่น เกม OX 
โปรแกรมท่ีมีการคำนวณ โปรแกรมท่ี
มีตัวละครหลายตัวและมีการส่ังงานท่ี
แตกต่างหรือมีการส่ือสารระหว่างกัน 
การเดินทางไปโรงเรียน โดยวิธีการ
ต่าง ๆ 

คำนวณ) สสวท.ป.4 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2560) 
-ใบกิจกรรมท่ี 1.1  หน้า 2 
-ใบกิจกรรมท่ี 1.2  หน้า 4  
-ใบกิจกรรมท่ี 1.3  หน้า 8 
        เรื่องอัลกอลิทึม 
https://proj14.ipst.ac.th/p4/p4-
cs/cs-p4b1-002/ 

14 
(20– 24 ก.ย. 64) 

15 
(27ก.ย. - 1 ต.ค.64) 

 
 

หน่วยการ
เรียนรู้ท่ี 3
วิทยาการ
คำนวณ  
บทท่ี 2 

โปรแกรม
แสนสนุก 

 

ว 4.2 ป.4/2 
 
 

ออกแบบ และเขียน
โปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้
ซอฟต์แวร์หรือส่ือ และ
ตรวจหาข้อผิดพลาดและ
แก้ไข 

ㆍ การออกแบบโปรแกรมอย่างง่าย 
เช่น การออกแบบโดยใช้ storyboard 
หรือการออกแบบอัลกอริทีม 

ㆍ การเขียนโปรแกรมเป็นการสร้าง
ลำดับของคำส่ังให้คอมพิวเตอร์ทำงาน 
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามความต้องการ 
หากมีข้อผิดพลาดให้ตรวจสอบการ
ทำงานทีละคำส่ัง เมื่อพบจุด 
ท่ีทำให้ผลลัพธ์ไม่ถูกต้อง ให้ทำการ
แก้ไข 
จนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง 
ตัวอย่างโปรแกรมท่ีมีเรื่องราว เช่น 
นิทานท่ีมีการโต้ตอบกับผู้ใช้ การ์ตูน
ส้ันเล่ากิจวัตรประจำวัน
ภาพเคล่ือนไหว 

  

สื่อประกอบการสอน 
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี(วิทยาการ
คำนวณ) สสวท.ป.4 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2560) 
-ใบกิจกรรมท่ี 2.1  หน้า 11 
      เรื่องรู้จักกับการเขียนโปรแกรม
แบบบล็อคตอนท่ี 1 
https://proj14.ipst.ac.th/p4/p4-
cs/cs-p4b1-003/ 
          
 
 
 
  เรื่องรู้จักกับการเขียนโปรแกรมแบบ
บล็อคตอนท่ี 2 

https://proj14.ipst.ac.th/p4/p4-cs/cs-p4b1-002/
https://proj14.ipst.ac.th/p4/p4-cs/cs-p4b1-002/
https://proj14.ipst.ac.th/p4/p4-cs/cs-p4b1-003/
https://proj14.ipst.ac.th/p4/p4-cs/cs-p4b1-003/
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ㆍ การฝึกตรวจหาข้อผิดพลาดจาก
โปรแกรมของผู้อื่นจะช่วยพัฒนา
ทักษะการหาสาเหตุของปัญหาได้ดี
ยิ่งขึ้นชอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการเขียน
โปรแกรม เช่น Scratch, logo 

https://proj14.ipst.ac.th/p4/p4-
cs/cs-p4b1-004/ 
 
 

  

https://proj14.ipst.ac.th/p4/p4-cs/cs-p4b1-004/
https://proj14.ipst.ac.th/p4/p4-cs/cs-p4b1-004/
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สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

16 
(6 – 10 ก.ย. 64) 

17 
(4 – 8 ต.ค. 64) 

 

หน่วยการ
เรียนรู้ท่ี 3
วิทยาการ
คำนวณ  
บทท่ี 3 
หนทาง
หมื่นล้ี

เริ่มต้นท่ีธง
เขียว 

 

ว 4.2 ป.4/2 
 
 

ออกแบบ และเขียน
โปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้
ซอฟต์แวร์หรือส่ือ และ
ตรวจหาข้อผิดพลาด 
และแก้ไข 

ㆍ การออกแบบโปรแกรมอย่างง่าย 
เช่น การออกแบบโดยใช้ storyboard 
หรือการออกแบบอัลกอริทีม 

ㆍ การเขียนโปรแกรมเป็นการสร้าง
ลำดับของคำส่ังให้คอมพิวเตอร์ทำงาน 
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามความต้องการ 
หากมีข้อผิดพลาดให้ตรวจสอบการ
ทำงานทีละคำส่ัง เมื่อพบจุด 
ท่ีทำให้ผลลัพธ์ไม่ถูกต้อง ให้ทำการ
แก้ไขจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง 
ตัวอย่างโปรแกรมท่ีมีเรื่องราว เช่น 
นิทานท่ีมีการโต้ตอบกับผู้ใช้ การ์ตูน
ส้ันเล่ากิจวัตรประจำวัน
ภาพเคล่ือนไหว 

ㆍ การฝึกตรวจหาข้อผิดพลาดจาก
โปรแกรมของผู้อื่นจะช่วยพัฒนา
ทักษะการหาสาเหตุของปัญหาได้ดี
ยิ่งขึ้นชอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการเขียน
โปรแกรม เช่น Scratch, logo 

 

 สื่อประกอบการสอน  
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี(วิทยาการ
คำนวณ) สสวท.ป.4 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2560) 
-ใบกิจกรรมท่ี 3.1  หน้า 14 
-ใบกิจกรรมท่ี 3.2  หน้า 16 
-ใบกิจกรรมท่ี 3.3  หน้า 17 
  เรื่องพิกัดและคำส่ังในการเคล่ือนท่ี 
https://proj14.ipst.ac.th/p4/p4-
cs/cs-p4b1-005/ 
  เรื่องคำส่ัง pen และการดีบัก 
https://proj14.ipst.ac.th/p4/p4-
cs/cs-p4b1-006/ 
 
 
 

 
 

https://proj14.ipst.ac.th/p4/p4-cs/cs-p4b1-005/
https://proj14.ipst.ac.th/p4/p4-cs/cs-p4b1-005/
https://proj14.ipst.ac.th/p4/p4-cs/cs-p4b1-006/
https://proj14.ipst.ac.th/p4/p4-cs/cs-p4b1-006/
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สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

18 
(11– 15 ต.ค. 64) 

 

หน่วยการ
เรียนรู้ท่ี 3
วิทยาการ
คำนวณ  
บทท่ี 4 
ลอยฟ้า

ตะลุยสวน 

ว 4.2 ป.4/4 
 

รวบรวม ประเมิน นำเสนอ 
ข้อมูลและสารสนเทศโดย
ใช้ซอฟต์แวร์ท่ีหลากหลาย 
เพื่อแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวัน 

การรวบรวมข้อมูล ทำได้โดยกำหนด
หัวข้อท่ีต้องการ เตรียมอุปกรณ์ใน
การจดบันทึก 

ㆍ การประมวลผลอย่างง่าย เช่น 
เปรียบเทียบจัดกลุ่ม เรียงลำดับ การ
หาผลรวมวิเคราะห์ผลและสร้าง
ทางเลือกท่ีเป็นไปได้ประเมิน
ทางเลือก (เปรียบเทียบ ตัดสิน) 

ㆍ การนำเสนอข้อมูลทำได้หลาย
ลักษณะตามความเหมาะสม เช่น การ
บอกเล่าเอกสารรายงาน โปสเตอร์ 
โปรแกรมนำเสนอ 

ㆍ การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อแก้ปัญหา 
ในชีวิตประจำวัน เช่น การสำรวจ 
เมนูอาหารกลางวันโดยใช้ซอฟต์แวร์ 
สร้างแบบสอบถามและเก็บข้อมูล 
ใช้ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน เพื่อ
ประมวลผลข้อมูล รวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการและ
สร้างรายการอาหารสำหรับ 5 วัน ใช้
ซอฟต์แวร์นำเสนอผลการสำรวจ
รายการอาหารท่ีเป็นทางเลือกและ
ข้อมูลด้านโภชนาการ 

  

สื่อประกอบการสอน  
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี(วิทยาการ
คำนวณ) สสวท.ป.4 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2560) 
-ใบกิจกรรมท่ี 4.1  หน้า 19 
-ใบกิจกรรมท่ี 4.2  หน้า 20 
-ใบกิจกรรมท่ี 4.3  หน้า 21 
 เรื่องการประมวลผลข้อมูลอย่างง่าย 
https://proj14.ipst.ac.th/p4/p4-
cs/cs-p4b1-007/ 
 
 
 
 
 
 
 

https://proj14.ipst.ac.th/p4/p4-cs/cs-p4b1-007/
https://proj14.ipst.ac.th/p4/p4-cs/cs-p4b1-007/
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19 
(18 – 22 ต.ค. 64) 

20 
(25 – 29 ต.ค. 64) 

 

หน่วยการ
เรียนรู้ท่ี 3
วิทยาการ
คำนวณ  
บทท่ี 5

แสบต้อง
เสิร์ซ 

 

ว 4.2 ป.4/3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ว 4.2 ป.4/5 

 

ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหา
ความรู้และ ประเมินความ
น่าเช่ือถือของข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
อย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิ
และ หน้าท่ีของตน เคารพ
ในสิทธิของ ผู้อื่นแจ้ง
ผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูล 
หรือบุคคลท่ีไม่เหมาะสม 

 

• การใช้คำค้นท่ีตรงประเด็น กระชับ
จะทำ ให้ ได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วและตรง
ตามความต้องการ 
 • การประเมินความน่าเช่ือถือของ
ข้อมูล เช่น พิจารณาประเภทของ
เว็บไซต์(หน่วยงาน ราชการ สำนัก
ข่าว องค์กร) ผู้เขียน วันท่ี เผยแพร่
ข้อมูล การอ้างอิง  
• เมื่อได้ข้อมูลท่ีต้องกำรจำกเว็บไซต์
ต่าง ๆ จะต้องนำเนื้อหามาพิจารณา
เปรียบเทียบ แล้วเลือกข้อมูลท่ีมีความ
สอดคล้องและ สัมพันธ์กัน 
• การทำรายงานหรือการนำเสนอ
ข้อมูล จะต้องนำข้อมูลมาเรียบเรียง 
สรุป เป็นภาษาของตนเองท่ีเหมาะสม
กับกลุ่มเป้าหมายและวิธีการนำเสนอ 
(บูรณาการกับวิชาภาษาไทย) 
 
• การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าท่ีของ
ตน เคารพ ในสิทธิของผู้อื่น เช่น ไม่
สร้างข้อความเท็จ และส่งให้ผู้อื่น ไม่
สร้างความเดือดร้อนต่อ ผู้อื่นโดยการ
ส่งสแปมข้อความลูกโซ่ ส่งต่อโพสต์ท่ี
มีข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น ส่งคำเชิญ
เล่นเกม ไม่เข้าถึงข้อมูลส่วนตัว หรือ
เล่นเกม ไม่เข้าถึงข้อมูลส่วนตัว หรือ

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สื่อประกอบการสอน  
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี(วิทยาการ
คำนวณ) สสวท.ป.4 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2560) 
-ใบกิจกรรมท่ี 5.1  หน้า 24 
-ใบกิจกรรมท่ี 5.2  หน้า 26 
-ใบกิจกรรมท่ี 5.3  หน้า 28 
 เรื่องการค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต 
https://proj14.ipst.ac.th/p4/p4-
cs/cs-p4b1-009/ 
 
 

 

https://proj14.ipst.ac.th/p4/p4-cs/cs-p4b1-009/
https://proj14.ipst.ac.th/p4/p4-cs/cs-p4b1-009/
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การบ้านของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับ 
อนุญาต ไม่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์/ช่ือ 
บัญชีของผู้อื่น 
• การส่ือสารอย่างมีมารยาทและรู้
กาลเทศะ 
 • การปกป้องข้อมูลส่วนตัว เช่น การ
ออกจากระบบเมื่อเลิกใช้งาน ไม่บอก
รหัสผ่าน ไม่บอกเลขประจำตัว
ประชาชน 
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กำหนดการจัดการเรียนรู้ 
รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รหัสวิชา ว 14101  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

หน่วยการเรียนรู้  3  หน่วย  เวลา 60  ชั่วโมง 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 

ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

สรุปจำนวนตัวชี้วัดที่ต้องรู้ 12  รวม 20 สัปดาห์ 
สรุปจำนวนตัวชี้วัดที่ควรรู้  2      60 ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างเวลาเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
บทที่ / เร่ือง เวลา (ชั่วโมง) 

บทท่ี 1 เรื่อง  แรงและพลังงาน 22 
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บทท่ี 2 การเปล่ียนแปลงของสาร 10 
บทท่ี 3 การเปล่ียนแปลงท่ีผันกลับได้และผันกลับไม่ได้ 8 
  
  

รวมภาคเรียนท่ี 1 40 
บทท่ี 4  วัฏจักร 22 
บทท่ี 5 ส่ิงมีชีวิต 18 
  
  
  

รวมภาคเรียนท่ี 2 40 
 

หมายเหตุ จำนวนช่ัวโมงท่ีสอนในแต่ละบท รวมเวลาท่ีใช้ในการทดสอบไว้แล้ว 
 
 
 
 
 
 

กำหนดการจัดการเรียนรู้ 
รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รหัสวิชา ว 15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

หน่วยการเรียนรู้   3 หน่วย  เวลา  40  ชั่วโมง 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 

ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
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สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

1 
(14 – 18 มิ.ย. 64) 

หน่วยที่ 1 
แรงและ
พลังงาน 

ว 2.2 ป.5/1 
 
 
 
ว 2.2 ป.5/2 

-อธิบายวิธีการหาแรงลัพธ์
ของแรงหลายแรงในแนว
เดียวกันท่ีกระทำต่อวัตถุ
ในกรณีท่ีวัตถุอยู่นิ่งจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ 
-เขียนแผนภาพแสดงแรง
ท่ีกระทำต่อวัตถุท่ีอยู่ใน
แนวเดียวกันและแรงลัพธ์
ท่ีกระทำต่อวัตถุ 
 
 

แรงลัพธ์เป็นผลรวมของแรงท่ีกระทำ
ต่อวัตถุโดยแรงลัพธ์ของแรง 2 แรงท่ี
กระทำต่อวัตถุเดียวกัน จะมีขนาด
เท่ากับผลรวมของแรงท้ังสองเมื่อแรง
ท้ังสองอยู่ในแนวเดียวกันแต่มีทิศ
ทางตรงข้ามกัน สำหรับวัตถุท่ีอยู่นิ่ง 
แรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุมีค่าเป็นศูนย์ 
- การเขียนแผนภาพของแรงท่ีกระทำ
ต่อวัตถุสามารถเขียนได้โดยใช้ลูกศร 
โดยหัวลูกศรแสดงทิศทางของแรง 
และความยาวของลูกศรแสดงขนาด
ของแรงท่ีกระทำต่อวัตถุ 
 
 
 

✓ 
 
 
 
 

✓ 

 

สื่อประกอบการสอน  
- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.5 
เล่ม 1   
-แบบบันทึกกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์  
สสวท. ป.5 เล่ม 1 
- วิดิทัศน์เรื่อง  แรงลัพธ์ 
เรื่องท่ี 1 แรงลัพธ์ - โครงการสอน
ออนไลน์ - Project 14 (ipst.ac.th) 
 
 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

2 
(21 – 25 มิ.ย. 64) 

หน่วยที่ 1 
แรงและ
พลังงาน 

ว 2.2 ป.5/1 
 
 
 
 
ว 2.2 ป.5/2 

-อธิบายวิธีการหาแรงลัพธ์
ของแรงหลายแรงในแนว
เดียวกันท่ีกระทำต่อวัตถุ
ในกรณีท่ีวัตถุอยู่นิ่งจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ 
 

แรงลัพธ์เป็นผลรวมของแรงท่ีกระทำ
ต่อวัตถุโดยแรงลัพธ์ของแรง 2 แรงท่ี
กระทำต่อวัตถุเดียวกัน จะมีขนาด
เท่ากับผลรวมของแรงท้ังสองเมื่อแรง
ท้ังสองอยู่ในแนวเดียวกันแต่มีทิศ

✓ 
 
 
 
 
 

 

สื่อประกอบการสอน  
- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.5 
เล่ม 1   

https://proj14.ipst.ac.th/p5/p5-sci-book1/sci-p5b1-004/
https://proj14.ipst.ac.th/p5/p5-sci-book1/sci-p5b1-004/
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-เขียนแผนภาพแสดงแรง
ท่ีกระทำต่อวัตถุท่ีอยู่ใน
แนวเดียวกันและแรงลัพธ์
ท่ีกระทำต่อวัตถุ 
 
 

ทางตรงข้ามกัน สำหรับวัตถุท่ีอยู่นิ่ง 
แรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุมีค่าเป็นศูนย์ 
- การเขียนแผนภาพของแรงท่ีกระทำ
ต่อวัตถุสามารถเขียนได้โดยใช้ลูกศร 
โดยหัวลูกศรแสดงทิศทางของแรง 
และความยาวของลูกศรแสดงขนาด
ของแรงท่ีกระทำต่อวัตถุ 
 
 
 
 

✓ -กิจกรรมท่ี 1 หาแรงลัพธ์ที่กระทำต่อ
วัตถุได้อย่างไร ตอนท่ี 1 
กิจกรรมท่ี 1 หาแรงลัพธ์ที่กระทำต่อ
วัตถุได้อย่างไร ตอนท่ี 1 - โครงการ
สอนออนไลน์ - Project 14 
(ipst.ac.th) 
 
 

 
 
 
 
 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

3 
(28 ม.ิย. – 2 ก.ค. 64) 

หน่วยที่ 1 
แรงและ
พลังงาน 

ว 2.2 ป.5/3 ใช้เครื่องช่ังสปริงใน
การวัดแรงท่ีกระทำ
ต่อวัตถุ 

แรงลัพธ์เป็นผลรวมของแรงท่ีกระทำต่อวัตถุ
โดยแรงลัพธ์ของแรง 2 แรงท่ีกระทำต่อวัตถุ
เดียวกัน จะมีขนาดเท่ากับผลรวมของแรงท้ัง
สองเมื่อแรงท้ังสองอยู่ในแนวเดียวกันแต่มีทิศ
ทางตรงข้ามกัน สำหรับวัตถุท่ีอยู่นิ่ง แรงลัพธ์
ท่ีกระทำต่อวัตถุมีค่าเป็นศูนย์ 
- การเขียนแผนภาพของแรงท่ีกระทำต่อวัตถุ
สามารถเขียนได้โดยใช้ลูกศร โดยหัวลูกศร

✓ 

 

สื่อประกอบการสอน  
- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.5 
เล่ม 1  หน้า 28 – 35 
-วิดิทัศน์ตัวอย่างการปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์สำหรับครู  เรื่อง  หาแรง
ลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุได้อย่างไร 
http://ipst.me/9477 

https://proj14.ipst.ac.th/p5/p5-sci-book1/sci-p5b1-005/
https://proj14.ipst.ac.th/p5/p5-sci-book1/sci-p5b1-005/
https://proj14.ipst.ac.th/p5/p5-sci-book1/sci-p5b1-005/
https://proj14.ipst.ac.th/p5/p5-sci-book1/sci-p5b1-005/
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แสดงทิศทางของแรง และความยาวของ
ลูกศรแสดงขนาดของแรงท่ีกระทำต่อวัตถุ 

4 
(5 – 9 ก.ค. 64) 

 

หน่วยที่ 1 
แรงและ
พลังงาน 

 

ว 2.2 ป.5/4 
 
 
 
 

ระบุผลของแรงเสียด
ทานท่ีมีต่อการ
เปล่ียนแปลงการ
เคล่ือนท่ีของวัตถุจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ 
 

แรงเสียดทานเป็นแรงท่ีเกิดขึ้นระหว่าง 
ผิวสัมผัสของวัตถุ เพื่อต้านการเคล่ือนท่ี 
ของวัตถุนั้น โดยถ้าออกแรงกระทำต่อวัตถุ 
ท่ีอยู่นิ่งบนพื้นผิวหนึง่ให้เคล่ือนท่ีแรงเสียด
ทานจากพื้นผิวนั้นก็จะต้านการเคล่ือนท่ีของ
วัตถุ แต่ถ้าวัตถุกำลังเคล่ือนท่ี แรงเสียดทาน
ก็จะทำให้วัตถุนั้นเคล่ือนท่ีช้าลงหรือหยุดนิ่ง 

✓ 
 
 
 
 
 

 

 สื่อประกอบการสอน  
- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.5  
- แบบบันทึกกิจกรรม ป.5 เล่ม 1  
- http://ipst.me/8048 
 - Project 14 (ipst.ac.th) 
 

 
 
 
 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

5 
(12 – 16 ก.ค. 64) 

 

หน่วยที่ 1 
แรงและ
พลังงาน 

ว 2.2 ป.5/4 ระบุผลของแรงเสียด
ทานท่ีมีต่อการ
เปล่ียนแปลงการ
เคล่ือนท่ีของวัตถุจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

แรงเสียดทานเป็นแรงท่ีเกิดขึ้นระหว่าง 
ผิวสัมผัสของวัตถุ เพื่อต้านการเคล่ือนท่ี 
ของวัตถุนั้น โดยถ้าออกแรงกระทำต่อวัตถุ 
ท่ีอยู่นิ่งบนพื้นผิวหนึง่ให้เคล่ือนท่ี 
แรงเสียดทานจากพื้นผิวนั้นก็จะต้าน 
การเคล่ือนท่ีของวัตถุ แต่ถ้าวัตถุกำลัง 
เคล่ือนท่ี แรงเสียดทานก็จะทำให้วัตถุนั้น 
เคล่ือนท่ีช้าลงหรือหยุดนิ่ง 

✓ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สื่อประกอบการสอน  
- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.5  
- แบบบันทึกกิจกรรมท่ี 2 แรงเสียด
ทานมีผลต่อวัตถุอย่างไร หน้า 37-39 
-วิดิทัศน์ เร่ือง กิจกรรมท่ี 2 แรงเสียด
ทานมีผลต่อวัตถุอย่างไร ตอนท่ี 1 - 
โครงการสอนออนไลน์ - Project 14 
(ipst.ac.th) 
 

http://ipst.me/8048
https://proj14.ipst.ac.th/p5/p5-sci-book1/sci-p5b1-007/
https://proj14.ipst.ac.th/p5/p5-sci-book1/sci-p5b1-008/
https://proj14.ipst.ac.th/p5/p5-sci-book1/sci-p5b1-008/
https://proj14.ipst.ac.th/p5/p5-sci-book1/sci-p5b1-008/
https://proj14.ipst.ac.th/p5/p5-sci-book1/sci-p5b1-008/
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6 
(19 – 23 ก.ค. 64) 

 

หน่วยที่ 1 
แรงและ
พลังงาน 

ว 2.2 ป.5/4 ระบุผลของแรงเสียด
ทานท่ีมีต่อการ
เปล่ียนแปลงการ
เคล่ือนท่ีของวัตถุจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

แรงเสียดทานเป็นแรงท่ีเกิดขึ้นระหว่าง 
ผิวสัมผัสของวัตถุ เพื่อต้านการเคล่ือนท่ี 
ของวัตถุนั้น โดยถ้าออกแรงกระทำต่อวัตถุ 
ท่ีอยู่นิ่งบนพื้นผิวหนึง่ให้เคล่ือนท่ีแรงเสียด
ทานจากพื้นผิวนั้นก็จะต้านการเคล่ือนท่ีของ
วัตถุ แต่ถ้าวัตถุกำลังเคล่ือนท่ี แรงเสียดทาน
ก็จะทำให้วัตถุนั้นเคล่ือนท่ีช้าลงหรือหยุดนิ่ง 

✓ 
 
 
 
 
 
 

 สื่อประกอบการสอน 
- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.5  
- แบบบันทึกกิจกรรมท่ี 2 แรงเสียด
ทานมีผลต่อวัตถุอย่างไร 
-วิดิทัศน์ เร่ือง กิจกรรมท่ี 2 แรงเสียด
ทานมีผลต่อวัตถุอย่างไร ตอนท่ี 2 - 
โครงการสอนออนไลน์ - Project 14 
(ipst.ac.th) 

 
 
 
 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

7 
(26 – 30 ก.ค. 64) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยที่ 1 
แรงและ
พลังงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ว 2.3 ป.5/1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิบายการได้ยิน
เสียงผ่านตัวกลาง
จากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

การได้ยินเสียงต้องอาศัยตัวกลางโดยอาจเป็น
ของแข็ง ของเหลว หรืออากาศ เสียงจะ
ส่งผ่านตัวกลางมายังหู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท ป. 5  
-แบบบันทึกกิจกรรม สสวท ป.5 เล่ม 1 
-วิดิทัศน์ เร่ือง เสียงกับการได้ยิน 
เรื่องท่ี 1 เสียงกับการได้ยิน - โครงการ
สอนออนไลน์ - Project 14 
(ipst.ac.th) 
-ตัวอย่างวีดิทัศน์การนำเข้าสู่บทเรียน: 
https://www.youtube.com/watc
h?v=ctCm9MnbolA 
- วีดิทัศน์ตัวอย่างการปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์สำหรับครู เรื่องเสียง

https://proj14.ipst.ac.th/p5/p5-sci-book1/sci-p5b1-009/
https://proj14.ipst.ac.th/p5/p5-sci-book1/sci-p5b1-009/
https://proj14.ipst.ac.th/p5/p5-sci-book1/sci-p5b1-009/
https://proj14.ipst.ac.th/p5/p5-sci-book1/sci-p5b1-009/
https://proj14.ipst.ac.th/p5/p5-sci-book1/sci-p5b1-010/
https://proj14.ipst.ac.th/p5/p5-sci-book1/sci-p5b1-010/
https://proj14.ipst.ac.th/p5/p5-sci-book1/sci-p5b1-010/
https://www.youtube.com/watch?v=ctCm9MnbolA
https://www.youtube.com/watch?v=ctCm9MnbolA
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     เคล่ือนท่ีไปได้อย่างไร เสียงเคล่ือนท่ีไป
ได้อย่างไร (scimath.org) 

  

https://www.scimath.org/video-science/item/9467-2018-11-21-04-00-44
https://www.scimath.org/video-science/item/9467-2018-11-21-04-00-44
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สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

8 
(9 – 13 ส.ค. 64) 

หน่วยที่ 1 
แรงและ
พลังงาน 

ว 2.3 ป.5/2 ระบุตัวแปร ทดลอง 
และอธิบาย 
ลักษณะและการเกิด
เสียงสูง 
เสียงต่ำ 

เสียงท่ีได้ยินมีระดับสูงต่ำของเสียงต่างกัน
ขึ้นกับความถ่ีของการส้ันของแหล่งกำเนิด
เสียง 
โดยเมื่อแหล่งกำเนิดเสียงส่ันด้วยความถ่ีต่ำจะ
เกิดเสียงต่ำ แต่ถ้าส่ันด้วยความถ่ีสูง 
จะเกิดเสียงสูง ส่วนเสียงดังค่อยท่ีได้ยินขึ้นกับ
พลังงานการส่ันของแหล่งกำเนิดเสียง 
โดยเมื่อแหล่งกำเนิดเสียงส่ันด้วยพลังงานมาก
จะเกิดเสียงดัง แต่ถ้าแหล่งกำเนิดเสียง 
ส่ันด้วยพลังงานน้อยจะเกิดเสียงค่อยเสียงดัง
มาก ๆ เป็นอันตรายต่อการได้ยินและเสียงท่ี
ก่อให้เกิดความรำคาญ 
เป็นมลพิษทางเสียง เดชิเบลเป็นหน่วยที่บอก
ถึงความดังของเสียง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สื่อประกอบการสอน  
-วิดิทัศน์ กิจกรรมท่ี 1.2 เสียงสูง เสียง
ต่ำ เกิดได้อย่างไร ตอนท่ี 1 
https://proj14.ipst.ac.th/p5/p5-
sci-book1/sci-p5b1-010/ 
-แบบบันทึกผลการทำกิจกรรมP5_13_
แบบบันทึกกิจกรรม.pdf - Google 
ไดรฟ ์
- 

 
 
 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

https://proj14.ipst.ac.th/p5/p5-sci-book1/sci-p5b1-010/
https://proj14.ipst.ac.th/p5/p5-sci-book1/sci-p5b1-010/
https://drive.google.com/file/d/1FPCmf-Jkndv2H56MFh1QnXU2Yl6OwWOy/view
https://drive.google.com/file/d/1FPCmf-Jkndv2H56MFh1QnXU2Yl6OwWOy/view
https://drive.google.com/file/d/1FPCmf-Jkndv2H56MFh1QnXU2Yl6OwWOy/view
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9 
(16 – 20 ส.ค. 64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยที่ 1 
แรงและ
พลังงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ว 2.3 ป.5/3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ออกแบบการทดลองและ
อธิบายลักษณะและการ
เกิดเสียงดังเสียงค่อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสียงท่ีได้ยินมีระดับสูงต่ำของเสียง
ต่างกันขึ้นกับความถ่ีของการส้ันของ
แหล่งกำเนิดเสียงโดยเมื่อแหล่งกำเนิด
เสียงส่ันด้วยความถ่ีต่ำจะเกิดเสียงต่ำ 
แต่ถ้าส่ันด้วยความถ่ีสูงจะเกิดเสียงสูง 
ส่วนเสียงดังค่อยท่ีได้ยินขึ้นกับ
พลังงานการส่ันของแหล่งกำเนิดเสียง
โดยเมื่อแหล่งกำเนิดเสียงส่ันด้วย
พลังงานมากจะเกิดเสียงดัง แต่ถ้า
แหล่งกำเนิดเสียงส่ันด้วยพลังงานน้อย
จะเกิดเสียงค่อยเสียงดังมาก ๆ เป็น
อันตรายต่อการได้ยินและเสียงท่ี
ก่อให้เกิดความรำคาญเป็นมลพิษทาง
เสียง เดชิเบลเป็นหน่วยที่บอกถึง
ความดังของเสียง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-วิดิทัศน์ เร่ืองเสียงดัง เสียงค่อย 
ขึ้นอยู่กับอะไรกิจกรรมท่ี 1.3 เสียงดัง 
เสียงค่อย ข้ึนอยู่กับอะไร ตอนท่ี 1 - 
โครงการสอนออนไลน์ - Project 14 
(ipst.ac.th) 
- แบบบนัทึกผลการทำกิจกรรม 
P5_15 แบบบันทึกกิจกรรม.pdf - 
Google ไดรฟ ์
-แบบบันทึกกิจกรรมฉันรู้อะไร  
P5_15 ฉันรู้อะไร.pdf - Google ไดรฟ ์
 
 
 
 
 
 

 
 
 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

10 
(16 – 20 ส.ค. 64) 

หน่วยที่ 1 
แรงและ
พลังงาน 

ว 2.3 ป5/4 วัดระดับเสียงโดยใช้
เครื่องมือ 
วัดระดับเสียง 

เสียงท่ีได้ยินมีระดับสูงต่ำของเสียง
ต่างกันขึ้นกับความถ่ีของการส้ันของ
แหล่งกำเนิดเสียงโดยเมื่อแหล่งกำเนิด
เสียงส่ันด้วยความถ่ีต่ำจะเกิดเสียงต่ำ 
แต่ถ้าส่ันด้วยความถ่ีสูงจะเกิดเสียงสูง 

 
 
 
 
 

✓ 
 

ส่ือประกอบการสอน 
- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท. 
ช้ันป.5 
- แบบบันทึกกิจกรรมป.5 เล่ม 1 
-แอพพริเคช่ันเครื่องมือวัดระดับเสียง 

https://proj14.ipst.ac.th/p5/p5-sci-book1/sci-p5b1-015/
https://proj14.ipst.ac.th/p5/p5-sci-book1/sci-p5b1-015/
https://proj14.ipst.ac.th/p5/p5-sci-book1/sci-p5b1-015/
https://proj14.ipst.ac.th/p5/p5-sci-book1/sci-p5b1-015/
https://drive.google.com/file/d/1_o_T9Kp-c9zuvl5JvQtr9L5BjrZlpcl7/view
https://drive.google.com/file/d/1_o_T9Kp-c9zuvl5JvQtr9L5BjrZlpcl7/view
https://drive.google.com/file/d/1vO-Giomh9c5MA4Hit4OV19cC_iXgBD-F/view
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ส่วนเสียงดังค่อยท่ีได้ยินขึ้นกับ
พลังงานการส่ันของแหล่งกำเนิดเสียง
โดยเมื่อแหล่งกำเนิดเสียงส่ันด้วย
พลังงานมากจะเกิดเสียงดัง แต่ถ้า
แหล่งกำเนิดเสียงส่ันด้วยพลังงานน้อย
จะเกิดเสียงค่อย 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

11 
(23 – 27 ส.ค. 64) 

 

หน่วยที่ 1 
แรงและ
พลังงาน 

ว 2.3 ป.5/5 ตระหนักในคุณค่าของ
ความรู้เรื่องระดับเสียง 
โดยเสนอแนะแนวทางใน
การหลีกเล่ียงและลด
มลพิษทางเสียง 

เสียงดังมาก ๆ เป็นอันตรายต่อการได้
ยินและเสียงท่ีก่อให้เกิดความรำคาญ
เป็นมลพิษทางเสียง เดชิเบลเป็น
หน่วยที่บอกถึงความดังของเสียง 
 

 ✓ สื่อประกอบการสอน  
-วิดิทัศน์ เรื่อง มลพิษทางเสียงเป็น
อย่างไร กิจกรรมท่ี 1.4 มลพิษทางเสียง
เป็นอย่างไร - โครงการสอนออนไลน์ - 
Project 14 (ipst.ac.th) 
-แบบบันทึกผลการทำกิจกรรม P5_17 
แบบบันทึก.pdf - Google ไดรฟ์ 
 

  

https://proj14.ipst.ac.th/p5/p5-sci-book1/sci-p5b1-017/
https://proj14.ipst.ac.th/p5/p5-sci-book1/sci-p5b1-017/
https://proj14.ipst.ac.th/p5/p5-sci-book1/sci-p5b1-017/
https://drive.google.com/file/d/1TJOboU6vMlA37nyDTlDjE1q8K1QL4Pb2/view
https://drive.google.com/file/d/1TJOboU6vMlA37nyDTlDjE1q8K1QL4Pb2/view
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สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

12 
(30 ส.ค.– 3 ก.ย. 64) 

หน่วยที่ 2 
การ

เปล่ียนแปลง
ของสาร 

ว 2.1 ป.5/1 อธิบายการเปล่ียน
สถานะของสสาร เมื่อ
ทำให้สสารร้อนขึ้นหรือ
เย็นลง โดยใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์ 

การเปล่ียนสถานะของสสารเป็นการ 
เปล่ียนแปลงทางกายภาพ เมื่อเพิ่มความร้อน
ให้กับสสารถึงระดับหนึ่งจะทำให้สสารท่ีเป็น
ของแข็งเปล่ียนสถานะเป็นของเหลวเรียกว่า 
การหลอมเหลว และเมื่อเพิ่มความร้อนต่อไป
จนถึงอีกระดับหนึ่งของเหลวจะเปล่ียนเป็นแก๊ส 
เรียกว่าการกลายเป็นไอ แต่เมื่อลดความร้อนลง
ถึงระดับหนึ่งแก๊สจะเปล่ียนสถานะ 
เป็นของเหลว เรียกว่า การควบแน่น และถ้าลด
ความร้อนต่อไปอีกจนถึงระดับหนึ่งของเหลวจะ
เปล่ียนสถานะเป็นของแข็งเรียกว่า การแข็งตัว 
สสารบางชนิดสามารถเปล่ียนสถานะจาก
ของแข็งเป็นแก๊สโดยไม่ผ่านการเป็นของเหลว 
เรียกว่าการระเหิด ส่วนแก๊สบางชนิดสามารถ
เปล่ียนสถานะเป็นของแข็งโดยไม่ผ่านการเป็น
ของเหลว เรียกว่า การระเหิดกลับ 

✓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สื่อประกอบการสอน  
-วิดิทัศน์เรื่อง การเปล่ียนสถานะ 
และกิจกรรมท่ี 1 น้ำแข็งมีการ
เปล่ียนสถานะอย่างไร กิจกรรม
อ่าน เรื่อง การเปล่ียนสถานะ + 
กิจกรรมท่ี 1.1 น้ำแข็งมีการ
เปล่ียนสถานะอย่างไร - โครงการ
สอนออนไลน์ - Project 14 
(ipst.ac.th) 
-แบบบันทึกกิจกรรม รู้หรือยัง 
P5_18 รู้หรือยัง.pdf - Google 
ไดรฟ ์
-แบบบันทึกผลกิจกรรม P5_18 
แบบบันทึก.pdf - Google ไดรฟ์ 
 
 

 
 
 
 
 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

https://proj14.ipst.ac.th/p5/p5-sci-book1/sci-p5b1-018/
https://proj14.ipst.ac.th/p5/p5-sci-book1/sci-p5b1-018/
https://proj14.ipst.ac.th/p5/p5-sci-book1/sci-p5b1-018/
https://proj14.ipst.ac.th/p5/p5-sci-book1/sci-p5b1-018/
https://proj14.ipst.ac.th/p5/p5-sci-book1/sci-p5b1-018/
https://proj14.ipst.ac.th/p5/p5-sci-book1/sci-p5b1-018/
https://drive.google.com/file/d/1LXph2p7eRvQ6c8Z1xjKlxPUaENOK2qxC/view
https://drive.google.com/file/d/1LXph2p7eRvQ6c8Z1xjKlxPUaENOK2qxC/view
https://drive.google.com/file/d/1jF55VDbZPxRZBo-dAmmI2WO0Khtnenc_/view
https://drive.google.com/file/d/1jF55VDbZPxRZBo-dAmmI2WO0Khtnenc_/view


72 
 

13 
(6 – 10 ก.ย. 64) 

 
 
 

หน่วยที่ 2 
การ

เปล่ียนแปลง
ของสาร 

ว 2.1 ป.5/1 อธิบายการเปล่ียน
สถานะของสสาร เมื่อ
ทำให้สสารร้อนขึ้น
หรือเย็นลง โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

การเปล่ียนสถานะของสสารเป็นการ 
เปล่ียนแปลงทางกายภาพ เมื่อเพิ่มความร้อน
ให้กับสสารถึงระดับหนึ่งจะทำให้สสารท่ีเป็น
ของแข็งเปล่ียนสถานะเป็นของเหลวเรียกว่า 
การหลอมเหลว และเมื่อเพิ่มความร้อนต่อไป
จนถึงอีกระดับหนึ่งของเหลวจะเปล่ียนเป็นแก๊ส 
เรียกว่าการกลายเป็นไอ แต่เมื่อลดความร้อนลง
ถึงระดับหนึ่งแก๊สจะเปล่ียนสถานะ 
เป็นของเหลว เรียกว่า การควบแน่น และถ้าลด
ความร้อนต่อไปอีกจนถึงระดับหนึ่งของเหลวจะ
เปล่ียนสถานะเป็นของแข็งเรียกว่า การแข็งตัว 
สสารบางชนิดสามารถเปล่ียนสถานะจาก
ของแข็งเป็นแก๊สโดยไม่ผ่านการเป็นของเหลว 
เรียกว่าการระเหิด ส่วนแก๊สบางชนิดสามารถ
เปล่ียนสถานะเป็นของแข็งโดยไม่ผ่านการเป็น
ของเหลว เรียกว่า การระเหิดกลับ 

✓  สื่อประกอบการสอน  
-วิดิทัศน์เรื่อง น้ำผลไม้เป็นเกร็ดได้
อย่างไร กิจกรรมท่ี 1.2 น้ำผลไม้เป็น
เกล็ดน้ำแข็งได้อย่างไร - โครงการ
สอนออนไลน์ - Project 14 
(ipst.ac.th) 
- แบบบันทึกผลการทำกิจกรรม 
P5_19 แบบบันทึก.pdf - Google 
ไดรฟ ์
-วิดิทัศน์เรื่อง พิมเสนมีการเปล่ียน
สถานะอย่างไร กิจกรรมท่ี 1.3 
พิมเสนมีการเปล่ียนสถานะอย่างไร - 
โครงการสอนออนไลน์ - Project 14 
(ipst.ac.th) 
- แบบบันทึกผลกิจกรรม  P5_20 
แบบบันทึก.pdf - Google ไดรฟ์ 

 
 
 
 
 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

14 
(13 – 17 ก.ย. 64) 

 

หน่วยที่ 2 
การ

ว 2.1 ป.5/2 อธิบายการละลายของสาร
ในน้ำโดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

เมื่อใส่สารลงในน้ำแล้วสารนั้นรวม
เป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำท่ัวทุกส่วน 

✓ 
 
 

 
-วิดิทัศน์เร่ืองการละลาย และกิจกรรม 
เร่ืองการละลายเป็นอย่างไร  กิจกรรม
อ่านเรื่อง การละลาย+ กิจกรรมท่ี 2 

https://proj14.ipst.ac.th/p5/p5-sci-book1/sci-p5b1-019/
https://proj14.ipst.ac.th/p5/p5-sci-book1/sci-p5b1-019/
https://proj14.ipst.ac.th/p5/p5-sci-book1/sci-p5b1-019/
https://proj14.ipst.ac.th/p5/p5-sci-book1/sci-p5b1-019/
https://drive.google.com/file/d/1DJUt4bm03Da5a4zvTgEigwCdHALlaP70/view
https://drive.google.com/file/d/1DJUt4bm03Da5a4zvTgEigwCdHALlaP70/view
https://proj14.ipst.ac.th/p5/p5-sci-book1/sci-p5b1-020/
https://proj14.ipst.ac.th/p5/p5-sci-book1/sci-p5b1-020/
https://proj14.ipst.ac.th/p5/p5-sci-book1/sci-p5b1-020/
https://proj14.ipst.ac.th/p5/p5-sci-book1/sci-p5b1-020/
https://drive.google.com/file/d/130oegpXouxAIwEizZJlmEPg5Nbbodxm8/view
https://drive.google.com/file/d/130oegpXouxAIwEizZJlmEPg5Nbbodxm8/view
https://proj14.ipst.ac.th/p5/p5-sci-book1/sci-p5b1-021/
https://proj14.ipst.ac.th/p5/p5-sci-book1/sci-p5b1-021/
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เปล่ียนแปลง
ของสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงว่าสารเกิดการละลาย เรียกสาร
ผสมท่ีได้ว่าสารละลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การละลายเป็นอย่างไร - โครงการสอน
ออนไลน์ - Project 14 (ipst.ac.th) 
-แบบบันทึกกิจกรรม  รู้หรือยัง 
P5_21 รู้หรือยัง.pdf - Google ไดรฟ ์
-แบบบันทึกผลการทำกิจกรรม 
P5_21 แบบบันทึก.pdf - Google 
ไดรฟ ์
-แบบบันทึกกิจกรรมเรารู้อะไร 
P5_21 ฉันรู้อะไร.pdf - Google ไดรฟ ์

 
 
 
 
 
 
 
 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

15 
(20 – 24 ก.ย. 64) 

 
 

หน่วยที่ 2 
การ

เปล่ียนแปลง
ของสาร 

ว 2.1 ป.5/3 วิเคราะห์การเปล่ียนแปลง
ของสารเมื่อเกิดการ
เปล่ียนแปลงทางเคมี โดย
ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 

เมื่อผสมสาร 2 ชนิดขึ้นไปแล้วมีสาร
ใหม่เกิดข้ึนซึ่งมีสมบัติต่างจาก
สารเดิมหรือเมื่อสารชนิดเดียวเกิด
การเปล่ียนแปลงแล้วมีสารใหม่
เกิดขึ้น การเปล่ียนแปลงนี้เรียกว่า 

 
 
 
 
 

 

สื่อประกอบการสอน  
-คลิปเรื่องท่ี 1 การเปล่ียนแปลงทางเคมี 
https://www.youtube.com/watch?v 
=iJHtFHWBSpE 
-แบบบันทึกกิจกรรม ป.5 เล่ม 1  

https://proj14.ipst.ac.th/p5/p5-sci-book1/sci-p5b1-021/
https://proj14.ipst.ac.th/p5/p5-sci-book1/sci-p5b1-021/
https://drive.google.com/file/d/1KqxbKxMLeRL3bH1aGIcCCux4l69or2RX/view
https://drive.google.com/file/d/1-X0UMOMEZqgxpLVzMh8bSBo2Ki36-BP2/view
https://drive.google.com/file/d/1-X0UMOMEZqgxpLVzMh8bSBo2Ki36-BP2/view
https://drive.google.com/file/d/1LEdfr-rnX0KnoF4fCxG_GOSy35XJEE4g/view
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การเปล่ียนแปลงทางเคมีซึ่งสังเกตได้
จากมีสีหรือกล่ินต่างจากสารเดิม 
หรือมีฟองแก๊ส หรือมีตะกอนเกิดขึ้น 
หรือมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของ
อุณหภูมิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท ป.5 
กิจกรรมอ่านเรื่อง การเปล่ียนแปลงทาง
เคมี + กิจกรรมท่ี 1.1 การเปล่ียนแปลง
ทางเคมีคืออะไร - โครงการสอนออนไลน์ 
- Project 14 (ipst.ac.th) 
-แบบบันทึกผลการทำกิจกรรม 
P5_22 แบบบันทึก.pdf - Google ไดรฟ์ 
-แบบบันทึกกิจกรรม  ฉันรู้อะไร 
P5_22 ฉันรู้อะไร.pdf - Google ไดรฟ ์

 
 
 
 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

https://proj14.ipst.ac.th/p5/p5-sci-book1/sci-p5b1-022/
https://proj14.ipst.ac.th/p5/p5-sci-book1/sci-p5b1-022/
https://proj14.ipst.ac.th/p5/p5-sci-book1/sci-p5b1-022/
https://proj14.ipst.ac.th/p5/p5-sci-book1/sci-p5b1-022/
https://drive.google.com/file/d/1pqkJp9nH9L1-uNnU-oInbxndwKWXeejR/view
https://drive.google.com/file/d/1iM_zIWsl2w8eM-mg9es7ABKsCgsVydQM/view
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16 
(27 ก.ย. – 1 ต.ค. 64) 

 
 
 
 
 

หน่วยที่ 2 
การ

เปล่ียนแปลง
ของสาร 

 

ว 2.1 ป.5/3 วิเคราะห์การ
เปล่ียนแปลงของ
สารเมื่อเกิดการ
เปล่ียนแปลงทาง

เคมี โดยใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์ 

 

เมื่อผสมสาร 2 ชนิดขึ้นไปแล้วมีสารใหม่เกิดข้ึน
ซึ่งมีสมบัติต่างจากสารเดิมหรือเมื่อสารชนิด
เดียวเกิดการเปล่ียนแปลงแล้วมีสารใหม่เกิดขึ้น 
การเปล่ียนแปลงนี้เรียกว่า การเปล่ียนแปลง
ทางเคมีซึ่งสังเกตได้จากมีสีหรือกล่ินต่างจาก
สารเดิม 
หรือมีฟองแก๊ส หรือมีตะกอนเกิดขึ้น หรือมีการ
เพิ่มขึ้นหรือลดลงของอุณหภูมิ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

-หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท 
ป.5 
-แบบบันทึกกิจกรรม ป.5 เล่ม 1 
-ตัวอย่างวิดิทัศน์ปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์สำหรับครูเรื่องรู้ได้
อย่างไรว่าเกิดการเปล่ียนแปลงทาง
เคมกีารเปล่ียนแปลงทางเคมี
สังเกตได้อย่างไร (scimath.org) 

17 
(4 – 8 ต.ค. 64) 

 
 

หน่วยที่ 3 
การ

เปล่ียนแปลง
ท่ีผันกลับได้
และผันกลับ

ไม่ได้ 

ว 2.1 ป.5/4 วิเคราะห์และระบุ
การเปล่ียนแปลงท่ี
ผันกลับได้และการ
เปล่ียนแปลงท่ีผัน

กลับไม่ได้ 

เมื่อสารเกิดการเปล่ียนแปลงแล้ว 
สารสามารถเปล่ียนกลับเป็นสารเดิมได้เป็นการ
เปล่ียนแปลงท่ีผันกลับได้ 
เช่น การหลอมเหลว การกลายเป็นไอ 
การละลาย แต่สารบางอย่างเกิดการ 
เปล่ียนแปลงแล้วไม่สามารถเปล่ียนกลับเป็น
สารเดิมได้เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีผันกลับไม่ได้ 
เช่น การเผาไหม้ การเกิดสนิม 

✓  สื่อประกอบการสอน  
-หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ 
สสวท. ชั้นป.5 
-แบบบันทึกกิจกรรมป.5 
-วิดิทศัน์การทำขี้ผ้ึง การทำขี้ผ้ึง
แผ่น - YouTube 
- 
 

 
 
 
 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

18 
(11 – 15 ต.ค. 64) 

 

หน่วยที่ 3 
การ

เปล่ียนแปลง

ว 2.1 ป.5/4 วิเคราะห์และระบุการ
เปล่ียนแปลงท่ีผันกลับได้

เมื่อสารเกิดการเปล่ียนแปลงแล้ว 
สารสามารถเปล่ียนกลับเป็น
สารเดิมได้เป็นการเปล่ียนแปลงท่ี

 
 
 
 

 
สื่อประกอบการสอน  
-หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท. 
ช้ันป.5 เล่ม 1 

https://www.scimath.org/video-science/item/8930-2018-10-05-01-42-07
https://www.scimath.org/video-science/item/8930-2018-10-05-01-42-07
https://www.youtube.com/watch?v=5Re7En1-BUE
https://www.youtube.com/watch?v=5Re7En1-BUE
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ท่ีผันกลับได้
และผันกลับ

ไม่ได้ 

และการเปล่ียนแปลงท่ีผัน
กลับไม่ได้ 

ผันกลับได้เช่น การหลอมเหลว 
การกลายเป็นไอ การละลาย แต่
สารบางอย่างเกิดการเปล่ียนแปลง
แล้วไม่สามารถเปล่ียนกลับเป็น
สารเดิมได้เป็นการเปล่ียนแปลงท่ี
ผันกลับไม่ได้ เช่น การเผาไหม้ 
การเกิดสนิม 

 
 
 
 
 

-แบบบันทึกกิจกรรมป.5 
-ตัวอย่างวิดิทัศน์ปฏิบัติกาวิทยาศาสตร์
สำหรับครูเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่ผัน
กับได้และผันกลับไม่ได้เป็นอย่างไร 
การเปล่ียนแปลงท่ีผันกลับได้และผัน
กลับไม่ได้เป็นอย่างไร (scimath.org) 

19 
(18 – 22 ต.ค. 2564) 

 
 
 
 
 

หน่วยที่ 3 
การ

เปล่ียนแปลง
ท่ีผันกลับได้
และผันกลับ

ไม่ได้ 

ว 2.1 ป.5/4 วิเคราะห์และระบุการ
เปล่ียนแปลงท่ีผันกลับได้
และการเปล่ียนแปลงท่ีผัน
กลับไม่ได้ 

เมื่อสารเกิดการเปล่ียนแปลงแล้ว 
สารสามารถเปล่ียนกลับเป็น
สารเดิมได้เป็นการเปล่ียนแปลงท่ี
ผันกลับได้เช่น การหลอมเหลว 
การกลายเป็นไอ การละลาย แต่
สารบางอย่างเกิดการเปล่ียนแปลง
แล้วไม่สามารถเปล่ียนกลับเป็น
สารเดิมได้เป็นการเปล่ียนแปลงท่ี 
ผันกลับไม่ได้ เช่น การเผาไหม้ 
การเกิดสนิม 

  

ส่ือประกอบการสอน 
-แบบบันทึกกิจกรรม  รู้หรือยัง 
P5_24 รู้หรือยัง.pdf - Google ไดรฟ ์
-แบบบันทึกผลการทำกิจกรรม 
P5_24 แบบบันทึก.pdf - Google 
ไดรฟ ์
-แบบบันทึกกิจกรรม ฉันรู้อะไร 
P5_24 ฉันรู้อะไร.pdf - Google ไดรฟ ์

 
 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

20 
(25 – 29 ต.ค. 2564) 

 
 
 
 

หน่วยที่ 3 
การ

เปล่ียนแปลง
ท่ีผันกลับได้
และผันกลับ

ไม่ได้ 

ว 2.1 ป.5/4 วิเคราะห์และระบุการ
เปล่ียนแปลงท่ีผันกลับได้
และการเปล่ียนแปลงท่ีผัน
กลับไม่ได้ 

เมื่อสารเกิดการเปล่ียนแปลงแล้ว 
สารสามารถเปล่ียนกลับเป็นสารเดิม
ได้เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีผันกลับได้
เช่น การหลอมเหลว การกลายเป็นไอ 
การละลาย แต่สารบางอย่างเกิดการ
เปล่ียนแปลงแล้วไม่สามารถเปล่ียน

 
 
 
 
 
 

 

สื่อประกอบการสอน 
-แบบบันทึกกิจกรรมวิทยาศาสตร์
ช้ันป.5 หน้า 143-146 
 
 
 

https://www.scimath.org/video-science/item/9869-2019-02-27-02-55-26
https://www.scimath.org/video-science/item/9869-2019-02-27-02-55-26
https://drive.google.com/file/d/1zRt5hQ_ciO7mrwpkqvSuHYlN0Lj_8Qn9/view
https://drive.google.com/file/d/1OcOI9ZyOoO75pGYti0u6cmmK9BIUWlzi/view
https://drive.google.com/file/d/1OcOI9ZyOoO75pGYti0u6cmmK9BIUWlzi/view
https://drive.google.com/file/d/1gFnvVrEZGbIOetJCMGhTOSy1kRo3hfq8/view
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กลับเป็นสารเดิมได้เป็นการ
เปล่ียนแปลงท่ีผันกลับไม่ได้ เช่น การ
เผาไหม้ การเกิดสนิม 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างเวลาเรียนรายวิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
 

บทที่ / เร่ือง เวลา (ชั่วโมง) 
บทท่ี 1 เรื่อง  ตุ๊กตาแม่ลูกดก 3 
บทท่ี 2 ชิม ช็อป แชะ 6 
บทท่ี 3 เส้นทางเดินเหนือเรือนยอดไม ้ 6 
บทท่ี 4 ดาวกระจายท่ีค่ายลูกเสือ 5 
  

รวมภาคเรียนท่ี 1  
บทท่ี 5  ไลฟ์สาระ 4 
บทท่ี 6 โรบอทเอ็กซ์โป 4 
บทท่ี 7  แฟนตะกร้อ 4 
บทท่ี 8 กีฬาฮาเฮ 4 
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บทท่ี 9 ดาวหาง ณ กลางหาว 4 
รวมภาคเรียนท่ี 2 20 

 
 
 
 
 
 
 
 

กำหนดการจัดการเรียนรู้ 
รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)  รหัสวิชา ว 15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

หน่วยการเรียนรู้   4 หน่วย  เวลา  20  ชั่วโมง 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 

ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

1-3 
(14 มิ.ย. – 2 ก.ค. 64) 

 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยที่ 1 
ตุ๊กตาแม่ลูก

ดก 

ว 4.2 ป.5/1 
 
 
 

ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการ
แก้ปัญหาการอธิบาย การ
ทำงาน การคาดการณ์ 
ผลลัพธ์จากปัญหาอย่าง
ง่าย 

-การใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นการ
นำกฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขท่ี
ครอบคลุมทุกกรณีมาใช้พิจารณา
ในการแก้ปัญหา การอธิบาย 
การทำงาน หรือการคาดการณ์
ผลลัพธ์ 
- สถานะเริ่มต้นของการทำงานท่ี
แตกต่างกันจะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่าง
กันตัวอย่างปัญหา เช่น เกม 
Sudokuโปรแกรมทำนายตัวเลข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สื่อประกอบการสอน 
-หนังสือเรียนวิทยาการคำนวณ ป.5  
- ใบกิจกรรม  เรื่อง ศิลปะตามคำบอก 
- ใบกิจกรรม  เรื่อง  ท้ังหมดแถวตรง 
- ใบกิจกรรม  เรื่อง  เก็บสีลงกล่อง 
-วิดิทัศน์  เรื่อง  ตุ๊กตาแม่ลูกดก การ
เขียนรหัสลำลอง การเขียนรหัสลำลอง 
- โครงการสอนออนไลน์ - Project 14 
(ipst.ac.th) 
 

https://proj14.ipst.ac.th/p5/p5-cs/cs-p5b1-001/
https://proj14.ipst.ac.th/p5/p5-cs/cs-p5b1-001/
https://proj14.ipst.ac.th/p5/p5-cs/cs-p5b1-001/
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โปรแกรมสร้างรูปเรขาคณิตตาม
ค่าข้อมูลเข้า การจัดลำดับการ
ทำงานบ้านในช่วงวันหยุด จัดวาง
ของในครัว 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

4-5 
(5 ก.ค. -16 ก.ค. 64) 

หน่วยที่ 2 
ชิม ชอป 
แชะ  

ว 4.2 ป.5/3 ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล 
ติดต่อส่ือสารและทำงาน
ร่วมกัน 
ประเมินความน่าเช่ือถือ
ของข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-การค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตและ
การพิจารณาผลการค้นหา 
-การติดต่อส่ือสารผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น
อีเมล บล็อก โปรแกรมสนทนา 
-การเขียนจดหมาย (บูรณาการกับวิชา
ภาษาไทย) 
-การใช้อินเทอร์เน็ตในการติดต่อส่ือสาร
และทำงานร่วมกัน เช่น ใช้นัดหมายใน
การประชุมกลุ่ม ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมในห้องเรียน การแลกเปล่ียน 
ความรู้ ความคิดเห็นในการเรียนภายใต้
การดูแลของครูการประเมินความ
น่าเช่ือถือของข้อมูลเช่น เปรียบเทียบ
ความสอดคล้องสมบูรณ์ของข้อมูลจาก
หลายแหล่งแหล่งต้นตอของข้อมูล 
ผู้เขียน วันท่ีเผยแพร่ข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-หนังสือเรียนวิทยาการคำนวณ 
ป.5  
-วิดิทัศน์ เรื่อง อีเมลถึงคุณย่า  
อีเมลถึงคุณย่า - โครงการสอน
ออนไลน์ - Project 14 
(ipst.ac.th) 
-วิดิทัศน์ เรื่อง ค้นหาความรู้
และประเมินดูความน่าเช่ือถือ 
ค้นหาความรู้และประเมินดู
ความน่าเช่ือถือ - โครงการสอน
ออนไลน์ - Project 14 
(ipst.ac.th) 
 
 
 
 

 
 
 

https://proj14.ipst.ac.th/p5/p5-cs/cs-p5b1-002/
https://proj14.ipst.ac.th/p5/p5-cs/cs-p5b1-002/
https://proj14.ipst.ac.th/p5/p5-cs/cs-p5b1-002/
https://proj14.ipst.ac.th/p5/p5-cs/cs-p5b1-013/
https://proj14.ipst.ac.th/p5/p5-cs/cs-p5b1-013/
https://proj14.ipst.ac.th/p5/p5-cs/cs-p5b1-013/
https://proj14.ipst.ac.th/p5/p5-cs/cs-p5b1-013/
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สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

6-9 
(19 ก.ค. – 20 ส.ค.) 

หน่วยที่ 2 
ชิม ชอป 
แชะ  

ว 4.2 ป.5/3 ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหา
ข้อมูลติดต่อส่ือสารและ
ทำงานร่วมกันประเมิน
ความน่าเช่ือถือของ
ข้อมูล 

-การค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตและการ
พิจารณาผลการค้นหา 
-การติดต่อส่ือสารผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น
อีเมล บล็อก โปรแกรมสนทนา 
-การเขียนจดหมาย (บูรณาการกับวิชา
ภาษาไทย) 
- การใช้อินเทอร์เน็ตในการติดต่อส่ือสาร
และทำงานร่วมกัน เช่น ใช้นัดหมายใน
การประชุมกลุ่ม ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ในห้องเรียน การแลกเปล่ียน 
ความรู้ ความคิดเห็นในการเรียนภายใต้
การดูแลของครูการประเมินความ
น่าเช่ือถือของข้อมูล 
เช่น เปรียบเทียบความสอดคล้อง 
สมบูรณ์ของข้อมูลจากหลายแหล่ง 
แหล่งต้นตอของข้อมูล ผู้เขียน วันท่ี
เผยแพร่ข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-หนังสือเรียนวิทยาการคำนวณ ป.5  
-วิดิทัศน์ เรื่อง อีเมลถึงคุณย่า  อีเมลถึง
คุณย่า - โครงการสอนออนไลน์ - 
Project 14 (ipst.ac.th) 
http://oho.ipst.ac.th/im/5291 
http://oho.ipst.ac.th/im/5292 
http://oho.ipst.ac.th/im/5293 
http://oho.ipst.ac.th/im/5294 
-ใบกิจกรรม เรื่อง  รู้จักโปรแกรมอีเวล 
- ใบกิจกรรม เรื่อง เขียนอย่างไรให้
เหมาะสม 
- ใบกิจกรรม เรื่อง อ๊ะ อ๊ะ อย่าทำ 
 
 
 
 

 
 
 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

10-15 
(16 ส.ค. – 24 ก.ย.) 

หน่วยที่ 3  ว 4.2 ป. 5/4 รวบรวม ประเมิน นำเสนอ
ข้อมูลและสารสนเทศตาม

-การรวบรวมข้อมูล ประมวลผล ✓  สื่อประกอบการสอน  
- หนังสือเรียนวิชาวิทยาการคำนวณ  

https://proj14.ipst.ac.th/p5/p5-cs/cs-p5b1-002/
https://proj14.ipst.ac.th/p5/p5-cs/cs-p5b1-002/
https://proj14.ipst.ac.th/p5/p5-cs/cs-p5b1-002/
http://oho.ipst.ac.th/im/5291
http://oho.ipst.ac.th/im/5292
http://oho.ipst.ac.th/im/5293
http://oho.ipst.ac.th/im/5294
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เส้นทาง
เดินเหนือ

เรือนยอดไม ้

วัตถุประสงค์โดยใช้ชอ
ฟต์แวร์หรือบริการบน
อินเทอร์เน็ตท่ีหลากหลาย 
เพื่อแก้ปัญหาใชีวิตประจำ
วัน 

สร้างทางเลือก ประเมินผล จะทำให้ได้
สารสนเทศเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาหรือ
การตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
-การใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบน
อินเทอร์เน็ตท่ีหลากหลายในการ
รวบรวมประมวลผล สร้างทางเลือก 
ประเมินผลนำเสนอ จะช่วยให้การ
แก้ปัญหาทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง
และแม่นยำตัวอย่างปัญหา เช่น 
ถ่ายภาพและสำรวจแผนท่ีในท้องถิ่น
เพื่อนำเสนอแนวทางในการจัดการ
พื้นท่ีว่างให้เกิดประโยชน์ทำแบบ
สำรวจความคิดเห็นออนไลน์ และ
วิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอข้อมูลโดยการ
ใช้blog หรือ web page 

-ใบกิจกรรม เรื่อง จัดชุดตุ๊กตา 
- ใบกิจกรรม เรื่อง ต้ังช่ือให้น้อง 
- ใบกิจกรรม เรื่องเครปร้อนๆมาแล้วจ้า 
http://oho.ipst.ac.th/im/5395 
http://oho.ipst.ac.th/im/5322 
http://oho.ipst.ac.th/im/5321 
http://oho.ipst.ac.th/im/5391 
http://oho.ipst.ac.th/im/5392 
http://oho.ipst.ac.th/im/5393 
http://oho.ipst.ac.th/im/5393 
 

 
 
 
 
 
 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

16-20 
(27 ก.ย. – 29 ต.ค.) 

หน่วยที่ 4 
ดาวกระจาย
ท่ีค่ายลูกเสือ 

ว 4.2 ป.5/2 ออกแบบและเขียน
โปรแกรมท่ีมีการใช้
เหตุผลเชิงตรรกะอย่าง

การออกแบบโปรแกรมสามารถทำได้โดย
เขียนเป็นข้อความหรือผังงาน การออกแบบ
และเขียนโปรแกรมท่ีมีการตรวจสอบ
เงื่อนไขท่ีครอบคลุมทุกกรณีเพื่อให้ได้

✓  สื่อประกอบการสอน  
- หนังสือเรียนวิทยาการคำนวณ 
- ใบกิจกรรม เรื่อง ลูกเสือร้องเพลง 
- ใบกิจกรรม เรื่อง สามัคคีชุมนุม 

http://oho.ipst.ac.th/im/5395
http://oho.ipst.ac.th/im/5322
http://oho.ipst.ac.th/im/5321
http://oho.ipst.ac.th/im/5391
http://oho.ipst.ac.th/im/5392
http://oho.ipst.ac.th/im/5393
http://oho.ipst.ac.th/im/5393
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ง่ายตรวจหาข้อผิดพลาด
และแก้ไข 

ผลลัพธ์ที่ถูกต้องตามความต้องการหากมี
ข้อผิดพลาดให้ตรวจสอบการทำงานทีละ
คำส่ัง เมื่อพบจุดท่ีทำให้ผลลัพธ์ไม่ถูกต้องให้
ทำการแก้ไขจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง 
การฝึกตรวจหาข้อผิดพลาดจากโปรแกรม
ของผู้อื่น จะช่วยพัฒนาทักษะการหาสาเหตุ
ของปัญหาได้ดียิ่งขึ้นตัวอย่างโปรแกรม เช่น 
โปรแกรมตรวจสอบเลขคู่เลขค่ี โปรแกรมรับ
ข้อมูลน้ำหนักหรือส่วนสูง แล้วแสดงผล
ความสมส่วนของร่างกายโปรแกรมส่ังให้ตัว
ละครทำตามเงื่อนไขท่ีกำหนด 
ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น 
Scratch, Logo 

- ใบกิจกรรม  เรื่อง กางเต็นท์พัก
แรม 
- เพลงกำมือข้ึนแล้วหมุน ๆ 
http://oho.ipst.ac.th/im/5491 
-เอกสารการจัดการเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษาด้วยโปรแกรม Scratch 
สสวท. 
http://oho.ipst.ac.th/im/5691 

สรุปจำนวนตัวชี้วัดที่ต้องรู้ 15  รวม 20 สัปดาห์ 
สรุปจำนวนตัวชี้วัดที่ควรรู้  3 60 ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างเวลาเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
บทที่ / เร่ือง เวลา (ชั่วโมง) 

หน่วยที่ 1 อาหารและการย่อยอาหาร  
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     บทท่ี 1 สารอาหารและระบบย่อยอาหาร     12 
          เรื่องท่ี 1 สารอาหาร 6 
          เรื่องท่ี 2 ระบบย่อยอาหาร 6 
หน่วยที่ 2 การแยกสารเนื้อผสม 10 
     บทท่ี 1 การแยกสารเนื้อผสม 10 
หน่วยที่ 3 หินและซากดึกดำบรรพ์ 18 
     บทท่ี 1  หิน  วัฏจักรของหินและซากดึกดำบรรพ ์  
          เรื่องท่ี 1 กระบวนการเกิดหิน วัฎจักรหิน และการนำหินและแร่ไปใช้
ประโยชน์ 

10 

          เรื่องท่ี 2 การเกิดซากดึกดำบรรพ์และการนำไปใช้ประโยชน์ 8 
เทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ 20 

รวมภาคเรียนที่ 1 60 
 

หมายเหตุ จำนวนช่ัวโมงท่ีสอนในแต่ละบท รวมเวลาท่ีใช้ในการทดสอบไว้แล้ว 
 
 
 
 
 
 

กำหนดการจัดการเรียนรู้ 
รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

หน่วยการเรียนรู้  4  หน่วย  เวลา 60 ชั่วโมง 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 

ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
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สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

1 
(14 – 18 มิ.ย. 64) 

  

หน่วยที่ 1 
อาหารและการ

ย่อยอาหาร 
(สารอาหารและ
ประโยชน์ของ
สารอาหาร) 

ว 1.2 ป.6/1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบุสารอาหารและบอก
ประโยชน์ของสารอาหารแต่
ละประเภทจากอาหารท่ี
ตนเองรับประทาน 
 
 
 
 
 
 
 

- สารอาหารท่ีอยู่ในอาหารมี 6 
ประเภทได้แก่ คาร์โบไฮเดรต 
โปรตีน ไขมัน เกลือแร่ วิตามิน 
และน้ำ 
- อาหารแต่ละชนิดประกอบด้วย
สารอาหารท่ีแตกต่างกัน อาหาร
บางอย่างประกอบด้วยสารอาหาร
ประเภทเดียว อาหารบางอย่าง
ประกอบด้วยสารอาหารมากกว่า
หนึ่งประเภท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ 
 
 
 

สื่อประกอบการสอน  
- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6               
เล่ม 1  หน้า 2 – 11 
- แบบบันทึกกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สสวท.   
ป.6 เล่ม 1  หน้า 2 – 7 
- https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-sci-
book1/sci-p6b1-001/ 
- https://www.dltv.ac.th/utils/files/ 
download/69598 
- https://www.dltv.ac.th/utils/files/ 
download/69599 

 
 
 
 
 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

 หน่วยที่ 1 
(เทคโนโลยี

วิทยาการคำนวณ) 
การแก้ปัญหา 

ว 4.2 ป.6/1 ใช้เหตุผลเชิงตรรกะ 
ในการอธิบายและออกแบบ
วิธีการแก้ปัญหาท่ีพบ 
ในชีวิตประจำวัน 

การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนจะ
ช่วยให้แก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
-การใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นการ
นำกฎเกณฑ์ หรือเงื่อนไขท่ี

✓  -หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เทคโนโลยี สสวท. ป.6 
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-cs/cs-
p6b1-001/ 
 

https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-sci-book1/sci-p6b1-001/
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-sci-book1/sci-p6b1-001/
https://www.dltv.ac.th/utils/files/%20download/69598
https://www.dltv.ac.th/utils/files/%20download/69598
https://www.dltv.ac.th/utils/files/%20download/69599
https://www.dltv.ac.th/utils/files/%20download/69599
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-cs/cs-p6b1-001/
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-cs/cs-p6b1-001/
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ครอบคลุมทุกกรณีมาใช้พิจารณา
ในการแก้ปัญหา 
-แนวคิดของการทำงานแบบวน
ซ้ำและเงื่อนไข 
-การพิจารณากระบวนการทำงาน 
ท่ีมีการทำงานแบบวนซ้ำหรือ
เงื่อนไขเป็นวิธีการท่ีจะช่วยให้
ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
-ตัวอย่างปัญหา เช่น การค้นหา
เลขหน้าท่ีต้องการให้เร็วที่สุด การ
ทายเลข 1 -1,000,000 โดยตอบ
ให้ถูกภายใน 20 คำถาม การ
คำนวณเวลาในการเดินทาง 
โดยคำนึงถึงระยะทาง เวลา จุด
หยุดพัก 

 
 
 

 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 
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2 
(21 – 25 ม.ิย. 64) 

 

หน่วยที่ 1 
อาหารและการ

ย่อยอาหาร 
(รับประทาน
อาหารให้

เหมาะสมกับ
เพศและวัย) 

 
 

ว 1.2 ป.6/2 บอกแนวทางในการเลือก
รับประทานอาหาร ให้ได้
สารอาหารครบถ้วน ใน
สัดส่วนท่ีเหมาะสมกับเพศ
และวัย รวมท้ังความ
ปลอดภัยต่อสุขภาพ 

-สารอาหารแต่ละประเภทมี
ประโยชน์ต่อร่างกายแตกต่างกัน 
โดยคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และ
ไขมันเป็นสารอาหารท่ีให้ 
พลังงานแก่ร่างกาย ส่วนเกลือแร่
วิตามิน และน้ำ เป็นสารอาหารท่ี
ไม่ให้พลังงานแก่ร่างกาย แต่ช่วย
ให้ร่างกายทำงานได้เป็นปกติ 

 ✓ สื่อประกอบการสอน  
- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6            
เล่ม 1  หน้า 12-19 
- แบบบันทึกกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สสวท.   
ป.6 เล่ม 1  หน้า 8 – 17 
- https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-sci-
book1/sci-p6b1-002/ 
- https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-sci-
book1/sci-p6b1-003/ 
- http://ipst.me/10913 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

 หน่วยที่  1 
(เทคโนโลยี

วิทยาการคำนวณ) 
การแก้ปัญหา 

ว 4.2 ป.6/1 ใช้เหตุผลเชิงตรรกะ 
ในการอธิบายและออกแบบ
วิธีการแก้ปัญหาท่ีพบ 
ในชีวิตประจำวัน 

การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนจะ
ช่วยให้แก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

✓  - แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี สสวท. ป.6 
บทท่ี 1 เรื่อง รับน้องใหม่  หัวใจปิ๊งๆ  
 

https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-sci-book1/sci-p6b1-002/
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-sci-book1/sci-p6b1-002/
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-sci-book1/sci-p6b1-003/
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-sci-book1/sci-p6b1-003/
http://ipst.me/10913
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-การใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นการ
นำกฎเกณฑ์ หรือเงื่อนไขท่ี
ครอบคลุมทุกกรณีมาใช้พิจารณา
ในการแก้ปัญหา 
-แนวคิดของการทำงานแบบวน
ซ้ำและเงื่อนไข 
-การพิจารณากระบวนการทำงาน 
ท่ีมีการทำงานแบบวนซ้ำหรือ
เงื่อนไขเป็นวิธีการท่ีจะช่วยให้
ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
-ตัวอย่างปัญหา เช่น การค้นหา
เลขหน้าท่ีต้องการให้เร็วที่สุด การ
ทายเลข 1 -1,000,000 โดยตอบ
ให้ถูกภายใน 20 คำถาม การ
คำนวณเวลาในการเดินทาง 
โดยคำนึงถึงระยะทาง เวลา จุด
หยุดพัก 

 
 
 
 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

3 
(28 มิ.ย.– 2ก.ค. 64) 

  
 

หน่วยที่ 1 
อาหารและ              

การย่อยอาหาร 
(รับประทาน
อาหารให้

ว 1.2 ป.6/3 
 

ตระหนักถึงความสำคัญ
ของสารอาหาร โดยการ
เลือกรับประทานอาหารท่ี
มีสารอาหารครบถ้วนใน
สัดส่วนท่ีเหมาะสมกับเพศ

-การรับประทานอาหาร เพื่อให้
ร่างกายเจริญเติบโต มีการ
เปล่ียนแปลงของร่างกายตามเพศ
และวัย และมีสุขภาพดี
จำเป็นต้องรับประทานให้ได้
พลังงานเพียงพอกับความ

 ✓ สื่อประกอบการสอน  
- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6              
เล่ม 1  หน้า 12-19 
- แบบบันทึกกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สสวท.     
ป.6 เล่ม 1  หน้า 8-17 ต่อ 
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เหมาะสมกับเพศ
และวัย) 

 

และวัย รวมท้ังปลอดภัย
ต่อสุขภาพ 

ต้องการของร่างกายและให้ได้
สารอาหารครบถ้วน ในสัดส่วน 
ท่ีเหมาะสมกับเพศและวัย รวมท้ัง
ต้องคำนึงถึงชนิดและปริมาณของ
วัตถุเจือปนในอาหารเพื่อความ
ปลอดภัยต่อสุขภาพ 
 

https://www.dltv.ac.th/teachplan/ 
episode/39433 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

 หน่วยที่ 1 
(เทคโนโลยี 

วิทยาการคำนวณ) 
การแก้ปัญหา 

ว 4.2 ป.6/1 ใช้เหตุผลเชิงตรรกะ 
ในการอธิบายและออกแบบ
วิธีการแก้ปัญหาท่ีพบ 
ในชีวิตประจำวัน 

การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนจะ
ช่วยให้แก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
-การใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นการ
นำกฎเกณฑ์ หรือเงื่อนไขท่ี
ครอบคลุมทุกกรณีมาใช้พิจารณา
ในการแก้ปัญหา 
-แนวคิดของการทำงานแบบวน
ซ้ำและเงื่อนไข 

✓ 

 

https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-cs/cs-
p6b1-002/ 
 
 
 
 
 

https://www.dltv.ac.th/teachplan/%20episode/39433
https://www.dltv.ac.th/teachplan/%20episode/39433
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-cs/cs-p6b1-002/
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-cs/cs-p6b1-002/
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-การพิจารณากระบวนการทำงาน 
ท่ีมีการทำงานแบบวนซ้ำหรือ
เงื่อนไขเป็นวิธีการท่ีจะช่วยให้
ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
-ตัวอย่างปัญหา เช่น การค้นหา
เลขหน้าท่ีต้องการให้เร็วที่สุด การ
ทายเลข 1 -1,000,000 โดยตอบ
ให้ถูกภายใน 20 คำถาม การ
คำนวณเวลาในการเดินทาง 
โดยคำนึงถึงระยะทาง เวลา จุด
หยุดพัก 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

4 
(5-9 ก.ค. 64) 

 

หน่วยที่ 1 
อาหารและการ
ย่อยอาหาร 
(ระบบย่อย
อาหาร) 

ว 1.2 ป.6/4 
  
 

-สร้างแบบจำลองระบบย่อย
อาหารและบรรยายหน้าท่ี
ของอวัยวะในระบบย่อย
อาหาร รวมทั้งอธิบายการ
ย่อยอาหารและการดูดซึม
สารอาหาร 
 

ระบบย่อยอาหารประกอบด้วย
อวัยวะต่าง ๆได้แก่ ปาก หลอด
อาหาร กระเพาะอาหารลำไส้เล็ก 
ลำไส้ใหญ่ ทวารหนัก ตับ และตับ
อ่อน ซึ่งทำหน้าท่ีร่วมกันในการ
ย่อยและดูดซึมสารอาหาร 
- ปากมีฟันช่วยบดเค้ียวอาหารให้
มีขนาดเล็กลงและมีล้ินช่วย
คลุกเคล้าอาหารกับน้ำลาย ใน
น้ำลายมีเอนไซม์ย่อยแป้ง 
ให้เป็นน้ำตาล 

✓  
 

            
 
 
   

สื่อประกอบการสอน  
- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6              
เล่ม 1  หน้า 20 – 35 
- แบบบันทึกกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สสวท.  
ป.6 เล่ม 1  หน้า 19 – 33 
- https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-sci-
book1/sci-p6b1-004/ 
 
 
 
 

https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-sci-book1/sci-p6b1-004/
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-sci-book1/sci-p6b1-004/
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- หลอดอาหารทำหน้าท่ีลำเลียง
อาหารจากปากไปยังกระเพาะ
อาหารภายในกระเพาะอาหารมี
การย่อยโปรตีนโดยกรดและ
เอนไซม์ท่ีสร้างจากกระเพาะ
อาหาร 
-ลำไส้เล็กมีเอนไซม์ท่ีสร้างจาก 
ผนังลำไส้เล็กเองและจาก               
ตับอ่อนท่ีช่วยย่อยโปรตีน 
คาร์โบไฮเดรตและไขมัน 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

    โดยโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และ
ไขมันท่ีผ่านการย่อยจนเป็น
สารอาหารขนาดเล็กพอท่ีจะดูด
ซึมได้ รวมถึงน้ำ เกลือแร่ 
และวิตามินจะถูกดูดซึมท่ีผนัง
ลำไส้เล็กเข้าสู่กระแสเลือดเพื่อ
ลำเลียงไปยังส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกาย ซึ่งโปรตีนคาร์โบไฮเดรต 
และไขมัน จะถูกนำไปใช้เป็น
แหล่งพลังงานสำหรับใช้ใน
กิจกรรม 
ต่าง ๆ ส่วนน้ำ เกลือแร่ และ
วิตามินจะช่วยให้ร่างกายทำงาน
ได้เป็นปกติ 
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- ตับสร้างน้ำดีแล้วส่งมายังลำไส้
เล็กช่วยให้ไขมันแตกตัว 
- ลำไส้ใหญ่ทำหน้าท่ีดูดน้ำและ
เกลือแร่เป็นบริเวณท่ีมีอาหารท่ี
ย่อยไม่ได้หรือย่อยไม่หมดเป็น
กากอาหารซึ่งจะถูกกำจัดออก
ทางทวารหนัก 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

 หน่วยที่ 2 
(เทคโนโลยี

วิทยาการคำนวณ) 
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ว 4.2 ป.6/4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทำงานร่วมกันอย่าง
ปลอดภัยเข้าใจสิทธิและ
หน้าท่ีของตนเคารพในสิทธิ
ของผู้อื่นแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อ
พบข้อมูลหรือบุคคลท่ีไม่
เหมาะสม 

-อันตรายจากการใช้งานและ
อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต 
แนวทางในการป้องกัน 
-วิธีกำหนดรหัสผ่าน 
-การกำหนดสิทธิ์การใช้งาน (สิทธิ์
ในการเข้าถึง 
-แนวทางการตรวจสอบและ
ป้องกันมัลแวร ์
-อันตรายจากการติดต้ัง
ซอฟต์แวร์ท่ีอยู่บนอินเทอร์เน็ต 

  -หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เทคโนโลยี สสวท. ป.6 
- แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี สสวท. ป.6 
บทท่ี 4  เรื่อง สิงสยอง สำรองอิ่ม 
 

5 
(12-16 ก.ค. 64) 

หน่วยที่ 1 
อาหารและการย่อย

อาหาร 
(ระบบย่อยอาหาร) 

ว 1.2 ป.6/4 
 

-สร้างแบบจำลองระบบย่อย
อาหารและบรรยายหน้าท่ี
ของอวัยวะในระบบย่อย
อาหาร รวมทั้งอธิบายการ
ย่อยอาหารและการดูดซึม
สารอาหาร 
 

ระบบย่อยอาหารประกอบด้วย
อวัยวะต่าง ๆได้แก่ ปาก หลอด
อาหาร กระเพาะอาหารลำไส้เล็ก 
ลำไส้ใหญ่ ทวารหนัก ตับ และตับ
อ่อน ซึ่งทำหน้าท่ีร่วมกันในการ
ย่อยและดูดซึมสารอาหาร 

✓ 

 

สื่อประกอบการสอน  
- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6              
เล่ม 1  หน้า 20 – 35 
- แบบบันทึกกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สสวท.  
ป.6 เล่ม 1  หน้า 19 – 33 
- https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-sci-
book1/sci-p6b1-005/ 

https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-sci-book1/sci-p6b1-005/
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-sci-book1/sci-p6b1-005/


92 
 

- ปากมีฟันช่วยบดเค้ียวอาหารให้
มีขนาดเล็กลงและมีล้ินช่วย
คลุกเคล้าอาหารกับน้ำลาย ใน
น้ำลายมีเอนไซม์ย่อยแป้ง 
ให้เป็นน้ำตาล 

 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

    - หลอดอาหารทำหน้าท่ีลำเลียง
อาหารจากปากไปยังกระเพาะ
อาหารภายในกระเพาะอาหารมี
การย่อยโปรตีนโดยกรดและ
เอนไซม์ท่ีสร้างจากกระเพาะ
อาหาร 
-ลำไส้เล็กมีเอนไซม์ท่ีสร้างจาก 
ผนังลำไส้เล็กเองและจาก               
ตับอ่อนท่ีช่วยย่อยโปรตีน 
คาร์โบไฮเดรตและไขมัน 

 

 

 

 หน่วยที่ 2 
(เทคโนโลยี

วิทยาการคำนวณ) 
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ว 4.2 ป.6/4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทำงานร่วมกันอย่าง
ปลอดภัยเข้าใจสิทธิและ
หน้าท่ีของตนเคารพในสิทธิ
ของผู้อื่นแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อ
พบข้อมูลหรือบุคคลท่ีไม่
เหมาะสม 

-อันตรายจากการใช้งานและ
อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต 
แนวทางในการป้องกัน 
-วิธีกำหนดรหัสผ่าน 
-การกำหนดสิทธิ์การใช้งาน (สิทธิ์
ในการเข้าถึง 
-แนวทางการตรวจสอบและ
ป้องกันมัลแวร ์

  -หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เทคโนโลยี สสวท. ป.6 
- แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี สสวท. ป.6 
บทท่ี 6  เรื่อง เรื่องวุ่นๆ หนังสือรุ่นออนไลน ์
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-อันตรายจากการติดต้ัง
ซอฟต์แวร์ท่ีอยู่บนอินเทอร์เน็ต 

 
 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

6 
( 19-23 ก.ค.64 ) 

 

หน่วยที่ 1 
อาหารและการย่อย

อาหาร 
(ระบบย่อยอาหาร) 

ว 1.2 ป.6/5 
 

-ตระหนักถึงความสำคัญ
ของระบบย่อยอาหารโดย
การบอกแนวทางในการดูแล
รักษาอวัยวะในระบบย่อย
อาหารให้ทำงานเป็นปกติ 

-อวัยวะต่าง ๆ ในระบบย่อย
อาหารมีความสำคัญจึงควรปฏิบัติ
ตน ดูแลรักษาอวัยวะให้ทำงาน
เป็นปกติ 

  สื่อประกอบการสอน  
- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6               
เล่ม 1 หน้า 26 – 35 
https://www.dltv.ac.th/teachplan/epi
sode/39438 
https://www.dltv.ac.th/utils/files/dow
nload/71569 
 

 หน่วยที่ 2 
(เทคโนโลยี

วิทยาการคำนวณ) 
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ว 4.2 ป.6/4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทำงานร่วมกันอย่าง
ปลอดภัยเข้าใจสิทธิและ
หน้าท่ีของตนเคารพในสิทธิ
ของผู้อื่นแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อ
พบข้อมูลหรือบุคคลท่ีไม่
เหมาะสม 

-อันตรายจากการใช้งานและ
อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต 
แนวทางในการป้องกัน 
-วิธีกำหนดรหัสผ่าน 
-การกำหนดสิทธิ์การใช้งาน (สิทธิ์
ในการเข้าถึง 
-แนวทางการตรวจสอบและ
ป้องกันมัลแวร ์
-อันตรายจากการติดต้ัง
ซอฟต์แวร์ท่ีอยู่บนอินเทอร์เน็ต 
 

  https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-cs/cs-
p6b1-005/ 
 

https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/39438
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/39438
https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/71569
https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/71569
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-cs/cs-p6b1-005/
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-cs/cs-p6b1-005/
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สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

7 
(26-30 ก.ค. 64) 

หน่วยที่ 2 
การแยกสาร             

เนื้อผสม 
(การหยิบออก
และการร่อน) 

ว 2.1 ป.6/1 อธิบายและเปรียบเทียบ 
การแยกสารผสม โดยการ
หยิบออก การร่อน การใช้
แม่เหล็กดึงดูด การรินออก 
การกรอง และการ
ตกตะกอน โดยใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์ รวมท้ังระบุวิธี
แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
เกี่ยวกับการแยกสาร 

-สารผสมประกอบด้วยสารต้ังแต่ 
2 ชนิดขึ้นไปผสมกัน เช่น น้ำมัน
ผสมน้ำ ข้าวสารปนกรวดทราย 
วิธีการท่ีเหมาะสมในการแยกสาร
ผสมข้ึนอยู่กับลักษณะและสมบัติ
ของสารท่ีผสมกัน ถ้า
องค์ประกอบของสารผสมเป็น
ของแข็งกับของแข็งท่ีมีขนาด
แตกต่างกันอย่างชัดเจน อาจใช้
วิธีการหยิบออก หรือการร่อน
ผ่านวัสดุท่ีมีรู ถ้ามีสารใดสารหนึ่ง
เป็นสารแม่เหล็กอาจใช้วิธีการใช้
แม่เหล็กดึงดูดถ้าองค์ประกอบ
เป็นของแข็งท่ีไม่ละลายใน
ของเหลว อาจใช้วิธีการรินออก 
การกรองหรือการตกตะกอน ซึ่ง
วิธีการแยกสารสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ 

 
✓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
✓ 

สื่อประกอบการสอน  
- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6                
เล่ม 1  หน้า 38 – 43 
- แบบบันทึกกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สสวท.                          
ป.6 เล่ม 1  หน้า 36-43 
- https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-sci-
book1/sci-p6b1-007/ 
- https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-sci-
book1/sci-p6b1-008/ 
 

 
 
 

https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-sci-book1/sci-p6b1-007/
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-sci-book1/sci-p6b1-007/
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-sci-book1/sci-p6b1-008/
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-sci-book1/sci-p6b1-008/
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สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

 หน่วยที่ 2 
(เทคโนโลยี

วิทยาการคำนวณ) 
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ว 4.2 ป.6/4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทำงานร่วมกันอย่าง
ปลอดภัยเข้าใจสิทธิและ
หน้าท่ีของตน เคารพในสิทธิ
ของผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อ
พบข้อมูลหรือบุคคลท่ีไม่
เหมาะสม 

-อันตรายจากการใช้งานและ
อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต 
แนวทางในการป้องกัน 
-วิธีกำหนดรหัสผ่าน 
-การกำหนดสิทธิ์การใช้งาน สิทธิ์
ในการเข้าถึง) 
-แนวทางการตรวจสอบและ
ป้องกันมัลแวร ์
-อันตรายจากการติดต้ัง
ซอฟต์แวร์ท่ีอยู่บนอินเทอร์เน็ต 

 

 -หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เทคโนโลยี สสวท. ป.6 
- แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี สสวท.  ป.6 
บทท่ี 2 เรื่อง คลิปซ้อน ซ่อนเงื่อน 
 

8 
(2-6 ส.ค. 64) 

 

หน่วยที่ 2 
การแยกสาร               

เนื้อผสม 
(การหยิบออกและ

การร่อน) 

ว 2.1 ป.6/1 อธิบายและเปรียบเทียบ 
การแยกสารผสม โดยการ
หยิบออก การร่อน การใช้
แม่เหล็กดึงดูด การรินออก 
การกรอง และการ
ตกตะกอน โดยใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์ รวมทั้งระบุวิธี
แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
เกี่ยวกับการแยกสาร 

-สารผสมประกอบด้วยสารต้ังแต่ 
2 ชนิดขึ้นไปผสมกัน เช่น น้ำมัน
ผสมน้ำ ข้าวสารปนกรวดทราย 
วิธีการท่ีเหมาะสมในการแยกสาร
ผสมข้ึนอยู่กับลักษณะและสมบัติ
ของสารท่ีผสมกัน ถ้า
องค์ประกอบของสารผสมเป็น
ของแข็งกับของแข็งท่ีมีขนาด
แตกต่างกันอย่างชัดเจน อาจใช้
วิธีการหยิบออกหรือการร่อนผ่าน
วัสดุท่ีมีรู 

✓ 

 
 
 
 
 
 
 
✓ 

สื่อประกอบการสอน  
- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6                
เล่ม 1  หน้า 38 – 43 
- แบบบันทึกกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สสวท.                          
ป.6 เล่ม 1  หน้า 36-43 
- https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-sci-
book1/sci-p6b1-007/ 
- https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-sci-
book1/sci-p6b1-008/ 
  
 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-sci-book1/sci-p6b1-007/
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-sci-book1/sci-p6b1-007/
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-sci-book1/sci-p6b1-008/
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-sci-book1/sci-p6b1-008/
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    ถ้ามีสารใดสารหนึ่งเป็นสาร
แม่เหล็กอาจใช้วิธีการใช้แม่เหล็ก
ดึงดูดถ้าองค์ประกอบเป็น
ของแข็งท่ีไม่ละลายในของเหลว 
อาจใช้วิธีการรินออก การกรอง
หรือการตกตะกอน ซึ่งวธิีการแยก
สารสามารถนำไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวันได้ 

 

  

 หน่วยที่ 2 
(เทคโนโลยี

วิทยาการคำนวณ) 
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ว 4.2 ป.6/4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทำงานร่วมกันอย่าง
ปลอดภัยเข้าใจสิทธิและ
หน้าท่ีของตน เคารพในสิทธิ
ของผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อ
พบข้อมูลหรือบุคคลท่ีไม่
เหมาะสม 

-อันตรายจากการใช้งานและ
อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต 
แนวทางในการป้องกัน 
-วิธีกำหนดรหัสผ่าน 
-การกำหนดสิทธิ์การใช้งาน สิทธิ์
ในการเข้าถึง) 
-แนวทางการตรวจสอบและ
ป้องกันมัลแวร ์
-อันตรายจากการติดต้ัง
ซอฟต์แวร์ท่ีอยู่บนอินเทอร์เน็ต 

 

 https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-cs/cs-
p6b1-003/ 
 

 
 
 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-cs/cs-p6b1-003/
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-cs/cs-p6b1-003/
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9 
(9-13 ส.ค. 64) 

 

หน่วยที่ 2 
การแยกสาร               

เนื้อผสม 
(การกรองและการ

ตกตะกอน) 

ว 2.1 ป.6/1 อธิบายและเปรียบเทียบ 
การแยกสารผสม โดยการ
หยิบออก การร่อน การใช้
แม่เหล็กดึงดูด การรินออก 
การกรอง และการ
ตกตะกอน โดยใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์ รวมท้ังระบุวิธี
แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
เกี่ยวกับการแยกสาร 

-สารผสมประกอบด้วยสารต้ังแต่ 
2 ชนิดขึ้นไปผสมกัน เช่น น้ำมัน
ผสมน้ำ ข้าวสารปนกรวดทราย 
วิธีการท่ีเหมาะสมในการแยกสาร
ผสมข้ึนอยู่กับลักษณะและสมบัติ
ของสารท่ีผสมกัน ถ้า
องค์ประกอบของสารผสมเป็น
ของแข็งกับของแข็งท่ีมีขนาด
แตกต่างกันอย่างชัดเจน อาจใช้
วิธีการหยิบออก หรือการร่อน
ผ่านวัสดุท่ีมีรู ถ้ามีสารใดสารหนึ่ง
เป็นสารแม่เหล็กอาจใช้วิธีการใช้
แม่เหล็กดึงดูดถ้าองค์ประกอบ
เป็นของแข็งท่ีไม่ละลายใน
ของเหลว อาจใช้วิธีการรินออก 
การกรองหรือการตกตะกอน ซึ่ง
วิธีการแยกสารสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ 

 
✓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
✓ 

สื่อประกอบการสอน  
- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6                
เล่ม 1  หน้า 45-47 
- แบบบันทึกกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สสวท.                          
ป.6 เล่ม 1  หน้า 44-48 
- https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-sci-
book1/sci-p6b1-009/ 
 
 

 
 
 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-sci-book1/sci-p6b1-009/
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-sci-book1/sci-p6b1-009/
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 หน่วยที่ 3 
(เทคโนโลยี

วิทยาการคำนวณ) 
การค้นหาข้อมูล 

ว 4.2 ป.6/3 ใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหา
ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 

-การค้นหาอย่างมีประสิทธิภาพ 
เป็นการค้นหาข้อมูลท่ีได้ตรงตาม 
ความต้องการในเวลาท่ีรวดเร็ว
จากแหล่งข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือหลาย
แหล่ง และข้อมูลมีความ
สอดคล้องกัน 
-การใช้เทคนิคการคันหาขั้นสูง 
เช่น การใช้ตัวดำเนินการ การ
ระบุรูปแบบของข้อมูล หรือชนิด
ของไฟล์ 
-การจัดลำดับผลลัพธ์จากการ
ค้นหาของโปรแกรมค้นหา 
-การเรียบเรียง สรุปสาระสำคัญ 
(บูรณาการกับวิชาภาษาไทย) 

 

 -หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เทคโนโลยี สสวท. ป.6 
- แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี สสวท.  ป.6 
บทท่ี 8  เรื่อง น้ำนองเต็มตล่ิง ค้นความจริง
ให้กระจ่าง 
 
 

 
 
 
 
 
 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 
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10 
(16-20 ส.ค. 64) 

หน่วยที่ 2 
การแยกสาร            

เนื้อผสม 
(การใช้แม่เหล็ก

ดึงดูด) 

ว 2.1 ป.6/1 อธิบายและเปรียบเทียบ 
การแยกสารผสม โดยการ
หยิบออก การร่อน การใช้
แม่เหล็กดึงดูด การรินออก 
การกรอง และการ
ตกตะกอน โดยใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์ รวมท้ังระบุวิธี
แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
เกี่ยวกับการแยกสาร 

-สารผสมประกอบด้วยสารต้ังแต่ 
2 ชนิดขึ้นไปผสมกัน เช่น น้ำมัน
ผสมน้ำ ข้าวสารปนกรวดทราย 
วิธีการท่ีเหมาะสมในการแยกสาร
ผสมข้ึนอยู่กับลักษณะและสมบัติ
ของสารท่ีผสมกัน ถ้า
องค์ประกอบของสารผสมเป็น
ของแข็งกับของแข็งท่ีมีขนาด
แตกต่างกันอย่างชัดเจน อาจใช้
วิธีการหยิบออก หรือการร่อน
ผ่านวัสดุท่ีมีรู  

 
✓ 

 
✓ 

สื่อประกอบการสอน  
- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6                
เล่ม 1  หน้า 49-51 
- แบบบันทึกกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สสวท.                          
ป.6 เล่ม 1  หน้า 50-52 
- https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-sci-
book1/sci-p6b1-010/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-sci-book1/sci-p6b1-010/
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-sci-book1/sci-p6b1-010/


100 
 

    ถ้ามีสารใดสารหนึ่งเป็นสาร
แม่เหล็กอาจใช้วิธีการใช้แม่เหล็ก
ดึงดูดถ้าองค์ประกอบเป็น
ของแข็งท่ีไม่ละลายในของเหลว 
อาจใช้วิธีการรินออก การกรอง
หรือการตกตะกอน ซึ่งวธิีการแยก
สารสามารถนำไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวันได้ 

  

 

 หน่วยที่ 3 
(เทคโนโลยี

วิทยาการคำนวณ) 
การค้นหาข้อมูล 

ว 4.2 ป.6/3 ใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหา
ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 

-การค้นหาอย่างมีประสิทธิภาพ 
เป็นการค้นหาข้อมูลท่ีได้ตรงตาม 
ความต้องการในเวลาท่ีรวดเร็วจาก
แหล่งข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือหลายแหล่ง 
และข้อมูลมีความสอดคล้องกัน 
-การใช้เทคนิคการคันหาขั้นสูง เช่น 
การใช้ตัวดำเนินการ การระบุรูปแบบ
ของข้อมูล หรือชนิดของไฟล์ 
-การจัดลำดับผลลัพธ์จากการค้นหา
ของโปรแกรมค้นหา 
-การเรียบเรียง สรุปสาระสำคัญ 
(บูรณาการกับวิชาภาษาไทย) 

 

 -หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เทคโนโลยี สสวท. ป.6 
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-cs/cs-
p6b1-010/ 
 
 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-cs/cs-p6b1-010/
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-cs/cs-p6b1-010/
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11 
(23-27 ส.ค. 64) 

 

หน่วยที่ 2 
การแยกสาร           

เนื้อผสม 
(การใช้ประโยชน์
จากการแยกสาร

เนื้อผสม) 
 

ว 2.1 ป.6/1  อธิบายและเปรียบเทียบ 
การแยกสารผสม โดยการ
หยิบออก การร่อน การใช้
แม่เหล็กดึงดูด การรินออก 
การกรอง และการ
ตกตะกอน โดยใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์ รวมท้ังระบุวิธี
แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
เกี่ยวกับการแยกสาร 

-สารผสมประกอบด้วยสารต้ังแต่ 
2 ชนิดขึ้นไปผสมกัน เช่น น้ำมัน
ผสมน้ำ ข้าวสารปนกรวดทราย 
วิธีการท่ีเหมาะสมในการแยกสาร
ผสมข้ึนอยู่กับลักษณะและสมบัติ
ของสารท่ีผสมกัน ถ้า
องค์ประกอบของสารผสมเป็น
ของแข็งกับของแข็งท่ีมีขนาด
แตกต่างกันอย่างชัดเจน อาจใช้
วิธีการหยิบออก หรือการร่อน
ผ่านวัสดุท่ีมีรู ถ้ามีสารใดสารหนึ่ง
เป็นสารแม่เหล็กอาจใช้วิธีการใช้
แม่เหล็กดึงดูดถ้าองค์ประกอบ
เป็นของแข็งท่ีไม่ละลายใน
ของเหลว อาจใช้วิธีการรินออก 
การกรองหรือการตกตะกอน ซึ่ง
วิธีการแยกสารสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ 

✓ ✓ 

สื่อประกอบการสอน  
- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6                
เล่ม 1  หน้า 53-63 
- แบบบันทึกกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สสวท.                          
ป.6 เล่ม 1  หน้า 54-61 
- https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-sci-
book1/sci-p6b1-011/ 
 
 

 
 
 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-sci-book1/sci-p6b1-011/
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-sci-book1/sci-p6b1-011/
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 หน่วยที่ 4 
(เทคโนโลยี

วิทยาการคำนวณ) 
การเขียนโปรแกรม 

ว 4.2 ป.6/2 ออกแบบและเขียน
โปรแกรมอย่างง่าย เพื่อใช้
แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 
ตรวจหาข้อผิดพลาดของ
โปรแกรมและแก้ไข 

-การออกแบบโปรแกรมสามารถ
ทำได้โดยเขียนเป็นข้อความหรือ
ผังงาน 
-การออกแบบและเขียนโปรแกรม
ท่ีมีการใช้ตัวแปร การวนซ้ำ การ
ตรวจสอบเงื่อนไข 
-หากมีข้อผิดพลาดให้ตรวจสอบ
การทำงานทีละคำส่ัง เมื่อพบจุดท่ี
ทำให้ผลลัพธ์ไม่ถูกต้อง ให้ทำการ
แก้ไขจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่
ถูกต้อง 
-การฝึกตรวจหาข้อผิดพลาดจาก
โปรแกรมของผู้อื่นจะช่วยพัฒนา
ทักษะการหาสาเหตุของปัญหาได้
ดียิ่งขึ้น 
-ตัวอย่างโปรแกรม เช่น 
โปรแกรมเกม โปรแกรมหาค่า 
ค.ร.น. เกมฝึกพิมพ์ 
-ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการเขียน
โปรแกรม เช่น Scratch, Logo 
 

 

 -หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เทคโนโลยี สสวท. ป.6 
-แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี สสวท.  ป.6 
บทท่ี 3  เรื่อง เดินตามเส้น เล่นตามสคริปต์ 
 
 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 
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12 
(30ส.ค.-3ก.ย.64) 

 

หน่วยที่ 3 
หินและ 

ซากดึกดำบรรพ์ 
(กระบวนการเกิด
หินและวัฏจักรหิน) 

ว 3.2 ป.6/1 เปรียบเทียบกระบวนการ
เกิดหินอัคนี หินตะกอน 
และหินแปร และ
อธิบายวัฏจักรหินจาก
แบบจำลอง 

-หินเป็นวัสดุแข็งเกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติประกอบด้วย แร่ต้ังแต่หนึ่ง
ชนิดขึ้นไปสามารถจำแนกหินตาม
กระบวนการเกิดได้เป็น 3 ประเภท 
ได้แก่ หินอัคนี หินตะกอน และหิน
แปร 
-หินอัคนีเกิดจากการเย็นตัวของแมกมา 
เนื้อหินมีลักษณะเป็นผลึก ท้ังผลึก
ขนาดใหญ่และขนาดเล็ก บางชนิดอาจ
เป็นเนื้อแก้วหรือมีรูพรนุ 
-หินตะกอน เกิดจากการทับถม 
ของตะกอน เมื่อถูกแรงกดทับและมี
สารเช่ือมประสานจึงเกิดเป็นหิน เนื้อ
หินกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นเม็ด
ตะกอน มีท้ังเนื้อหยาบและเนื้อละเอียด 
บางชนิดเป็นเนื้อผลึกท่ียึดเกาะกันเกิด
จากการตกผลึกหรือตกตะกอนจากน้ำ
โดยเฉพาะน้ำทะเล บางชนิดมีลักษณะ
เป็นช้ัน  ๆจึงเรียกอีกช่ือว่า หินช้ัน 

 ✓  

สื่อประกอบการสอน  
- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6             
เล่ม 1  หน้า 66 - 78 
- แบบบันทึกกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สสวท.  
ป.6 เล่ม 1  หน้า 64 – 82 
- https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-sci-
book1/sci-p6b1-012/ 
- https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-sci-
book1/sci-p6b1-013/ 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-sci-book1/sci-p6b1-012/
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-sci-book1/sci-p6b1-012/
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-sci-book1/sci-p6b1-013/
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-sci-book1/sci-p6b1-013/
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    -หินแปร เกิดจากการแปรสภาพ
ของหินเดิมซึ่งอาจเป็นหินอัคนีหิน
ตะกอน หรือหินแปรโดยการ
กระทำของความร้อน ความดัน
และปฏิกิริยาเคมีเนื้อหินของหิน
แปรบางชนิดผลึกของแร่เรียงตัว
ขนานกันเป็นแถบ บางชนิดแซะ
ออกเป็นแผ่นได้บางชนิดเป็นเนื้อ
ผลึกท่ีมีความแข็งมาก 
-หินในธรรมชาติท้ัง 3 ประเภท 
มีการเปล่ียนแปลงจากประเภท
หนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึง่ หรือ
ประเภทเดิมได้โดยมีแบบรูปการ
เปล่ียนแปลงคงท่ีและต่อเนื่อง
เป็นวัฏจักร 

 

  

 
 

 หน่วยที่ 4 
(เทคโนโลยี

วิทยาการคำนวณ) 
การเขียนโปรแกรม 

ว 4.2 ป.6/2 ออกแบบและเขียน
โปรแกรมอย่างง่าย เพื่อใช้
แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 
ตรวจหาข้อผิดพลาดของ
โปรแกรมและแก้ไข 

-การออกแบบโปรแกรมสามารถ
ทำได้โดยเขียนเป็นข้อความหรือ
ผังงาน 
-การออกแบบและเขียนโปรแกรม
ท่ีมีการใช้ตัวแปร การวนซ้ำ การ
ตรวจสอบเงื่อนไข 

 

 -หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เทคโนโลยี สสวท. ป.6 
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-cs/cs-
p6b1-004/ 
 
 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

    -หากมีข้อผิดพลาดให้ตรวจสอบ
การทำงานทีละคำส่ัง เมื่อพบจุดท่ี
ทำให้ผลลัพธ์ไม่ถูกต้อง ให้ทำการ

 
  

https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-cs/cs-p6b1-004/
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-cs/cs-p6b1-004/


105 
 

แก้ไขจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่
ถูกต้อง 
-การฝึกตรวจหาข้อผิดพลาดจาก
โปรแกรมของผู้อื่นจะช่วยพัฒนา
ทักษะการหาสาเหตุของปัญหาได้
ดียิ่งขึ้น 
-ตัวอย่างโปรแกรม เช่น 
โปรแกรมเกม โปรแกรมหาค่า 
ค.ร.น. เกมฝึกพิมพ์ 
-ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการเขียน
โปรแกรม เช่น Scratch, Logo 

 
 
 
 
 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 
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13 
(6-10 ก.ย. 64) 

หน่วยที่ 3 
หินและ                   

ซากดึกดำบรรพ์ 
(กระบวนการเกิด
หินและวัฏจักรหิน) 

ว 3.2 ป.6/1 เปรียบเทียบกระบวนการ
เกิดหินอัคนี หินตะกอน 
และหินแปร และอธิบายวัฏ
จักรหินจากแบบจำลอง 

-หินเป็นวัสดุแข็งเกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติประกอบด้วย แร่ต้ังแต่หนึ่ง
ชนิดขึ้นไปสามารถจำแนกหินตาม
กระบวนการเกิดได้เป็น 3 ประเภท 
ได้แก่ หินอัคนี หินตะกอน และหิน
แปร 
-หินอัคนีเกิดจากการเย็นตัวของแมก
มา เนื้อหินมีลักษณะเป็นผลึก ท้ังผลึก
ขนาดใหญ่และขนาดเล็ก บางชนิดอาจ
เป็นเนื้อแก้ว 
หรือมีรูพรุน 
-หินตะกอน เกิดจากการทับถมของ
ตะกอน เมื่อถูกแรงกดทับและมีสาร
เช่ือมประสานจึงเกิดเป็นหิน เนื้อหิน
กลุ่มนี้ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นเม็ด
ตะกอน มีท้ังเนื้อหยาบและเนื้อละเอียด 
บางชนิดเป็นเนื้อผลึกท่ียึดเกาะกันเกิด
จากการตกผลึกหรือตกตะกอนจากน้ำ
โดยเฉพาะน้ำทะเลบางชนิดมีลักษณะ
เป็นช้ัน  ๆจึงเรียกอีกช่ือว่า หินช้ัน 

 ✓  

สื่อประกอบการสอน  
- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6            
เล่ม 1  หน้า 66 - 78 
- แบบบันทึกกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สสวท.  
ป.6 เล่ม 1  หน้า 64 – 82 
- https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-sci-
book1/sci-p6b1-014/ 
 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-sci-book1/sci-p6b1-014/
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-sci-book1/sci-p6b1-014/
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 หน่วยที่ 4 
(เทคโนโลยี

วิทยาการคำนวณ) 
การเขียนโปรแกรม 

ว 4.2 ป.6/2 ออกแบบและเขียน
โปรแกรมอย่างง่าย เพื่อใช้
แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 
ตรวจหาข้อผิดพลาดของ
โปรแกรมและแก้ไข 

-การออกแบบโปรแกรมสามารถ
ทำได้โดยเขียนเป็นข้อความหรือ
ผังงาน 
-การออกแบบและเขียนโปรแกรม
ท่ีมีการใช้ตัวแปร การวนซ้ำ การ
ตรวจสอบเงื่อนไข 
-หากมีข้อผิดพลาดให้ตรวจสอบ
การทำงานทีละคำส่ัง เมื่อพบจุดท่ี
ทำให้ผลลัพธ์ไม่ถูกต้อง ให้ทำการ
แก้ไขจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่
ถูกต้อง 
-การฝึกตรวจหาข้อผิดพลาดจาก
โปรแกรมของผู้อื่นจะช่วยพัฒนา
ทักษะการหาสาเหตุของปัญหาได้
ดียิ่งขึ้น 
-ตัวอย่างโปรแกรม เช่น 
โปรแกรมเกม โปรแกรมหาค่า 
ค.ร.น. เกมฝึกพิมพ์ 
-ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการเขียน
โปรแกรม เช่น Scratch, Logo  

 

 -หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เทคโนโลยี สสวท. ป.6 
https://www.dltv.ac.th/teachplan/epi
sode/34430 
 

 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

14 
(13-17 ก.ย. 64) 

หน่วยที่ 3 
หินและ                  

ซากดึกดำบรรพ์ 

ว 3.2 ป.6/1 เปรียบเทียบกระบวนการ
เกิดหินอัคนี หินตะกอน 

-หินเป็นวัสดุแข็งเกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติประกอบด้วย แร่ต้ังแต่หนึ่ง
ชนิดขึ้นไปสามารถจำแนกหินตาม

 ✓  
สื่อประกอบการสอน  
- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6              
เล่ม 1  หน้า 66 - 78 

https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/34430
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/34430
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(กระบวนการเกิด
หินและวัฏจักร

หิน) 

และหินแปร และอธิบายวัฏ
จักรหินจากแบบจำลอง 

กระบวนการเกิดได้เป็น 3 ประเภท 
ได้แก่ หินอัคนี หินตะกอน และหิน
แปร 
-หินอัคนีเกิดจากการเย็นตัวของแมก
มา เนื้อหินมีลักษณะเป็นผลึก ท้ังผลึก
ขนาดใหญ่และขนาดเล็ก บางชนิดอาจ
เปน็เนื้อแก้วหรือมีรูพรนุ 
-หินตะกอน เกิดจากการทับถมของ
ตะกอน เมื่อถูกแรงกดทับและมีสาร
เช่ือมประสานจึงเกิดเป็นหิน เนื้อหิน
กลุ่มนี้ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นเม็ด
ตะกอน มีท้ังเนื้อหยาบและเนื้อ
ละเอียด บางชนิดเป็นเนื้อผลึกท่ียึด
เกาะกันเกิดจากการตกผลึกหรือ
ตกตะกอนจากน้ำโดยเฉพาะน้ำทะเล
บางชนิดมีลักษณะเป็นช้ัน  ๆจึงเรียก
อีกช่ือว่า หินช้ัน 

- แบบบันทึกกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สสวท.  
ป.6 เล่ม 1  หน้า 64 – 82 
- https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-sci-
book1/sci-p6b1-015/ 
- https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-sci-
book2/sci-p6b1-020/ 
 
 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

 หน่วยที่ 4 
(เทคโนโลยี

วิทยาการคำนวณ) 
การเขียนโปรแกรม 

ว 4.2 ป.6/2 ออกแบบและเขียน
โปรแกรมอย่างง่าย เพื่อใช้
แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 
ตรวจหาข้อผิดพลาดของ
โปรแกรมและแก้ไข 

-การออกแบบโปรแกรมสามารถ
ทำได้โดยเขียนเป็นข้อความหรือ
ผังงาน 
-การออกแบบและเขียนโปรแกรม
ท่ีมีการใช้ตัวแปร การวนซ้ำ การ
ตรวจสอบเงื่อนไข 

  

-หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เทคโนโลยี สสวท. ป.6 
https://www.dltv.ac.th/teachplan/ 
episode/34431 
  
 
 

https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-sci-book1/sci-p6b1-015/
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-sci-book1/sci-p6b1-015/
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-sci-book2/sci-p6b1-020/
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-sci-book2/sci-p6b1-020/
https://www.dltv.ac.th/teachplan/%20episode/34431
https://www.dltv.ac.th/teachplan/%20episode/34431
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-หากมีข้อผิดพลาดให้ตรวจสอบ
การทำงานทีละคำส่ัง เมื่อพบจุด
ท่ีทำให้ผลลัพธ์ไม่ถูกต้อง ให้ทำ
การแก้ไขจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่
ถูกต้อง 
-การฝึกตรวจหาข้อผิดพลาดจาก
โปรแกรมของผู้อื่นจะช่วยพัฒนา
ทักษะการหาสาเหตุของปัญหาได้
ดียิ่งขึ้น 
-ตัวอย่างโปรแกรม เช่น 
โปรแกรมเกม โปรแกรมหาค่า 
ค.ร.น. เกมฝึกพิมพ์ 
-ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการเขียน
โปรแกรม เช่น Scratch, Logo 
 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

15 
(20-24 ก.ย. 64) 

หน่วยที่ 3 
หินและ 

ซากดึกดำบรรพ์ 
(การนำหินและแร่
ไปใช้ประโยชน์) 

ว 3.2 ป.6/2 บรรยายและยกตัวอย่าง 
การใช้ประโยชน์ของหินและ
แร่ในชีวิตประจำวัน จาก
ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 

-หินและแร่แต่ละชนิดมีลักษณะ
และสมบัติแตกต่างกัน มนุษย์ใช้
ประโยชน์จากแร่ในชีวิตประจำวัน
ในลักษณะต่าง ๆ เช่นนำแร่มาทำ
เครื่องสำอาง ยาสีฟัน 
เครื่องประดับ อุปกรณ์ทาง
การแพทย์และนำหินมาใช้ในงาน
ก่อสร้างต่าง ๆเป็นต้น 

 

 
 
 
✓ 

สื่อประกอบการสอน  
- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6             
เล่ม 1  หน้า 79 - 91 
- แบบบันทึกกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สสวท.    
ป.6 เล่ม 1  หน้า 83-88 
- https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-sci-
book1/sci-p6b1-016/ 
 

https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-sci-book1/sci-p6b1-016/
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-sci-book1/sci-p6b1-016/
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 หน่วยที่ 4  
(เทคโนโลยี

วิทยาการคำนวณ) 
การเขียนโปรแกรม 

ว 4.2 ป.6/2 ออกแบบและเขียน
โปรแกรมอย่างง่าย เพื่อใช้
แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 
ตรวจหาข้อผิดพลาดของ
โปรแกรมและแก้ไข 

-การออกแบบโปรแกรมสามารถทำได้
โดยเขียนเป็นข้อความหรือผังงาน 
-การออกแบบและเขียนโปรแกรมท่ีมี
การใช้ตัวแปร การวนซ้ำ การตรวจสอบ
เงื่อนไข 
-หากมีข้อผิดพลาดให้ตรวจสอบการ
ทำงานทีละคำส่ัง เมื่อพบจุดท่ีทำให้ผล
ลัพธ์ไม่ถูกต้อง ให้ทำการแก้ไขจนกว่า
จะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง 
-การฝึกตรวจหาข้อผิดพลาดจาก
โปรแกรมของผู้อื่นจะช่วยพัฒนาทักษะ
การหาสาเหตุของปัญหาได้ดียิ่งขึ้น 

 

 -หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เทคโนโลยี สสวท. ป.6 
- แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี สสวท.  ป.6 
บทท่ี 5 เรื่อง ค้างคาวกินกล้วย 
 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

    -ตัวอย่างโปรแกรม เช่น โปรแกรมเกม 
โปรแกรมหาค่า ค.ร.น. เกมฝึกพิมพ์ 
-ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรม 
เช่น Scratch, Logo 
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16 
(27ก.ย.-1ต.ค.

64) 

หน่วยที่ 3 
หินและ 

ซากดึกดำบรรพ์ 
(การนำหินและแร่
ไปใช้ประโยชน์) 

ว 3.2 ป.6/2 บรรยายและยกตัวอย่าง 
การใช้ประโยชน์ของหินและ
แร่ในชีวิตประจำวัน จาก
ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 

-หินและแร่แต่ละชนิดมีลักษณะและ
สมบัติแตกต่างกัน มนุษย์ใช้ประโยชน์
จากแร่ในชีวิตประจำวันในลักษณะต่าง 
 ๆเช่นนำแร่มาทำเครื่องสำอาง ยาสีฟัน 

เครื่องประดับ อุปกรณ์ทางการแพทย์
และนำหินมาใช้ในงานก่อสร้างต่าง ๆ
เป็นต้น 

 

 - หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6              
เล่ม 1  หน้า 79 - 91 
- แบบบันทึกกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สสวท.       
ป.6 เล่ม 1  หน้า 83-88 
- https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-sci-
book1/sci-p6b1-016/ 
 

 หน่วยที่ 4  
(เทคโนโลยี

วิทยาการคำนวณ) 
การเขียนโปรแกรม 

ว 4.2 ป.6/2 ออกแบบและเขียน
โปรแกรมอย่างง่าย เพื่อใช้
แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 
ตรวจหาข้อผิดพลาดของ
โปรแกรมและแก้ไข 

-การออกแบบโปรแกรมสามารถทำได้
โดยเขียนเป็นข้อความหรือผังงาน 
-การออกแบบและเขียนโปรแกรมท่ีมี
การใช้ตัวแปร การวนซ้ำ การตรวจสอบ
เงื่อนไข 
-หากมีข้อผิดพลาดให้ตรวจสอบการ
ทำงานทีละคำส่ัง เมื่อพบจุดท่ีทำให้ผล
ลัพธ์ไม่ถูกต้อง ให้ทำการแก้ไขจนกว่า
จะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง 

 

 -หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เทคโนโลยี สสวท. ป.6 
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-cs/            
cs-p6b1-006/ 
 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-sci-book1/sci-p6b1-016/
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-sci-book1/sci-p6b1-016/
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-cs/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20cs-p6b1-006/
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-cs/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20cs-p6b1-006/
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    -การฝึกตรวจหาข้อผิดพลาดจาก
โปรแกรมของผู้อื่นจะช่วยพัฒนาทักษะ
การหาสาเหตุของปัญหาได้ดียิ่งขึ้น  
- ตัวอย่างโปรแกรม เช่น โปรแกรมเกม 
โปรแกรมหาค่า ค.ร.น. เกมฝึกพิมพ์ 
- ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรม 
เช่น Scratch, Logo 

 

  

17 
(27ก.ย.-1ต.ค.

64) 

หน่วยที่ 3 
หินและซากดึกดำ

บรรพ์ 
(การเกิดซากดึกดำ
บรรพ์ท่ีเกิดจาก
โครงร่างของ

ส่ิงมีชีวิตในอดีต) 
 

ว 3.2 ป.6/3 สร้างแบบจำลองท่ีอธิบาย 
การเกิดซากดึกดำบรรพ์และ
คาดคะเนสภาพแวดล้อม 
ในอดีตของซากดึกดำบรรพ์ 

- ซากดึกดำบรรพ์เกิดจากการทับ
ถมหรือการประทับรอยของ
ส่ิงมีชีวิตในอดีตจนเกิดเป็น
โครงสร้างของซากหรือร่องรอย
ของส่ิงมีชีวิตท่ีปรากฏอยู่ในหินใน
ประเทศไทยพบซากดึกดำบรรพ์ท่ี
หลากหลาย เช่น พืช ปะการัง 
หอย ปลาเต่า ไดโนเสาร์ และรอย
ตีนสัตว์ 
-ซากดึกดำบรรพ์สามารถใช้เป็น
หลักฐานหนึ่งท่ีช่วยอธิบาย
สภาพแวดล้อมของพื้นท่ีในอดีต
ขณะเกิดส่ิงมีชีวิตนั้น เช่นหากพบ
ซากดึกดำบรรพ์ของหอยน้ำจืด  

✓ 

 สื่อประกอบการสอน  
- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6             
เล่ม 1  หน้า 92-103 
- แบบบันทึกกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สสวท.  
ป.6 เล่ม 1  หน้า 89-97 
 - https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-sci-
book1/sci-p6b1-017/ 
- https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-sci-
book1/sci-p6b1-018/ 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-sci-book1/sci-p6b1-017/
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-sci-book1/sci-p6b1-017/
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-sci-book1/sci-p6b1-018/
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-sci-book1/sci-p6b1-018/
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    สภาพแวดล้อมบริเวณนั้นอาจเคย
เป็นแหล่งน้ำจืดมาก่อน และหาก
พบซากดึกดำบรรพ์ของพืช 
สภาพแวดล้อมบริเวณนั้นอาจเคย
เป็นป่ามาก่อน นอกจากนี้ ชาก
ดึกดำบรรพ์ยังสามารถใช้ระบุอายุ
ของหิน และเป็นข้อมูลใน
การศึกษาวิวัฒนาการของ
ส่ิงมีชีวิต 

 

  

 หน่วยที่ 4  
(เทคโนโลยี 

วิทยาการคำนวณ) 
การเขียนโปรแกรม 

ว 4.2 ป.6/2 ออกแบบและเขียน
โปรแกรมอย่างง่าย เพื่อใช้
แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 
ตรวจหาข้อผิดพลาดของ
โปรแกรมและแก้ไข 

-การออกแบบโปรแกรมสามารถทำได้
โดยเขียนเป็นข้อความหรือผังงาน 
-การออกแบบและเขียนโปรแกรมท่ีมี
การใช้ตัวแปร การวนซ้ำ การตรวจสอบ
เงื่อนไข 
-หากมีข้อผิดพลาดให้ตรวจสอบการ
ทำงานทีละคำส่ัง เมื่อพบจุดท่ีทำให้ผล
ลัพธ์ไม่ถูกต้อง ให้ทำการแก้ไขจนกว่า
จะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง 
-การฝึกตรวจหาข้อผิดพลาดจาก
โปรแกรมของผู้อื่นจะช่วยพัฒนาทักษะ
การหาสาเหตุของปัญหาได้ดียิ่งขึ้น 

 

 -หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เทคโนโลยี สสวท. ป.6 
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-cs/cs-
p6b1-007/ 
https://www.dltv.ac.th/teachplan/epi
sode/34432 
 
 
 
 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-cs/cs-p6b1-007/
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-cs/cs-p6b1-007/
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/34432
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/34432
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    -ตัวอย่างโปรแกรม เช่น โปรแกรมเกม 
โปรแกรมหาค่า ค.ร.น. เกมฝึกพิมพ์ 
-ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรม 
เช่น Scratch, Logo 

 

  

18 
(4-8 ต.ค. 64) 

หน่วยที่ 3 
หินและซากดึกดำ

บรรพ์ 
(การเกิดซากดึกดำ
บรรพ์ท่ีเกิดจากการ

ประทับรอยของ
ส่ิงมีชีวิตในอดีต) 

 
 

ว 3.2 ป.6/3 สร้างแบบจำลองท่ีอธิบาย 
การเกิดซากดึกดำบรรพ์
และคาดคะเน
สภาพแวดล้อม 
ในอดีตของซากดึกดำ
บรรพ์ 

-ซากดึกดำบรรพ์เกิดจากการทับถม
หรือการประทับรอยของส่ิงมีชีวิตใน
อดีตจนเกิดเป็นโครงสร้างของซากหรือ
ร่องรอยของส่ิงมีชีวิตท่ีปรากฏอยู่ใน
หินในประเทศไทยพบซากดึกดำบรรพ์
ท่ีหลากหลาย เช่น พืช ปะการัง หอย 
ปลาเต่า ไดโนเสาร์ และรอยตีนสัตว์ 
-ซากดึกดำบรรพ์สามารถใช้เป็น
หลักฐานหนึ่งท่ีช่วยอธิบาย
สภาพแวดล้อมของพื้นท่ีในอดีตขณะ
เกิดส่ิงมีชีวิตนั้น เช่นหากพบซากดึกดำ
บรรพ์ของหอยน้ำจืด สภาพแวดล้อม
บริเวณนั้นอาจเคยเป็นแหล่งน้ำจืดมา
ก่อน และหากพบซากดึกดำบรรพ์ของ
พืช สภาพแวดล้อมบริเวณนั้นอาจเคย
เป็นป่ามาก่อน นอกจากนี้ ชากดึกดำ
บรรพ์ยังสามารถใช้ระบุอายุ 

✓ 

 สื่อประกอบการสอน  
- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6              
เล่ม 1  หน้า 92-103 
- แบบบันทึกกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สสวท.             
ป.6 เล่ม 1  หน้า 89-97 
 - https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-sci-
book1/sci-p6b1-018/ 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-sci-book1/sci-p6b1-018/
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-sci-book1/sci-p6b1-018/
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ของหิน และเป็นข้อมูลใน
การศึกษาวิวัฒนาการของ
ส่ิงมีชีวิต 

   

 หน่วยที่ 4  
(เทคโนโลยี 

วิทยาการคำนวณ) 
การเขียนโปรแกรม 

ว 4.2 ป.6/2 ออกแบบและเขียน
โปรแกรมอย่างง่าย เพื่อใช้
แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 
ตรวจหาข้อผิดพลาดของ
โปรแกรมและแก้ไข 

-การออกแบบโปรแกรมสามารถทำได้
โดยเขียนเป็นข้อความหรือผังงาน 
-การออกแบบและเขียนโปรแกรมท่ีมี
การใช้ตัวแปร การวนซ้ำ การตรวจสอบ
เงื่อนไข 
-หากมีข้อผิดพลาดให้ตรวจสอบการ
ทำงานทีละคำส่ัง เมื่อพบจุดท่ีทำให้ผล
ลัพธ์ไม่ถูกต้อง ให้ทำการแก้ไขจนกว่า
จะได้ 
ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง 
-การฝึกตรวจหาข้อผิดพลาดจาก
โปรแกรมของผู้อื่นจะช่วยพัฒนาทักษะ
การหาสาเหตุของปัญหาได้ดียิ่งขึ้น 
-ตัวอย่างโปรแกรม เช่น โปรแกรมเกม 
โปรแกรมหาค่า ค.ร.น. เกมฝึกพิมพ์ 
-ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรม 
เช่น Scratch, Logo 

✓ 

 -หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เทคโนโลยี สสวท. ป.6 
- https://www.dltv.ac.th/teachplan/                 
episode/34433 
 

 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

https://www.dltv.ac.th/teachplan/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20episode/34433
https://www.dltv.ac.th/teachplan/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20episode/34433
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    -การฝึกตรวจหาข้อผิดพลาดจาก
โปรแกรมของผู้อื่นจะช่วยพัฒนาทักษะ
การหาสาเหตุของปัญหาได้ดียิ่งขึ้น 
-ตัวอย่างโปรแกรม เช่น โปรแกรมเกม 
โปรแกรมหาค่า ค.ร.น. เกมฝึกพิมพ์ 
-ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรม 
เช่น Scratch, Logo 

 

  

19 
(11-15 ต.ค.64) 

หน่วยที่ 3 
หินและซากดึกดำ

บรรพ์ 
(ประโยชน์ของซาก

ดึกดำบรรพ์) 

ว 3.2 ป.6/3 สร้างแบบจำลองท่ีอธิบาย 
การเกิดซากดึกดำบรรพ์และ
คาดคะเนสภาพแวดล้อม 
ในอดีตของซากดึกดำบรรพ์ 

-ซากดึกดำบรรพ์เกิดจากการทับถม
หรือการประทับรอยของส่ิงมีชีวิตใน
อดีตจนเกิดเป็นโครงสร้างของซากหรือ
ร่องรอยของส่ิงมีชีวิตท่ีปรากฏอยู่ใน
หินในประเทศไทยพบซากดึกดำบรรพ์
ท่ีหลากหลาย เช่น พืช ปะการัง หอย 
ปลาเต่า ไดโนเสาร์ และรอยตีนสัตว์ 
-ซากดึกดำบรรพ์สามารถใช้เป็น
หลักฐานหนึ่งท่ีช่วยอธิบาย
สภาพแวดล้อมของพื้นท่ีในอดีตขณะ
เกิดส่ิงมีชีวิตนั้น เช่นหากพบซากดึก
ดำบรรพ์ของหอยน้ำจืด สภาพแวดล้อม
บริเวณนั้นอาจเคย 

 

 สื่อประกอบการสอน  
- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6               
เล่ม 1  หน้า 104-109 
- แบบบันทึกกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สสวท.     
ป.6 เล่ม 1  หน้า 98-105 
 - https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-sci-
book1/sci-p6b1-019/ 
 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-sci-book1/sci-p6b1-019/
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-sci-book1/sci-p6b1-019/
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    เป็นแหล่งน้ำจืดมาก่อน และหาก
พบซากดึกดำบรรพ์ของพืช 
สภาพแวดล้อมบริเวณนั้นอาจเคย
เป็นป่ามาก่อน นอกจากนี้ ชาก
ดึกดำบรรพ์ยังสามารถใช้ระบุอายุ
ของหิน และเป็นข้อมูลใน
การศึกษาวิวัฒนาการของ
ส่ิงมีชีวิต 

 

  

 หน่วยที่ 4  
(เทคโนโลยี 

วิทยาการคำนวณ) 
การเขียนโปรแกรม 

ว 4.2 ป.6/2 ออกแบบและเขียน
โปรแกรมอย่างง่าย เพื่อใช้
แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 
ตรวจหาข้อผิดพลาดของ
โปรแกรมและแก้ไข 

-การออกแบบโปรแกรมสามารถ
ทำได้โดยเขียนเป็นข้อความหรือ
ผังงาน 
-การออกแบบและเขียนโปรแกรม
ท่ีมีการใช้ตัวแปร การวนซ้ำ การ
ตรวจสอบเงื่อนไข 
-หากมีข้อผิดพลาดให้ตรวจสอบ
การทำงานทีละคำส่ัง เมื่อพบจุด
ท่ีทำให้ผลลัพธ์ไม่ถูกต้อง ให้ทำ
การแก้ไขจนกว่าจะได้ 
ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง 

 

 -หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เทคโนโลยี สสวท. ป.6 
- https://www.dltv.ac.th/teachplan/ 
episode/34434 
 
 
 

 
 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

https://www.dltv.ac.th/teachplan/%20episode/34434
https://www.dltv.ac.th/teachplan/%20episode/34434
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20 
(18-22 ต.ค.64) 

หน่วยที่ 3 
หินและซากดึกดำ

บรรพ์ 
(ประโยชน์ของ

ซากดึกดำบรรพ์) 

ว 3.2 ป.6/3 สร้างแบบจำลองท่ีอธิบาย 
การเกิดซากดึกดำบรรพ์และ
คาดคะเนสภาพแวดล้อม 
ในอดีตของซากดึกดำบรรพ์ 

-ซากดึกดำบรรพ์เกิดจากการทับถม
หรือการประทับรอยของส่ิงมีชีวิตใน
อดีตจนเกิดเป็นโครงสร้างของซากหรือ
ร่องรอยของส่ิงมีชีวิตท่ีปรากฏอยู่ใน
หินในประเทศไทยพบซากดึกดำบรรพ์
ท่ีหลากหลาย เช่น พืช ปะการัง หอย 
ปลาเต่า ไดโนเสาร์ และรอยตีนสัตว์ 
-ซากดึกดำบรรพ์สามารถใช้เป็น
หลักฐานหนึ่งท่ีช่วยอธิบาย
สภาพแวดล้อมของพื้นท่ีในอดีต
ขณะเกิดส่ิงมีชีวิตนั้น เช่นหากพบ
ซากดึกดำบรรพ์ของหอยน้ำจืด 
สภาพแวดล้อมบริเวณนั้นอาจเคย 

 

 สื่อประกอบการสอน  
- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6           
เล่ม 1  หน้า 104-109 
- แบบบันทึกกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สสวท.   
ป.6 เล่ม 1  หน้า 98-105 
 - https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-sci-
book1/sci-p6b1-019/ 
 

    เป็นแหล่งน้ำจืดมาก่อน และหาก
พบซากดึกดำบรรพ์ของพืช 
สภาพแวดล้อมบริเวณนั้นอาจเคย
เป็นป่ามาก่อน นอกจากนี้ ชาก
ดึกดำบรรพ์ยังสามารถใช้ระบุอายุ
ของหิน และเป็นข้อมูลใน
การศึกษาวิวัฒนาการของ
ส่ิงมีชีวิต 

 

  

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-sci-book1/sci-p6b1-019/
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-sci-book1/sci-p6b1-019/
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 หน่วยที่ 4  
(เทคโนโลยี 

วิทยาการคำนวณ) 
การเขียนโปรแกรม 

ว 4.2 ป.6/2 ออกแบบและเขียน
โปรแกรมอย่างง่าย เพื่อใช้
แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 
ตรวจหาข้อผิดพลาดของ
โปรแกรมและแก้ไข 

-การออกแบบโปรแกรมสามารถ
ทำได้โดยเขียนเป็นข้อความหรือ
ผังงาน 
-การออกแบบและเขียนโปรแกรม
ท่ีมีการใช้ตัวแปร การวนซ้ำ การ
ตรวจสอบเงื่อนไข 
-หากมีข้อผิดพลาดให้ตรวจสอบ
การทำงานทีละคำส่ัง เมื่อพบจุด
ท่ีทำให้ผลลัพธ์ไม่ถูกต้อง ให้ทำ
การแก้ไขจนกว่าจะได้ 
ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง 

 

 -หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เทคโนโลยี สสวท. ป.6 
- https://www.dltv.ac.th/teachplan/   
episode/34435 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างเวลาเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 

บทที่ / เร่ือง เวลา (ชั่วโมง) 
หน่วยที่ 2 สารบริสุทธิ์ 18 
หน่วยที่ 3 หน่วยพื้นฐานของส่ิงมีชีวิต 12 
หน่วยที่ 4 การดำรงชีวิตของพืช 30 

https://www.dltv.ac.th/teachplan/%20%20%20episode/34435
https://www.dltv.ac.th/teachplan/%20%20%20episode/34435
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รวมภาคเรียนท่ี 1 60 
 

หมายเหตุ จำนวนช่ัวโมงท่ีสอนในแต่ละบท รวมเวลาท่ีใช้ในการทดสอบไว้แล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำหนดการจัดการเรียนรู้ 
รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

หน่วยการเรียนรู้  4 หน่วย  เวลา 60 ชั่วโมง 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 

ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 



121 
 

1 
(14 – 18 มิ.ย. 64) 

 

หน่วยที่ 2 
 

หน่วย 
สารบริสุทธิ์ 

 
บทท่ี 1  

สมบัติของสาร
บริสุทธิ์ 

 
เรื่องท่ี 1 

จุดเดือดและจุด
หลอมเหลว 

ว 2.1 ม.1/4 เปรียบเทียบจุดเดือด  
จุดหลอมเหลวของสาร
บริสุทธิ์และสารผสม โดย
การวัดอุณหภูมิ เขียน
กราฟ แปลความหมาย
ข้อมูลจากกราฟ หรือ
สารสนเทศ 

ㆍ สารบริสุทธิ์ประกอบด้วยสาร
เพียงชนิดเดียว ส่วนสารผสม
ประกอบด้วยสารต้ังแต่ 2 ชนิดขึ้นไป 
สารบริสุทธิ์แต่ละชนิดมี 
สมบัติบางประการท่ีเป็นค่าเฉพาะตัว 
เช่น จุดเดือดและจุดหลอมเหลวคงท่ี 
แต่สารผสมมีจุดเดือดและจุด
หลอมเหลวไม่คงท่ี ขึ้นอยู่กับชนิดและ
สัดส่วนของสารท่ีผสมอยู่ด้วยกัน 

✓ 

 

สื่อประกอบการสอน  
- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท. ม.1 
เล่ม 1 
- กิจกรรมท่ี 2.1 จุดเดือดของสาร
บริสุทธิ์และสารผสมเป็นอย่างไร 
- กิจกรรมท่ี 2.2 จุดเดือดของสาร
บริสุทธิ์และสารผสมเป็นอย่างไร 
 
https://proj14.ipst.ac.th/m1/m1-
sci-book1/sci-m1b1-010/ 
 
 
 

 
 

 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

2 
(21 – 25 มิ.ย. 64) 

 

หน่วยที่ 2 
 

หน่วย 
สารบริสุทธิ์ 

 
บทท่ี 1  

สมบัติสาร
บริสุทธิ์ 

ว 2.1 ม.1/5 อธิบายและเปรียบเทียบ
ความหนาแน่นของสาร
บริสุทธิ์และสารผสม 

สารบริสุทธิ์แต่ละชนิดมีความ
หนาแน่นหรือมวลต่อหนึ่งหน่วย
ปริมาตรคงท่ีเป็นค่าเฉพาะของสารนั้น 
ณ สถานะและอุณหภูมิหนึ่ง แต่สาร
ผสมมีความหนาแน่นไม่คงท่ีขึ้นอยู่กับ
ชนิดและสัดส่วนของสารท่ีผสมอยู่
ด้วยกัน 

✓ 

 

สื่อประกอบการสอน  
- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท. ม.1 
เล่ม 1 
- ภาพเรือดำน้ำ 
- กิจกรรมท่ี 2.3 ความหนาแน่นของ
สารบริสุทธิ์และสารผสมเป็นอย่างไร 
 

https://proj14.ipst.ac.th/m1/m1-sci-book1/sci-m1b1-010/
https://proj14.ipst.ac.th/m1/m1-sci-book1/sci-m1b1-010/
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เรื่องท่ี 2 

ความหนาแน่น 

https://proj14.ipst.ac.th/m1/m1-
sci-book1/sci-m1b1-010/ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

3 
(28 มิ.ย.–2 ก.ค. 64) 

หน่วยที่ 2 
 

หน่วย 
สารบริสุทธิ์ 

 
บทท่ี 1  

สมบัติสาร
บริสุทธิ์ 

 
เรื่องท่ี 2 
ความ

หนาแน่น 

ว 2.1 ม.1/6 ใช้เครื่องมือเพื่อวัดมวล
และปริมาตรของสาร
บริสุทธิ์และสารผสม 

สารบริสุทธิ์แต่ละชนิดมีความ
หนาแน่นหรือมวลต่อหนึ่งหน่วย
ปริมาตรคงท่ีเป็นค่าเฉพาะของสารนั้น 
ณ สถานะและอุณหภูมิหนึ่ง แต่สาร
ผสมมีความหนาแน่นไม่คงท่ีขึ้นอยู่กับ
ชนิดและสัดส่วนของสารท่ีผสมอยู่
ด้วยกัน 

✓ 

 

สื่อประกอบการสอน  
- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท. ม.1 
เล่ม 1 
- กิจกรรมท่ี 2.3 ความหนาแน่น 
- เครื่องช่ังมวล, ถ้วยยูรีกา 
https://proj14.ipst.ac.th/m1/m1-
sci-book1/sci-m1b1-010/ 
 
 
 

https://proj14.ipst.ac.th/m1/m1-sci-book1/sci-m1b1-010/
https://proj14.ipst.ac.th/m1/m1-sci-book1/sci-m1b1-010/
https://proj14.ipst.ac.th/m1/m1-sci-book1/sci-m1b1-010/
https://proj14.ipst.ac.th/m1/m1-sci-book1/sci-m1b1-010/
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สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

4 
(5 – 9 ก.ค. 64) 

 

หน่วยที่ 2 
 

หน่วย 
สารบริสุทธิ์ 

 
บทท่ี 2  

การจำแนก
และ

องค์ประกอบ
ของสาร
บริสุทธิ์ 

 
เรื่องท่ี 1 

การจำแนก
สารบริสุทธิ์ 

ว 2.1 ม.1/7 อธิบายเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
อะตอม ธาตุ และ
สารประกอบ โดยใช้
แบบจำลองและ
สารสนเทศ 

สารบริสุทธิ์แบ่งออกเป็นธาตุและ 
สารประกอบ ธาตุประกอบด้วย
อนุภาคท่ีเล็กท่ีสุดท่ียังแสดงสมบัติ
ของธาตุนั้น เรียกว่า อะตอม ธาตุแต่
ละชนิดประกอบด้วยอะตอมเพียง
ชนิดเดียวและไม่สามารถแยกสลาย
เป็นสารอื่นได้ด้วยวิธีทางเคมี ธาตุ
เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ธาตุ 
สารประกอบเกิดจากอะตอมของธาตุ
ต้ังแต่ 2 ชนิดขึ้นไปรวมตัวกันทางเคมี
ในอัตราส่วน คงท่ี มีสมบัติแตกต่าง
จากธาตุท่ีเป็น องค์ประกอบ สามารถ
แยกเป็นธาตุได้ ด้วยวิธีทางเคมี ธาตุ
และสารประกอบ สามารถเขียนแทน
ได้ด้วยสูตรเคมี 

✓ 

 

สื่อประกอบการสอน  
- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท. ม.1 
เล่ม 1   
- กิจกรรมท่ี 2.4 สารบริสุทธิ์มี
องค์ประกอบอะไรบ้าง 
 
https://proj14.ipst.ac.th/m1/m1-
sci-book1/sci-m1b1-011/ 
 
https://proj14.ipst.ac.th/m1/m1-
sci-book1/sci-m1b1-012/ 
 
 
 

 
 

https://proj14.ipst.ac.th/m1/m1-sci-book1/sci-m1b1-011/
https://proj14.ipst.ac.th/m1/m1-sci-book1/sci-m1b1-011/
https://proj14.ipst.ac.th/m1/m1-sci-book1/sci-m1b1-012/
https://proj14.ipst.ac.th/m1/m1-sci-book1/sci-m1b1-012/
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สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

5 
(12 – 16 ก.ค. 64) 

 

หน่วยที่ 2 
 

หน่วย 
สารบริสุทธิ์ 

 
บทท่ี 2  

การจำแนกและ
องค์ประกอบ

ของสารบริสุทธิ์ 
 

เรื่องท่ี 2 
โครงสร้าง
อะตอม 

ว 2.1 ม.1/8 อธิบายโครงสร้างอะตอมท่ี
ประกอบด้วยโปรตอน 
นิวตรอนและอิเล็คตรอน 
โดยใช้แบบจำลอง 

ㆍ อะตอมประกอบด้วยโปรตอน 
นิวตรอนและอิเล็กตรอน โปรตอนมี
ประจุไฟฟ้าบวก ธาตุชนิดเดียวกันมี
จำนวนโปรตอนเท่ากันและเป็นค่า
เฉพาะของธาตุนั้น นิวตรอน 
เป็นกลางทางไฟฟ้า ส่วนอิเล็กตรอนมี 
ประจุไฟฟ้าลบ เมื่ออะตอมมีจำนวน 
โปรตอนเท่ากับจำนวนอิเล็กตรอนจะ
เป็นกลางทางไฟฟ้า โปรตอนและ
นิวตรอน รวมกนัตรงกลางอะตอม
เรียกว่า นิวเคลียส ส่วนอิเล็กตรอน
เคล่ือนท่ีอยู่ในท่ีว่างรอบ นิวเคลียส 

✓ 

 

สื่อประกอบการสอน  
- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท. ม.1 
เล่ม 1  
- กิจกรรมท่ี 2.5 โครงสร้างอะตอมเป็น
อย่างไร 
- แบบจำลองอะตอม 
- ตารางอะตอมของธาตุ 
https://proj14.ipst.ac.th/m1/m1-
sci-book1/sci-m1b1-013/ 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://proj14.ipst.ac.th/m1/m1-sci-book1/sci-m1b1-013/
https://proj14.ipst.ac.th/m1/m1-sci-book1/sci-m1b1-013/
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สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

6 
(19 – 23 ก.ค. 64) 

 

หน่วยที่ 2 
 

หน่วย 
สารบริสุทธิ์ 

 
บทท่ี 2  

การจำแนกและ
องค์ประกอบ

ของสารบริสุทธิ์ 
 

เรื่องท่ี 3 
การจำแนกธาตุ

และการใช้
ประโยชน์ 

ว 2.1 ม.1/1 
 

อธิบายสมบัติทางกายภาพ 
บางประการของธาตุโลหะ 
อโลหะ และกึ่งโลหะ โดย
ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ี
ได้จากการสังเกตและการ
ทดสอบ และใช้
สารสนเทศท่ีได้จาก 
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้ง 
จัดกลุ่มธาตุเป็นโลหะ 
อโลหะและกึ่งโลหะ 

ㆍธาตุแต่ละชนิดมีสมบัติเฉพาะตัว
และมีสมบัติทางกายภาพบางประการ
เหมือนกันและบางประการต่างกัน ซึง่
สามารถนำมาจัดกลุ่มธาตุเป็นโลหะ 
อโลหะ และกึ่งโลหะ ธาตุโลหะ       
มีจุดเดือด จุดหลอมเหลวสูง 
มีผิวมันวาว นำความร้อน นำไฟฟ้า 
ดึงเป็นเส้นหรือตีเป็นแผ่นบาง ๆ ได้ 
และมีความหนาแน่นท้ังสูงและต่ำ 
ธาตุอโลหะมีจุดเดือด จุดหลอมเหลว
ต่ำ มีผิวไม่มันวาว ไม่นำความร้อน ไม่
นำไฟฟ้า เปราะ แตกหักง่าย และมี
ความหนาแน่นต่ำ ธาตุกึ่งโลหะมี
สมบัติบางประการเหมือนโลหะ 
และสมบัติบางประการเหมือนอโลหะ 

✓ 

 

สื่อประกอบการสอน  
- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท. ม.1 
เล่ม 1  
- กิจกรรมท่ี 2.6 เราจำแนกธาตุได้
อย่างไร 
- ตัวอย่างธาตุ 
- แผ่นภาพธาตุโลหะ อโลหะ และกึ่ง
โลหะ 
 
https://proj14.ipst.ac.th/m1/m1-
sci-book1/sci-m1b1-014/ 
 
 

 
 
 
 
 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

https://proj14.ipst.ac.th/m1/m1-sci-book1/sci-m1b1-014/
https://proj14.ipst.ac.th/m1/m1-sci-book1/sci-m1b1-014/
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6 
(19 – 23 ก.ค. 64) 

 

หน่วยที่ 2 
 

หน่วย 
สารบริสุทธิ์ 

 
บทท่ี 2  

การจำแนกและ
องค์ประกอบ

ของสารบริสุทธิ์ 
 

เรื่องท่ี 3 
การจำแนกธาตุ

และการใช้
ประโยชน์ 

ว 2.1 ม.1/2 
 

วิเคราะห์ผลการใช้ธาตุ
ธาตุโลหะ อโลหะ และกึ่ง
โลหะ และธาตุกัมมันตรังสี 
ท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิต 
ส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจและ
สังคม จากข้อมูลท่ี
รวบรวมได้ 
 

ㆍธาตุแต่ละชนิดมีสมบัติเฉพาะตัว
และมีสมบัติทางกายภาพบางประการ
เหมือนกันและบางประการต่างกัน ซึง่
สามารถนำมาจัดกลุ่มธาตุเป็นโลหะ 
อโลหะ และกึ่งโลหะ ธาตุโลหะ       
มีจุดเดือด จุดหลอมเหลวสูง 
มีผิวมันวาว นำความร้อน นำไฟฟ้า 
ดึงเป็นเส้นหรือตีเป็นแผ่นบาง ๆ ได้ 
และมีความหนาแน่นท้ังสูงและต่ำ 
ธาตุอโลหะมีจุดเดือด จุดหลอมเหลว
ต่ำ มีผิวไม่มันวาว ไม่นำความร้อน ไม่
นำไฟฟ้า เปราะ แตกหักง่าย และมี
ความหนาแน่นต่ำ ธาตุกึ่งโลหะมี
สมบัติบางประการเหมือนโลหะ 
และสมบัติบางประการเหมือนอโลหะ 

✓ 

 

สื่อประกอบการสอน  
- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท. ม.1 
เล่ม 1  
- กิจกรรมท่ี 2.6 เราจำแนกธาตุได้
อย่างไร 
- ตัวอย่างธาตุ 
- แผ่นภาพธาตุโลหะ อโลหะ และกึ่ง
โลหะ 
 
https://proj14.ipst.ac.th/m1/m1-
sci-book1/sci-m1b1-014/ 
 
 

 
 
 
 
 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

6 
(19 – 23 ก.ค. 64) 

 

หน่วยที่ 2 
 

หน่วย 
สารบริสุทธิ์ 

ว 2.1 ม.1/3 ตระหนักถึงคุณค่าของการ
ใช้ธาตุโลหะ อโลหะ และ
กึ่งโลหะ ธาตุกัมมันตรัง

ㆍธาตุแต่ละชนิดมีสมบัติเฉพาะตัว
และมีสมบัติทางกายภาพบางประการ
เหมือนกันและบางประการต่างกัน ซึง่

 

✓ 

สื่อประกอบการสอน  
- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท. ม.1 
เล่ม 1  

https://proj14.ipst.ac.th/m1/m1-sci-book1/sci-m1b1-014/
https://proj14.ipst.ac.th/m1/m1-sci-book1/sci-m1b1-014/
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บทท่ี 2  

การจำแนกและ
องค์ประกอบ

ของสารบริสุทธิ์ 
 

เรื่องท่ี 3 
การจำแนกธาตุ

และการใช้
ประโยชน์ 

โดยเสนอแนวทางการใช้
ธาตุอย่างปลอดภัย คุ้มค่า 

สามารถนำมาจัดกลุ่มธาตุเป็นโลหะ 
อโลหะ และกึ่งโลหะ ธาตุโลหะ       
มีจุดเดือด จุดหลอมเหลวสูง 
มีผิวมันวาว นำความร้อน นำไฟฟ้า 
ดึงเป็นเส้นหรือตีเป็นแผ่นบาง ๆ ได้ 
และมีความหนาแน่นท้ังสูงและต่ำ 
ธาตุอโลหะมีจุดเดือด จุดหลอมเหลว
ต่ำ มีผิวไม่มันวาว ไม่นำความร้อน ไม่
นำไฟฟ้า เปราะ แตกหักง่าย และมี
ความหนาแน่นต่ำ ธาตุกึ่งโลหะมี
สมบัติบางประการเหมือนโลหะ 
และสมบัติบางประการเหมือนอโลหะ 

- กิจกรรมท่ี 2.6 เราจำแนกธาตุได้
อย่างไร 
- ตัวอย่างธาตุ 
- แผ่นภาพธาตุโลหะ อโลหะ และกึ่ง
โลหะ 
 
https://proj14.ipst.ac.th/m1/m1-
sci-book1/sci-m1b1-014/ 
 
 

 
 
 
 
 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

7 
(26 – 30 ก.ค. 64) 

 

หน่วยที่ 3 
 

หน่วยพื้นฐาน
ของส่ิงมีชีวิต 

 
บทท่ี 1  
เซลล์ 

ว 1.2 ม.1/2 ใช้กล้องจุลทรรศน์
ใช้แสงศึกษาเซลล์
และโครงสร้างต่าง 
ๆ ภายในเซลล์ 

ㆍเซลล์เป็นหน่วยพื้นฐานของส่ิงมีชีวิต ส่ิงมีชีวิตบาง
ชนิดมีเชลล์เพียงเซลล์เดียว เช่น อะมีบา พารามีเซียม 
ยีสต์ บางชนิดมีหลายเซลล์ เช่น พืช สัตว์ โครงสร้าง
พื้นฐานท่ีพบท้ังในเชลล์พืชและสัตว์และสามารถสังเกต
ได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์ใช้แสง ได้แก่ เย่ือหุ้มเซลล์ ไซ
โทพลาสซึม และนิวเคลียส โครงสร้างท่ีพบในเซลล์พืช
แต่ไม่พบในเซลล์สัตว์ ได้แก่ ผนังเชลล์และ 

✓ 

 

สื่อประกอบการสอน  
- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ 
สสวท. ม.1 เล่ม 1   
- กล้องจุลทรรศน์ 
- กิจกรรมท่ี 3.1 โลกใต้กล้อง
จุลทรรศน์เป็นอย่างไร 
 

https://proj14.ipst.ac.th/m1/m1-sci-book1/sci-m1b1-014/
https://proj14.ipst.ac.th/m1/m1-sci-book1/sci-m1b1-014/
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เรื่องท่ี 1 
การศึกษา
เซลล์ด้วย

กล้อง
จุลทรรศน์ 

คลอโรพลาสต์ 

ㆍ โครงสร้างต่าง ๆ ของเซลล์มีหน้าท่ีแตกต่างกัน 
- ผนังเซลล์ ทำหน้าท่ีให้ความแข็งแรงแก่เซลล์ เย่ือหุ้ม
เชลล์ ทำหน้าท่ีห่อหุ้มเชลล์และควบคุมการลำเลียงสาร
เข้าและออกจากเซลล์ 
- นิวเคลียส ทำหน้าท่ีควบคุมการทำงาน 
ของเซลล์ ไซโทพลาสซึม มีออร์แกเนลล์ท่ีทำหน้าท่ี 
แตกต่างกัน  
- แวคิวโอล ทำหน้าท่ีเก็บน้ำและสารต่าง ๆ 
- ไมโทคอนเดรีย ทำหน้าท่ีเกี่ยวกับการสลายสารอาหาร
เพื่อให้ได้พลังงานแก่เซลล์ 
- คลอโรพลาสต์ เป็นแหล่งท่ีเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสง 

https://proj14.ipst.ac.th/
m1/m1-sci-book1/sci-
m1b1-003/ 
 

 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

8 
(2 – 6 ส.ค. 64) 

 

หน่วยที่ 3 
 

หน่วยพื้นฐาน
ของส่ิงมีชีวิต 

 
บทท่ี 1  
เซลล์ 

 
เรื่องท่ี 2 

โครงสร้างและ
หน้าท่ีของเซลล์ 

ว 1.2 ม.1/1 เปรียบเทียบรูปร่าง 
ลักษณะและ
โครงสร้างของเซลล์
พืชและเชลล์สัตว์ 
รวมทั้งบรรยาย
หน้าท่ีของผนัง
เซลล์ เย่ือหุ้มเชลล์ 
ไซโทพลาสซึม 
นิวเคลียส  
แวคิวโอล  

ㆍเซลล์เป็นหน่วยพื้นฐานของส่ิงมีชีวิต ส่ิงมีชีวิตบาง
ชนิดมีเชลล์เพียงเซลล์เดียว เช่น อะมีบา พารามีเซียม 
ยีสต์ บางชนิดมีหลายเซลล์ เช่น พืช สัตว์ โครงสร้าง
พื้นฐานท่ีพบท้ังในเชลล์พืชและสัตว์และสามารถสังเกต
ได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์ใช้แสง ได้แก่ เย่ือหุ้มเซลล์ ไซ
โทพลาสซึม และนิวเคลียส โครงสร้างท่ีพบในเซลล์พืช
แต่ไม่พบในเซลล์สัตว์ ได้แก่ ผนังเชลล์และ 
คลอโรพลาสต์ 

ㆍ โครงสร้างต่าง ๆ ของเซลล์มีหน้าท่ีแตกต่างกัน 

✓ 

 

สื่อประกอบการสอน  
- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ 
สสวท. ม.1 เล่ม 1 
- กิจกรรมท่ี 3.2 เซลล์พืชและ
เซลล์สัตว์แตกต่างกันอย่างไร
อย่างไร 
- แผ่นภาพโครงสร้างและ
หน้าท่ีของเซลล์ 
- ดินน้ำมัน สร้างแบบจำลอง
เซลล์  

https://proj14.ipst.ac.th/m1/m1-sci-book1/sci-m1b1-003/
https://proj14.ipst.ac.th/m1/m1-sci-book1/sci-m1b1-003/
https://proj14.ipst.ac.th/m1/m1-sci-book1/sci-m1b1-003/
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ไมโทคอนเดรีย 
และ 
คลอโรพลาสต์ 

- ผนังเซลล์ ทำหน้าท่ีให้ความแข็งแรงแก่เซลล์ เย่ือหุ้ม
เชลล์ ทำหน้าท่ีห่อหุ้มเชลล์และควบคุมการลำเลียงสาร
เข้าและออกจากเซลล์ 
- นิวเคลียส ทำหน้าท่ีควบคุมการทำงาน 
ของเซลล์ ไซโทพลาสซึม มีออร์แกเนลล์ท่ีทำหน้าท่ี 
แตกต่างกัน  
- แวคิวโอล ทำหน้าท่ีเก็บน้ำและสารต่าง ๆ 
- ไมโทคอนเดรีย ทำหน้าท่ีเกี่ยวกับการสลายสารอาหาร
เพื่อให้ได้พลังงานแก่เซลล์ 
- คลอโรพลาสต์ เป็นแหล่งท่ีเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสง 

https://proj14.ipst.ac.th/
m1/m1-sci-book1/sci-
m1b1-004/ 
 
 

 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

8 
(2 – 6 ส.ค. 64) 

 

หน่วยที่ 3 
 

หน่วยพื้นฐานของ
ส่ิงมีชีวิต 

 
บทท่ี 1  
เซลล์ 

 
เรื่องท่ี 2 

โครงสร้างและ
หน้าท่ีของเซลล์ 

ว 1.2 ม.1/3 อธิบาย
ความสัมพันธ์
ระหว่างรูปร่างกับ
การทำหน้าท่ีของ
เซลล์ 

ㆍเซลล์ของส่ิงมีชีวิตมีรูปร่าง ลักษณะท่ีหลากหลายและมี
ความเหมาะสมกับหน้าท่ีของเชลล์นั้น เช่น เซลล์ประสาท 
ส่วนใหญ่ มีเส้นใยประสาทเป็นแขนงยาวนำกระแสประสาท
ไปยังเชลล์อื่น ๆท่ีอยู่ไกลออกไป เซลล์ขนราก เป็นเซลล์ผิว 
ของรากท่ีมีผนังเซลล์และเย่ือหุ้มเซลล์ยื่นยาวออกมา
ลักษณะคล้ายขนเส้นเล็ก ๆ เพื่อเพิ่มพื้นท่ีผิวในการดูดน้ำ
และธาตุอาหาร 
 
 

 

✓ 

สื่อประกอบการสอน  
- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ 
สสวท. ม.1 เล่ม 1  
- แผ่นภาพโครงสร้างและ
หน้าท่ีของเซลล์ 
 
https://proj14.ipst.ac.
th/m1/m1-sci-
book1/sci-m1b1-004/ 
 

 
 

https://proj14.ipst.ac.th/m1/m1-sci-book1/sci-m1b1-004/
https://proj14.ipst.ac.th/m1/m1-sci-book1/sci-m1b1-004/
https://proj14.ipst.ac.th/m1/m1-sci-book1/sci-m1b1-004/
https://proj14.ipst.ac.th/m1/m1-sci-book1/sci-m1b1-004/
https://proj14.ipst.ac.th/m1/m1-sci-book1/sci-m1b1-004/
https://proj14.ipst.ac.th/m1/m1-sci-book1/sci-m1b1-004/
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สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

9 
(9–13 ส.ค. 64) 

 

หน่วยที่ 3 
 

หน่วยพื้นฐาน
ของส่ิงมีชีวิต 

 
บทท่ี 1  
เซลล์ 

 
เรื่องท่ี 2 

โครงสร้างและ
หน้าท่ีของเซลล์ 

ว 1.2 ม.1/4 อธิบายการ
จัดระบบของ
ส่ิงมีชีวิตโดยเริ่ม
จากเซลล์ เนื้อเยื่อ 
อวัยวะ ระบบ
อวัยวะ จนเป็น
ส่ิงมีชีวิต 

. พืชและสัตว์เป็นส่ิงมีชีวิตหลายเซลล์มีการจัดระบบ 
โดยเริ่มจากเซลล์ไปเป็นเนื้อเยื่อ อวัยวะ ระบบอวัยวะ 
และส่ิงมีชีวิตตามลำดับ เชลล์หลายเซลล์มารวมกัน
เป็นเนื้อเยื่อ เนื้อเยื่อหลายชนิดมารวมกันและทำงาน
ร่วมกันเป็นอวัยวะอวัยวะต่าง ๆ ทำงานร่วมกันเป็น
ระบบอวัยวะ ระบบอวัยวะทุกระบบทำงานร่วมกนั
เป็นส่ิงมีชีวิต 
 
 

 

✓ 

สื่อประกอบการสอน  
- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท. ม.
1 เล่ม 1  
 
https://youtu.be/mexA7Jfzr1E 
(ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับสเต็มเซลล์) 

 
 
 
 
 

https://youtu.be/mexA7Jfzr1E
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สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

10 
(16–20 ส.ค. 64) 

หน่วยที่ 3 
 

หน่วยพื้นฐานของ
ส่ิงมีชีวิต 

 
บทท่ี 2  

การลำเลียงสาร 
เข้า ออกเซลล์ 

 
เรื่องท่ี 1 
การแพร่ 

ว 1.2 ม.1/5 อธิบายกระบวนการแพร่
และออสโมซิสจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์และ
ยกตัวอย่างการแพร่และ
ออสโมซิสใน
ชีวิตประจำวัน 

ㆍเซลล์มีการนำสารเข้าสู่เชลล์ เพื่อใช้
ในกระบวนการต่าง ๆ ของเซลล์ มีการ
ขจัดสารบางอย่างท่ีเซลล์ไม่ต้องการออก
นอกเซลล์ การนำสารเข้าและออกจาก
เซลล์มีหลายวิธี เช่น การแพร่ เป็นการ
เคล่ือนท่ีของสารจากบริเวณท่ีมีความ
เข้มข้นของสารสูงไปสู่บริเวณท่ีมีความ
เข้มข้นของสารต่ำ ส่วนออสโมชิส เป็น
การแพร่ของน้ำผ่านเย่ือหุ้มเซลล์ จาก
ด้านท่ีมีความเข้มข้นของสารละลายต่ำไป
ยังด้านท่ีมีความเข้มข้นของสารละลายสูง
กว่า 

✓ 

 

สื่อประกอบการสอน  
- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท.  
ม.1 เล่ม 1   
 
- กิจกรรมท่ี 3.3 อนุภาคของสารมี
การเคล่ือนท่ีอย่างไร 
 
https://proj14.ipst.ac.th/m1/
m1-sci-book1/sci-m1b1-006/ 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://proj14.ipst.ac.th/m1/m1-sci-book1/sci-m1b1-006/
https://proj14.ipst.ac.th/m1/m1-sci-book1/sci-m1b1-006/
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สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

10 
(16–20 ส.ค. 64) 

หน่วยที่ 3 
 

หน่วยพื้นฐานของ
ส่ิงมีชีวิต 

 
บทท่ี 2  

การลำเลียงสาร 
เข้า ออกเซลล์ 

 
เรื่องท่ี 2 
ออสโมซิส 

 

ว 1.2 ม.1/5 อธิบายกระบวนการแพร่
และออสโมซิสจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์และ
ยกตัวอย่างการแพร่และ
ออสโมซิสใน
ชีวิตประจำวัน 

ㆍเซลล์มีการนำสารเข้าสู่เชลล์ เพื่อใช้
ในกระบวนการต่าง ๆ ของเซลล์ มีการ
ขจัดสารบางอย่างท่ีเซลล์ไม่ต้องการออก
นอกเซลล์ การนำสารเข้าและออกจาก
เซลล์มีหลายวิธี เช่น การแพร่ เป็นการ
เคล่ือนท่ีของสารจากบริเวณท่ีมีความ
เข้มข้นของสารสูงไปสู่บริเวณท่ีมีความ
เข้มข้นของสารต่ำ ส่วนออสโมชิส เป็น
การแพร่ของน้ำผ่านเย่ือหุ้มเซลล์ จาก
ด้านท่ีมีความเข้มข้นของสารละลายต่ำไป
ยังด้านท่ีมีความเข้มข้นของสารละลายสูง
กว่า 

✓ 

 

สื่อประกอบการสอน  
- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท. ม.
1 เล่ม 1   
- กิจกรรมท่ี 3.4 น้ำเคล่ือนท่ีผ่านเย่ือ
เลือกผ่านได้อย่างไร 
https://proj14.ipst.ac.th/m1/m1
-sci-book1/sci-m1b1-007/ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

https://proj14.ipst.ac.th/m1/m1-sci-book1/sci-m1b1-007/
https://proj14.ipst.ac.th/m1/m1-sci-book1/sci-m1b1-007/
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11 
(23–27 ส.ค. 64) 

หน่วยที่ 4 
การ

ดำรงชีวิต
ของพืช 

 
บทท่ี 1  

การสืบพันธ์
และการ

ขยายพันธุ์
พืชดอก 

 
เรื่องท่ี 1 

การสืบพันธุ์
แบบอาศัย
เพศและไม่
อาศัยเพศ

ของพืชดอก 

ว 1.2 ม.1/11 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิบายการสืบพันธ์
แบบอาศัยเพศ 
และไม่อาศัยเพศ
ของพืชดอก 
 
 
 
 
 

พืชดอกทุกชนิดสามารถสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศได้ และบาง
ชนิดสามารถสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ 

 

สื่อประกอบการสอน  
- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ 
สสวท. ม.1 เล่ม 1   
 
- กิจกรรมท่ี 4.1 การถ่ายเรณู
เกิดขึ้นได้อย่างไร 
 
https://www.youtube.com
/watch?v=JIZozZkayKA 
(วีดิทัศน์การถ่ายเรณูของพืช
ดอก) 

 
 
 
 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

12 
(30 ส.ค.–3 ก.ย. 

64) 

หน่วยที่ 4 ว 1.2 
 ม.1/12 
 

-อธิบายลักษณะ
โครงสร้างของดอกท่ีมี
ส่วนทำให้เกิดการถ่าย

ㆍการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเป็นการสืบพันธุ์ ท่ีมีการ
ผสมกันของสเปีร์มกับเซลล์ไข่การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ
ของพืชดอก เกิดข้ึนท่ีดอก โดยภายในอับเรณูของส่วน

✓ 

 

สื่อประกอบการสอน  
- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ 
สสวท. ม.1 เล่ม 1   

https://www.youtube.com/watch?v=JIZozZkayKA
https://www.youtube.com/watch?v=JIZozZkayKA
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การ
ดำรงชีวิต
ของพืช 

 
บทท่ี 1  

การสืบพันธ์
และการ

ขยายพันธุ์
พืชดอก 

 
เรื่องท่ี 1 

การสืบพันธุ์
แบบอาศัย
เพศและไม่
อาศัยเพศ 

 
 
 
 
 
ว 1.2 
 ม.1/13 
 
 
 
 
 
 
 

ละอองเรณุ รวมทั้ง
บรรยายการปฎิสนธิ
ของพืชดอก  
-ตระหนักถึง
ความสำคัญของสัตว์ที่
ช่วยในการถ่ายละออง
เรณูของพืชดอก โดย
การไม่ทำลายชีวิตของ
สัตว์ที่ช่วยในการถ่าย
เรณู 
 
 

เกสรเพศผู้มีเรณู ซึ่งทำหน้าท่ีสร้างสเปิร์มภายในออวุลของ
ส่วนเกสรเพศเมีย มีถุงเอ็มบริโอ ทำหน้าท่ีสร้างเชลล์ไข่การ
สืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ เป็นการสืบพันธุ์ที่พืชต้นใหม่ 
ไม่ได้เกิดจากการปฏิสนธิระหว่างสเปิร์มกับเซลล์ไข่ แต่เกิด
จากส่วนต่าง ๆ ของพืช เช่น ราก ลำต้นใบ มีการ
เจริญเติบโตและพัฒนาขึ้นมาเป็นต้นใหม่ได้ 

ㆍ การถ่ายเรณู คือ การเคล่ือนย้ายของเรณู จากอับเรณู
ไปยังยอดเกสรเพศเมีย ซึ่งเกี่ยวข้องกับลักษณะและ
โครงสร้างของ 
ดอก เช่น สีของกลีบดอก ตำแหน่งของเกสรเพศผู้และ
เกสรเพศเมีย โดยมีส่ิงท่ีช่วยในการถ่ายเรณู เช่น แมลง ลม 

ㆍการถ่ายเรณูจะนำไปสู่การปฏิสนธิซึ่งจะเกิดขึ้นที่ถุง
เอ็มบริโอภายในออวุล หลังการปฏิสนธิจะได้ไซโกต และ
เอนโอสเปีร์ม  
ไซโกตจะพัฒนาต่อไปเป็น เอ็มบริโอ ออวุลพัฒนาไปเป็น
เมล็ด และ 
รังไข่พฒันาไปเป็นผล 

ㆍ ผลและเมล็ดมีการกระจายออกจากต้นเดิม 
โดยวิธีการต่าง ๆ เมื่อเมล็ดไปตก 
ในสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมจะเกิดการงอกของเมล็ด โดย
เอ็มบริโอภายในเมล็ดจะเจริญออกมา โดยระยะแรกจะ
อาศัยอาหารท่ีสะสมภายในเมล็ด จนกระท่ังใบแท้พัฒนา 
จนสามารถ 
สังเคราะห์ด้วยแสงได้เต็มท่ี และสร้างอาหารได้เอง
ตามปกติ 

 
- กิจกรรมท่ี 4.2 การถ่ายเรณู
เกิดขึ้นได้อย่างไร 
 
https://www.youtube.com
/watch?v=JIZozZkayKA 
(วีดิทัศน์การถ่ายเรณูของพืช
ดอก) 

https://www.youtube.com/watch?v=JIZozZkayKA
https://www.youtube.com/watch?v=JIZozZkayKA
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สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

12 
(30 ส.ค.–3 ก.ย. 

64) 

หน่วยที่ 4 
การ

ดำรงชีวิต
ของพืช 

 
บทท่ี 1  

การสืบพันธ์
และการ

ขยายพันธุ์
พืชดอก 

 

ว 1.2 
 ม.1/13 
 
 
 
 
 
 
 

-ตระหนักถึง
ความสำคัญของสัตว์ที่
ช่วยในการถ่ายละออง
เรณูของพืชดอก โดย
การไม่ทำลายชีวิตของ
สัตว์ที่ช่วยในการถ่าย
เรณู 
 
 
 

ㆍการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเป็นการสืบพันธุ์ ท่ีมีการ
ผสมกันของสเปีร์มกับเซลล์ไข่การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ
ของพืชดอก เกิดข้ึนท่ีดอก โดยภายในอับเรณูของส่วน
เกสรเพศผู้มีเรณู ซึ่งทำหน้าท่ีสร้างสเปิร์มภายในออวุลของ
ส่วนเกสรเพศเมีย มีถุงเอ็มบริโอ ทำหน้าท่ีสร้างเชลล์ไข่การ
สืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ เป็นการสืบพันธุ์ท่ีพืชต้นใหม่ 
ไม่ได้เกิดจากการปฏิสนธิระหว่างสเปิร์มกับเซลล์ไข่ แต่เกิด
จากส่วนต่าง ๆ ของพืช เช่น ราก ลำต้นใบ มีการ
เจริญเติบโตและพัฒนาขึ้นมาเป็นต้นใหม่ได้ 

 

✓ 

สื่อประกอบการสอน  
- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ 
สสวท. ม.1 เล่ม 1   
 
- กิจกรรมท่ี 4.2 การถ่ายเรณู
เกิดขึ้นได้อย่างไร 
 
https://www.youtube.com
/watch?v=JIZozZkayKA 
(วีดิทัศน์การถ่ายเรณูของพืช
ดอก) 

https://www.youtube.com/watch?v=JIZozZkayKA
https://www.youtube.com/watch?v=JIZozZkayKA
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เรื่องท่ี 1 
การสืบพันธุ์
แบบอาศัย
เพศและไม่
อาศัยเพศ 

ㆍ การถ่ายเรณู คือ การเคล่ือนย้ายของเรณู จากอับเรณู
ไปยังยอดเกสรเพศเมีย ซึ่งเกี่ยวข้องกับลักษณะและ
โครงสร้างของ 
ดอก เช่น สีของกลีบดอก ตำแหน่งของเกสรเพศผู้และ
เกสรเพศเมีย โดยมีส่ิงท่ีช่วยในการถ่ายเรณู เช่น แมลง ลม 

ㆍการถ่ายเรณูจะนำไปสู่การปฏิสนธิซึ่งจะเกิดขึ้นที่ถุง
เอ็มบริโอภายในออวุล หลังการปฏิสนธิจะได้ไซโกต และ
เอนโอสเปีร์ม  
ไซโกตจะพัฒนาต่อไปเป็น เอ็มบริโอ ออวุลพัฒนาไปเป็น
เมล็ด และ 
รังไข่พฒันาไปเป็นผล 

ㆍ ผลและเมล็ดมีการกระจายออกจากต้นเดิม 
โดยวิธีการต่าง ๆ เมื่อเมล็ดไปตก 
ในสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมจะเกิดการงอกของเมล็ด โดย
เอ็มบริโอภายในเมล็ดจะเจริญออกมา โดยระยะแรกจะ
อาศัยอาหารท่ีสะสมภายในเมล็ด จนกระท่ังใบแท้พัฒนา 
จนสามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้เต็มท่ี และสร้างอาหารได้
เองตามปกติ 
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สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

13 
(6.–10 ก.ย. 64) 

หน่วยที่ 4 
การ

ดำรงชีวิต
ของพืช 

 
บทท่ี 1  

การสืบพันธ์
และการ

ขยายพันธุ์
พืชดอก 

 
เรื่องท่ี 2 

การ
ขยายพันธุ์
พืชดอก 

 
 

ว 1.2 
 ม.1/16 
 
 
 
 
 
 
ว 1.2 
 ม.1/17 
 
 
 
 
ว 1.2 
 ม.1/18 

-เลือกวิธีการ
ขยายพันธุ์พืชดอกให้
เหมาะสมกับความต้อง
ของมนุษย์ โดยใช้
ความรู้เกี่ยวกับการ
สืบพันธุ์ของพืช 
 
-อธิบายความสำคัญ
ของเทคโนโลยีการ
เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืช
ในการใช้ประโยชน์
ด้านต่างๆ 
-ตระหนักถึงประโยชน์
ของการขยายพันธุ์พืช
โดยการนำความรู้ไปใช้
ในชีวิตประจำวัน 

ㆍมนุษย์สามารถนำความรู้เรื่องการสืบพันธุ์ แบบอาศัย
เพศและไม่อาศัยเพศ มาใช้ในการขยายพันธุ์พืชเพื่อเพิ่ม
จำนวนพืช เช่น การใช้เมล็ดท่ีได้จากการสืบพันธุ์แบบ
อาศัยเพศมาเพาะเล้ียง วิธีการนี้จะได้พืชในปริมาณมาก 
แต่อาจมีลักษณะท่ีแตกต่างไปจากพ่อแม่ ส่วนการตอนกิ่ง 
การปักชำ การต่อกิ่ง การติดตาการทาบกิ่ง การเพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อ เป็นการนำความรู้เรื่องการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัย
เพศของพืชมาใช้ในการขยายพันธุ์เพื่อให้ได้พืชท่ีมีลักษณะ
เหมือนต้นเดิม ซึ่งการขยายพันธุ์แต่ละวิธี มีข้ันตอน
แตกต่างกัน จึงควรเลือกให้เหมาะสมกับความต้องการของ
มนุษย์ โดยต้องคำนึงถึง ชนิดของพืชและลักษณะการ
สืบพันธุ์ของพืช  

ㆍ เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืช เป็นการนำ
ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยท่ีจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช 
มาใช้ในการเพิ่มจำนวนพืช และทำให้พืชสามารถ
เจริญเติบโตได้ในหลอดทดลอง ซึ่งจะได้พืชจำนวนมากใน

 ✓ 
 
 
 
 
 
 
✓ 
 
 
 
 
 
 
✓ 
 

 

สื่อประกอบการสอน  
- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ 
สสวท. ม.1 เล่ม 1   
 
- กิจกรรมท่ี 4.3 เลือกวิธีการ
ขยายพันธุ์อย่างไรให้เหมาะสม 
https://proj14.ipst.ac.th/m1
/m1-sci-book1/sci-m1b1-
017/ 
 
-กิจกรรรมท้ายบท   ผลของพืช
เกิดขึ้นได้อย่างไร 
 
 
 

https://proj14.ipst.ac.th/m1/m1-sci-book1/sci-m1b1-017/
https://proj14.ipst.ac.th/m1/m1-sci-book1/sci-m1b1-017/
https://proj14.ipst.ac.th/m1/m1-sci-book1/sci-m1b1-017/
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ระยะเวลาส้ัน และสามารถนำเทคโนโลยีการเพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อมาประยุกต์ เพื่อการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช 
ปรับปรุงพันธุ์พืชท่ีมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ การผลิตยา
และสารสำคัญในพืช และอื่น ๆ 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

14 
(13.–17 ก.ย. 64) 

หน่วยที่ 4 
การ

ดำรงชีวิต
ของพืช 

 
บทท่ี 2  
การ

สังเคราะห์
ด้วยแสง 

 
เรื่องท่ี 1 

ปัจจัยและ
ผลผลิตของ

การ
สังเคราะห์
ด้วยแสง 

ว 1.2 
 ม.1/6 
 
 
 
 
 
 
 

ระบุปัจจัยท่ีจำเป็นใน
การสังเคราะห์และ
ผลผลิตท่ีเกิดขึ้นจาก
การสังเคราะห์ด้วย
แสงโดยใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์ 

กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชท่ีเกิดขึ้นใน 
คลอโรพลาสต์ จำเป็นต้องใช้แสง แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 
คลอโรฟิลล์และน้ำ ผลผลิตท่ีได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสง  
ได้แก่น้ำตาลและแก๊สออกซิเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ 

 

สื่อประกอบการสอน  
- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ 
สสวท. ม.1 เล่ม 1   
 
- กิจกรรมท่ี 4.4 ปัจจัยในการ
สร้างอาหารของพืชมีอะไรบ้าง 
https://proj14.ipst.ac.th/m1
/m1-sci-book1/sci-m1b1-
018/ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://proj14.ipst.ac.th/m1/m1-sci-book1/sci-m1b1-018/
https://proj14.ipst.ac.th/m1/m1-sci-book1/sci-m1b1-018/
https://proj14.ipst.ac.th/m1/m1-sci-book1/sci-m1b1-018/
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สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

15 
(20.–24 ก.ย. 64) 

หน่วยที่ 4 
การ

ดำรงชีวิต
ของพืช 

 
บทท่ี 2  
การ

สังเคราะห์
ด้วยแสง 

 
เรื่องท่ี 1 

ปัจจัยและ
ผลผลิตของ

การ
สังเคราะห์
ด้วยแสง 

ว 1.2 
 ม.1/7 
 
 
 
 
 
 
 

อธิบายความสำคัญ
ของการสังเคราะห์
ด้วยแสงของพืช  
ต่อส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงแวดล้อม 

ㆍการสังเคราะห์ด้วยแสง เป็นกระบวนการท่ีสำคัญต่อ
ส่ิงมีชีวิต เพราะเป็นกระบวนการเดียวที่สามารถนำ
พลังงานแสงมาเปล่ียนเป็นพลังงานในรูปสารประกอบ 
อินทรีย์และเก็บสะสมในรูปแบบต่าง ๆ ในโครงสร้างของ
พืช พืชจึงเป็นแหล่งอาหารและพลังงานท่ีสำคัญของ
ส่ิงมีชีวิตอื่น นอกจากนี้กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 
ยังเป็นกระบวนการหลักในการสร้างแก๊สออกชิเจนให้กับ
บรรยากาศเพื่อให้ส่ิงมีชีวิตอื่น ใช้ในกระบวนการหายใจ 
 
 
 
 
 
 
 

 

✓ 

สื่อประกอบการสอน  
- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ 
สสวท. ม.1 เล่ม 1   
 
- กิจกรรมท่ี 4.5 การสังเคราะห์
ด้วยแสงได้ผลผลิตอย่างไร 
https://proj14.ipst.ac.th/m1
/m1-sci-book1/sci-m1b1-
018/ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://proj14.ipst.ac.th/m1/m1-sci-book1/sci-m1b1-018/
https://proj14.ipst.ac.th/m1/m1-sci-book1/sci-m1b1-018/
https://proj14.ipst.ac.th/m1/m1-sci-book1/sci-m1b1-018/
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สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

16 
(27ก.ย..–1 ต.ค. 

64) 

หน่วยที่ 4 
การ

ดำรงชีวิต
ของพืช 

 
บทท่ี 2  
การ

สังเคราะห์
ด้วยแสง 

 
เรื่องท่ี 1 

ปัจจัยและ
ผลผลิตของ

การ
สังเคราะห์
ด้วยแสง 

ว 1.2 
 ม.1/8 
 
 
 
 
 
 
 

อธิบายความสำคัญ
ของการสังเคราะห์
ด้วยแสงของพืช  
ต่อส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงแวดล้อม 

ㆍการสังเคราะห์ด้วยแสง เป็นกระบวนการท่ีสำคัญต่อ
ส่ิงมีชีวิต เพราะเป็นกระบวนการเดียวที่สามารถนำ
พลังงานแสงมาเปล่ียนเป็นพลังงานในรูปสารประกอบ 
อินทรีย์และเก็บสะสมในรูปแบบต่าง ๆ ในโครงสร้างของ
พืช พืชจึงเป็นแหล่งอาหารและพลังงานท่ีสำคัญของ
ส่ิงมีชีวิตอื่น นอกจากนี้กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 
ยังเป็นกระบวนการหลักในการสร้างแก๊สออกชิเจนให้กับ
บรรยากาศเพื่อให้ส่ิงมีชีวิตอื่น ใช้ในกระบวนการหายใจ 
 
 
 
 
 
 
 

 

✓ 

สื่อประกอบการสอน  
- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ 
สสวท. ม.1 เล่ม 1   
 
- กิจกรรมท้ายบท อาหารของ
เราเกี่ยวกับการสังเคราะห์แสง
อย่างไร 
- ภาพอาหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 
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17 
(4..–8 ต.ค. 64) 

หน่วยที่ 4 
การ

ดำรงชีวิต
ของพืช 

 
บทท่ี 3  

การลำเลียง
น้ำ ธาตุ

อาหาร และ
อาหารของ

พืช 
 

เรื่องท่ี 1 
ธาตุอาหาร

ของพืช 

ว 1.2 
 ม.1/14 
 
 
 
 
 
 
 

อธิบายความสำคัญ
ของธาตุอาหารบาง
ชนิดท่ีมีผลต่อการ
เจริญเติบโตและการ
ดำรงชีวิตของพืช 

ㆍพืชต้องการธาตุอาหารท่ีจำเป็นหลายชนิด 
ในการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิต 

ㆍ พืชต้องการธาตุอาหารบางชนิดในปริมาณมาก ได้แก่ 
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเชียม 
และกำมะถัน ซึ่งในดินอาจมีไม่เพียงพอสำหรับการ
เจริญเติบโตของพืช จึงต้องมีการให้ 
ธาตุอาหารในรูปของปุยกับพืชอย่างเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

✓ 

สื่อประกอบการสอน  
- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ 
สสวท. ม.1 เล่ม 1   
 
- กิจกรรมท่ี 4.6 ธาตุอาหารพืช
สำคัญต่อพืชอย่างไร 
https://proj14.ipst.ac.th/m1
/m1-sci-book1/sci-m1b1-
019/ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

18 
(11..–15 ต.ค. 

64) 

หน่วยที่ 4 ว 1.2 
 ม.1/15 
 

เลือกใช้ปุ๋ยท่ีมีธาตุ
อาหารเหมาะสมกับ ㆍพืชต้องการธาตุอาหารท่ีจำเป็นหลายชนิดในการ

เจริญเติบโตและการดำรงชีวิต 

 
✓ 

สื่อประกอบการสอน  
- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ 
สสวท. ม.1 เล่ม 1   

https://proj14.ipst.ac.th/m1/m1-sci-book1/sci-m1b1-019/
https://proj14.ipst.ac.th/m1/m1-sci-book1/sci-m1b1-019/
https://proj14.ipst.ac.th/m1/m1-sci-book1/sci-m1b1-019/
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การ
ดำรงชีวิต
ของพืช 

 
บทท่ี 3  

การลำเลียง
น้ำ ธาตุ

อาหาร และ
อาหารของ

พืช 
 

เรื่องท่ี 1 
ธาตุอาหาร

ของพืช 

 
 
 
 
 
 

พืชในสถานการณ์ท่ี
กำหนด 

ㆍ พืชต้องการธาตุอาหารบางชนิดในปริมาณมาก ได้แก่ 
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเชียม 
และกำมะถัน ซึ่งในดินอาจมีไม่เพียงพอสำหรับการ
เจริญเติบโตของพืช จึงต้องมีการให้ธาตุอาหารในรูปของ
ปุยกับพืชอย่างเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 

 
- กิจกรรมท่ี 4.6 ธาตุอาหารพืช
สำคัญต่อพืชอย่างไร 
https://proj14.ipst.ac.th/m1
/m1-sci-book1/sci-m1b1-
019/ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

19 
(18..–22 ต.ค. 

64) 

หน่วยที่ 4 
การ

ดำรงชีวิต
ของพืช 

ว 1.2 
 ม.1/9 
 
 

บรรยายลักษณะและ
หน้าท่ีของไซเล็ม
และโฟลเอ็ม 

ㆍ พืชมีไซเล็มและโฟลเอ็ม ซึ่งเป็นเนื้อเยื่อมีลักษณะ
คล้ายท่อ เรียงตัวกันเป็นกลุ่มเฉพาะท่ี โดยไขเล็มทำหน้าท่ี
ลำเลียงน้ำและธาตุอาหาร มีทิศทางลำเลียงจากราก 

✓ 

 

สื่อประกอบการสอน  
- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ 
สสวท. ม.1 เล่ม 1   
 

https://proj14.ipst.ac.th/m1/m1-sci-book1/sci-m1b1-019/
https://proj14.ipst.ac.th/m1/m1-sci-book1/sci-m1b1-019/
https://proj14.ipst.ac.th/m1/m1-sci-book1/sci-m1b1-019/
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บทท่ี 3  

การลำเลียง
น้ำ ธาตุ

อาหาร และ
อาหารของ

พืช 
 

เรื่องท่ี 2 
การลำเลียง

ในพืช 

 
 
 
 
 

ไปสู่ลำต้น ใบ และส่วนต่าง ๆ ของพืชเพื่อใช้ในการ
สังเคราะห์ด้วยแสง รวมถึงกระบวนการอื่น ๆ ส่วนโฟลเอ็ม
ทำหน้าท่ีลำเลียงอาหารท่ีได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสง 
มีทิศทางลำเลียงจากบริเวณท่ีมีการสังเคราะห์ด้วยแสงไปสู่
ส่วนต่าง ๆ ของพืช 
 
 
 
 
 
 

- กิจกรรมท่ี 4.7 พืชลำเลียงน้ำ
และธาตุอาหารอย่างไร 
https://proj14.ipst.ac.th/m1
/m1-sci-book1/sci-m1b1-
019/ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

20 
(25.–29 ต.ค. 64) 

หน่วยที่ 4 
การ

ดำรงชีวิต
ของพืช 
บทท่ี 3  

การลำเลียง
น้ำ ธาตุ

ว 1.2 
 ม.1/10 
 
 
 
 
 

เขียนแผนภาพท่ี
บรรยายทิศทางการ
ลำเลียงสารในไซเลม
และโฟลเอมของพืช 

ㆍ พืชมีไซเล็มและโฟลเอ็ม ซึ่งเป็นเนื้อเยื่อมีลักษณะ
คล้ายท่อ เรียงตัวกันเป็นกลุ่มเฉพาะท่ี โดยไขเล็มทำหน้าท่ี
ลำเลียงน้ำและธาตุอาหาร มีทิศทางลำเลียงจากราก 
ไปสู่ลำต้น ใบ และส่วนต่าง ๆ ของพืชเพื่อใช้ในการ
สังเคราะห์ด้วยแสง รวมถึงกระบวนการอื่น ๆ ส่วนโฟลเอ็ม
ทำหน้าท่ีลำเลียงอาหารท่ีได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสง 

✓ 

 

สื่อประกอบการสอน  
- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ 
สสวท. ม.1 เล่ม 1   
 
- กิจกรรมท่ี 4.7 พืชลำเลียงน้ำ
และธาตุอาหารอย่างไร 

https://proj14.ipst.ac.th/m1/m1-sci-book1/sci-m1b1-019/
https://proj14.ipst.ac.th/m1/m1-sci-book1/sci-m1b1-019/
https://proj14.ipst.ac.th/m1/m1-sci-book1/sci-m1b1-019/
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อาหาร และ
อาหารของ

พืช 
เรื่องท่ี 2 

การลำเลียง
ในพืช 

 
 

มีทิศทางลำเลียงจากบริเวณท่ีมีการสังเคราะห์ด้วยแสงไปสู่
ส่วนต่าง ๆ ของพืช 
 
 
 
 

https://proj14.ipst.ac.th/m1
/m1-sci-book1/sci-m1b1-
019/ 
-กิจกรรมท้ายบท ทำอย่างไรให้
พืชมีผลผลิตตามต้องการ 

สรุปจำนวนตัวชี้วัดที่ต้องรู้ 16  รวม 20 สัปดาห์ 
สรุปจำนวนตัวชี้วัดที่ควรรู้  13 60 ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 

โครงสร้างเวลาเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานีเขต 4 

หน่วยการเรียนรู้ / เร่ือง เวลา (ชั่วโมง) 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  1 ระบบร่างกายมนุษย ์ 28 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  2 การแยกสารผสม 17 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  3 สารละลาย 15 

รวมภาคเรียนท่ี 1 60 
หมายเหตุ จำนวนช่ัวโมงท่ีสอนในแต่ละบท รวมเวลาท่ีใช้ในการทดสอบไว้แล้ว 
 

โครงสร้างเวลาเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 
โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานีเขต 4 
หน่วยการเรียนรู้ / เร่ือง เวลา (ชั่วโมง) 

https://proj14.ipst.ac.th/m1/m1-sci-book1/sci-m1b1-019/
https://proj14.ipst.ac.th/m1/m1-sci-book1/sci-m1b1-019/
https://proj14.ipst.ac.th/m1/m1-sci-book1/sci-m1b1-019/
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หน่วยที่ 1 แนวคิดเชิงคำนวณกับการแก้ปัญหา 8 
หน่วยที่ 2 การออกแบบข้ันตอนการทำงานและการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา 12 

รวมภาคเรียนท่ี 1 20 
 

หมายเหตุ จำนวนช่ัวโมงท่ีสอนในแต่ละบท รวมเวลาท่ีใช้ในการทดสอบไว้แล้ว 
 

 
 
 
 

กำหนดการจัดการเรียนรู้ 
รายวิชา วิทยาศาสตร์ 3  รหัสวิชา ว22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

หน่วยการเรียนรู้  3 หน่วย  เวลา 60 ชั่วโมง 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 

ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
 

สัปดาห์
ท่ี 

หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

1 1 ว 1.2 ม.2/1 ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าท่ี 
ของอวัยวะท่ีเกี่ยวข้องใน
ระบบ 
หายใจ 

• ระบบหายใจมีอวัยวะต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง ได้แก่ จมูก ท่อลม ปอด 
กะบังลม และกระดูกซี่โครง 

✓  -หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ม.2 เล่ม 1 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) 
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สัปดาห์
ท่ี 

หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

-วีดิทัศน์ 
โครงสร้างและหน้าท่ีของอวัยวะในระบบ
หายใจ 
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-
book1/sci-m2b1-009/ 
 

2 1 ว 1.2 ม.2/2 อธิบายกลไกการหายใจเข้า
และ 
ออก โดยใช้แบบจำลอง 
รวมทั้ง 
อธิบายกระบวนการ
แลกเปล่ียน 
แก๊ส 

• มนุษย์หายใจเข้า เพื่อนำแก๊ส
ออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายเพื่อนำไปใช้ใน
เซลล์ และหายใจออกเพื่อกำจัดแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกาย 
• อากาศเคล่ือนท่ีเข้าและออกจาก
ปอดได้เนื่องจากการเปล่ียนแปลง
ปริมาตรและความดันของอากาศ
ภายในช่องอกซึ่งเกี่ยวข้องกับการ
ทำงานของกะบังลมและกระดูกซี่โครง 
• การแลกเปล่ียนแก๊สออกซิเจนกับ
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในร่างกาย 
เกิดขึ้นบริเวณถุงลมในปอดกับหลอด
เลือดฝอยท่ีถุงลม และระหว่างหลอด
เลือดฝอยกับเนื้อเยื่อ 

✓  -หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ม.2 เล่ม 1 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) 
-วีดิทัศน์ 
ความจุอากาศของปอดและการดูแลรักษา
ระบบหายใจ 
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-
book1/sci-m2b1-010/ 
 

3 1 ว 1.2 ม.2/3 ตระหนักถึงความสำคัญของ 
ระบบหายใจ โดยการบอก
แนวทาง 
ในการดูแลรักษาอวัยวะ 

• การสูบบุหรี่ การสุดอากาศท่ีมีสาร
ปนเป้ือนและการเป็นโรคเกี่ยวกับ
ระบบหายใจบางโรค อาจทำให้เกิด
โรคถุงลมโป่งพองซึ่งมีผลให้ความจุ

✓  -หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ม.2 เล่ม 1 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) 

https://proj๑๔.ipst.ac.th/m๒/m๒-sci-book๑/sci-m๒b๑-๐๐๙/
https://proj๑๔.ipst.ac.th/m๒/m๒-sci-book๑/sci-m๒b๑-๐๐๙/
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-book1/sci-m2b1-010/
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-book1/sci-m2b1-010/
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สัปดาห์
ท่ี 

หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

ในระบบหายใจให้ทำงานเป็น
ปกต 

อากาศของปอดลดลงดังนั้นจึงควร
ดูแลรักษาระบบหายใจให้ทำหน้าท่ี
เป็นปกติ 

-วีดิทัศน์ 
ความจุอากาศของปอดและการดูแลรักษา
ระบบหายใจ 
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-
book1/sci-m2b1-010/ 
 

4-5 1 ว 1.2 ม.2/4 ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าท่ี 
ของอวัยวะในระบบขับถ่าย 
ในการกำจัดของเสียทางไต 

• ระบบขับถ่ายมีอวัยวะท่ีเกี่ยวข้อง 
คือ ไต ท่อไต กระเพาะปัสสาวะ และ
ท่อปัสสาวะโดยมีไตทำหน้าท่ีกำจัด
ของเสีย เช่น ยูเรียแอมโมเนีย กดร
ยูริก รวมท้ังสารท่ีร่างกาย 
ไม่ต้องการออกจากเลือด และควบคุม
สารท่ีมีมากหรือน้อยเกินไป เช่น น้ำ 
โดยขับออกมาในรูปปัสสาวะ 

✓  -หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ม.2 เล่ม 1 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) 
-วีดิทัศน์ 
โครงสร้างและหน้าท่ีของอวัยวะในระบบ
ขับถ่าย 
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-
book1/sci-m2b1-011/ 
 

6-7 1 ว 1.2 ม.2/5 ตระหนักถึงความสำคัญของ 
ระบบขับถ่ายในการกำจัด 
ของเสียทางไต โดยการบอก 
แนวทางในการปฏิบัติตนท่ี 
ช่วยให้ระบบขับถ่ายทำหน้าท่ี 
ได้อย่างปกต 

• การเลือกรับประทานอาหารท่ี
เหมาะสมเช่น รับประทานอาหารท่ีไม่
มีรสเค็มจัดการดื่มน้ำสะอาดให้
เพียงพอเป็นแนวทางหนึง่ท่ีช่วยให้
ระบบขับถ่ายทำหน้าท่ีได้อย่างปกติ 

✓  -หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ม.2 เล่ม 1 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) 

https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-book1/sci-m2b1-010/
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-book1/sci-m2b1-010/
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-book1/sci-m2b1-011/
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-book1/sci-m2b1-011/
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สัปดาห์
ท่ี 

หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

8-9 1 ว 1.2 ม.2/6 บรรยายโครงสร้างและหน้าท่ี
ของ 
หัวใจ หลอดเลือด และเลือด 

• ระบบหมุนเวียนเลือดประกอบด้วย 
หัวใจหลอดเลือด และเลือด 
• หัวใจของมนุษย์แบ่งเป็น 4 ห้อง 
ได้แก่หัวใจห้องบน 2 ห้อง และห้อง
ล่าง 2 ห้องระหว่างหัวใจห้องบนและ
หัวใจห้องล่างมีล้ินหัวใจกั้น 
• หลอดเลือด แบ่งเป็น หลอดเลือด
อาร์เตอรีหลอดเลือดเวน หลอดเลือด
ฝอยซึ่งมีโครงสร้างต่างกัน 
• เลือด ประกอบด้วย เซลล์เม็ดเลือด 
เพลตเลต และพลาสมา 

✓  -หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ม.2 เล่ม 1 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) 
-วีดิทัศน์ 
ส่วนประกอบและหน้าท่ีของระบบ
หมุนเวียนเลือด 
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-
book1/sci-m2b1-015/ 
 

10-11 1 ว 1.2 ม.2/7 อธิบายการทำงานของระบบ 
หมุนเวียนเลือด โดยใช้ 
แบบจำลอง 

• การบีบและคลายตัวของหัวใจทำให้
เลือดหมุนเวียนและลำเลียง
สารอาหาร แก๊สของเสีย และสารอื่น 
ๆ ไปยังอวัยวะและเซลล์ต่าง ๆ             
ท่ัวร่างกาย 
• เลือดท่ีมีปริมาณแก๊สออกซิเจนสูงจะ
ออกจากหัวใจไปยังเซลล์ต่าง ๆ ท่ัว
ร่างกายขณะเดียวกันแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์จากเซลล์จะแพร่
เข้าสู่เลือดและลำเลียงกลับเข้าสู่หัวใจ
และถูกส่งไปแลกเปล่ียนแก๊สท่ีปอด 

  -หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ม.2 เล่ม 1 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) 
-วีดิทัศน์ 
การทำงานของระบบหมุนเวียนเลือด 
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-
book1/sci-m2b1-016/ 
 

https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-book1/sci-m2b1-015/
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-book1/sci-m2b1-015/
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-book1/sci-m2b1-016/
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-book1/sci-m2b1-016/


149 
 

สัปดาห์
ท่ี 

หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

12-13 1 ว 1.2 ม.2/8 ออกแบบการทดลองและ
ทดลอง 
ในการเปรียบเทียบอัตราการ
เต้น 
ของหัวใจ ขณะปกติและหลัง
ทำ 
กิจกรรม 

• ชีพจรบอกถึงจังหวะการเต้นของ
หัวใจซึ่งอัตราการเต้นของหัวใจ
ในขณะปกติและหลังจากทำกิจกรรม
ต่าง ๆ จะแตกต่างกันส่วนความดัน
เลือด ระบบหมุนเวียนเลือด 
เกิดจากการทำงานของหัวใจและ 
หลอดเลือด 
• อัตราการเต้นของหัวใจมีความ
แตกต่างกันในแต่ละบุคคล คนท่ีเป็น
โรคหัวใจและหลอดเลือดจะส่งผลทำ
ให้หัวใจสูบฉีดเลือดไม่เป็นปกติ 

 ✓ หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ม.2 เล่ม 1 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) 
-วีดิทัศน์ 
การทำงานของระบบหมุนเวียนเลือด 
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-
book1/sci-m2b1-016/ 
 

14-15 1 ว 1.2 ม.2/9 ตระหนักถึงความสำคัญ 
ของระบบหมุนเวียนเลือด 
โดยการบอกแนวทาง 
ในการดูแลรักษาอวัยวะ 
ในระบบหมุนเวียนเลือด 
ให้ทำงานเป็นปกต 

• การออกกำลังกาย การเลือก
รับประทานอาหาร การพักผ่อน และ
การรักษาภาวะอารมณ์ให้เป็นปกติ จึง
เป็นทางเลือกหนึ่งในการดูแลรักษา
ระบบหมุนเวียนเลือดให้เป็นปกติ 

✓  หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ม.2 เล่ม 1 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) 
-วีดิทัศน์ 
การทำงานของระบบหมุนเวียนเลือด 
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-
book1/sci-m2b1-016/ 
 

16-17 1 ว 1.2 ม.2/10 ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าท่ี 
ของอวัยวะในระบบประสาท 
ส่วนกลางในการควบคุม 
การทำงานต่าง ๆ ของร่างกาย 

• ระบบประสาทส่วนกลาง 
ประกอบด้วยสมอง และไขสันหลัง จะ
ทำหน้าท่ีร่วมกับเส้นประสาทซึ่งเป็น
ระบบประสาทรอบนอก ในการ

✓  หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ม.2 เล่ม 1 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) 

https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-book1/sci-m2b1-016/
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-book1/sci-m2b1-016/
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-book1/sci-m2b1-016/
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-book1/sci-m2b1-016/
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สัปดาห์
ท่ี 

หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

ควบคุมการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ 
รวมถึงการแสดงพฤติกรรม 
เพื่อการตอบสนองต่อส่ิงเร้า 

-วีดิทัศน์ 
ส่วนประกอบและหน้าท่ีของระบบ
ประสาท 
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-
book1/sci-m2b1-017/ 
 

18-19 1 ว 1.2 ม.2/11 ตระหนักถึงความสำคัญของ 
ระบบประสาท โดยการบอก 
แนวทางในการดูแลรักษา 
รวมถึง 
การป้องกันการ
กระทบกระเทือน 
และอันตรายต่อสมองและ 
ไขสันหลัง 

• เมื่อมีส่ิงเร้ามากระตุ้นหน่วยรับ
ความรู้สึกจะเกิดกระแสประสาทส่งไป
ตามเซลล์ประสาทรับความรู้สึกไปยัง
ระบบประสาทส่วนกลาง แล้วส่ง
กระแสประสาทมาตามเซลล์ประสาท
ส่ังการ ไปยังหน่วยปฏิบัติงาน เช่น 
กล้ามเนื้อ 
• ระบบประสาทเป็นระบบท่ีมีความ
ซับซ้อนและมีความสัมพันธ์กับทุก
ระบบในร่างกายดังนัน้ จึงควรป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุท่ีกระทบกระเทือน
ต่อสมอง หลีกเล่ียงการใช้สารเสพติด 
หลีกเล่ียงภาวะเครียดและรับประทาน
อาหารท่ีมีประโยชน์เพื่อดูแลรักษา
ระบบประสาทให้ทำงานเป็นปกติ 

✓  หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ม.2 เล่ม 1 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) 
-วีดิทัศน์ 
ส่วนประกอบและหน้าท่ีของระบบ
ประสาท 
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-
book1/sci-m2b1-017/ 
 

20 1 ว 1.2 ม.2/12 ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าท่ี 
ของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์
ของ 

• มนุษย์มีระบบสืบพันธุ์ที่
ประกอบด้วยอวัยวะต่าง ๆ ท่ีทำ
หน้าท่ีเฉพาะ โดยรังไข่ 

✓  -หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ม.2 เล่ม 1 

https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-book1/sci-m2b1-017/
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-book1/sci-m2b1-017/
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-book1/sci-m2b1-017/
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-book1/sci-m2b1-017/


151 
 

สัปดาห์
ท่ี 

หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

เพศชายและเพศหญิง โดยใช้ 
แบบจำลอง 

ในเพศหญิงจะทำหน้าท่ีผลิตเซลล์ไข่ 
ส่วนอัณฑะในเพศชายจะทำหน้าท่ี 
สร้างเซลล์อสุจิ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) 
-วีดิทัศน์ 
โครงสร้างและหน้าท่ีของอวัยวะในระบบ
สืบพันธุ์ 
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-
book1/sci-m2b1-012/ 
 

21-22 1 ว 1.2 ม.2/13 อธิบายผลของฮอร์โมนเพศ
ชาย 
และเพศหญิงท่ีควบคุม 
การเปล่ียนแปลงของร่างกาย 
เมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว 

• ฮอร์โมนเพศทำหน้าท่ีควบคุม 
การแสดงออกของลักษณะทางเพศ 
ท่ีแตกต่างกัน เมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว 
จะมีการสร้างเซลล์ไข่และเซลล์อสุจิ 
การตกไข่ การมีรอบเดือน และถ้ามี 
การปฏิสนธิของเซลล์ไข่และเซลล์อสุจิ 
จะทำให้เกิดการตั้งครรภ์ 

✓  -หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ม.2 เล่ม 1 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) 
-วีดิทัศน์ 
โครงสร้างและหน้าท่ีของอวัยวะในระบบ
สืบพันธุ์ 
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-
book1/sci-m2b1-012/ 
 

23-24 1 ว 1.2 ม.2/14 ตระหนักถึงการเปล่ียนแปลง
ของ 
ร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว 
โดยการดูแลรักษาร่างกาย
และ 
จิตใจของตนเองในช่วงท่ีมี 

• การมีประจำเดือน มีความสัมพันธ์
กับการตกไข่ โดยเป็นผลจากการ
เปล่ียนแปลงของระดับฮอร์โมนเพศ
หญิง 

✓  -หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ม.2 เล่ม 1 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) 

https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-book1/sci-m2b1-012/
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-book1/sci-m2b1-012/
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-book1/sci-m2b1-012/
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-book1/sci-m2b1-012/
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สัปดาห์
ท่ี 

หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

การเปล่ียนแปลง -วีดิทัศน์ 
การมีประจำเดือน การปฏิสนธิ และการ
พัฒนาของไซโกต 
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-
book1/sci-m2b1-013/ 
 

25-26 1 ว 1.2 ม.2/15 อธิบายการตกไข่ การมี
ประจำเดือน 
การปฏิสนธิ และการพัฒนา
ของ 
ไซโกตจนคลอดเป็นทารก 

• เมื่อเพศหญิงมีการตกไข่และเซลล์ไข่
ได้รับการปฏิสนธิกับเซลล์อสุจิจะทำ
ให้ได้ไซโกตไซโกตจะเจริญเป็น
เอ็มบริโอและฟีตัสจนกระท่ังคลอด
เป็นทารก ผนังด้านในมดลูก 
รวมทั้งหลอดเลือดจะสลายตัวและ 

✓  -หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ม.2 เล่ม 1 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) 
-วีดิทัศน์ 
การมีประจำเดือน การปฏิสนธิ และการ
พัฒนาของไซโกต 
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-
book1/sci-m2b1-013/ 
 

27 1 ว 1.2 
ม.2/16 

เลือกวิธีการคุมกำเนิดท่ี
เหมาะสม 
กับสถานการณ์ท่ีกำหนด 

• การคุมกำเนิดเป็นวิธีป้องกันไม่ให้
เกิดการตั้งครรภ์ โดยป้องกันไม่ให้เกิด 
การปฏิสนธิหรือไม่ให้มีการฝังตัวของ 
เอ็มบริโอ ซึ่งมีหลายวิธี เช่น การใช้
ถุงยางอนามัย การกินยาคุมกำเนิด 

  -หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ม.2 เล่ม 1 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) 
-วีดิทัศน์ 
การคุมกำเนิด 
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-
book1/sci-m2b1-014/ 

https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-book1/sci-m2b1-013/
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-book1/sci-m2b1-013/
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-book1/sci-m2b1-013/
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-book1/sci-m2b1-013/
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-book1/sci-m2b1-014/
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-book1/sci-m2b1-014/
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สัปดาห์
ท่ี 

หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

 

28 1 ว 1.2 
ม.2/17 

ตระหนักถึงผลกระทบของ 
การตั้งครรภ์ก่อนวัยอนัควร 
โดยการประพฤติตนให้
เหมาะสม 

  -หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ม.2 เล่ม 1 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) 
-วีดิทัศน์ 
การคุมกำเนิด 
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-
book1/sci-m2b1-014/ 
 

29-33 2 ว 2.1 ม.2/1 อธิบายการแยกสารผสม 
โดยการระเหยแห้ง การตก
ผลึก 
การกล่ันอย่างง่าย 
โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ 
การสกัดด้วยตัวทำละลาย 
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 

• การแยกสารผสมให้เป็นสารบริสุทธิ์ 
ทำได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับสมบัติของสาร
นั้น ๆ การระเหยแห้งใช้แยก
สารละลายซึ่งประกอบด้วยตัวละลาย
ท่ีเป็นของแข็งในตัวทำละลายท่ีเป็น
ของเหลว โดยใช้ความร้อนระเหยตัว
ทำละลายออกไปจนหมดเหลือแต่ตัว
ละลาย การตกผลึกใช้แยกสารละลาย
ท่ีประกอบด้วยตัวละลายท่ีเป็น
ของแข็งในตัวทำละลายท่ีเป็น
ของเหลวโดยทำให้สารละลายอิ่มตัว
แล้วปล่อยให้ตัวทำละลายระเหย

✓  -หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ม.2 เล่ม 1 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) 

https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-book1/sci-m2b1-014/
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-book1/sci-m2b1-014/
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สัปดาห์
ท่ี 

หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

ออกไปบางส่วนตัวละลายจะตกผลึก
แยกออกมาการกล่ันอย่างง่ายใช้แยก
สารละลายท่ีประกอบด้วยตัวละลาย
และตัวทำละลายท่ีเป็นของเหลวที่มี
จุดเดือดต่างกันมากวิธีนี้จะแยก
ของเหลวบริสุทธิ์ออกจาก 
สารละลาย โดยให้ความร้อนกับ
สารละลายของเหลวจะเดือดและ
กลายเป็นไอแยกจาก 
สารละลายแล้วควบแน่นกลับเป็น
ของเหลวอีกครั้ง ขณะท่ีของเหลว
เดือด อุณหภูมิของไอจะคงท่ี โคร
มาโทกราฟีแบบกระดาษเป็นวิธีการ
แยกสารผสมท่ีมีปริมาณน้อย 
โดยใช้แยกสารท่ีมีสมบัติการละลายใน
ตัวทำละลายและการถูกดูดซับ 
ด้วยตัวดูดซับแตกต่างกัน ทำให้สาร 
แต่ละชนิดเคล่ือนท่ีไปบนตัวดูดซับได้
ต่างกันสารจึงแยกออกจากกันได้ 
อัตราส่วนระหว่างระยะทางท่ีสาร
องค์ประกอบแต่ละชนิด 
เคล่ือนท่ีได้บนตัวดูดซับกับระยะทาง 
ท่ีตัวทำละลายเคล่ือนท่ีได้ เป็นค่า
เฉพาะตัวของสารแต่ละชนิดในตัวทำ
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สัปดาห์
ท่ี 

หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

ละลายและตัวดูดซับหนึ่ง ๆ การสกัด
ด้วยตัวทำละลายเป็นวิธีการแยกสาร
ผสมท่ีมีสมบัติการละลายในตัวทำ
ละลายท่ีต่างกัน โดยชนิดของ 
ตัวทำละลายมีผลต่อชนิดและปริมาณ
ของ 
สารท่ีสกัดได้ การสกัดโดยการกล่ัน
ด้วยไอน้ำใช้แยกสารท่ีระเหยง่าย ไม่
ละลายน้ำ และไม่ทำปฏิกิริยากับน้ำ
ออกจากสารท่ีระเหยยาก 
โดยใช้ไอน้ำเป็นตัวพา 

34-40 2 ว 2.1 ม.2/2 แยกสารโดยการระเหยแห้ง 
การตกผลึก การกล่ันอย่างง่าย 
โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ 
การสกัดด้วยตัวทำละลาย 

   -หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ม.2 เล่ม 1 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) 

41-45 2 ว 2.1 ม.2/3 นำวิธีการแยกสารไปใช้
แก้ปัญหา 
ในชีวิตประจำวัน โดยบูรณา
การ 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี และ
วิศวกรรมศาสตร์ 

• ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับ 
การแยกสารบูรณาการกับคณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี โดยใช้กระบวนการ 
ทางวิศวกรรม สามารถนำไปใช้
แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันหรือปัญหา
ท่ีพบในชุมชนหรือสร้างนวัตกรรม 
โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 
- ระบุปัญหาในชีวิตประจำวันท่ี
เกี่ยวกับการแยกสารโดยใช้สมบัติทาง

 ✓ -หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ม.2 เล่ม 1 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) 
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สัปดาห์
ท่ี 

หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

กายภาพหรือนวัตกรรมท่ีต้องการ
พัฒนา โดยใช้หลักการดังกล่าว 
 
- รวบรวมข้อมูลและแนวคิดเกี่ยวกับ 
การแยกสารโดยใช้สมบัติทางกายภาพ 
ท่ีสอดคล้องกับปัญหาท่ีระบุ หรือ
นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมนั้น 
- ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา หรือ
พัฒนานวัตกรรมท่ีเกี่ยวกับการแยก
สารในสารผสม โดยใช้สมบัติทาง
กายภาพโดยเช่ือมโยงความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 
และกระบวนการทางวิศวกรรม 
รวมทั้งกำหนดและควบคุมตัวแปร 
อย่างเหมาะสม ครอบคลุม 
- วางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา 
หรือพัฒนานวัตกรรม รวบรวมข้อมูล 
จัดกระทำข้อมูลและเลือกวิธีการ 
ส่ือความหมายท่ีเหมาะสม 
ในการนำเสนอผล 
- ทดสอบ ประเมินผล ปรับปรุง 
วิธีการแก้ปัญหาหรือนวัตกรรมท่ี 
พัฒนาขึ้น โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ท่ีรวบรวมได้ 
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สัปดาห์
ท่ี 

หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

- นำเสนอวิธีการแก้ปัญหา หรือผล
ของนวัตกรรมท่ีพัฒนาขึ้น และผลท่ีได้ 
โดยใช้วิธีการส่ือสารท่ีเหมาะสมและ 
น่าสนใจ 

46-53 3 ว 2.1 ม.2/4 ออกแบบการทดลองและ
ทดลอง 
ในการอธิบายผลของชนิด 
ตัวละลาย ชนิดตัวทำละลาย 
อุณหภูมิท่ีมีต่อสภาพละลาย
ได้ 
ของสาร รวมทั้งอธิบายผลของ 
ความดันท่ีมีต่อสภาพละลาย
ได้ 
ของสาร โดยใช้สารสนเท 

• สารละลายอาจมีสถานะเป็นของแข็ง 
ของเหลวและแก๊ส สารละลาย 
ประกอบด้วยตัวทำละลายและตัว
ละลายกรณีสารละลายเกิดจากสารท่ี
มีสถานะเดียวกัน สารท่ีมีปริมาณมาก
ท่ีสุดจัดเป็นตัวทำละลาย กรณี
สารละลายเกิดจากสารท่ีมีสถานะ
ต่างกัน สารท่ีมีสถานะเดียวกัน 
กับสารละลายจัดเป็นตัวทำละลาย 
• สารละลายท่ีตัวละลายไม่สามารถ
ละลายในตัวทำละลายได้อีกท่ีอุณหภูมิ
หนึ่ง ๆเรียกว่า สารละลายอิ่มตัว 
• สภาพละลายได้ของสารในตัวทำ
ละลายเป็นค่าท่ีบอกปริมาณของสารท่ี
ละลายได้ในตัวทำละลาย 100 กรัม 
จนได้สารละลายอิ่มตัว ณ อุณหภูมิ 
และ 
ความดันหนึ่ง ๆ สภาพละลายได้ของ
สารบ่งบอกความสามารถในการ

✓  -หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ม.2 เล่ม 1 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) 
-วีดิทัศน์ 
องค์ประกอบของสารละลาย 
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-
book1/sci-m2b1-003/ 
 

https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-book1/sci-m2b1-003/
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-book1/sci-m2b1-003/
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สัปดาห์
ท่ี 

หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

ละลายได้ของตัวละลายในตัวทำ
ละลาย ซึ่งความสามารถ 
ในการละลายของสารขึ้นอยู่กับชนิด
ของตัวทำละลายและตัวละลาย 
อุณหภูมิ และความดัน 
• สารชนิดหนึ่ง ๆ มีสภาพละลายได้ 
แตกต่างกันในตัวทำละลายท่ีแตกต่าง
กันและสารต่างชนิดกันมีสภาพละลาย
ได้ในตัวทำละลายหนึ่ง ๆ ไม่เท่ากัน 
• เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น สารส่วนมาก 
สภาพละลายได้ของสารจะเพิ่มขึ้น 
ยกเว้นแก๊สเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นสภาพ
การละลายได้จะลดลง ส่วนความดันมี
ผลต่อแก๊สโดยเมื่อความดันเพิ่มขึ้น 
สภาพละลายได้จะสูงขึ้น 
• ความรู้เกี่ยวกับสภาพละลายได้ของ
สารเมื่อเปล่ียนแปลงชนิดตัวละลาย 
ตัวทำละลายและอุณหภูมิ สามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ 
ในชีวิตประจำวัน เช่น การทำน้ำเช่ือม
เข้มข้นการสกัดสารออกจากสมุนไพร
ให้ได้ปริมาณมากท่ีสุด 
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สัปดาห์
ท่ี 

หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

54-57 3 ว 2.1 ม.2/5 ระบุปริมาณตัวละลาย 
ในสารละลาย ในหน่วยความ
เข้มข้น 
เป็นร้อยละ ปริมาตรต่อ
ปริมาตร 
มวลต่อมวล และมวลต่อ
ปริมาตร 

• ความเข้มข้นของสารละลาย 
เป็นการระบุปริมาณตัวละลายใน
สารละลายหน่วยความเข้มข้นมีหลาย
หน่วย ท่ีนิยมระบุเป็นหน่วยเป็นร้อย
ละ ปริมาตรต่อปริมาตร มวลต่อมวล 
และมวลต่อปริมาตร 
• ร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตร 
เป็นการระบุปริมาตรตัวละลายใน
สารละลาย100 หน่วยปริมาตร
เดียวกัน นิยมใช้กับสารละลายท่ีเป็น
ของเหลวหรือแก๊ส 
• ร้อยละโดยมวลต่อมวล เป็นการระบุ 
มวลตัวละลายในสารละลาย 100 
หน่วยมวลเดียวกันนิยมใช้กับ
สารละลายท่ีมีสถานะเป็นของแข็ง 
• ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร เป็นการ
ระบุมวลตัวละลายในสารละลาย 100 
หน่วยปริมาตรนิยมใช้กับสารละลายท่ี
มีตัวละลายเป็นของแข็งในตัวทำ
ละลายท่ีเป็นของเหลว 
• การใช้สารละลาย ในชีวิตประจำวัน 
ควรพิจารณาจากความเข้มข้นของ 
สารละลาย ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของ 

✓  -หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ม.2 เล่ม 1 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) 

58-60 3 ว 2.1 ม.2/6 ตระหนักถึงความสำคัญของ
การ 
นำความรู้เรื่องความเข้มข้น
ของ 
สารไปใช้ โดยยกตัวอย่างการ
ใช้ 
สารละลายในชีวิตประจำวัน 
อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

✓  -หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ม.2 เล่ม 1 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) 
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สัปดาห์
ท่ี 

หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

การใช้งาน และผลกระทบต่อส่ิงชีวิต
และส่ิงแวดล้อม 

สรุปจำนวนตัวชี้วัดที่ต้องรู้ 17 รวม 20 สัปดาห์ 

สรุปจำนวนตัวชี้วัดที่ควรรู้ 2 60 ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำหนดการจัดการเรียนรู้ 
รายวิชา วิทยาการคำนวณ 3  รหัสวิชา ว 22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

หน่วยการเรียนรู้  2 หน่วย  เวลา 20 ชั่วโมง 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 

ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
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สัปดาห์
ท่ี 

หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการ

เรียนรู้ 

1-4 1 ว 4.1 ม.2/1 

คาดการณ์แนวโน้มเทคโนโลยี 
ท่ีจะเกิดขึ้น โดยพิจารณาจาก 
สาเหตุหรือปัจจัยท่ีส่งผลต่อ 
การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 
และวิเคราะห์ เปรียบเทียบ 
ตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี 
โดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
ต่อชีวิต สังคม และส่ิงแวดล้อม 

• สาเหตุหรือปัจจัยต่าง ๆ เช่น 
ความก้าวหน้าของศาสตร์ต่าง ๆ 
การเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม ทำให้เทคโนโลยี 
มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
• เทคโนโลยีแต่ละประเภทมีผลกระทบต่อ 
ชีวิต สังคม และส่ิงแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน 
จึงต้องวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย 
และตัดสินใจเลือกใช้ให้เหมาะสม 

✓   

5-8 1 ว 4.1 ม.2/2 

ระบุปัญหาหรือความต้องการ 
ในชุมชนหรือท้องถิ่น สรุปกรอบ 
ของปัญหา รวบรวม วิเคราะห์ 
ข้อมูลและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้อง 
กับปัญหา 

• ปัญหาหรือความต้องการในชุมชนหรือ 
ท้องถิ่นมีหลายอย่าง ขึ้นกับบริบทหรือ 
สถานการณ์ท่ีประสบ เช่น ด้านพลังงาน 
ส่ิงแวดล้อม การเกษตร การอาหาร 
• การระบุปัญหาจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ 
สถานการณ์ของปัญหาเพื่อสรุปกรอบของ 
ปัญหาแล้วดำเนินการสืบค้น รวบรวม 
ข้อมูล ความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การออกแบบ 
แนวทางการแก้ปัญหา 

✓   

9-13 2 ว 4.1 ม.2/3 

ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 
โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และ 
ตัดสินใจเลือกข้อมูลท่ีจำเป็น 
ภายใต้เงื่อนไขและทรัพยากร 
ท่ีมีอยู่ นำเสนอแนวทาง 

• การวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจ 
เลือกข้อมูลท่ีจำเป็น โดยคำนึงถึงเงื่อนไข 
และทรัพยากร เช่น งบประมาณ เวลา 
ข้อมูล และสารสนเทศ วัสดุ เครื่องมือและ 
อุปกรณ์ ช่วยให้ได้แนวทางการแก้ปัญหาท่ี 

✓   
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สัปดาห์
ท่ี 

หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการ

เรียนรู้ 
การแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจ 
วางแผนขั้นตอนการทำงาน 
และดำเนินการแก้ปัญหา 
อย่างเป็นขั้นตอน 

เหมาะสม 
• การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาทำได้ 
หลากหลายวิธี เช่น การร่างภาพ 
การเขียนแผนภาพ การเขียนผังงาน 
• การกำหนดขั้นตอนระยะเวลา 
ในการทำงานก่อนดำเนินการแก้ปัญหา 
จะช่วยให้การทำงานสำเร็จได้ 
ตามเป้าหมาย และลดข้อผิดพลาดของ 
การทำงานท่ีอาจเกิดขึ้น 

14-17 2 ว 4.1 ม.2/4 

ทดสอบ ประเมินผล และอธิบาย 
ปัญหาหรือข้อบกพร่องท่ีเกิดขึ้น 
ภายใต้กรอบเงื่อนไข พร้อมท้ัง 
หาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
และนำเสนอผลการแก้ปัญหา 

• การทดสอบและประเมินผล 
เป็นการตรวจสอบช้ินงาน หรือวิธีการ 
ว่าสามารถแก้ปัญหาได้ตามวัตถุประสงค์ 
ภายใต้กรอบของปัญหา เพื่อหาข้อบกพร่อง 
และดำเนินการปรับปรุงให้สามารถแก้ไข 
ปัญหาได้ 
• การนำเสนอผลงานเป็นการถ่ายทอดแนวคิด 
เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ 
ทำงานและช้ินงานหรือวิธีการท่ีได้ 
ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี เช่น 
การเขียนรายงาน การทำแผ่นนำเสนอ 
ผลงาน การจัดนิทรรศการ 

✓   

18-20 2 ว 4.1 ม.2/5 
ใช้ความรู้ และทักษะเกี่ยวกับ 
วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก 
ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ 

• วัสดุแต่ละประเภทมีสมบัติแตกต่างกัน 
เช่น ไม้ โลหะ พลาสติก จึงต้อง 
มีการวิเคราะห์สมบัติเพื่อเลือกใช้ 

 ✓  
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สัปดาห์
ท่ี 

หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการ

เรียนรู้ 
เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน 
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และ 
ปลอดภัย 

ให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน 
• การสร้างช้ินงานอาจใช้ความรู้ เรื่องกลไก 
ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เช่น LED มอเตอร์ 
บัซเซอร์ เฟือง รอก ล้อ เพลา 
• อุปกรณ์และเครื่องมือในการสร้างช้ินงาน 
หรือพัฒนาวิธีการมีหลายประเภท 
ต้องเลือกใช้ให้ถูกตอ้ง เหมาะสม และ 
ปลอดภัย รวมทั้งรู้จักเก็บรักษา 

สรุปจำนวนตัวชี้วัดที่ต้องรู้ 4 รวม 20 สัปดาห์ 

สรุปจำนวนตัวชี้วัดที่ควรรู้ 1 20 ชั่วโมง 
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โครงสร้างเวลาเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

บทที่ / เร่ือง เวลา (ชั่วโมง) 
ภาคเรียนที่ 1 
บทท่ี 1 ระบบนิเวศ 

 
4  

บทท่ี 2  พันธุศาสตร์ 16 
บทท่ี 3  คล่ืนและแสง 22 
บทท่ี 4  ระบบสุริยะ 18 

รวมภาคเรียนที่ 1 60 
 
หมายเหตุ จำนวนช่ัวโมงท่ีสอนในแต่ละบท รวมเวลาท่ีใช้ในการทดสอบไว้แล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำหนดการจัดการเรียนรู้ 
รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว 23101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 หน่วยการเรียนรู้  4 หน่วย  เวลา 60 ชั่วโมง  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 
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ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

1 
(14 – 18  
มิ.ย. 64) 

หน่วยที่ 1 
ระบบนิเวศ 

ว 1.1 ม.3/1 อธิบายปฏิสัมพันธ์
ของ 
องค์ประกอบของ
ระบบนิเวศท่ีได้จาก
การสำรวจ 

ㆍ ระบบนิเวศประกอบด้วยองค์ประกอบท่ีมีชีวิต เช่น พืช 
สัตว์ จุลินทรีย์ และองค์ประกอบท่ีไม่มีชีวิต เช่น แสง น้ำ
อุณหภูมิ แร่ธาตุ แก๊ส องค์ประกอบเหล่านี้มีปฏิสัมพันธ์กัน 
เช่น พืชต้องการแสง น้ำและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในการ
สร้างอาหาร สัตว์ต้องการอาหาร และสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม
ในการดำรงชีวิตเช่น อุณหภูมิ ความช้ืน องค์ประกอบท้ังสอง
ส่วนนี้จะต้องมีความสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสม ระบบนิเวศจึง
จะสามารถคงอยู่ต่อไปได้ 

✓  

สื่อประกอบการสอน 
-หนังสือวิทยาศาสตร์ศาสตร์ พว. 
ม.3 เล่ม 1 หน้า 2 – 43 
- แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ พว. 
ม.3 เล่ม 1 หน้า 2 – 43 
- ระบบนิเวศ 
https://www.youtube.com/watc
h?v=fIwLDCnV6a0 
- ความสัมพันธ์ของส่ิงมีชีวิตในระบบ
นิเวศ 
https://www.youtube.com/watc
h?v=t81QeWlsWe4 
 

ว 1.1 ม.3/2 อธิบายรูปแบบ
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างส่ิงมีชีวิตกับ
ส่ิงมีชีวิตรูปแบบต่างๆ  
ในแหล่งท่ีอยู่เดียวกัน
ท่ีได้จากการสำรวจ 

ㆍ ส่ิงมีชีวิตกับส่ิงมีชีวิตมีความสัมพันธ์กันในรูปแบบต่าง ๆ  
เช่น ภาวะพึ่งพากันภาวะองิอาศัย ภาวะเหยื่อกับผู้ล่าภาวะ
ปรสิต 

ㆍส่ิงมีชีวิตชนิดเดียวกันท่ีอาศัยอยู่ร่วมกันในแหล่งท่ีอยู่
เดียวกัน ในช่วงเวลาเดียวกันเรียกว่า ประชากร 

ㆍ กลุ่มส่ิงมีชีวิตประกอบด้วยประซากรของส่ิงมีชีวิตหลาย ๆ  
ชนิด อาศัยอยู่ร่วมกันในแหล่งท่ีอยู่เดียวกัน 

  

 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

2 
(21 – 25 

หน่วยที่ 1 
ระบบนิเวศ 

ว 1.1 ม.3/3 สร้างแบบจำลองใน
การอธิบายการ

  
สื่อประกอบการสอน 
-หนังสือวิทยาศาสตร์ศาสตร์ พว. 

https://www.youtube.com/watch?v=fIwLDCnV6a0
https://www.youtube.com/watch?v=fIwLDCnV6a0


166 
 

มิ.ย. 64) ถ่ายทอดพลังงาน
ในสายใยอาหาร 

ㆍ กลุ่มส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศแบ่งตามหน้าท่ีได้เป็น 3 กลุ่ม 
ได้แก่ ผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ ส่ิงมีชีวิต
ท้ัง 3 กลุ่มนี้มีความสัมพันธ์กัน ผู้ผลิตเป็นส่ิงมีชีวิตท่ีสร้าง
อาหารได้เอง โดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ผู้บริโภค เป็น
ส่ิงมีชีวิตท่ีไม่สามารถสร้างอาหารได้เองและต้องกินผู้ผลิตหรือ
ส่ิงมีชีวิตอื่นเป็นอาหารเมื่อผู้ผลิตและผู้บริโภคตายลง จะถูก
ย่อยโดยผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ซึ่งจะเปล่ียนสารอินทรีย์เป็น
สาร อนินทรีย์กลับคืนสู่ส่ิงแวดล้อม ทำให้เกิดการหมุนเวียน
สารเป็นวัฏจักร จำนวนผู้ผลิต ผู้บริโภคและผู้ย่อยสลาย
สารอินทรีย์ จะต้องมีความเหมาะสม จึงทำให้กลุ่มส่ิงมีชีวิตอยู่
ได้อย่างสมดุล 

ㆍ พลังงานถูกถ่ายทอดจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคลำดับต่าง ๆ  
รวมท้ังผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ในรูปแบบสายใยอาหารท่ี
ประกอบด้วยโซ่อาหารหลายโซ่ท่ีสัมพันธ์กัน ในการถ่ายทอด
พลังงานในโซ่อาหาร พลังงานท่ีถูกถ่ายทอดไปจะลดลงเรื่อย ๆ  
ตามลำดับของการบริโภค 

ㆍ การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศอาจทำให้มีสารพิษ
สะสมอยู่ในส่ิงมีชีวิตได้จนอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อส่ิงมีชีวิต 
และทำลายสมดุลในระบบนิเวศ ดังนั้นการดูแลรักษาระบบนิเวศ
ให้เกิดความสมดุล และคงอยู่ตลอดไปจึงเป็นส่ิงสำคัญ 

ม.3 เล่ม 1 หน้า 2 – 43 
- แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ พว. 
ม.3 เล่ม 1 หน้า 2 – 43 
- ระบบนิเวศ 
https://www.youtube.com/watc
h?v=fIwLDCnV6a0 
- ความสัมพันธ์ของส่ิงมีชีวิตในระบบ
นิเวศ 
https://www.youtube.com/watc
h?v=t81QeWlsWe4 

ว 1.1 ม.3/4 อธิบาย
ความสัมพันธ์ของ
ผู้ผลิตผู้บริโภค และ
ผู้ย่อยสลาย
สารอินทรีย์ใน
ระบบนิเวศ 
 

  

ว 1.1 ม.3/5 อธิบายการสะสม
สารพิษในส่ิงมีชีวิต
ในโซ่อาหาร   

ว 1.1 ม.3/6 ตระหนักถึง
ความสัมพันธ์ของ 
ส่ิงมีชีวิต และ
ส่ิงแวดล้อม 
ในระบบนิเวศ โดย
ไม่ทำลายสมดุลของ
ระบบนิเวศ 

 

 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ต้องรู้ 

 
ควรรู้ 

 
เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 

ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

https://www.youtube.com/watch?v=fIwLDCnV6a0
https://www.youtube.com/watch?v=fIwLDCnV6a0
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3 
(28 มิ.ย. – 
 2 ก.ค. 64) 

หน่วยที่ 2 
พันธุศาสตร์ 

ว.1.3 ม.3/1 อธิบาย
ความสัมพันธ์
ระหว่าง ยีน 
ดีเอ็นเอ และ
โครโมโซม โดยใช้ 
แบบจำลอง 

ㆍ ลักษณะทางพันธุกรรมของส่ิงมีชีวิตสามารถ
ถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปยังอกีรุ่นหนึง่ได้ โดยมียีนเป็น
หน่วยควบคุมลักษณะทางพันธุกรรม 

ㆍ โครโมโซมประกอบด้วย ดีเอ็นเอ และโปรตีน          
ขดอยู่ในนิวเคลียส ยีน ดีเอ็นเอและโครโมโซมมี
ความสัมพันธ์กันโดยบางส่วนของดีเอ็นเอทำหน้าท่ี 
เป็นยีนท่ีกำหนดลักษณะของส่ิงมีชีวิตส่ิงมีชีวิตท่ีมี
โครโมโซม 2 ชุด โครโมโซมท่ีเป็นคู่กันมีการเรียงลำดับ
ของยีนบนโครโมโซมเหมือนกนั เรียกว่า ฮอมอโลกัส
โครโมโซม ยีนหนึ่งท่ีอยู่บนคู่ฮอมอโลกัสโครโมโซม 
อาจมีรูปแบบแตกต่างกันเรียกแต่ละรูปแบบของยีนท่ี
ต่างกันนี้ว่าแอลลีล ซึ่งการเข้าคู่กันของแอลลีลต่าง ๆ
อาจส่งผลทำให้ส่ิงมีชีวิตมีลักษณะท่ีแตกต่างกันได้
ส่ิงมีชีวิตแต่ละชนิดมีจำนวนโครโมโซมคงท่ีมนุษย์มี
จำนวนโครโมโซม 23 คู่ เป็นออโตโซม 22 คู่ และ
โครโมโซมเพศ 1 คู่ เพศหญิงมีโครโมโซมเพศเป็น XX
เพศชายมีโครโมโซมเพศเป็น XY 

  

สื่อประกอบการสอน 
- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท. 
ม.3 เล่ม 1 หน้า 14 -31 
- แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ สสวท.  
ม.3 เล่ม 1  
  กิจกรรมท่ี 2.1 โครงสร้างท่ีเกี่ยวข้อง
กับการถ่ายทอดทางพันธุกรรมมี
ลักษณะอย่างไร 
  กิจกรรมท่ี 2.2 หน่วยที่กำหนด
ลักษณะทางพันธุกรรมเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะของส่ิงมีชีวิตอย่างไร 
- พันธุศาสตร์ 
https://www.youtube.com/watc
h?v=YOu7ffojY1g 
- กฎเมนเดล ตอน 1 
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-
sci-book1/sci-m3b1-004/  

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ต้องรู้ 

 
ควรรู้ 

 
เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 

ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

4 
(5 – 9 ก.ค. 64) 

หน่วยที่ 2 
พันธุศาสตร์ 

ว.1.3 ม.3/2 อธิบายการ
ถ่ายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรมจาก
การผสมโดย
พิจารณาลักษณะ

ㆍเมนเดลได้ศึกษาการถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมของต้นถั่วชนิดหนึ่ง และนำมาสู่หลักการฟื้น
ฐานของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของ
ส่ิงมีชีวิต 

  

สื่อประกอบการสอน 
-หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท.  
ม.3 เล่ม 1 หน้า 32 – 46  
- แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ สสวท. 
ม.3 เล่ม 1  

https://www.youtube.com/watch?v=YOu7ffojY1g
https://www.youtube.com/watch?v=YOu7ffojY1g
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book1/sci-m3b1-004/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book1/sci-m3b1-004/
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เดียวที่แอลลีลเด่น
ข่มแอล 
ลีลด้อยอย่าง
สมบูรณ์ 

ㆍส่ิงมีชีวิตท่ีมีโครโมโซมเป็น 2 ชุดยื่นแต่ละตำแหน่ง
บนฮอมอโลกัสโครโมโซมมี 2 แอลลีล โดยแอลลีลหนึ่ง 

มาจากพ่อ และอีกแอลลีลมาจากแม่ซึ่งอาจมีรูปแบบ
เดียวกัน หรือแตกต่างกันแอลลีลท่ีแตกต่างกันนี้ แอล
ลีลหนึ่งอาจมีการแสดงออกข่มอีกแอลลีลหนึ่งได้ 
เรียกแอลลีลนั้นว่าเป็นแอลลีลเด่นส่วนแอลลีลท่ีถูกข่ม
อย่างสมบูรณ์ เรียกว่าเป็นแอลลีลด้อย 
ㆍ เมื่อมีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ แอลลีลท่ีเป็นคู่กันใน
แต่ละฮอมอโลกัสโครโมโชมจะแยกจากกันไปสู่เชลล์
สืบพันธุ์แต่ละเซลล์โดยแต่ละเซลล์สืบพันธุ์จะได้รบั
เพียง" แอลลีล และจะมาเข้าคู่กับแอลลีลท่ีตำแหน่ง
เดียวกันของอีกเซลล์สืบพันธุ์หนึ่งเมื่อเกิดการปฏิสนธิ 
จนเกิดเป็นจีโนไทป์และแสดงฟีโนไทป์ในรุ่นลูก 

  กิจกรรมท่ี 2.3 โอกาสการเข้าคู่ของ 
แอลลีลเป็นเท่าใด 
  กิจกรรมท่ี 2.4 จีโนไทป์และฟีโน
ไทป์ของสัตว์ประหลาดเป็นอย่างไร 
   กิจกรรมท่ี 2.5 โครโมโซมในเซลล์
ร่างกายของมนุษย์เป็นอย่างไร 

- - กฎเมนเดล ตอน 2 
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3
-sci-book1/sci-m3b1-005/ 

- - จีโนไทป์และฟีโนไทป์ 
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3
-sci-book1/sci-m3b1-006/ 

ว.1.3 ม.3/3 อธิบายการเกิดจีโน
ไทป์และฟีโนไทป์
ของลูกและคำนวณ 
อัตราส่วนการเกิดจี
โนไทป์และฟีโนไทป์
ของรุ่นลูก   

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

5 
(12 - 16 
ก.ค. 64) 

หน่วยที่ 2 
พันธุศาสตร์ 

ว 1.3 ม.3/4 อธิบายความ
แตกต่างของ 
การแบ่งเซลล์แบบ
ไมโทซิสและ 
ไมโอซิส 

ㆍ กระบวนการแบ่งเซลล์ของส่ิงมีชีวิตมี 2 แบบ คือ ไมโทซิส 
และไม่โอซิส 

ㆍ ไมโทซิส เป็นการแบ่งเซลล์เพื่อเพิ่มจำนวนเซลล์ร่างกาย ผล
จากการแบ่งจะได้เซลล์ใหม่ 2 เซลล์ท่ีมีลักษณะและจำนวน
โครโมโซมเหมือนเซลล์ต้ังต้น 

ㆍ ไมโอซิส เป็นการแบ่งเซลล์เพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์ ผลจาก
การแบ่งจะได้เซลล์ใหม่ 4 เซลล์ท่ีมีจำนวนโครโมโซมเป็น
ครึ่งหนึ่งของเซลล์ต้ังต้น เมื่อเกิดการปฏิสนธิของเซลล์สืบพันธุ์ 

✓  

สื่อประกอบการสอน 
-หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท. 
ม.3 เล่ม 1 หน้า 47 - 51 
- แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ สสวท. 
ม.3 เล่ม 1  
   กิจกรรมท่ี 2.6 การแบ่งเซลล์แต่ละ
แบบแตกต่างกันอย่างไร 
   - การแบ่งเซลล์ 
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3
-sci-book1/sci-m3b1-007/ 

https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book1/sci-m3b1-005/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book1/sci-m3b1-005/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book1/sci-m3b1-007/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book1/sci-m3b1-007/
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ลูกจะได้รับการถ่ายทอดโครโมโซมชุดหนึ่งจากพ่อและอีกชุด
หนึ่งจากแม่ จึงเป็นผลให้รุ่นลูกมีจำนวนโครโมโซมเท่ากับรุ่น
พ่อแม่และจะคงท่ีในทุก ๆ  รุ่น 

 
 

6 
(19 - 23 
ก.ค. 64) 

หน่วยที่ 2 
พันธุศาสตร์ 

ว 1.3 ม.3/5 บอกได้ว่าการ
เปล่ียนแปลงของ 
ยื่นหรือโครโมโซม
อาจทำให้เกิดโรค
ทางพันธุกรรม
พร้อมท้ัง
ยกตัวอย่างโรคทาง
พันธุกรรม 

ㆍ การเปล่ียนแปลงของยีนหรือโครโมโซมส่งผลให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงลักษณะทางพันธุกรรมของส่ิงมีชีวิต เช่น โรคธาลัส
ซีเมียเกิดจากการเปล่ียนแปลง 

ของยีน กลุ่มอาการดาวน์เกิดจากการเปล่ียนแปลงจำนวน
โครโมโซมโรคทางพันธุกรรมสามารถถ่ายทอดจากพ่อแมไปสู่ลูก
ได้ ดังนั้น ก่อนแต่งงานและมีบุตรจึงควรป้องกันโดยการตรวจ
และวินิจฉัยภาวะเส่ียงจากการถ่ายทอดโรคทางพันธุกรรม 
 

  

สื่อประกอบการสอน 
- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท.ม.
3 เล่ม 1 หน้า 52 - 57 
- แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ สสวท. 
ม.3 เล่ม 1   กิจกรรมท่ี 2.7 
โครโมโซมของทารกในครรภ์เป็นปกติ
หรือไม่ - โรคทางพันธุกรรม 
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3
-sci-book1/sci-m3b1-008/ 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

6 (ต่อ)  
(19 - 23 
ก.ค. 64) 

หน่วยที่ 2 
พันธุศาสตร์ 

ว.1.3 ม.3/7 อธิบายการใช้
ประโยชน์จาก
ส่ิงมีชีวิตดัดแปร
พันธุกรรมและ
ผลกระทบท่ีอาจมี
ต่อมนุษย์และ
ส่ิงแวดล้อม โดยใช้
ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 

ㆍ มนุษย์เปล่ียนแปลงพันธุกรรมของส่ิงมีชีวิตตาม
ธรรมชาติ เพื่อให้ได้ส่ิงมีชีวิตท่ีมีลักษณะตามต้องการ 
เรียกส่ิงมีชีวิตนี้ว่าส่ิงมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม 

ㆍในปัจจุบันมนุษย์มีการใช้ประโยชน์จากส่ิงมีชีวิตดัด
แปรพันธุกรรมเป็นจำนวนมาก เช่น การผลิตอาหาร 
การผลิตยารักษาโรค การเกษตร อย่างไรก็ดีสังคมยังมี
ความกังวล เกี่ยวกับผลกระทบของส่ิงมีชีวิตดัดแปร 

พันธุกรรมท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม ซึ่งยังทำการ
ติดตามศึกษาผลกระทบดังกล่าว 

  

สื่อประกอบการสอน 
- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท. 
ม.3 เล่ม 1 หน้า 58 – 65  
- แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ สสวท. 
ม.3 เล่ม 1 
  กิจกรรมท่ี 2.8 วางแผนอย่างไรก่อน
แต่งงานเพื่อลดความเส่ียงท่ีจะมีบุตร
ท่ีเป็นโรคทางพันธุกรรม  
  กิจกรรมท่ี 2.9 ประโยชน์และ
ผลกระทบของส่ิงมีชีวิตดัดแปร
พันธุกรรมเป็นอย่างไร 
- ส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม 

ว.1.3 ม.3/8 ตระหนักถึง
ประโยชน์และ
ผลกระทบของ
ส่ิงมีชีวิตดัดแปร 
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พันธุกรรมท่ีอาจมี
ต่อมนุษย์และ
ส่ิงแวดล้อม โดย
การเผยแพร่ 
ความรู้ท่ีได้จากการ
โต้แย้ง 
ทางวิทยาศาสตร์ 
ซึ่งมีข้อมูล 
สนับสนุน 

https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3
-sci-book1/sci-m3b1-009/ 
 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

7 
(26 – 30  
ก.ค. 64) 

หน่วยที่ 2 
พันธุศาสตร์ 

ว.1.3 ม.3/9 เปรียบเทียบความ
หลากหลายทางชีวภาพ
ในระดับชนิดส่ิงมีชีวิต 
ในระบบนิเวศต่าง ๆ 

   ความหลากหลายทางชีวภาพมี 3 ระดับ 
ได้แก่ ความหลากหลายของระบบนิเวศ 
ความหลากหลายของชนิดส่ิงมีชีวิต 
และความหลากหลายทางพันธุกรรม 
ความหลากหลายทางชีวภาพนี้ มี
ความสำคัญต่อการรักษาสมดุลของระบบ
นิเวศ ระบบนิเวศท่ีมีความหลากหลายทาง
ชีวภาพสูงจะรักษาสมดุลได้ดีกว่าระบบ
นิเวศท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพต่ำ
กว่านอกจากนี้ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพยังมีความสำคัญต่อมนุษย์ในด้าน
ต่าง ๆเช่น ใช้เป็นอาหาร ยารักษาโรค 
วัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ดังนั้น จึง
เป็นหน้าท่ีของทุกคนในการดูแลรักษา
ความหลากหลายทางชีวภาพให้คงอยู่ 

  

สื่อประกอบการสอน 
- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท. 
ม.3 เล่ม 1 หน้า 66 - 77 
- แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ สสวท. 
ม.3 เล่ม 1  
  กิจกรรมท้ายบทเรียน จริยธรรมด้าน
พันธุศาสตร์ของนักเรียนเป็นอย่างไร 
- ความหลากหลายทางชีวภาพ 
https://youtu.be/MdStOaxagI4 
- ข้อสอบออนไลน์ เรื่อง พันธุศาสตร์ 
https://onlinetesting.ipst.ac.th/exa
mset/5f2accc864b20900ca77639c 
 
 

ว.1.3 ม.3/10 อธิบายความสำคัญของ 
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพท่ีมีต่อการรักษา
สมดุลของระบบนิเวศ
และต่อมนุษย์ 
 

  

ว.1.3 ม.3/11 แสดงความตระหนักใน
คุณค่าและความสำคัญ
ของความหลากหลาย
ทางชีวภาพโดยมีส่วน
ร่วมในการดูแลรักษา 

 

 

https://youtu.be/MdStOaxagI4
https://onlinetesting.ipst.ac.th/examset/5f2accc864b20900ca77639c
https://onlinetesting.ipst.ac.th/examset/5f2accc864b20900ca77639c
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ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

 
 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

8 
( 2 - 6 

ส.ค. 64 ) 

หน่วยที่ 3 
คล่ืนและแสง 

ว 2.1 ม.3/10 สร้างแบบจำลองท่ี
อธิบายการเกิดคล่ืนและ
บรรยายส่วนประกอบ
ของคล่ืน 

ㆍ คล่ืนเกิดจากการส่งผ่านพลังงาน 
โดยอาศัยตัวกลางและไม่อาศัยตัวกลางในคล่ืนกล 
พลังงานจะถูกถ่ายโอนผ่านตัวกลางโดยอนุภาค
ของตัวกลางไม่เคล่ือนท่ีไปกับคล่ืน คล่ืนท่ีแผ่
ออกมาจากแหล่งกำเนิดคล่ืนอย่างต่อเนื่องและมี
รูปแบบท่ีซ้ำกัน บรรยายได้ด้วยความยาวคล่ืน 
ความถี่ แอมพลิจูด 

✓  

สื่อประกอบการสอน 
- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท. 
ม.3 เล่ม 1 หน้า 80 - 102 
- แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ สสวท. 
ม.3 เล่ม 1  
  กิจกรรมท่ี 3.1 คล่ืนกลเกิดขึ้นได้
อย่างไรและมีลักษณะอย่างไร 
  กิจกรรมท่ี 3.2 คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าคือ
อะไร กิจกรรมท้ายบท สร้างเครื่องมือ
ตรวจสอบสเปกตรัมของแสงได้อย่างไร 
- คล่ืนกล 
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-
sci-book1/sci-m3b1-010/ 
- คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-
sci-book1/sci-m3b1-011/ 
- ข้อสอบออนไลน์ 
https://onlinetesting.ipst.ac.th/exa
mset/5f2ad05464b20900ca776406  

ว 2.1 ม.3/11 อธิบายคล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้าและ
สเปกตรัมคล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้าจากข้อมูล
ท่ีรวบรวมได้ 

ㆍคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นคล่ืนท่ีไม่อาศัย
ตัวกลางในการเคล่ือนท่ี มีความถี่ต่อเนื่องเป็น
ช่วงกว้างมาก เคล่ือนท่ีในสุญญากาศด้วย
อัตราเร็วเท่ากัน แต่จะเคล่ือนท่ีด้วย 
อัตราเร็วต่างกันในตัวกลางอื่นคล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้าแบ่งออกเป็นช่วงความถี่ 
ต่าง ๆ  เรียกว่า สเปกตรัมของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 
แต่ละช่วงความถี่มีช่ือเรียกต่างกัน ได้แก่ 
คล่ืนวิทยุ ไมโครเวฟอินฟราเรด แสงท่ีมองเห็น 
อัลตราไวโอเลตรังสีเอกซ์และรังสีแกมมา ซึ่ง
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ 

 

 

ว 2.1 ม.3/12 ตระหนักถึงประโยชน์และ
อันตรายจากคล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้าโดยนำเสนอ
การใช้ประโยชน์ในด้านต่าง 
 ๆและอันตรายจากคล่ืน

แม่เหล็กไฟฟ้า 
ในชีวิตประจำวัน 

 

 

https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book1/sci-m3b1-010/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book1/sci-m3b1-010/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book1/sci-m3b1-011/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book1/sci-m3b1-011/
https://onlinetesting.ipst.ac.th/examset/5
https://onlinetesting.ipst.ac.th/examset/5
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สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

    

ㆍ เลเซอร์เป็นคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีมี
ความยาวคล่ืนเตียว เป็นลำแสงขนานและ
มีความเข้มสูง นำไปใช้ในต้านต่าง ๆเช่น 
ด้านการส่ือสาร มีการใช้เลเซอร์สำหรับส่ง
สารสนเทศผ่านเส้นใยนำแสงโดยอาศัย
หลักการการสะท้อนกลับหมดของแสง 
ต้านการแพทย์ใช้ในการผ่าตัด 

ㆍคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้านอกจากจะ
สามารถนำไปใช้ประโยชน์แล้ว ยังมีโทษ
ต่อมนุษย์ด้วย เช่น ถ้ามนุษย์ได้รับรังสี

อัลตราไวโอเลตมากเกินไป อาจจะทำให้
เกิดมะเร็งผิวหนังหรือถ้าไต้รังสีแกมมา ซึ่ง
เป็นคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีมีพลังงานสูง อาจ
ทำลายเนื้อเยื่อหรืออาจทำให้เสียชีวิตได้

เมื่อได้รับรังสีแกมมาในปริมาณสูง 

   

 
 
 
 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 
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9 
(9 – 13 
ส.ค. 64) 

 

หน่วยที่ 3 
คล่ืนและแสง 

ว 2.1 ม.3/13 ออกแบบการทดลอง 
และดำเนินการทดลอง
ด้วยวิธีที่เหมาะสมในการ
อธิบายกฎการสะท้อน
ของแสง 

ㆍเมื่อแสงตกกระทบวัตถุจะเกิดการ
สะท้อนซึ่งเป็นไปตามกฎการสะท้อนของ
แสงโดยรังสีตกกระทบ เส้นแนวฉากรังสี
สะท้อนอยู่ในระนาบเตียวกันและมุมตก
กระทบเท่ากับมุมสะท้อน ภาพจากกระจก
เงาเกิดจากรังสีสะท้อนตัดกันหรือต่อแนว
รังสีสะท้อนให้ตัดกัน โดยถ้ารังสีสะท้อน
ตัดกันจริงจะเกิดภาพจริงแต่ถ้าต่อแนวรังสี
สะท้อนให้ตัดกันจะเกิดภาพเสมือน 

  

สื่อประกอบการสอน 
-หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท. 
ม.3 เล่ม 1 หน้า 103 - 112 
- แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ สสวท. 
ม.3 เล่ม 1  
  กิจกรรมท่ี 3.3 ความสัมพันธ์ระหว่าง
มุมตกกระทบและมุมสะท้อนเป็นอย่างไร 
- กฎการสะท้อนแสง 
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-
sci-book1/sci-m3b1-012/ 

10 
(16 – 20 
ส.ค. 64) 

 

หน่วยที่ 3 
คล่ืนและแสง 

ว 2.1 ม.3/14 เขียนแผนภาพการ
เคล่ือนท่ีของแสง 
แสดงการเกิดภาพจาก
กระจกเงา 

ㆍเมื่อแสงตกกระทบวัตถุจะเกิดการ
สะท้อนซึ่งเป็นไปตามกฎการสะท้อนของ
แสงโดยรังสีตกกระทบ เส้นแนวฉากรังสี
สะท้อนอยู่ในระนาบเตียวกันและมุมตก
กระทบเท่ากับมุมสะท้อน ภาพจากกระจก
เงาเกิดจากรังสีสะท้อนตัดกันหรือต่อแนว
รังสีสะท้อนให้ตัดกัน โดยถ้ารังสีสะท้อน
ตัดกันจริงจะเกิดภาพจริงแต่ถ้าต่อแนวรังสี
สะท้อนให้ตัดกันจะเกิดภาพเสมือน 

  

สื่อประกอบการสอน 
-หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท. 
ม.3 เล่ม 1 หน้า 113 - 131 
- แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ สสวท. 
ม.3 เล่ม1   
  กิจกรรมท่ี 3.4 ภาพท่ีเกิดจากจากแผ่น
สะท้อนแสงผิวราบมีลักษณะอย่างไร 
  กิจกรรมท่ี 3.5 การสะท้อนแสงจาก
แผ่นสะท้อนแสงผิวโค้งเป็นอย่างไร 
  กิจกรรมท่ี 3.6 ภาพท่ีเกิดจากกระจก
โค้งเป็นอย่างไร  
- ภาพท่ีเกิดจากระจกเงาราบ 
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-
sci-book1/sci-m3b1-013/ 

 

https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book1/sci-m3b1-012/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book1/sci-m3b1-012/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book1/sci-m3b1-013/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book1/sci-m3b1-013/
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สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

11 
(23 – 27 
ส.ค. 64) 

 

หน่วยที่ 3 
คล่ืนและแสง 

ว 2.1 ม.3/15 อธิบายการหักเหของ
แสงเมื่อผ่านตัวกลาง
โปร่งใสท่ีแตกต่าง 
กั้น และอธิบายการ
กระจายแสงของแสงขาว
เมื่อผ่านปริซึม 
จากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

ㆍเมื่อแสงเดินทางผ่านตัวกลางโปร่งใส 
ท่ีแตกต่างกัน เช่น อากาศและน้ำ อากาศ 
และแก้ว จะเกิดการหักเห หรืออาจเกิด 
การสะท้อนกลับหมดในตัวกลางท่ีแสง 
ตกกระทบ การหักเหของแสงผ่านตัวเลนส์ 
ทำให้เกิดภาพท่ีมีชนิดและขนาดต่าง ๆ 

ㆍ แสงขาวประกอบด้วยแสงสีต่าง ๆ 
เมื่อแสงขาวผ่านปริซึมจะเกิดการกระจาย 
แสงเป็นแสงสีต่าง ๆ เรียกว่า สเปกตรัม 
ของแสงขาว เมื่อเคล่ือนท่ีในตัวกลางใด ๆ 
ท่ีไม่ใช่อากาศ จะมีอัตราเร็วต่างกัน 
จึงมีการหักเหต่างกัน 

  

สื่อประกอบการสอน 
-หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท. 
ม.3 เล่ม 1 หน้า 132 - 150 
- แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ สสวท. 
ม.3 เล่ม 1  
  กิจกรรมท่ี 3.7 มุมหักเหมีความสัมพันธ์
กับมุมตกกระทบอย่างไร 
  กิจกรรมท่ี 3.9 การกระจายของแสง
เป็นอย่างไร 
- การหักเหของแสง 
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-
sci-book1/sci-m3b1-016/ 
- การกระจายของแสง 
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3sci-
book1/sci-m3b1-018/ 

 
 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ต้องรู้ 

 
ควรรู้ 

 
เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 

ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

12 
(30 ส.ค. – 
3 ก.ย. 64) 

หน่วยที่ 3 
คล่ืนและแสง 

ว 2.1 ม.3/16 เขียนแผนภาพการ
เคล่ือนท่ีของแสง แสดง
การเกิดภาพจากเลนส์
บาง 

ㆍเมื่อแสงเดินทางผ่านตัวกลางโปร่งใส 
ท่ีแตกต่างกัน เช่น อากาศและน้ำ อากาศ 
และแก้ว จะเกิดการหักเห หรืออาจเกิด 
การสะท้อนกลับหมดในตัวกลางท่ีแสง 

  

สื่อประกอบการสอน 
-หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท. 
ม.3 เล่ม 1 หน้า 151 - 159 
- แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ สสวท. 

https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book1/sci-m3b1-016/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book1/sci-m3b1-016/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3sci-book1/sci-m3b1-018/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3sci-book1/sci-m3b1-018/
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ตกกระทบ การหักเหของแสงผ่านตัวเลนส์ 
ทำให้เกิดภาพท่ีมีชนิดและขนาดต่าง ๆ 

ㆍ แสงขาวประกอบด้วยแสงสีต่าง ๆ 
เมื่อแสงขาวผ่านปริซึมจะเกิดการกระจาย 
แสงเป็นแสงสีต่าง ๆ เรียกว่า สเปกตรัม 
ของแสงขาว เมื่อเคล่ือนท่ีในตัวกลางใด ๆ
ท่ีไม่ใช่อากาศ จะมีอัตราเร็วต่างกันจึงมี
การหักเหต่างกัน 

ม.3 เล่ม 1  
  กิจกรรมท่ี 3.10 การหักเหของแสง
ขนานเมื่อผ่านเลนส์เป็นอย่างไร 
  กิจกรรมท่ี 3.11 ภาพท่ีเกิดจากเลนส์
นูนเป็นอย่างไร 
- เลนส์และภาพท่ีเกิดจากเลนส์นูนและ
เลนส์เว้า 
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-
sci-book1/sci-m3b1-019/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ต้องรู้ 

 
ควรรู้ 

 
เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 

ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

13 
(6 – 10 
ก.ย. 64) 

หน่วยที่ 3 
คล่ืนและแสง 

ว 2.1 ม.3/17 อธิบายปรากฏการณ์ท่ี
เกี่ยวกับแสง และการ
ทำงานของทัศน์อุปกรณ์
จากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 

ㆍการสะท้อนและการหักเหของแสง
นำไปใช้อธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกี่ยวกับ
แสง เช่น รุ้ง มิราจ และอธิบายการทำงาน
ของทัศนอุปกรณ์ เช่น แว่นขยาย กระจก
โค้ง จราจร กล้องโทรทรรศน์ กล้อง
จุลทรรศน์และแว่นขยาย 

  

สื่อประกอบการสอน 
- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท. 
ม.3 เล่ม 1 หน้า 141 - 146 
- แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ สสวท. 
ม.3 เล่ม 1  
   กิจกรรมท่ี 3.8 การสะท้อนกลับหมด
ของแสงเป็นอย่างไร 

ว 2.1 ม.3/18 เขียนแผนภาพการ
เคล่ือนท่ีของแสง แสดง   

https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book1/sci-m3b1-019/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book1/sci-m3b1-019/
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การเกิดภาพของทัศน
อุปกรณ์และเลนส์ตา 

ㆍในการมองวัตถุ เลนส์ตาจะถูกปรับ
โฟกัสเพื่อให้เกิดภาพชัดท่ีจอตา ความ
บกพร่องทางสายตา เช่น สายตาส้ันและ
สายตายาวเป็นเพราะตำแหน่งท่ีเกิดภาพ
ไม่ใต้อยู่ท่ีจอตาพอดี จึงต้องใช้เลนส์ในการ
แก้ไขเพื่อช่วยให้มองเห็นเหมือนคนสายตา
ปกติโดยคนสายตาส้ันใช้เลนส์เว้า ส่วนคน 
สายตายาวให้เลนส์นูน 

- การสะท้อนกลับหมดของแสง 
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-
sci-book1/sci-m3b1-017/ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ ควรรู้ 
เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 

ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

14 
(6 – 10 
ก.ย. 64) 

หน่วยที่ 3 
คล่ืนและแสง 

ว 2.1 ม.3/19 อธิบายผลของความ
สว่างท่ีมีต่อดวงตาจาก
ข้อมูลท่ีได้จากการสืบค้น 

ㆍความสว่างของแสงท่ีมีผลต่อดวงตา
มนุษย์การใช้สายตาในสภาพแวดล้อมท่ีมี
ความสว่างไม่เหมาะสมจะเป็นอันตรายต่อ
ดวงตา เช่น การดูวัตถุในท่ีมีความสว่าง
มากหรือน้อยเกินไป การจ้องตูน้าจอภาพ
เป็นเวลานาน ความสว่างบนพื้นท่ีรับแสงมี
หน่วยเป็นลักซ์ ความรู้เกี่ยวกับความสว่าง
สามารถนำมาใช้จัดความสว่างให้
เหมาะสมกับการทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น 

  
สื่อประกอบการสอน 
- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท. 
ม.3 เล่ม 1 หน้า 160 - 168 
- แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ สสวท. 
ม.3 เล่ม 1  
  กิจกรรมท่ี 3.12 ความสว่างท่ีเหมาะสม
กับกิจกรรมต่าง ๆ ควรมีค่าเท่าใด 
  กิจกรรมท้ายบท สร้างโพรเจกเตอร์
อย่างง่ายด้วยตัวเองได้อย่างไร 
- ความสว่าง 

ว 2.1 ม.3/20 วัดความสว่างของแสง 
สูงโดยใช้อุปกรณ์วัด
ความสว่างของแสง 

  

ว 2.1 ม.3/21 ตระหนักในคุณค่าของ
ความรู้เรื่องความสว่าง
ของแสงท่ีมีต่อดวงตา 
โดยวิเคราะห์ปัญหา 

  

https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book1/sci-m3b1-017/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book1/sci-m3b1-017/
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และเสนอแนะการจัด
ความสว่างให้เหมาะสม
ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ 

การจัดความสว่างท่ีเหมาะสมสำหรับการ
อ่านหนังสือ 

https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-
sci-book1/sci-m3b1-020/ 
- แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง คล่ืนและ
แสง 
https://onlinetesting.ipst.ac.th/exa
mset/5f2ad05464b20900ca776406 

 
 
 
 
 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

15 
(20 – 24 
ก.ย. 64) 

หน่วยที่ 4 
ระบบสุริยะ 

ว 3.1 ม.3/1 อธิบายการโคจรของดาว
เคราะห์รอบดวงอาทิตย์
ด้วยแรงโน้มถ่วงจาก
สมการ  
F = (Gmam2)/rl2 

ㆍในระบบสุริยะมีดวงอาทิตย์เป็น
ศูนย์กลางโดยมีดาวเคราะห์และบริวาร 
ดาวเคราะห์แคระ ดาวเคราะห์น้อย ดาว
หาง และอื่น ๆ เช่น วัตถุคอยเปอร์ โคจร
อยู่โดยรอบ ซึ่งดาวเคราะห์ และวัตถุ
เหล่านี้โคจรรอบดวงอาทิตย์ด้วยแรงโน้ม
ถ่วง แรงโน้มถ่วงเป็นแรงตึงดูดระหว่าง
วัตถุสองวัตถุ โดยเป็นสัดส่วนกับผลคูณ
ของมวลท้ังสอง และเป็นสัดส่วน ผกผัน 
กับคำลังสองของระยะทางระหว่างวัตถุท้ัง
สอง แสดงได้โดยสมการF = (Gmamb)/2 
เมื่อ F แทน ความโน้มถ่วงระหว่างมวลท้ัง
สองG แทนค่านิจโน้มถ่วงสากล m1 แทน

  

สื่อประกอบการสอน 
- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท. 
ม.3 เล่ม 1 หน้า 184 - 189 
- แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ สสวท. 
ม.3 เล่ม 1  
  กิจกรรมท่ี 4.1 ขนาดของแรงโน้มถ่วง
ขึ้นอยู่กับอะไร 
 
 

https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book1/sci-m3b1-020/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book1/sci-m3b1-020/
https://onlinetesting.ipst.ac.th/examset/
https://onlinetesting.ipst.ac.th/examset/
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มวลของวัตถุแรก m2 แทนมวลของวัตถุท่ี
สอง และ r แทนระยะห่างระหว่างวัตถุท้ัง
สอง 
 

 
 
 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

16 
( 27 ก.ย. – 
1 ต.ค. 64) 

หน่วยที่ 4 
ระบบสุริยะ 

ว 3.1 ม.3/1 อธิบายการโคจรของดาว
เคราะห์รอบดวงอาทิตย์
ด้วยแรงโน้มถ่วงจาก
สมการ  
F = (Gmam2)/rl2 

ㆍในระบบสุริยะมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง
โดยมีดาวเคราะห์และบริวารดาวเคราะห์แคระ 
ดาวเคราะห์น้อย ดาวหาง และอื่น ๆ เช่น วัตถุ
คอยเปอร์ โคจรอยู่โดยรอบ ซึ่งดาวเคราะห์ และ
วัตถุเหล่านี้โคจรรอบดวงอาทิตย์ด้วยแรงโน้ม
ถ่วง แรงโน้มถ่วงเป็นแรงดึงดูดระหว่างวัตถุสอง
วัตถุ โดยเป็นสัดส่วนกับผลคูณของมวลท้ังสอง 
และเป็นสัดส่วน ผกผันกับคำลังสองของ
ระยะทางระหว่างวัตถุท้ังสอง แสดงได้โดย
สมการF = (Gmamb)/2 เมื่อ F แทน ความโน้ม
ถ่วงระหว่างมวลท้ังสองG แทนค่านิจโน้มถ่วง
สากล m1 แทนมวลของวัตถุแรก m2 แทนมวล
ของวัตถุท่ีสอง และ r แทนระยะห่างระหว่าง
วัตถุท้ังสอง 

 

 สื่อประกอบการสอน 
- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท. 
ม.3 เล่ม 1 หน้า 190 -194 
- แรงโน้มถ่วงระหว่างโลกและดวง
อาทิตย์ 
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-
sci-book1/sci-m3b1-021/ 
 

 
 
 

https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book1/sci-m3b1-021/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book1/sci-m3b1-021/
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สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ต้องรู้ 
 

ควรรู้ 
 

เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

17 
( 4 – 8 
ต.ค. 64) 

หน่วยที่ 4 
ระบบสุริยะ 

ว 3.1 ม.3/2 สร้างแบบจำลองท่ี
อธิบายการเกิดฤดู และ
การเคล่ือนท่ีปรากฏของ
ดวงอาทิตย์ 

ㆍการท่ีโลกโคจรรอบควงอาทิตย์ในลักษณะ 
ท่ีแกนโลกเอียงกับแนวตั้งฉากของระนาบ 
ทางโคจร ทำให้ส่วนต่าง ๆ บนโลกไต้รับ 
ปริมาณแสงจากดวงอาทิตย์แตกต่างกัน 
ในรอบปี เกิดเป็นฤดู กลางวันกลางคืนยาว 
ไม่เท่ากัน และตำแหน่งการขึ้นและตกของ 
ดวงอาทิตย์ท่ีขอบฟ้าและเส้นทางการขึ้น 
และตกของดวงอาทิตย์เปล่ียนไปในรอบปี 
ซึ่งส่งผลต่อการดำรงชีวิต 

✓ 

 สื่อประกอบการสอน 
-หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท. 
ม.3 เล่ม 1 หน้า 195 -203 
- แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ สสวท. 
ม.3 เล่ม 1  
  กิจกรรมท่ี 4.2 ฤดูของโลกเกิดขึ้นได้
อย่างไร 
- ฤดูของโลก 
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-
sci-book1/sci-m3b1-022/ 
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สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ต้องรู้ 

 
ควรรู้ 

 
เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 

ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

18 
(11 - 15  
ต.ค. 64) 

หน่วยที่ 4 
ระบบสุริยะ 

ว 3.1 ม.3/2 สร้างแบบจำลองท่ี
อธิบายการเกิดฤดู และ
การเคล่ือนท่ีปรากฏของ
ดวงอาทิตย์ 

ㆍการท่ีโลกโคจรรอบควงอาทิตย์ในลักษณะท่ีแกนโลก
เอียงกับแนวต้ังฉากของระนาบทางโคจร ทำให้ส่วนต่าง 
 ๆบนโลกไต้รับปริมาณแสงจากดวงอาทิตย์แตกต่างกัน 

ในรอบปี เกิดเป็นฤดู กลางวันกลางคืนยาวไม่เท่ากัน 
และตำแหน่งการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ท่ีขอบฟ้า
และเส้นทางการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์เปล่ียนไปใน
รอบปีซึ่งส่งผลต่อการดำรงชีวิต 

✓ 

 สื่อประกอบการสอน 
-หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท. 
ม.3 เล่ม 1 หน้า 204 – 208 
- แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ สสวท.ม.3 
เล่ม 1  
  กิจกรรมท่ี 4.3 การเปล่ียนแปลง
ตำแหน่งและเส้นทางการเคล่ือนท่ี
ปรากฏ 

19  
(18 – 22  
ต.ค. 64) 

หน่วยที่ 4 
ระบบสุริยะ 

ว 3.1 ม.3/3 สร้างแบบจำลองท่ี
อธิบายการเกิดข้างขึ้น
ข้างแรมการเปล่ียนแปลง
เวลาการขึ้นและตกของ
ดวงจันทร์ และการเกิด
น้ำขึ้นน้ำลง 

ดวงจันทร์โคจรรอบโลก โลกและดวงจันทร์โคจรรอบดวง
อาทิตย์ ดวงจันทร์รับแสงจากดวงอาทิตย์ครึ่งดวง
ตลอดเวลา เมื่อดวงจันทร์โคจรรอบโลกได้หันส่วนสว่าง
มายังโลกแตกต่างกัน จึงทำให้คนบนโลกสังเกตส่วน
สว่างของดวงจันทร์แตกต่างไปในแต่ละวันเกิดเป็น
ข้างขึ้นข้างแรมดวงจันทร์โคจรรอบโลกในทิศทางเตียว
กันกับท่ีโลกหมุนรอบตัวเอง จึงทำให้เห็นดวงจันทร์ขึ้น
ช้าไปประมาณวันละ 50 นาทีแรงโน้มถ่วงท่ีดวงจันทร์ 
ดวงอาทิตย์กระทำต่อโลกทำให้เกิดปรากฏการณ์น้ำขึ้น
น้ำลง ซึ่งส่งผลต่อส่ิงแวดล้อมและส่ิงมีชีวิตบนโลก วันท่ี
น้ำมีระดับการขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดเรียก วันน้ำเกิด
ส่วน 

✓ 

 สื่อประกอบการสอน 
- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท. 
ม.3 เล่ม 1 หน้า 209 - 220 
- แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ สสวท. 
ม.3 เล่ม 1  
  กิจกรรมท่ี 4.4 ข้างขึ้น ข้างแรม 
เกิดขึ้นได้อย่างไร  
  กิจกรรมท่ี 4.5 น้ำขึ้น น้ำลงเป็น
อย่างไร- ข้างขึ้น ข้างแรม 
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-
sci-book1/sci-m3b1-024/ 
 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ต้องรู้ 

 
ควรรู้ 

 
เอกสาร / สื่อ/อืน่ๆ 

ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book1/sci-m3b1-024/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book1/sci-m3b1-024/
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20 
(25 – 30  
ต.ค. 64) 

หน่วยที่ 4 
ระบบสุริยะ 

ว 3.1 ม.3/4 อธิบายการใช้ประโยชน์
ของเทคโนโลยีอวกาศ
และยกตัวอย่าง
ความก้าวหน้าของ
โครงการสำรวจอวกาศ 
จากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 

ㆍเทคโนโลย ีอวกาศได ้ม ีบทบาทต ่อการ
ดำรงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันมากมาย มนุษย์
ได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ เช่น ระบบ
นำทางด้วยดาวเทียม (GNSS) การติดตามพายุ 
สถานการณ์ไฟป่า ดาวเทียมช่วยภัยแล้งการ
ตรวจคราบน้ำมันในทะเล 

ㆍ โครงการสำรวจอวกาศต่าง ๆ ได้พัฒนา 
เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจต่อโลกระบบสุริยะ
และเอกภพมากขึ้นเป็นลำดับตัวอย่างโครงการ
สำรวจอวกาศ เช่น การสำรวจส่ิงมีชีวิตนอกโลก 
การสำรวจดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ การ
สำรวจดาวอังคารและบริวารอื่นของดวงอาทิตย์ 

 ✓ 

สื่อประกอบการสอน 
- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท.ม.3 
เล่ม 1 หน้า 221 – 253  
- แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ สสวท.ม.3 
เล่ม 1  
   กิจกรรมท่ี 4.6 เทคโนโลยีอวกาศมี
อะไรบ้าง 
   กิจกรรมท่ี 4.7 ประโยชน์ของ
ดาวเทียมในชีวิตประจำวันมีอะไรบ้าง 
   กิจกรรมท่ี 4.8 โครงการสำรวจ
อวกาศความก้าวหน้าอย่างไร   กิจกรรม
ท้ายบท ดูดาววันไหนกันดี 
- เทคโนโลยีอวกาศ 
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-
sci-book1/sci-m3b1-026/ 
- ประโยชน์ของดาวเทียมใน
ชีวิตประจำวัน 
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-
sci-book1/sci-m2b1-027/ 
 

 
     

 

 - โครงการสำรวจอวกาศ 
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-
sci-book1/sci-m3b1-028/ 
- ข้อสอบออนไลน์ 
https://onlinetesting.ipst.ac.th/ 
examset/5f2ad0e364b20900ca 

https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book1/sci-m3b1-026/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book1/sci-m3b1-026/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book1/sci-m2b1-027/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book1/sci-m2b1-027/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book1/sci-m3b1-028/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book1/sci-m3b1-028/
https://onlinetesting.ipst.ac.th/
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776430 
(ครูผู้สอนสามารถปรับกิจกรรม 

การเรียนรู้ได้ตามความเหมาะสม) 
สรุปจำนวนตัวชี้วัดที่ต้องรู้ 25 9 รวม 20 สัปดาห์ 
สรุปจำนวนตัวชี้วัดที่ควรรู้ 34 60 ชั่วโมง 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 


