
 

 

โครงการสอน รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหสัวิชา   ว23101 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศกึษา  2564 

แผนการ
สอนที่ 

ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เร่ือง / สาระ 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ ตวัช้ีวดั / ผลการ
เรียนรู้ 

วิธีสอน/

กิจกรรม 

ภาระงาน/

ช้ินงาน 

การประเมิน

การเรียนรู้ 

ระยะเวลา

(ชัว่โมง) 

1 ปฐมนิเทศ 
วิทยาศาสตร์กบั
การแกปํ้ญหา 

-แนะนาํวิชาเรียน เน้ือหา ตวัช้ีวดั การวดัและประเมินผล ทดสอบ
ก่อนเรียน 
- วิธีการทางวิทยาศาสตร์ประกอบดว้ย 1. ตั้งปัญหา  2. 
ตั้งสมมติฐาน3. ตรวจสอบสมมติฐาน 4. วเิคราะห์ 5. สรุป 

 อธิบาย 
อภิปรายทาง 
(กรณีOnline
ใชm้eet) 

แบบทดสอ
บก่อนเรียน

Google 
Form 

สังเกต 2 
 

2 โครโมโซม ยนี 
และพนัธุกรรม 

- เมนเดลไดศ้ึกษาการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมของตน้ถัว่
ชนิดหน่ึง และนาํมาสู่หลกัการพื้นฐานของการถ่ายทอดลกัษณะ
ทางพนัธุกรรมของส่ิงมีชีวิต 
- ลกัษณะทางพนัธุกรรมของส่ิงมีชีวิตสามารถถ่ายทอดจากรุ่น
หน่ึงไปยงัอีกรุ่นหน่ึงไดโ้ดยมียนีเป็นหน่วยควบคุมลกัษณะทาง
พนัธุกรรม  
- โครโมโซมประกอบดว้ยดีเอน็เอ และโปรตีนขดอยู ่    ใน
นิวเคลียส ยนี  ดีเอน็เอ และโครโมโซมมีความสัมพนัธ์กนั โดย
บางส่วนของดีเอน็เอทาํหนา้ที่เป็นยนีที่กาํหนดลกัษณะของ
ส่ิงมีชีวิต  
-  ส่ิงมีชีวิตท่ีมีโครโมโซม 2 ชุด โครโมโซมที่เป็นคู่กนัมีการ
เรียงลาํดบัของยนีบนโครโมโซมเหมือนกนั เรียกว่า 

ว 1.3 ม.3/1  อธิบาย
ความสัมพนัธ์ระหว่างยนี ดีเอน็
เอ และโครโมโซม โดยใช้
แบบจาํลอง 
 
 

กระบวนการ
เรียนรู้แบบ
ร่วมมือ 
บรรยาย 
(Lecture 
Method) 
5Es 
Instructional 
Model(กรณี
Onlineใชว้ิธี
บรรยายทาง
meet) 

ใบงานที่ 1
เร่ือง 
โครโมโซม 
ยนี และ
พนัธุกรรม 
 

-ตรวจสอบ
ความถูกตอ้ง
ของใบงาน 
- สังเกตการมี
ส่วนร่วมใน
การอภิปราย 
-การนาํเสนอ
ผลงาน/ผล
การปฏิบติั
กิจกรรม 
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แผนการ
สอนที่ 

ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เร่ือง / สาระ 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ ตวัช้ีวดั / ผลการ
เรียนรู้ 

วิธีสอน/

กิจกรรม 

ภาระงาน/

ช้ินงาน 

การประเมิน

การเรียนรู้ 

ระยะเวลา

(ชัว่โมง) 

3 การคน้พบของ
เมนเดล  

ฮอมอโลกสัโครโมโซม ยนีหน่ึงที่อยูบ่นคู่ฮอมอโลกสั
โครโมโซมอาจมีรูปแบบแตกต่างกนั เรียกแต่ละรูปแบบของยนีที่
แตกต่างกนัน้ีว่า แอลลีล ซ่ึงการเขา้คู่กนัของแอลลีลต่าง ๆ อาจ
ส่งผลทาํใหส่ิ้งมีชีวิตมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัได ้
- ส่ิงมีชีวิตแต่ละชนิดมีจาํนวนโครโมโซมคงท่ี มนษุยมี์จาํนวน
โครโมโซม 23 คู่ เป็นออโตโซม 22 คู่ และ โครโมโซมเพศ 1 คู่ 
เพศหญิงมีโครโมโซมเพศเป็น XX เพศชายโครโมโซมเพศเป็น 
XY 
- ส่ิงมีชีวิตท่ีมีโครโมโซมเป็น 2 ชุด ยนีแต่ละตาํแหน่งบน 
ฮอมอโลกสัโครโมโซมมี 2 แอลลีล โดยแอลลีลหน่ึงมาจากพ่อ 
และอีกแอลลีลมาจากแม่ ซ่ึงอาจมีรูปแบบเดียวกนั หรือแตกต่าง
กนั แอลลีลท่ีแตกต่างกนัน้ีแอลลีลหน่ึงอาจมีการแสดงออกข่มอีก
แอลลีลหน่ึงได ้เรียกแอลลีลนั้นว่าเป็นแอลลีลเด่น ส่วนแอลลีลท่ี
ถูกข่มอยา่งสมบูรณ์ เรียกว่าเป็นแอลลีลดอ้ย  
- เม่ือมีการสร้างเซลลสื์บพนัธ์ุ แอลลีลที่เป็นคู่กนัในแต่ละ  
ฮอมอโลกสัโครโมโซมจะแยกจากกนัไปยงัเซลลสื์บพนัธ์ุ 
แต่ละเซลล ์โดยแต่ละเซลลสื์บพนัธ์ุจะไดรั้บเพียง 1  
แอลลีล และจะเขา้คู่กบัแอลลีลที่ตาํแหน่งเดียวกนัของอีกเซลล์
สืบพนัธ์ุหน่ึง เม่ือเกิดการปฏิสนธิจนเกิดเป็นจีโนไทป์และ
แสดงฟีโนไทป์ในรุ่นลูก 
 
 

ว1.3 ม.3/2  อธิบายการถา่ยทอด
ลกัษณะทางพนัธุกรรมจากการ
ผสมโดยพิจารณาลกัษณะเดียว 
ที่แอลลีลเด่นข่มแอลลีลดอ้ย
อยา่งสมบูรณ์ 
ว 1.3 ม.3/3  อธิบายการเกิดจีโน
ไทป์และฟีโนไทป์ของลูกและ
คาํนวณอตัราส่วนการเกิดจีโน
ไทป์และฟีโนไทป์ของรุ่นลูก 
 

กระบวนการ
เรียนรู้แบบ
ร่วมมือ 
บรรยาย 
(Lecture 
Method) 
5Es 
Instructional 
Model 
(กรณีOnline
ใชว้ิธีบรรยาย
ทางmeet) 

ใบงานที่ 2 
เร่ือง
การศึกษา
ของเมนเดล 
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แผนการ
สอนที่ 

ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เร่ือง / สาระ 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ ตวัช้ีวดั / ผลการ
เรียนรู้ 

วิธีสอน/

กิจกรรม 

ภาระงาน/

ช้ินงาน 

การประเมิน

การเรียนรู้ 

ระยะเวลา

(ชัว่โมง) 

4 การแบ่งเซลล ์ - การแบ่งเซลลข์องส่ิงมีชีวิตมี 2 แบบ คือ ไมโทซิสและไมโอซิส 
- ไมโทซิสเป็นการแบ่งเซลลเ์พื่อเพิ่มจาํนวนเซลลร่์างกายผลจาก
การแบ่งจะไดเ้ซลลใ์หม่ 2 เซลล ์ที่มีลกัษณะและจาํนวน
โครโมโซมเหมือนเซลลต์ั้งตน้  
- ไมโอซิสเป็นการแบ่งเซลลเ์พื่อสร้างเซลลสื์บพนัธ์ุ ผลจากการ
แบ่งจะไดเ้ซลลใ์หม่ 4 เซลล ์ที่มีจาํนวนโครโมโซมเป็นคร่ึงหน่ึง
ของเซลลต์ั้งตน้ เม่ือเกิดการปฏิสนธิของเซลลสื์บพนัธ์ุ ลูกจะ
ไดรั้บการถ่ายทอดโครโมโซมชุดหน่ึงจากพ่อและอีกชุดหน่ึงจาก
แม่ จึงเป็นผลใหรุ่้นลูกมีจาํนวนโครโมโซมเท่ากบัพ่อแม่ และ 
จะคงที่ในทุก ๆ รุ่น 

ว 1.3 ม.3/4 อธิบายความ
แตกต่างของการแบ่งเซลลแ์บบ
ไมโทซิสและไมโอซิส 
 

การสอนเนน้
กระบวนการ
คิด 
(กรณีOnline
ใชว้ิธีบรรยาย
ทางmeet) 

ใบงานที่ 3
เร่ือง การ
แบ่งเซลล์
ของ
ส่ิงมีชีวิต 
 

-ตรวจสอบ
ความถูกตอ้ง
ของใบงาน 
 

2 

5 และโครโมโซม
ของมนุษยแ์ละ
ความผิดปกติ
ทางพนัธุกรรม 

- การเปลี่ยนแปลงของยนีหรือโครโมโซมส่งผลใหเ้กิดการ
เปลี่ยนแปลงลกัษณะทางพนัธุกรรมของส่ิงมีชีวิต เช่น โรคธาลสั
ซีเมียเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของยนี  
กลุ่มอาการดาวน์เกิดจากจากการเปลี่ยนแปลงจาํนวนโครโมโซม 
- โรคทางพนัธุกรรมสามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกได ้ดงันั้น 
ก่อนแต่งงานและมีบุตรจึงควรป้องกนัโดยการตรวจและวินิจฉัย
ภาวะเส่ียงจากการถ่ายทอดโรคทางพนัธุกรรม 

ว 1.3 ม.3/5  บอกไดว้่าการ
เปลี่ยนแปลงของยนีหรือ
โครโมโซม อาจทาํใหเ้กิดโรค
ทางพนัธุกรรมพร้อมทั้ง
ยกตวัอยา่งโรคทางพนัธุกรรม 
ว 1.3 ม.3/6 ตระหนกัถึง
ประโยชน์ของความรู้เร่ืองโรค
ทางพนัธุกรรม โดยรู้ว่าก่อน
แต่งงานควรปรึกษาแพทยเ์พื่อ
ตรวจและวินิจฉัยภาวะเส่ียงของ
ลูกที่อาจเกิดโรคทางพนัธุกรร 

5Es 
Instructional 
Model 
(กรณีOnline
ใชว้ิธีบรรยาย
ทางmeet) 

ใบงานที่ 4 
เร่ือง โรค
ทาง
พนัธุกรรม 

-ตรวจสอบ
ความถูกตอ้ง
ของใบงาน 
- สังเกตการมี
ส่วนร่วมใน
การอภิปราย 
-การนาํเสนอ
ผลงาน/ผล
การปฏิบติั
กิจกรรม 
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แผนการ
สอนที่ 

ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เร่ือง / สาระ 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ ตวัช้ีวดั / ผลการ
เรียนรู้ 

วิธีสอน/

กิจกรรม 

ภาระงาน/

ช้ินงาน 

การประเมิน

การเรียนรู้ 

ระยะเวลา

(ชัว่โมง) 

6 ส่ิงมีชีวิตดดั
แปรพนัธุกรรม 

- มนุษยเ์ปลี่ยนแปลงพนัธุกรรมของส่ิงมีชีวิตตามธรรมชาติ
เพื่อใหไ้ดส่ิ้งมีชีวิตท่ีมีลกัษณะตามตอ้งการ เรียกส่ิงมีชีวิตน้ีว่า 
ส่ิงมีชีวิตดดัแปรพนัธุกรรม  
- ในปัจจุบนัมนุษยมี์การใชป้ระโยชน์จากส่ิงมีชีวิตดดัแปร
พนัธุกรรมเป็นจาํนวนมากเช่น การผลิตอาหาร การผลิตยารักษา
โรค การเกษตร อยา่งไรกต็าม สังคมยงัมีความกงัวลเกี่ยวกบั
ผลกระทบของส่ิงมีชีวิตดดัแปรพนัธุกรรมท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงยงัทาํการติดตามศึกษาผลกระทบดงักล่าว 

ว 1.3 ม.3/7  อธิบายการใช้
ประโยชน์จากส่ิงมีชีวิตดดัแปร
พนัธุกรรม และผลกระทบที่
อาจมีต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม
โดยใชข้อ้มูลที่รวบรวมได ้
ว 1.3 ม.3/8  ตระหนกัถึง
ประโยชน์และผลกระทบของ
ส่ิงมีชีวิตดดัแปรพนัธุกรรมท่ี
อาจมีต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม 
โดยการเผยแพร่ความรู้ที่ไดจ้าก
การโตแ้ยง้ทางวิทยาศาสตร์ ซ่ึง
มีขอ้มูลสนบัสนุน 

การสอนเนน้
กระบวนการ
คิด 
แบบสืบสวน
สอบสวน  
(กรณีOnline
ใชว้ิธีบรรยาย
ทางmeet) 

ใบงานที่ 5 
เร่ือง การดดั
แปร
พนัธุกรรม 

-ตรวจสอบ
ความถูกตอ้ง
ของใบงาน 
- สังเกตการมี
ส่วนร่วมใน
การอภิปราย 
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7 คลื่นกล 
 

คลื่นเกิดจากการส่งผ่านพลงังานโดยอาศยัตวักลางและไม่อาศยั
ตวักลาง ในคลื่นกล พลงังานจะถูกถ่ายโอนผา่นตวักลางโดย
อนุภาคของตวักลางไม่เคลื่อนที่ไปกบัคลื่น คลื่นที่แผ่ออกมาจาก
แหล่งกาํเนิดคลื่นอยา่งต่อเน่ืองและมีรูปแบบท่ีซํ้ ากนั บรรยายได้
ดว้ยความยาวคลื่น ความถี่ แอมพลิจูด 

ว 2.3 ม.3/10 สร้างแบบจาํลองที่
อธิบายการเกิดคลื่นและบรรยาย
ส่วนประกอบของคลื่น 

สืบเสาะหา
ความรู้ (5Es 
Instructional 
Model)และ
การคาํนวณ 

ใบงานที่ 6
เร่ือง คลื่น
กล 

-ตรวจสอบ
ความถูกตอ้ง
ของใบงาน 

 

3 

8 คลื่น
แม่เหลก็ไฟฟ้า
และประโยชน์
ของคลื่น
แม่เหลก็ไฟฟ้า 

- คลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้าเป็นคลื่นที่ไม่อาศยัตวักลางในการเคลื่อนที่ 
มีความถี่ต่อเน่ืองเป็นช่วงกวา้งมากเคลื่อนที่ในสุญญากาศดว้ย
อตัราเร็วเท่ากนั แต่จะเคลื่อนที่ดว้ยอตัราเร็วต่างกนัในตวักลางอื่น 
คลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้าแบ่งออกเป็นช่วงความถี่ต่าง ๆ เรียกว่า 

ว 2.3 ม.3/11 อธิบายคลื่น
แม่เหลก็ไฟฟ้าและสเปกตรัม
คลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้าจากขอ้มูลที่
รวบรวมได ้

สืบเสาะหา
ความรู้ (5Es 
Instructional 
Model) 

ใบงานที่ 7
เร่ือง คลื่น
แม่เหลก็ไฟ
ฟ้า 

-ตรวจสอบ
ความถูกตอ้ง
ของใบงาน 
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แผนการ
สอนที่ 

ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เร่ือง / สาระ 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ ตวัช้ีวดั / ผลการ
เรียนรู้ 

วิธีสอน/

กิจกรรม 

ภาระงาน/

ช้ินงาน 

การประเมิน

การเรียนรู้ 

ระยะเวลา

(ชัว่โมง) 

 

 สเปกตรัมของคลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้า แต่ละช่วงความถี่มีช่ือเรียก
ต่างกนั ไดแ้ก่ คลื่นวิทย ุไมโครเวฟ อินฟราเรด แสงที่มองเห็น 
อลัตราไวโอเลต รังสีเอกซ์และรังสีแกมมา ซ่ึงสามารถนาํไปใช้
ประโยชน์ได ้
- เลเซอร์เป็นคลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นเดียว เป็น
ลาํแสงขนานและมีความเขม้สูง นาํไปใชป้ระโยชน์ในดา้นต่าง ๆ 
เช่น ดา้นการส่ือสารมีการใชเ้ลเซอร์สาํหรับส่งสารสนเทศผ่าน
เส้นใยนาํแสง โดยอาศยัหลกัการการสะทอ้นกลบัหมดของแสง 
ดา้นการแพทยใ์ชใ้นการผ่าตดั 
- คลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้านอกจากจะสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์แลว้ 
ยงัมีโทษต่อมนุษยด์ว้ย เช่น ถา้มนุษยไ์ดรั้บรังสีอลัตราไวโอเลต
มากเกินไปอาจจะทาํใหเ้กิดมะเร็งผิวหนงั หรือถา้ไดรั้งสีแกมมา
ซ่ึงเป็นคลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้าที่มีพลงังานสูงและสามารถทะลุผ่าน
เซลลแ์ละอวยัวะได ้อาจทาํลายเน้ือเยือ่หรืออาจทาํใหเ้สียชีวิตได้
เม่ือไดรั้บรังสีแกมมาในปริมาณสูง 

ว 2.3 ม.3/12ตระหนกัถึง
ประโยชน์และอนัตรายจาก
คลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้าโดยนาํเสนอ
การใชป้ระโยชน์ในดา้นต่างๆ
และอนัตรายจากคลื่น
แม่เหลก็ไฟฟ้าในชีวิตประจาํวนั 

(กรณีOnline
ใชว้ิธีบรรยาย
ทางmeet) 

 - สังเกตการมี
ส่วนร่วมใน
การอภิปราย 

 

 

9 การสะทอ้นของ
แสงและการ
เกิดภาพจาก
กระจกเงา 

- เม่ือแสงตกกระทบวตัถุจะเกิดการสะทอ้นซ่ึงเป็นไปตามกฎการ
สะทอ้นของแสง โดยรังสีตกกระทบเส้นแนวฉาก รังสีสะทอ้นอยู่
ในระนาบเดียวกนัและมุมตกกระทบเท่ากบัมุมสะทอ้น ภาพจาก
กระจกเงาเกิดจากรังสีสะทอ้นตดักนัหรือต่อแนว รังสีสะทอ้นให้
ตดักนั โดยถา้รังสีสะทอ้นตดักนัจริง จะเกิดภาพจริง แต่ถา้ต่อ 

ว 2.3  ม .3/13 อ อ ก แ บ บ ก าร
ทดลองและดาํเนินการทดลอง
ด้ว ย วิ ธี ที่ เห ม าะ ส ม ใน ก า ร
อธิบายกฏการสะทอ้นของแสง 
 

สืบเสาะหา
ความรู้ (5Es 
Instructional 
Model)และ
การคาํนวณ 

ใบงานที่ 8

เร่ืองการ

สะทอ้นของ

แสงกระจก

เงา และ 

-ตรวจสอบ
ความถูกตอ้ง
ของใบงาน 
 

4 



แผนการ
สอนที่ 

ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เร่ือง / สาระ 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ ตวัช้ีวดั / ผลการ
เรียนรู้ 

วิธีสอน/

กิจกรรม 

ภาระงาน/

ช้ินงาน 

การประเมิน

การเรียนรู้ 

ระยะเวลา

(ชัว่โมง) 

  แนวรังสีสะทอ้นใหไ้ปตดักนั จะเกิดภาพเสมือน 
และมุมตกกระทบเท่ากบัมุมสะทอ้น ภาพจากกระจกเงาเกิดจาก
รังสีสะทอ้นตดักนัหรือต่อแนว รังสีสะทอ้นใหต้ดักนั โดยถา้รังสี
สะทอ้นตดักนัจริง จะเกิดภาพจริง แต่ถา้ต่อแนวรังสีสะทอ้นให้
ไปตดักนั จะเกิดภาพเสมือน 
- เม่ือแสงตกกระทบวตัถุจะเกิดการสะทอ้นซ่ึงเป็นไปตามกฎการ
สะทอ้นของแสง โดยรังสีตกกระทบเส้นแนวฉาก รังสีสะทอ้นอยู่
ในระนาบเดียวกนั และมุมตกกระทบเท่ากบัมุมสะทอ้น ภาพจาก
กระจกเงาเกิดจากรังสีสะทอ้นตดักนัหรือต่อแนว รังสีสะทอ้นให้
ตดักนั โดยถา้รังสีสะทอ้นตดักนัจริง จะเกิดภาพจริง แต่ถา้ต่อ
แนวรังสีสะทอ้นใหไ้ปตดักนั จะเกิดภาพเสมือน 

ว 2.3 ม.3/14 เขียนแผนภาพการ
เคลื่อนที่ของแสง แสดงการเกิด
ภาพจากกระจกเงา 

สืบเสาะหา
ความรู้ (5Es 
Instructional 
Model)และ
การคาํนวณ 
(กรณีOnline
ใชว้ิธีบรรยาย
ทางmeet) 

การเกิดภาพ
จาก 

-การนาํเสนอ
ผลงาน/ผล
การปฏิบติั
กิจกรรม 

 

10 การหกัเหของ
แสง 

- เม่ือแสงเดินทางผ่านตวักลางโปร่งใสที่แตกต่างกนั เช่น อากาศ
และนํ้า อากาศและแกว้ จะเกิดการหกัเห หรืออาจเกิดการสะทอ้น
กลบัหมดในตวักลางที่แสงตกกระทบ การหกัเหของแสงผ่าน
เลนส์ทาํใหเ้กิดภาพที่มีชนิดและขนาดต่าง ๆ  
- แสงขาวประกอบดว้ยแสงสีต่าง ๆ เม่ือแสงขาวผ่านปริซึมจะเกิด
การกระจายแสงเป็นแสงสีต่าง ๆ เรียกว่า สเปกตรัมของแสงขาว 
เม่ือเคลื่อนที่ในตวักลางใด ๆ ที่ไม่ใช่อากาศ จะมีอตัราเร็วต่างกนั 
จึงมีการหกัเหต่างกนั 

ว 2.3 ม.3/15 อธิบายการหักเห
ข อ งแ ส ง เม่ื อ ผ่ า น ตั ว ก ล า ง
โป ร่งใส ที่ แ ตก ต่างกัน แ ล ะ
อธิบายการกระจายแสงของแสง
ขาวเม่ือผ่านปริซึมจากหลกัฐาน
เชิงประจกัษ ์
ว 2.3 ม.3/16 เขียนแผนภาพการ
เคลื่อนที่ของแสงแสดงการเกิด
ภาพจากเลนส์บาง 

สืบเสาะหา
ความรู้ (5Es 
Instructional 
Model) 
(กรณีOnline
ใชว้ิธีบรรยาย
ทางmeet) 

ใบงานที่ 9
เร่ือง การหกั
เหของแสง 

-ตรวจสอบ
ความถูกตอ้ง
ของใบงาน    
-การนาํเสนอ
ผลงาน/ผล
การปฏิบติั
กิจกรรม 
 

5 



แผนการ
สอนที่ 

ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เร่ือง / สาระ 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ ตวัช้ีวดั / ผลการ
เรียนรู้ 

วิธีสอน/

กิจกรรม 

ภาระงาน/

ช้ินงาน 

การประเมิน

การเรียนรู้ 

ระยะเวลา

(ชัว่โมง) 

11 ปรากฎการณ์ที่
เกี่ยวกบัแสง 

-  ก า ร ส ะ ท้อ น แ ล ะ ก าร หั ก เห ข อ งแ ส งนํ าไ ป ใช้อ ธิ บ า ย
ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกบัแสง เช่น รุ้ง มิราจ และอธิบายการทาํงาน
ของทัศนอุปกรณ์  เช่น แว่นขยาย กระจกโค้งจราจร กล้อง
โทรทรรศน์ กลอ้งจุลทรรศน์ และแว่นขยาย 
 

ว 2.3 ม.3/17 อธิบาย
ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกบัแสงและ
การทาํงานของทศันอุปกรณ์
จากขอ้มูลที่รวบรวมได ้
 

สืบเสาะหา
ความรู้ (5Es 
Instructional 
Model)และ
การคาํนวณ 

ใบงานที่ 10 
เร่ือง ตาและ
การมองเห็น 

-ตรวจสอบ
ความถูกตอ้ง
ของใบงาน 
 

3 

12 ตากบัการ
มองเห็น 

-  ในการมองวตัถุ เลนส์ตาจะถูกปรับโฟกสั เพื่อให้เกิดภาพชดัที่
จอตา ความบกพร่องทางสายตา เช่น สายตาสั้ น และสายตายาว 
เป็นเพราะตาํแหน่งที่เกิดภาพไม่ได้อยู่ที่จอตาพอดี จึงต้องใช้
เลนส์ในการแกไ้ขเพื่อช่วยใหม้องเห็นเหมือนคนสายตาปกติ โดย
คนสายสั้นใชเ้ลนส์เวา้ ส่วนคนสายตายาวใชเ้ลนส์นูน 

ว 2.3 ม.3/18เขียนแผนภาพการ
เคลื่อนที่ของแสงแสดงการเกิด
ภาพของทศันอุปกรณ์และเลนส์
ตา 

สืบเสาะหา
ความรู้ (5Es 
Instructional 
Model)และ
การคาํนวณ 

ใบงานที่ 11 
เร่ือง ตากบั
การมองเห็น 

-ตรวจสอบ
ความถูกตอ้ง
ของใบงาน 

3 

13 ความสว่างของ
แสง 

- ความสว่างของแสงมีผลต่อดวงตามนุษย ์การใชส้ายตาใน
สภาพแวดลอ้มที่มีความสว่างไม่เหมาะสมจะเป็นอนัตรายต่อ
ดวงตา เช่น การดูวตัถุในที่มีความสว่างมากหรือนอ้ยเกินไป การ
จอ้งดูหนา้จอภาพเป็นเวลานาน ความสวา่งบนพื้นท่ีรับแสง มี
หน่วยเป็นลกัซ์ ความรู้เกี่ยวกบัความสว่างสามารถนาํมาใชจ้ดั
ความสว่างใหเ้หมาะสมกบัการทาํกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจดั
ความสว่างที่เหมาะสมสาํหรับการอ่านหนงัสือ 

ว 2.3 ม.3/19 อธิบายผลของ
ความสว่างที่มีต่อดวงตาจาก
ขอ้มูลที่ไดจ้ากการสืบคน้ 
ว 2.3 ม.3/20วดัความสวา่งของ
แสงโดยใชอุ้ปกรณ์วดัความ
สว่างของแสง 
ว 2.3 ม.3/21ตระหนกัในคุณค่า
ของความรู้เร่ืองความสว่างของ
แสงที่มีต่อดวงตาโดยวิเคราะห์
สถานการณ์ปัญหาและเสนอ 
การจดัความสว่างใหเ้หมาะสม
ในการทาํกิจกรรมต่างๆ 

สืบเสาะหา
ความรู้ (5Es 
Instructional 
Model) 
(กรณีOnline
ใชว้ิธีบรรยาย
ทางmeet) 

ใบงานที่ 12 
เร่ือง ตากบั
การมองเห็น 

-ตรวจสอบ
ความถูกตอ้ง
ของใบงาน 

3 



แผนการ
สอนที่ 

ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เร่ือง / สาระ 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ ตวัช้ีวดั / ผลการ
เรียนรู้ 

วิธีสอน/

กิจกรรม 

ภาระงาน/

ช้ินงาน 

การประเมิน

การเรียนรู้ 

ระยะเวลา

(ชัว่โมง) 

14 การโคจรของ
ดาวเคราะห์รอบ
ดวงอาทิตย ์

ดาวหาง และอื่น ๆ เช่น วตัถุคอยเปอร์โคจรอยูโ่ดยรอบ ซ่ึงดาว
เคราะห์ และวตัถุเหล่าน้ีโคจรรอบดวงอาทิตยด์ว้ยแรงโนม้ถ่วง 
แรงโนม้ถ่วงเป็นแรงดึงดูดระหว่างวตัถุสองวตัถุ โดยเป็นสัดส่วน
กบัผลคูณของมวลทั้งสอง และเป็นสัดส่วนผกผนักบักาํลงัสอง
ของระยะทางระหว่างวตัถุทั้งสอง แสดงไดโ้ดยสมการ F = 
(Gm1m2)/r2 เม่ือ F แทนความโนม้ถ่วงระหว่างมวลทั้งสอง G 
แทนค่านิจโนม้ถ่วงสากล m1 แทนมวลของวตัถุแรก m2 แทนมวล
ของวตัถุที่สอง และ r แทนระยะห่างระหว่างวตัถุทั้งสอง 

ว 3.1 ม.3/1 อธิบายการโคจร
ของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์
ดว้ยแรงโนม้ถ่วงจากสมการ  
 F = (Gm1m2)/r2 
 
 

สืบเสาะหา
ความรู้ (5Es 
Instructional 
Model)และ
การคาํนวณ
(กรณีOnline
ใชว้ิธีบรรยาย
ทางmeet) 

ใบงานที่ 13 
เร่ือง การ
โคจรของ
ดาวเคราะห์
รอบดวง
อาทิตย ์

-ตรวจสอบ
ความถูกตอ้ง
ของใบงาน 
- สังเกตการมี
ส่วนร่วมใน
การอภิปราย 

 

3 

15 การเกิดฤดูกาล การที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตยใ์นลกัษณะที่แกนโลกเอียงกบั
แนวตั้งฉากของระนาบทางโคจร ทาํใหส่้วนต่าง ๆ บนโลกไดรั้บ
ปริมาณแสงจากดวงอาทิตยแ์ตกต่างกนัในรอบปี เกิดเป็นฤดู
กลางวนักลางคืนยาวไม่เท่ากนั และตาํแหน่งการข้ึนและตกของ
ดวงอาทิตยท่ี์ขอบฟ้าและเส้นทางการข้ึนและตกของดวงอาทิตย์
เปลี่ยนไปในรอบปี ซ่ึงส่งผลต่อการดาํรงชีวิต 

ว 3.1 ม.3/2 สร้างแบบจาํลองที่
อ ธิ บ า ยก าร เกิ ดฤ ดูแ ล ะ ก า ร
เคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย ์
 

สืบเสาะหา
ความรู้ (5Es 
Instructional 
Model) 

ใบงานที่ 14 

เร่ือง การ

เกิดฤดูกาล 

-ตรวจสอบ
ความถูกตอ้ง
ของใบงาน 
- สังเกตการมี
ส่วนร่วมใน
การอภิปราย 

3 

16 การเกิดขา้งข้ึน-
ขา้งแรม  

- ดวงจันทร์โคจรรอบโลก โลกและดวงจันทร์โคจรรอบดวง
อาทิตย ์ดวงจันทร์รับแสงจากดวงอาทิตยค์ร่ึงดวงตลอดเวลา เม่ือ
ดวงจันทร์โคจรรอบโลกไดห้ันส่วนสว่างมายงัโลกแตกต่างกัน 
จึงทาํใหค้นบนโลกสังเกตส่วนสว่างของดวงจนัทร์แตกต่างไปใน
แต่ละวันเกิดเป็นข้างข้ึนข้างแรมดวงจันทร์โคจรรอบโลกใน
ทิศทางเดียวกนักบัที่โลกหมุนรอบตวัเอง จึงทาํให้เห็นดวงจันทร์
ข้ึนชา้ไปประมาณวนัละ 50 นาที 
- แรงโนม้ถ่วงที่ดวงจนัทร์ ดวงอาทิตยก์ระทาํต่อโลกทาํใหเ้กิด 

ว 3.1 ม.3/3สร้างแบบจาํลองที่
อธิบายการเกิดข้างข้ึนขา้งแรม
การเปลี่ยนแปลงเวลาการข้ึน
และตกของดวงจันทร์และการ
เกิดนํ้าข้ึน นํ้าลง 
 

สืบเสาะหา
ความรู้ (5Es 
Instructional 
Model) 
(กรณีOnline
ใชว้ิธีบรรยาย
ทางmeet) 

ใบงานที่ 15 
เร่ือง การ

เกิดขา้งข้ึน
ขา้งแรม 

-ตรวจสอบ
ความถูกตอ้ง
ของใบงาน 
- สังเกตการมี
ส่วนร่วมใน
การอภิปราย 
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แผนการ
สอนที่ 

ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เร่ือง / สาระ 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ ตวัช้ีวดั / ผลการ
เรียนรู้ 

วิธีสอน/

กิจกรรม 

ภาระงาน/

ช้ินงาน 

การประเมิน

การเรียนรู้ 

ระยะเวลา

(ชัว่โมง) 

  ปรากฏการณ์นํ้ าข้ึนนํ้ าลง ซ่ึงส่งผลต่อส่ิงแวดลอ้มและส่ิงมีชีวิต
บนโลก วนัท่ีนํ้ามีระดบัการข้ึนสูงสุดและลงตํ่าสุดเรียก วนันํ้าเกิด 
ส่วนวนัท่ีระดบันํ้ามีการข้ึนและลงนอ้ยเรียก วนันํ้าตาย โดยวนันํ้า
เกิด นํ้าตาย มีความสัมพนัธ์กบัขา้งข้ึนขา้งขา้งแรม 

     

17 เทคโนโลยี
อวกาศ 

- เทคโนโลยอีวกาศไดมี้บทบาทต่อการดาํรงชีวิตของมนุษยใ์น
ปัจจุบนัมากมาย มนุษยไ์ดใ้ชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยอีวกาศ 
เช่น ระบบนาํทางดว้ยดาวเทียม (GNSS) การติดตามพาย ุ
สถานการณ์ไฟป่า ดาวเทียมช่วยภยัแลง้ การตรวจคราบนํ้ามนัใน
ทะเล 
 -โครงการสาํรวจอวกาศต่าง ๆ ไดพ้ฒันาเพิ่มพูนความรู้ความ
เขา้ใจต่อโลก ระบบสุริยะและเอกภพมากข้ึนเป็นลาํดบั ตวัอยา่ง
โครงการสาํรวจอวกาศ เช่น การสาํรวจส่ิงมีชีวิตนอกโลก การ
สาํรวจดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ การสาํรวจดาวองัคาร และ
บริวารอื่นของดวงอาทิตย ์

ว 3.1 ม.3/4อธิบายการใช้
ประโยชน์ของเทคโนโลยี
อวกาศและยกตวัอยา่ง
ความกา้วหนา้ของโครงการ
สาํรวจอวกาศจากขอ้มูลที่
รวบรวมได ้

สืบเสาะหา
ความรู้ (5Es 
Instructional 
Model) 
(กรณีOnline
ใชว้ิธีบรรยาย
ทางmeet) 

ใบงานที่ 16 
เร่ือง 
เทคโนโลยี
อวกาศ 

-ตรวจสอบ
ความถูกตอ้ง
ของใบงาน 
- สังเกตการมี
ส่วนร่วมใน
การอภิปราย 
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 ลงช่ือ.......................................................................ครูผูส้อน       ลงช่ือ..........................................................รองผูอ้าํนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ  
                               (นางสุดารัตน ์  ณัฎฐ์มีบุญ)                                                                    (นางวรรณวสิา    สมบติัวงศ)์ 
 ลงช่ือ.......................................................................หวัหนา้กลุ่มสาระฯ      ลงช่ือ..........................................................ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 
                               ( นางแสงอรุณ   สง่าชาติ)                                                                       (  นายธนะกุล   ชอ้นแกว้ ) 


