
   
 

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้ 

(Course Syllabus) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 

(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Stand School) 

 

1. ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์ 6       รหัสวิชา  ว23102 
จำนวนชั่วโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์      40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน    จำนวนหน่วยกิต  1.0  หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ระดับชั้น  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ภาคเรียนที่ 2       ปีการศึกษา  2565 
ผูส้อน นางพินรุง่  สอดศรี, นางสาววลัยวรรณ  พูลสุขโข, นางสาวจริยา  เอี่ยมศรีทอง 
 

2. คำอธิบายรายวิชา 
            ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของระบบนิเวศ รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต
รูปแบบต่าง ๆ ในแหล่งท่ีอยู่เดียวกัน การถ่ายทอดพลังงานในสายใยอาหาร ความสัมพันธ์ของผู้ผลิต ผู้บริโภค 
และผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ในระบบนิเวศ การสะสมสารพิษในส่ิงมีชีวิตในโซ่อาหาร ความสัมพันธ์ของส่ิงมีชีวิต 
และส่ิงแวดล้อมในระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพในระดับชนิดสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศต่าง ๆ 
ความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ สมบัติทางกายภาพวัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิก และวัสดุ
ผสม การเกิดปฏิกิริยาเคมี การจัดเรียงตัวใหม่ของอะตอมเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี สมการข้อความ กฎทรงมวล 
ปฏิกิริยาดูดความร้อน และปฏิกิริยาคายความร้อน การเปล่ียนแปลงพลังงานความร้อนของปฏิกิริยา ปฏิกิริยา
การเกิดสนิมของเหล็ก ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะ ปฏิกิริยาของกรดกับเบส และปฏิกิริยาของเบสกับโลหะ
ปฏิกิริยาการเผาไหม้ การเกิดฝนกรด การสังเคราะห์ด้วยแสง ประโยชน์และโทษของปฏิกิริยาเคมีที ่มีต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์กระแสไฟฟ้าและความต้านทาน ปริมาณท่ี
เกี่ยวข้องโดยใช้สมการ V = IR ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้า ปริมาณทางไฟฟ้า 
ความต่างศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า แผนภาพวงจรไฟฟ้าแสดงการต่อตัวต้านทานแบบอนุกรม
และขนาน การทำงานของช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย พลังงานไฟฟ้าโดยใช้สมการ W = Pt ค่าไฟฟ้าของ
เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการอธิบาย เขียน ยกตัวอย่าง วิเคราะห์ คำนวณ ต่อ สร้าง
แบบจำลอง ตระหนัก ออกแบบการทดลอง เขียนแผนภาพ การวัด แก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล  

เพื่อให้เกิดความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีทักษะในการใช้ชีวิตเพื่อให้สามารถ
ดำรงชีวิตในสังคม รักความเป็นไทย รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง ซื่อสัตย์ สุจริต ใฝ่เรียนรู้ 
มุ่งมั่นในการทำงาน และมีจิตสาธารณะ   
 

 



   

3. ตัวชี้วัดของรายวิชา 
ว 1.1 ม.3/1 อธิบายปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบนิเวศท่ีได้จากการสำรวจ 
ว 1.1 ม.3/2 อธิบายรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตรูปแบบต่าง ๆ ในแหล่งที่อยู่

เดียวกันท่ีได้จากการสำรวจ 
ว 1.1 ม.3/3 สร้างแบบจำลองในการอธิบายการถ่ายทอดพลังงานในสายใยอาหาร 
ว 1.1 ม.3/4 อธิบายความสัมพันธ์ของผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ในระบบนิเวศ 
ว 1.1 ม.3/5 อธิบายการสะสมสารพิษในส่ิงมีชีวิตในโซ่อาหาร 
ว 1.1 ม.3/6 ตระหนักถึงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศ โดยไม่ทำลาย

สมดุลของระบบนิเวศ 
ว 1.3 ม.3/9 เปรียบเทียบความหลากหลายทางชีวภาพในระดับชนิดส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศต่าง ๆ 
ว 1.3 ม.3/10 อธิบายความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อการรักษาสมดุลของระบบ

นิเวศและต่อมนุษย์ 
ว 1.3 ม.3/11 แสดงความตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมี

ส่วนร่วมในการดูแลรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ 
ว 2.1 ม.3/1 ระบุสมบัติทางกายภาพและการใช้ประโยชน์วัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิก และวัสดุ

ผสมโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และสารสนเทศ 
ว 2.1 ม.3/2 ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้วัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิก และวัสดุผสม โดย

เสนอแนะแนวทางการใช้วัสดุอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
ว 2.1 ม.3/3 อธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมี รวมถึงการจัดเรียงตัวใหม่ของอะตอมเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี

โดยใช้แบบจำลองและสมการข้อความ 
ว 2.1 ม.3/4 อธิบายกฎทรงมวล โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
ว 2.1 ม.3/5 วิเคราะห์ปฏิกิริยาดูดความร้อน และปฏิกิริยาคายความร้อน จากการเปลี่ยนแปลง

พลังงานความร้อนของปฏิกิริยา 
ว 2.1 ม.3/6 อธิบายปฏิกิริยาการเกิดสนิมของเหล็ก ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะ ปฏิกิริยาของกรดกับ

เบส และปฏิกิริยาของเบสกับโลหะ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และอธิบายปฏิกิริยา
การเผาไหม้การเกิดฝนกรด การสังเคราะห์ด้วยแสง โดยใช้สารสนเทศ รวมทั้งเขียน
สมการข้อความแสดงปฏิกิริยาดังกล่าว 

ว 2.1 ม.3/7 ระบุประโยชน์และโทษของปฏิกิริยาเคมีท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม และยกตัวอย่าง
วิธีการป้องกันและแก้ปัญหาที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจำวัน จากการ
สืบค้นข้อมูล 

ว 2.1 ม.3/8 ออกแบบวิธีแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีโดยบูรณา
การวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ 

 
 

 



   

4. กำหนดการจัดการเรียนรู้ 
 

สัปดาห์ วัน/เดือน/ป ี เร่ืองที่สอน 
1 1 พ.ย. – 4 พ.ย. 2565 การเกิดปฏิกิริยา (สอนชดเชยวันจันทร์ของสัปดาห์ท่ี 1 วันท่ี 31 

ต.ค. 2565 โดยมอบหมายใบงาน เรื่อง การเกิดปฏิกิริยาเคมี สอน
ผ่าน Line , google classroom , google meet) 

2 7 พ.ย. – 11 พ.ย. 2565 มวลรวมของสารก่อนและหลังเกิดปฏิกิริยาเคมี  
3 14 พ.ย. – 18 พ.ย. 2565 การถ่ายโอนความร้อนของปฏิกิริยาเคมี 
4 21 พ.ย. – 25 พ.ย. 2565 ปฏิกิริยาเคมีรอบตัว 
5 28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2565 ปฏิกิริยาของกรดกับเบส  
6 5 ธ.ค. – 9 ธ.ค. 2565 ปฏิกิริยาเคมท่ีีมีผลต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงต่าง ๆ รอบตัว  

(สอนชดเชยวันหยุด ในวันท่ี 5 ธ.ค. 2565 โดยมอบหมายใบงาน 
เรื่อง ปฏิกิริยาเคมีท่ีมีผลต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงต่าง ๆ รอบตัว ชดเชย
การสอนผ่าน Line, google classroom, google meet) 

 
 
 
 
 
 
 

ว 2.3 ม.3/1 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์กระแสไฟฟ้า และความต้านทาน และ
คำนวณปริมาณท่ีเกี่ยวข้องโดยใช้สมการ V = IR จากหลักฐานเชิงประจักษ์ 

ว 2.3 ม.3/2 เขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้า 

ว 2.3 ม.3/3 ใช้โวลต์มิเตอร์ แอมมิเตอร์ในการวัดปริมาณทางไฟฟ้า 

ว 2.3 ม.3/4 วิเคราะห์ความต่างศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าเมื่อต่อตัวต้านทานหลายตัว

แบบอนุกรมและแบบขนานจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 

ว 2.3 ม.3/5 เขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าแสดงการต่อตัวต้านทานแบบอนุกรมและขนาน 

ว 2.3 ม.3/6 บรรยายการทำงานของช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายในวงจรจากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 

ว 2.3 ม.3/7 เขียนแผนภาพและต่อช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายในวงจรไฟฟ้า 

ว 2.3 ม.3/8 อธิบายและคำนวณพลังงานไฟฟ้าโดยใช้สมการ W = Pt รวมทั้งคำนวณค่าไฟฟ้าของ

เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 

ว 2.3 ม.3/9 ตระหนักในคุณค่าของการเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยนำเสนอวิธีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า
อย่างประหยัดและปลอดภัย 

     

รวม  26  ตัวชี้วัด 
 



   

สัปดาห์ วัน/เดือน/ป ี เร่ืองที่สอน 
7 12 ธ.ค. – 16 ธ.ค. 2565 วัสดุในชีวิตประจำวัน (สอนชดเชยวันหยุด ในวันท่ี 12 ธ.ค. 2565 

โดยมอบหมายใบงาน เรื่อง ประเภทของวัสดุ ชดเชยการสอนผ่าน 
Line, google classroom, google meet) 

8 19 ธ.ค. – 22 ธ.ค. 2565 
23 ธ.ค. 2565 

พอลิเมอร์ เซรามิก และโลหะ 
สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

9 26 ธ.ค. – 29 ธ.ค. 2565 
30 ธ.ค. 2565 

สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย  
(สอนชดเชยวันหยุด ในวันท่ี 30 ธ.ค. 2565 โดยมอบหมายใบงาน 
เรื่อง การต่อวงจรไฟฟ้า ชดเชยการสอนผ่าน Line, google 
classroom, google meet) 

10 2 ม.ค. – 6 ม.ค. 2566 ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า และความ
ต้านทาน (สอนชดเชยวันหยุด ในวันท่ี 2 ม.ค. 2566 โดย
มอบหมายใบงาน เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ 
กระแสไฟฟ้า และความต้านทาน ชดเชยการสอนผ่าน Line, 
google classroom, google meet) 

11 9 ม.ค. – 13 ม.ค. 2566 กฎของโอห์ม 
12 16 ม.ค. – 20 ม.ค. 2565 วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมและขนาน (สอนชดเชยวันหยุด ในวันท่ี 16 

ม.ค. 2566 โดยมอบหมายใบงาน เรื่อง การคำนวณวงจรไฟฟ้า
แบบอนุกรมและขนาน ชดเชยการสอนผ่าน Line, google 
classroom, google meet) 

13 23 ม.ค. – 27 ม.ค. 2566 ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน  
14 30 ม.ค. – 3 ก.พ. 2566 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น  
15     6 ก.พ. – 10 ก.พ. 2566 ระบบนิเวศและองค์ประกอบของระบบนิเวศ 
16 13 ก.พ. – 17 ก.พ. 2566 ความหลากหลายทางชีวภาพ  
17 20 ก.พ. – 24 ก.พ. 2566 คุณค่าและความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ  
18 27 ก.พ. – 3 มี.ค. 2566 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
19 6 มี.ค. – 10 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 6 (ว23102) 
20 13 มี.ค. – 17 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 6 (ว23102) 

 
 
 
 



   

5. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
  5.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
          สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 70 : 30    คะแนน 
      - คะแนนก่อนกลางภาค   25  คะแนน  
             - คะแนนสอบกลางภาค   20  คะแนน 
             - คะแนนหลังกลางภาค   25  คะแนน (ช้ินงาน 5 คะแนน STEM)  
             - คะแนนสอบปลายภาค   30  คะแนน 
               รวมคะแนน    100  คะแนน 
 

5.2 คะแนนสอบก่อนกลางภาค 25 คะแนน 

 ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

ว 2.1 ม.3/3-8 ปฏิกิริยาเคมี 15 - การตรวจคำตอบจาก
ใบงาน, ใบกิจกรรม 
- ช้ินงาน 

- computer 
- iPad 
- Power Point 
- อุปกรณ์ในการทำการ
ทดลองท่ี 1.1-1.5 

ว 2.1 ม.3/1-2 วัสดุใน
ชีวิตประจำวัน 

10 - การตรวจคำตอบจาก
ใบงาน, ใบกิจกรรม 

- computer 
- iPad 
- Power Point 

 

5.3 คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน (23, 26–29 ธ.ค. 2565) 
 

 ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน 

ว 2.1 ม.3/3-8 ปฏิกิริยาเคมี 20 - แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 4  
ตัวเลือก จำนวน 45 ข้อ (15 คะแนน) 
- แบบทดสอบอัตนัย แสดงวิธีทำจำนวน 
2 ข้อ (5 คะแนน) 

ว 2.1 ม.3/1-2 วัสดุในชีวิตประจำวัน 

 

 
 
 
 
 



   

5.4 คะแนนสอบหลังกลางภาค 25 คะแนน 
 

 ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

ว 2.3 ม.3/1-9 ไฟฟ้า 15 - การตรวจคำตอบจาก
ใบงาน, ใบกิจกรรม 
- ช้ินงาน 5 คะแนน 
(STEM) 

- computer 
- iPad 
- Power Point 

ว 1.1 ม.3/1-6 
ว 1.3 ม.3/9-11 

ระบบนิเวศและ
ความหลากหลาย 

ทางชีวภาพ 

10 - การตรวจคำตอบจาก
ใบงาน, ใบกิจกรรม 
 

- computer 
- iPad 
- Power Point 

 
5.5 คะแนนสอบปลายภาค รวม  30  คะแนน (27-28 ก.พ. 1– 3 มี.ค. 2566) 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลปลายภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

ว 2.3 ม.3/1-9 ไฟฟ้า 30 - แบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 4  
ตัวเลือก จำนวน 50 ข้อ (25 คะแนน) 
- แบบทดสอบอัตนัย แสดงวิธีทำ จำนวน 
2 ข้อ (5 คะแนน) 

ว 1.1 ม.3/1-6 
ว 1.3 ม.3/9-11 

ระบบนิเวศและความ 
หลากหลายทางชีวภาพ 

 

5.6 ผลงานการออกแบบการใช้พลังงานในอนาคต (STEM) 
 

หน่วยการเรียนรู้หรือสาระ
การเรียนรู้/ตัวชี้วัดหรือผล

การเรียนรู้/บูรณาการ 

วิธีการเก็บ 
คะแนน 

ชิ้นงาน 
กำหนดเวลา 

ส่งงาน 
หมายเหตุ ลักษณะ 

ประเภท 
จำนวน 
ชิ้นงาน 

ว 2.3 ม.3/1-9 1.ใบบันทึกกิจกรรม 
2.แนวคิดในการออกแบบ 
3.ประสิทธิภาพ 
4.ความคิดสร้างสรรค์ใน
การออกแบบช้ินงาน 
5.ความสวยงามปราณีต
ของชูชีพ 
6.ประโยชน์ของการใช้งาน
ได้จริง 

ช้ินงาน 1 ช้ิน 24 ก.พ.2566 
 

 

 


