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คำนำ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดทำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ฉบับนี้ ซึ่งเป็นเอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์  พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
และกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อเป็นกรอบและทิศทางในการจัดการเรียนการสอน ให้ ตรงตามมาตรฐาน
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยพิจารณาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพิบูล
อุปถัมภ์ พุทธศักราช 2563 ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้ 

- วิสัยทัศน์ หลักการ จุดหมาย  
- สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
- คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
- คุณภาพผู้เรียน 
- ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
- รายวิชาที่เปิด 
- คำอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชาพ้ืนฐาน 
- คำอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชาเพ่ิมเติม 
- สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
- การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 คณะผู้จัดทำขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและจัดทำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีและเทคโนโลยี ฉบับนี้ จนสำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดประโยชน์ต่อการ
จัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนต่อไป 
 
             
            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
                                   คณะผู้จัดทำ 

            
 
 

 
 

 



 
 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์

                                         เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถมัภ์ พุทธศักราช 2563 

สารบัญ  
 

        หน้า 
คำนำ             
สารบัญ            
วิสัยทัศน์          1  
หลักการ          1 
จุดหมาย          2 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน        3 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์        4 
ทำไมต้องเรียนวิทยาศาสตร์        5 
เรียนรู้อะไรในวิทยาศาสตร์        6 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้        8 
ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์       9 
คุณภาพผู้เรียน          11 
ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง       23 
รายวิชาที่เปิดสอน         136 
คำอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน      138 
คำอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติม      257 
สื่อ/แหล่งเรียนรู้          291 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้        292 
ภาคผนวก          310 
 อภิธานศัพท์         311 
 คณะผู้จัดทำ         315 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์

| 1                                          เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถมัภ์ พุทธศักราช 2563 

 

 
  

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมผู้เรียนให้มีการพัฒนาทักษะกระบวนการ
คิดข้ันสูง เพ่ือนำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ มีเจตคติท่ีเหมาะสมต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รู้คุณค่าของ
ภูมิปัญญาไทย 
 
 

 
 

1. พัฒนาความรู้ ความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามศักยภาพของผู้เรียน และสามารถ
นำไปเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และเป็นพ้ืนฐานสำหรับการศึกษาต่อ 

2. จัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลายต่อเนื่อง ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้อย่างมีความสุข 

3. จัดแผนการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ตามความถนัดและความสนใจ 

4. พัฒนาบุคลากรของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีความรู้และทักษะตลอดจน
นำประสบการณ์มาใช้ในการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

5. มีการนิเทศและติดตามอย่างเป็นระบบในด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
6. จัดการเรียนการสอนโดยการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในทุกรายวิชาอย่างเป็นรูปธรรม จัด

กิจกรรมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้นักเรียนกล้าแสดงออก และได้ปฏิบัติกิจกรรมต่าง 
ๆ ตามความถนัดและความสนใจ 

7. จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานนักเรียน – คร ูในงานนิทรรศการทางวิชาการภายในโรงเรียน 
8. สนับสนุน ส่งเสริมให้ครู ผลิตสื่อและนวัตกรรมประกอบการเรียนการสอนตามเนื้อหาการเรียนรู้ 
9. จัดกิจกรรมส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถ และช่วยเหลือผู้เรียนที่มีปัญหาด้านการเรียน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
10. วัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง ด้วยวิธีการที่หลากหลายให้ครอบคลุมทั้งทางด้านความรู้ ทักษะ/

กระบวนการ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข    

มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ และผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์ของคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 

1. มีคุณภาพตามเกณฑ์ของคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตาม

หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
3. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต  
4. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลังกาย  
5. มีความรักชาติ มีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครองตาม

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
6. มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิต

สาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดมุ่งหมาย 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  
ขั้นพื้นฐานมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ      
5 ประการ ดังนี้  

1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม  รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือ
ขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความ
ถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและ
สังคม 

2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่าง
สร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือ
สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก ้ป ัญหา  เป ็นความสามารถในการแก ้ป ัญหาและอุปสรรคต ่าง  ๆ                               
ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ 
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มา
ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
ต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการ
ดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทำงาน และการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ 
อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี ่ยนแปลงของสังคมและความขัดแย้งต่าง  ๆ อย่าง
เหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมี
ท ักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี  เพ ื ่อการพ ัฒนาตนเองและส ั งคมในด ้านการเร ียนรู้                      
การสื่อสาร การทำงาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม 

 
 
 
 
 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทย และพลโลก ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้  

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ หมายถึง มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย นิยมไทย ปฏิบัติตามคำสั่งสอน
ของศาสนาเคารพเทิดทูนศาสนา แสดงความจงรักภักดี เทิดทูนพระเกียรติและพระราชกรณียกิจของ
พระมหากษัตริย์ 

2. ซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง การประพฤติปฏิบัติอย่างเหมาะสม และตรงต่อความเป็นจริงประพฤติปฏิบตัิ
อย่างตรงไปตรงมา ทั้งกาย วาจา ใจ ต่อตนเองและผู้อื่นรวมตลอดทั้งต่อหน้าที่การงานและคำมั่น
สัญญา ความประพฤติท่ีตรงไปตรงมาและจริงใจในสิ่งที่ถูกที่ควร ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมรวมไป
ถึงการไม่คิดคดทรยศ ไม่คดโกงและไม่หลอกลวงนอกจากนี้แล้วความซื่อสัตย์สุจริตยังรวมไปถึงการ
รักษาคำพูดหรือคำมั่นสัญญาและการปฏิบัติหน้าที่การงานของตนเองด้วยความรับผิดชอบและด้วย
ความซื่อสัตย์ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้องด้วยการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบซึ่ง
ความซื่อสัตย์สุจริตนี้จะดำเนินไปด้วยความตั้งใจจริงเพ่ือทำหน้าที่ของตนเองให้สำเร็จลุล่วง ด้วยความ
ระมัดระวัง และเกิดผลดีต่อตนเองและสังคม 

3. มีวินัย หมายถึง การควบคุมความประพฤติให้ถูกต้องและเหมาะสมกับจรรยามารยาท ข้อบังคับ 
ข้อตกลง กฎหมายและศีลธรรมการรู้จักควบคุมตนเองให้ประพฤติปฏิบัติตามข้อตกลง  ข้อบังคับ
ระเบียบแบบแผน และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามย่อมนำมาซึ่งความสงบสุขในชีวิตของตน
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมและประเทศชาติ 

4. ใฝ่เรียนรู้ หมายถึง การค้นคว้าหาความรู้หรือสิ่งที่เป็นประโยชน์ เพ่ือพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  
5. อยู่อย่างพอเพียง หมายถึง การมีความพอดีในการบริโภค ใช้ทรัพยากรและเวลาว่างให้เป็นประโยชน์

คำนึงถึงฐานะและเศรษฐกิจ คิดก่อนใช้จ่ายตามความเหมาะสมรู้จักการเพิ่มพูนทรัพย์  ด้วยการเก็บ
และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ดูแลรักษาบูรณทรัพย์ของตนเอง มีการเก็บออมเงินไว้ตามสมควร 

6. มุ่งมั่นในการทำงาน หมายถึง การศึกษาเรียนรู้เพื่อหาข้อเท็จจริง ซึ่งอาจพัฒนาไปสู่ความจริงในสิ่งที่
ต้องการเรียนรู้ หรือต้องการหาคำตอบเพื่อนำคำตอบที่ได้นั้นมาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น การ
ยกระดับความรู้การนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน หรือนำมาสรุปเป็นความจริงได้ 

7. รักความเป็นไทย หมายถึง เข้าใจ หวงแหนความเป็นไทยซึ่งถือเป็นต้นทุนทางสังคมทำให้ทุกศาสนา 
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติโดยต้องมีการดำเนินชีวิตโดยกายสุจริต  วจีสุจริต และมโนสุจริตเป็น
คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสังคมและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เช่น ความมีกิริยามารยาท การ
ปรับตัว ความตรงต่อเวลา ความสุภาพ การมีสัมมาคารวะ การพูดจาไพเราะ และอ่อนน้อมถ่อมตน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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8. มีจิตสาธารณะ หมายถึง คุณลักษณะทางจิตใจของบุคคลเกี่ยวกับการมองเห็นคุณค่า หรือการให้
คุณค่าแก่การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นสิ่งสาธารณะที่ไม่มีผู้ใดผู้ผู้หนึ่งเป็นเจ้าของ 
หรือเป็นสิ่งที่คนในสังคมเป็นเจ้าของร่วมกันเป็นสิ่งที่สามารถสังเกตได้จากความรู้สึกนึกคิด  หรือการ
กระทำท่ีแสดงออกมา ได้แก่ การหลีกเลี่ยงการใช้หรือการกระทำที่จะทำให้เกิดความชำรุดเสียหายต่อ
ส่วนรวมที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันของกลุ่มการถือเป็นหน้าที่ที่จะมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาของส่วนรวม
ในวิสัยที่ตนสามารถทำได้ และการเคารพสิทธิในการใช้ของส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม 

 
 

  
 

การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ค้นพบความรู้ด้วยตนเองมากที่สุด  เพื่อให้ได้ทั้ง
กระบวนการและความรู้ จากวิธีการสังเกต การสำรวจตรวจสอบ การทดลอง แล้วนำผลที่ได้มาจัดระบบเป็น
หลักการ แนวคิด และองค์ความรู้ 
การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จึงมีเป้าหมายที่สำคัญ ดังนี้ 

1. เพื่อให้เข้าใจหลักการ ทฤษฎี และกฎที่เป็นพ้ืนฐานในวิชาวิทยาศาสตร์ 
2. เพ่ือให้เข้าใจขอบเขตของธรรมชาติของวิชาวิทยาศาสตร์และข้อจำกัดในการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ 
3. เพื่อให้มีทักษะที่สำคัญในการศึกษาค้นคว้าและคิดค้นทางเทคโนโลยี 
4. เพ่ือให้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มวลมนุษย์และสภาพแวดล้อม

ในเชิงที่มีอิทธิพลและผลกระทบซึ่งกันและกัน 
5. เพื่อนำความรู้ ความเข้าใจ ในวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและ

การดำรงชีวิต 
6. เพื่อพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหา และการจัดการ ทักษะ

ในการสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ 
7. เพ่ือให้เป็นผู้ที ่มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทำไมต้องเรียนวิทยาศาสตร์ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้   
กับกระบวนการ มีทักษะสำคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ 
และแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกข้ันตอน มีการทำกิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติ
จริงอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น โดยกำหนดสาระสำคัญ ดังนี้ 

✧ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เรียนรู้เกี่ยวกับ ชีวิตในสิ่งแวดล้อม องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต การดำรงชีวิต
ของมนุษย์และสัตว์ การดำรงชีวิตของพืช พันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต 

✧ วิทยาศาสตร์กายภาพ เรียนรู้เกี่ยวกับ ธรรมชาติของสาร การเปลี่ยนแปลงของสาร การเคลื่อนที่ 
พลังงาน และคลื่น 

✧ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ เรียนรู้เกี่ยวกับ องค์ประกอบของเอกภพ ปฏิสัมพันธ์ 
ภายในระบบสุริยะ เทคโนโลยีอวกาศ ระบบโลก การเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา กระบวนการ 
เปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ และผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

✧ เทคโนโลยี 
● การออกแบบและเทคโนโลยี เรียนรู ้เกี ่ยวกับ เทคโนโลยีเพื ่อการดำรงชีวิตในสังคมที ่มีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และศาสตร์อื ่น ๆ เพ่ือ
แก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 

● วิทยาการคำนวณ เรียนรู้เกี่ยวกับ การคิดเชิงคำนวณ การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาเป็นขั้นตอนและ
เป็นระบบ ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการ
แก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม  
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้สาระสำคัญ ดังนี้ 

  ✧ ชีววิทยา   เรียนรู้เกี่ยวกับ   การศึกษาชีววิทยา   สารที่เป็นองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต เซลล์
ของสิ่งมีชีวิต พันธุกรรมและการถ่ายทอด วิวัฒนาการ ความหลากหลายทางชีวภาพ โครงสร้างและการทำงาน
ของส่วนต่าง ๆ ในพืชดอก ระบบและการทำงานในอวัยวะต่าง ๆ ของสัตว์ และมนุษย์ และสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

 ✧เคมี เรียนรู้เกี่ยวกับ ปริมาณสาร องค์ประกอบและสมบัติของสาร การเปลี่ยนแปลงของสาร 
ทักษะและการแก้ปัญหาทางเคมี 

 ✧ฟิสิกส์ เรียนรู้เกี่ยวกับ ธรรมชาติและการค้นพบทางฟิสิกส์ แรงและการเคลื่อนที่และพลังงาน 

เรียนรู้อะไรในวิทยาศาสตร์ 
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 ✧ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ เรียนรู้เกี่ยวกับ โลกและกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา 
ข้อมูลทางธรณีวิทยาและการนำไปใช้ประโยชน์  การถ่ายโอนพลังงานความร้อนของโลก การเปลี่ยนแปลง
ลักษณะลมฟ้าอากาศกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ โลกในเอกภพ และดาราศาสตร์ กับมนุษย ์
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สาระท่ี 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับ

สิ ่งมีช ีวิต และความสัมพันธ์ระหว่างสิ ่งมีชีวิตกับสิ ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศการถ่ายทอดพลังงาน              
การเปล ี ่ยนแปลงแทนท ี ่ ในระบบนิ เวศ ความหมายของประชากร ป ัญหาและผลกระทบท ี ่ม ีต่ อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออก
จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

มาตรฐาน ว 1.3 เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม        
สารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
สาระท่ี 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ 

มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสาร
กับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การ
เกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุ ลักษณะการ
เคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

มาตรฐาน ว 2.3 เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี ่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
สาระท่ี 3 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 

มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพกาแล็กซี 
ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต และการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีอวกาศ 

มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลง 
ภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผล
ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู ้
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สาระท่ี 4 เทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว 4.1 เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพ่ือการดำรงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

อย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือ
พัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสมโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 

มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็น 
ขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้การทำงาน และการแก้ปัญหาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 

 
  
 

การศึกษาทางวิทยาศาสตร์คือ การศึกษาเกี่ยวกับทุก ๆ สิ่งที่อยู่รอบตัวอย่างมีระเบียบแบบแผน  
เพ่ือให้ได้ข้อสรุปและสามารถนำความรู้ที่ได้มาอธิบายปัญหาต่าง ๆ ซึ่งการจะตอบหรืออธิบายปัญหาที่สงสัยได้
นั้นจำเป็นต้องมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (science process skill) หมายถึง ความสามารถ และความ
ชำนาญในการคิด เพ่ือค้นหาความรู้ และการแก้ไขปัญหา โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อาท ิการสังเกต 
การวัด การคำนวณ การจำแนก การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับเวลา การจัดกระทำ และสื่อความหมาย
ข้อมูล การลงความคิดเห็น การพยากรณ์ การตั้งสมมติฐาน การกำหนดนิยาม การกำหนดตัวแปร การทดลอง 
การวิเคราะห ์และแปรผลข้อมูล การสรุปผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 13 ทักษะ แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ 

1. ระดับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะ เป็นทักษะเพ่ือการแสวงหา
ความรู้ทั่วไป ประกอบด้วย 

ทักษะท่ี 1 การสังเกต (Observing) หมายถึง การใช้ประสาทสัมผัสของร่างกายอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง ได้แก่ หู ตา จมูก ลิ้น กายสัมผัส เข้าสัมผัสกับวัตถุหรือเหตุการณ์เพื่อให้ทราบ และรับรู้ข้อมูล
รายละเอียดของสิ่งเหล่านั้น โดยปราศจากความคิดเห็นส่วนตน ข้อมูลเหล่านี้จะประกอบด้วย ข้อมูลเชิง
คุณภาพ เชิงปริมาณ และรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการสังเกต 

ทักษะที่ 2 การวัด (Measuring) หมายถึง การใช้เครื่องมือสำหรับการวัดข้อมูลในเชิงปริมาณของสิ่ง
ต่าง ๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเป็นตัวเลขในหน่วยการวัดที่ถูกต้อง แม่นยำได้ ทั้งนี้ การใช้เครื่องมือจำเป็นต้องเลือกใช้
ให้เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัด รวมถึงเข้าใจวิธีการวัด และแสดงขั้นตอนการวัดได้อย่างถูกต้อง 

ทักษะ ที่ 3 การคำนวณ (Using numbers) หมายถึง การนับจำนวนของวัตถุ และการนำตัวเลขที่ได้
จากนับ และตัวเลขจากการวัดมาคำนวณด้วยสูตรคณิตศาสตร์ เช่น การบวก การลบ การคูณ การหาร เป็นต้น 
โดยการเกิดทักษะการคำนวณจะแสดงออกจากการนับที่ถูกต้อง ส่วนการคำนวณจะแสดงออกจากการเลือ ก
สูตรคณิตศาสตร์ การแสดงวิธีคำนวณ และการคำนวณท่ีถูกต้อง แม่นยำ 

ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
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ทักษะที่ 4 การจำแนกประเภท (Classifying) หมายถึง การเรียงลำดับ และการแบ่งกลุ่มวัตถุหรือ
รายละเอียดข้อมูลด้วยเกณฑ์ความแตกต่างหรือความสัมพันธ์ใด ๆอย่างใดอย่างหนึ่ง 

ทักษะที่ 5 การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา (Using space/Time 
relationships) สเปสของวัตถุ หมายถึง ที่ว่างที่วัตถุนั้นครองอยู่ ซึ่งอาจมีรูปร่างเหมือนกันหรือแตกต่างกับวัตถุ
นั้น โดยทั่วไปแบ่งเป็น 3 มิติ คือ ความกว้าง ความยาว และความสูง ความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสของ
วัตถุ ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่าง 3 มิติ กับ 2 มิติ ความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งที่อยู่ของวัตถุหนึ่งกับวัตถุหนึ่ง 
ความสัมพันธ์ระหว่างสเปสของวัตถุกับเวลา ได้แก่ ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของวัตถุกับ
ช่วงเวลา หรือความสัมพันธ์ของสเปสของวัตถุที่เปลี่ยนไปกับช่วงเวลา 

ทักษะท่ี 6 การจัดกระทำ และสื่อความหมายข้อมูล (Communication) หมายถึง การนำข้อมูลที่ได้
จากการสังเกต และการวัด มาจัดกระทำให้มีความหมาย โดยการหาความถี่ การเรียงลำดับ การจัดกลุ่ม การ
คำนวณค่า เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจความหมายได้ดีขึ้น ผ่านการเสนอในรูปแบบของตาราง แผนภูมิ วงจร เขียนหรือ
บรรยาย เป็นต้น 

ทักษะที่ 7 การลงความเห็นจากข้อมูล (Inferring) หมายถึง การเพิ่มความคิดเห็นของตนต่อข้อมลูที่
ได้จากการสังเกตอย่างมีเหตุผลจากพ้ืนฐานความรู้หรือประสบการณ์ท่ีมี 

ทักษะที่ 8 การพยากรณ์ (Predicting) หมายถึง การทำนายหรือการคาดคะเนคำตอบ โดยอาศัย
ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตหรือการทำซ้ำ ผ่านกระบวนการแปรความหายของข้อมูลจากสัมพันธ์ภายใต้ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ 

2. ระดับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 5 ทักษะ เป็นทักษะกระบวนการขั้นสูงที่
มีความซับซ้อนมากข้ึน เพ่ือแสวงหาความรู้ โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เป็นพื้นฐาน
ในการพัฒนา ประกอบด้วย 

ทักษะที่ 9 การตั้งสมมติฐาน (Formulating hypotheses) หมายถึง การตั้งคำถามหรือคิดคำตอบ
ล่วงหน้าก่อนการทดลองเพื่ออธิบายหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ว่ามีความสัมพันธ์อย่างไรโดย
สมมติฐานสร้างขึ้นจะอาศัยการสังเกต ความรู้ และประสบการณ์ภายใต้หลักการ กฎ หรือทฤษฎีที่สามารถ
อธิบายคำตอบได ้

ทักษะที่ 10 การกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (Defining operationally) หมายถึง การกำหนด และ
อธิบายความหมาย และขอบเขตของคำต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือการทดลองเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ตรงกันระหว่างบุคคล 

ทักษะที่ 11 การกำหนด และควบคุมตัวแปร (Identifying and controlling variables) หมายถึง 
การบ่งชี้ และกำหนดลักษณะตัวแปรใด ๆให้เป็นเป็นตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น และตัวแปรใด ๆให้เป็นตัว
แปรตาม และตัวแปรใด ๆให้เป็นตัวแปรควบคุม 

ทักษะท่ี 12 การทดลอง (Experimenting) หมายถึง กระบวนการปฏิบัติ และทำซ้ำในข้ันตอนเพ่ือหา
คำตอบจากสมมติฐาน แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ 
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       1. การออกแบบการทดลอง หมายถึง การวางแผนการทดลองก่อนการทดลองจริง ๆ เพื่อกำหนดวิธีการ 
และข้ันตอนการทดลองที่สามารถดำเนินการได้จริง รวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นขณะทำ
การทดลองเพ่ือให้การทดลองสามารถดำเนินการให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี 
       2. การปฏิบัติการทดลอง หมายถึง การปฏิบัติการทดลองจริง 
       3. การบันทึกผลการทดลอง หมายถึง การจดบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองซึ่งอาจเป็นผลจากการ
สังเกต การวัดและอ่ืน ๆ 

ทักษะที่ 13 การตีความหมายข้อมูล และการลงข้อมูล (Interpreting data and conclusion) 
หมายถึง การแปรความหมายหรือการบรรยายลักษณะและสมบัติของข้อมูลที่มีอยู่ การตีความหมายข้อมูลใน
บางครั้งอาจต้องใช้ทักษะอ่ืน ๆ เช่น ทักษะการสังเกต ทักษะการคำนวณ 
 

 
 
 

• รายวิชาพ้ืนฐาน 
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

❖ เข้าใจลักษณะทั่วไปของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตรอบตัว 

❖ เข้าใจลักษณะที่ปรากฏ ชนิดและสมบัติบางประการของวัสดุที่ใช้ทำวัตถุ และการเปลี่ยนแปลง
ของวัสดุรอบตัว 

❖ เข้าใจการดึง การผลัก แรงแม่เหล็ก และผลของแรงที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง การเคลื่อนที่ของวัตถุ 
พลังงานไฟฟ้า และการผลิตไฟฟ้า การเกิดเสียง แสงและการมองเห็น 

❖ เข้าใจการปรากฏของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดาว ปรากฏการณ์การขึ้นและตก ของดวง
อาทิตย์ การเกิดกลางวันกลางคืน การกำหนดทิศ ลักษณะของหิน การจำแนกชนิดดิน และการใช้ประโยชน์ 
ลักษณะและความสำคัญของอากาศ การเกิดลม ประโยชน์และโทษของลม 

❖ ตั้งคำถามหรือกำหนดปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียนรู้ตามที่กำหนดให้หรือตามความสนใจ สังเกต 
สำรวจตรวจสอบโดยใช้เครื่องมืออย่างง่าย รวบรวมข้อมูล บันทึก และอธิบายผลการสำรวจ ตรวจสอบด้วยการ
เขียนหรือวาดภาพ และสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ด้วยการเล่าเรื่อง หรือด้วยการแสดง ท่าทางเพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจ 

❖ แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหา มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการ
สื่อสารเบื้องต้น รักษาข้อมูลส่วนตัว 

❖ แสดงความกระตือรือร้น สนใจที่จะเรียนรู้มีความคิดสร้างสรรค์เก่ียวกับเรื่องที่จะศึกษาตามที่
กำหนดให้หรือตามความสนใจ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟัง ความคิดเห็นผู้อ่ืน 

คุณภาพผู้เรียน 
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❖ แสดงความรับผิดชอบด้วยการทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมุ่งมั่น รอบคอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ 
จนงานลุล่วงเป็นผลสำเร็จ และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 

❖ ตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการ ดำรงชีวิต ศึกษา
หาความรู้เพิ่มเติม ทำโครงงานหรือชิ้นงานตามที่กำหนดให้หรือตามความสนใจ 
 
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

❖ เข้าใจโครงสร้าง ลักษณะเฉพาะการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งความสัมพันธ์ของ สิ่งมีชีวิตใน
แหล่งที่อยู ่การทำหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของพืช และการทำงานของระบบย่อยอาหาร ของมนุษย์ 

❖ เข้าใจสมบัติและการจำแนกกลุ่มของวัสดุ สถานะและการเปลี่ยนสถานะของสสาร การละลาย 
การเปลี่ยนแปลงทางเคมี การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้ และการแยกสาร อย่างง่าย 

❖ เข้าใจลักษณะของแรงโน้มถ่วงของโลก แรงลัพธ์ แรงเสียดทาน แรงไฟฟ้าและ ผลของแรงต่าง ๆ 
ผลที่เกิดจากแรงกระทำต่อวัตถุ ความดัน หลักการที่มีต่อวัตถุ วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย ปรากฏการณ์เบื้องต้นของ
เสียง และแสง 

❖ เข้าใจปรากฏการณ์การขึ ้นและตก รวมถึงการเปลี ่ยนแปลงรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์  
องค์ประกอบของระบบสุริยะ คาบการโคจรของดาวเคราะห์ ความแตกต่างของ ดาวเคราะห์และดาวฤกษ์ การ
ขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์ การใช้แผนที่ดาว การเกิดอุปราคา พัฒนาการและประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ 

❖ เข้าใจลักษณะของแหล่งน้ำ วัฏจักรน้ำ กระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ำค้าง น้ำค้างแข็ง หยาดน้ำ
ฟ้า กระบวนการเกิดหิน วัฏจักรหิน การใช้ประโยชน์หินและแร่ การเกิด ซากดึกดำบรรพ์ การเกิดลมบก ลม
ทะเล มรสุม ลักษณะและผลกระทบของภัยธรรมชาติ ธรณีพิบัติภัย การเกิดและผลกระทบของปรากฏการณ์
เรือนกระจก 

❖ ค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและประเมินความน่าเชื่อถือ ตัดสินใจเลือกข้อมูลใช้เหตุผลเชิง
ตรรกะในการแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการทำงานร่วมกัน เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของ
ตน เคารพสิทธิของผู้อ่ืน 

❖ ตั้งคำถามหรือกำหนดปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียนรู้ตามที่กำหนดให้หรือตามความสนใจ คาดคะเน
คำตอบหลายแนวทาง สร้างสมมติฐานที่สอดคล้องกับคำถามหรือปัญหา ที่จะสำรวจตรวจสอบ วางแผนและ
สำรวจตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เหมาะสม ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้ง
เชิงปริมาณและคุณภาพ 

❖  วิเคราะห์ข้อมูล ลงความเห็น  และสรุปความสัมพันธ์ของข้อมูลที่มาจากการสำรวจตรวจสอบใน
รูปแบบที่เหมาะสม เพ่ือสื่อสารความรู้จากผลการสำรวจตรวจสอบได้อย่างมี เหตุผลและหลักฐานอ้างอิง 
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❖ แสดงถึงความสนใจ มุ่งมั่น  ในสิ่งที่จะเรียนรู้  มีความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษาตาม
ความสนใจของตนเอง แสดงความคิดเห็นของตนเอง ยอมรับในข้อมูลที่มี หลักฐานอ้างอิง และรับฟังความ
คิดเห็นผู้อ่ืน 

❖ แสดงความรับผิดชอบด้วยการทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมุ่งมั่นรอบคอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ 
จนงานลุล่วงเป็นผลสำเร็จ และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 

❖ ตระหนักในคุณค่าของความรู ้ว ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ใช้ความรู ้และ กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการดำรงชีวิต แสดงความชื่นชม ยกย่อง และเคารพสิทธิในผลงาน ของผู้คิดค้นและศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเติม ทำโครงงานหรือชิ้นงานตามที่กำหนดให้หรือตามความสนใจ 

❖ แสดงถึงความซาบซึ้ง ห่วงใย แสดงพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้ การดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า 
 
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

❖   เข้าใจลักษณะและองค์ประกอบที่สำคัญของเซลล์สิ่งมีชีวิต  ความสัมพันธ์ของการ ทำงานของ
ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ การดำรงชีวิตของพืช การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงของ
ยีนหรือโครโมโซม และตัวอย่างโรคที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม ประโยชน์และผลกระทบของ
สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ ปฏิสัมพันธ์ ขององค์ประกอบของระบบนิเวศและการ
ถ่ายทอดพลังงานในสิ่งมีชีวิต 

❖ เข้าใจองค์ประกอบและสมบัติของธาตุ สารละลาย สารบริสุทธิ์ สารผสม หลักการแยกสาร การ
เปลี่ยนแปลงของสารในรูปแบบของการเปลี่ยนสถานะ การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี และ
สมบัติทางกายภาพ และการใช้ประโยชน์ของวัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิก และวัสดุผสม 

❖ เข้าใจการเคลื่อนที่ แรงลัพธ์และผลของแรงลัพธ์กระทำต่อวัตถุ โมเมนต์ของแรง แรงที่ปรากฏใน
ชีวิตประจำวัน สนามของแรง ความสัมพันธ์ของงาน พลังงานจลน์ พลังงานศักย์โน้มถ่วง กฎการอนุรักษ์
พลังงาน การถ่ายโอนพลังงาน สมดุลความร้อน ความสัมพันธ์ของปริมาณทางไฟฟ้า การต่อวงจรไฟฟ้าในบา้น 
พลังงานไฟฟ้า และหลักการเบื้องต้นของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 

❖ เข้าใจสมบัติของคลื่น และลักษณะของคลื่นแบบต่าง ๆ แสง การสะท้อน การหักเหของแสงและ
ทัศนอุปกรณ ์

❖ เข้าใจการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ การเกิดฤดู การเคลื่อนที่ ปรากฏของดวงอาทิตย์ 
การเกิดข้างขึ้นข้างแรม การข้ึนและตกของดวงจันทร์ การเกิดน้ำขึ้นน้ำลง ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ และ
ความก้าวหน้าของโครงการสำรวจอวกาศ 

❖   เข้าใจลักษณะของชั้นบรรยากาศ  องค์ประกอบและปัจจัยที่มีผลต่อลมฟ้าอากาศ การเกิดและ
ผลกระทบของพายุฟ้าคะนอง  พายุหมุนเขตร้อน  การพยากรณ์อากาศ  สถานการณ์ การเปลี ่ยนแปลง
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ภูมิอากาศโลก กระบวนการเกิดเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และการใช้ประโยชน์  พลังงานทดแทนและการใช้
ประโยชน์ ลักษณะโครงสร้างภายในโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลง ทางธรณีวิทยาบนผิวโลก ลักษณะชั้นหน้า
ตัดดิน กระบวนการเกิดดิน แหล่งน้ำผิวดิน แหล่งน้ำใต้ดิน กระบวนการเกิดและผลกระทบของภัยธรรมชาติ 
และธรณีพิบัติภัย 

❖ เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยี ได้แก่ ระบบทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลง ของเทคโนโลยี 
ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื ่น  โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือ คณิตศาสตร์ ว ิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ และตัดสินใจเพื่อเลือกใช้เทคโนโลยี โดยคำนึงถึงผลกระทบ ต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และทรัพยากรเพ่ือออกแบบและสร้าง ผลงานสำหรับการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
หรือการประกอบอาชีพ โดยใช้กระบวนการออกแบบ เชิงวิศวกรรม รวมทั้งเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ ์และเครื่องมือ
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย รวมทั้ง คำนึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา 

❖ นำข้อมูลปฐมภูมิเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ ประเมิน นำเสนอข้อมูล และสารสนเทศได้
ตามวัตถุประสงค์ ใช้ทักษะการคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริง และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย
เพ่ือช่วยในการแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อย่างรู้เท่าทันและรับผิดชอบต่อสังคม 

❖  ตั้งคำถามหรือกำหนดปัญหาที่เชื่อมโยงกับพยานหลักฐาน  หรือหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่มีการ
กำหนดและควบคุมตัวแปร คิดคาดคะเนคำตอบหลายแนวทาง สร้างสมมติฐาน ที่สามารถนำไปสู่การสำรวจ
ตรวจสอบ ออกแบบและลงมือสำรวจตรวจสอบโดยใช้วัสดุและเครื่องมือ ที่เหมาะสม เลือกใช้เครื่องมือและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพที่ได้ผลเที่ยงตรงและ
ปลอดภัย 

❖   ว ิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของข ้อมูลที ่ ได ้จากการสำรวจตรวจสอบจาก
พยานหลักฐาน โดยใช้ความรู้และหลักการทางวิทยาศาสตร์ในการแปลความหมายและลงข้อสรุป และสื่อสาร
ความคิด ความรู้ จากผลการสำรวจตรวจสอบหลากหลายรูปแบบ หรือใช้เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อให้ผู้อ่ืน
เข้าใจได้อย่างเหมาะสม 

❖   แสดงถึงความสนใจ  มุ่งมั่น  รับผิดชอบ  รอบคอบ  และซื่อสัตย์ ในสิ่งที่จะเรียนรู้มีความคิด
สร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษาตามความสนใจของตนเอง โดยใช้เครื่องมือและวิธีการ ที่ให้ได้ผลถูกต้อง 
เชื่อถือได้ ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ แสดงความคิดเห็นของ  ตนเอง รับฟังความคิดเห็น
ผู้อื่น และยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรู้ที่ค้นพบ เมื่อมีข้อมูล และประจักษ์พยานใหม่เพิ่มขึ้นหรือโต้แย้งจาก
เดิม 

❖    ตระหนักในคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตประจำวันใช้ความรู้และ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพ แสดงความชื่นชม ยก
ย่อง และเคารพสิทธิในผลงานของผู้คิดค้น เข้าใจผลกระทบทั้งด้านบวกและ ด้านลบของการพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร์ต่อสิ่งแวดล้อมและต่อบริบทอ่ืน ๆ และศึกษาหาความรู้ เพ่ิมเติม ทำโครงงานหรือสร้างชิ้นงานตาม
ความสนใจ 
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❖   แสดงถึงความซาบซึ้ง  ห่วงใย  มีพฤติกรรมเก่ียวกับการดูแลรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ 
และความหลากหลายทางชีวภาพ 
 
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

❖ เข้าใจการลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์  กลไกการรักษาดุลยภาพของ มนุษย์ ภูมิคุ้มกันใน
ร่างกายของมนุษย์และความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน การใช้ประโยชน์จากสาร ต่าง ๆ ที่พืชสร้างขึ้น การ
ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วิวัฒนาการ ที่ทำให้เกิดความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิต ความสำคัญและผลของเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอต่อมนุษย์ สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม 

❖ เข้าใจความหลากหลายของไบโอมในเขตภูมิศาสตร์ต่าง ๆ ของโลก การเปลี่ยนแปลง แทนที่ใน
ระบบนิเวศ ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม แนวทางในการ อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 

❖ เข้าใจชนิดของอนุภาคสำคัญที่เป็นส่วนประกอบในโครงสร้างอะตอม  สมบัติบางประการของธาตุ 
การจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ  ชนิดของแรงยึดเหนี ่ยวระหว่างอนุภาคและสมบัติ  ต่าง ๆ ของสารที ่มี
ความสัมพันธ์กับแรงยึดเหนี่ยว พันธะเคมี โครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์ การเกิดปฏิกิริยาเคมี ปัจจัยที่มี
ผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และการเขียนสมการเคมี 

❖  เข้าใจปริมาณที่เกี ่ยวกับการเคลื่อนที่  ความสัมพันธ์ระหว่างแรง  มวลและความเร่งผลของ
ความเร่งที ่มีต่อการเคลื ่อนที ่แบบต่าง ๆ ของวัตถุ แรงโน้มถ่วง แรงแม่เหล็ก ความสัมพันธ์ ระหว่าง
สนามแม่เหล็กและกระแสไฟฟ้า และแรงภายในนิวเคลียส 

❖  เข้าใจพลังงานนิวเคลียร์   ความสัมพันธ์ระหว่างมวลและพลังงาน   การเปลี่ยนพลังงานทดแทน
เป็นพลังงานไฟฟ้า เทคโนโลยีด้านพลังงาน การสะท้อน การหักเห การเลี้ยวเบน และการรวมคลื่น การได้ยิน 
ปรากฏการณ์ที่เก่ียวข้องกับเสียง สีกับการมองเห็นสี คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และประโยชน์ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

❖  เข้าใจการแบ่งชั้นและสมบัติของโครงสร้างโลก  สาเหตุ  และรูปแบบการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีที่
สัมพันธ์กับการเกิดลักษณะธรณีสัณฐาน สาเหตุ กระบวนการเกิดแผ่นดินไหว ภูเขาไฟ ระเบิด สึนาม ิผลกระทบ 
แนวทางการเฝ้าระวัง และการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย 

❖  เข้าใจผลของแรงเนื ่องจากความแตกต่างของความกดอากาศ  แรงคอริออลิส ที ่มีต่อการ
หมุนเวียนของอากาศ  การหมุนเวียนของอากาศตามเขตละติจูด  และผลที่มีต่อภูมิอากาศ ความสัมพันธ์ของ
การหมุนเวียนของอากาศ และการหมุนเวียนของกระแสน้ำผิวหน้าในมหาสมุทร และผลต่อลักษณะลมฟ้า
อากาศ  สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  ปัจจัยต่าง  ๆ  ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง ภูมิอากาศโลก และแนวปฏิบัติ
เพ่ือลดกิจกรรมของมนุษย์ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก รวมทั้งการแปลความหมายสัญลักษณ์ลม
ฟ้าอากาศที่สำคัญจากแผนที่อากาศ และข้อมูลสารสนเทศ 
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❖   เข้าใจการกำเนิดและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน  สสาร  ขนาด อุณหภูมิของเอกภพ หลักฐานที่
สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง ประเภทของกาแล็กซี โครงสร้างและองค์ประกอบของ กาแล็กซีทางช้างเผือก  
กระบวนการเกิดและการสร้างพลังงาน  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส่องสว่างของ ดาวฤกษ์ และความสัมพันธ์
ระหว่างความส่องสว่างกับโชติมาตรของดาวฤกษ์ ความสัมพันธ์ระหว่างสี อุณหภูมิผิว และสเปกตรัมของดาว
ฤกษ์ วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงสมบัติบางประการของ ดาวฤกษ์ กระบวนการเกิดระบบสุริยะ การแบ่ง
เขตบริวารของดวงอาทิตย์ ลักษณะของดาวเคราะห์ ที่เอ้ือต่อการดำรงชีวิต การเกิดลมสุริยะ พายุสุริยะและผล
ที่มีต่อโลก รวมทั้งการสำรวจอวกาศและ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ 

❖ ระบุปัญหา ตั้งคำถามที่จะสำรวจตรวจสอบ โดยมีการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปรต่าง ๆ 
สืบค้นข้อมูลจากหลายแหล่ง ตั้งสมมติฐานที่เป็นไปได้หลายแนวทาง ตัดสินใจเลือก ตรวจสอบสมมติฐานที่
เป็นไปได้ 

❖    ตั้งคำถามหรือกำหนดปัญหาที่อยู่บนพ้ืนฐานของความรู้และความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ ที่
แสดงให้เห็นถึงการใช้ความคิดระดับสูงที่สามารถสำรวจตรวจสอบหรือศึกษาค้นคว้า ได้อย่างครอบคลุมและ
เชื่อถือได้ สร้างสมมติฐานที่มีทฤษฎีรองรับหรือคาดการณ์สิ่งที่จะพบ เพ่ือนำ ไปสู่การสำรวจตรวจสอบ 
ออกแบบวิธีการสำรวจตรวจสอบตามสมมติฐานที่กำหนดไว้ได้อย่างเหมาะสม มีหลักฐานเชิงประจักษ์  เลือก
วัสดุ  อุปกรณ ์ รวมทั้งวิธีการในการสำรวจตรวจสอบอย่างถูกต้อง ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และบันทึก
ผลการสำรวจตรวจสอบอย่างเป็นระบบ 

❖   วิเคราะห์  แปลความหมายข้อมูล  และประเมินความสอดคล้องของข้อสรุปเพ่ือตรวจสอบกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงวิธีการสำรวจตรวจสอบ จัดกระทำข้อมูล และนำเสนอข้อมูล
ด้วยเทคนิควิธีที่เหมาะสม สื่อสารแนวคิด ความรู้จากผลการสำรวจตรวจสอบ โดยการพูด  เขียน  จัดแสดง
หรือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้ผู้อ่ืนเข้าใจโดยมีหลักฐานอ้างอิง หรือมีทฤษฎีรองรับ 

❖   แสดงถึงความสนใจ  มุ่งมั่น  รับผิดชอบ  รอบคอบ  และซื่อสัตย์ ในการสืบเสาะหาความรู้ โดย
ใช้เครื่องมือและวิธีการที่ให้ได้ผลถูกต้อง เชื่อถือได้ มีเหตุผลและยอมรับได้ว่าความรู้ ทางวิทยาศาสตร์อาจมี
การเปลี่ยนแปลงได้ 

❖ แสดงถึงความพอใจและเห็นคุณค่าในการค้นพบความรู้  พบคำตอบ หรือแก้ปัญหาได้ทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ แสดงความคิดเห็นโดยมีข้อมูลอ้างอิงและเหตุผลประกอบ เกี่ยวกับผลของการ
พัฒนาและการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคุณธรรมต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม และยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

❖ เข้าใจความสัมพันธ์ของความรู้วิทยาศาสตร์ที่มีผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยีประเภทต่าง ๆ และ
การพัฒนาเทคโนโลยีที่ส่งผลให้มีการคิดค้นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้า ผลของเทคโนโลยีต่อชีวิต สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 
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❖  ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน ใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการดำรงชีวิต และการประกอบ
อาชีพ แสดงความชื่นชม ภูมิใจ ยกย่อง อ้างอิงผลงาน ชิ้นงานที่เป็นผลมาจาก ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการ
พัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม ทำโครงงานหรือ สร้างชิ้นงานตามความสนใจ 

❖  แสดงความซาบซึ้ง  ห่วงใย  มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า เสนอตัวเองร่วมมือปฏิบัติกับชุมชนในการป้องกัน ดูแล ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 

❖ วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี ได้แก่ ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน การเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ วิเคราะห์
เปรียบเทียบ และตัดสินใจเพื่อเลือกใช้เทคโนโลยี โดยคำนึงถึงผลกระทบ ต่อชีวิต สังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ ทรัพยากรเพื่อออกแบบ สร้างหรือพัฒนาผลงาน สำหรับแก้ปัญหาที่มี
ผลกระทบต่อสังคม โดยใช้กระบวนการออกแบบ เชิงวิศวกรรม ใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบและนำเสนอ
ผลงาน เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และ เครื่องมือได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย รวมทั้งคำนึงถึงทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

❖ ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์  สื ่อดิจิทัล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือ
รวบรวมข้อมูลในชีวิตจริงจากแหล่งต่าง ๆ และความรู้จากศาสตร์อื่น มาประยุกต์ใช้ สร้างความรู้ใหม่ เข้าใจ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต อาชีพ สังคม วัฒนธรรม และใช้อย่างปลอดภัย มี
จริยธรรม 

 

• รายวิชาเพิ่มเติม 
สาระชีววิทยา 

1. เข้าใจธรรมชาติของสิ ่งมีช ีว ิต การศึกษาชีววิทยาและวิธ ีการทางวิทยาศาสตร์  สาร ที ่เป็น
องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต ปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างและ หน้าที่ของเซลล์ 
การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ การแบ่งเซลล์ และการหายใจระดับเซลล์ 

2. เข้าใจการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การถ่ายทอดยีนบนโครโมโซม สมบัติ และหน้าที่ของสาร
พันธุกรรม การเกิดมิวเทชัน เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ หลักฐานข้อมูลและแนวคิด เกี่ยวกับวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต ภาวะสมดุลของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก การเกิดสปีชีส์ใหม่ ความหลากหลาย ทางชีวภาพ กำเนิดของสิ่งมีชีวิต 
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต และอนุกรมวิธาน รวมทั้งนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์ 

3. เข้าใจส่วนประกอบของพืช การแลกเปลี่ยนแก๊สและคายน้ำของพืช การลำเลียงของพืช การ
สังเคราะห์ด้วยแสง การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต และการตอบสนอง ของพืช รวมทั้งนำความรู้
ไปใช้ประโยชน์ 
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4. เข้าใจการย่อยอาหารของสัตว์และมนุษย์ การหายใจและการแลกเปลี่ยนแก๊ส การลำเลียงสารและ
การหมุนเวียนเลือด ภูมิคุ้มกันของร่างกาย การขับถ่าย การรับรู้และการตอบสนอง การเคลื่อนที่ การสืบพันธุ์
และการเจริญเติบโต ฮอร์โมนกับการรักษาดุลยภาพ และพฤติกรรม ของสัตว์ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

5. เข้าใจแนวคิดเก่ียวกับระบบนิเวศ กระบวนการถ่ายทอดพลังงานและการหมุนเวียน สารในระบบ
นิเวศ ความหลากหลายของไบโอม การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ประชากรและรูปแบบ
การเพ่ิมของประชากร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาและ ผลกระทบที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ 
และแนวทางการแก้ไขปัญหา 
สาระเคมี 

1.  เข้าใจโครงสร้างอะตอม  การจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ  สมบัติของธาตุ  พันธะเคมีและสมบัติของ
สาร แก๊สและสมบัติของแก๊ส ประเภทและสมบัติของสารประกอบอินทรีย์และพอลิเมอร์ รวมทั้งการนำความรู้
ไปใช้ประโยชน์ 

2. เข้าใจการเขียนและการดุลสมการเคมี ปริมาณสัมพันธ์ในปฏิกิริยาเคมี อัตราการเกิด ปฏิกิริยาเคมี 
สมดุลในปฏิกิริยาเคมี สมบัติและปฏิกิริยาของกรด-เบส ปฏิกิริยารีดอกซ์และเซลล์เคมี ไฟฟ้า รวมทั้งการนำ
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

3. เข้าใจหลักการทำปฏิบัติการเคมี การวัดปริมาณสาร หน่วยวัดและการเปลี่ยนหน่วย การคำนวณ
ปริมาณของสาร ความเข้มข้นของสารละลาย รวมทั้งการบูรณาการความรู้และทักษะ ในการอธิบาย
ปรากฏการณ์ในชีวิตประจำวันและการแก้ปัญหาทางเคมี 
สาระฟิสิกส์ 

1.  เข้าใจธรรมชาติทางฟิสิกส์  ปริมาณและกระบวนการวัด  การเคลื่อนที่แนวตรงแรงและกฎการ
เคลื่อนที่ของนิวตัน กฎความโน้มถ่วงสากล แรงเสียดทานสมดุลกลของวัตถุ งานและกฎการอนุรักษ์พลังงานกล 
โมเมนตัมและกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม การเคลื่อนที่แนวโค้ง รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

2. เข้าใจการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกส์อย่างง่าย ธรรมชาติของคลื่น เสียงและ การได้ยิน ปรากฏการณ์
ที่เก่ียวข้องกับเสียง แสงและการเห็น ปรากฏการณ์ที่เก่ียวข้องกับแสง รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

3.  เข้าใจแรงไฟฟ้าและกฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และกฎ
ของโอห์ม วงจรไฟฟ้ากระแสตรง พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า การเปลี่ยนพลังงานทดแทน เป็นพลังงานไฟฟ้า 
สนามแม่เหล็ก แรงแม่เหล็กที่กระทำกับประจุไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า การเหนี่ยวนำ แม่เหล็กไฟฟ้าและกฎ
ของฟาราเดย์ ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการสื่อสาร รวมทั้ง นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

4. เข้าใจความสัมพันธ์ของความร้อนกับการเปลี่ยนอุณหภูมิและสถานะของสสาร สภาพยืดหยุ่นของ
วัสดุและมอดุลัสของยัง ความดันในของไหล แรงพยุง และหลักของอาร์คิมีดีส ความตึงผิวและแรงหนืดของ
ของเหลว ของไหลอุดมคติ และสมการแบร์นูลลี กฎของแก๊ส ทฤษฎีจลน์ ของแก๊สอุดมคติและพลังงานใน
ระบบ ทฤษฎีอะตอมของโบร์ ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก ทวิภาวะ ของคลื่นและอนุภาค กัมมันตภาพรังสี 
แรงนิวเคลียร์ ปฏิกิริยานิวเคลียร์ พลังงานนิวเคลียร์ ฟิสิกส์ อนุภาค รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
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สาระโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 
1. เข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก ธรณีพิบัติภัยและผลต่อสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม 

รวมทั้งการศึกษาลำดับชั้นหิน ทรัพยากรธรณ ีแผนที่ และการนำไปใช้ประโยชน์ 
2. เข้าใจสมดุลพลังงานของโลก การหมุนเวียนของอากาศบนโลก การหมุนเวียนของน้ำ ในมหาสมุทร 

การเกิดเมฆ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง การพยากรณ์อากาศ 
3. เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซ ีดาวฤกษ ์และ

ระบบสุริยะ ความสัมพันธ์ของดาราศาสตร์กับมนุษย์จากการศึกษาตำแหน่ง ดาวบนทรงกลมฟ้าและปฏิสัมพันธ์
ภายในระบบสุริยะ รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ ในการดำรงชีวิต 
 
ผู้เรียนที่เรียนครบทุกผลการเรียนรู้ มีคุณภาพดังนี้ 

❖   เข้าใจวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการค้นหาคำตอบเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต สารที่เป็น องค์ประกอบของ
สิ่งมีชีวิต  และปฏิกิริยาเคมีภายในเซลล์ การใช้กล้องจุลทรรศน์  โครงสร้าง และหน้าที่ของเซลล์ การลำเลียง
สารเข้าและออกจากเซลล์ การแบ่งเซลล์ และการหายใจระดับเซลล์ 

❖ เข้าใจหลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต การถ่ายทอดยีน บนออโตโซมและ
โครโมโซมเพศ โครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีของดีเอ็นเอ การจำลองดีเอ็นเอ กระบวนการสังเคราะห์
โปรตีน การเกิดมิวเทชันในสิ่งมีชีวิต หลักการและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ทางดีเอ็นเอ หลักฐานและข้อมูลที่
ใช้ในการศึกษาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต แนวคิดเก่ียวกับ วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต เงื่อนไขของภาวะสมดุลของ
ฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก กระบวนการเกิดสปีชีส์ใหม่ ของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ กำเนิดของสิ่งมีชีวิต 
ลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิต กลุ่มแบคทีเรีย โพรทิสต์ พืช ฟังไจ และสัตว์ การจำแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นหมวดหมู่
และวิธีการเขียน ชื่อวิทยาศาสตร์ 

❖ เข้าใจโครงสร้างและส่วนประกอบของพืชทั้งราก ลำต้น และใบ การแลกเปลี่ยนแก๊ส การคายน้ำ 
การลำเลียงน้ำและธาตุอาหาร การลำเลียงอาหาร การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช กระบวนการสร้างเซล ล์
สืบพันธุ์และการปฏิสนธิของพืชดอก การเกิดผลและเมล็ด บทบาทของสาร ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
และการประยุกต์ใช้ และการตอบสนองของพืช 

❖ เข้าใจกลไกการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต  โครงสร้าง หน้าที่  และกระบวนการ ต่าง ๆ ของสัตว์
และมนุษย์ ได้แก่ การย่อยอาหาร การแลกเปลี่ยนแก๊ส การเคลื่อนที่ การกำจัดของเสีย ออกจากร่างกายของ
สิ่งมีชีวิต ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบภูมิคุ ้มกันในร่างกายของมนุษย์ การทำงาน ของระบบประสาทและ
อวัยวะรับความรู้สึก  ระบบสืบพันธุ์  การปฏิสนธิ  การเจริญเติบโต ฮอร์โมน 
และพฤติกรรมของสัตว์ 

❖ เข้าใจกระบวนการถ่ายทอดพลังงานและการหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ ความหลากหลาย
ของไบโอม การเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลง จำนวนประชากรมนุษย์ใน
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ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก แนวทางการป้องกันและแก้ไข ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

❖   เข้าใจการศึกษาโครงสร้างอะตอมของนักวิทยาศาสตร์ การจัดเรียงอิเล็กตรอน 
ในอะตอม สมบัติบางประการของธาตุและการจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ  พันธะเคมี สมบัติของสารที ่มี 
ความสัมพันธ์กับพันธะเคมี กฎต่าง ๆ ของแก๊ส และสมบัติของแก๊ส ประเภทและสมบัติของ สารประกอบ
อินทรีย์ และประเภทและสมบัติของพอลิเมอร์ 

❖   เข้าใจการเขียนและการดุลสมการเคมี การคำนวณปริมาณสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยา
เคมี  อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี   สมดุล ในปฏิกิริยาเคมีและ
ปัจจัยที่มีผลต่อสมดุลเคมี  ทฤษฎีกรด-เบส  สมบัติและปฏิกิริยาของกรด-เบส สารละลายบัฟเฟอร์ ปฏิกิริยารี
ดอกซ์ และเซลล์เคมีไฟฟ้า 

❖   เข้าใจข้อปฏิบัติเบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำปฏิบัติการเคมีการเลือกใช้อุปกรณ์หรือ
เครื่องมือในการทำปฏิบัติการ  หน่วยวัดและการเปลี่ยนหน่วยวัดด้วยการ ใช้แฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วย การ
คำนวณเกี่ยวกับมวลอะตอม มวลโมเลกุล และมวลสูตร ความสัมพันธ์ ของโมล จำนวนอนุภาค มวล และ
ปริมาตรของแก๊สที่ STP การคำนวณสูตรอย่างง่ายและสูตร โมเลกุลของสาร ความเข้มข้นของสารละลาย การ
เตรียมสารละลาย และการบูรณาการความรู้และ ทักษะในการอธิบายปรากฏการณ์ในชีวิตประจำวันและการ
แก้ปัญหาทางเคมี 

❖   เข้าใจธรรมชาติของฟิสิกส์ กระบวนการวัด ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการ
เคลื่อนที่ การเคลื่อนที่ในแนวตรง แรงลัพธ์ กฎการเคลื่อนที่ แรงเสียดทาน กฎความโน้มถ่วง สากล สนามโน้ม
ถ่วง งาน กฎการอนุรักษ์พลังงานกล สมดุลกลของวัตถุ เครื่องกลอย่างง่าย โมเมนตัมและการดล    กฎการ
อนุรักษ์โมเมนตัม การชน และการเคลื่อนที่ในแนวโค้ง 

❖    เข้าใจการเคลื่อนที่แบบคลื่น   ปรากฏการณ์คลื่น การสะท้อน การหักเหการเลี้ยวเบนและการ
แทรกสอด หลักการของฮอยเกนส์ การเคลื่อนที่ของคลื่นเสียง ปรากฏการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับเสียง ความเข้ม
เสียงและระดับเสียง การได้ยิน ภาพที่เกิดจากกระจกเงาและเลนส์ ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแสงและการ
มองเห็นแสงสี 

❖   เข้าใจสนามไฟฟ้า แรงไฟฟ้า กฎของคูลอมบ์ ศักย์ไฟฟ้า ตัวเก็บประจุ ตัวต้านทานและกฎของ
โอห์ม พลังงานไฟฟ้า การเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า เทคโนโลยีด้าน พลังงาน สนามแม่เหล็ก 
ความสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็กกับกระแสไฟฟ้า การเหนี่ยวนำแม่เหล็ก ไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า และประโยชน์ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

❖ เข้าใจผลของความร้อนต่อสสาร สภาพยืดหยุ่น ความดันในของไหล แรงพยุง ของไหลอุดมคติ 
ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส แนวคิดควอนตัมของพลังงาน ทฤษฎีอะตอมของโบร์ ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก ทวิ
ภาวะของคลื่นและอนุภาค การสลายของนิวเคลียสกัมมันตรังสี กัมมันตภาพ ปฏิกิริยานิวเคลียร์ พลังงาน
นิวเคลียร์ ความสัมพันธ์ระหว่างมวลและพลังงาน แรงภายในนิวเคลียส และการค้นคว้าวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาค 
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❖   เข้าใจการแบ่งชั้นและสมบัติของโครงสร้างโลก  สาเหตุ  และรูปแบบการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี
ที่สัมพันธ์กับการเกิดลักษณะธรณีสัณฐานและธรณีโครงสร้างแบบต่าง ๆ หลักฐาน ทางธรณีวิทยาที่พบใน
ปัจจุบันและการลำดับเหตุการณ์ทางธรณีวิทยาในอดีต สาเหตุ กระบวนการ เกิดแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด สึ
นามิ ผลกระทบ แนวทางการเฝ้าระวัง และการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย สมบัติและการจำแนกชนิดของแร่  
กระบวนการเกิดและการจำแนกชนิดหิน กระบวนการเกิดและ การสำรวจแหล่งปิโตรเลียมและถ่านหิน การ
แปลความหมายจากแผนที่ภูมิประเทศและแผนที่ ธรณีวิทยา และการนำข้อมูลทางธรณีวิทยาไปใช้ประโยชน์ 

❖  เข้าใจปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการรับและปลดปล่อยพลังงานจากดวงอาทิตย์กระบวนการที่ทำให้
เกิดสมดุลพลังงานของโลก ผลของแรงเนื่องจากความแตกต่างของความกดอากาศ แรงคอริออลิส แรงสู่
ศูนย์กลางและแรงเสียดทานที่มีต่อการหมุนเวียนของอากาศ การหมุนเวียน ของอากาศตามเขตละติจูด และผล
ที่มีต่อภูมิอากาศ ปัจจัยที ่ทำให้เกิดการแบ่งชั ้นน้ำและการหมุนเวียน ของน้ำในมหาสมุทร รูปแบบการ
หมุนเวียนของน้ำในมหาสมุทร และผลของการหมุนเวียนของน้ำ ในมหาสมุทรที่มีต่อลักษณะลมฟ้าอากาศ 
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างเสถียรภาพ อากาศและการเกิดเมฆ การเกิดแนวปะทะอากาศ
แบบต่าง ๆ และลักษณะลมฟ้าอากาศที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยต่าง  ๆ  ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก  
รวมทั้งการแปลความหมายสัญลักษณ์ ลมฟ้าอากาศ และการพยากรณ์ลักษณะลมฟ้าอากาศเบื้องต้น จากแผน
ที่อากาศและข้อมูลสารสนเทศ 

❖   เข้าใจการกำเนิดและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน  สสาร  ขนาดอุณหภูมิของเอกภพหลักฐานที่
สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง ประเภทของกาแล็กซี โครงสร้างและองค์ประกอบของกาแล็กซี  ทางช้างเผือก  
กระบวนการเกิดดาวฤกษ์  และการสร้างพลังงานของดาวฤกษ์  ปัจจัยที่ส่งผลต่อ ความส่องสว่างของดาวฤกษ์ 
และความสัมพันธ์ระหว่างความส่องสว่างกับโชติมาตรของดาวฤกษ์  ความสัมพันธ์ระหว่างสี อุณหภูมิผิว และ
สเปกตรัมของดาวฤกษ์ วิธีการหาระยะทางของดาวฤกษ์ ด้วยหลักการแพรัลแลกซ์ วิวัฒนาการและการ
เปลี่ยนแปลงสมบัติบางประการของดาวฤกษ์ กระบวนการเกิดระบบสุริยะ การแบ่งเขตบริวารของดวงอาทติย์ 
ลักษณะของดาวเคราะห์ที่เอื้อต่อการ ดำรงชีวิต การโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ด้วยกฎเคพเลอร์  
และกฎความโน้มถ่วงของนิวตัน โครงสร้างของดวงอาทิตย์ การเกิดลมสุริยะ พายุสุริยะและผลที่มีต่อโลก การ
ระบุพิกัดของดาว ในระบบขอบฟ้าและระบบศูนย์สูตร เส้นทางการขึ้นการตกของดวงอาทิตย์และดาวฤกษ์  
เวลา สุริยคติ และการเปรียบเทียบเวลาของแต่ละเขตเวลาบนโลก การสำรวจอวกาศและการประยุกต์ใช้  
เทคโนโลยีอวกาศ 

❖ ระบุปัญหา ตั้งคำถามที่จะสำรวจตรวจสอบ โดยมีการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปรต่าง ๆ 
สืบค้นข้อมูลจากหลายแหล่ง ตั้งสมมติฐานที่เป็นไปได้หลายแนวทาง ตัดสินใจเลือก ตรวจสอบสมมติฐานที่
เป็นไปได้ 

❖  ตั้งคำถามหรือกำหนดปัญหาที่อยู่บนพื้นฐานของความรู้และความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์    ที่
แสดงให้เห็นถึงการใช้ความคิดระดับสูงที่สามารถสำรวจตรวจสอบหรือศึกษาค้นคว้าได้ อย่างครอบคลุมและ
เชื่อถือได้ สร้างสมมติฐานที่มีทฤษฎีรองรับหรือคาดการณ์สิ่งที ่จะพบ เพื่อนำไปสู่ การสำรวจตรวจสอบ 
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ออกแบบวิธีการสำรวจตรวจสอบตามสมมติฐานที่กำหนดไว้ได้อย่างเหมาะสม มีหลักฐานเชิงประจักษ์  เลือก
วัสดุ  อุปกรณ ์ รวมทั้งวิธีการในการสำรวจตรวจสอบอย่างถูกต้อง ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และบันทึกผล
การสำรวจตรวจสอบอย่างเป็นระบบ 

❖ วิเคราะห์  แปลความหมายข้อมูล  และประเมินความสอดคล้องของข้อสรุปเพื่อตรวจสอบกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงวิธีการสำรวจตรวจสอบ จัดกระทำ ข้อมูลและนำเสนอข้อมูล
ด้วยเทคนิควิธีที่เหมาะสม สื่อสารแนวคิด ความรู้ จากผลการสำรวจ ตรวจสอบ โดยการพูด เขียน จัดแสดง
หรือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจ โดยมีหลักฐาน อ้างอิงหรือมีทฤษฎีรองรับ 

❖ แสดงถึงความสนใจ  มุ่งม่ัน  รับผิดชอบ  รอบคอบ  และซื่อสัตย์ ในการสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้
เครื่องมือ และวิธีการที่ให้ได้ผลถูกต้อง เชื่อถือได้ มีเหตุผลและยอมรับได้ว่าความรู้ ทางวิทยาศาสตร์อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ 

❖   แสดงถึงความพอใจและเห็นคุณค่าในการค้นพบความรู้  พบคำตอบ หรือแก้ปัญหาได้ทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ แสดงความคิดเห็นโดยมีข้อมูลอ้างอิงและเหตุผลประกอบ เกี่ยวกับผลของการ
พัฒนาและการใช้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างมีคุณธรรมต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม และยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

❖   เข้าใจความสัมพันธ์ของความรู้วิทยาศาสตร์ที่มีผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยีประเภทต่าง ๆ และ
การพัฒนาเทคโนโลยีที่ส่งผลให้มีการคิดค้นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้า ผลของเทคโนโลยีต่อชีวิต สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

❖ ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าของความร ู ้ว ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที ่ ใช ้ ใน
ชีวิตประจำวัน ใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการดำรงชีวิต  และการประกอบ
อาชีพ แสดงความชื่นชม ภูมิใจ ยกย่อง อ้างอิงผลงาน ชิ้นงานที่เป็นผลมาจาก ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการพัฒนา
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม ทำโครงงาน หรือสร้างชิ้นงานตามความสนใจ 

❖ แสดงความซาบซึ ้ง ห่วงใย มีพฤติกรรมเกี ่ยวกับการใช้และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า เสนอตัวเองร่วมมือปฏิบัติกับชุมชนในการป้องกัน ดูแลทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
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สาระท่ี 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

มาตรฐาน ว 1.1    เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิต กับ
สิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การ
เปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมาย ของประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนำความรู้
ไปใช้ประโยชน์ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.1 
 

1. ระบุชื่อพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่
บริเวณต่าง ๆจากข้อมูลที่รวบรวม
ได ้
2 . บ อ ก ส ภ า พ แ ว ด ล ้ อ ม ที่
เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของ
สัตว์ในบริเวณท่ีอาศัยอยู่ 

• บริเวณต่าง ๆ ในท้องถิ่น เช่น สนามหญ้า ใต้ต้นไม้ 
สวนหย่อม แหล่งน้ำ อาจพบพืชและสัตว์หลายชนิด 

อาศัยอยู่ 
• บริเวณท่ีแตกต่างกันอาจพบพืชและสัตว์แตกต่างกัน 

เพราะสภาพแวดล้อมของแต่ละบริเวณจะมี 
ความเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ 

ที่อาศัยอยู่ในแต่ละบริเวณ เช่น สระน้ำ มีน้ำเป็น 
ที่อยู่อาศัยของหอย ปลา สาหร่าย เป็นที่หลบภัย 

และมีแหล่งอาหารของหอยและปลา บริเวณ 
ต้นมะม่วงมีต้นมะม่วงเป็นแหล่งที่อยู่ และมีอาหาร 

สำหรับกระรอกและมด 
• ถ้าสภาพแวดล้อมในบริเวณท่ีพืชและสัตว์อาศัยอยู่ 

มีการเปลี่ยนแปลง จะมีผลต่อการดำรงชีวิตของ 
พืชและสัตว์ 

ป.2 - - 

ป.3 - - 

ป.4 - - 

ป.5 
 

1. บรรยายโครงสร้างและ
ลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสม
กับการดำรงชีวิต ซึ่งเป็นผลมา
จากการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตใน
แต่ละแหล่งที่อยู่ 

• สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์มีโครงสร้างและลักษณะที่เหมาะสม
ในแต่ละแหล่งที่อยู่ ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต 
เพ่ือให้ดำรงชีวิตและอยู่รอดได้ในแต่ละแหล่งที่อยู่ เช่น 
ผักตบชวามีช่องอากาศในก้านใบ   ช่วยให้ลอยน้ำได้  ต้น
โกงกางที่ขึ้นอยู่ในป่าชายเลนมีรากค้ำจุนทำให้ลำต้น 

ตัวชี้วัดและสาระการเรยีนรู้แกนกลาง 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

2. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และ
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต 
กับสิ่งไม่มีชีวิต เพื่อประโยชน์ต่อ
การดำรงชีวิต 
3. เขียนโซ่อาหารและระบุ
บทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตที่เป็น
ผู้ผลิตและผู้บริโภคในโซ่อาหาร 
4. ตระหนักในคุณค่าของ
สิ่งแวดล้อมท่ีมีต่อการดำรงชีวิต
ของสิ่งมีชีวิต โดยมีส่วนร่วมใน
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

ไม่ล้ม ปลามีครีบช่วยในการเคลื่อนที่ในน้ำ 

• ในแหล่งที่อยู่หนึ่ง ๆ สิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์ 
ซึ่งกันและกันและสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิต เพื่อประโยชน์ต่อ
การดำรงชีวิต เช่น ความสัมพันธ์กัน 
ด้านการกินกันเป็นอาหาร เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหลบภัยและ
เลี้ยงดูลูกอ่อน ใช้อากาศในการหายใจ 

• สิ่งมีชีวิตมีการกินกันเป็นอาหาร โดยกินต่อกันเป็นทอด ๆ ใน
รูปแบบของโซ่อาหาร ทำให้สามารถระบุบทบาทหน้าที่ของ
สิ่งมีชีวิตเป็นผู้ผลิตและผู้บริโภค 

ป.6 - - 

ม.1 - - 

ม.2 - - 
ม.3 1. อธิบายปฏิสัมพันธ์ของ

องค์ประกอบของระบบนิเวศที่ได้
จากการสำรวจ 

2. อธิบายรูปแบบความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต
รูปแบบต่าง ๆ ในแหล่งท่ีอยู่
เดียวกันที่ได้จากการสำรวจ 

3. สร้างแบบจำลองในการอธิบาย
การถ่ายทอดพลังงานในสายใย
อาหาร 
4. อธิบายความสัมพันธ์ของ
ผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ย่อยสลาย
สารอินทรีย์ในระบบนิเวศ 
5. อธิบายการสะสมสารพิษใน
สิ่งมีชีวิตในโซ่อาหาร 

• ระบบนิเวศประกอบด้วยองค์ประกอบที่มีชีวิต เช่น พืช 
สัตว์ จุลินทรีย์ และองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิต เช่น แสง น้ำ 
อุณหภูมิ แร่ธาตุ แก๊สองค์ประกอบเหล่านี้มีปฏิสัมพันธ์กัน 
เช่น พืชต้องการแสง น้ำ และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 
ในการสร้างอาหาร สัตว์ต้องการอาหาร และสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมในการดำรงชีวิต เช่น อุณหภูมิ ความชื้น 
องค์ประกอบทั้งสองส่วนนี้จะต้องมีความสัมพันธ์กันอย่าง
เหมาะสม 

•  สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กันในรูปแบบ 
ต่าง ๆ เช่น ภาวะพ่ึงพากัน ภาวะอิงอาศัย ภาวะเหยื่อกับผู้
ล่า ภาวะปรสิต 

•  สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันที่อาศัยอยู่ร่วมกันในแหล่งที่อยู่
เดียวกัน ในช่วงเวลาเดียวกัน เรียกว่าประชากร 
•  กลุ่มสิ่งมีชีวิตประกอบด้วยประชากรของสิ่งมีชีวิต 

หลาย ๆ ชนิด อาศัยอยู่ร่วมกันในแหล่งที่อยู่เดียวกัน 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

6. ตระหนักถึงความสัมพันธ์ของ
สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อมใน
ระบบนิเวศ โดยไม่ทำลายสมดุล 

ของระบบนิเวศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• กลุ่มสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศแบ่งตามหน้าที่ได้เป็น 
3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ 
สิ่งมีชีวิตทั้ง 3 กลุ่มนี้ มีความสัมพันธ์กัน ผู้ผลิตเป็น
สิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารได้เอง โดยกระบวนการสังเคราะห์
ด้วยแสงผู้บริโภค เป็นสิ่งมีชีวติที่ไม่สามารถสร้างอาหาร 
ได้เอง และต้องกินผู้ผลิตหรือสิ่งมีชีวิตอ่ืนเป็นอาหาร เมื่อ
ผู้ผลิตและผู้บริโภคตายลง จะถูกย่อยโดยผู้ย่อยสลาย
สารอินทรีย์ซึ่งจะเปลี่ยนสารอินทรีย์เป็นสารอนินทรีย์
กลับคืนสู่สิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดการหมุนเวียนสารเป็นวัฏจักร 
จำนวนผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ 
จะต้องมีความเหมาะสม จึงทำให้กลุ่มสิ่งมีชีวิต 
อยู่ได้อย่างสมดุล 

• พลังงานถูกถ่ายทอดจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคลำดับต่าง ๆ 
รวมทั้งผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ในรูปแบบสายใยอาหาร ที่
ประกอบด้วย โซ่อาหารหลายโซ่ที่สัมพันธ์กัน ในการถ่ายทอด
พลังงานในโซ่อาหาร พลังงานที่ถูกถ่ายทอดไปจะลดลงเรื่อย 
ๆ ตามลำดับของการบริโภค 
• การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ อาจทำให้มีสารพิษ
สะสมอยู่ในสิ่งมีชีวิตได้ จนอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต 
และทำลายสมดุลในระบบนิเวศ ดังนั้นการดูแลรักษาระบบ
นิเวศให้เกิดความสมดุล และคงอยู่ตลอดไปจึงเป็นสิ่งสำคัญ 

ม.4 1. สืบค้นข้อมูลและอธิบาย
ความสัมพันธ์ของสภาพทาง
ภูมิศาสตร์บนโลกกับความ
หลากหลายของไบโอม และ
ยกตัวอย่างไบโอมชนิดต่าง ๆ 

2. สืบค้นข้อมูล อภิปรายสาเหตุ 
และยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลง
แทนที่ของระบบนิเวศ 

 

• บริเวณของโลกแต่ละบริเวณมีสภาพทางภูมิศาสตร ์
ที่แตกต่างกัน แบ่งออกได้เป็นหลายเขตตามสภาพ
ภูมิอากาศและปริมาณน้ำฝน ทำให้มีระบบนิเวศท่ี
หลากหลายซึ่งส่งผลให้เกิดความหลากหลายของไบโอม 

• การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาทั้ง
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและเกิดจากการ
กระทำของมนุษย์ 
• การเปลี่ยนแปลงแทนท่ีเป็นการเปลี่ยนแปลงของกลุ่ม
สิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นอย่างช้า ๆ เป็นเวลานาน 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

3. สืบค้นข้อมูล อธิบายและ
ยกตัวอย่างเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบ
ทางกายภาพและทางชีวภาพที่มี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาด 
ของประชากรสิ่งมีชีวิตในระบบ
นิเวศ 

4. สืบค้นข้อมูลและอภิปราย
เกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่มี
ต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งนำเสนอ
แนวทางในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

ซึ่งเป็นผลจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบทาง
กายภาพและทางชีวภาพ ส่งผลให้ระบบนิเวศ 
เปลี่ยนแปลงไปสู่สมดุลจนเกิดสังคมสมบูรณ์ได้ 

• การเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบในระบบนิเวศท้ังทาง
กายภาพและทางชีวภาพมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดของ
ประชากร 

• มนุษย์ใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยปราศจากความระมัดระวัง 
และมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆเพ่ือช่วยอำนวยความ
สะดวกต่าง ๆ แก่มนุษย์ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

• ปัญหาท่ีเกิดกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบาง
ปัญหาส่งผลกระทบในระดับท้องถิ่นบางปัญหาก็ส่งผล
กระทบในระดับประเทศและบางปัญหาส่งผลกระทบใน
ระดับโลก 
• การลดปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติการกำจัดของเสีย
ท่ีเป็นสาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมและการวางแผนจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ดีเป็นตัวอย่างของแนวทางในการ
อนุรักษ ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการลดปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ที่เกิดขึ้น เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน 

ม.5 - - 

ม.6 - - 
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สาระท่ี 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
มาตรฐาน ว 1.2    เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้า และออกจาก
เซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง  ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.1 
 

1. ระบุชื่อ บรรยายลักษณะและ
บอกหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกายมนุษย์ สัตว์ และพืช
รวมทั้งบรรยายการทำหน้าที่
ร่วมกันของส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกายมนุษย์ในการทำกิจกรรม
ต่าง ๆ จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
2. ตระหนักถึงความสำคัญของ
ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายตนเอง 
โดยการดูแลส่วนต่าง ๆ อย่าง 
ถูกต้อง ให้ปลอดภัย และ
รักษาความสะอาด อยู่เสมอ 

• มนุษย์มีส่วนต่าง ๆ ที่มีลักษณะและหน้าที่แตกต่างกัน 
เพ่ือให้เหมาะสมในการดำรงชีวิตเช่น ตามีหน้าที่ไว้มองดู โดย
มีหนังตาและขนตา เพ่ือป้องกันอันตรายให้กับตา หูมีหน้าท่ี
รับฟังเสียงโดยมีใบหูและรูหู เพ่ือเป็นทางผ่านของเสียง ปาก
มีหน้าที่พูด กินอาหาร มีช่องปากและมีริมฝีปากบนล่าง แขน
และมือมีหน้าที่ยก หยิบ จับมีท่อนแขนและนิ้วมือที่ขยับได้ 
สมองมีหน้าที่ ควบคุมการทำงานของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 
อยู่ในกะโหลกศีรษะ โดยส่วนต่าง ๆ ของร่างกายจะทำหน้าที่
ร่วมกันในการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน 
• สัตว์มีหลายชนิด แต่ละชนิดมีส่วนต่าง ๆ ที่มีลักษณะและ
หน้าที่แตกต่างกัน เพ่ือให้เหมาะสมในการดำรงชีวิต เช่น 
ปลามีครีบเป็นแผ่น ส่วนกบเต่า แมว มีขา 4 ขา และมีเท้า
สำหรับใช้ในการเคลื่อนที่ 
• พืชมีส่วนต่าง ๆ ที่มีลักษณะและหน้าที่แตกต่างกันเพ่ือให้
เหมาะสมในการดำรงชีวิต โดยทั่วไป รากมีลักษณะเรียวยาว 
และแตกแขนงเป็นรากเล็ก ๆทำหน้าที่ดูดน้ำ ลำต้นมีลักษณะ
เป็นทรงกระบอกตั้งตรงและมีกิ่งก้าน ทำหน้าที่ชูกิ่งก้าน ใบ 
และดอก ใบมีลักษณะเป็นแผ่นแบน ทำหน้าที่สร้างอาหาร 
นอกจากนี้พืชหลายชนิด อาจมีดอกที่มีสี รูปร่างต่าง ๆ ทำ
หน้าที่สืบพันธุ์ รวมทั้งมีผลที่มีเปลือก มีเนื้อห่อหุ้มเมล็ด และ
มีเมล็ดซึ่งสามารถงอกเป็นต้นใหม่ได้ 
•มนุษย์ใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายในการทำกิจกรรมต่าง ๆ 
เพ่ือการดำรงชีวิต มนุษย์จึงควรใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและรักษาความสะอาดอยู่เสมอ เช่น 
ใช้ตามองตัวหนังสือในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอ ดูแลตาให้ 
ปลอดภัยจากอันตราย และรักษาความสะอาดตาอยู่เสมอ 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.2 

1. ระบุว่าพืชต้องการแสงและน้ำ 
เพ่ือการเจริญเติบโต โดยใช้ข้อมูล
จากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
2. ตระหนักถึงความจำเป็นที่พืช
ต้องได้รับน้ำและแสงเพื่อการ
เจริญเติบโต โดยดูแลพืชให้ได้รับ
สิ่งดังกล่าวอย่างเหมาะสม 

3. สร้างแบบจำลองที่บรรยายวัฏ
จักรชีวิตของพืชดอก 

• พืชต้องการน้ำ แสง เพื่อการเจริญเติบโต 

• พืชดอกเม่ือเจริญเติบโตและมีดอก ดอกจะมีการสืบพันธุ์
เปลี่ยนแปลงไปเป็นผล ภายในผลมีเมล็ดเมื่อเมล็ดงอก ต้น
อ่อนที่อยู่ภายในเมล็ดจะเจริญเติบโตเป็นพืชต้นใหม่ พืชต้น
ใหม่จะเจริญเติบโตออกดอกเพ่ือสืบพันธุ์มีผลต่อไปได้อีก
หมุนเวียนต่อเนื่องเป็นวัฏจักรชีวิตของพืชดอก 

ป.3 

1. บรรยายสิ่งที่จำเป็นต่อการ
ดำรงชีวิต และการเจริญเติบโต
ของมนุษย์และสัตว์ โดยใช้ข้อมูล 
ที่รวบรวมได้ 
2. ตระหนักถึงประโยชน์ของ
อาหาร น้ำ และอากาศโดยการ
ดูแลตนเองและสัตว์ให้ได้รับสิ่ง
เหล่านี้อย่างเหมาะสม 

3. สร้างแบบจำลองที่บรรยายวัฏ
จักรชีวิตของสัตว์และ
เปรียบเทียบวัฏจักรชีวิตของสัตว์
บางชนิด 
4. ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิต
สัตว์ โดยไม่ทำให้วัฏจักรชีวิตของ
สัตว์เปลี่ยนแปลง 

• มนุษย์และสัตว์ต้องการอาหาร น้ำ และอากาศ 
เพ่ือการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโต 

• อาหารช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและเจริญเติบโต 
น้ำช่วยให้ร่างกายทำงานได้อย่างปกติ อากาศใช้ 
ในการหายใจ 

• สัตว์เมื่อเป็นตัวเต็มวัยจะสืบพันธุ์มีลูก เมื่อลูก 
เจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยก็สืบพันธุ์มีลูกต่อไปได้อีก 
หมุนเวียนต่อเนื่องเป็นวัฏจักรชีวิตของสัตว์ซึ่งสัตว์แต่ละ
ชนิด เช่น ผีเสื้อ กบ ไก่ มนุษย์จะมีวัฏจักรชีวิตที่เฉพาะและ
แตกต่างกัน 

ป.4 
 

1. บรรยายหน้าที่ของราก ลำต้น 
ใบ และดอกของพืชดอก โดยใช้
ข้อมูลที่รวบรวมได้ 

• ส่วนต่าง ๆ ของพืชดอกทำหน้าที่แตกต่างกัน 
  - รากทำหน้าท่ีดูดน้ำและธาตุอาหารข้ึนไปยังลำต้น 

- ลำต้นทำหน้าที่ลำเลียงน้ำต่อไปยังส่วนต่าง ๆของพืช 
- ใบทำหน้าที่สร้างอาหาร อาหารที่พืชสร้างขึ้น คือ น้ำตาล
ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นแป้ง 
- ดอกทำหน้าที่สืบพันธุ์ ประกอบด้วยส่วนประกอบต่าง ๆ 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ได้แก่ กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรเพศผู้ และเกสรเพศเมีย ซึ่ง
ส่วนประกอบ แต่ละส่วนของดอกทำหน้าที่แตกต่างกัน 

ป.5 - - 

ป.6 1. ระบุสารอาหารและบอก
ประโยชน์ของสารอาหารแต่ละ
ประเภทจากอาหารที่ตนเอง 
รับประทาน 
2. บอกแนวทางในการเลือก
รับประทานอาหารให้ได้
สารอาหารครบถ้วน ในสัดส่วนที่
เหมาะสมกับเพศและวัย รวมทั้ง
ความปลอดภัยต่อสุขภาพ 
3. ตระหนักถึงความสำคัญของ
สารอาหาร โดยการเลือก
รับประทานอาหารที่มีสารอาหาร
ครบถ้วนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับ
เพศและวัย รวมทั้งปลอดภัยต่อ
สุขภาพ 

4. สร้างแบบจำลองระบบย่อย
อาหาร และบรรยายหน้าที่ของ
อวัยวะในระบบย่อยอาหาร 
รวมทั้งอธิบายการย่อยอาหาร
และการดูดซึมสารอาหาร 
5. ตระหนักถึงความสำคัญของ
ระบบย่อยอาหาร โดยการบอก
แนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะ 
ในระบบย่อยอาหารให้ทำงานเป็น
ปกติ 

• สารอาหารที่อยู่ในอาหารมี 6 ประเภท ได้แก่ 
คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เกลือแร่ วิตามินและน้ำ 
• อาหารแต่ละชนิดประกอบด้วยสารอาหารที่แตกต่างกัน 
อาหารบางอย่างประกอบด้วยสารอาหารประเภทเดียว อาหาร
บางอย่างประกอบด้วยสารอาหารมากกว่าหนึ่งประเภท 
• สารอาหารแต่ละประเภทมีประโยชน์ต่อร่างกายแตกต่าง
กัน โดยคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมันเป็นสารอาหารที่ให้
พลังงานแก่ร่างกาย ส่วนเกลือแร่วิตามิน และน้ำ เป็น
สารอาหารที่ไม่ให้พลังงานแก่ร่างกาย แต่ช่วยให้ร่างกาย
ทำงานได้เป็นปกติ 
• การรับประทานอาหาร เพ่ือให้ร่างกายเจริญเติบโต มีการ
เปลี่ยนแปลงของร่างกายตามเพศและวัย และมีสุขภาพดี 
จำเป็นต้องรับประทานให้ได้พลังงานเพียงพอกับความต้องการ
ของร่างกายและให้ได้สารอาหารครบถ้วน ในสัดส่วนที่
เหมาะสมกับเพศและวัย รวมทั้งต้องคำนึงถึงชนิดและ
ปริมาณของวัตถุเจือปนในอาหารเพื่อความปลอดภัยต่อ
สุขภาพ 

• ระบบย่อยอาหารประกอบด้วยอวัยวะต่าง ๆ ได้แก่ 
ปาก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ 
ทวารหนัก ตับ และตับอ่อน ซึ่งทำหน้าที่ร่วมกันในการย่อย
และดูดซึมสารอาหาร 

- ปากมีฟันช่วยบดเคี้ยวอาหารให้มีขนาดเล็กลง และมี

ลิ้นช่วยคลุกเคล้าอาหารกับน้ำลายในน้ำลายมีเอนไซม์

ย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาล 

- หลอดอาหารทำหน้าที่ลำเลียงอาหารจากปาก 
ไปยังกระเพาะอาหาร ภายในกระเพาะอาหาร 
มีการย่อยโปรตีนโดยกรดและเอนไซม์ที่สร้าง 
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จากกระเพาะอาหาร 
- ลำไส้เล็กมีเอนไซม์ที่สร้างจากผนังลำไส้เล็กเองและจากตับ
อ่อนที่ช่วยย่อยโปรตีน   คาร์โบไฮเดรต และไขมัน โดย
โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมันที่ผ่านการย่อยจนเป็น
สารอาหารขนาดเล็กพอท่ีจะดูดซึมได้ รวมถึงน้ำ เกลือแร่ 
และวิตามินจะถูกดูดซึมที่ผนังลำไส้เล็กเข้าสู่กระแสเลือด 
เพ่ือลำเลียงไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ซึ่งโปรตีน 
คาร์โบไฮเดรต และไขมัน จะถูกนำไปใช้เป็นแหล่งพลังงาน
สำหรับใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ส่วนน้ำ เกลือแร่ และวิตามิน 
จะช่วยให้ร่างกายทำงานได้เป็นปกติ 

   - ตับสร้างน้ำดีแล้วส่งมายังลำไส้เล็กช่วยให้ไขมันแตกตัว 
- ลำไส้ใหญ่ทำหน้าที่ดูดน้ำและเกลือแร่ เป็นบริเวณท่ีมี
อาหารที่ย่อยไม่ได้หรือย่อยไม่หมดเป็นกากอาหาร ซึ่งจะถูก
กำจัดออกทางทวารหนัก 

• อวัยวะต่าง ๆ ในระบบย่อยอาหารมีความสำคัญ 
ม.1 1. เปรียบเทียบรูปร่าง ลักษณะ 

และโครงสร้างของเซลล์พืชและ
เซลล์สัตว์ รวมท้ังบรรยายหน้าที ่
ของผนังเซลล์ เยื่อหุ้มเซลล์ ไซ
โทพลาซึมนิวเคลียส แวคิวโอล ไม
โทคอนเดรียและคลอโรพลาสต์ 
2. ใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสง
ศึกษาเซลล์และโครงสร้างต่าง ๆ 
ภายในเซลล์ 

3. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
รูปร่างกับการทำหน้าที่ของเซลล์ 

4. อธิบายการจัดระบบของ
สิ่งมีชีวิต โดยเริ่มจากเซลล์ 
เนื้อเยื่อ อวัยวะ ระบบอวัยวะ จน
เป็นสิ่งมีชีวิต 

• เซลล์เป็นหน่วยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิต 
บางชนิดมีเซลล์เพียงเซลล์เดียว เช่น อะมีบา พารามีเซียม 
ยีสต์ บางชนิดมีหลายเซลล์ เช่น พืช สัตว ์

• โครงสร้างพ้ืนฐานที่พบทั้งในเซลล์พืชและเซลล์สัตว์และ
สามารถสังเกตได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์ใช้แสง ได้แก่ เยื่อหุ้ม
เซลล์ ไซโทพลาซึม และนิวเคลียส โครงสร้างที่พบในเซลล์พืช
แต่ไม่พบในเซลล์สัตว์ ได้แก่ ผนังเซลล์และคลอโรพลาสต์ 
• โครงสร้างต่าง ๆ ของเซลล์มีหน้าที่แตกต่างกัน 
- ผนังเซลล์ ทำหน้าที่ให้ความแข็งแรงแก่เซลล์ 
- เยื่อหุ้มเซลล์ ทำหน้าที่ห่อหุ้มเซลล์และควบคุมการลำเลียง
สารเข้าและออกจากเซลล์ 

   - นิวเคลียส ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเซลล์ 
   - ไซโทพลาซึม มีออร์แกเนลล์ที่ทำหน้าที่แตกต่างกัน 

- แวคิวโอล ทำหน้าที่เก็บน้ำและสารต่าง ๆ 
- ไมโทคอนเดรีย ทำหน้าที่เกี่ยวกับการสลายสาร 
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5. อธิบายกระบวนการแพร่และ
ออสโมซิสจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ และยกตัวอย่างการ
แพร่และออสโมซิสใน
ชีวิตประจำวัน 

6. ระบุปัจจัยที่จำเป็นในการ
สังเคราะห์ด้วยแสงและผลผลิตที่
เกิดข้ึนจากการสังเคราะห์ด้วย
แสงโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 

7. อธิบายความสำคัญของการ
สังเคราะห์ด้วยแสงของพืชต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
8. ตระหนักในคุณค่าของพืชที่มี
ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดย
การร่วมกันปลูกและดูแลรักษา 
ต้นไม้ในโรงเรียนและชุมชน 

9. บรรยายลักษณะและหน้าที่ของ
ไซเล็มและโฟลเอ็ม 
10. เขียนแผนภาพที่บรรยายทิศ
ทางการลำเลียงสารในไซเล็ม
และโฟลเอ็มของพืช 
11. อธิบายการสืบพันธุ์แบบอาศัย
เพศ และไม่อาศัยเพศของพืชดอก 
12. อธิบายลักษณะโครงสร้างของ
ดอกที่มีส่วนทำให้เกิดการถ่ายเรณู 
รวมทั้งบรรยาย การปฏิสนธิของ
พืชดอก การเกิดผลและเมล็ด การ
กระจายเมล็ด และการงอกของ
เมล็ด 
 

อาหารเพื่อให้ได้พลังงานแก่เซลล์ 
- คลอโรพลาสต์ เป็นแหล่งที่เกิดการสังเคราะห์ด้วยแสง 

• เซลล์ของสิ่งมีชีวิตมีรูปร่าง ลักษณะ ที่หลากหลายและมี
ความเหมาะสมกับหน้าที่ของเซลล์นั้น   เช่น เซลล์ประสาท
ส่วนใหญ่ มีเส้นใยประสาทเป็นแขนงยาว นำกระแสประสาท
ไปยังเซลล์อ่ืน ๆ ที่อยู่ไกลออกไป เซลล์ขนราก เป็นเซลล์ผิว
ของรากท่ีมีผนังเซลล์และเยื่อหุ้มเซลล์ยื่นยาวออกมา 
ลักษณะคล้ายขนเส้นเล็ก ๆ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ผิวในการดูดน้ำและ
ธาตุอาหาร 

• พืชและสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์มีการจัดระบบ โดยเริ่ม
จากเซลล์ไปเป็นเนื้อเยื่อ อวัยวะระบบอวัยวะ และสิ่งมีชีวิต
ตามลำดับ เซลล์หลายเซลล์มารวมกันเป็นเนื้อเยื่อ เนื้อเยื่อ
หลายชนิดมารวมกันและทำงานร่วมกันเป็นอวัยวะ อวัยวะต่าง 
ๆทำงานร่วมกันเป็นระบบอวัยวะ ระบบอวัยวะทุกระบบ
ทำงานร่วมกันเป็นสิ่งมีชีวิต 

• เซลล์มีการนำสารเข้าสู่เซลล ์เพ่ือใช้ในกระบวนการต่าง ๆ 
ของเซลล์ และมีการขจัดสารบางอย่างที่เซลล์ไม่ต้องการออก
นอกเซลล์ การนำสารเข้าและออกจากเซลล์มีหลายวิธี เช่น 
การแพร่เป็นการเคลื่อนที่ของสารจากบริเวณท่ีมีความเข้มข้น
ของสารสูงไปสู่บริเวณท่ีมีความเข้มข้นของสารต่ำ ส่วน
ออสโมซิส เป็นการแพร่ของน้ำผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ จากด้านที่มี
ความเข้มข้นของสารละลายต่ำไปยังด้านที่มีความเข้มข้นของ 
สารละลายสูงกว่า 

• กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชที่เกิดข้ึนในคลอโรพ
ลาสต์ จำเป็นต้องใช้แสง แก๊สคาร์บอนได-ออกไซด์ คลอโรฟิลล์ 
และน้ำ ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสง ได้แก่ 
น้ำตาลและแก๊สออกซิเจน 

• การสังเคราะห์ด้วยแสง เป็นกระบวนการที่สำคัญต่อ
สิ่งมีชีวิต เพราะเป็นกระบวนการเดียวที่สามารถนำพลังงาน
แสงมาเปลี่ยนเป็นพลังงานในรูปสารประกอบอินทรีย์และเก็บ
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13. ตระหนักถึงความสำคัญของ
สัตว์ที่ช่วยในการ ถ่ายเรณูของพืช
ดอก โดยการไม่ทำลายชีวิต ของ
สัตว์ที่ช่วยในการถ่ายเรณู 
14.อธิบายความสำคัญของธาตุ
อาหารบางชนิดที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของ
พืช 
15.เลือกใช้ปุ๋ยที่มีธาตุอาหาร
เหมาะสมกับพืชในสถานการณ์ท่ี
กำหนด 
16.เลือกวิธีการขยายพันธุ์พืชให้
เหมาะสมกับความต้องการของ
มนุษย์ โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการ
สืบพันธุ์ของพืช 
17.อธิบายความสำคัญของ
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
พืชในการใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ 
18. ตระหนักถึงประโยชน์ของการ
ขยายพันธุ์พืชโดยการนำความรู้ไป
ใช้ในชีวิตประจำวัน 

สะสมในรูปแบบต่าง ๆ ในโครงสร้างของพืช พืชจึงเป็นแหล่ง 
อาหารและพลังงานที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอ่ืนนอกจากนี้
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงยังเป็นกระบวนการหลักใน
การสร้างแก๊สออกซิเจนให้กับบรรยากาศเพ่ือให้สิ่งมีชีวิตอ่ืน 
ใช้ในกระบวนการหายใจ 

• พืชมีไซเล็มและโฟลเอ็ม ซึ่งเป็นเนื้อเยื่อมีลักษณะคล้ายท่อ 
เรียงตัวกันเป็นกลุ่มเฉพาะที่โดยไซเล็มทำหน้าที่ลำเลียงน้ำและ
ธาตุอาหารมีทิศทางลำเลียงจากรากไปสู่ลำต้น ใบ และส่วน
ต่าง ๆ ของพืช เพ่ือใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงรวมถึง
กระบวนการอ่ืน ๆ ส่วนโฟลเอ็มทำหน้าที่ 
• พืชดอกทุกชนิดสามารถสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศได้และบาง
ชนิดสามารถสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศได้ 
• การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเป็นการสืบพันธุ์ที่มีการ ผสมกัน
ของสเปิร์มกับเซลล์ไข่ การสืบพันธุ์ แบบอาศัยเพศของพืช
ดอกเกิดข้ึนที่ดอก โดยภายใน อับเรณูของส่วนเกสรเพศผู้มี
เรณู ซึ่งทำหน้าที่ สร้างสเปิร์ม ภายในออวุลของส่วนเกสรเพศ
เมีย มีถุงเอ็มบริโอ ทำหน้าที่สร้างเซลล์ไข่ 
• การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ เป็นการสืบพันธุ์ที่พืชต้นใหม่
ไม่ได้เกิดจากการปฏิสนธิระหว่างสเปิร์มกับเซลล์ไข่ แต่เกิด
จากส่วนต่าง ๆ ของพืช เช่นราก ลำต้น ใบ มีการเจริญเติบโต
และพัฒนาขึ้นมาเป็นต้นใหม่ได้ 
• การถ่ายเรณู คือ การเคลื่อนย้ายของเรณูจากอับเรณูไปยัง
ยอดเกสรเพศเมีย ซึ่งเก่ียวข้องกับลักษณะและโครงสร้างของ
ดอก เช่น สีของกลีบดอก ตำแหน่งของเกสรเพศผู้และเกสร
เพศเมีย โดยมีสิ่งที่ช่วยในการถ่ายเรณู เช่น แมลง ลม 
• การถ่ายเรณูจะนำไปสู่การปฏิสนธิ ซึ่งจะเกิดขึ้นที่ถุง
เอ็มบริโอภายในออวุล หลังการปฏิสนธิจะได้ไซโกต และเอน
โดสเปิร์ม ไซโกตจะพัฒนาต่อไปเป็นเอ็มบริโอ ออวุลพัฒนาไป
เป็นเมล็ด และรังไข่พัฒนาไปเป็นผล 
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• ผลและเมล็ดมีการกระจายออกจากต้นเดิม โดยวิธีการต่าง 
ๆ เมื่อเมล็ดไปตกในสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมจะเกิดการงอก
ของเมล็ด โดยเอ็มบริโอภายในเมล็ดจะเจริญออกมา โดย
ระยะแรกจะอาศัยอาหารที่สะสมภายในเมล็ด จนกระทั่ง 
• พืชต้องการธาตุอาหารที่จำเป็นหลายชนิดในกาเจริญเติบโต
และการดำรงชีวิต 
• พืชต้องการธาตุอาหารบางชนิดในปริมาณมาก ได้แก่ 
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียมแมกนีเซียม 
และกำมะถันซึ่งในดินอาจมีไม่เพียงพอสำหรับการ
เจริญเติบโตของพืช จึงต้องมีการให้ธาตุอาหารในรูปของปุ๋ย
กับพืชอย่างเหมาะสม 
• มนุษย์สามารถนำความรู้เรื่องการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ
และไม่อาศัยเพศ มาใช้ในการขยายพันธุ์เพ่ือเพ่ิมจำนวนพืช 
เช่น การใช้เมล็ดที่ได้จากการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศมา
เพาะเลี้ยงวิธีการนี้จะได้พืชในปริมาณมาก แต่อาจมีลักษณะ 
ที่แตกต่างไปจากพ่อแม่  ส่วนการตอนกิ่ง การปักชำ 
การต่อกิ่ง การติดตา การทาบกิ่ง การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เป็น
การนำความรู้เรื่องการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชมาใช้
ในการขยายพันธุ์เพ่ือให้ได้พืชที่มีลักษณะเหมือนต้นเดิม ซึ่ง
การขยายพันธุ์แต่ละวิธี มีขั้นตอนแตกต่างกัน จึงควรเลือกให้ 
เหมาะสมกับความต้องการของมนุษย์ โดยต้องคำนึงถึงชนิด
ของพืชและลักษณะการสืบพันธุ์ของพืช 
• เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เป็นการนำความรู้
เกี่ยวกับปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชมาใช้ในการ
เพ่ิมจำนวนพืช และทำให้พืชสามารถเจริญเติบโตได้ในหลอด
ทดลอง ซึ่งจะได้พืชจำนวนมากในระยะเวลาสั้น  
 
 
 
 
 



 
 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์

| 34                                          เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถมัภ์ พุทธศักราช 2563 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.2 1. ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่
ของอวัยวะที่เกี่ยวข้องในระบบ
หายใจ 
2. อธิบายกลไกการหายใจเข้า
และออก โดยใช้แบบจำลอง 
รวมทั้งอธิบายกระบวนการ 
แลกเปลี่ยนแก๊ส 
3. ตระหนักถึงความสำคัญของ
ระบบหายใจโดยการบอก
แนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะ 
ในระบบหายใจให้ทำงานเป็นปกติ 

4. ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่
ของอวัยวะในระบบขับถ่ายใน
การกำจัดของเสียทางไต 
5. ตระหนักถึงความสำคัญของ
ระบบขับถ่ายในการกำจัดของเสีย
ทางไต โดยการบอกแนวทางใน
การปฏิบัติตนที่ช่วยให้ระบบ
ขับถ่ายทำหน้าที่ได้อย่างปกติ 

6. บรรยายโครงสร้างและหน้าที่
ของหัวใจหลอดเลือด และเลือด 
7. อธิบายการทำงานของระบบ
หมุนเวียนเลือดโดยใช้แบบจำลอง 

8. ออกแบบการทดลองและ
ทดลอง ในการเปรียบเทียบอัตรา
การเต้นของหัวใจ ขณะปกติ 
และหลังทำกิจกรรม 
9. ตระหนักถึงความสำคัญของ
ระบบหมุนเวียนเลือดโดยการบอก
แนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะ 

• ระบบหายใจมีอวัยวะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่จมูก ท่อลม 
ปอด กะบังลม และกระดูกซ่ีโครง 
• มนุษย์หายใจเข้า เพ่ือนำแก๊สออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายเพ่ือ
นำไปใช้ในเซลล์ และหายใจออกเพ่ือกำจัดแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกาย 
• อากาศเคลื่อนที่เข้าและออกจากปอดได้เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงปริมาตรและความดันของอากาศภายในช่องอก
ซึ่งเก่ียวข้องกับการทำงานของกะบังลม และกระดูกซ่ีโครง 
• การแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
ในร่างกาย เกิดข้ึนบริเวณถุงลมในปอดกับหลอดเลือดฝอยที่
ถุงลม และระหว่างหลอดเลือดฝอยกับเนื้อเยื่อ 
• การสูบบุหรี่ การสูดอากาศที่มีสารปนเปื้อน และการเป็น
โรคเก่ียวกับระบบหายใจบางโรคอาจทำให้เกิดโรคถุงลมโป่ง
พอง ซึ่งมีผลให้ความจุอากาศของปอดลดลง ดังนั้นจึงควร
ดูแลรักษาระบบหายใจ ให้ทำหน้าที่เป็นปกติ 

• ระบบขับถ่ายมีอวัยวะที่เก่ียวข้อง คือ ไต ท่อไต 
กระเพาะปัสสาวะ และท่อปัสสาวะ โดยมีไตทำหน้าที่กำจัด
ของเสีย เช่น ยูเรีย แอมโมเนีย กรดยูริก รวมทั้งสารที่ร่างกาย
ไม่ต้องการออกจาก เลือด และควบคุมสารที่มีมากหรือน้อย
เกินไป เช่น น้ำ โดยขับออกมาในรูปของปัสสาวะ 
• การเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม เช่น รับประทาน
อาหารที่ไม่มีรสเค็มจัด การดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอ เป็น
แนวทางหนึ่งที่ช่วยให้ระบบขับถ่ายทำหน้าที่ได้อย่างปกติ 

• ระบบหมุนเวียนเลือดประกอบด้วย หัวใจหลอดเลือด และ
เลือด 
• หัวใจของมนุษย์แบ่งเป็น 4 ห้อง ได้แก่ หัวใจห้องบน 2 
ห้อง และห้องล่าง 2 ห้อง ระหว่างหัวใจห้องบนและหัวใจ
ห้องล่างมีลิ้นหัวใจกั้น 
• หลอดเลือด แบ่งเป็น หลอดเลือดอาร์เตอรีหลอดเลือดเวน 
หลอดเลือดฝอย ซึ่งมีโครงสร้างต่างกัน 
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ในระบบหมุนเวียนเลือดให้ทำงาน
เป็นปกติ 

10. ระบุอวัยวะและบรรยาย
หน้าที่ของอวัยวะในระบบ
ประสาทส่วนกลางในการควบคุม 
การทำงานต่าง ๆ ของร่างกาย 
11. ตระหนักถึงความสำคัญของ
ระบบประสาทโดยการบอก
แนวทางในการดูแลรักษา รวมถึง 
การป้องกันการกระทบกระเทือน
และอันตรายต่อสมองและไขสัน
หลัง 

12. ระบุอวัยวะและบรรยาย
หน้าที่ของอวัยวะในระบบ
สืบพันธุ์ของเพศชายและเพศหญิง 
โดยใช้แบบจำลอง 
13. อธิบายผลของฮอร์โมนเพศ
ชายและเพศหญิงที่ควบคุมการ
เปลี่ยนแปลงของร่างกาย เมื่อเข้า
สู่วัยหนุ่มสาว 
14. ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลง
ของร่างกายเม่ือเข้าสู่วัยหนุ่มสาว 
โดยการดูแลรักษาร่างกาย 
และจิตใจของตนเองในช่วงที่มี 
การเปลี่ยนแปลง 

15. อธิบายการตกไข่ การมี
ประจำเดือนการปฏิสนธิ และการ
พัฒนาของไซโกตจนคลอดเป็น
ทารก 

 

• เลือด ประกอบด้วย เซลล์เม็ดเลือด เพลตเลตและพลาสมา 
• การบีบและคลายตัวของหัวใจทำให้เลือดหมุนเวียนและ
ลำเลียงสารอาหาร แก๊ส ของเสีย และสารอ่ืน ๆ ไปยังอวัยวะ
และเซลล์ต่าง ๆ ทั่วร่างกาย 
• เลือดที่มีปริมาณแก๊สออกซิเจนสูงจะออกจากหัวใจไปยัง
เซลล์ต่าง ๆ ทั่วร่างกาย ขณะเดียวกัน แก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์จากเซลล์จะแพร่เข้าสู่เลือดและลำเลียง
กลับเข้าสู่หัวใจและถูกส่งไปแลกเปลี่ยนแก๊สที่ปอด 

• ชีพจรบอกถึงจังหวะการเต้นของหัวใจซึ่งอัตราการเต้นของ
หัวใจในขณะปกติและหลังจากทำกิจกรรมต่าง ๆ จะแตกต่าง
กันส่วนความดันเลือด ระบบหมุนเวียนเลือดเกิดจากการ
ทำงานของหัวใจและหลอดเลือด 
• อัตราการเต้นของหัวใจมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล 
คนที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดจะส่งผลทำให้หัวใจสูบฉีด
เลือดไม่เป็นปกติ 
• การออกกำลังกาย การเลือกรับประทานอาหาร 

• ระบบประสาทส่วนกลาง ประกอบด้วยสมองและไขสันหลัง 
จะทำหน้าที่ร่วมกับเส้นประสาทซึ่งเป็นระบบประสาทรอบ
นอก ในการควบคุมการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ รวมถึงการ
แสดงพฤติกรรม เพ่ือการตอบสนองต่อสิ่งเร้า 
• เมื่อมีสิ่งเร้ามากระตุ้นหน่วยรับความรู้สึก จะเกิดกระแส
ประสาทส่งไปตามเซลล์ประสาทรับความรู้สึกไปยังระบบ
ประสาทส่วนกลาง แล้วส่งกระแสประสาทมาตามเซลล์
ประสาทสั่งการ   ไปยังหน่วยปฏิบัติงาน เช่น กล้ามเนื้อ 
• ระบบประสาทเป็นระบบที่มีความซับซ้อนและมี
ความสัมพันธ์กับทุกระบบในร่างกาย ดังนั้น จึงควรป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุท่ีกระทบกระเทือนต่อสมอง หลีกเลี่ยงการใช้
สารเสพติด หลีกเลี่ยงภาวะเครียด และรับประทานอาหารที่
มีประโยชน์เพื่อดูแลรักษาระบบประสาทให้ทำงานเป็นปกติ 

• มนุษย์มีระบบสืบพันธุ์ที่ประกอบด้วยอวัยวะต่าง ๆ ที่ทำ
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16. เลือกวิธีการคุมกำเนิดที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ที่
กำหนด 
17. ตระหนักถึงผลกระทบของ
การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โดย
การประพฤติตนให้เหมาะสม 

หน้าที่เฉพาะ โดยรังไข่ในเพศหญิงจะทำหน้าที่ผลิตเซลล์ไข่ 
ส่วนอัณฑะในเพศชายจะทำหน้าที่สร้างเซลล์อสุจิ 
• ฮอร์โมนเพศทำหน้าที่ควบคุมการแสดงออกของลักษณะทาง
เพศที่แตกต่างกัน เมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาวจะมีการสร้างเซลล์ไข่
และเซลล์อสุจิ การตกไข่การมีรอบเดือน และถ้ามีการ
ปฏิสนธิของเซลล์ไข่และเซลล์อสุจิจะทำให้เกิดการตั้งครรภ์ 
• ฮอร์โมนเพศทำหน้าที่ควบคุมการแสดงออกของ 

ลักษณะทางเพศที่แตกต่างกัน  เมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาวจะมีการ
สร้างเซลล์ไข่และเซลล์อสุจิ การตกไข่การมีรอบเดือน และ
ถ้ามีการปฏิสนธิของเซลล์ไข่และเซลล์อสุจิจะทำให้เกิดการ
ตั้งครรภ์ 

ม.3 - - 

ม.4 1. อธิบายโครงสร้างและสมบัติของ
เยื่อหุ้มเซลล์ที่สัมพันธ์กับการ
ลำเลียงสาร และเปรียบเทียบ 
การลำเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์
แบบต่าง ๆ 

2. อธิบายการควบคุมดุลยภาพ
ของน้ำและสารในเลือดโดยการ
ทำงานของไต 

3. อธิบายการควบคุมดุลยภาพ
ของกรด-เบสของเลือดโดยการ
ทำงานของไตและปอด 

4. อธิบายการควบคุมดุลยภาพ
ของอุณหภูมิภายในร่างกายโดย
ระบบหมุนเวียนเลือด ผิวหนัง 
และกล้ามเนื้อโครงร่าง 

5. อธิบาย และเขียนแผนผัง
เกี่ยวกับการตอบสนองของ

• เยื่อหุ้มเซลล์มีโครงสร้างเป็นเยื่อหุ้มสองชั้นที่มีลิพิดเป็น
องค์ประกอบ และมีโปรตีนแทรกอยู่ 
• สารที่ละลายได้ในลิพิดและสารที่มีขนาดเล็กสามารถแพร่
ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้โดยตรง ส่วนสารขนาดเล็กที่มีประจุต้อง
ลำเลียงผ่านโปรตีนที่แทรกอยู่ที่เยื่อหุ้มเซลล์ ซึ่งมี 2 แบบ คือ 
การแพร่แบบฟาซิลิเทต และแอกทีฟทรานสปอร์ต ในกรณี
สารขนาดใหญ่ เช่น โปรตีน จะลำเลียงเข้าโดย 
กระบวนการเอนโดไซโทซิส หรือลำเลียงออกโดย
กระบวนการเอกโซไซโทซิส 

• การรักษาดุลยภาพของน้ำและสารในเลือดเกิดจากการ
ทำงานของไต ซึ่งเป็นอวัยวะในระบบขับถ่ายท่ีมีความสำคัญ
ในการกำจัดของเสียที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ รวมทั้ง
น้ำและสารที่มีปริมาณเกินความต้องการของร่างกาย 

• การรักษาดุลยภาพของกรด-เบสในเลือดเกิดจากการทำงาน
ของไตที่ทำหน้าที่ขับหรือดูดกลับไฮโดรเจนไอออน ไฮโดรเจน
คาร์บอเนตไอออนและแอมโมเนียมไอออน และการทำงาน
ของปอดที่ทำหน้าที่กำจัดคาร์บอนไดออกไซด์ 
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ร่างกายแบบไม่จำเพาะ และแบบ
จำเพาะต่อสิ่งแปลกปลอมของ
ร่างกาย 

6. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และ
ยกตัวอย่างโรคหรืออาการที่เกิด
จากความผิดปกติของระบบ 
ภูมิคุ้มกัน 

7. อธิบายภาวะภูมิคุ้มกัน
บกพร่องที่มีสาเหตุมาจากการติด
เชื้อ HIV 

8. ทดสอบ และบอกชนิดของ
สารอาหารที่พืชสังเคราะห์ได้ 

9. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และ

ยกตัวอย่างเกี่ยวกับ การใช้

ประโยชน์จากสารต่าง ๆ ที่

พืชบางชนิด สร้างข้ึน 

10. ออกแบบการทดลอง ทดลอง 
และอธิบายเกี่ยวกับปัจจัย
ภายนอกที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตของพืช 
11. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตของพืชท่ี
มนุษย์สังเคราะห์ข้ึนและ
ยกตัวอย่างการนำมาประยุกต์ใช้
ทางด้านการเกษตรของพืช 

12. สังเกต และอธิบายการ
ตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้าใน
รูปแบบต่าง ๆ ที่มีผลต่อการ
ดำรงชีวิต 

• การรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิภายในร่างกายเกิดจากการ
ทำงานของระบบหมุนเวียนเลือดที่ควบคุมปริมาณเลือดไปที่
ผิวหนัง การทำงานของต่อมเหงื่อ และกล้ามเนื้อโครงร่าง ซึ่ง
ส่งผลถึงปริมาณความร้อนที่ถูกเก็บหรือระบายออกจาก 
ร่างกาย 

• เมื่อเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมอ่ืนเข้าสู่เนื้อเยื่อในร่างกาย 
ร่างกายจะมีกลไกในการต่อต้านหรือทำลายสิ่งแปลกปลอม
ทั้งแบบไม่จำเพาะและแบบจำเพาะ 
• เซลล์เม็ดเลือดขาวกลุ่มฟาโกไซต์จะมีกลไกในการต่อต้าน
หรือทำลายสิ่งแปลกปลอมแบบไม่จำเพาะ 
• กลไกในการต่อต้านหรือทำลายสิ่งแปลกปลอมแบบจำเพาะ
เป็นการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาวลิมโฟไซต์ชนิดบีและ
ชนิดที ซึ่งเซลล์เม็ดเลือดขาวทั้งสองชนิดจะมีตัวรับแอนติเจน 
ทำให้เซลล์ทั้งสองสามารถตอบสนองแบบจำเพาะต่อแอนติเจน 

นั้น ๆ ได้ 
• เซลล์บีทำหน้าที่สร้างแอนติบอดี ซึ่งช่วยในการจับกับสิ่ง
แปลกปลอมต่าง ๆ เพื่อทำลายต่อไปโดยระบบภูมิคุ้มกัน 
เซลล์ทีทำหน้าที่หลากหลายเช่น กระตุ้นการทำงานของเซลล์
บีและเซลล์ที 

• บางกรณีร่างกายอาจเกิดความผิดปกติของระบบ 
ภูมิคุ้มกัน เช่น ภูมิคุ้มกันตอบสนองต่อแอนติเจนบางชนิด
อย่างรุนแรงมากเกินไป หรือร่างกายมีปฏิกิริยาตอบสนอง
ต่อแอนติเจนของตนเองอาจทำให้ร่างกายเกิดอาการ
ผิดปกติได้ 

• บุคคลที่ได้รับเลือดหรือสารคัดหลั่งที่มีเชื้อ HIVซ่ึงสามารถ
ทำลายเซลล์ที ทำให้ภูมิคุ้มกันบกพร่อง และติดเชื้อต่าง ๆ ได้
ง่ายขึ้น 

• กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้าง
น้ำตาลในพืช พืชเปลี่ยนน้ำตาลไป เป็นสารอาหารและสาร
อ่ืน ๆ เช่น คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน ที่จำเป็นต่อการ
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ดำรงชีวิตของพืช และสัตว์ 

• มนุษย์สามารถนำสารต่าง ๆ ที่พืชบางชนิดสร้างขึ้นไปใช้
ประโยชน์ เช่น ใช้เป็นยาหรือสมุนไพร ในการรักษาโรคบาง
ชนิด ใช้ในการไล่แมลง กำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ใช้ในการ
ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย และใช้เป็นวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรม 

• ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการเจริญเติบโต เช่น แสง 
น้ำ ธาตุอาหาร คาร์บอนไดออกไซด์ และออกซิเจนปัจจัย
ภายใน เช่น ฮอร์โมนพืช ซึ่งพืชมีการสังเคราะห์ขึ้น เพ่ือ
ควบคุมการเจริญเติบโตในช่วงชีวิตต่าง ๆ 
•   มนุษย์มีการสังเคราะห์สารควบคุมการเจริญเติบโต 

• การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืชแบ่งตามความ 

สัมพันธ์กับทิศทางของสิ่งเร้าได้ ได้แก่ แบบที่มีทิศทาง
สัมพันธ์กับทิศทางของสิ่งเร้า เช่นดอกทานตะวันหันเข้าหา
แสง ปลายรากเจริญเข้าหาแรงโน้มถ่วงของโลก และแบบที่
ไม่มีทิศทางสัมพันธ์กับทิศทางของสิ่งเร้า เช่น การหุบ 
และบานของดอก หรือการหุบและกางของใบพืช 
บางชนิด 

• การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืชบางอย่างส่งผลต่อการ
เจริญเติบโต   เช่น  การเจริญในทิศทางเข้าหาหรือตรงข้ามกับ
แรงโน้มถ่วงของโลก การเจริญในทิศทางเข้าหาหรือตรงข้าม
กับแสง และการตอบสนองต่อการสัมผัสสิ่งเร้า 

ม.5 - - 

ม.6 - - 
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สาระท่ี 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
มาตรฐาน ว 1.3    เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม 
การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลาย ทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 
รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.1 - - 

ป.2 

1. เปรียบเทียบลักษณะของ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต จาก
ข้อมูลที่รวบรวมได้ 

• สิ่งที่อยู่รอบตัวเรามีทั้งท่ีเป็นสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต 
สิ่งมีชีวิตต้องการอาหาร มีการหายใจเจริญเติบโต ขับถ่าย
เคลื่อนไหว ตอบสนองต่อสิ่งเร้าและสืบพันธุ์ได้ลูกท่ีมีลักษณะ
คล้ายคลึงกับพ่อแม่ ส่วนสิ่งไม่มีชีวิตจะไม่มีลักษณะดังกล่าว 

ป.3 - - 

ป.4 
 

1. จำแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้ความ
เหมือน และความแตกต่างของ
ลักษณะของสิ่งมีชีวิตออกเป็น
กลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ และกลุ่มท่ี
ไม่ใช่พืชและสัตว์ 

2. จำแนกพืชออกเป็นพืชดอก
และพืชไม่มีดอกโดยใช้การมีดอก
เป็นเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่
รวบรวมได้ 

3. จำแนกสัตว์ออกเป็นสัตว์มี
กระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มี
กระดูกสันหลัง โดยใช้การมีกระดูก
สันหลังเป็นเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่
รวบรวมได้ 
4. บรรยายลักษณะเฉพาะที่
สังเกตได้ของสัตว์มีกระดูกสัน
หลังในกลุ่มปลา กลุ่มสัตว์สะเทิน
น้ำสะเทินบก กลุ่ม
สัตว์เลื้อยคลาน กลุ่มนก และ 

• สิ่งมีชีวิตมีหลายชนิด สามารถจัดกลุ่มได้ โดยใช้ความ
เหมือนและความแตกต่างของลักษณะต่าง ๆเช่น กลุ่มพืช
สร้างอาหารเองได้ และเคลื่อนที่ด้วยตนเองไม่ได้ กลุ่มสัตว์กิน
สิ่งมีชีวิตอ่ืนเป็นอาหารและเคลื่อนที่ได้ กลุ่มท่ีไม่ใช่พืชและ
สัตว์ เช่น เห็ด รา จุลินทรีย ์

• การจำแนกพืช สามารถใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์ 
ในการจำแนก ได้เป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอก 

• การจำแนกสัตว์ สามารถใช้การมีกระดูกสันหลัง 
เป็นเกณฑ์ในการจำแนก ได้เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลัง 

และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 
• สัตว์มีกระดูกสันหลังมีหลายกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มปลา 

กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน 
กลุ่มนก และกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ซ่ึงแต่ละกลุ่ม 
จะมีลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ 



 
 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์

| 40                                          เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถมัภ์ พุทธศักราช 2563 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม และ
ยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในแต่ละกลุ่ม 

ป.5 1. อธิบายลักษณะทางพันธุกรรม
ที่มีการถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูก
ของพืช สัตว์ และมนุษย์ 
2. แสดงความอยากรู้อยากเห็น 
โดยการถามคำถามเก่ียวกับ
ลักษณะที่คล้ายคลึงกันของ
ตนเองกับพ่อแม่ 

• สิ่งมีชีวิตทั้งพืช สัตว์ และมนุษย์ เมื่อโตเต็มที่จะมีการ
สืบพันธุ์เพ่ือเพ่ิมจำนวนและดำรงพันธุ์ โดยลูกที่เกิดมาจะ
ได้รับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากพ่อแม่ทำให้มี
ลักษณะทางพันธุกรรมที่เฉพาะแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น 
• พืชมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เช่นลักษณะของ
ใบ สีดอก 
• สัตว์มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เช่นสีขน 
ลักษณะของขน ลักษณะของหู 
• มนุษย์มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เช่นเชิงผมที่
หน้าผาก  ลักยิ้ม  ลักษณะหนังตา  การห่อลิ้นลักษณะของติ่งหู 

ป.6 - - 

ม.1 - - 

ม.2 - - 
ม.3 1. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง 

ยีน ดีเอ็นเอ และโครโมโซม โดย
ใช้แบบจำลอง 

2. อธิบายการถ่ายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรมจากการผสมโดย
พิจารณาลักษณะเดียวที่แอลลี
ลเด่นข่มแอลลีลด้อยอย่าง
สมบูรณ์ 
3. อธิบายการเกิดจีโนไทป์และฟี
โนไทป์ของลูกและคำนวณ
อัตราส่วนการเกิดจีโนไทป์ 

และฟีโนไทป์ของรุ่นลูก 

4. อธิบายความแตกต่างการแบ่ง
เซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิส 

• ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตสามารถถ่ายทอดจาก
รุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งได้ โดยมียีนเป็นหน่วยควบคุม
ลักษณะทางพันธุกรรม 
• โครโมโซมประกอบด้วย ดีเอ็นเอ และโปรตีนขดอยู่ใน
นิวเคลียส ยีน ดีเอ็นเอ และโครโมโซมมีความสัมพันธ์กัน โดย
บางส่วนของดีเอ็นเอทำหน้าที่เป็นยีนที่กำหนดลักษณะของ
สิ่งมีชีวิต 
• สิ่งมีชีวิตที่มีโครโมโซม 2 ชุด โครโมโซมท่ีเป็นคู่กันมีการ
เรียงลำดับของยีนบนโครโมโซมเหมือนกันเรียกว่า 
ฮอมอโลกัสโครโมโซม ยีนหนึ่งที่อยู่บนคู่ฮอมอโลกัส
โครโมโซม อาจมีรูปแบบแตกต่างกัน    เรียกแต่ละรูปแบบของ
ยนีที่ต่างกันนี้ว่าแอลลีล ซึ่งการเข้าคู่กันของแอลลีลต่าง ๆ 
อาจส่งผลทำให้สิ่งมีชีวิตมีลักษณะที่แตกต่างกันได้ 

• สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีจำนวนโครโมโซมคงที่ มนุษย์ 
มีจำนวนโครโมโซม 23 คู่ เป็นออโตโซม 22 คู่ และ 
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5. บอกได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของ
ยีนหรือโครโมโซมอาจทำให้เกิด
โรคทางพันธุกรรม พร้อมทั้ง 
ยกตัวอย่างโรคทางพันธุกรรม 
6. ตระหนักถึงประโยชน์ของ
ความรู้เรื่องโรคทางพันธุกรรม    
โดยรู้ว่าก่อนแต่งงานควรปรึกษา
แพทย์เพ่ือตรวจและวินิจฉัยภาวะ
เสี่ยงของลูกท่ีอาจเกิดโรคทาง
พันธุกรรม 

7. อธิบายการใช้ประโยชน์จาก
สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม และ
ผลกระทบที่อาจมีต่อมนุษย์ 
และสิ่งแวดล้อม โดยใช้ข้อมูลที่
รวบรวมได้ 
8. ตระหนักถึงประโยชน์และ
ผลกระทบของสิ่งมีชีวิตดัดแปร
พันธุกรรมที่อาจมีต่อมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อมโดยการเผยแพร่ความรู้
ท่ีได้จากการโต้แย้งทาง 

วิทยาศาสตร์ ซึ่งมีข้อมูลสนับสนุน 

9. เปรียบเทียบความหลากหลาย
ทางชีวภาพในระดับชนิดสิ่งมีชีวิต
ในระบบนิเวศต่าง ๆ 
10. อธิบายความสำคัญของความ
หลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อการ
รักษาสมดุลของระบบนิเวศ 
และต่อมนุษย์ 
 
11. แสดงความตระหนักในคุณค่า

โครโมโซมเพศ 1 คู่ เพศหญิงมีโครโมโซมเพศ 
เป็น XX เพศชายมีโครโมโซมเพศเป็น XY 

• เมนเดลได้ศึกษาการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
ของต้นถั่วชนิดหนึ่ง และนำมาสู่หลักการพ้ืนฐาน 
ของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของ 
สิ่งมีชีวิต 

• สิ่งมีชีวิตที่มีโครโมโซมเป็น 2 ชุด ยีนแต่ละตำแหน่งบน 
ฮอมอโลกัสโครโมโซมมี 2 แอลลีลโดยแอลลีลหนึ่งมาจากพ่อ 
และอีกแอลลีลมาจากแม่ ซึ่งอาจมีรูปแบบเดียวกัน หรือ
แตกต่างกันแอลลีลที่แตกต่างกันนี้ แอลลีลหนึ่งอาจมีการ 
แสดงออกข่มอีกแอลลีลหนึ่งได้ เรียกแอลลีลนั้นว่าเป็นแอลลี
ลเด่น ส่วนแอลลีลที่ถูกข่มอย่างสมบูรณ์ 
เรียกว่าเป็นแอลลีลด้อย 
• เมื่อมีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ แอลลีลที่เป็นคู่กันในแต่ละ 
ฮอมอโลกัสโครโมโซมจะแยกจากกันไปสู่เซลล์สืบพันธุ์แต่ละ
เซลล์ โดยแต่ละเซลล์สืบพันธุ์จะได้รับเพียง 1 แอลลีล และจะมา
เข้าคู่กับแอลลีลท่ีตำแหน่งเดียวกันของอีกเซลล์สืบพันธุ์หนึ่ง 
เมื่อเกิดการปฏิสนธิ จนเกิดเป็นจีโนไทป์ 

• กระบวนการแบ่งเซลล์ของสิ่งมีชีวิตมี 2 แบบ คือ 
ไมโทซิส และไมโอซิส 

• ไมโทซิส เป็นการแบ่งเซลล์เพ่ือเพ่ิมจำนวนเซลล์ 
ร่างกาย ผลจากการแบ่งจะได้เซลล์ใหม่ 2 เซลล์ที่มีลักษณะ
และจำนวนโครโมโซมเหมือนเซลล์ตั้งต้น 

• ไมโอซิส เป็นการแบ่งเซลล์เพ่ือสร้างเซลล์สืบพันธุ์ 
ผลจากการแบ่งจะได้เซลล์ใหม่ 4 เซลล์ ที่มีจำนวน
โครโมโซมเป็นครึ่งหนึ่งของเซลล์ตั้งต้นเมื่อเกิดการปฏิสนธิ
ของเซลล์สืบพันธุ์ ลูกจะได้รับการถ่ายทอดโครโมโซมชุด
หนึ่งจากพ่อและอีกชุดหนึ่งจากแม่ จึงเป็นผลให้รุ่นลูกมี
จำนวนโครโมโซมเท่ากับรุ่นพ่อแม่และจะคงท่ีในทุก ๆ รุ่น 

• การเปลี่ยนแปลงของยีนหรือโครโมโซม ส่งผลให้ 
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และความสำคัญของความ
หลากหลายทางชีวภาพ โดยมี
ส่วนร่วมในการดูแลรักษาความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางพันธุกรรมของ 
สิ่งมีชีวิต เช่น โรคธาลัสซีเมียเกิดจากการ 
เปลี่ยนแปลงของยีน กลุ่มอาการดาวน์เกิดจากการ 
เปลี่ยนแปลงจำนวนโครโมโซม 

• โรคทางพันธุกรรมสามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ 
ลูกได้ ดังนั้นก่อนแต่งงานและมีบุตรจึงควรป้องกัน 

โดยการตรวจและวินิจฉัยภาวะเสี่ยงจากการถ่ายทอดโรค
ทางพันธุกรรม 

• มนุษย์เปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตตาม 
ธรรมชาติ เพื่อให้ได้สิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะตามต้องการ เรียก
สิ่งมีชีวิตนี้ว่า สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม 

• ในปัจจุบันมนุษย์มีการใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิต 
ดัดแปรพันธุกรรมเป็นจำนวนมาก เช่น การผลิตอาหาร การ
ผลิตยารักษาโรค การเกษตร อย่างไรก็ดสีังคมยังมีความ
กังวลเกี่ยวกับผลกระทบของสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมที่มี
ต่อสิ่งมีชีวิตและ 

• ความหลากหลายทางชีวภาพ มี 3 ระดับ ได้แก่ความ
หลากหลายของระบบนิเวศ ความหลากหลายของชนิด
สิ่งมีชีวิต และความหลากหลายทางพันธุกรรม ความ
หลากหลายทางชีวภาพนี้มีความสำคัญต่อการรักษาสมดุล
ของระบบนิเวศระบบนิเวศท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพ
สูงจะรักษาสมดุลได้ดีกว่าระบบนิเวศท่ีมีความหลากหลาย
ทางชีวภาพต่ำกว่า นอกจากนี้ความหลากหลายทางชีวภาพ
ยังมีความสำคัญต่อมนุษย์ในด้านต่าง ๆ เช่น ใช้เป็นอาหารยา
รักษาโรค วัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่
ของทุกคนในการดูแลรักษาความหลากหลายทางชีวภาพให้
คงอยู่ 

ม.4 1. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
ยีน การสังเคราะห์โปรตีน และ
ลักษณะทางพันธุกรรม 

• ดีเอ็นเอ มีโครงสร้างประกอบด้วยนิวคลีโอไทด์มาเรียงต่อ
กัน โดยยีนเป็นช่วงของสายดีเอ็นเอที่มีลำดับนิวคลีโอไทด์ที่
กำหนดลักษณะของโปรตีน 
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2. อธิบายหลักการถ่ายทอด
ลักษณะที่ถูกควบคุมด้วยยีนท่ีอยู่
บนโครโมโซมเพศและมัลติเปิลแอล
ลีล 

3. อธิบายผลที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงลำดับนิวคลีโอไทด์
ในดีเอ็นเอต่อการแสดงลักษณะ
ของสิ่งมีชีวิต 
4. สืบค้นข้อมูล และยกตัวอย่าง
การนำมิวเทชันไปใช้ประโยชน์ 

5. สืบค้นข้อมูล และอภิปรายผล
ของเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอที่มีต่อ
มนุษย์และสิ่งแวดล้อม 

6. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และ
ยกตัวอย่างความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิต ซึ่งเป็นผลมาจาก
วิวัฒนาการ 

ที่สังเคราะห์ขึ้น ซึ่งส่งผลให้เกิดลักษณะทางพันธุกรรมต่าง ๆ 

• ลักษณะบางลักษณะมีโอกาสพบในเพศชายและเพศหญิงไม่
เท่ากัน เช่น ตาบอดสี และฮีโมฟีเลียซึ่งควบคุมโดยยีนบน
โครโมโซมเพศ บางลักษณะมีการควบคุมโดยยีนแบบมัลติ
เปิลแอลลีล เช่นหมู่เลือดระบบ ABO ซึ่งการถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรมดังกล่าวจัดเป็นส่วนขยายของ 
พันธุศาสตร์เมนเดล 

• มิวเทชันที่เปลี่ยนแปลงลำดับนิวคลีโอไทด์ หรือ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือจำนวนโครโมโซมอาจส่งผลทำให้
ลักษณะของสิ่งมีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งอาจมีผลดี
หรือผลเสีย 
• มนุษย์ใช้หลักการของการเกิดมิวเทชันในการชักนำ 

ให้ได้สิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะที่แตกต่างจากเดิม 

• มนุษย์นำความรู้เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอมาประยุกต์ใช้
ทางด้านการแพทย์ และเภสัชกรรม เช่น การสร้างสิ่งมีชีวิต
ดัดแปรพันธุกรรม เพื่อผลิตยาและวัคซีน ด้านการเกษตร 
เช่น พืชดัดแปรพันธุกรรมที่ต้านทานโรคหรือแมลง สัตว์ดัด
แปรพันธุกรรมที่มีลักษณะตามที่ต้องการ และด้าน 
นิติวิทยาศาสตร์ เช่น การตรวจลายพิมพ์ดีเอ็นเอ เพ่ือหา
ความสัมพันธ์ทางสายเลือด หรือเพ่ือหาผู้กระทำผิด 
• การใช้เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอในด้านต่าง ๆ ต้องคำนึงถึง
ความปลอดภัยทางชีวภาพ ชีวจริยธรรมและผลกระทบ
ทางด้านสังคม 

• สิ่งมีชีวิตท่ีมีอยู่ในปัจจุบันมีลักษณะท่ีปรากฏให้เห็น 
แตกต่างกันซึ่งเป็นผลมาจากความหลากหลายของลักษณะ
ทางพันธุกรรม ซึ่งเกิดจากมิวเทชันร่วมกับการคัดเลือกโดย
ธรรมชาติ 

• ผลจากกระบวนการคัดเลือกโดยธรรมชาติ ทำให้สิ่งมีชีวิตที่
มีลักษณะเหมาะสมในการดำรงชีวิตสามารถปรับตัวให้อยู่
รอดได้ในสิ่งแวดล้อมนั้น ๆ 
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• กระบวนการคัดเลือกโดยธรรมชาติเป็นหลักการ 

ม.5 - - 

ม.6 - - 
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สาระท่ี 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ 
มาตรฐาน ว 2.1    เข้าใจสมบัติของสสาร  องค์ประกอบของสสาร  ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติ ของสสารกับ
โครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติ ของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร       
การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.1 1. อธิบายสมบัติที่สังเกตได้ของ
วัสดุที่ใช้ทำวัตถุซึ่งทำจากวัสดุชนิด
เดียวหรือหลายชนิดประกอบกัน 
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
2. ระบุชนิดของวัสดุและจัดกลุ่ม
วัสดุตามสมบัติที่สังเกตได้ 

• วัสดุที่ใช้ทำวัตถุที่เป็นของเล่น ของใช้ มีหลายชนิด 
เช่น ผ้า แก้ว พลาสติก ยาง ไม้ อิฐ หิน กระดาษโลหะ วัสดุ
แต่ละชนิดมีสมบัติที่สังเกตได้ต่าง ๆเช่น สี นุ่ม แข็ง ขรุขระ 
เรียบ ใส ขุ่น ยืดหดได้บิดงอได้ 

• สมบัติท่ีสังเกตได้ของวัสดุแต่ละชนิดอาจเหมือนกัน 
ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดกลุ่มวัสดุได้ 

• วัสดุบางอย่างสามารถนำมาประกอบกัน เพ่ือ 
ทำเป็นวัตถุต่าง ๆ เช่น ผ้าและกระดุม ใช้ทำเสื้อไม้และ
โลหะ ใช้ทำกระทะ 

ป.2 

1. เปรียบเทียบสมบัติการดูดซับ
น้ำของวัสดุโดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ และระบุการนำสมบัติ 
การดูดซับน้ำของวัสดุไป
ประยุกต์ใช้ในการทำวัตถุใน
ชีวิตประจำวัน 
2. อธิบายสมบัติที่สังเกตได้ของ
วัสดุที่เกิดจากการนำวัสดุมาผสม
กันโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 

3. เปรียบเทียบสมบัติที่สังเกตได้
ของวัสดุ เพื่อนำมาทำเป็นวัตถุใน
การใช้งานตามวัตถุประสงค์ 
และอธิบายการนำวัสดุที่ใช้
แล้วกลับมาใช้ใหม่โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ 
4. ตระหนักถึงประโยชน์ของการ
นำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ 

• วัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติการดูดซับน้ำแตกต่างกัน 
จึงนำไปทำวัตถุเพ่ือใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกัน เช่น ใช้ผ้าที่
ดูดซับน้ำได้มากทำผ้าเช็ดตัว ใช้พลาสติก ซึ่งไม่ดูดซับน้ำทำ
ร่ม 

• วัสดุบางอย่างสามารถนำมาผสมกันซึ่งทำให้ได้สมบัติที่
เหมาะสม เพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ตามต้องการ เช่น แป้งผสม
น้ำตาลและกะทิ ใช้ทำขนมไทย ปูนปลาสเตอร์ผสมเยื่อ
กระดาษใช้ทำกระปุกออมสิน ปูนผสมหิน ทราย และน้ำใช้
ทำคอนกรีต 

• การนำวัสดุมาทำเป็นวัตถุในการใช้งานตามวัตถุประสงค์
ขึ้นอยู่กับสมบัติของวัสดุ วัสดุที่ใช้แล้วอาจนำกลับมาใช้ใหม่
ได้ เช่น กระดาษใช้แล้วอาจนำมาทำเป็นจรวดกระดาษ 
ดอกไม้ประดิษฐ์ถุงใส่ของ 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

โดยการนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมา 
ใช้ใหม่ 

ป.3 

1. อธิบายว่าวัตถุประกอบขึ้นจาก
ชิ้นส่วนย่อย ๆซึ่งสามารถแยก
ออกจากกันได้และประกอบกัน 
เป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้ โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

2. อธิบายการเปลี่ยนแปลงของ
วัสดุเมื่อทำให้ร้อนขึ้นหรือทำให้
เย็นลง โดยใช้หลักฐาน เชิง
ประจักษ์ 

• วัตถุอาจทำจากชิ้นส่วนย่อย ๆ ซึ่งแต่ละชิ้น 

มีลักษณะเหมือนกันมาประกอบเข้าด้วยกัน เมื่อ แยกชิ้น

ส่วนย่อย ๆ แต่ละชิ้นของวัตถุออกจากกันสามารถนำ

ชิ้นส่วนเหล่านั้นมาประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้ เช่น 

กำแพงบ้านมีก้อนอิฐหลาย ๆก้อนประกอบเข้าด้วยกัน 

และสามารถนำก้อนอิฐจากกำแพงบ้านมาประกอบเป็นพ้ืน

ทางเดินได้ 

• เมื่อให้ความร้อนหรือทำให้วัสดุร้อนขึ้น และเมื่อลดความ
ร้อนหรือทำให้วัสดุเย็นลง วัสดุจะเกิด การเปลี่ยนแปลงได้ 
เช่น สีเปลี่ยน รูปร่างเปลี่ยน 

ป.4 
 

1. เปรียบเทียบสมบัติทาง
กายภาพด้านความแข็งสภาพ
ยืดหยุ่น การนำความร้อน และการ
นำไฟฟ้า ของวัสดุโดยใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์จาก การทดลองและ
ระบุการนำสมบัติเรื่องความแข็ง 
สภาพยืดหยุ่น การนำความร้อน 
และการนำไฟฟ้า ของวัสดุไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันผ่านกระบวนการ 
ออกแบบชิ้นงาน 

2. แลกเปลี่ยนความคิดกับ

ผู้อื่นโดยการอภิปราย

เกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพ

ของวัสดุอย่างมี เหตุผลจาก

การทดลอง 

3. เปรียบเทียบสมบัติของสสาร

• วัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติทางกายภาพแตกต่างกัน 

วัสดุที่มีความแข็งจะทนต่อแรงขูดขีด วัสดุที่มี สภาพ

ยืดหยุ่นจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างเมื่อมีแรง มากระทำและ

กลับสภาพเดิมได้ วัสดุที่ นำความร้อนจะร้อนได้เร็วเมื่อ

ได้รับความร้อน และวัสดุที่นำไฟฟ้าได้ จะให้กระแสไฟฟ้า

ผ่านได้ ดังนั้นจึงอาจนำสมบัติต่าง ๆ มาพิจารณาเพ่ือใช้ใน 

กระบวนการออกแบบชิ้นงานเพ่ือใช้ประโยชน์ ใน

ชีวิตประจำวัน 

• วัสดุเป็นสสารเพราะมีมวลและต้องการที่อยู่สสารมีสถานะ
เป็นของแข็ง ของเหลว หรือแก๊สของแข็ง มีปริมาตรและ
รูปร่างคงที่ ของเหลวมีปริมาตรคงที่ แต่มีรูปร่างเปลี่ยนไป
ตามภาชนะเฉพาะส่วนที่บรรจุของเหลว ส่วนแก๊สมีปริมาตร 

และรูปร่างเปลี่ยนไปตามภาชนะท่ีบรรจุ 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ทั้ง 3 สถานะ จากข้อมูลที่ได้จาก
การสังเกตมวล การต้องการที่อยู่ 
รูปร่างและปริมาตรของสสาร 
4. ใช้เครื่องมือเพ่ือวัดมวล และ
ปริมาตรของสสารทั้ง 3 สถานะ 

ป.5 1. อธิบายการเปลี่ยนสถานะของ
สสาร เมื่อทำให้สสารร้อนขึ้นหรือ
เย็นลง โดยใช้หลักฐาน เชิง
ประจักษ์ 

2. อธิบายการละลายของสารใน
น้ำ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 

• การเปลี่ยนสถานะของสสารเป็นการเปลี่ยนแปลง 

ทางกายภาพ เมื่อเพิ่มความร้อนให้กับสสารถึง ระดับหนึ่งจะ

ทำให้สสารที่เป็นของแข็งเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว 

เรียกว่า การหลอมเหลวและเมื่อเพ่ิมความร้อนต่อไปจนถึง

อีกระดับหนึ่งของเหลวจะเปลี่ยนเป็นแก๊ส เรียกว่าการ

กลายเป็นไอ แต่เมื่อลดความร้อนลงถึงระดับหนึ่ง 

แก๊สจะเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว เรียกว่าการควบแน่น 
และถ้าลดความร้อนต่อไปอีกจนถึงระดับหนึ่งของเหลวจะ
เปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งเรียกว่า การแข็งตัว สสารบาง
ชนิดสามารถเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นแก๊สโดยไม่ผ่าน 
การเป็นของเหลว เรียกว่า การระเหิด ส่วนแก๊ส 
บางชนิดสามารถเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งโดยไม่ผ่านการ
เป็นของเหลว เรียกว่า การระเหิดกลับ 

• เมื่อใส่สารลงในน้ำแล้วสารนั้นรวมเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำ
ทั่วทุกส่วน แสดงว่าสารเกิดการละลาย เรียกสารผสมที่ได้ว่า
สารละลาย 

• เมื่อผสมสาร 2 ชนิดขึ้นไปแล้วมีสารใหม่เกิดข้ึน 

ซึ่งมีสมบัติต่างจากสารเดิมหรือเม่ือสารชนิดเดียว เกิดการ

เปลี่ยนแปลงแล้วมีสารใหม่เกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงนี้

เรียกว่า การเปลี่ยนแปลงทางเคมี ซึ่งสังเกตได้จากมีสีหรือ

กลิ่นต่างจากสารเดิม หรือมีฟองแก๊ส หรือมีตะกอนเกิดขึ้น 

หรือมีการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของอุณหภูมิ 

• เมื่อสารเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้ว สารสามารถ 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

เปลี่ยนกลับเป็นสารเดิมได้ เป็นการเปลี่ยนแปลง 
ที่ผันกลับได้ เช่น การหลอมเหลว การกลายเป็นไอ 
การละลาย แต่สารบางอย่างเกิดการเปลี่ยนแปลง 
แล้วไม่สามารถเปลี่ยนกลับเป็นสารเดิมได้เป็นการ
เปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้ เช่น 

ป.6 1. อธิบายและเปรียบเทียบการ
แยกสารผสมโดยการหยิบออก 
การร่อน การใช้แม่เหล็กดึงดูด 
การรินออก การกรอง และการ
ตกตะกอนโดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ รวมทั้งระบุวิธีแก้ปัญหา
ในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับการแยก
สาร 

• สารผสมประกอบด้วยสารต้ังแต่ 2 ชนิดข้ึนไปผสมกัน 
เช่น น้ำมันผสมน้ำ ข้าวสารปนกรวดทราย วิธีการ 
ที่เหมาะสมในการแยกสารผสมข้ึนอยู่กับลักษณะ 
และสมบัติของสารที่ผสมกัน ถ้าองค์ประกอบของสารผสม
เป็นของแข็งกับของแข็งท่ีมีขนาดแตกต่างกันอย่างชัดเจน 
อาจใช้วิธีการหยิบออกหรือการร่อนผ่านวัสดุที่มีรู ถ้ามีสารใด
สารหนึ่งเป็นสารแม่เหล็กอาจใช้วิธีการใช้แม่เหล็กดึงดูด 
ถ้าองค์ประกอบเป็นของแข็งท่ีไม่ละลายในของเหลว อาจใช้
วิธีการรินออก การกรอง หรือการตกตะกอน ซึ่งวิธีการแยก
สารสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ 

ม.1 1. อธิบายสมบัติทางกายภาพบาง
ประการของธาตุโลหะ อโลหะ 
และก่ึงโลหะ โดยใช้หลักฐาน 
เชิงประจักษ์ที่ได้จากการสังเกต
และการทดสอบและใช้
สารสนเทศที่ได้จากแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆรวมทั้งจัดกลุ่มธาตุเป็น
โลหะ อโลหะ และก่ึงโลหะ 

2. วิเคราะห์ผลจากการใชธ้าตุ
โลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ 
และธาตุกัมมันตรังสี ที่มีต่อ
สิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจ
และสังคม จากข้อมูลที่รวบรวม
ได้ 
3. ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้

• ธาตุแต่ละชนิดมีสมบัติเฉพาะตัวและมีสมบัติ 
ทางกายภาพบางประการเหมือนกันและ 
บางประการต่างกัน ซึ่งสามารถนำมาจัดกลุ่มธาตุ 
เป็นโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ ธาตุโลหะมีจุดเดือด 
จุดหลอมเหลวสูง มีผิวมันวาว นำความร้อน 
นำไฟฟ้า ดึงเป็นเส้นหรือตีเป็นแผ่นบาง ๆ ได้ และ 
มีความหนาแน่นทั้งสูงและต่ำ ธาตุอโลหะ 
มีจุดเดือด จุดหลอมเหลวต่ำ มีผิวไม่มันวาว 
ไม่นำความร้อน ไม่นำไฟฟ้า เปราะ แตกหักง่าย 
และมีความหนาแน่นต่ำ ธาตุกึ่งโลหะมีสมบัติ 
บางประการเหมือนโลหะ และสมบัติบางประการ 
เหมือนอโลหะ 

• ธาตุโลหะ อโลหะ และก่ึงโลหะ ท่ีสามารถแผ่รังสีได้ 
จัดเป็นธาตุกัมมันตรังสี 
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ธาตุโลหะ อโลหะก่ึงโลหะ ธาตุ
กัมมันตรังสี โดยเสนอแนวทาง 
การใช้ธาตุอย่างปลอดภัย คุ้มค่า 

4. เปรียบเทียบจุดเดือด จุด
หลอมเหลวของสารบริสุทธิ์ 
และสารผสม โดยการวัดอุณหภูมิ 
เขียนกราฟแปลความหมายข้อมูล
จากกราฟ หรือสารสนเทศ 

5. อธิบายและเปรียบเทียบความ
หนาแน่นของสารบริสุทธิ์และสาร
ผสม 
6. ใช้เครื่องมือเพ่ือวัดมวลและ
ปริมาตรของสารบริสุทธิ์และสาร
ผสม 

7. อธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างอะตอมธาตุ และ
สารประกอบ โดยใช้แบบจำลอง 
และสารสนเทศ 

8. อธิบายโครงสร้างอะตอมที่
ประกอบด้วยโปรตอน นิวตรอน 
และอิเล็กตรอน โดยใช้
แบบจำลอง 

9. อธิบายและเปรียบเทียบการ
จัดเรียงอนุภาคแรงยึดเหนี่ยว
ระหว่างอนุภาค และการเคลื่อนที่ 
ของอนุภาคของสสารชนิด
เดียวกันในสถานะของแข็ง 
ของเหลว และแก๊ส โดยใช้
แบบจำลอง 

• ธาตุมีท้ังประโยชน์และโทษ การใช้ธาตุโลหะ 
อโลหะ กึ่งโลหะ ธาตุกัมมันตรังสี ควรคำนึงถึง 
ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ 
และสังคม 

• สารบริสุทธิ์ประกอบด้วยสารเพียงชนิดเดียว 
ส่วนสารผสมประกอบด้วยสารตั้งแต่ 2 ชนิด 
ข้ึนไป สารบริสุทธิ์แต่ละชนิดมีสมบัติบางประการ 
ที่เป็นค่าเฉพาะตัว เช่น จุดเดือดและ 
จุดหลอมเหลวคงท่ี แต่สารผสมมีจุดเดือด 
และจุดหลอมเหลวไม่คงที่ ขึ้นอยู่กับชนิดและ 
สัดส่วนของสารที่ผสมอยู่ด้วยกัน 

• สารบริสุทธิ์แต่ละชนิดมีความหนาแน่น หรือ 
มวลต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรคงที่ เป็นค่าเฉพาะ 
ของสารนั้น ณ สถานะและอุณหภูมิหนึ่งแต่สารผสมมีความ
หนาแน่นไม่คงท่ีขึ้นอยู่กับชนิด 
และสัดส่วนของสารที่ผสมอยู่ด้วยกัน 

• สารบริสุทธิ์แบ่งออกเป็นธาตุและสารประกอบ 
ธาตุประกอบด้วยอนุภาคที่เล็กท่ีสุดที่ยังแสดงสมบัติของ
ธาตุนั้นเรียกว่า อะตอม ธาตุแต่ละชนิด 
ประกอบด้วยอะตอมเพียงชนิดเดียวและไม่สามารถ
แยกสลายเป็นสารอื่นได้ด้วยวิธีทางเคมีธาตุเขียนแทนด้วย
สัญลักษณ์ธาตุ สารประกอบเกิดจากอะตอมของธาตุตั้งแต่ 
2 ชนิดขึ้นไปรวมตัวกันทางเคมีในอัตราส่วนคงที่ มีสมบัติ 
แตกต่างจากธาตุที่เป็นองค์ประกอบ สามารถแยกเป็นธาตุ
ได้ด้วยวิธีทางเคมี ธาตุและสารประกอบสามารถเขียนแทน
ได้ด้วยสูตรเคมี 

• อะตอมประกอบด้วยโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน 
โปรตอนมีประจุไฟฟ้าบวก ธาตุชนิดเดียวกันมีจำนวน
โปรตอนเท่ากันและเป็นค่าเฉพาะของธาตุนั้น นิวตรอนเป็น
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10. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง 
พลังงานความร้อนกับการเปลี่ยน
สถานะของสสาร โดยใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์และแบบจำลอง 

กลางทางไฟฟ้าส่วนอิเล็กตรอนมีประจุไฟฟ้าลบ เมื่ออะตอม 
มีจำนวนโปรตอนเท่ากับจำนวนอิเล็กตรอนจะเป็นกลางทาง
ไฟฟ้า โปรตอนและนิวตรอนรวมกันตรงกลางอะตอมเรียกว่า 
นิวเคลียส 

• สสารทุกชนิดประกอบด้วยอนุภาค โดยสารชนิดเดียวกันที่
มีสถานะของแข็ง ของเหลว แก๊สจะมีการจัดเรียงอนุภาค 
แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค การเคลื่อนที่ของอนุภาค
แตกต่างกันซึ่งมีผลต่อรูปร่างและปริมาตรของสสาร 
• อนุภาคของของแข็งเรียงชิดกัน มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่าง
อนุภาคมากท่ีสุด อนุภาคสั่นอยู่กับที่ทำให้มีรูปร่างและ
ปริมาตรคงที่ 
• อนุภาคของของเหลวอยู่ใกล้กัน มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่าง
อนุภาคน้อยกว่าของแข็งแต่มากกว่าแก๊สอนุภาคเคลื่อนที่ได้แต่
ไม่เป็นอิสระเท่าแก๊ส ทำให้มีรูปร่างไม่คงท่ี แต่ปริมาตรคงที่ 
• อนุภาคของแก๊สอยู่ห่างกันมาก มีแรงยึดเหนี่ยว 

ระหว่างอนุภาคน้อยที่สุด อนุภาคเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระทุก
ทิศทาง ทำให้มีรูปร่างและปริมาตรไม่คงท่ี 

• ความร้อนมีผลต่อการเปลี่ยนสถานะของสสารเมื่อให้ความ
ร้อนแก่ของแข็ง อนุภาคของของแข็งจะมีพลังงานและ
อุณหภูมิเพ่ิมข้ึนจนถึงระดับหนึ่งซึ่งของแข็งจะใช้ความร้อนใน
การเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว เรียกความร้อนที่ใช้ในการ
เปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวว่า ความร้อนแฝง 
ของการหลอมเหลว และอุณหภูมิขณะเปลี่ยนสถานะจะคงที่ 
เรียกอุณหภูมินี้ว่า 

• เมื่อให้ความร้อนแก่ของเหลว อนุภาคของของเหลวจะมี
พลังงานและอุณหภูมิเพ่ิมข้ึนจนถึงระดับหนึ่งซึ่งของเหลวจะ
ใช้ความร้อนในการเปลี่ยนสถานะเป็นแก๊ส เรียกความร้อนที่
ใช้ในการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นแก๊สว่า ความร้อน
แฝงของการกลายเป็นไอ และอุณหภูมิขณะเปลี่ยนสถานะ 

จะคงที่ เรียกอุณหภูมินี้ว่า จุดเดือด 
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• เมื่อทำให้อุณหภูมิของแก๊สลดลงจนถึงระดับหนึ่ง แก๊สจะ
เปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว เรียกอุณหภูมินี้ว่า จุดควบแน่น 
ซึ่งมีอุณหภูมิเดียวกับจุดเดือดของของเหลวนั้น 
• เมื่อทำให้อุณหภูมิของของเหลวลดลงจนถึงระดับหนึ่ง 
ของเหลวจะเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งเรียกอุณหภูมินี้ว่า จุด
เยือกแข็ง ซึ่งมีอุณหภูมิเดียวกับจุดหลอมเหลวของของแข็ง
นั้น 

ม.2 1. อธิบายการแยกสารผสมโดย
การระเหยแห้งการตกผลึก การ
กลั่นอย่างง่ายโครมาโทกราฟีแบบ
กระดาษ การสกัดด้วยตัวทำ
ละลาย โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ 
2. แยกสารโดยการระเหยแห้ง 
การตกผลึกการกลั่นอย่างง่าย 
โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ 
การสกัดด้วยตัวทำละลาย 

3. นำวิธีการแยกสารไปใช้
แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 
โดยบูรณาการวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์เทคโนโลยี และ
วิศวกรรมศาสตร์ 

4. ออกแบบการทดลองและ
ทดลองในการอธิบายผลของชนิด
ตัวละลาย ชนิดตัวทำละลาย
อุณหภูมิที่มีต่อสภาพละลายได้
ของสาร รวมทั้งอธิบายผลของ
ความดันที่มีต่อสภาพละลายได้ 
ของสาร โดยใช้สารสนเทศ 

5. ระบุปริมาณตัวละลายใน

• การแยกสารผสมให้เป็นสารบริสุทธิ์ทำได้หลายวิธี 

ขึ้นอยู่กับสมบัติของสารนั้น ๆ การระเหยแห้งใช้ 

แยกสารละลายซึ่งประกอบด้วยตัวละลายที่เป็น 

ของแข็งในตัวทำละลายที่เป็นของเหลว โดยใช้ 

ความร้อนระเหยตัวทำละลายออกไปจนหมด 

เหลือแต่ตัวละลาย การตกผลึกใช้แยกสารละลาย 

ที่ประกอบด้วยตัวละลายที่เป็นของแข็งใน 

ตัวทำละลายท่ีเป็นของเหลว โดยทำให้สารละลายอ่ิมตัว 

แล้วปล่อยให้ตัวทำละลายระเหยออกไปบางส่วน 

ตัวละลายจะตกผลึกแยกออกมา การกลั่นอย่างง่าย 

ใช้แยกสารละลายที่ประกอบด้วย 

ตัวละลายและตัวทำละลายที่เป็นของเหลวที่มี 

จุดเดือดต่างกันมาก วิธีนี้จะแยกของเหลวบริสุทธิ์ 

ออกจากสารละลายโดยให้ความร้อนกับสารละลาย 

ของเหลวจะเดือดและกลายเป็นไอแยกจาก 

สารละลายแล้วควบแน่นกลับเป็นของเหลว 

อีกครั้ง ขณะที่ของเหลวเดือด อุณหภูมิของไอจะ 

คงท่ี โครมาโทกราฟีแบบกระดาษเป็นวิธีการแยก 

สารผสมที่มีปริมาณน้อยโดยใช้แยกสารที่มีสมบัติ 

การละลายในตัวทำละลายและการถูกดูดซับด้วย 

ตัวดูดซับแตกต่างกัน ทำให้สารแต่ละชนิด 

เคลื่อนที่ไปบนตัวดูดซับได้ต่างกัน สารจึงแยก 
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สารละลาย ในหน่วย 
ความเข้มข้นเป็นร้อยละ 
ปริมาตรต่อปริมาตร 
มวลต่อมวล และมวลต่อ
ปริมาตร 

6. ตระหนักถึงความสำคัญของ
การนำความรู้เรื่อง 

ความเข้มข้นของสารไปใช้ โดย
ยกตัวอย่างการใช้ 
สารละลายในชีวิตประจำวัน
อย่างถูกต้อง 
และปลอดภัย 
 

ออกจากกันได้ อัตราส่วนระหว่างระยะทางที่สาร 

องค์ประกอบแต่ละชนิดเคลื่อนที่ได้บนตัวดูดซับ 

กับระยะทางที่ตัวทำละลายเคลื่อนที่ได้ เป็น 

ค่าเฉพาะตัวของสารแต่ละชนิดในตัวทำละลาย 

และตัวดูดซับหนึ่ง ๆ การสกัดด้วยตัวทำละลาย 

เป็นวิธีการแยกสารผสมที่มีสมบัติการละลายใน 

ตัวทำละลายที่ต่างกัน โดยชนิดของตัวทำละลาย 

มีผลต่อชนิดและปริมาณของสารที่สกัดได้ 

การสกัดโดยการกลั่นด้วยไอน้ำ ใช้แยกสาร 

ที่ระเหยง่าย ไม่ละลายน้ำ และไม่ทำปฏิกิริยา 

กับน้ำออกจากสารที่ระเหยยาก โดยใช้ไอน้ำ 

เป็นตัวพา 

• ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการแยกสาร 

บูรณาการกับคณิตศาสตร์ เทคโนโลยี โดยใช้ 

กระบวนการทางวิศวกรรม สามารถนำไปใช้ 

แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันหรือปัญหาที่พบใน 

ชุมชนหรือสร้างนวัตกรรม โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

- ระบุปัญหาในชีวิตประจำวันที่เก่ียวกับการ 

แยกสารโดยใชส้มบัติทางกายภาพ หรือนวัตกรรม 

ที่ต้องการพัฒนา โดยใช้หลักการดังกล่าว 

- รวบรวมข้อมูลและแนวคิดเกี่ยวกับการแยกสาร 

โดยใช้สมบัติทางกายภาพที่สอดคล้องกับปัญหา 

ที่ระบุ หรือนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมนั้น 

- ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา หรือพัฒนานวัตกรรม 

ที่เก่ียวกับการแยกสารในสารผสม โดยใช้สมบัติ 

ทางกายภาพ โดยเชื่อมโยงความรู้ด้าน 

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ 

กระบวนการทางวิศวกรรม รวมทั้งกำหนดและ 

ควบคุมตัวแปรอย่างเหมาะสม ครอบคลุม 



 
 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์

| 53                                          เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถมัภ์ พุทธศักราช 2563 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

- วางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา หรือพัฒนา 

นวัตกรรม รวบรวมข้อมูล จัดกระทำข้อมูล 

และเลือกวิธีการสื่อความหมายที่เหมาะสม 

ในการนำเสนอผล 

- ทดสอบ ประเมินผล ปรับปรุงวิธีการแก้ปัญหา 

หรือนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น โดยใช้หลักฐาน 

เชิงประจักษ์ที่รวบรวมได้ 

- นำเสนอวิธีการแก้ปัญหา หรือผลของนวัตกรรม 

ที่พัฒนาขึ้น และผลที่ได้ โดยใช้วิธีการสื่อสาร 

• สารละลายอาจมีสถานะเป็นของแข็ง ของเหลว 

และแก๊ส สารละลายประกอบด้วยตัวทำละลาย 

และตัวละลาย กรณีสารละลายเกิดจากสารที่มี 

สถานะเดียวกัน สารที่มีปริมาณมากที่สุดจัดเป็น 

ตัวทำละลาย กรณีสารละลายเกิดจากสารที่มี 

สถานะต่างกัน สารที่มีสถานะเดียวกันกับ 

สารละลายจัดเป็นตัวทำละลาย 

• สารละลายที่ตัวละลายไม่สามารถละลายในตัว 

ทำละลายได้อีกท่ีอุณหภูมิหนึ่ง ๆ เรียกว่า 

สารละลายอิ่มตัว 

• สภาพละลายได้ของสารในตัวทำละลาย เป็นค่าที่ 

บอกปริมาณของสารที่ละลายได้ในตัวทำละลาย 

100 กรัม จนได้สารละลายอ่ิมตัว ณ อุณหภูมิ 

และความดันหนึ่ง ๆ สภาพละลายได้ของสาร 

บ่งบอกความสามารถในการละลายได้ของตัวละลาย 

ในตัวทำละลาย ซึ่งความสามารถในการละลาย 

ของสารขึ้นอยู่กับชนิดของตัวทำละลายและ 

ตัวละลาย อุณหภูมิ และความดัน 

• สารชนิดหนึ่ง ๆ มีสภาพละลายได้แตกต่างกันใน 

ตัวทำละลายที่แตกต่างกัน และสารต่างชนิดกัน 
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มีสภาพละลายได้ในตัวทำละลายหนึ่ง ๆ ไม่เท่ากัน 

• เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น สารส่วนมาก สภาพละลายได้ 

ของสารจะเพ่ิมข้ึน ยกเว้นแก๊สเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น 

สภาพการละลายได้จะลดลง ส่วนความดันมีผล 

ต่อแก๊ส โดยเมื่อความดันเพิ่มขึ้น สภาพละลายได้ 

จะสูงขึ้น 

• ความรู้เกี่ยวกับสภาพละลายได้ของสาร เมื่อ 

เปลี่ยนแปลงชนิดตัวละลาย ตัวทำละลาย และ 

อุณหภูมิ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 

• ความเข้มข้นของสารละลาย เป็นการระบุปริมาณ 

ตัวละลายในสารละลาย หน่วยความเข้มข้น 

มีหลายหน่วย ที่นิยมระบุเป็นหน่วยเป็นร้อยละ 

ปริมาตรต่อปริมาตร มวลต่อมวล และมวล 

ต่อปริมาตร 

• ร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตร เป็นการระบุ 

ปริมาตรตัวละลายในสารละลาย 100 หน่วย 

ปริมาตรเดียวกัน นิยมใช้กับสารละลายที่เป็น 

ของเหลวหรือแก๊ส 

• ร้อยละโดยมวลต่อมวล เป็นการระบุมวล 

ตัวละลายในสารละลาย 100 หน่วยมวลเดียวกัน 

นิยมใช้กับสารละลายที่มีสถานะเป็นของแข็ง 

• ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร เป็นการระบุมวล 

ตัวละลายในสารละลาย 100 หน่วยปริมาตร 

นิยมใช้กับสารละลายที่มีตัวละลายเป็นของแข็ง 

ในตัวทำละลายที่เป็นของเหลว 

• การใช้สารละลาย ในชีวิตประจำวัน ควรพิจารณา 

จากความเข้มข้นของสารละลาย ขึ้นอยู่กับ 

จุดประสงค์ของการใช้งาน และผลกระทบต่อ 
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ม.3 1. ระบุสมบัติทางกายภาพและ
การใช้ประโยชน์ 

วัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรา
มิก และวัสดุผสม 
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
และสารสนเทศ 

2. ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้
วัสดุประเภท 

พอลิเมอร์ เซรามิก และวัสดุ
ผสม โดยเสนอแนะ 
แนวทางการใช้วัสดุอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า 

3. อธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
รวมถึงการจัด 

เรียงตัวใหม่ของอะตอมเม่ือ
เกิดปฏิกิริยาเคมี 
โดยใช้แบบจำลองและสมการ
ข้อความ 

4. อธิบายกฎทรงมวล โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

5. วิเคราะห์ปฏิกิริยาดูดความ
ร้อน และปฏิกิริยา 

คายความร้อน จากการ
เปลี่ยนแปลงพลังงาน 
ความร้อนของปฏิกิริยา 

6. อธิบายปฏิกิริยาการเกิดสนิม
ของเหล็ก ปฏิกิริยา 
ของกรดกับโลหะ ปฏิกิริยาของ
กรดกับเบส และ 

ปฏิกิริยาของเบสกับโลหะ โดย
ใช้หลักฐานเชิง 

• พอลิเมอร์ เซรามิก และวัสดุผสม เป็นวัสดุที่ใช้ 
มากในชีวิตประจำวัน 

• พอลิเมอร์เป็นสารประกอบโมเลกุลใหญ่ 
ที่เกิดจากโมเลกุลจำนวนมากรวมตัวกันทางเคมี 
เช่น พลาสติก ยาง เส้นใย ซึ่งเป็นพอลิเมอร์ที่มี 
สมบัติแตกต่างกัน โดยพลาสติกเป็นพอลิเมอร์ที่ 
ขึ้นรูปเป็นรูปทรงต่าง ๆ ได้ ยางยืดหยุ่นได้ 

ส่วนเส้นใยเป็นพอลิเมอร์ที่สามารถดึงเป็นเส้นยาวได้ 
พอลิเมอร์จึงใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกัน 

• เซรามิกเป็นวัสดุที่ผลิตจาก ดิน หิน ทราย และ 
แร่ธาตุต่าง ๆ จากธรรมชาติ และส่วนมากจะผ่าน 
การเผาที่อุณหภูมิสูง เพ่ือให้ได้เนื้อสารที่แข็งแรง 

เซรามิกสามารถทำเป็นรูปทรงต่าง ๆ ได้ สมบัติ 
ทั่วไปของเซรามิกจะแข็ง ทนต่อการสึกกร่อน 
และเปราะ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น 

ภาชนะท่ีเป็นเครื่องปั้นดินเผา ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
• วัสดุผสมเป็นวัสดุที่เกิดจากวัสดุตั้งแต่ 2 ประเภท 

ท่ีมีสมบัติแตกต่างกันมารวมตัวกัน เพ่ือนำไปใช้ 
ประโยชน์ได้มากข้ึน เช่น เสื้อกันฝนบางชนิด 

เป็นวัสดุผสมระหว่างผ้ากับยาง คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เป็นวัสดุผสมระหว่างคอนกรีตกับเหล็ก 

• วัสดุบางชนิดสลายตัวยาก เช่น พลาสติก การใช้ 
วัสดุอย่างฟุ่มเฟือยและไม่ระมัดระวังอาจก่อ 
ปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม 

• การเกิดปฏิกิริยาเคมีหรือการเปลี่ยนแปลงทาง 
เคมีของสาร เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิด 

สารใหม่ โดยสารที่เข้าทำปฏิกิริยา เรียกว่า สารตั้งต้น 
สารใหม่ท่ีเกิดข้ึนจากปฏิกิริยา เรียกว่า ผลิตภัณฑ์ 
การเกิดปฏิกิริยาเคมีสามารถเขียนแทนได้ด้วย 
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ประจักษ์ และอธิบายปฏิกิริยา
การเผาไหม้ 
การเกิดฝนกรด การสังเคราะห์
ด้วยแสง โดยใช้ 
สารสนเทศ รวมทั้งเขียน
สมการข้อความแสดง 
ปฏิกิริยาดังกล่าว 

7. ระบุประโยชน์และโทษของ
ปฏิกิริยาเคมี 
ที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
และยกตัวอย่าง 
วิธีการป้องกันและแก้ปัญหาท่ีเกิด
จากปฏิกิริยาเคมี 

ที่พบในชีวิตประจำวัน จาก
การสืบค้นข้อมูล 

8. ออกแบบวิธีแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวัน โดยใช้ 

ความรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมี 
โดยบูรณาการวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี และ
วิศวกรรมศาสตร์ 

สมการข้อความ 
• การเกิดปฏิกิริยาเคมี อะตอมของสารตั้งต้นจะมี 

การจัดเรียงตัวใหม่ ได้เป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีสมบัติ 
แตกต่างจากสารตั้งต้น โดยอะตอมแต่ละชนิด 
ก่อนและหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีมีจำนวนเท่ากัน 

• เมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี มวลรวมของสารตั้งต้น 
เท่ากับมวลรวมของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นไปตาม 
กฎทรงมวล 

• เมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี มีการถ่ายโอนความร้อน 
ควบคู่ไปกับการจัดเรียงตัวใหม่ของอะตอมของสาร 
ปฏิกิริยาท่ีมีการถ่ายโอนความร้อนจากสิ่งแวดล้อม 

เข้าสู่ระบบเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อน ปฏิกิริยา 
ที่มีการถ่ายโอนความร้อนจากระบบออกสู่ 
สิ่งแวดล้อมเป็นปฏิกิริยาคายความร้อน โดยใช้ 
เครื่องมือที่เหมาะสมในการวัดอุณหภูมิ เช่น 
เทอร์มอมิเตอร์ หัววัดที่สามารถตรวจสอบ 

• ปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจำวันมีหลายชนิด 
เช่น ปฏิกิริยาการเผาไหม้ การเกิดสนิมของเหล็ก 

ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะ ปฏิกิริยาของกรดกับ 
เบส ปฏิกิริยาของเบสกับโลหะ การเกิดฝนกรด 
การสังเคราะห์ด้วยแสง ปฏิกิริยาเคมีสามารถ 

เขียนแทนได้ด้วยสมการข้อความ ซึ่งแสดงชื่อของ 
สารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์ เช่น 

เชื้อเพลิง + ออกซิเจน → คาร์บอนไดออกไซด์ + น้ำ 
ปฏิกิริยาการเผาไหม้เป็นปฏิกิริยาระหว่างสารกับ 

ออกซิเจน สารที่เกิดปฏิกิริยาการเผาไหม้ 
ส่วนใหญ่เป็นสารประกอบที่มีคาร์บอนและ 

ไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบ ซึ่งถ้าเกิดการเผาไหม้ 
อย่างสมบูรณ์ จะได้ผลิตภัณฑ์เป็น 
คาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ 

• การเกิดสนิมของเหล็ก เกิดจากปฏิกิริยาเคมี 
ระหว่างเหล็ก น้ำ และออกซิเจน ได้ผลิตภัณฑ์ 
เป็นสนิมของเหล็ก 

• ปฏิกิริยาการเผาไหม้และการเกิดสนิมของเหล็ก 
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เป็นปฏิกิริยาระหว่างสารต่าง ๆ กับออกซิเจน 
• ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะ กรดทำปฏิกิริยากับ 

โลหะได้หลายชนิด ได้ผลิตภัณฑ์เป็นเกลือของ 
โลหะและแก๊สไฮโดรเจน 

• ปฏิกิริยาของกรดกับสารประกอบคาร์บอเนต 
ได้ผลิตภัณฑ์เป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 
เกลือของโลหะ และน้ำ 

• ปฏิกิริยาของกรดกับเบส ได้ผลิตภัณฑ์เป็นเกลือ 
ของโลหะและน้ำ หรืออาจได้เพียงเกลือของโลหะ 
• ปฏิกิริยาของเบสกับโลหะบางชนิด ได้ผลิตภัณฑ์ 

เป็นเกลือของเบสและแก๊สไฮโดรเจน 
• การเกิดฝนกรด เป็นผลจากปฏิกิริยาระหว่าง 

น้ำฝนกับออกไซด์ของไนโตรเจน หรือออกไซด์ 
ของซัลเฟอร์ ทำให้น้ำฝนมีสมบัติเป็นกรด 

• การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช เป็นปฏิกิริยา 
ระหว่างแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำ โดยมี 
แสงช่วยในการเกิดปฏิกิริยา ได้ผลิตภัณฑ์เป็น 
น้ำตาล 

• ปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจำวันมีทั้งประโยชน์ 
และโทษต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม จึงต้อง 

ระมัดระวังผลจากปฏิกิริยาเคมี ตลอดจนรู้จักวิธี 
ป้องกันและแก้ปัญหาที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีที่พบ 

ในชีวิตประจำวัน 
• ความรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมี สามารถนำไปใช้ 
ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และสามารถบูรณาการ 
กับคณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ 

เพ่ือใช้ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ 
ตามต้องการหรืออาจสร้างนวัตกรรมเพ่ือป้องกัน 
และแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากปฏิกิริยาเคมี โดยใช้ 

ความรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมี เช่น การเปลี่ยนแปลง 
พลังงานความร้อนอันเนื่องมาจากปฏิกิริยาเคมี 
การเพ่ิมปริมาณผลผลิต 
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ม.4 - - 

ม.5 1. ระบุว่าสารเป็นธาตุหรือ
สารประกอบ และอยู่ใน 

รูปอะตอม โมเลกุล หรือ
ไอออนจากสูตรเคมี 

2. เปรียบเทียบความเหมือนและ
ความแตกต่างของแบบจำลอง
อะตอมของโบร์กับแบบจำลอง 
อะตอมแบบกลุ่มหมอก 

3. ระบุจำนวนโปรตอน นิวตรอน 
และอิเล็กตรอนของอะตอม และ
ไอออนที่เกิดจากอะตอมเดียว 

4. เขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของ
ธาตุและระบุการเป็นไอโซโทป 

5. ระบุหมู่และคาบของธาตุ และ
ระบุว่าธาตุเป็นโลหะ อโลหะ กึ่ง
โลหะ กลุ่มธาตุเรพรีเซนเททีฟ 
หรือกลุ่มธาตุแทรนซิชัน จาก
ตารางธาตุ 

6. เปรียบเทียบสมบัติการนำ
ไฟฟ้า การให้และรับอิเล็กตรอน
ระหว่างธาตุในกลุ่มโลหะกับ
อโลหะ 

7. สืบค้นข้อมูลและนำเสนอ
ตัวอย่างประโยชน์และอันตรายที่
เกิดจากธาตุเรพรีเซนเททีฟและ 
ธาตุแทรนซิชัน 

8. ระบุว่าพันธะโคเวเลนต์เป็น
พันธะเดี่ยว พันธะคู่ 

• สารเคมีทุกชนิดสามารถระบุได้ว่าเป็นธาตุหรือ 
สารประกอบ และอยู่ในรูปของอะตอม โมเลกุล 
หรือไอออนได้ โดยพิจารณาจากสูตรเคมี 

• แบบจำลองอะตอมใช้อธิบายตำแหน่งของโปรตอน 
นิวตรอน และอิเล็กตรอนในอะตอม โดยโปรตอน 
และนิวตรอนอยู่รวมกันในนิวเคลียส ส่วนอิเล็กตรอน 
เคลื่อนที่รอบนิวเคลียส ซึ่งในแบบจำลองอะตอม 
ของโบร์ อิเล็กตรอนเคลื่อนที่เป็นวง โดยแต่ละวง 
มีระยะห่างจากนิวเคลียสและมีพลังงานต่างกัน 
และอิเล็กตรอนวงนอกสุด เรียกว่าเวเลนซ์อิเล็กตรอน 
• แบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก แสดงโอกาส 
ที่จะพบอิเล็กตรอนรอบนิวเคลียสในลักษณะ 
กลุ่มหมอก เนื่องจากอิเล็กตรอนมีขนาดเล็กและ 
เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วตลอดเวลา จึงไม่สามารถ 

• อะตอมของธาตุเป็นกลางทางไฟฟ้า มีจำนวน 
โปรตอนเท่ากับจำนวนอิเล็กตรอน การระบุชนิดของธาตุ
พิจารณาจากจำนวนโปรตอน 

• เม่ืออะตอมของธาตุมีการให้หรือรับอิเล็กตรอน ทำให้ 
จำนวนโปรตอนและอิเล็กตรอนไม่เท่ากันเกิดเป็นไอออน 
โดยไอออนที่มีจำนวนอิเล็กตรอนน้อยกว่าจำนวนโปรตอน 
เรียกว่า ไอออนบวกส่วนไอออนที่มีจำนวนอิเล็กตรอน
มากกว่าโปรตอน เรียกว่า ไอออนลบ 

• สัญลักษณ์นิวเคลียร์ ประกอบด้วยสัญลักษณ์ธาตุ 
เลขอะตอมและเลขมวล โดยเลขอะตอมเป็นตัวเลขที่แสดง
จำนวนโปรตอนในอะตอม เลขมวลเป็นตัวเลขที่แสดงผล
รวมของจำนวนโปรตอนกับนิวตรอนในอะตอม ธาตุชนิด
เดียวกันแต่มีเลขมวลต่างกัน เรียกว่าไอโซโทป 

• ธาตุจัดเป็นหมวดหมู่ได้อย่างเป็นระบบ โดยอาศัย 
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หรือพันธะสาม และระบุจำนวนคู่
อิเล็กตรอนระหว่างอะตอมคู่ร่วม
พันธะ จากสูตรโครงสร้าง 

9.   ระบุสภาพขั้วของสารที่
โมเลกุลประกอบด้วย2 อะตอม 
10. ระบุสารที่เกิดพันธะ
ไฮโดรเจนได้จากสูตรโครงสร้าง 
11. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
จุดเดือดของสารโคเวเลนต์กับแรง
ดึงดูดระหว่างโมเลกุลตามสภาพ
ขั้วหรือการเกิดพันธะไฮโดรเจน 

12. เขียนสูตรเคมีของไอออนและ
สารประกอบไอออนิก 

13. ระบุว่าสารเกิดการละลาย
แบบแตกตัวหรือไม่แตกตัว พร้อม
ให้เหตุผลและระบุว่าสารละลายที่
ได้เป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์ 
หรือนอนอิเล็กโทรไลต์ 

14. ระบุสารประกอบอินทรีย์
ประเภทไฮโดรคาร์บอนว่าอ่ิมตัว
หรือไม่อ่ิมตัวจากสูตรโครงสร้าง 

15. สืบค้นข้อมูลและเปรียบเทียบ
สมบัติทางกายภาพระหว่างพอลิ
เมอร์และมอนอเมอร์ของพอลิเม
อร์ชนิดนั้น 

16. ระบุสมบัติความเป็นกรด-
เบสจากโครงสร้างของ
สารประกอบอินทรีย์ 

 

ตารางธาตุ ซึ่งในปัจจุบันจัดเรียงตามเลขอะตอมและความ
คล้ายคลึงของสมบัติ แบ่งออกเป็นหมู่ซึ่งเป็นแถวในแนวตั้ง 
และคาบซึ่งเป็นแถวในแนวนอนทำให้ธาตุท่ีมีสมบัติเป็นโลหะ 
อโลหะและก่ึงโลหะอยู่เป็นกลุ่มบริเวณใกล้ ๆ กัน และแบ่ง
ธาตุออกเป็นกลุ่มธาตุเรพรีเซนเททีฟและกลุ่มธาตุแทรนซิชัน 

• ธาตุในกลุ่มโลหะ จะนำไฟฟ้าได้ดี และมีแนวโน้ม 
ให้อิเล็กตรอน ส่วนธาตุในกลุ่มอโลหะ จะไม่นำไฟฟ้า และมี
แนวโน้มรับอิเล็กตรอน โดยธาตุเรพรีเซนเททีฟในหมู่ IA - 
IIA และธาตุแทรนซิชันทุกธาตุจัดเป็นธาตุในกลุ่มโลหะ ส่วน
ธาตุเรพรีเซนเททีฟในหมู่ IIIA - VIIA มีทั้งธาตุในกลุ่มโลหะ
และอโลหะ 

• ธาตุเรพรีเซนเททีฟและธาตุแทรนซิชันนำมาใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวันได้หลากหลายซึ่งธาตุบางชนิดมีสมบัติที่เป็น
อันตราย จึงต้องคำนึงถึงการป้องกันอันตรายเพ่ือความ
ปลอดภัยในการใช้ประโยชน์ 

• พันธะโคเวเลนต์ เป็นการยึดเหนี่ยวระหว่าง 
อะตอมด้วยการใช้เวเลนซ์อิเล็กตรอนร่วมกัน เกิด 
เป็นโมเลกุล โดยการใช้เวเลนซ์อิเล็กตรอนร่วมกัน1 คู่
เรียกว่า พันธะเดี่ยว เขียนแทนด้วยเส้นพันธะ1 เส้น ใน
โครงสร้างโมเลกุล ส่วนการใช้เวเลนซ์อิเล็กตรอนร่วมกัน 2 คู่ 
และ 3 คู่ เรียกว่าพันธะคู่ และพันธะสาม เขียนแทนด้วยเส้น 
พันธะ 2 เส้น และ 3 เส้น ตามลำดับ 

• สารที่มีพันธะภายในโมเลกุลเป็นพันธะโคเวเลนต์ทั้งหมด
เรียกว่า สารโคเวเลนต์ โดยสารโคเวเลนต์ที่ประกอบด้วย 2 
อะตอมของธาตุชนิดเดียวกันเป็นสารไม่มีขั้ว ส่วนสารโคเว
เลนต์ ที่ประกอบด้วย 2 อะตอมของธาตุต่างชนิดกัน เป็น
สารมีข้ัว สำหรับสารโคเวเลนต์ที่ประกอบด้วยอะตอม 
มากกว่า 2 อะตอม อาจเป็นสารมีขั้วหรือไม่มีขั้วขึ้นอยู่กับ
รูปร่างของโมเลกุล ซึ่งสภาพขั้วของสารโคเวเลนต์ส่งผลต่อ
แรงดึงดูดระหว่างโมเลกุล 
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17. อธิบายสมบัติการละลายใน
ตัวทำละลายชนิดต่าง ๆ ของสาร 

18. วิเคราะห์และอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่าง 
โครงสร้างกับสมบัติเทอร์มอ
พลาสติกและเทอร์มอเซตของพอ
ลิเมอร์ และการนำพอลิเมอร์ไปใช้
ประโยชน์ 

19. สืบค้นข้อมูลและนำเสนอ
ผลกระทบของการใช้ผลิตภัณฑ์
พอลิเมอร์ที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและ 
สิ่งแวดล้อม พร้อมแนวทาง
ป้องกันหรือแก้ไข 

20. ระบสุูตรเคมีของสารตั้งต้น 
ผลิตภัณฑ์ และแปลความหมาย
ของสัญลักษณ์ในสมการเคมี 
ของปฏิกิริยาเคมี 

21. ทดลองและอธิบายผลของ
ความเข้มข้นพ้ืนที่ผิว อุณหภูมิ 
และตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีผลต่อ
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
22. สืบค้นข้อมูลและอธิบาย
ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมีที่ใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวันหรือใน
อุตสาหกรรม 

23. อธิบายความหมายของ
ปฏิกิริยารีดอกซ์ 

 

ที่ทำให้จุดหลอมเหลวและจุดเดือดของสารโคเวเลนต์แตกต่าง
กัน นอกจากนี้สารบางชนิดมีจุดเดือดสูงกว่าปกติ เนื่องจากมี
แรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลสูงที่เรียกว่า พันธะไฮโดรเจน 
ซึ่งสารเหล่านี้มีพันธะ N-H O-H หรือ 

• สารประกอบไอออนิกส่วนใหญ่เกิดจากการรวมตัวกัน 
ของไอออนบวกของธาตุโลหะและไอออนลบของ 
ธาตุอโลหะ ในบางกรณีไอออนอาจประกอบด้วยกลุ่มของ
อะตอม โดยเมื่อไอออนรวมตัวกันเกิดเป็นสารประกอบไอ
ออนิกจะมีสัดส่วนการรวมตัวเพื่อทำให้ประจุของ
สารประกอบเป็นกลางทางไฟฟ้า โดยไอออนบวกและไอออน
ลบจะจัดเรียงตัวสลับต่อเนื่องกันไปใน 3 มิติ เกิดเป็นผลึก
ของสารซึ่งสูตรเคมีของสารประกอบไอออนิกประกอบด้วย 
สัญลักษณ์ธาตุที่เป็นไอออนบวกตามด้วยสัญลักษณ์ธาตุที่เป็น
ไอออนลบ โดยมีตัวเลขที่แสดงจำนวนไอออนแต่ละชนิดเป็น
อัตราส่วนอย่างต่ำ 

• สารจะละลายน้ำได้เมื่อองค์ประกอบของสารสามารถเกิด
แรงดึงดูดกับโมเลกุลของน้ำได้โดยการละลายของสารในน้ำ
เกิดได้ 2 ลักษณะ 

คือ การละลายแบบแตกตัว และการละลายแบบ 
ไม่แตกตัว การละลายแบบแตกตัวเกิดข้ึนกับสาร 
ประกอบไอออนิก และสารโคเวเลนต์บางชนิดที่มีสมบัติเป็น
กรดหรือเบส โดยเมื่อสารเกิดการละลายแบบแตกตัวจะได้
ไอออนที่สามารถเคลื่อนที่ได้ ทำให้ได้สารละลายที่นำไฟฟ้า 
ซึ่งเรียกว่า สารละลายอิเล็กโทรไลต์ การละลาย 
แบบไม่แตกตัวเกิดขึ้นกับสารโคเวเลนต์ที่มีข้ัวสูงสามารถ
ดึงดูดกับโมเลกุลของน้ำได้ดี โดยเมื่อเกิดการละลายโมเลกุล
ของสารจะไม่แตกตัวเป็นไอออน และสารละลายที่ได้จะไม่นำ
ไฟฟ้า 

• สารประกอบอินทรีย์เป็นสารประกอบของคาร์บอนส่วน
ใหญ่พบในสิ่งมีชีวิต มีโครงสร้างหลากหลายและแบ่งได้หลาย
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24. อธิบายสมบัติของสาร
กัมมันตรังสี และคำนวณครึ่งชีวิต
และปริมาณของสารกัมมันตรังสี 

25. สืบค้นข้อมูลและนำเสนอ
ตัวอย่างประโยชน์ของสาร
กัมมันตรังสีและการป้องกัน
อันตรายที่เกิดจาก
กัมมันตภาพรังสี 

ประเภท เนื่องจากธาตุคาร์บอน สามารถเกิดพันธะกับ
คาร์บอนด้วยกันเองและธาตุอ่ืน ๆ นอกจากนี้พันธะระหว่าง 
คาร์บอนยังมีหลายรูปแบบ ได้แก่ พันธะเดี่ยวพันธะคู่ พันธะ
สาม 
• สารประกอบอินทรีย์ที่มีเฉพาะธาตุคาร์บอนและ 
ไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบ เรียกว่า สารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน โดยสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 
อ่ิมตัวมีพันธะระหว่างคาร์บอนเป็นพันธะเดี่ยวทุกพันธะใน
โครงสร้าง ส่วนสารประกอบไฮโดรคาร์บอนไม่อ่ิมตัวมีพันธะ
ระหว่างคาร์บอนเป็นพันธะคู่หรือพันธะสามอย่างน้อย 1 
พันธะในโครงสร้าง 

• สารที่พบในชีวิตประจำวันมีทั้งโมเลกุลขนาดเล็กและขนาด
ใหญ่ พอลิเมอร์เป็นสารที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ที่เกิดจาก
มอนอเมอร์หลายโมเลกุลเชื่อมต่อกันด้วยพันธะเคมี ทำให้
สมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร์แตกต่างจากมอนอเมอร์ 
ท่ีเป็นสารต้ังต้น เช่น สถานะ จุดหลอมเหลวการละลาย 

• สารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่ -COOH สามารถแสดงสมบัติ
ความเป็นกรด ส่วนสารประกอบอินทรีย์ 

• การละลายของสารพิจารณาได้จากความมีข้ัวของตัวละลาย
และตัวทำละลาย โดยสารสามารถละลายได้ในตัวทำละลาย
ที่มีข้ัวใกล้เคียงกันโดยสารมีขั้วละลายในตัวทำละลายที่มีข้ัว 
ส่วนสารไม่มีข้ัวละลายในตัวทำละลายที่ไม่มีขั้วและสารมีข้ัว
ไม่ละลายในตัวทำละลายที่ไม่มีข้ัว 

• โครงสร้างของพอลิเมอร์อาจเป็นแบบเส้น แบบกิ่ง 
หรือแบบร่างแห โดยพอลิเมอร์แบบเส้นและแบบกิ่ง มี
สมบัติเทอร์มอพลาสติก ส่วนพอลิเมอร์แบบร่างแห มีสมบัติ
เทอร์มอเซต จึงมีการใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกัน 

• การใช้ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ในปริมาณมากก่อให้เกิดปัญหาท่ี
ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
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ดังนั้นจึงควรตระหนักถึงการลดปริมาณการใช้การใช้ซ้ำ และ
การนำกลับมาใช้ใหม่ 

• ปฏิกิริยาเคมีทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสาร 
โดยปฏิกิริยาเคมีอาจให้พลังงานความร้อนพลังงานแสง หรือ
พลังงานไฟฟ้า ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้ 
• ปฏิกิริยาเคมีแสดงได้ด้วยสมการเคมี ซึ่งมีสูตรเคมี 
ของสารตั้งต้นอยู่ทางด้านซ้ายของลูกศร และสูตรเคมีของ
ผลิตภัณฑ์อยู่ทางด้านขวา   โดยจำนวนอะตอมรวมของแต่ละ
ธาตุทางด้านซ้ายและขวาเท่ากัน นอกจากนี้สมการเคมียังอาจ
แสดงปัจจัยอื่น เช่น สถานะ พลังงานที่เกี่ยวข้อง ตัวเร่ง
ปฏิกิริยา 

• อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีข้ึนอยู่กับความเข้มข้น 
อุณหภูมิ พื้นที่ผิว หรือตัวเร่งปฏิกิริยา 

• ความรู้เก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่ออัตราการเกิด 
ปฏิกิริยาเคมีสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิต 
ประจำวันและในอุตสาหกรรม 

• ปฏิกิริยาเคมีบางประเภทเกิดจากการถ่ายโอน 
อิเล็กตรอนของสารในปฏิกิริยาเคมี ซึ่งเรียกว่า 
ปฏิกิริยารีดอกซ์ 

• สารที่สามารถแผ่รังสีได้เรียกว่า สารกัมมันตรังสี 
ซึ่งมีนิวเคลียสที่สลายตัวอย่างต่อเนื่อง ระยะเวลาที่สาร
กัมมันตรังสีสลายตัวจนเหลือครึ่งหนึ่งของปริมาณเดิม 
เรียกว่า ครึ่งชีวิต โดยสารกัมมันตรังสีแต่ละชนิดมีค่าครึ่ง
ชีวิตแตกต่างกัน 

• รังสีที่แผ่จากสารกัมมันตรังสีมีหลายชนิด เช่น 
  แอลฟา บีตา แกมมา ซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ 
ได้แตกต่างกัน การนำสารกัมมันตรังสีแต่ละชนิด 

มาใช้ ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต 
และสิ่งแวดล้อม    รวมทั้งมีการจัดการอย่างเหมาะสม 
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ม.6 - - 

สาระท่ี 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ 
มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน  ผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่
แบบต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.1 - - 
ป.2 - - 
ป.3 1. ระบุผลของแรงที่มีต่อการ

เปลี่ยนแปลง 
การเคลื่อนที่ของวัตถุจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

2. เปรียบเทียบและยกตัวอย่างแรง
สัมผัสและ 

แรงไม่สัมผัสที่มีผลต่อการ
เคลื่อนที่ของวัตถุ 
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 

3. จำแนกวัตถุโดยใช้การดึงดูดกับ
แม่เหล็ก 

เป็นเกณฑ์จากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

4. ระบุข้ัวแม่เหล็กและพยากรณ์ผล
ที่เกิดขึ้น 

ระหว่างขั้วแม่เหล็กเมื่อนำมาเข้า
ใกล้กันจาก 
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

• การดึงหรือการผลักเป็นการออกแรงกระทำต่อ 
วัตถุ แรงมีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุ แรงอาจทำให้วัตถุเกิด
การเคลื่อนที่โดยเปลี่ยนตำแหน่งจากที่หนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่ง 

• การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ ได้แก่วัตถุที่อยู่นิ่ง
เปลี่ยนเป็นเคลื่อนที่ วัตถุที่กำลังเคลื่อนที่เปลี่ยนเป็นเคลื่อนที่
เร็วขึ้นหรือช้าลงหรือหยุดนิ่ง หรือเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ 
• การดึงหรือการผลักเป็นการออกแรงที่เกิดจากวัตถุหนึ่ง
กระทำกับอีกวัตถุหนึ่ง โดยวัตถุท้ังสองอาจสัมผัสหรือไม่ต้อง
สัมผัสกัน เช่น การออกแรงโดยใช้มือดึงหรือการผลักโต๊ะให้
เคลื่อนที่เป็นการออกแรงที่วัตถุต้องสัมผัสกัน แรงนี้จึงเป็น 

แรงสัมผัส ส่วนการท่ีแม่เหล็กดึงดูดหรือผลักระหว่างแม่เหล็กเป็น
แรงที่เกิดขึ้นโดยแม่เหล็กไม่จำเป็นต้องสัมผัสกัน แรงแม่เหล็กนี้
จึงเป็นแรงไม่สัมผัส 
• แม่เหล็กสามารถดึงดูดสารแม่เหล็กได้ 
• แรงแม่เหล็กเป็นแรงที่เกิดขึ้นระหว่างแม่เหล็ก 

กับสารแม่เหล็ก หรือแม่เหล็กกับแม่เหล็ก 
แม่เหล็ก มี 2 ขั้ว คือ ขั้วเหนือและข้ัวใต้ 
ขั้วแม่เหล็กชนิดเดียวกันจะผลักกัน ต่างชนิดกัน 
จะดึงดูดกัน 

ป.4 1. ระบุผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อ
วัตถุจากหลักฐาน 

เชิงประจักษ์ 
2. ใช้เครื่องชั่งสปริงในการวัด
น้ำหนักของวัตถุ 

• แรงโน้มถ่วงของโลกเป็นแรงดึงดูดที่โลกกระทำต่อวัตถุ มีทิศ
ทางเข้าสู่ศูนย์กลางโลก และเป็นแรงไม่สัมผัส แรงดึงดูดที่โลก
กระทำกับวัตถุหนึ่ง ๆทำให้วัตถุตกลงสู่พ้ืนโลก และทำให้วัตถุมี
น้ำหนักวัดน้ำหนักของวัตถุได้จากเครื่องชั่งสปริง น้ำหนัก ของ
วัตถุข้ึนกับมวลของวัตถุ โดยวัตถุท่ีมีมวลมากจะมีน้ำหนักมาก 
วัตถุท่ีมีมวลน้อยจะมีน้ำหนักน้อย 
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 3. บรรยายมวลของวัตถุที่มีผลต่อ

การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของ
วัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 

• มวล คือ ปริมาณเนื้อของสสารทั้งหมดที่ประกอบ 
กันเป็นวัตถุ ซึ่งมีผลต่อความยากง่ายในการ 
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ วัตถุท่ีมีมวลมากจะ
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้ยากกว่า 
วัตถุท่ีมีมวลน้อย ดังนั้นมวลของวัตถุนอกจาก 
จะหมายถึงเนื้อทั้งหมดของวัตถุนั้นแล้ว 
ยังหมายถึงการต้านการเปลี่ยนแปลง 
การเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นด้วย 

ป.5 1. อธิบายวิธีการหาแรงลัพธ์ของแรง
หลายแรงในแนวเดียวกันที่กระทำต่อ
วัตถุในกรณีที่วัตถุอยู่นิ่งจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ 
2. เขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระทำ
ต่อวัตถุท่ีอยู่ในแนวเดียวกันและแรง
ลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ 
3. ใช้เครื่องชั่งสปริงในการวัดแรงที่
กระทำต่อวัตถุ 

4. ระบุผลของแรงเสียดทานที่มีต่อ
การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของ
วัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
5. เขียนแผนภาพแสดงแรงเสียด
ทานและแรงที่อยู่ในแนวเดียวกันที่
กระทำต่อวัตถุ 

• แรงลัพธ์เป็นผลรวมของแรงที่กระทำต่อวัตถุ โดย 
แรงลัพธ์ของแรง 2 แรงที่กระทำต่อวัตถุเดียวกัน 

จะมีขนาดเท่ากับผลรวมของแรงทั้งสองเมื่อแรง 
ทั้งสองอยู่ในแนวเดียวกันและมีทิศทางเดียวกัน 

แต่จะมีขนาดเท่ากับผลต่างของแรงทั้งสอง เมื่อแรงทั้งสองอยู่

ในแนวเดียวกันแต่มีทิศทางตรงข้ามกัน สำหรับวัตถุท่ีอยู่นิ่ง

แรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุมีค่าเป็นศูนย์ 

• การเขียนแผนภาพของแรงที่กระทำต่อวัตถุสามารถเขียนได้
โดยใช้ลูกศร   โดยหัวลูกศรแสดงทิศทางของแรง และความยาว
ของลูกศรแสดงขนาดของแรงท่ีกระทำต่อวัตถุ 

• แรงเสียดทานเป็นแรงที่เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุ เพ่ือ
ต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้น โดยถ้าออกแรงกระทำต่อวัตถุที่
อยู่นิ่งบนพื้นผิวหนึ่งให้เคลื่อนที่ แรงเสียดทานจากพ้ืนผิวนั้นก็
จะต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุ แต่ถ้าวัตถุกำลังเคลื่อนที่ 

แรงเสียดทานก็จะทำให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่ช้าลง 
หรือหยุดนิ่ง 

ป.6 1. อธิบายการเกิดและผลของแรง
ไฟฟ้าซึ่งเกิดจากวัตถุท่ีผ่านการขัดถู 
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 

• วัตถุ 2 ชนิดท่ีผ่านการขัดถูแล้ว เม่ือนำเข้าใกล้กัน 
อาจดึงดูดหรือผลักกัน แรงที่เกิดข้ึนนี้เป็นแรงไฟฟ้า ซ่ึงเป็น
แรงไม่สัมผัส เกิดข้ึนระหว่างวัตถุท่ีมีประจุไฟฟ้า ซึ่งประจุ
ไฟฟ้ามี 2 ชนิด คือประจุไฟฟ้าบวกและประจุไฟฟ้าลบ วัตถุที่
มีประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกันผลักกัน ชนิดตรงข้ามกันดึงดูดกัน 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.1 1. สร้างแบบจำลองที่อธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่าง 

ความดันอากาศกับความสูงจาก
พ้ืนโลก 

• เมื่อวัตถุอยู่ในอากาศจะมีแรงที่อากาศกระทำต่อ 
วัตถุในทุกทิศทาง แรงที่อากาศกระทำต่อวัตถุ 
ขึ้นอยู่กับขนาดพ้ืนที่ของวัตถุนั้น แรงที่อากาศ 
กระทำตั้งฉากกับผิววัตถุต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ 
เรียกว่า ความดันอากาศ 

• ความดันอากาศมีความสัมพันธ์กับความสูง 
จากพ้ืนโลก โดยบริเวณท่ีสูงจากพ้ืนโลกขึ้นไป 
อากาศเบาบางลง มวลอากาศน้อยลง ความดัน 
อากาศก็จะลดลง 

ม.2 1. พยากรณ์การเคลื่อนที่ของวัตถุท่ี
เป็นผลของแรงลัพธ์ที่เกิดจากแรง
หลายแรงที่กระทำต่อวัตถุ 

ในแนวเดียวกันจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ 
2. เขียนแผนภาพแสดงแรงและแรง
ลัพธ์ที่เกิดจากแรงหลายแรงที่
กระทำต่อวัตถุในแนวเดียวกัน 

3. ออกแบบการทดลองและทดลอง
ด้วยวิธีที่เหมาะสมในการอธิบาย
ปัจจัยท่ีมีผลต่อความดัน 

ของของเหลว 

4. วิเคราะห์แรงพยุงและการจม 
การลอยของวัตถุในของเหลวจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ 
5. เขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระทำ
ต่อวัตถุในของเหลว 

• แรงเป็นปริมาณเวกเตอร์ เมื่อมีแรงหลาย ๆ แรงกระทำต่อ
วัตถุ แล้วแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุมีค่าเป็นศูนย์ วัตถุจะไม่
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่แต่ถ้าแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุมีค่าไม่
เป็นศูนย์วัตถุจะเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ 

• เมื่อวัตถุอยู่ในของเหลวจะมีแรงที่ของเหลว 
กระทำต่อวัตถุในทุกทิศทาง โดยแรงที่ของเหลว 

กระทำตั้งฉากกับผิววัตถุต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ 
เรียกว่าความดันของของเหลว 

• ความดันของของเหลวมีความสัมพันธ์กับความลึก 
  จากระดับผิวหน้าของของเหลว โดยบริเวณท่ี 
  ลึกลงไปจากระดับผิวหน้าของของเหลวมากขึ้น 
  ความดันของของเหลวจะเพ่ิมข้ึน เนื่องจาก 
  ของเหลวที่อยู่ลึกกว่า จะมีน้ำหนักของของเหลว 
  ด้านบนกระทำมากกว่า 
• เมือ่วัตถุอยู่ในของเหลว จะมีแรงพยุงเนื่องจาก 
  ของเหลวกระทำต่อวัตถุ โดยมีทิศขึ้นในแนวดิ่ง 
  การจมหรือการลอยของวัตถุข้ึนกับน้ำหนักของ 
  วัตถุและแรงพยุง ถ้าน้ำหนักของวัตถุและแรงพยุง 
  ของของเหลวมีค่าเท่ากัน วัตถุจะลอยนิ่งอยู่ใน 
  ของเหลว แต่ถ้าน้ำหนักของวัตถุมีค่ามากกว่า 

แรงพยุงของของเหลววัตถุจะจม 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 6. อธิบายแรงเสียดทานสถิตและ

แรงเสียดทานจลน์ 
จากหลักฐานเชิงประจักษ์ 

7. ออกแบบการทดลองและทดลอง
ด้วยวิธีที ่

เหมาะสมในการอธิบายปัจจัยที่มี
ผลต่อขนาด 
ของแรงเสียดทาน 

8. เขียนแผนภาพแสดงแรงเสียด
ทานและแรงอ่ืน ๆ 

ที่กระทำต่อวัตถุ 
9. ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้
เรื่องแรงเสียดทาน 

โดยวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา
และเสนอแนะ 
วิธีการลดหรือเพ่ิมแรงเสียดทานท่ี
เป็นประโยชน ์
ต่อการทำกิจกรรมใน
ชีวิตประจำวัน 

10. ออกแบบการทดลองและ
ทดลองด้วยวิธี 

ที่เหมาะสมในการอธิบาย
โมเมนต์ 
ของแรง เมื่อวัตถุอยู่ในสภาพ
สมดุลต่อ 
การหมุน และคำนวณโดยใช้
สมการ 
M = Fl 

• แรงเสียดทานเป็นแรงที่เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัส 
ของวัตถุ เพ่ือต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้น 
โดยถ้าออกแรงกระทำต่อวัตถุที่อยู่นิ่งบนพ้ืนผิว 
ให้เคลื่อนท่ี แรงเสียดทานก็จะต้านการเคลื่อนที่ 
ของวัตถุ แรงเสียดทานที่เกิดขึ้นในขณะที่วัตถุยัง 
ไม่เคลื่อนที่เรียก แรงเสียดทานสถิต แต่ถ้าวัตถุ 
กำลังเคลื่อนที่ แรงเสียดทานก็จะทำให้วัตถุนั้น 
เคลื่อนท่ีช้าลงหรือหยุดนิ่ง เรียก แรงเสียดทานจลน์ 

• ขนาดของแรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุ 
ขึ้นกับลักษณะผิวสัมผัสและขนาดของ 
แรงปฏิกิริยาตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัส 

• กิจกรรมในชีวิตประจำวันบางกิจกรรมต้องการ 
   แรงเสียดทาน เช่น การเปิดฝาเกลียวขวดน้ำ 
   การใช้แผ่นกันลื่นในห้องน้ำ บางกิจกรรม 
   ไม่ต้องการแรงเสียดทาน เช่น การลากวัตถุบนพื้น 
   การใช้น้ำมันหล่อลื่นในเครื่องยนต์ 
• ความรู้เรื่องแรงเสียดทานสามารถนำไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวันได้ 

• เมื่อมีแรงที่กระทำต่อวัตถุโดยไม่ผ่านศูนย์กลาง 
มวลของวัตถุ จะเกิดโมเมนต์ของแรง ทำให้วัตถุหมุนรอบ
ศูนย์กลางมวลของวัตถุนั้น 

• โมเมนต์ของแรงเป็นผลคูณของแรงที่กระทำต่อวัตถุกับ
ระยะทางจากจุดหมุนไปตั้งฉากกับแนวแรง เม่ือผลรวมของ
โมเมนต์ของแรงมีค่าเป็นศูนย์วัตถุจะอยู่ในสภาพสมดุลต่อการ
หมุน โดยโมเมนต์ของแรงในทิศทวนเข็มนาฬิกาจะมีขนาด 

เท่ากับโมเมนต์ของแรงในทิศตามเข็มนาฬิกา 
• ของเล่นหลายชนิดประกอบด้วยอุปกรณ์หลาย 

ส่วนที่ใช้หลักการโมเมนต์ของแรง ความรู้เรื่อง 
โมเมนต์ของแรงสามารถนำไปใช้ออกแบบและ 
ประดิษฐ์ของเล่นได้ 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 11. เปรียบเทียบแหล่งของ

สนามแม่เหล็ก 
สนามไฟฟ้า และสนามโน้มถ่วง 
และทิศทาง 
ของแรงที่กระทำต่อวัตถุที่อยู่ใน
แต่ละสนาม 
จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 

12. เขียนแผนภาพแสดงแรง
แม่เหล็ก แรงไฟฟ้า 

และแรงโน้มถ่วงที่กระทำต่อ
วัตถ ุ

13. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ขนาดของแรง 

แม่เหล็ก แรงไฟฟ้า และแรงโน้ม
ถ่วงที่กระทำ 

ต่อวัตถุท่ีอยู่ในสนามนั้น ๆ กับ
ระยะห่างจาก 

แหล่งของสนามถึงวัตถุจากข้อมูลที่
รวบรวมได้ 

14. อธิบายและคำนวณอัตราเร็ว
และความเร็วของ 

การเคลื่อนที่ของวัตถุ โดยใช้
สมการ 

  
v = s และ  v 

= s t  t 
จากหลักฐานเชิงประจักษ์ 

15. เขียนแผนภาพแสดงการกระจัด
และความเร็ว 

• วัตถุท่ีมีมวลจะมีสนามโน้มถ่วงอยู่โดยรอบ 
แรงโน้มถ่วงท่ีกระทำต่อวัตถุท่ีอยู่ในสนามโน้มถ่วง 

จะมีทิศพุ่งเข้าหาวัตถุที่เป็นแหล่งของสนามโน้มถ่วง 
• วัตถุท่ีมีประจุไฟฟ้าจะมีสนามไฟฟ้าอยู่โดยรอบ 

แรงไฟฟ้าที่กระทำต่อวัตถุท่ีมีประจุจะมีทิศพุ่ง 
เข้าหาหรือออกจากวัตถุท่ีมีประจุที่เป็นแหล่งของ 

สนามไฟฟ้า 
• วัตถุท่ีเป็นแม่เหล็กจะมีสนามแม่เหล็กอยู่โดยรอบ 

แรงแม่เหล็กที่กระทำต่อขั้วแม่เหล็กจะมีทิศ 
พุ่งเข้าหาหรือออกจากขั้วแม่เหล็กท่ีเป็นแหล่ง 
ของสนามแม่เหล็ก 

• ขนาดของแรงโน้มถ่วง แรงไฟฟ้า และแรงแม่เหล็ก 
ที่กระทำต่อวัตถุท่ีอยู่ในสนามนั้น ๆ จะมีค่าลดลง 
เม่ือวัตถุอยู่ห่างจากแหล่งของสนามนั้น ๆ มากขึ้น 

• การเคลื่อนที่ของวัตถุเป็นการเปลี่ยนตำแหน่ง 
ของวัตถุเทียบกับตำแหน่งอ้างอิง โดยมีปริมาณ 
ที่เก่ียวข้องกับการเคลื่อนที่ซึ่งมีทั้งปริมาณ สเกลาร์และ
ปริมาณเวกเตอร์ เช่น ระยะทาง 
อัตราเร็ว การกระจัด ความเร็ว ปริมาณสเกลาร์ 
เป็นปริมาณที่มีขนาด เช่น ระยะทาง อัตราเร็ว ปริมาณ
เวกเตอร์เป็นปริมาณท่ีมีทั้งขนาด 
และทิศทาง เช่น การกระจัด ความเร็ว 

• เขียนแผนภาพแทนปริมาณเวกเตอร์ได้ด้วยลูกศร 
โดยความยาวของลูกศรแสดงขนาดและหัวลูกศร 

แสดงทิศทางของเวกเตอร์นั้น ๆ 
• ระยะทางเป็นปริมาณสเกลาร์ โดยระยะทาง 

เป็นความยาวของเส้นทางที่เคลื่อนที่ได้ 
• การกระจัดเป็นปริมาณเวกเตอร์ โดยการกระจัด 

มีทิศชี้จากตำแหน่งเริ่มต้นไปยังตำแหน่งสุดท้าย 
และมีขนาดเท่ากับระยะที่สั้นที่สุดระหว่างสอง 
ตำแหน่งนั้น 

• อัตราเร็วเป็นปริมาณสเกลาร์ โดยอัตราเร็วเป็น 
อัตราส่วนของระยะทางต่อเวลา 

• ความเร็วปริมาณเวกเตอร์มีทิศเดียวกับทิศของ 
การกระจัด โดยความเร็วเป็นอัตราส่วนของ 
การกระจัดต่อเวลา 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.3 - - 
ม.4 - - 
ม.5 1. วิเคราะห์และแปลความหมาย

ข้อมูลความเร็วกับเวลาของการ
เคลื่อนที่ของวัตถุ เพ่ืออธิบาย 

ความเร่งของวัตถุ 

2. สังเกตและอธิบายการหาแรงลัพธ์
ที่เกิดจากแรงหลายแรงท่ีอยู่ใน
ระนาบเดียวกันท่ีกระทำต่อ 

วัตถุโดยการเขียนแผนภาพการรวม
แบบเวกเตอร ์

3. สังเกต วิเคราะห ์และอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างความเร่งของ
วัตถุกับแรงลัพธ์ 

ที่กระทำต่อวัตถุและมวลของวัตถุ 

4. สังเกตและอธิบายแรงกิริยาและ
แรงปฏิกิริยาระหว่างวัตถุคู่หนึ่ง ๆ 

5. สังเกตและอธิบายผลของ
ความเร่งที่มีต่อการเคลื่อนท่ีแบบต่าง 
ๆ ของวัตถุ ได้แก่ การเคลื่อนที ่

แนวตรง การเคลื่อนที่แบบ
โพรเจกไทล์การเคลื่อนที่แบบ
วงกลม และการเคลื่อนที่แบบสั่น 

• การเคลื่อนที่ของวัตถุท่ีมีการเปลี่ยนความเร็ว 
เป็นการเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง ความเร่งเป็น 
อัตราส่วนของความเร็วที่เปลี่ยนไปต่อเวลาและ 
เป็นปริมาณเวกเตอร์ ในกรณีที่วัตถุที่อยู่นิ่งหรือ 
เคลื่อนที่ในแนวตรงด้วยความเร็วคงตัววัตถุนั้น 
มีความเร่งเป็นศูนย์ 

• วัตถุมีความเร็วเพ่ิมขึ้น ถ้าความเร็วและความเร่ง 
มีทิศเดียวกัน และมีความเร็วลดลง ถ้าความเร็ว 
และความเร่งมีทิศตรงกันข้าม 

• เมื่อมีแรงหลายแรงกระทำต่อวัตถุหนึ่ง โดยแรง 
ทุกแรงอยู่ในระนาบเดียวกันสามารถหาแรงลัพธ์ 
ที่กระต่อวัตถุนั้นได้โดยรวมแบบเวกเตอร์ 

• เมื่อแรงลัพธ์มีค่าไม่เท่ากับศูนย์กระทำต่อวัตถุ 
จะทำให้วัตถุเคลื่อนท่ีด้วยความเร่งมีทิศทางเดียวกับ 

แรงลัพธ์โดยขนาดของความเร่งขึ้นกับขนาดของ 
แรงลัพธ์กระทำต่อวัตถุและมวลของวัตถุ 

• แรงกระทำระหว่างวัตถุคู่หนึ่ง ๆ เป็นแรงกิริยาและแรง
ปฏิกิริยา แรงทั้งสองมีขนาดเท่ากันเกิดขึ้นพร้อมกัน กระทำกับ
วัตถุคนละก้อนแต่มีทิศทางตรงข้าม 

• วัตถุท่ีเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัวหรือความเร่งไม่คงตัว อาจ
เป็นการเคลื่อนที่แนวตรงการเคลื่อนที่แนวโค้ง หรือการ
เคลื่อนที่แบบสั่นการเคลื่อนที่แนวตรงด้วยความเร่งคงตัว 
นำไปใช้อธิบายการตกแบบเสรี การเคลื่อนที่แนวโค้งด้วย 

ความเร่งคงตัว นำไปใช้อธิบายการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 
การเคลื่อนที่แนวโค้งด้วยความเร่งมีทิศทางตั้งฉากกับ
ความเร็วตลอดเวลา นำไปใช้อธิบายการเคลื่อนที่แบบวงกลม 
การเคลื่อนที่กลับไปกลับมาด้วยความเร่งมีทิศทางเข้าสู่จุดที่ 
แรงลัพธ์เป็นศูนย์ เรียกจุดนี้ว่าตำแหน่งสมดุลซึ่งนำไปใช้อธิบาย
การเคลื่อนที่แบบสั่น 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 6. สืบค้นข้อมูลและอธิบายแรงโน้ม

ถ่วง 
ที่เก่ียวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุต่าง 

ๆ รอบโลก 

7. สังเกตและอธิบายการเกิด
สนามแม่เหล็ก 

เนื่องจากกระแสไฟฟ้า 

8. สังเกตและอธิบายแรงแม่เหล็กท่ี
กระทำต่อ 

   อนุภาคท่ีมีประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่
ในสนามแม่เหล็ก 

และแรงแม่เหล็กที่กระทำต่อลวด
ตัวนำที่มี 
กระแสไฟฟ้าผ่านใน
สนามแม่เหล็ก รวมทั้ง 
อธิบายหลักการทำงานของ
มอเตอร์ 

9. สังเกตและอธิบายการเกิดอีเอ็ม
เอฟ รวมทั้ง 

ยกตัวอย่างการนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

10. สืบค้นข้อมูลและอธิบายแรงเข้ม
และแรงอ่อน 

• ในบริเวณท่ีมีสนามโน้มถ่วง เมื่อมีวัตถุท่ีมีมวล 
จะมีแรงโน้มถ่วงซึ่งเป็นแรงดึงดูดของโลกกระทำ 

ต่อวัตถุ แรงนี้นำไปใช้อธิบายการเคลื่อนที่ของ 
วัตถุต่าง ๆ เช่น ดาวเทียม และดวงจันทร์รอบโลก 

• กระแสไฟฟ้าทำให้เกิดสนามแม่เหล็กในบริเวณ 
รอบแนวการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้า หาทิศทาง 
ของสนามแม่เหล็กเนื่องจากกระแสไฟฟ้าได้จาก 
กฎมือขวา 

• ในบริเวณท่ีมีสนามแม่เหล็ก เมื่อมีอนุภาคท่ีมี 
ประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่โดยไม่อยู่ในแนวเดียวกับ 

สนามแม่เหล็ก   หรือมีกระแสไฟฟ้าผ่านลวดตัวนำ 
โดยกระแสไฟฟ้าไม่อยู่ในแนวเดียวกับสนาม 

แม่เหล็ก จะมีแรงแม่เหล็กกระทำ ซึ่งเป็นพ้ืนฐาน 
ในการสร้างมอเตอร์ 

•  เมื่อมีสนามแม่เหล็กเปลี่ยนแปลงตัดขดลวดตัวนำ 
ทำให้เกิดอีเอ็มเอฟ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้าง 
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 

• ภายในนิวเคลียสมีแรงเข้มที่เป็นแรงยึดเหนี่ยว 
ของอนุภาคในนิวเคลียส และเป็นแรงหลักท่ีใช้ 
อธิบายเสถียรภาพของนิวเคลียส นอกจากนี้ 
ยังมีแรงอ่อน ซึ่งเป็นแรงที่ใช้อธิบายการสลาย 
ให้อนุภาคบีตาของธาตุกัมมันตรังสี 

ม.6 - - 
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สาระท่ี 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ 
มาตรฐาน ว 2.3    เข้าใจความหมายของพลังงาน  การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสสารและพลังงาน  พลังงานในชีวิตประจำวัน  ธรรมชาติ ของคลื่น  ปรากฏการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับเสียง  
แสง  และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.1 1. บรรยายการเกิดเสียงและทิศ
ทางการเคลื่อนที่ 

ของเสียงจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

• เสียงเกิดจากการสั่นของวัตถุ วัตถุท่ีทำให้เกิดเสียง 
เป็นแหล่งกำเนิดเสียง ซึ่งมีทั้งแหล่งกำเนิดเสียง 
ตามธรรมชาติและแหล่งกำเนิดเสียงที่มนุษย์ 

สร้างข้ึน เสียงเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิดเสียง 
ทุกทิศทาง 

ป.2 1. บรรยายแนวการเคลื่อนที่ของ
แสงจาก 

แหล่งกำเนิดแสง และอธิบาย
การมองเห็นวัตถุ 
จากหลักฐานเชิงประจักษ์ 

2. ตระหนักในคุณค่าของความรู้
ของการมองเห็น 

โดยเสนอแนะแนวทางการ
ป้องกันอันตราย 
จากการมองวัตถุที่อยู่ในบริเวณ
ที่มีแสงสว่าง 
ไม่เหมาะสม 

• แสงเคลื่อนที่จากแหล่งกำเนิดแสงทุกทิศทาง 
เป็นแนวตรง เมื่อมีแสงจากวัตถุมาเข้าตาจะทำให้ 

มองเห็นวัตถุนั้น การมองเห็นวัตถุท่ีเป็น 
แหล่งกำเนิดแสง แสงจากวัตถุนั้นจะเข้าสู่ตาโดยตรง 
ส่วนการมองเห็นวัตถุที่ไม่ใช่แหล่งกำเนิดแสง ต้องมี 

แสงจากแหล่งกำเนิดแสงไปกระทบวัตถุแล้ว 
สะท้อนเข้าตา ถ้ามีแสงที่สว่างมาก ๆ เข้าสู่ตา 
อาจเกิดอันตรายต่อตาได้ จึงต้องหลีกเลี่ยง 
การมองหรือใช้แผ่นกรองแสงที่มีคุณภาพ 
เมื่อจำเป็น และต้องจัดความสว่างให้เหมาะสม 
กับการทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การอ่านหนังสือ 
การดูจอโทรทัศน์ การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
และแท็บเล็ต 

ป.3 1. ยกตัวอย่างการเปลี่ยนพลังงาน
หนึ่งไปเป็นอีก 

พลังงานหนึ่งจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

• พลังงานเป็นปริมาณท่ีแสดงถึงความสามารถ 
ในการทำงาน พลังงานมีหลายแบบ เช่น 
พลังงานกล พลังงานไฟฟ้า พลังงานแสง 
พลังงานเสียง และพลังงานความร้อน โดย 

พลังงานสามารถเปลี่ยนจากพลังงานหนึ่งไปเป็น 
อีกพลังงานหนึ่งได้ เช่น การถูมือจนรู้สึกร้อน 
เป็นการเปลี่ยนพลังงานกลเป็นพลังงานความร้อน 
แผงเซลล์สุริยะเปลี่ยนพลังงานแสงเป็น 

พลังงานไฟฟ้า     หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้า 
เป็นพลังงานอ่ืน 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 2. บรรยายการทำงานของเครื่อง

กำเนิดไฟฟ้าและระบุแหล่งพลังงาน
ในการผลิตไฟฟ้า จากข้อมูลที่
รวบรวมได้ 
3. ตระหนักในประโยชน์และโทษ
ของไฟฟ้า โดยนำเสนอวิธีการใช้
ไฟฟ้าอย่างประหยัด และปลอดภัย 

• ไฟฟ้าผลิตจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซึ่งใช้พลังงาน 
จากแหล่งพลังงานธรรมชาติหลายแหล่ง  เช่นพลังงานจากลม 
พลังงานจากน้ำ พลังงานจากแก๊สธรรมชาติ 
• พลังงานไฟฟ้ามีความสำคัญต่อชีวิตประจำวัน 
การใช้ไฟฟ้านอกจากต้องใช้อย่างถูกวิธี ประหยัด 
และคุ้มค่าแล้ว ยังต้องคำนึงถึงความปลอดภัยด้วย 

ป.4 1. จำแนกวัตถุเป็นตัวกลางโปร่งใส 
ตัวกลางโปร่งแสง และวัตถุทึบแสง 
จากลักษณะการมองเห็นสิ่งต่าง ๆ 
ผ่านวัตถุนั้นเป็นเกณฑ์ 
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 

• เมื่อมองสิ่งต่าง ๆ โดยมีวัตถุต่างชนิดกันมากั้นแสงจะทำให้
ลักษณะการมองเห็นสิ่งนั้น ๆ ชัดเจนต่างกัน จึงจำแนกวัตถุที่มา
กั้นออกเป็นตัวกลางโปร่งใส ซึ่งทำให้มองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้ชัดเจน 
ตัวกลางโปร่งแสงทำให้มองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้ไม่ชัดเจน และวัตถุ
ทึบแสงทำให้มองไม่เห็นสิ่งต่าง ๆ นั้น 

ป.5 1. อธิบายการได้ยินเสียงผ่าน
ตัวกลางจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
2. ระบุตัวแปร ทดลอง และอธิบาย
ลักษณะและการเกิดเสียงสูงเสียงต่ำ 
3. ออกแบบการทดลองและอธิบาย
ลักษณะและการเกิดเสียงดัง เสียง
ค่อย 
4. วัดระดับเสียงโดยใช้เครื่องมือวัด
ระดับเสียง 
5. ตระหนักในคุณค่าของความรู้
เรื่องระดับเสียงโดยเสนอแนะ
แนวทางในการหลีกเลี่ยงและลด 
มลพิษทางเสียง 

• การได้ยินเสียงต้องอาศัยตัวกลาง โดยอาจเป็นของแข็ง 
ของเหลว หรืออากาศ เสียงจะส่งผ่านตัวกลางมายังหู 
• เสียงที่ได้ยินมีระดับสูงต่ำของเสียงต่างกันขึ้นกับความถี่ของการ
สั่นของแหล่งกำเนิดเสียง โดยเมื่อแหล่งกำเนิดเสียงสั่นด้วย
ความถี่ต่ำจะเกิดเสียงต่ำแต่ถ้าสั่นด้วยความถี่สูงจะเกิดเสียงสูง 
ส่วนเสียงดังค่อยที่ได้ยินขึ้นกับพลังงานการสั่นของ 
แหล่งกำเนิดเสียง  โดยเมื่อแหล่งกำเนิดเสียงสั่นด้วย 
พลังงานมากจะเกิดเสียงดัง    แต่ถ้าแหล่งกำเนิดเสียง 
สั่นด้วยพลังงานน้อยจะเกิดเสียงค่อย 
• เสียงดังมาก ๆ เป็นอันตรายต่อการได้ยินและ 
เสียงที่ก่อให้เกิดความรำคาญเป็นมลพิษทางเสียง 
เดซิเบลเป็นหน่วยที่บอกถึงความดังของเสียง 

ป.6 1. ระบุส่วนประกอบและบรรยาย
หน้าที่ของแต่ละ 
ส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าอย่าง
ง่ายจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
2. เขียนแผนภาพและต่อวงจรไฟฟ้า
อย่างง่าย 

• วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายประกอบด้วย แหล่งกำเนิดไฟฟ้าสายไฟฟ้า  
และเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าแหล่งกำเนิดไฟฟ้า เช่น 
ถ่านไฟฉาย หรือแบตเตอรี่ ทำหน้าที่ให้พลังงานไฟฟ้า สายไฟฟ้า 
เป็นตัวนำไฟฟ้า ทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างแหล่งกำเนิดไฟฟ้าและ
เครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าด้วยกันเครื่องใช้ไฟฟ้ามีหน้าที่เปลี่ยนพลังงาน
ไฟฟ้าเป็นพลังงานอ่ืน 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 3. ออกแบบการทดลองและ

ทดลองด้วยวิธีที่เหมาะสมในการ
อธิบายวิธีการและผลของ 

การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม 
4. ตระหนักถึงประโยชน์ของ
ความรู้ของการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบ
อนุกรมโดยบอกประโยชน์และ 

การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

5. ออกแบบการทดลองแลทดลอง
ด้วยวิธีที่เหมาะสมในการอธิบาย
การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรม
และแบบขนาน 
6. ตระหนักถึงประโยชน์ของ
ความรู้ของการต่อหลอดไฟฟ้าแบบ
อนุกรมและแบบขนาน  โดยบอก
ประโยชน์ ข้อจำกัด และการ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

7. อธิบายการเกิดเงามืดเงามัวจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ 
8. เขียนแผนภาพรังสีของแสง
แสดงการเกิดเงามืดเงามัว 

• เมื่อนำเซลล์ไฟฟ้าหลายเซลล์มาต่อเรียงกันโดยให้ขั้วบวกของ
เซลล์ไฟฟ้าเซลล์หนึ่งต่อกับข้ัวลบของอีกเซลล์หนึ่งเป็นการต่อ
แบบอนุกรมทำให้มีพลังงานไฟฟ้าเหมาะสมกับเครื่องใช้ไฟฟ้า 

ซ่ึงการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวัน เช่น การต่อเซลล์ไฟฟ้าในไฟฉาย 

• การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมเม่ือถอดหลอดไฟฟ้าดวงใดดวง
หนึ่งออกทำให้หลอดไฟฟ้าที่เหลือดับทั้งหมด  ส่วนการต่อหลอด
ไฟฟ้าแบบขนาน เมื่อถอดหลอดไฟฟ้าดวงใดดวงหนึ่งออก 

หลอดไฟฟ้าที่เหลือก็ยังสว่างได้ การต่อหลอดไฟฟ้าแต่ละแบบ
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เช่น การต่อหลอดไฟฟ้าหลายดวงใน
บ้านจึงต้องต่อหลอดไฟฟ้าแบบขนาน เพื่อเลือกใช้หลอดไฟฟ้า
ดวงใดดวงหนึ่งได้ตามต้องการ 

• เมื่อนำวัตถุทึบแสงมากั้นแสงจะเกิดเงาบนฉากรับแสงที่อยู่
ด้านหลังวัตถุ โดยเงามีรูปร่างคล้ายวัตถุท่ีทำให้เกิดเงา เงามัว
เป็นบริเวณท่ีมีแสงบางส่วนตกลงบนฉาก ส่วนเงามืดเป็นบริเวณ 

ที่ไม่มีแสงตกลงบนฉากเลย 

ม.1 1. วิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูล 
และคำนวณปริมาณความร้อนที่ทำ
ให้สสารเปลี่ยนอุณหภูมิและเปลี่ยน
สถานะโดยใช้สมการ Q = mc∆t 
และ Q = mL 
2. ใช้เทอร์มอมิเตอร์ในการวัด
อุณหภูมิของสสาร 
3. สร้างแบบจำลองที่อธิบายการ
ขยายตัวหรือหดตัวเนื่องจากได้รับ
หรือสูญเสียความร้อน 

• เมื่อสสารได้รับหรือสูญเสียความร้อนอาจทำให้สสารเปลี่ยน
อุณหภูมิ เปลี่ยนสถานะ หรือเปลี่ยนรูปร่าง 
• ปริมาณความร้อนที่ทำให้สสารเปลี่ยนอุณหภูมิข้ึนกับมวล 
ความร้อนจำเพาะ และอุณหภูมิที่เปลี่ยนไป 
• ปริมาณความร้อนที่ทำให้สสารเปลี่ยนสถานะขึ้นกับมวลและ
ความร้อนแฝงจำเพาะ โดยขณะที่สสารเปลี่ยนสถานะ อุณหภูมิ
จะไม่เปลี่ยนแปลง 

• ความร้อนทำให้สสารขยายตัวหรือหดตัวได้เนื่องจากเมื่อสสาร
ได้รับความร้อนจะทำให้อนุภาคเคลื่อนที่เร็วขึ้น ทำให้เกิดการ
ขยายตัว 
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ชัน้ ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 4. ตระหนักถึงประโยชน์ของ

ความรู้ของการหดและขยายตัวของ
สสารเนื่องจากความร้อนโดย
วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา และ
เสนอแนะวิธีการนำความรู้มา
แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 

5. วิเคราะห์สถานการณ์การถ่าย
โอนความร้อนและคำนวณปริมาณ
ความร้อนท่ีถ่ายโอนระหว่างสสาร
จนเกิดสมดุลความร้อนโดยใช้ 

สมการ Qสูญเสีย = Qได้รับ 

6. สร้างแบบจำลองที่อธิบายการ
ถ่ายโอนความร้อนโดยการนำความ
ร้อน การพาความร้อนการแผ่รังสี
ความร้อน 
7. ออกแบบ เลือกใช้ และสร้าง
อุปกรณ์ เพ่ือแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวันโดยใช้ความรู้
เกี่ยวกับการถ่ายโอนความร้อน 

แต่เมื่อสสารคายความร้อนจะทำให้อนุภาคเคลื่อนที่ช้าลง ทำ
ให้เกิดการหดตัว 

• ความรู้เรื่องการหดและขยายตัวของสสารเนื่องจากความร้อน
นำไปใช้ประโยชน์ได้ด้านต่าง ๆ เช่น การสร้างถนน การสร้าง
รางรถไฟการทำเทอร์มอมิเตอร์ 

• ความร้อนถ่ายโอนจากสสารที่มีอุณหภูมิสูงกว่าไปยังสสารที่มี
อุณหภูมิต่ำกว่าจนกระทั่งอุณหภูมิของสสารทั้งสองเท่ากัน 
สภาพที่สสารทั้งสองมีอุณหภูมิเท่ากัน เรียกว่า สมดุลความร้อน 
• เมื่อมีการถ่ายโอนความร้อนจากสสารที่มีอุณหภูมิต่างกันจน
เกิดสมดุลความร้อนความร้อนที่เพ่ิมขึ้นของสสารหนึ่งจะเท่ากับ 

ความร้อนท่ีลดลงของอีกสสารหนึ่ง ซึ่งเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์
พลังงาน 

• การถ่ายโอนความร้อนมี 3 แบบ คือการนำความร้อน การพา
ความร้อน และการแผ่รังสีความร้อน     การนำความร้อนเป็นการถ่าย
โอนความร้อนที่อาศัยตัวกลาง โดยที่ตัวกลางไม่เคลื่อนที่ การพา
ความร้อนเป็นการถ่ายโอนความร้อนที่อาศัยตัวกลาง โดยที่
ตัวกลางเคลื่อนที่ไปด้วย ส่วนการแผ่รังสีความร้อนเป็นการถ่าย
โอนความร้อนที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลาง 
• ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายโอนความร้อนสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ เช่นการเลือกใช้วัสดุเพื่อนำมาทำ
ภาชนะบรรจุอาหารเพื่อเก็บความร้อน 

ม.2 1. วิเคราะห์สถานการณ์และ
คำนวณเกี่ยวกับงาน และ
กำลังที่เกิดจากแรงที่กระทำ
ต่อวัตถุโดยใช้สมการ W = Fs 

และ P = W 
t 

จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
2. วิเคราะห์หลักการทำงานของ

เครื่องกลอย่างง่าย จากข้อมูล 

• เมื่อออกแรงกระทำต่อวัตถุ แล้วทำให้วัตถุ 
เคลื่อนที่ โดยแรงอยู่ในแนวเดียวกับการเคลื่อนที่ 
จะเกิดงาน งานจะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นกับขนาด 
ของแรงและระยะทางในแนวเดียวกับแรง 

• งานที่ทำในหนึ่งหนว่ยเวลาเรยีกว่า กำลัง หลักการ 
ของงานนำไปอธิบายการทำงานของ 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 3. ตระหนักถึงประโยชน์ของ

ความรู้ของ 
เครื่องกลอย่างง่าย โดยบอก
ประโยชน์ 
และการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

4. ออกแบบและทดลองด้วยวิธีที่
เหมาะสม 

ในการอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อ
พลังงานจลน์ 
และพลังงานศักย์โน้มถ่วง 

5. แปลความหมายข้อมูลและ
อธิบายการเปลี่ยน 

พลังงานระหว่างพลังงานศักย์
โน้มถ่วงและ 
พลังงานจลน์ของวัตถุโดย
พลังงานกลของวัตถุ 
มีค่าคงตัวจากข้อมูลที่รวบรวม
ได้ 

6. วิเคราะห์สถานการณ์และ
อธิบายการเปลี่ยน 

และการถ่ายโอนพลังงานโดยใช้ 
กฎการอนุรักษ์พลังงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครื่องกลอย่างง่าย ได้แก่ คาน พ้ืนเอียง รอกเด่ียว ลิ่ม 
สกรู ล้อและเพลา ซี่งนำไปใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ 
ในชีวิตประจำวัน 

• พลังงานจลน์เป็นพลังงานของวัตถุที่เคลื่อนที่ 
พลังงานจลน์จะมีค่ามากหรือน้อยข้ึนกับมวล 

และอัตราเร็ว ส่วนพลังงานศักย์โน้มถ่วงเกี่ยวข้อง 
กับตำแหน่งของวัตถุ จะมีค่ามากหรือน้อยขึ้น 
กับมวลและตำแหน่งของวัตถุ เมื่อวัตถุอยู่ใน 
สนามโน้มถ่วง วัตถุจะมีพลังงานศักย์โน้มถ่วง 
พลังงานจลน์และพลังงานศักย์โน้มถ่วงเป็น 
พลังงานกล 

• ผลรวมของพลังงานศักย์โน้มถ่วงและพลังงานจลน์ 
เป็นพลังงานกล พลังงานศักย์โน้มถ่วงและ 
พลังงานจลน์ของวัตถุหนึ่ง ๆ สามารถเปลี่ยน 

กลับไปมาได้ โดยผลรวมของพลังงานศักย์โน้มถ่วง 
และพลังงานจลน์มีค่าคงตัว นั่นคือพลังงานกล 
ของวัตถุมีค่าคงตัว 

• พลังงานรวมของระบบมีค่าคงตัวซึ่งอาจเปลี่ยน 
จากพลังงานหนึ่งเป็นอีกพลังงานหนึ่ง เช่น 
พลังงานกลเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า 
พลังงานจลน์เปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน 
พลังงานเสียง พลังงานแสง เนื่องมาจาก 

แรงเสียดทาน พลังงานเคมีในอาหารเปลี่ยนเป็น 
พลังงานที่ไปใช้ในการทำงานของสิ่งมีชีวิต 

• นอกจากนี้พลังงานยังสามารถถ่ายโอนไปยังอีก 
ระบบหนึ่งหรือได้รับพลังงานจากระบบอ่ืนได้ 
เช่น การถ่ายโอนความร้อนระหว่างสสารการถ่ายโอนพลังงาน
ของการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียงไปยังผู้ฟัง ทั้งการเปลี่ยนพลังงาน
และการถ่ายโอนพลังงาน พลังงานรวมทั้งหมดมีค่าเท่าเดิม 
ตามกฎการอนุรักษ์พลังงาน 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.3 1. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความต่างศักย์ 

กระแสไฟฟ้า และความ
ต้านทาน และคำนวณ 
ปริมาณที่เกี่ยวข้องโดยใช้สมการ 
V = IR 
จากหลักฐานเชิงประจักษ์ 

2. เขียนกราฟความสัมพันธ์
ระหว่างกระแสไฟฟ้า 

และความต่างศักย์ไฟฟ้า 
3. ใช้โวลต์มิเตอร์ แอมมิเตอร์ใน
การวัดปริมาณทาง 

ไฟฟ้า 

4. วิเคราะห์ความต่างศักย์ไฟฟ้า
และกระแสไฟฟ้า 

ในวงจรไฟฟ้าเมื่อต่อตัวต้านทาน
หลายตัว 
แบบอนุกรมและแบบขนานจาก
หลักฐาน 
เชิงประจักษ์ 

5. เขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าแสดง
การต่อตัวต้านทาน 

แบบอนุกรมและขนาน 

6. บรรยายการทำงานของชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ 

อย่างง่ายในวงจรจากข้อมูลที่
รวบรวมได้ 

7. เขียนแผนภาพและต่อชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ 

อย่างง่ายในวงจรไฟฟ้า 

• เมื่อต่อวงจรไฟฟ้าครบวงจรจะมีกระแสไฟฟ้าออกจากขั้วบวก
ผ่านวงจรไฟฟ้าไปยังขั้วลบของแหล่งกำเนิดไฟฟ้า  ซึ่งวัดค่าได้
จากแอมมิเตอร์ 
• ค่าที่บอกความแตกต่างของพลังงานไฟฟ้าต่อหน่วยประจุ
ระหว่างจุด 2 จุด เรียกว่า ความต่างศักย์ซึ่งวัดค่าได้จากโวลต์
มิเตอร์ 
• ขนาดของกระแสไฟฟ้ามีค่าแปรผันตรงกับความต่างศักย์
ระหว่างปลายทั้งสองของตัวนำโดยอัตราส่วนระหว่างความต่างศักย์
และกระแสไฟฟ้ามีค่าคงท่ี เรียกค่าคงที่นี้ว่า ความต้านทาน 

• ในวงจรไฟฟ้าประกอบด้วยแหล่งกำเนิดไฟฟ้าสายไฟฟ้า และ
อุปกรณ์ไฟฟ้า โดยอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละชิ้นมีความต้านทาน ใน
การต่อตัวต้านทานหลายตัว มีทั้งต่อแบบอนุกรมและแบบขนาน 
• การต่อตัวต้านทานหลายตัวแบบอนุกรมในวงจรไฟฟ้า ความ
ต่างศักย์ที่คร่อมตัวต้านทานแต่ละตัวมีค่าเท่ากับผลรวมของ
ความต่างศักย์ท่ีคร่อมตัวต้านทานแต่ละตัว โดยกระแสไฟฟ้า 

ที่ผ่านตัวต้านทานแต่ละตัวมีค่าเท่ากัน 

• การต่อตัวต้านทานหลายตัวแบบขนานในวงจรไฟฟ้า 
กระแสไฟฟ้าที่ผ่านวงจรมีค่าเท่ากับผลรวมของกระแสไฟฟ้าที่ผ่าน
ตัวต้านทานแต่ละตัวโดยความต่างศักย์ท่ีคร่อมตัวต้านทานแต่ละ
ตัวมีค่าเท่ากัน 
• ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มีหลายชนิด เช่น ตัวต้านทานไดโอด 
ทรานซิสเตอร์ ตัวเก็บประจุ โดยชิ้นส่วนแต่ละชนิดทำหน้าที่
แตกต่างกันเพ่ือให้วงจรทำงานได้ตามต้องการ 
• ตัวต้านทานทำหน้าที่ควบคุมปริมาณกระแสไฟฟ้า 

ในวงจรไฟฟ้า ไดโอดทำหน้าที่ให้กระแสไฟฟ้า 
ผ่านทางเดียว ทรานซิสเตอร์ทำหน้าที่เป็นสวิตช์ 

ปิดหรือเปิดวงจรไฟฟ้าและควบคุมปริมาณ 
กระแสไฟฟ้า ตัวเก็บประจุทำหน้าที่เก็บและ 
คายประจุไฟฟ้า 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 8. อธิบายและคำนวณพลังงาน

ไฟฟ้าโดยใช้สมการ 
W = Pt รวมทั้งคำนวณค่าไฟฟ้า
ของเครื่องใช้ 
ไฟฟ้าในบ้าน 

9. ตระหนักในคุณค่าของการ
เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า 

โดยนำเสนอวิธีการใช้
เครื่องใช้ไฟฟ้า 
อย่างประหยัดและปลอดภัย 

10. สร้างแบบจำลองที่อธิบายการ
เกิดคลื่น 

และบรรยายส่วนประกอบของ
คลื่น 

11. อธิบายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและ
สเปกตรัม 

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจาก
ข้อมูลที่รวบรวมได้ 12. 
ตระหนักถึงประโยชน์และ
อันตรายจาก 

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโดย
นำเสนอการใช้ ประโยชน์
ในด้านต่าง ๆ และ
อันตรายจาก คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าใน
ชีวิตประจำวัน 

• เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างง่ายประกอบด้วยชิ้นส่วน 
อิเล็กทรอนิกส์หลายชนิดที่ทำงานร่วมกัน 
การต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์โดยเลือกใช้ชิ้นส่วน 

อิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมตามหน้าที่ของชิ้นส่วน 
นั้น ๆ จะสามารถทำให้วงจรไฟฟ้าทำงานได้ตาม 

ต้องการ 
• เครื่องใช้ไฟฟ้าจะมีค่ากำลังไฟฟ้าและความต่างศักย์ กำกับไว้ 

กำลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็นวัตต์ ความต่างศักย์ 
มีหน่วยเป็นโวลต์ ค่าไฟฟ้าส่วนใหญ่คิดจาก 
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ทั้งหมด ซึ่งหาได้จากผลคูณ 
ของกำลังไฟฟ้า ในหน่วยกิโลวัตต์ กับเวลาใน 
หน่วยชั่วโมง พลังงานไฟฟ้ามีหน่วยเป็น 
กิโลวัตต์ ชั่วโมง หรือหน่วย 

• วงจรไฟฟ้าในบ้านมีการต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบ 
ขนานเพื่อให้ความต่างศักย์เท่ากัน   การใช้เครื่องใช้ 

ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันต้องเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า 
ที่มีความต่างศักย์และกำลังไฟฟ้าให้เหมาะกับ 

การใช้งาน และการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ 
ไฟฟ้าต้องใช้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และประหยัด 

• คลื่นเกิดจากการส่งผ่านพลังงานโดยอาศัยตัวกลาง 
และไม่อาศัยตัวกลาง  ในคลื่นกล พลังงานจะถูก 

ถ่ายโอนผ่านตัวกลางโดยอนุภาคของตัวกลาง 
ไม่เคลื่อนที่ไปกับคลื่น คลื่นที่แผ่ออกมาจาก 
แหล่งกำเนิดคลื่นอย่างต่อเนื่องและมีรูปแบบ 
ที่ซ้ำกัน บรรยายได้ด้วยความยาวคลื่น ความถี่ 
แอมพลิจูด 

• คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นคลื่นที่ไม่อาศัยตัวกลาง 
ในการเคลื่อนที่ มีความถ่ีต่อเนื่องเป็นช่วงกว้างมาก เคลื่อนที่ใน
สุญญากาศด้วยอัตราเร็วเท่ากัน แต่จะเคลื่อนที่ดว้ยอัตราเรว็
ต่างกันในตัวกลางอ่ืน คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแบ่งออกเป็นช่วง
ความถ่ีต่าง ๆ เรียกว่า สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แต่ละ 
ช่วงความถ่ีมีชื่อเรียกต่างกัน ได้แก่ คลื่นวิทยุ 

ไมโครเวฟ อินฟราเรด แสงที่มองเห็น อัลตราไวโอเลต 
รังสีเอกซ์และรังสีแกมมา  ซึ่งสามารถนำไป 
ใช้ประโยชน์ได้ 
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ชั้น        ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 13. ออกแบบการทดลองและ

ดำเนินการทดลองด้วยวิธีที่
เหมาะสมในการอธิบาย 

กฎการสะท้อนของแสง 
14. เขียนแผนภาพการเคลื่อนที่
ของแสง แสดงการเกิดภาพจาก
กระจกเงา 

15. อธิบายการหักเหของแสงเมื่อ
ผ่านตัวกลางโปร่งใสที่แตกต่างกัน 
และอธิบายการกระจาย 

แสงของแสงขาวเมื่อผ่านปริซึมจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ 
16. เขียนแผนภาพการเคลื่อนที่
ของแสงแสดงการเกิดภาพจาก
เลนส์บาง 

• เลเซอร์เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นเดียว เป็น
ลำแสงขนานและมีความเข้มสูง นำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ 
เช่น ด้านการสื่อสารมีการใช้เลเซอร์สำหรับส่งสารสนเทศผ่าน 

เส้นใยนำแสง โดยอาศัยหลักการการสะท้อนกลับหมดของแสง ด้าน
การแพทย์ใช้ในการผ่าตัด 
• คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านอกจากจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์แล้ว 
ยังมีโทษต่อมนุษย์ด้วย เช่นถ้ามนุษย์ได้รับรังสีอัลตราไวโอเลต
มากเกินไป 

อาจจะทำให้เกิดมะเร็งผิวหนัง หรือถ้าได้รังสีแกมมาซึ่งเป็นคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าที่มีพลังงานสูงและสามารถทะลุผ่านเซลล์และ
อวัยวะได้อาจทำลายเนื้อเยื่อหรืออาจทำให้เสียชีวิตได้ 
เมื่อได้รับรังสีแกมมาในปริมาณสูง 

• เมื่อแสงตกกระทบวัตถุจะเกิดการสะท้อนซึ่งเป็น 
ไปตามกฎการสะท้อนของแสง โดยรังสีตกกระทบเส้นแนวฉาก 
รังสีสะท้อนอยู่ในระนาบเดียวกันและมุมตกกระทบเท่ากับมุม
สะท้อน ภาพจากกระจกเงาเกิดจากรังสีสะท้อนตัดกันหรือต่อ
แนว 
รังสีสะท้อนให้ตัดกัน โดยถ้ารังสีสะท้อนตัดกันจริงจะเกิดภาพจริง  
แต่ถ้าต่อแนวรังสีสะท้อนให้ไปตัดกัน จะเกิดภาพเสมือน 

• เมื่อแสงเดินทางผ่านตัวกลางโปร่งใสที่แตกต่างกัน เช่น อากาศ
และน้ำ อากาศและแก้ว จะเกิดการหักเห หรืออาจเกิดการ
สะท้อนกลับหมดในตัวกลางที่แสงตกกระทบ การหักเหของแสง
ผ่านเลนส์ทำให้เกิดภาพที่มีชนิดและขนาดต่าง ๆ 
• แสงขาวประกอบด้วยแสงสีต่าง ๆ เมื่อแสงขาวผ่านปริซึมจะเกิด
การกระจายแสงเป็นแสงสีต่าง ๆเรียกว่า สเปกตรัมของแสงขาว 
เมื่อเคลื่อนที่ในตัวกลางใด ๆ ที่ไม่ใช่อากาศ จะมีอัตราเร็วต่างกัน 

จึงมีการหักเหต่างกัน 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 17. อธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกี่ยวกับ

แสง และการทำงานของทัศน
อุปกรณ์จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
18. เขียนแผนภาพการเคลื่อนที่
ของแสง แสดงการเกิดภาพของ
ทัศนอุปกรณ์และเลนส์ตา 

19. อธิบายผลของความสว่างที่มี
ต่อดวงตาจากข้อมูลที่ได้จากการ
สืบค้น 
20. วัดความสว่างของแสงโดยใช้
อุปกรณ์วัดความสว่างของแสง 
21. ตระหนักในคุณค่าของความรู้
เรื่อง ความสว่างของแสงที่มีต่อ
ดวงตา โดยวิเคราะห์สถานการณ์ 

ปัญหาและเสนอแนะการจัดความ
สว่างให้เหมาะสมในการทำกิจกรรม
ต่าง ๆ 

• การสะท้อนและการหักเหของแสงนำไปใช้อธิบายปรากฏการณ์
ที่เก่ียวกับแสง เช่น รุ้ง มิราจ และอธิบายการทำงานของทัศน
อุปกรณ์ เช่น แว่นขยายกระจกโค้งจราจร กล้องโทรทรรศน์ 

กล้องจุลทรรศน์ และแว่นสายตา 
• ในการมองวัตถุ เลนส์ตาจะถูกปรับโฟกัส เพื่อให้เกิดภาพชัดที่
จอตา ความบกพร่องทางสายตาเช่น สายตาสั้น และสายตายาว 
เป็นเพราะตำแหน่งที่เกิดภาพไม่ได้อยู่ที่จอตาพอดี จึงต้องใช้เลนส์ 

ในการแกไ้ขเพ่ือช่วยให้มองเห็นเหมือนคนสายตาปกติ โดยคน
สายตาสั้นใช้เลนส์เว้า ส่วนคนสายตายาวใช้เลนส์นูน 

• ความสว่างของแสงมีผลต่อดวงตามนุษย์ การใช้สายตาใน
สภาพแวดล้อมที่มีความสว่างไม่เหมาะสมจะเป็นอันตรายต่อดวงตา 
เช่น การดูวัตถุในที่มีความสว่างมากหรือน้อยเกินไป การจ้องดู 

หน้าจอภาพเป็นเวลานาน ความสว่างบนพ้ืนท่ีรับแสงมีหน่วยเป็นลักซ์ 
ความรู้เกี่ยวกับความสว่างสามารถนำมาใช้จัดความสว่างให้
เหมาะสมกับการทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดความสว่าง 

ที่เหมาะสมสำหรับการอ่านหนังสือ 

ม.4 - - 
ม.5 1. สืบค้นข้อมูลและอธิบาย

พลังงานนิวเคลียร์ฟิชชันและฟิวชัน 
และความสัมพันธ์ระหว่างมวล 

กับพลังงานที่ปลดปล่อยออกมา
จากฟิชชันและฟิวชัน 

•   พลังงานที่ปลดปล่อยออกมาจากฟิชชัน  หรือฟิวชัน 
เรียกว่า พลังงานนิวเคลียร ์โดยฟิชชันเป็นปฏิกิริยา 
ท่ีนิวเคลียสท่ีมีมวลมากแตกออกเป็นนิวเคลียสที่มี 
มวลน้อยกว่า ส่วนฟิวชันเป็นปฏิกิริยาที่นิวเคลียส 
ที่มีมวลน้อยรวมตัวกันเกิดเป็นนิวเคลียสที่มีมวล 
มากขึ้น พลังงานนิวเคลียร์ที่ปลดปล่อยออกมาจาก 
ฟิชชันและฟิวชัน มีค่าเป็นไปตามความสัมพันธ์ 
ระหว่างมวลกับพลังงาน 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 2. สืบค้นข้อมูล และอธิบายการ

เปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็น
พลังงานไฟฟ้า รวมทั้งสืบค้นและ 

อภิปรายเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่นำมา
แก้ปัญหาหรือตอบสนองความ
ต้องการทางด้านพลังงาน 
โดยเน้นด้านประสิทธิภาพและความ
คุ้มค่าด้านค่าใช้จ่าย 

3. สังเกต และอธิบายการสะท้อน 
การหักเหการเลี้ยวเบน และการ
รวมคลื่น 

4. สังเกต และอธิบายความถี่
ธรรมชาติ การสั่นพ้องและผลที่
เกิดข้ึนจากการสั่นพ้อง 

5. สังเกต และอธิบายการสะท้อน 
การหักเหการเลี้ยวเบน และการ
รวมคลื่นของคลื่นเสียง 

6. สืบค้นข้อมูล และอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้ม
เสียงกับระดับเสียงและผลของ
ความถี่กับระดับเสียงที่มีต่อการได้
ยินเสียง 

• การนำพลังงานทดแทนมาใช้เป็นการแก้ปัญหา 
หรือตอบสนองความต้องการด้านพลังงาน เช่นการเปลี่ยน
พลังงานนิวเคลียร์เป็นพลังงานไฟฟ้าในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และ
การเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยเซลล์
สุริยะ 

• เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่นำมาแก้ปัญหาหรือตอบสนองความ
ต้องการทางด้านพลังงานเป็นการนำความรู้ทักษะและ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาสร้างอุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์ต่าง 
ๆ ที่ช่วยให้การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

• เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปพบสิ่งกีดขวาง จะเกิดการสะท้อน   เมื่อคลื่น
เคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางที่ต่างกัน จะเกิดการหักเห 
เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปพบขอบสิ่งกีดขวางจะเกิดการเลี้ยวเบน 

เมื่อคลื่นสองขบวนมาพบกันจะเกิดการรวมคลื่น 
เกิดรูปร่างของคลื่นรวม หลังจากคลื่นทั้งสองเคลื่อนที่ผ่านพ้นกัน
แล้วจะแยกกัน  โดยแต่ละคลื่นยังคงมีรูปร่างและทิศทางเดิม 

• เมื่อกระตุ้นให้วัตถุสั่นแล้วหยุดกระตุ้น วัตถุจะสั่นด้วยความถ่ีที่
เรียกว่า ความถ่ีธรรมชาติ ถ้ามีแรงกระตุ้นวัตถุท่ีกำลังสั่นด้วย
ความถี่ของการออกแรงตรงกับความถี่ธรรมชาติของวัตถุนั้น 

จะทำให้วัตถุสั่นด้วยแอมพลิจูดมากขึ้น เรียกว่าการสั่นพ้อง เช่น 
การสั่นพ้องของอาคารสูงการสั่นพ้องของสะพาน การสั่นพ้องของ
เสียงในเครื่องดนตรีประเภทเป่า 

• เสียงมีการสะท้อน การหักเห การเลี้ยวเบนและการรวมคลื่น
เช่นเดียวกับคลื่นอ่ืน ๆ 

• ความถี่ของคลื่นเสียงเป็นปริมาณท่ีใช้บอกเสียงสูงเสียงต่ำ โดย
ความถี่ท่ีคนได้ยินมีค่าอยู่ระหว่าง20-20,000 เฮิรตซ์ ระดับเสียง
เป็นปริมาณที่ใช้บอกความดังของเสียงซึ่งขึ้นกับความเข้มเสียง
โดยความเข้มเสียงเป็นพลังงานเสียงที่ตกตั้งฉากบนพ้ืนที่หนึ่ง
หน่วยในหนึ่งหน่วยเวลา เสียงที่มีความดังมากเกินไปเป็น
อันตรายต่อหู 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 7. สังเกต และอธิบายการเกิดเสียง

สะท้อนกลับบีต ดอปเพลอร์ และ
การสั่นพ้องของเสียง 

8. สืบค้นข้อมูล และยกตัวอย่าง
การนำความรู้เกี่ยวกับเสียงไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 

9. สังเกต และอธิบายการมองเห็น
สีของวัตถุและความผิดปกติในการ
มองเห็นสี 

10. สังเกต และอธิบายการทำงาน
ของแผ่นกรองแสงสี การผสมแสงสี 
การผสมสารสี และการนำไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 

• เมื่อเสียงจากแหล่งกำเนิดเดินทางไปกระทบวัตถุแล้วสะท้อน
กลับมายังผู้ฟัง ถ้าผู้ฟังได้ยินเสียงที่ออกจากแหล่งกำเนิดและเสียง
ที่สะท้อนกลับมาแยกจากกัน เสียงที่ได้ยินนี้เป็นเสียงสะท้อนกลับ 
• เมื่อคลื่นเสียงสองขบวนที่มีความถี่ใกล้เคียงกันมารวมกันจะเกิด
บีต 
• เมื่อแหล่งกำเนิดเสียงเคลื่อนที่ ผู้ฟังเคลื่อนที่ หรือทั้ง
แหล่งกำเนิดและผู้ฟังเคลื่อนที่ ผู้ฟังจะได้ยินเสียงที่มีความถี่
เปลี่ยนไป เรียกว่า ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ 
•  ถ้าอากาศในท่อถูกกระตุ้นด้วยคลื่นเสียงที่มีความถี่เท่ากับความถ่ี
ธรรมชาติของอากาศในท่อนั้นจะเกิดการสั่นพ้องของเสียง 

• ความรู้เกี่ยวกับเสียงนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆเช่น คลื่น
เหนือเสียงหรืออัลตราซาวนด์ใช้ในทางการแพทย์ บีตของเสียง
ในการปรับเทียบเสียงของเครื่องดนตรี การสั่นพ้องของเสียงใช้ 

ในการออกแบบเครื่องดนตรีและอธิบายการเปล่งเสียงของมนุษย์ 

• เม่ือแสงตกกระทบวัตถุ วัตถุจะดูดกลืนแสงสีบางสีโดยขึ้นกับสาร
สีบนผิววัตถุ และสะท้อนแสงสีที่เหลือออกมา ทำให้มองเห็นวัตถุ
เป็นสีต่าง ๆขึ้นกับแสงสีที่สะท้อนออกมา ความผิดปกติในการ
มองเห็นสีหรือการบอดสีเกิดจากความบกพร่องของเซลล์รูปกรวย
บนจอตา 

• แผ่นกรองแสงสียอมให้แสงสีบางสีผ่านออกไปได้และกั้นบาง
แสงสี 
• การผสมแสงสีทำให้ได้แสงสีที่หลากหลายเปลี่ยนไปจากเดิม ถ้า
นำแสงสีปฐมภูมิในสัดส่วนที่เหมาะสมมาผสมกันจะได้แสงขาว 
• การผสมสารสีทำให้ได้สารสีที่หลากหลายเปลี่ยนไปจากเดิม ถ้า
นำสารสีปฐมภูมิในปริมาณที่เท่ากันมาผสมกันจะได้สารสีผสม
เป็นสีดำ 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 11. สืบค้นข้อมูลและอธิบายคลื่น

แม่เหล็กไฟฟ้า 
ส่วนประกอบคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า และหลัก 
การทำงานของอุปกรณ์บาง
ชนิดที่อาศัย 
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

12. สืบค้นข้อมูลและอธิบายการ
สื่อสาร โดยอาศัย 

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการ
ส่งผ่านสารสนเทศ 
และเปรียบเทียบการสื่อสาร
ด้วยสัญญาณ 
แอนะล็อกกับสัญญาณดิจิทัล 

• การผสมแสงสีและการผสมสารสีสามารถนำไปใช้ 
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านศิลปะ 
ด้านการแสดง 

• คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าประกอบด้วยสนามแม่เหล็ก 
และสนามไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
โดยสนามทั้งสองมีทิศทางตั้งฉากกัน และตั้งฉาก 
กับทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่น 

• อุปกรณ์บางชนิดทำงานโดยอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
เช่น เครื่องควบคุมระยะไกล เครื่องถ่ายภาพ 
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ และเครื่องถ่ายภาพ 
การสั่นพ้องแม่เหล็ก 

• ในการสื่อสารโดยอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
เพ่ือส่งผ่านสารสนเทศจากที่หนึ่งไปอีกท่ีหนึ่ง 
สารสนเทศจะถูกแปลงให้อยู่ในรูปสัญญาณ 
สำหรับส่งไปยังปลายทางซึ่งจะมีการแปลง 
สัญญาณกลับมาเป็นสารสนเทศท่ีเหมือนเดิม 

• สัญญาณที่ใช้ในการสื่อสารมีสองชนิด คือ 
แอนะล็อกและดิจิทัล การส่งผ่านสารสนเทศ 
ด้วยสัญญาณดิจิทัลสามารถส่งผ่านได้โดยมี 
ความผิดพลาดน้อยกว่าสัญญาณแอนะล็อก 

ม.6 - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์

| 82                                          เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถมัภ์ พุทธศักราช 2563 

สาระท่ี 3 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 
มาตรฐาน ว 3.1    เข้าใจองค์ประกอบ  ลักษณะ  กระบวนการเกิด  และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซ ี 
ดาวฤกษ ์ และระบบสุริยะ  รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ ที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต และการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีอวกาศ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.1 1. ระบุดาวที่ปรากฏบนท้องฟ้าใน
เวลากลางวัน 

และกลางคืนจากข้อมูลที่รวบรวม
ได้ 

2. อธิบายสาเหตุที่มองไม่เห็นดาว
ส่วนใหญ่ 

ในเวลากลางวันจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

• บนท้องฟ้ามีดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดาว 
ซึ่งในเวลากลางวันจะมองเห็นดวงอาทิตย์ 
และอาจมองเห็นดวงจันทร์บางเวลาในบางวัน 
แต่ไม่สามารถมองเห็นดาว 

• ในเวลากลางวันมองไม่เห็นดาวส่วนใหญ่ เนื่องจาก 
แสงอาทิตย์สว่างกว่าจึงกลบแสงของดาว ส่วนใน 

เวลากลางคืนจะมองเห็นดาวและมองเห็น 
ดวงจันทร์เกือบทุกคืน 

ป.2 - - 
ป.3 1. อธิบายแบบรูปเส้นทางการขึ้นและ

ตก ของ 
ดวงอาทิตย์โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

2. อธิบายสาเหตุการเกิด
ปรากฏการณ์การข้ึน 

และตกของดวงอาทิตย์ การเกิด
กลางวันกลางคืน 
และการกำหนดทิศ โดยใช้
แบบจำลอง 

3. ตระหนักถึงความสำคัญของดวง
อาทิตย์ โดย 

บรรยายประโยชน์ของดวงอาทิตย์
ต่อสิ่งมีชีวิต 

• คนบนโลกมองเห็นดวงอาทิตย์ปรากฏขึ้น 
ทางด้านหนึ่งและตกทางอีกด้านหนึ่งทุกวัน 
หมุนเวียนเป็นแบบรูปซ้ำ ๆ 

• โลกกลมและหมุนรอบตัวเองขณะโคจรรอบดวง 
อาทิตย์ ทำให้บริเวณของโลกได้รับแสงอาทิตย์ 
ไม่พร้อมกัน โลกด้านที่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ 
จะเป็นกลางวันส่วนด้านตรงข้ามท่ีไม่ได้รับแสง 

จะเป็นกลางคืน นอกจากนี้คนบนโลกจะมองเห็น 
ดวงอาทิตย์ปรากฏขึ้นทางด้านหนึ่ง ซึ่งกำหนดให้ 

เป็นทิศตะวันออก และมองเห็นดวงอาทิตย์ 
ตกทางอีกด้านหนึ่ง ซึ่งกำหนดให้เป็นทิศตะวันตก 

และเม่ือให้ด้านขวามืออยู่ทางทิศตะวันออก 
ด้านซ้ายมืออยู่ทางทิศตะวันตก ด้านหน้าจะเป็น 
ทิศเหนือ และด้านหลังจะเป็นทิศใต้ 

• ในเวลากลางวันโลกจะได้รับพลังงานแสงและ 
พลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ ทำให้สิ่งมีชีวิต 

ดำรงชีวิตอยู่ได้ 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.4 1. อธิบายแบบรูปเส้นทางการขึ้นและ
ตก 

ของดวงจันทร์ โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

2. สร้างแบบจำลองที่อธิบายแบบรูป 
การเปลี่ยนแปลงรูปร่างปรากฏ
ของดวงจันทร์ 
และพยากรณ์รูปร่างปรากฏของ
ดวงจันทร์ 

3. สร้างแบบจำลองแสดง
องค์ประกอบของระบบ 

สุริยะ และอธิบายเปรียบเทียบ
คาบการโคจร 
ของดาวเคราะห์ต่าง ๆ จาก
แบบจำลอง 

• ดวงจันทร์เป็นบริวารของโลก โดยดวงจันทร์หมุนรอบ
ตัวเองขณะโคจรรอบโลก ขณะที่โลกก็หมุนรอบตัวเองด้วย
เช่นกัน การหมุนรอบตัวเองของโลกจากทิศตะวันตกไปทิศ
ตะวันออกในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาเมื่อมองจากข้ัวโลก
เหนือทำให้มองเห็นดวงจันทร์ปรากฏขึ้นทางด้านทิศ
ตะวันออกและตกทางด้านทิศตะวันตกหมุนเวียนเป็นแบบรูป
ซ้ำ ๆ 

• ดวงจันทร์เป็นวัตถุท่ีเป็นทรงกลม แต่รูปร่างของดวงจันทร์
ที่มองเห็นหรือรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์บนท้องฟ้า
แตกต่างกันไปในแต่ละวันโดยในแต่ละวันดวงจันทร์จะมี
รูปร่างปรากฏเป็นเสี้ยวที่มีขนาดเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเต็ม
ดวงจากนั้นรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์จะแหว่งและมีขนาด
ลดลงอย่างต่อเนื่องจนมองไม่เห็นดวงจันทร์ จากนั้นรูปร่าง
ปรากฏของดวงจันทร์จะเป็นเสี้ยวใหญ่ขึ้นจนเต็มดวงอีกครั้ง 

การเปลี่ยนแปลงเช่นนี้เป็นแบบรูปซ้ำกันทุกเดือน 

• ระบบสุริยะเป็นระบบท่ีมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางและมี
บริวารประกอบด้วย ดาวเคราะห์แปดดวงและบริวาร ซึ่งดาว
เคราะห์แต่ละดวงมีขนาดและระยะห่างจากดวงอาทิตย์
แตกต่างกัน และยังประกอบด้วย ดาวเคราะห์แคระ ดาว
เคราะห์น้อย ดาวหาง และวัตถุขนาดเล็กอ่ืน ๆ โคจรอยู่ 

รอบดวงอาทิตย์ วัตถุขนาดเล็กอ่ืน ๆ เมื่อเข้ามาในชั้น
บรรยากาศเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกทำให้เกิดเป็นดาวตก
หรือผีพุ่งไต้และอุกกาบาต 

ป.5 1. เปรียบเทียบความแตกต่างของ
ดาวเคราะห์ 

และดาวฤกษ์จากแบบจำลอง 

• ดาวที่มองเห็นบนท้องฟ้าอยู่ในอวกาศซึ่งเป็นบริเวณที่อยู่
นอกบรรยากาศของโลก มีทั้งดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ ดาว
ฤกษ์เป็นแหล่งกำเนิดแสงจึงสามารถมองเห็นได้ ส่วนดาว
เคราะห์ไม่ใช่แหล่งกำเนิดแสง แต่สามารถมองเห็นได้
เนื่องจากแสงจากดวงอาทิตย์ตกกระทบดาวเคราะห์แล้ว 

สะท้อนเข้าสู่ตา 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 2. ใช้แผนที่ดาวระบุตำแหน่งและ

เส้นทางการขึ้น 
และตกของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้า 

และอธิบาย 
แบบรูปเส้นทางการขึ้นและตกของ
กลุ่มดาวฤกษ์ 
บนท้องฟ้าในรอบปี 

• การมองเห็นกลุ่มดาวฤกษ์มีรูปร่างต่าง ๆ เกิดจาก 
จินตนาการของผู้สังเกต กลุ่มดาวฤกษ์ต่าง ๆ ที่ 
ปรากฏในท้องฟ้าแต่ละกลุ่มมีดาวฤกษ์แต่ละดวง 
เรียงกันที่ตำแหน่งคงที่ และมีเส้นทางการขึ้น 
และตกตามเส้นทางเดิมทุกคืน ซึ่งจะปรากฏ 
ตำแหน่งเดิม การสังเกตตำแหน่งและการขึ้น 
และตกของดาวฤกษ์ และกลุ่มดาวฤกษ์ สามารถ 
ทำได้โดยใช้แผนที่ดาว ซึ่งระบุมุมทิศและมุมเงย 
ที่กลุ่มดาวนั้นปรากฏ ผู้สังเกตสามารถใช้มือ 
ในการประมาณค่าของมุมเงยเมื่อสังเกตดาว 
ในท้องฟ้า 

ป.6 1. สร้างแบบจำลองที่อธิบายการเกิด 
และ 

เปรียบเทียบปรากฏการณ์
สุริยุปราคา 
และจันทรุปราคา 

2. อธิบายพัฒนาการของเทคโนโลยี
อวกาศ และ 

ยกตัวอย่างการนำเทคโนโลยีอวกาศมา
ใช้ประโยชน์ 

ในชีวิตประจำวัน จากข้อมูลที่
รวบรวมได้ 

• เมื่อโลกและดวงจันทร์ โคจรมาอยู่ในแนวเส้นตรง 
เดียวกันกับดวงอาทิตย์ในระยะทางที่เหมาะสม 
ทำให้ดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์ เงาของดวงจันทร์ทอดมายัง
โลก ผู้สังเกตที่อยู่บริเวณเงาจะมองเห็นดวงอาทิตย์มืดไป 
เกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาซึ่งมีท้ังสุริยุปราคาเต็มดวง 
สุริยุปราคาบางส่วนและสุริยุปราคาวงแหวน 

• หากดวงจันทร์และโลกโคจรมาอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน
กับดวงอาทิตย์ แล้วดวงจันทร์เคลื่อนที่ผ่านเงาของโลก จะ
มองเห็นดวงจันทร์มืดไปเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคา     ซึ่งมี
ทั้งจันทรุปราคาเต็มดวง และจันทรุปราคาบางส่วน 

• เทคโนโลยีอวกาศเริ่มจากความต้องการของมนุษย์ 
ในการสำรวจวัตถุท้องฟ้าโดยใช้ตาเปล่า 
กล้องโทรทรรศน์ และได้พัฒนาไปสู่การขนส่ง 

เพ่ือสำรวจอวกาศด้วยจรวดและยานขนส่งอวกาศ 
และยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีการนำ 
เทคโนโลยีอวกาศบางประเภทมาประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตประจำวัน เช่น การใช้ดาวเทียมเพ่ือ 
การสื่อสาร การพยากรณ์อากาศ หรือการสำรวจ 
ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้อุปกรณ์วัดชีพจร 
และการเต้นของหัวใจ หมวกนิรภัย ชุดกีฬา 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.1 - - 
ม.2 - - 

 ม.3 1. อธิบายการโคจรของดาว
เคราะห์รอบ ดวงอาทิตย์
ด้วยแรงโน้มถ่วงจาก

สมการ F = (Gm m )/r2 
1    2 

2. สร้างแบบจำลองที่อธิบาย
การเกิดฤดู และ การ
เคลื่อนที่ปรากฏของดวง
อาทิตย์ 

3. สร้างแบบจำลองที่อธิบายการ
เกิดข้างขึ้น ข้างแรม การ
เปลี่ยนแปลงเวลาการข้ึนและตก 
ของดวงจันทร์ และการเกิดน้ำ
ขึ้นน้ำลง 

• ในระบบสุริยะมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางโดยมี ดาว
เคราะห์และบริวาร ดาวเคราะห์แคระ ดาวเคราะห์น้อย ดาว
หาง และอ่ืน ๆ เช่น วัตถุคอยเปอร์ โคจรอยู่โดยรอบ ซึ่งดาว
เคราะห์ และวัตถุ เหล่านี้โคจรรอบดวงอาทิตย์ด้วยแรงโน้ม
ถ่วง แรงโน้มถ่วงเป็นแรงดึงดูดระหว่างวัตถุสองวัตถุ โดยเป็น
สัดส่วนกับผลคูณของมวลทั้งสอง และเป็น สัดส่วนผกผันกับ
กำลังสองของระยะทางระหว่าง วัตถุท้ังสอง แสดงได้โดย

สมการ F = (Gm1 m2 )/r2     
เมื่อ F แทนความโน้มถ่วงระหว่างมวลทั้งสอง 
G แทนค่านิจโน้มถ่วงสากล m1 แทนมวลของ วัตถุแรก 
m2 แทนมวลของวัตถุที่สอง และ 
r แทนระยะห่างระหว่างวัตถุทั้งสอง 

• การที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ในลักษณะที่ แกนโลกเอียง
กับแนวตั้งฉากของระนาบทางโคจร ทำให้ส่วนต่าง ๆ บน
โลกได้รับปริมาณแสงจาก ดวงอาทิตย์แตกต่างกันในรอบ
ปี เกิดเป็นฤดู กลางวันกลางคืนยาวไม่เท่ากัน และ
ตำแหน่ง การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ที่ขอบฟ้าและ 
เส้นทางการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์เปลี่ยนไป ในรอบปี 
ซึ่งส่งผลต่อการดำรงชีวิต 

• ดวงจันทร์โคจรรอบโลก โลกและดวงจันทร์โคจร รอบดวง
อาทิตย์ ดวงจันทร์รับแสงจากดวงอาทิตย์ ครึ่งดวง
ตลอดเวลา เมื่อดวงจันทร์โคจรรอบโลก ได้หันส่วนสว่าง
มายังโลกแตกต่างกัน จึงทำให้คน บนโลกสังเกตส่วนสว่าง
ของดวงจันทร์แตกต่างไป ในแต่ละวันเกิดเป็นข้างขึ้น
ข้างแรม 

• ดวงจันทร์โคจรรอบโลกในทิศทางเดียวกันกับ ที่โลก
หมุนรอบตัวเอง จึงทำให้เห็นดวงจันทร์ขึ้นช้า ไปประมาณ
วันละ 50 นาที 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 4. อธิบายการใช้ประโยชน์ของ

เทคโนโลยีอวกาศ 
และยกตัวอย่างความก้าวหน้าของ
โครงการ 
สำรวจอวกาศ จากข้อมูลที่
รวบรวมได้ 

• แรงโน้มถ่วงที่ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์กระทำต่อ 
โลกทำให้เกิดปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลง ซึ่งส่งผล 
ต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตบนโลก วันที่น้ำมี 
ระดับการขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดเรียก วันน้ำเกิด 
ส่วนวันที่ระดับน้ำมีการขึ้นและลงน้อยเรียก 

วันน้ำตาย โดยวันน้ำเกิด น้ำตาย มีความสัมพันธ์กับ 
ข้างขึ้นข้างแรม 

• เทคโนโลยีอวกาศได้มีบทบาทต่อการดำรงชีวิต 
ของมนุษย์ในปัจจุบันมากมาย มนุษย์ได้ใช้ 

ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ เช่น ระบบนำทาง 
ด้วยดาวเทียม (GNSS) การติดตามพายุ 
สถานการณ์ไฟป่า ดาวเทียมช่วยภัยแล้ง 
การตรวจคราบน้ำมันในทะเล 

• โครงการสำรวจอวกาศต่าง ๆ ได้พัฒนาเพ่ิมพูน 
ความรู้ความเข้าใจต่อโลก ระบบสุริยะและเอกภพ 
มากขึ้นเป็นลำดับ ตัวอย่างโครงการสำรวจอวกาศ 

เช่น การสำรวจสิ่งมีชีวิตนอกโลก การสำรวจ 
ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ การสำรวจดาวอังคาร 

และบริวารอื่นของดวงอาทิตย์ 

ม.4 - - 
ม.5 - - 
ม.6 1. อธิบายการกำเนิดและการ

เปลี่ยนแปลงพลังงาน 
สสาร ขนาด อุณหภูมิของเอกภพ
หลังเกิด 
บิกแบงในช่วงเวลาต่าง ๆ ตาม
วิวัฒนาการ 
ของเอกภพ 

• ทฤษฎีกำเนิดเอกภพที่ยอมรับในปัจจุบัน คือ 
ทฤษฎีบิกแบง ระบุว่าเอกภพเริ่มต้นจากบิกแบง 
ที่เอกภพมีขนาดเล็กมาก และมีอุณหภูมิสูงมาก 
ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเวลาและวิวัฒนาการของ 
เอกภพ โดยหลังเกิดบิกแบง เอกภพเกิดการ 

ขยายตัวอย่างรวดเร็ว มีอุณหภูมิลดลง มีสสารคงอยู่ 
ในรูปอนุภาคและปฏิยานุภาคหลายชนิด และมี 
วิวัฒนาการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีเนบิวลา 
กาแล็กซี ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะเป็นสมาชิก 
บางส่วนของเอกภพ 
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 2. อธิบายหลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎี

บิกแบง 
จากความสัมพันธ์ระหว่างความเร็ว

กับระยะทาง 
ของกาแล็กซี รวมทั้งข้อมูลการ

ค้นพบไมโครเวฟ 
พ้ืนหลังจากอวกาศ 

3. อธิบายโครงสร้างและ
องค์ประกอบของกาแล็กซี 
ทางช้างเผือก และระบุตำแหน่งของ

ระบบสุริยะ 
พร้อมอธิบายเชื่อมโยงกับการ
สังเกตเห็น 
ทางช้างเผือกของคนบนโลก 

4. อธิบายกระบวนการเกิดดาวฤกษ์ 
โดยแสดง 

การเปลี่ยนแปลงความดัน 
อุณหภูมิ ขนาด 
จากดาวฤกษ์ก่อนเกิดจนเป็นดาว
ฤกษ์ 

• หลักฐานสำคัญท่ีสนับสนุนทฤษฎีบิกแบง คือ 
การขยายตัวของเอกภพ ซึ่งอธิบายด้วยกฎฮับเบิล 
โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วและ 

ระยะทางของกาแล็กซีที่เคลื่อนที่ห่างออกจากโลก 
และหลักฐานอีกประการ คือ การค้นพบไมโครเวฟ 

พ้ืนหลัง ที่กระจายตัวอย่างสม่ำเสมอทุกทิศทาง 
และสอดคล้องกับอุณหภูมิเฉลี่ยของอวกาศ 
มีค่าประมาณ 2.73 เคลวิน 

• กาแล็กซี ประกอบด้วย ดาวฤกษ์จำนวนหลายแสน 
ล้านดวง ซึ่งอยู่กันเป็นระบบของดาวฤกษ์ 
นอกจากนี้ ยังประกอบด้วยเทห์ฟ้าอ่ืน เช่น 
เนบิวลา และสสารระหว่างดาว โดยองค์ประกอบ ต่าง ๆ 
ภายในของกาแล็กซีอยู่รวมกันด้วย 
แรงโน้มถ่วง 

• กาแล็กซีมีรูปร่างแตกต่างกัน โดยระบบสุริยะ 
อยู่ในกาแล็กซีทางช้างเผือกซ่ึงเป็นกาแล็กซีกังหัน 

แบบมีคาน มีโครงสร้าง คือ นิวเคลียส จาน และ 
ฮาโล ดาวฤกษ์จำนวนมากอยู่ในบริเวณนิวเคลียส 
และจาน โดยมีระบบสุริยะอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลาง 
ของกาแล็กซีทางช้างเผือก ประมาณ 30,000 ปีแสง 

ซึ่งทางช้างเผือกท่ีสังเกตเห็นในท้องฟ้าเป็น 
บริเวณหนึ่งของกาแล็กซีทางช้างเผือกในมุมมอง 
ของคนบนโลก แถบฝ้าสีขาวจาง ๆ ของ 
ทางช้างเผือกคือดาวฤกษ์ ที่อยู่อย่างหนาแน่น 
ในกาแล็กซีทางช้างเผือก 

• ดาวฤกษ์ส่วนใหญ่อยู่รวมกันเป็นระบบดาวฤกษ์ 
คือ ดาวฤกษ์ที่อยู่รวมกันตั้งแต่ 2 ดวงขึ้นไป 
ดาวฤกษ์เป็นก้อนแก๊สร้อนขนาดใหญ่ เกิดจาก การ
ยุบตัวของกลุ่มสสารในเนบิวลาภายใต้ 

แรงโน้มถ่วง ทำให้บางส่วนของเนบิวลามีขนาดเล็กลง 
ความดันและอุณหภูมิเพ่ิมขึ้น เกิดเป็นดาวฤกษ์ 

ก่อนเกิด เมื่ออุณหภูมิที่แก่นสูงขึ้นจนเกิดปฏิกิริยา 
เทอร์มอนิวเคลียร์ ดาวฤกษ์ก่อนเกิดจะกลายเป็น 

ดาวฤกษ์ ดาวฤกษ์อยู่ในสภาพสมดุลระหว่าง 
แรงดันกับแรงโน้มถ่วงซึ่งเรียกว่า สมดุลอุทกสถิต 

จึงทำให้ดาวฤกษ์มีเสถียรภาพและปลดปล่อย 
พลังงานเป็นเวลานาน ตลอดช่วงชีวิตของ 
ดาวฤกษ์ 

 
 



 
 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์

| 88                                          เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถมัภ์ พุทธศักราช 2563 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 5. ระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อความส่อง

สว่างของ 
ดาวฤกษ์ และอธิบายความสัมพันธ์
ระหว่าง 
ความส่องสว่างกับโชติมาตรของ
ดาวฤกษ์ 

6. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสี 
อุณหภูมิผิว 

และสเปกตรัมของดาวฤกษ์ 

7. อธิบายลำดับวิวัฒนาการที่สัมพันธ์
กับมวลตั้งต้น 

และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง
สมบัติบางประการ 
ของดาวฤกษ์ 

8. อธิบายกระบวนการเกิดระบบ
สุริยะ และการแบ่ง 

เขตบริวารของดวงอาทิตย์ และ
ลักษณะของ 
ดาวเคราะห์ที่เอ้ือต่อการดำรงชีวิต 

• ปฏิกิริยาเทอร์มอนิวเคลียร์ เป็นปฏิกิริยาหลักของ 
กระบวนการสร้างพลังงานของดาวฤกษ์ที่แก่น 
ของดาวฤกษ์ ทำให้เกิดการหลอมนิวเคลียสของ 
ไฮโดรเจนเป็นนิวเคลียสฮีเลียมแล้วก่อให้เกิด 
พลังงานอย่างต่อเนื่อง 

• ความส่องสว่างของดาวฤกษ์เป็นพลังงานจาก 
ดาวฤกษ์ที่ปลดปล่อยออกมาในเวลา 1 วินาทีต่อ 
หน่วยพื้นที่ ณ ตำแหน่งของผู้สังเกต แต่เนื่องจาก 

ตาของมนุษย์ไม่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
ความส่องสว่างที่มีค่าน้อย ๆ จึงกำหนดค่าการ 
เปรียบเทียบความส่องสว่างของดาวฤกษ์ด้วยค่า 
โชติมาตร ซึ่งเป็นการแสดงระดับความส่องสว่าง 
ของดาวฤกษ์ ณ ตำแหน่งของผู้สังเกต 

• สีของดาวฤกษ์สัมพันธ์กับอุณหภูมิผิว และสเปกตรัมของดาว
ฤกษ์ ซึ่งนักดาราศาสตร์ใช้สเปกตรัมในการจำแนกชนิดของดาว
ฤกษ์ 

• มวลของดาวฤกษ์ข้ึนอยู่กับมวลของดาวฤกษ์ก่อนเกิด ดาวฤกษ์
ที่มีมวลมากจะผลิตและใช้พลังงานมาก   จึงมีอายุสั้นกว่าดาวฤกษ์
ที่มีมวลน้อย 
• ดาวฤกษ์มีการวิวัฒนาการที่แตกต่างกันการวิวัฒนาการและจุด
จบของดาวฤกษ์ขึ้นอยู่กับมวลตั้งต้นของดาวฤกษ์ ส่วนใหญ่เทียบ
กับจำนวนเท่าของมวลดวงอาทิตย์ 

• ระบบสุริยะเกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มฝุ่น 
และแก๊สที่เรียกว่า เนบิวลาสุริยะ โดยฝุ่นและแก๊ส 

ประมาณร้อยละ 99.8 ของมวล ได้รวมตัวเป็น 
ดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นก้อนแก๊สร้อน หรือ พลาสมา 
สสารส่วนที่เหลือรวมตัวเป็นดาวเคราะห์และ 
บริวารอื่น ๆ ของดวงอาทิตย์ ดังนั้นจึงแบ่งเขต 
บริวารของดวงอาทิตย์ตามลักษณะการเกิด 
และองค์ประกอบ ได้แก่ ดาวเคราะห์ชั้นใน 

ดาวเคราะห์น้อย ดาวเคราะห์ชั้นนอก และดงดาวหาง 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 9. อธิบายโครงสร้างของดวงอาทิตย์ 

การเกิด 
ลมสุริยะ พายุสุริยะ และสืบค้น

ข้อมูล วิเคราะห์ 
นำเสนอปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์

ที่เก่ียวข้อง 
กับผลของลมสุริยะ และพายุสุริยะ
ที่มีต่อโลก 
รวมทั้งประเทศไทย 

• โลกเป็นดาวเคราะห์ในระบบสุริยะที่มีสิ่งมีชีวิต 
เพราะโคจรรอบดวงอาทิตย์ในระยะทางท่ีเหมาะสม 
อยู่ในเขตที่เอ้ือต่อการมีสิ่งมีชีวิต มีอุณหภูมิ 
เหมาะสมและสามารถเกิดน้ำที่ยังคงสถานะเป็น 
ของเหลวได้ ปัจจุบันมีการค้นพบดาวเคราะห์ 
ที่อยู่นอกระบบสุริยะจำนวนมาก และมีดาวเคราะห์ 
บางดวงที่อยู่ในเขตที่เอ้ือต่อการมีสิ่งมีชีวิต 
คล้ายโลก 

• ดวงอาทิตย์มีโครงสร้างภายในแบ่งเป็นแก่น 
เขตการแผ่รังสี และเขตการพาความร้อน และมี 
ชั้นบรรยากาศอยู่เหนือเขตพาความร้อน ซึ่งแบ่ง 
เป็น 3 ชั้น คือ ชั้นโฟโตสเฟียร์ ชั้นโครโมสเฟียร์ 
และคอโรนา ในชั้นบรรยากาศของดวงอาทิตย์ 
มีปรากฏการณ์สำคัญ เช่น จุดมืดดวงอาทิตย์ 
การลุกจ้า ที่ทำให้เกิดลมสุริยะ และพายุสุริยะ 
ซึ่งส่งผลต่อโลก 

• ลมสุริยะ เกิดจากการแพร่กระจายของอนุภาค 
จากชั้นคอโรนาออกสู่อวกาศตลอดเวลา อนุภาค 
ที่หลุดออกสู่อวกาศเป็นอนุภาคท่ีมีประจุ 
ลมสุริยะส่งผลทำให้เกิดหางของดาวหางที่เรืองแสง 
และชี้ไปทางทิศตรงกันข้ามกับดวงอาทิตย์ 
และเกิดปรากฏการณ์แสงเหนือ แสงใต้ 

• พายุสุริยะ เกิดจากการปลดปล่อยอนุภาคมีประจุ 
พลังงานสูงจำนวนมหาศาล มักเกิดบ่อยครั้งในช่วงที่มีการลุกจ้า 
และในช่วงที่มีจุดมืดดวงอาทิตย์จำนวนมาก และในบางครั้งมี
การพ่นก้อนมวลคอโรนา พายุสุริยะอาจส่งผลต่อ 
สนามแม่เหล็กโลก จึงอาจรบกวนระบบการ 
ส่งกระแสไฟฟ้าและการสื่อสาร รวมทั้งอาจส่งผล 
ต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ของดาวเทียม นอกจากนั้น 
มักทำให้เกิดปรากฏการณ์แสงเหนือ แสงใต้ 
ที่สังเกตได้ชัดเจน 



 
 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์

| 90                                          เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถมัภ์ พุทธศักราช 2563 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 10. สืบค้นข้อมูล อธิบายการสำรวจ

อวกาศ โดยใช้ 
กล้องโทรทรรศน์ในช่วงความ
ยาวคลื่นต่าง ๆ 
ดาวเทียม ยานอวกาศ สถานี
อวกาศ และนำเสนอ 
แนวคิดการนำความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยี 
อวกาศมาประยุกต์ใช้ ใน
ชีวิตประจำวัน 
หรือในอนาคต 

• มนุษย์ใช้เทคโนโลยีอวกาศในการศึกษา เพ่ือขยาย 
ขอบเขตความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และในขณะ 
เดียวกันมนุษย์ได้นำเทคโนโลยีอวกาศมาใช้ 
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น วัสดุศาสตร์ อาหาร 
การแพทย์ 

• นักวิทยาศาสตร์ได้สร้างกล้องโทรทรรศน์ เพ่ือศึกษา 
แหล่งกำเนิดของรังสีหรืออนุภาคในอวกาศ    ในช่วง 

ความยาวคลื่นต่าง ๆ ได้แก่ คลื่นวิทยุ ไมโครเวฟ 
อินฟราเรด แสง อัลตราไวโอเลต และรังสีเอ็กซ์ 

• ยานอวกาศ คือ ยานพาหนะที่นำมนุษย์หรือ 
อุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ขึ้นไปสู่อวกาศ เพ่ือ 
สำรวจหรือเดินทางไปยังดาวดวงอ่ืน ส่วนสถานี 

อวกาศ คือ ห้องปฏิบัติการลอยฟ้า ที่โคจรรอบโลก 
ใช้ในการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในสาขาต่าง ๆ 

ในสภาพไร้น้ำหนัก 
• ดาวเทียม คือ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการสำรวจวัตถุท้องฟ้า 

และนำมาประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ เช่น การสื่อสาร 
โทรคมนาคม การระบุตำแหน่งบนโลก การสำรวจ 
ทรัพยากรธรรมชาติ อุตุนิยมวิทยา โดยดาวเทียม 

มีหลายประเภทสามารถแบ่งได้ตามเกณฑ์วงโคจร 
และการใช้งาน 
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สาระท่ี 3 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 
มาตรฐาน ว 3.2    เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลง ภายในโลก
และบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลง ลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อม 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.1 1. อธิบายลักษณะภายนอกของหิน จาก
ลักษณะเฉพาะตัวที่สังเกตได้ 

• หินที่อยู่ในธรรมชาติมีลักษณะภายนอกเฉพาะตัวที่
สังเกตได้ เช่น สี ลวดลาย น้ำหนัก ความแข็งและเนื้อหิน 

ป.2 1. ระบุส่วนประกอบของดิน และจำแนกชนิด
ของดินโดยใช้ลักษณะเนื้อดินและการจับตัว
เป็นเกณฑ์ 
2. อธิบายการใช้ประโยชน์จากดิน จาก
ข้อมูลที่รวบรวมได้ 

• ดินประกอบด้วยเศษหิน ซากพืช ซากสัตว์ผสมอยู่ในเนื้อ
ดิน มีอากาศและน้ำแทรกอยู่ตามช่องว่างในเนื้อดิน ดิน
จำแนกเป็น ดินร่วน ดินเหนียวและดินทราย ตามลักษณะ
เนื้อดินและการจับตัวของดินซึ่งมีผลต่อการอุ้มน้ำที่
แตกต่างกัน 
• ดินแต่ละชนิดนำไปใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกันตาม
ลักษณะและสมบัติของดิน 

ป.3 1. ระบุส่วนประกอบของอากาศ บรรยาย
ความสำคัญของอากาศ และผลกระทบของ
มลพิษทางอากาศต่อสิ่งมีชีวิต จากข้อมูลที่
รวบรวมได้ 
2. ตระหนักถึงความสำคัญของอากาศ โดย
นำเสนอแนวทางการปฏิบัติตนในการลด
การเกิดมลพิษทางอากาศ 

3. อธิบายการเกิดลมจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

4. บรรยายประโยชน์และโทษของลม จาก
ข้อมูลที่รวบรวมได้ 

• อากาศโดยทั่วไปไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ประกอบด้วยแก๊ส
ไนโตรเจน แก๊สออกซิเจน แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แก๊สอ่ืน ๆ 
รวมทั้งไอน้ำ และฝุ่นละออง อากาศมีความสำคัญต่อ
สิ่งมีชีวิต หากส่วนประกอบของอากาศไม่เหมาะสม 
เนื่องจากมีแก๊สบางชนิดหรือฝุ่นละอองในปริมาณมาก 
อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ จัดเป็นมลพิษทาง
อากาศ 
• แนวทางการปฏิบัติตนเพ่ือลดการปล่อยมลพิษทาง
อากาศ เช่น ใช้พาหนะร่วมกัน หรือเลือกใช้เทคโนโลยีที่ลด
มลพิษทางอากาศ 

• ลม คือ อากาศที่เคลื่อนที่ เกิดจากความแตกต่างกัน 
ของอุณหภูมิอากาศบริเวณที่อยู่ใกล้กัน   โดยอากาศ 
บริเวณท่ีมีอุณหภูมิสูงจะลอยตัวสูงข้ึน และอากาศ 
บริเวณท่ีมีอุณหภูมิต่ำกว่าจะเคลื่อนเข้าไปแทนที่ 

• ลมสามารถนำมาใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทน 
ในการผลิตไฟฟ้า และนำไปใช้ประโยชน์ในการ 
ทำกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์  
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.4 - - 
ป.5 1. เปรียบเทียบปริมาณน้ำในแต่ละแหล่ง 

และระบุ 
ปริมาณน้ำที่มนุษย์สามารถนำมาใช้
ประโยชน์ได้ 
จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 

2. ตระหนักถึงคุณค่าของน้ำโดยนำเสนอ
แนวทาง 

การใช้น้ำอย่างประหยัดและการอนุรักษ์
น้ำ 

3. สร้างแบบจำลองที่อธิบายการหมุนเวียน
ของน้ำ 

ในวัฏจักรน้ำ 

4. เปรียบเทียบกระบวนการเกิดเมฆ หมอก 
น้ำค้าง 

และน้ำค้างแข็ง จากแบบจำลอง 

• โลกมีท้ังน้ำจืดและน้ำเค็มซึ่งอยู่ในแหล่งน้ำต่าง ๆ 
ที่มีท้ังแหล่งน้ำผิวดิน เช่น ทะเล มหาสมุทร บึง 
แม่น้ำ และแหล่งน้ำใต้ดิน เช่น น้ำในดิน และ 
น้ำบาดาล น้ำทั้งหมดของโลกแบ่งเป็นน้ำเค็ม 
ประมาณร้อยละ 97.5 ซึ่งอยู่ในมหาสมุทร 
และแหล่งน้ำอ่ืน ๆ และที่เหลืออีกประมาณ 
ร้อยละ 2.5 เป็นน้ำจืด ถ้าเรียงลำดับปริมาณ 
น้ำจืดจากมากไปน้อยจะอยู่ที่ ธารน้ำแข็ง และ 

พืดน้ำแข็ง น้ำใต้ดิน ชั้นดินเยือกแข็งคงตัวและน้ำแข็ง 
ใต้ดิน ทะเลสาบ ความชื้นในดิน ความชื้นใน 
บรรยากาศ บึง แม่น้ำ และน้ำในสิ่งมีชีวิต 

• น้ำจืดที่มนุษย์นำมาใช้ได้มีปริมาณน้อยมาก 
จึงควรใช้น้ำอย่างประหยัดและร่วมกันอนุรักษ์น้ำ 

• วัฏจักรน้ำ เป็นการหมุนเวียนของน้ำที่มีแบบรูป 
ซ้ำเดิม และต่อเนื่องระหว่างน้ำในบรรยากาศ 

น้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน โดยพฤติกรรมการดำรงชีวิต 
ของพืชและสัตว์ส่งผลต่อวัฏจักรน้ำ 

• ไอน้ำในอากาศจะควบแน่นเป็นละอองน้ำเล็ก ๆ 
โดยมีละอองลอย เช่น เกลือ ฝุ่นละออง ละออง 
เรณูของดอกไม้ เป็นอนุภาคแกนกลาง เมื่อ 

ละอองน้ำจำนวนมากเกาะกลุ่มรวมกันลอยอยู่สูง 
จากพ้ืนดินมาก เรียกว่า เมฆ แต่ละอองน้ำ 
ที่เกาะกลุ่มรวมกันอยู่ใกล้พื้นดิน เรียกว่า หมอก 
ส่วนไอน้ำที่ควบแน่นเป็นละอองน้ำเกาะอยู่ 
บนพื้นผิววัตถุใกล้พ้ืนดิน เรียกว่า น้ำค้าง 
ถ้าอุณหภูมิใกล้พ้ืนดินต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 
น้ำค้างก็จะกลายเป็นน้ำค้างแข็ง 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 5. เปรียบเทียบกระบวนการเกิดฝน หิมะ 

และลูกเห็บ จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
• ฝน หิมะ ลูกเห็บ เป็นหยาดน้ำฟ้าซึ่งเป็นน้ำที่มี 

สถานะต่าง ๆ ที่ตกจากฟ้าถึงพ้ืนดิน ฝนเกิดจากละออง
น้ำในเมฆที่รวมตัวกันจนอากาศไม่สามารถพยุงไว้ได้จึง
ตกลงมา หิมะเกิดจากไอน้ำในอากาศระเหิดกลับเป็นผลึก
น้ำแข็ง รวมตัวกันจนมีน้ำหนักมากขึ้นจนเกินกว่าอากาศ
จะพยุงไว้จึงตกลงมาลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำท่ีเปลี่ยน
สถานะเป็นน้ำแข็งแล้วถูกพายุพัดวนซ้ำไปซ้ำมาในเมฆฝน
ฟ้าคะนองที่มีขนาดใหญ่และอยู่ในระดับสูงจนเป็นก้อน
น้ำแข็งขนาดใหญ่ขึ้นแล้วตกลงมา 

ป.6 1. เปรียบเทียบกระบวนการเกิดหินอัคนี 
หินตะกอน และหินแปร และอธิบายวัฏ
จักรหินจากแบบจำลอง 

• หินเป็นวัสดุแข็งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติประกอบด้วย 
แร่ตั้งแต่หนึ่งชนิดขึ้นไป สามารถจำแนกหินตาม
กระบวนการเกิดได้เป็น 3 ประเภทได้แก่ หินอัคนี หิน
ตะกอน และหินแปร 
• หินอัคนีเกิดจากการเย็นตัวของแมกมา เนื้อหินมีลักษณะ
เป็นผลึก ทั้งผลึกขนาดใหญ่และขนาดเล็ก บางชนิดอาจ
เป็นเนื้อแก้วหรือมีรูพรุน 
• หินตะกอน เกิดจากการทับถมของตะกอนเมื่อถูกแรงกด
ทับและมีสารเชื่อมประสานจึงเกิดเป็นหินเนื้อหินกลุ่มนี้
ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นเม็ดตะกอนมีทั้งเนื้อหยาบและเนื้อ
ละเอียด บางชนิดเป็นเนื้อผลึกท่ียึดเกาะกันเกิดจากการตก
ผลึกหรือตกตะกอนจากน้ำโดยเฉพาะน้ำทะเล บางชนิด 

มีลักษณะเป็นชั้น ๆ จึงเรียกอีกชื่อว่า หินชั้น 
• หินแปร เกิดจากการแปรสภาพของหินเดิมซึ่งอาจเป็น
หินอัคนี หินตะกอน หรือหินแปรโดยการกระทำของความ
ร้อน ความดัน และปฏิกิริยาเคมี เนื้อหินของหินแปรบาง
ชนิดผลึกของแร่เรียงตัวขนานกันเป็นแถบ บางชนิด 

แซะออกเป็นแผ่นได้ บางชนิดเป็นเนื้อผลึกท่ีมีความแข็ง
มาก 
• หินในธรรมชาติทั้ง 3 ประเภท มีการเปลี่ยนแปลง 

จากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง หรือ 
ประเภทเดิมได้ โดยต่อเนื่องเป็นวัฏจักร 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 2. บรรยายและยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์

ของหิน 
และแร่ในชีวิตประจำวันจากข้อมูลที่
รวบรวมได้ 

3. สร้างแบบจำลองที่อธิบายการเกิดซากดึก
ดำบรรพ์ 

และคาดคะเนสภาพแวดล้อมในอดีตของ 
ซากดึกดำบรรพ์ 

4. เปรียบเทียบการเกิดลมบก ลมทะเล 
และมรสุม 
รวมทั้งอธิบายผลที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

จากแบบจำลอง 

• หินและแร่แต่ละชนิดมีลักษณะและสมบัติ 
แตกต่างกัน มนุษย์ใช้ประโยชน์จากแร่ในชีวิต 
ประจำวันในลักษณะต่าง ๆ เช่น นำแร่มาทำ 
เครื่องสำอาง ยาสีฟัน เครื่องประดับ อุปกรณ์ 
ทางการแพทย์ และนำหินมาใช้ในงานก่อสร้าง 
ต่าง ๆ เป็นต้น 

• ซากดึกดำบรรพ์เกิดจากการทับถมหรือการ 
ประทับรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีต จนเกิดเป็น 
โครงสร้างของซากหรือร่องรอยของสิ่งมีชีวิต 
ที่ปรากฏอยู่ในหิน ในประเทศไทยพบ 
ซากดึกดำบรรพ์ที่หลากหลาย เช่น พืช ปะการัง 
หอย ปลา เต่า ไดโนเสาร์ และรอยตีนสัตว์ 

• ซากดึกดำบรรพ์สามารถใช้เป็นหลักฐานหนึ่ง 
ที่ช่วยอธิบายสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ในอดีต 

ขณะเกิดสิ่งมีชีวิตนั้น เช่น หากพบซากดึกดำบรรพ์ 
ของหอยน้ำจืด สภาพแวดล้อมบริเวณนั้นอาจเคย 

เป็นแหล่งน้ำจืดมาก่อน และหากพบ 
ซากดึกดำบรรพ์ของพืช สภาพแวดล้อมบริเวณนั้น 
อาจเคยเป็นป่ามาก่อน นอกจากนี้ซากดึกดำบรรพ์ 

ยังสามารถใช้ระบุอายุของหิน และเป็นข้อมูล 
ในการศึกษาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 

• ลมบก ลมทะเล และมรสุม เกิดจากพ้ืนดิน 
และพ้ืนน้ำ ร้อนและเย็นไม่เท่ากันทำให้อุณหภูมิ 

อากาศเหนือพ้ืนดินและพ้ืนน้ำแตกต่างกัน จึงเกิด 
การเคลื่อนที่ของอากาศจากบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำ 

ไปยังบริเวณท่ีมีอุณหภูมิสูง 
• ลมบกและลมทะเลเป็นลมประจำถ่ินที่พบบริเวณ 

ชายฝั่ง โดยลมบกเกิดในเวลากลางคืน ทำให้มี 
ลมพัดจากชายฝั่งไปสู่ทะเล ส่วนลมทะเลเกิดใน 

เวลากลางวัน ทำให้มีลมพัดจากทะเลเข้าสู่ชายฝั่ง 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 5. อธิบายผลของมรสุมต่อการเกิดฤดูของ

ประเทศไทย 
จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 

6. บรรยายลักษณะและผลกระทบของน้ำ
ท่วม 

การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม แผ่นดินไหว สึ
นาม ิ
7. ตระหนักถึงผลกระทบของภัยธรรมชาติ
และ 

ธรณีพิบัติภัย โดยนำเสนอแนวทางในการ 
เฝ้าระวังและปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภัย
ธรรมชาติ 

และธรณีพิบัติภัยที่อาจเกิดในท้องถิ่น 
8. สร้างแบบจำลองที่อธิบายการเกิด
ปรากฏการณ์ 

เรือนกระจก และผลของปรากฏการณ์เรือน
กระจก 

ต่อสิ่งมีชีวิต 
9. ตระหนักถึงผลกระทบของปรากฏการณ์
เรือน 

กระจก โดยนำเสนอแนวทางการปฏิบัติ
ตนเพื่อ 
ลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจก 

• มรสุมเป็นลมประจำฤดูเกิดบริเวณเขตร้อน 
ของโลก ซึ่งเป็นบริเวณกว้างระดับภูมิภาค 

ประเทศไทยได้รับผลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในช่วงประมาณกลางเดือนตุลาคมจนถึงเดือน 
กุมภาพันธ์ทำให้เกิดฤดูหนาว และได้รับผลจาก 

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงประมาณกลางเดือน 
พฤษภาคมจนถึงกลางเดือนตุลาคมทำให้เกิด 
ฤดูฝน ส่วนช่วงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ 

จนถึงกลางเดือนพฤษภาคมเป็นช่วงเปลี่ยนมรสุม 
และประเทศไทยอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร แสงอาทิตย์ 

เกือบตั้งตรงและตั้งตรงประเทศไทยในเวลา 
เที่ยงวัน ทำให้ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์ 

อย่างเต็มที ่อากาศจึงร้อนอบอ้าวทำให้เกิดฤดูร้อน 
• น้ำท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม แผ่นดินไหว 

และสึนามิ มีผลกระทบต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
แตกต่างกัน 

• มนุษย์ควรเรียนรู้วิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัย เช่น 
ติดตามข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ เตรียมถุงยังชีพ 
ให้พร้อมใช้ตลอดเวลา และปฏิบัติตามคำสั่งของ 
ผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเมื่อเกิด 
ภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย 

• ปรากฏการณ์เรือนกระจกเกิดจากแก๊สเรือนกระจก 
ในชั้นบรรยากาศของโลกกักเก็บความร้อนแล้ว 

คายความร้อนบางส่วนกลับสู่ผิวโลก ทำให้อากาศ 
บนโลกมีอุณหภูมิเหมาะสมต่อการดำรงชีวิต 

• หากปรากฏการณ์เรือนกระจกรุนแรงมากข้ึน 
จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 
มนุษย์จึงควรร่วมกันลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิด 
แก๊สเรือนกระจก 

ม.1 1. สร้างแบบจำลองท่ีอธิบายการแบ่งชั้น
บรรยากาศ 

และเปรียบเทียบประโยชน์ของ
บรรยากาศ 
แต่ละชั้น 

• โลกมีบรรยากาศห่อหุ้ม นักวิทยาศาสตร์ใช้สมบัติ 
และองค์ประกอบของบรรยากาศในการแบ่งบรรยากาศ 

ของโลกออกเป็นชั้น ซึ่งแบ่งได้หลายรูปแบบ 
ตามเกณฑ์ที่แตกต่างกัน โดยทั่วไปนักวิทยาศาสตร์ 

ใช้เกณฑ์การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตามความสูง 
แบ่งบรรยากาศได้เป็น 5 ชั้น ได้แก่ ชั้นโทรโพสเฟียร์ 

ชั้นสตราโตสเฟียร์   ชั้นมีโซสเฟียร์  ชั้นเทอร์โมสเฟียร์ 
และชั้นเอกโซสเฟียร์ 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 2. อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง 

องค์ประกอบของลมฟ้าอากาศ จาก
ข้อมูล 
ที่รวบรวมได้ 

3. เปรียบเทียบกระบวนการเกิดพายุ ฝนฟ้า
คะนอง 

และพายุหมุนเขตร้อน และผลที่มีต่อ
สิ่งมีชีวิต 
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนำเสนอแนว
ทางการ 
ปฏิบัติตนให้เหมาะสมและปลอดภัย 

• บรรยากาศแต่ละชั้นมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิต 
แตกต่างกัน โดยชั้นโทรโพสเฟียร์มีปรากฏการณ์ 

ลมฟ้าอากาศท่ีสำคัญต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต 
ชั้นสตราโตสเฟียร์ช่วยดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลต 

จากดวงอาทิตย์ไม่ให้มายังโลกมากเกินไป 
ชั้นมีโซสเฟียร์ช่วยชะลอวัตถุนอกโลกที่ผ่านเข้ามา 

ให้เกิดการเผาไหม้กลายเป็นวัตถุขนาดเล็ก 
ลดโอกาสที่จะทำความเสียหายแก่สิ่งมีชีวิตบนโลก 

ชั้นเทอร์โมสเฟียร์สามารถสะท้อนคลื่นวิทยุ และ 
ชั้นเอกโซสเฟียร์เหมาะสำหรับการโคจรของ 
ดาวเทียมรอบโลกในระดับต่ำ 

• ลมฟ้าอากาศ เป็นสภาวะของอากาศในเวลาหนึ่ง 
ของพ้ืนที่หนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบลมฟ้าอากาศ ได้แก่ 
อุณหภูมิอากาศ ความกดอากาศ ลม ความชื้น 
เมฆ และหยาดน้ำฟ้า โดยหยาดน้ำฟ้าท่ีพบบ่อย 
ในประเทศไทยได้แก่ ฝน องค์ประกอบ 

ลมฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาขึ้นอยู่กับปัจจัย 
ต่าง ๆ เช่น ปริมาณรังสีจากดวงอาทิตย์และ 
ลักษณะพ้ืนผิวโลกส่งผลต่ออุณหภูมิอากาศ 
อุณหภูมิอากาศและปริมาณไอน้ำส่งผลต่อ 
ความชื้น ความกดอากาศส่งผลต่อลม ความชื้น 
และลมส่งผลต่อเมฆ 

• พายุฝนฟ้าคะนอง เกิดจากการที่อากาศที่มี 
อุณหภูมิและความชื้นสูงเคลื่อนที่ขึ้นสู่ระดับ 
ความสูง ทีม่ีอุณหภูมิต่ำลง จนกระทั่งไอน้ำ 
ในอากาศเกิดการควบแน่นเป็นละอองน้ำ และ 

เกิดต่อเนื่องเป็นเมฆขนาดใหญ่ พายุฝนฟ้าคะนอง 
ทำให้เกิดฝนตกหนัก ลมกรรโชกแรง ฟ้าแลบ 
ฟ้าผ่า ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต 
และทรัพย์สิน 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 4. อธิบายการพยากรณ์อากาศ และ

พยากรณ์ 
อากาศอย่างง่ายจากข้อมูลที่รวบรวมได้ 

5. ตระหนักถึงคุณค่าของการพยากรณ์
อากาศ 

โดยนำเสนอแนวทางการปฏิบัติตนและ
การใช้ 
ประโยชน์จากคำพยากรณ์อากาศ 

6. อธิบายสถานการณ์และผลกระทบการ
เปลี่ยนแปลง 

ภูมิอากาศโลกจากข้อมูลที่รวบรวมได้ 

• พายุหมุนเขตร้อนเกิดเหนือมหาสมุทรหรือทะเล 
ที่น้ำมีอุณหภูมิสูงตั้งแต่ 26-27 องศาเซลเซียส 
ขึ้นไป ทำให้อากาศที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูง 
บริเวณนั้นเคลื่อนท่ีสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเป็น 
บริเวณกว้าง อากาศจากบริเวณอื่นเคลื่อนเข้ามา 
แทนที่และพัดเวียนเข้าหาศูนย์กลางของพายุ 
ยิ่งใกล้ศูนย์กลาง อากาศจะเคลื่อนที่พัดเวียน 

เกือบเป็นวงกลมและมีอัตราเร็วสูงที่สุด พายุหมุน 
เขตร้อนทำให้เกิดคลื่นพายุซัดฝั่ง ฝนตกหนัก 
ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
จึงควรปฏิตนให้ปลอดภัยโดยติดตามข่าวสาร 
การพยากรณ์อากาศ และไม่เข้าไปอยู่ในพ้ืนที่ 
ที่เสี่ยงภัย 

• การพยากรณ์อากาศเป็นการคาดการณ์ลมฟ้าอากาศ 
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีการตรวจวัด 
องค์ประกอบลมฟ้าอากาศ การสื่อสารแลกเปลี่ยน 
ข้อมูลองค์ประกอบลมฟ้าอากาศระหว่างพ้ืนที่ 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างคำพยากรณ์อากาศ 

• การพยากรณ์อากาศสามารถนำมาใช้ประโยชน์ 
ด้านต่าง ๆ เช่น การใช้ชีวิตประจำวัน การคมนาคม 

การเกษตร การป้องกัน และเฝ้าระวังภัยพิบัติ 
ทางธรรมชาติ 

• ภูมิอากาศโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง 
โดยปัจจัยทางธรรมชาติ แต่ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลง 
ภูมิอากาศเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากกิจกรรม 
ของมนุษย์ในการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกสู่ 
บรรยากาศ แก๊สเรือนกระจกที่ถูกปลดปล่อย 
มากที่สุด ได้แก่ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 
ซึ่งหมุนเวียนอยู่ในวัฏจักรคาร์บอน 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 7. ตระหนักถึงผลกระทบของการ

เปลี่ยนแปลง 
ภูมิอากาศโลก โดยนำเสนอแนวทางการ

ปฏิบัติตน 
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 

• การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก่อให้เกิดผล 
กระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เช่น 
การหลอมเหลวของน้ำแข็งข้ัวโลก การเพิ่มขึ้น 
ของระดับทะเล การเปลี่ยนแปลงวัฏจักรน้ำ 
การเกิดโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ และการเกิด 
ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงขึ้น มนุษย์จึงควร 
เรียนรู้แนวทางการปฏิบัติตนภายใต้สถานการณ์ 
ดังกล่าว ทั้งแนวทางการปฏิบัติตนให้เหมาะสม 
และแนวทางการลดกิจกรรมที่ส่งผลต่อการ 
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 

ม.2 1. เปรียบเทียบกระบวนการเกิด สมบัติ 
และการใช้ 

ประโยชน์ รวมทั้งอธิบายผลกระทบจาก
การใช้ 

เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์   จากข้อมูลที่
รวบรวมได้ 

2. แสดงความตระหนักถึงผลจากการใช้
เชื้อเพลิง 

ซากดึกดำบรรพ์ โดยนำเสนอแนว
ทางการใช้ 
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 

• เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ เกดิจากการเปลี่ยนแปลง 
สภาพของซากสิ่งมีชีวิตในอดีต โดยกระบวนการทางเคมี
และธรณีวิทยา เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 
ได้แก่ ถ่านหิน หินน้ำมัน และปิโตรเลียม ซึ่งเกิดจากวัตถุ
ต้นกำเนิด และสภาพแวดล้อมการเกิดที่แตกต่างกัน ทำ
ให้ได้ชนิดของเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ที่มีลักษณะ 
สมบัติ และการนำไปใช้ประโยชน์แตกต่างกัน สำหรับ
ปิโตรเลียมจะต้องมีการผ่านการกลั่นลำดับส่วนก่อนการใช้งาน 

เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีเหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์เชื้อเพลิง
ซากดึกดำบรรพ์เป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป เนื่องจาก
ต้องใช้เวลานานหลายล้านปีจึงจะเกิดขึ้นใหม่ได้ 

• การเผาไหม้เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ในกิจกรรมต่าง ๆ 
ของมนุษย์จะทำให้เกิดมลพิษทางอากาศซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้แก๊สบางชนิดที่เกิด
จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ เช่น แก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์และไนตรัสออกไซด์ ยังเป็นแก๊สเรือน
กระจกซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก
รุนแรงขึ้น ดังนั้นจึงควรใช้เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ โดย
คำนึงถึงผลที่เกิดข้ึนต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เช่น 
เลือกใช้พลังงานทดแทน หรือเลือกใช้เทคโนโลยีที่ลดการ
ใช้เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 3. เปรียบเทียบข้อดีและข้อจำกัดของ

พลังงาน 
ทดแทนแต่ละประเภทจากการรวบรวม
ข้อมูล 
และนำเสนอแนวทางการใช้พลังงาน
ทดแทน 
ที่เหมาะสมในท้องถิ่น 

4. สร้างแบบจำลองที่อธิบายโครงสร้าง
ภายในโลก 

ตามองค์ประกอบทางเคมีจากข้อมูลที่
รวบรวมได้ 

5. อธิบายกระบวนการผุพังอยู่กับที่ การ
กร่อน 

และการสะสมตัวของตะกอนจาก
แบบจำลอง 

รวมทั้งยกตัวอย่างผลของกระบวนการ
ดังกล่าว 

ที่ทำให้ผิวโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง 

• เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์เป็นแหล่งพลังงาน 
ที่สำคัญในกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ เนื่องจาก 
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์มีปริมาณจำกัดและ 
มักเพ่ิมมลภาวะในบรรยากาศมากข้ึน จึงมีการใช้ 
พลังงานทดแทนมากขึ้น เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ 
พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานชีวมวลพลังงานคลื่น 
พลังงานความร้อนใต้พิภพพลังงานไฮโดรเจน ซึ่งพลังงาน
ทดแทนแต่ละชนิดจะมีข้อดีและข้อจำกัดท่ีแตกต่างกัน 

• โครงสร้างภายในโลกแบ่งออกเป็นชั้นตามองค์ประกอบ
ทางเคมี ได้แก่ เปลือกโลก ซึ่งอยู่นอกสุด ประกอบด้วย
สารประกอบของซิลิกอนและอะลูมิเนียมเป็นหลัก เนื้อโลก
คือส่วนที่อยู่ใต้เปลือกโลกลงไปจนถึงแก่นโลก มี
องค์ประกอบหลักเป็นสารประกอบของซิลิกอน 
แมกนีเซียมและเหล็ก และแก่นโลกคือส่วนที่อยู่ใจกลาง
ของโลก มีองค์ประกอบหลักเป็นเหล็กและนิกเกิล 

ซ่ึงแต่ละชัน้มีลกัษณะแตกต่างกัน 

• การผุพังอยู่กับท่ี การกร่อน และการสะสมตัวของ
ตะกอน เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา ที่ทำ
ให้ผิวโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นภูมิลักษณ์แบบต่าง ๆ 
โดยมีปัจจัยสำคัญ คือน้ำ ลม ธารน้ำแข็ง แรงโน้มถ่วงของ
โลก สิ่งมีชีวิตสภาพอากาศ และปฏิกิริยาเคมี 
• การผุพังอยู่กับท่ี คือ การที่หินผุพังทำลายลง 

ด้วยกระบวนการต่าง ๆ ได้แก่ ลมฟ้าอากาศกับ 
น้ำฝน และรวมทั้งการกระทำของต้นไม้กับ 
แบคทีเรีย ตลอดจนการแตกตัวทางกลศาสตร์ 
ซึ่งมีการเพ่ิมและลดอุณหภูมิสลับกัน เป็นต้น 

• การกร่อน คือ กระบวนการหนึ่งหรือหลาย 
กระบวนการที่ทำให้สารเปลือกโลกหลุดไป 
ละลายไปหรือกร่อนไปโดยมีตัวนำพาธรรมชาติ 
คือ ลม น้ำ และธารน้ำแข็ง ร่วมกับปัจจัยอื่น ๆ 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 6. อธิบายลักษณะของชั้นหน้าตัดดินและ

กระบวนการ 
เกิดดิน จากแบบจำลอง รวมทั้งระบุ
ปัจจัย 
ที่ทำให้ดินมีลักษณะและสมบัติแตกต่าง
กัน 

7. ตรวจวัดสมบัติบางประการของดิน 
โดยใช้เครื่องมือ 

ที่เหมาะสมและนำเสนอแนวทางการใช้ 
ประโยชน์ดินจากข้อมูลสมบัติของดิน 

ได้แก่ ลมฟ้าอากาศ สารละลาย การครูดถู 
การนำพา ทั้งนี้ไม่รวมถึงการพังทลายเป็นกลุ่ม 
ก้อน เช่น แผ่นดินถล่ม ภูเขาไฟระเบิด 

• การสะสมตัวของตะกอน คือ การสะสมตัวของ 
วัตถุจากการนำพาของน้ำ ลม หรือธารน้ำแข็ง 

• ดินเกิดจากหินที่ผุพังตามธรรมชาติผสมคลุกเคล้า 
กับอินทรียวัตถุท่ีได้จากการเน่าเปื่อยของซากพืช 
ซากสัตว์ทับถมเป็นชั้น ๆ บนผิวโลก ชั้นดิน 
แบ่งออกเป็นหลายชั้น ขนานหรือเกือบขนาน 
ไปกับผิวหน้าดิน แต่ละชั้นมีลักษณะแตกต่างกัน 
เนื่องจากสมบัติทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ และ 
ลักษณะอ่ืน ๆ เช่น สี โครงสร้าง เนื้อดิน การยึดตัว 
ความเป็นกรด-เบส สามารถสังเกตได้จากการ 
สำรวจภาคสนาม การเรียกชื่อชั้นดินหลักจะใช้ 
อักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่ ได้แก่ O, A, E, B, C, R 

• ชั้นหน้าตัดดิน เป็นชั้นดินที่มีลักษณะปรากฏให้ 
เห็นเรียงลำดับเป็นชั้นจากชั้นบนสุดถึงชั้นล่างสุด 

• ปัจจัยท่ีทำให้ดินแต่ละท้องถ่ินมีลักษณะและสมบัติ 
แตกต่างกัน ได้แก่ วัตถุต้นกำเนิดดิน ภูมิอากาศ 
สิ่งมีชีวิตในดิน สภาพภูมิประเทศ และระยะเวลา 
ในการเกิดดิน 

• สมบัติบางประการของดิน เช่น เนื้อดิน ความชื้นดิน 
ค่าความเป็นกรด-เบส ธาตุอาหารในดิน สามารถ 
นำไปใช้ในการตัดสินใจถึงแนวทางการใช้ 
ประโยชน์ที่ดิน โดยอาจนำไปใช้ประโยชน์ 
ทางการเกษตรหรืออ่ืน ๆ ซึ่งดินที่ไม่เหมาะสม 
ต่อการทำการเกษตร  เช่น  ดินจืด  ดินเปรี้ยว ดินเค็ม 
และดินดาน อาจเกิดจากสภาพดินตามธรรมชาติ 
หรือการใช้ประโยชน์จะต้องปรับปรุงให้มี 
สภาพเหมาะสม เพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 8. อธิบายปัจจัยและกระบวนการเกิดแหล่ง

น้ำผิวดิน 
และแหล่งน้ำใต้ดิน จากแบบจำลอง 

9. สร้างแบบจำลองที่อธิบายการใช้น้ำ และ
นำเสนอ 

แนวทางการใช้น้ำอย่างยั่งยืนในท้องถิ่น
ของ 
ตนเอง 

• แหล่งน้ำผิวดินเกิดจากน้ำฝนที่ตกลงบนพ้ืนโลก 
ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำด้วยแรงโน้มถ่วง การไหล 
ของน้ำทำให้พ้ืนโลกเกิดการกัดเซาะเป็นร่องน้ำ 
เช่น ลำธาร คลอง และแม่น้ำ ซึ่งร่องน้ำจะมีขนาด 
และรูปร่างแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝน 
ระยะเวลาในการกัดเซาะ ชนิดดินและหิน และ 
ลักษณะภูมิประเทศ เช่น ความลาดชัน ความสูง 
ต่ำของพ้ืนที่ เมื่อน้ำไหลไปยังบริเวณท่ีเป็นแอ่ง 
จะเกิดการสะสมตัวเป็นแหล่งน้ำ เช่น บึง ทะเลสาบ 
ทะเล และมหาสมุทร 

• แหล่งน้ำใต้ดินเกิดจากการซึมของน้ำผิวดินลงไป 
สะสมตัวใต้พ้ืนโลก ซึ่งแบ่งเป็นน้ำในดินและ 
น้ำบาดาล น้ำในดินเป็นน้ำที่อยู่ร่วมกับอากาศ 
ตามช่องว่างระหว่างเม็ดดิน ส่วนน้ำบาดาล 
เป็นน้ำที่ไหลซึมลึกลงไปและถูกกักเก็บไว้ 
ในชั้นหินหรือชั้นดิน จนอิ่มตัวไปด้วยน้ำ 

• แหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำใต้ดินถูกนำมาใช้ในกิจกรรม
ต่าง ๆ ของมนุษย์ ส่งผลต่อการจัดการการใช้ประโยชน์น้ำ
และคุณภาพของแหล่งน้ำเนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของจำนวน
ประชากรการใช้ประโยชน์พื้นที่ในด้านต่าง ๆ เช่นภาค
เกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำฝนใน
พ้ืนที่ลุ่มน้ำและแหล่งน้ำผิวดินไม่เพียงพอสำหรับกิจกรรม 

ของมนุษย์ น้ำจากแหล่งน้ำใต้ดินจึงถูกนำมาใช้ 
มากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณน้ำใต้ดินลดลงมาก 
จึงต้องมีการจัดการใช้น้ำอย่างเหมาะสมและยั่งยืน 
ซึ่งอาจทำได้โดยการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อให้มี 
แหล่งน้ำเพียงพอสำหรับการดำรงชีวิต การจัดสรร 
และการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ การอนุรักษ์ 
และฟ้ืนฟูแหล่งน้ำ การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
คุณภาพน้ำ 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 10. สร้างแบบจำลองที่อธิบายกระบวนการ

เกิด 
และผลกระทบของน้ำท่วม การกัดเซาะ
ชายฝั่ง 
ดินถล่ม หลุมยุบ แผ่นดินทรุด 

• น้ำท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม หลุมยุบ 
แผ่นดินทรุด มีกระบวนการเกิดและผลกระทบ 
ที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจสร้างความเสียหายร้ายแรง 
แก่ชีวิต และทรัพย์สิน 

•  น้ำท่วม  เกิดจากพื้นที่หนึ่งได้รับปริมาณน้ำเกินกว่า 
ที่จะกักเก็บได้  ทำให้แผ่นดินจมอยู่ใต้น้ำ โดยขึ้นอยู่ 

กับปริมาณน้ำและสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ 
• การกัดเซาะชายฝั่ง เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลง 

ของชายฝั่งทะเลที่เกิดข้ึนตลอดเวลาจากการ 
กัดเซาะของคลื่นหรือลม ทำให้ตะกอนจากที่หนึ่ง 
ไปตกทับถมในอีกบริเวณหนึ่ง แนวของชายฝั่งเดิม 
จึงเปลี่ยนแปลงไป บริเวณท่ีมีตะกอนเคลื่อน 
เข้ามาน้อยกว่าปริมาณท่ีตะกอนเคลื่อนออกไป 
ถือว่าเป็นบริเวณท่ีมีการกัดเซาะชายฝั่ง 

• ดินถล่ม เป็นการเคลื่อนที่ของมวลดินหรือหิน 
จำนวนมากลงตามลาดเขา เนื่องจากแรงโน้มถ่วง 
ของโลกเป็นหลัก ซึ่งเกิดจากปัจจัยสำคัญ ได้แก่ 
ความลาดชันของพื้นที่ สภาพธรณีวิทยา ปริมาณ 
น้ำฝน พืชปกคลุมดิน และการใช้ประโยชน์พื้นที่ 

• หลุมยุบ คือ แอ่งหรือหลุมบนแผ่นดินขนาดต่าง ๆ 
ที่อาจเกิดจากการถล่มของโพรงถ้ำหินปูน 
เกลือหินใต้ดิน หรือเกิดจากน้ำพัดพาตะกอน 
ลงไปในโพรงถ้ำหรือธารน้ำใต้ดิน 

• แผ่นดินทรุดเกิดจากการยุบตัวของชั้นดิน หรือ 
หินร่วน    เมื่อมวลของแข็งหรือของเหลวปริมาณมาก 

ที่รองรับอยู่ใต้ชั้นดินบริเวณนั้นถูกเคลื่อนย้ายออก 
ไปโดยธรรมชาติหรือโดยการกระทำของมนุษย์ 

ม.3 - - 
ม.4 - - 
ม.5 - - 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.6 1. อธิบายการแบ่งชั้นและสมบัติของ
โครงสร้างโลก 

พร้อมยกตัวอย่างข้อมูลที่สนับสนุน 

2. อธิบายหลักฐานทางธรณีวิทยาที่
สนับสนุน 

การเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี 

3. ระบุสาเหตุ และอธิบายรูปแบบแนว
รอยต่อ 

ของแผ่นธรณีที่สัมพันธ์กับการเคลื่อนที่
ของ 
แผ่นธรณี พร้อมยกตัวอย่างหลักฐาน 
ทางธรณีวิทยาที่พบ 

• การศึกษาโครงสร้างโลกใช้ข้อมูลหลายด้าน เช่น 
องค์ประกอบทางเคมีของหินและแร่ องค์ประกอบทางเคมี
ของอุกกาบาต ข้อมูลคลื่นไหวสะเทือนที่เคลื่อนที่ผ่านโลก 
จึงสามารถแบ่งชั้นโครงสร้างโลก ได้ 2 แบบ คือ โครงสร้าง
โลกตามองค์ประกอบทางเคมี แบ่งได้เป็น 3 ชั้น ได้แก่ 
เปลือกโลกเนื้อโลก และแก่นโลก และโครงสร้างโลกตาม 
สมบัติเชิงกล แบ่งได้เป็น 5 ชั้น ได้แก่ ธรณีภาคฐานธรณี
ภาค มัชฌิมภาค แก่นโลกชั้นนอกและแก่นโลกชั้นใน 

• แผ่นธรณีต่าง ๆ เป็นส่วนประกอบของธรณีภาคการ
เปลี่ยนแปลงขนาดและตำแหน่งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
การเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีดังกล่าวอธิบายได้ตามทฤษฎี
ธรณีแปรสัณฐาน ซึ่งมีรากฐานมาจากทฤษฎีทวีปเลื่อนและ
ทฤษฎีการแผ่ขยายพ้ืนสมุทร โดยมีหลักฐานที่สนับสนุน 

ได้แก่  รูปร่างของขอบทวีปที่สามารถเชื่อมต่อกันได้ 
ความคล้ายคลึงกันของกลุ่มหินและแนวเทือกเขาซากดึก
ดำบรรพ์ ร่องรอยการเคลื่อนที่ของตะกอนธารน้ำแข็ง 
ภาวะแม่เหล็กโลกบรรพกาลอายุหินของพ้ืนมหาสมุทร 
รวมทั้งการค้นพบสันเขากลางสมุทร และร่องลึกก้นสมุทร 

• การพาความร้อนของแมกมาภายในโลก ทำให้ 
เกิดการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี ตามทฤษฎีธรณี 
แปรสัณฐาน ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้สำรวจพบ 
หลักฐานทางธรณีวิทยา ได้แก่ ธรณีสัณฐาน 
และธรณีโครงสร้าง ที่บริเวณแนวรอยต่อของ 
แผ่นธรณี เช่น ร่องลึกก้นสมุทร หมู่เกาะภูเขาไฟ 
รูปโค้ง แนวภูเขาไฟ แนวเทือกเขา หุบเขาทรุด 
และสันเขากลางสมุทร รอยเลื่อน นอกจากนี้ 
ยังพบการเกิดธรณีพิบัติภัยที่บริเวณแนวรอยต่อ 
ของแผ่นธรณี เช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
สึนามิ ซึ่งหลักฐานดังกล่าวสัมพันธ์กับรูปแบบ 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 4. อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิดภูเขาไฟ

ระเบิด 
รวมทั้งสืบค้นข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัย ออกแบบ
และ 
นำเสนอแนวทางการเฝ้าระวังและการ
ปฏิบัติตน 

ให้ปลอดภัย 

5. อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิด ขนาด
และ 

ความรุนแรง และผลจากแผ่นดินไหว 
รวมทั้ง 
สืบค้นข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ออกแบบและ 

นำเสนอแนวทางการเฝ้าระวังและการ
ปฏิบัติตน 

ให้ปลอดภัย 

6. อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิด และผล
จากสึนาม ิ

รวมทั้งสืบค้นข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัย 
ออกแบบ 
และนำเสนอแนวทางการเฝ้าระวังและ
การ 
ปฏิบัติตนให้ปลอดภัย 

การเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี นักวิทยาศาสตร์ 
จึงสรุปได้ว่าแนวรอยต่อของแผ่นธรณีมี  3 รูปแบบ 

ได้แก่ แนวแผ่นธรณีแยกตัว แนวแผ่นธรณี 
เคลื่อนที่เข้าหากัน แนวแผ่นธรณีเคลื่อนที่ผ่านกัน 

ในแนวราบ 

• ภูเขาไฟระเบิด เกิดจากการแทรกดันของแมกมา 
ขึ้นมาตามส่วนเปราะบาง หรือรอยแตกบนเปลือกโลก 

มักพบหนาแน่นบริเวณรอยต่อระหว่างแผ่นธรณี 
ทำให้บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย ผลจาก 
การระเบิดของภูเขาไฟมีทั้งประโยชน์และโทษ 
จึงต้องศึกษาแนวทางในการเฝ้าระวัง และ 
การปฏิบัติตนให้ปลอดภัย 

• แผ่นดินไหวเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานที่ 
สะสมไว้ของเปลือกโลกในรูปของคลื่นไหวสะเทือน 

แผ่นดินไหวมีขนาดและความรุนแรงแตกต่างกัน 
มักเกิดขึ้นบริเวณรอยต่อของแผ่นธรณี และพ้ืนที่ 
ภายใต้อิทธิพลของการเคลื่อนของแผ่นธรณี 

ทำให้บริเวณดังกล่าวเป็นพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแผ่นดินไหว 
ซึ่งส่งผลให้สิ่งก่อสร้างเสียหาย เกิดอันตราย 
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน จึงต้องศึกษาแนวทาง 
ในการเฝ้าระวัง และการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย 

• สึนามิ คือ คลื่นน้ำที่เกิดจากการแทนที่มวลน้ำในปริมาณ
มหาศาล ส่วนมากจะเกิดในทะเลหรือมหาสมุทร โดยคลื่น
มีลักษณะเฉพาะ คือความยาวคลื่นมากและเคลื่อนที่ด้วย
ความเร็วสูงเมื่ออยู่กลางมหาสมุทรจะมีความสูงคลื่นน้อย 

และอาจเพ่ิมความสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อคลื่นเคลื่อนที่
ผ่านบริเวณน้ำตื้น จึงทำให้พ้ืนที่บริเวณชายฝั่งบางบริเวณ
เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิก่อให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์และ
สิ่งก่อสร้างในบริเวณชายหาดนั้น จึงต้องศึกษาแนวทาง 

ในการเฝ้าระวัง และการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย 
 



 
 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์

| 105                                          เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถมัภ์ พุทธศักราช 2563 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 7. อธิบายปัจจัยสำคัญท่ีมีผลต่อการได้รับ

พลังงาน 
จากดวงอาทิตย์แตกต่างกันในแต่ละ
บริเวณ 
ของโลก 

8. อธิบายการหมุนเวียนของอากาศ ที่เป็น 
ผลมาจากความแตกต่างของความกด
อากาศ 

9. อธิบายทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศ ที่
เป็น 

ผลมาจากการหมุนรอบตัวเองของโลก 

10. อธิบายการหมุนเวียนของอากาศตาม
เขต 

ละติจูด และผลที่มีต่อภูมิอากาศ 

• พ้ืนผิวโลกแต่ละบริเวณได้รับพลังงานจาก 
ดวงอาทิตย์ในปริมาณที่แตกต่างกัน เนื่องจาก 
ปัจจัยสำคัญหลายประการ เช่น สัณฐานและ 
การเอียงของแกนโลก ลักษณะของพ้ืนผิว 
ละอองลอย และเมฆ ทำให้แต่ละบริเวณบนโลก 
มีอุณหภูมิไม่เท่ากัน ส่งผลให้มีความกดอากาศ 
แตกต่างกัน และเกิดการถ่ายโอนพลังงานระหว่างกัน 

• การหมุนเวียนของอากาศเกิดขึ้นจากความ 
กดอากาศที่แตกต่างกันระหว่างสองบริเวณ 
โดยอากาศเคลื่อนที่จากบริเวณท่ีมีความกด 
อากาศสูงไปยังบริเวณท่ีมีความกดอากาศต่ำ 
ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจน ในการเคลื่อนที่ของอากาศ 
ในแนวราบ และเมื่อพิจารณาการเคลื่อนที่ของ 
อากาศในแนวดิ่งจะพบว่าอากาศเหนือบริเวณ 
ความกดอากาศต่ำจะมีการยกตัวขึ้นขณะที่ 
อากาศเหนือบริเวณความกดอากาศสูง จะจมตัวลง 
โดยการเคลื่อนที่ของอากาศทั้งในแนวราบและ 
แนวดิ่งนี้ ทำให้เกิดเป็นการหมุนเวียนของอากาศ 

• การหมุนรอบตัวเองของโลกทำให้เกิดแรงคอริออลิส 
ส่งผลให้ทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศเบนไป 
โดยอากาศที่เคลื่อนที่ในบริเวณซีกโลกเหนือ 
จะเบนไปทางขวาจากทิศทางเดิม ส่วนบริเวณ 
ซีกโลกใต้จะเบนไปทางซ้ายจากทิศทางเดิม 

• โลกมีความกดอากาศแตกต่างกันในแต่ละบริเวณ 
รวมทั้งอิทธิพลจากการหมุนรอบตัวเองของโลกทำให้
อากาศในแต่ละซีกโลกเกิดการหมุนเวียนของอากาศตาม
เขตละติจูด แบ่งออกเป็น 3 แถบโดยแต่ละแถบมี
ภูมิอากาศแตกต่างกัน ได้แก่การหมุนเวียนแถบขั้วโลกมี
ภูมิอากาศแบบหนาวเย็น การหมุนเวียนแถบละติจูด
กลางมีภูมิอากาศแบบอบอุ่น และการหมุนเวียน 
แถบเขตร้อนมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้น 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 11. อธิบายปัจจัยที่ทำให้เกิดการหมุนเวียน

ของน้ำผิวหน้าในมหาสมุทร    และรูปแบบ
การหมุนเวียนของน้ำผิวหน้าในมหาสมุทร 

12. อธิบายผลของการหมุนเวียนของอากาศ 
และน้ำผิวหน้าในมหาสมุทรที่มีต่อลักษณะ 
ภูมิอากาศ ลมฟ้าอากาศ สิ่งมีชีวิต และ 
สิ่งแวดล้อม 

13. อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง 
ภูมิอากาศของโลก พร้อมทั้งนำเสนอแนว
ปฏิบัติเพื่อลดกิจกรรมของมนุษย์ ที่ส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 

• นอกจากนี้บริเวณรอยต่อของการหมุนเวียนอากาศแต่ละ
แถบละติจูด จะมีลักษณะลมฟ้าอากาศ ที่แตกต่างกัน เช่น 
บริเวณใกล้ศูนย์สูตรมีปริมาณ หยาดน้ำฟ้าเฉลี่ยสูงกว่า
บริเวณอ่ืนบริเวณละติจูด 30 องศา มีอากาศแห้งแล้ง 

ส่วนบริเวณละติจูด 60 องศา อากาศมีความแปรปรวนสูง 

• การหมุนเวียนของกระแสน้ำผิวหน้าในมหาสมุทรได้รับ
อิทธิพลจากการหมุนเวียนของอากาศในแต่ละแถบละติจูด
เป็นปัจจัยหลักทำให้บริเวณซีกโลกเหนือมีการหมุนเวียนของ
กระแสน้ำผิวหน้าในทิศทางตามเข็มนาฬิกา และทวนเข็ม
นาฬิกาในซีกโลกใต้ ซึ่งกระแสน้ำผิวหน้าในมหาสมุทร 

มีทั้งกระแสน้ำอุ่น และกระแสน้ำเย็น 

• การหมุนเวียนอากาศและน้ำในมหาสมุทรส่งผลต่อ
ภูมิอากาศ ลมฟ้าอากาศ สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เช่น 
กระแสน้ำอุ่นกัลฟ์สตรีมที่ทำให้บางประเทศในทวีปยุโรป
ไม่หนาวเย็นเกินไป และเมื่อการหมุนเวียนอากาศและน้ำ 

ในมหาสมุทรแปรปรวน ทำให้เกิดผลกระทบต่อสภาพลม
ฟ้าอากาศ เช่น ปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญา ซึ่งเกิด
จากความแปรปรวนของลมค้าและส่งผลต่อประเทศท่ีอยู่
บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก 

• โลกได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์ โดยปริมาณพลังงาน
เฉลี่ยที่โลกได้รับเท่ากับพลังงานเฉลี่ยที่โลกปลดปล่อยกลับ
สู่อวกาศ ทำให้เกิดสมดุลพลังงานของโลก ส่งผลให้
อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกในแต่ละปีค่อนข้างคงท่ีและมี
ลักษณะภูมิอากาศที่ไม่เปลี่ยนแปลง หากสมดุลพลังงาน
ของโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจะทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของ 

โลกและภูมิอากาศเกิดการเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากปัจจัย
หลายประการทั้งปัจจัยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและการ
กระทำของมนุษย์ เช่นแก๊สเรือนกระจก ลักษณะผิวโลก 
และละอองลอย 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 14. แปลความหมายสัญลักษณ์ลมฟ้าอากาศ 

ที่สำคัญจากแผนที่อากาศ และนำข้อมูล 
สารสนเทศต่าง ๆ มาวางแผนการ
ดำเนินชีวิต 
ให้สอดคล้องกับสภาพลมฟ้าอากาศ 

• มนุษย์มีส่วนช่วยในการชะลอการเปลี่ยนแปลง 
ภูมิอากาศโลกได้โดยการลดกิจกรรมที่ทำให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงสมดุลพลังงาน เช่น ลดการ 
ปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกและละอองลอย 

• แผนที่อากาศผิวพ้ืนแสดงข้อมูลการตรวจอากาศ 
ในรูปแบบสัญลักษณ์หรือตัวเลข เช่น บริเวณ 
ความกดอากาศสูง หย่อมความกดอากาศต่ำ 
พายุหมุนเขตร้อน ร่องความกดอากาศต่ำ 
การแปลความหมายสัญลักษณ์ลมฟ้าอากาศ 
ทำให้ทราบลักษณะลมฟ้าอากาศ ณ บริเวณหนึ่ง 

• การแปลความหมายสัญลักษณ์ที่ปรากฏบนแผนที่ 
อากาศ ร่วมกับข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เช่น 
โปรแกรมประยุกต์เก่ียวกับการพยากรณ์อากาศ 
เรดาร์ตรวจอากาศ ภาพถ่ายดาวเทียม สามารถ 
นำมาวางแผนการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับ 
สภาพลมฟ้าอากาศ เช่น การเลือกช่วงเวลา 
ในการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับฤดูกาล 
การเตรียมพร้อมรับมือสภาพอากาศแปรปรวน 
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สาระท่ี 4 เทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว 4.1    เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพ่ือการดำรงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง อย่าง
รวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ ศาสตร์อื่น  ๆ  เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนา
งานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม  เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 
โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.1 - - 
ป.2 - - 
ป.3 - - 
ป.4 - - 
ป.5 - - 
ป.6 - - 
ม.1 1. อธิบายแนวคิดหลักของเทคโนโลยีใน

ชีวิตประจำวัน 
และวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อ 
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

• เทคโนโลยี เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างหรือพัฒนาขึ้น 
ซ่ึงอาจเป็นได้ทั้งชิ้นงานหรือวิธีการ เพ่ือใช้แก้ปัญหา 
สนองความต้องการ หรือเพ่ิมความสามารถ 
ในการทำงานของมนุษย์ 

• ระบบทางเทคโนโลยี เป็นกลุ่มของส่วนต่าง ๆ 
ตั้งแต่สองส่วนขึ้นไปประกอบเข้าด้วยกันและ 
ทำงานร่วมกันเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดย 
ในการทำงานของระบบทางเทคโนโลยีจะประกอบ 
ไปด้วยตัวป้อน (input) กระบวนการ (process) 
และผลผลิต (output) ที่สัมพันธ์กัน นอกจากนี้ 
ระบบทางเทคโนโลยีอาจมีข้อมูลย้อนกลับ 
(feedback) เพ่ือใช้ปรับปรุงการทำงานได้ตาม 
วัตถุประสงค์ ซึ่งการวิเคราะห์ระบบทาง 
เทคโนโลยีช่วยให้เข้าใจองค์ประกอบและ 
การทำงานของเทคโนโลยี รวมถึงสามารถ 
ปรับปรุงให้เทคโนโลยีทำงานได้ตามต้องการ 

• เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตั้งแต่อดีต 
จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีสาเหตุหรือปัจจัยมาจาก 
หลายด้าน เช่น ปัญหา ความต้องการ ความก้าวหน้า 
ของศาสตร์ต่าง ๆ เศรษฐกิจ สังคม 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 2. ระบุปัญหาหรือความต้องการใน

ชีวิตประจำวัน 
รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดท่ี
เกี่ยวข้อง 

กับปัญหา 

3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่
จำเป็น 
นำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจ 
วางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา 

4. ทดสอบ ประเมินผล และระบุข้อบกพร่อง 
ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งหาแนวทางการปรับปรุง
แก้ไข 

และนำเสนอผลการแก้ปัญหา 
5. ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ 

เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
และปลอดภัย 

• ปัญหาหรือความต้องการในชีวิตประจำวัน 
พบได้จากหลายบริบทขึ้นกับสถานการณ์ท่ีประสบ 
เช่น การเกษตร การอาหาร 

• การแก้ปัญหาจำเป็นต้องสืบค้น รวบรวมข้อมูล 
ความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่ 
การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา 

• การวิเคราะห ์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูล 
ที่จำเป็น โดยคำนึงถึงเงื่อนไข และทรัพยากร 
ท่ีมีอยู่ ช่วยให้ได้แนวทางการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสม 

• การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาทำได้ 
หลากหลายวิธี เช่น การร่างภาพ การเขียนแผนภาพ 
การเขียนผังงาน 

• การกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการทำงาน 
ก่อนดำเนินการแก้ปัญหาจะช่วยให้ทำงานสำเร็จ 
ได้ตามเป้าหมายและลดข้อผิดพลาด 
ของการทำงานที่อาจเกิดขึ้น 

• การทดสอบ และประเมินผลเป็นการตรวจสอบ 
ชิ้นงานหรือวิธีการว่าสามารถแก้ปัญหาได้ตาม 
วัตถุประสงค์ภายใต้กรอบของปัญหา เพ่ือหา 
ข้อบกพร่อง และดำเนินการปรับปรุง โดยอาจ 
ทดสอบซ้ำเพ่ือให้สามารถแก้ปัญหาได้ 

• การนำเสนอผลงานเป็นการถ่ายทอดแนวคิด 
เพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน 
และชิ้นงานหรือวิธีการที่ได้ ซึ่งสามารถทำได้ 
หลายวธิี เช่น การเขียนรายงาน การทำแผ่นนำเสนอ 
ผลงาน การจัดนิทรรศการ การนำเสนอผ่าน 
สื่อออนไลน์ 

• วัสดุแต่ละประเภทมีสมบัติแตกต่างกัน เช่น ไม้ 
โลหะ พลาสติก จึงต้องมีการวิเคราะห์สมบัติ 
เพ่ือเลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน 

• การสร้างชิ้นงานอาจใช้ความรู้ เรื่องกลไก ไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น LED บัซเซอร์ มอเตอร์ 
วงจรไฟฟ้า 

• อุปกรณ์และเครื่องมือในการสร้างชิ้นงานหรือ 
พัฒนาวิธีการมีหลายประเภท ต้องเลือกใช้ 
ให้ถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย รวมทั้ง 
รู้จักเก็บรักษา 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.2 1. คาดการณ์แนวโน้มเทคโนโลยีที่จะ
เกิดข้ึน โดยพิจารณาจากสาเหตุหรือ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อ 
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และ
วิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ ตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี 
โดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชีวิต 
สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

2. ระบุปัญหาหรือความต้องการในชุมชนหรือ 
ท้องถิ่น สรุปกรอบของปัญหา รวบรวม 
วิเคราะห์ 
ข้อมูลและแนวคิดที่เก่ียวข้องกับปัญหา 

3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่
จำเป็น 
ภายใต้เงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยู่ 
นำเสนอ 
แนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจ 
วางแผน 
ขั้นตอนการทำงานและดำเนินการแก้ปัญหา 
อย่างเป็นขั้นตอน 

• สาเหตุหรือปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความก้าวหน้าของ 
ศาสตร์ต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม ทำให้เทคโนโลยีมีการ 
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

• เทคโนโลยีแต่ละประเภทมีผลกระทบต่อชีวิต 
สังคม และสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน จึงต้อง วิเคราะห์
เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย และตัดสินใจ 
เลือกใช้ให้เหมาะสม 

• ปัญหาหรือความต้องการในชุมชนหรือท้องถิ่น 
มีหลายอย่าง ขึ้นกับบริบทหรือสถานการณ์ 
ที่ประสบ เช่น ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม 
การเกษตร การอาหาร 

• การระบุปัญหาจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ 
สถานการณ์ของปัญหาเพ่ือสรุปกรอบของปัญหา 
แล้วดำเนินการสืบค้น รวบรวมข้อมูล ความรู้ 
จากศาสตร์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือนำไปสู่การ 
ออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา 

• การวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจ 
เลือกข้อมูลที่จำเป็น โดยคำนึงถึงเงื่อนไข 
และทรัพยากร เช่น งบประมาณ เวลา ข้อมูล 
และสารสนเทศ วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ 
ช่วยให้ได้แนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสม 

• การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาทำได้ 
หลากหลายวิธี เช่น การร่างภาพ การเขียน 
แผนภาพ การเขียนผังงาน 

• การกำหนดขั้นตอนระยะเวลาในการทำงาน 
ก่อนดำเนินการแก้ปัญหาจะช่วยให้การทำงาน 
สำเร็จได้ตามเป้าหมาย และลดข้อผิดพลาด 
ของการทำงานที่อาจเกิดขึ้น 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 4. ทดสอบ ประเมินผล และอธิบายปัญหา

หรือ 
ข้อบกพร่องที่เกิดข้ึน ภายใต้กรอบเงื่อนไข 
พร้อมทั้งหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
และ 
นำเสนอผลการแก้ปัญหา 

5. ใช้ความรู้ และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนางานได้อย่าง
ถูกต้อง 
เหมาะสม และปลอดภัย 

• การทดสอบและประเมินผลเป็นการตรวจสอบ 
ชิ้นงาน หรือวิธีการว่าสามารถแก้ปัญหาได้ 
ตามวัตถุประสงค์ภายใต้กรอบของปัญหา เพื่อ 

หาข้อบกพร่อง     และดำเนินการปรับปรุงให้สามารถ 
แก้ไขปัญหาได้ 

• การนำเสนอผลงานเป็นการถ่ายทอดแนวคิด 
เพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน 
และชิ้นงานหรือวิธีการที่ได้ ซึ่งสามารถทำได้ 
หลายวิธี เช่น การเขียนรายงาน 
การทำแผ่นนำเสนอผลงาน การจัดนิทรรศการ 

• วัสดุแต่ละประเภทมีสมบัติแตกต่างกัน เช่น ไม้ 
โลหะ พลาสติก จึงต้องมีการวิเคราะห์สมบัติ 
เพ่ือเลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน 

• การสร้างชิ้นงานอาจใช้ความรู้ เรื่องกลไก ไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น LED มอเตอร์ บัซเซอร์ เฟือง 

รอก ล้อ เพลา 
• อุปกรณ์และเครื่องมือในการสร้างชิ้นงาน 

หรือพัฒนาวิธีการมีหลายประเภท ต้องเลือกใช้ 
ให้ถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย รวมทั้งรู้จัก 
เก็บรักษา 

ม.3 1. วิเคราะห์สาเหตุ หรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการ 
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และ
ความสัมพันธ์ 
ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อ่ืน โดยเฉพาะ 
วิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ เพ่ือเป็น
แนวทาง 
การแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน 

• เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตั้งแต่อดีต 
จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีสาเหตุหรือปัจจัยมาจาก 

หลายด้าน เช่น ปัญหาหรือความต้องการของมนุษย์ 
ความก้าวหน้าของศาสตร์ต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลง 

ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม 
• เทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กับศาสตร์อ่ืน โดยเฉพาะ 

วิทยาศาสตร์ โดยวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานความรู้ 
ที่นำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยี และเทคโนโลยีที่ 

ได้สามารถเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ค้นคว้า 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 2. ระบุปัญหาหรือความต้องการของชุมชน

หรือ 
ท้องถิ่น เพื่อพัฒนางานอาชีพ สรุปกรอบ
ของ 
ปัญหา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและ
แนวคิด 

ที่เก่ียวข้องกับปัญหา โดยคำนึงถึงความ
ถูกต้อง 

ด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์ 

เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่
จำเป็น 
ภายใต้เงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยู่ 
นำเสนอ 

แนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจด้วย
เทคนิค 

หรือวิธีการที่หลากหลาย วางแผนขั้นตอน 
การทำงานและดำเนินการแก้ปัญหาอย่าง
เป็น 
ขั้นตอน 

4. ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์ และให้
เหตุผล 

ของปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดข้ึนภายใต้ 
กรอบเงื่อนไข พร้อมทั้งหาแนวทางการ
ปรับปรุง 

แก้ไข และนำเสนอผลการแก้ปัญหา 

• ปัญหาหรือความต้องการอาจพบได้ในงานอาชีพ 
ของชุมชนหรือท้องถิ่น ซึ่งอาจมีหลายด้าน เช่น 
ด้านการเกษตร อาหาร พลังงาน การขนส่ง 

• การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาช่วยให้เข้าใจ 
เงื่อนไขและกรอบของปัญหาได้ชัดเจน จากนั้น 
ดำเนินการสืบค้น รวบรวมข้อมูล ความรู้ 
จากศาสตร์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อนำไปสู่ 
การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา 

• การวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือก 
ข้อมูลที่จำเป็น โดยคำนึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา 
เงื่อนไขและทรัพยากร เช่น งบประมาณ เวลา 
ข้อมูลและสารสนเทศ วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ 
ช่วยให้ได้แนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสม 

• การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาทำได้ 
หลากหลายวิธี เช่น การร่างภาพ การเขียนแผนภาพ 
การเขียนผังงาน 

• เทคนิคหรือวิธีการในการนำเสนอแนวทาง 
การแก้ปัญหามีหลากหลาย เช่น การใช้แผนภูมิ 
ตาราง ภาพเคลื่อนไหว 

• การกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการทำงาน 
ก่อนดำเนินการแก้ปัญหาจะช่วยให้การทำงาน 
สำเร็จได้ตามเป้าหมาย และลดข้อผิดพลาด 
ของการทำงานที่อาจเกิดขึ้น 

• การทดสอบและประเมินผลเป็นการตรวจสอบ 
ชิ้นงานหรือวิธีการว่า สามารถแก้ปัญหาได้ตาม 
วัตถุประสงค์ภายใต้กรอบของปัญหา เพ่ือหา 
ข้อบกพร่อง และดำเนินการปรับปรุง โดยอาจ 
ทดสอบซ้ำเพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ 

• การนำเสนอผลงานเป็นการถ่ายทอดแนวคิด 
เพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน 
และชิ้นงานหรือวิธีการที่ได้ ซึ่งสามารถทำได้ 
หลายวิธี เช่น การเขียนรายงาน การทำแผ่น 
นำเสนอผลงาน การจัดนิทรรศการ การนำเสนอ 
ผ่านสื่อออนไลน์ 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 5. ใช้ความรู้ และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ 

เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ให้ถูกต้องกับลักษณะของงาน และ
ปลอดภัย 
เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน 

• วัสดุแต่ละประเภทมีสมบัติแตกต่างกัน เช่น ไม้ 
โลหะ พลาสติก เซรามิก จึงต้องมีการวิเคราะห์ 
สมบัติเพื่อเลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะ 
ของงาน 

• การสร้างชิ้นงานอาจใช้ความรู้ เรื่องกลไก ไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น LED LDR มอเตอร์ เฟือง 
คาน รอก ล้อ เพลา 

• อุปกรณ์และเครื่องมือในการสร้างชิ้นงาน 
หรือพัฒนาวิธีการมีหลายประเภท ต้องเลือกใช้ 
ให้ถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย รวมทั้งรู้จัก 
เก็บรักษา 

ม.4 1. วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี 
ความสัมพันธ์ 

กับศาสตร์อ่ืน โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือ 
คณิตศาสตร์ รวมทั้งประเมินผลกระทบที่ 
จะเกิดขึ้นต่อมนุษย์ สังคม เศรษฐกิจ และ 
สิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา 
เทคโนโลยี 

• ระบบทางเทคโนโลยี เป็นกลุ่มของส่วนต่าง ๆ  ต้ังแต่ 
สองส่วนขึ้นไปประกอบเข้าด้วยกันและทำงาน 
ร่วมกันเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยในการทำงาน 
ของระบบทางเทคโนโลยีจะประกอบไปด้วย 
ตัวป้อน (input) กระบวนการ (process) และ 
ผลผลิต (output) ที่สัมพันธ์กันนอกจากนี้ 
ระบบทางเทคโนโลยีอาจมีข้อมูลย้อนกลับ 
(feedback) เพ่ือใช้ปรับปรุงการทำงานได้ตาม 
วัตถุประสงค์ โดยระบบทางเทคโนโลยีอาจมี 

ระบบย่อยหลายระบบ (sub-systems) ที่ทำงาน 
สัมพันธ์กันอยู่ และหากระบบย่อยใดทำงาน 

ผิดพลาดจะส่งผลต่อการทำงานของระบบอื่นด้วย 
• เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตั้งแต่ 

อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีสาเหตุหรือปัจจัย 
มาจากหลายด้าน เช่น ปัญหา ความต้องการ 

ความก้าวหน้าของศาสตร์ต่าง ๆ เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 2. ระบุปัญหาหรือความต้องการที่มีผลกระทบ

ต่อ 
สังคม รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิด 
ที่เก่ียวข้องกับปัญหาที่มีความซับซ้อน 

เพ่ือสังเคราะห์วิธีการ เทคนิคในการ
แก้ปัญหา 

โดยคำนึงถึงความถูกต้องด้านทรัพย์สินทาง 
ปัญญา 

3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่
จำเป็น 

ภายใต้เงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยู่ 
นำเสนอ 

แนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจด้วย
เทคนิค 

หรือวิธีการที่หลากหลาย โดยใช้ซอฟต์แวร์ 
ช่วยในการออกแบบ วางแผนขั้นตอนการ
ทำงาน 

และดำเนินการแก้ปัญหา 
4. ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์ และให้
เหตุผล 

ของปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดข้ึนภายใต้ 
กรอบเงื่อนไข หาแนวทางการปรับปรุง
แก้ไข 
และนำเสนอผลการแก้ปัญหา พร้อมทั้ง
เสนอ 
แนวทางการพัฒนาต่อยอด 

• ปัญหาหรือความต้องการที่มีผลกระทบต่อสังคม 
เช่น ปัญหาด้านการเกษตร อาหาร พลังงาน 
การขนส่ง สุขภาพและการแพทย์ การบริการ 
ซ่ึงแต่ละด้านอาจมีได้หลากหลายปัญหา 

• การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาโดยอาจใช้เทคนิค 
หรือวิธีการวิเคราะห์ที่หลากหลาย ช่วยให้เข้าใจ 
เงื่อนไขและกรอบของปัญหาได้ชัดเจน จากนั้น 
ดำเนินการสืบค้น รวบรวมข้อมูล ความรู้จาก 

ศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือนำไปสู่การออกแบบ 
แนวทางการแก้ปัญหา 

• การวิเคราะห ์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูล 
ที่จำเป็น โดยคำนึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา 
เงื่อนไขและทรัพยากร เช่น งบประมาณ เวลา 

ข้อมูลและสารสนเทศ วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ 
ช่วยให้ได้แนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสม 

• การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาทำได้ 
หลากหลายวิธี เช่น การร่างภาพ การเขียนแผนภาพ 

การเขียนผังงาน 
• ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบและนำเสนอ 

มีหลากหลายชนิดจึงต้องเลือกใช้ให้เหมาะกับงาน 
• การกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการทำงาน 

ก่อนดำเนินการแก้ปัญหาจะช่วยให้การทำงาน 
สำเร็จได้ตามเป้าหมาย และลดข้อผิดพลาดของ 
การทำงานที่อาจเกิดข้ึน 

• การทดสอบและประเมินผลเป็นการตรวจสอบ 
ชิ้นงานหรือวิธีการว่าสามารถแก้ปัญหาได้ตาม 
วัตถุประสงค์ภายใต้กรอบของปัญหา เพ่ือหา 
ข้อบกพร่อง และดำเนินการปรับปรุง โดยอาจ 
ทดสอบซ้ำเพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

• การนำเสนอผลงานเป็นการถ่ายทอดแนวคิด 
เพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน 
และชิ้นงานหรือวิธีการที่ได้ ซึ่งสามารถทำได้ 

หลายวิธี เช่น การทำแผ่นนำเสนอผลงาน การจัด 
นิทรรศการ การนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์ หรือ 

การนำเสนอต่อภาคธุรกิจ เพ่ือการพัฒนาต่อยอด 
สู่งานอาชีพ 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 5. ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ 

เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
และเทคโนโลยีที่ซับซ้อนในการแก้ปัญหา 
หรือพัฒนางาน ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
และปลอดภัย 

• วัสดุแต่ละประเภทมีสมบัติแตกต่างกัน เช่น 
ไม้สังเคราะห์ โลหะ จึงต้องมีการวิเคราะห์สมบัติ 
เพ่ือเลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน 

• การสร้างชิ้นงานอาจใช้ความรู้ เรื่องกลไก ไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น LDR sensor เฟือง รอก คาน 
วงจรสำเร็จรูป 

• อุปกรณ์และเครื่องมือในการสร้างชิ้นงาน หรือ 
พัฒนาวิธีการมีหลายประเภท ต้องเลือกใช้ 
ให้ถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย รวมทั้ง 
รู้จักเก็บรักษา 

ม.5 1. ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะจากศาสตร์
ต่าง ๆรวมทั้งทรัพยากรในการทำโครงงานเพ่ือ
แก้ปัญหาหรือพัฒนางาน 

• การทำโครงงาน เป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ 
และทักษะจากศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากร 
ในการสร้างหรือพัฒนาชิ้นงานหรือวิธีการ เพื่อ 
แก้ปัญหาหรืออำนวยความสะดวกในการทำงาน 

• การทำโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี 
สามารถดำเนินการได้ โดยเริ่มจาก การสำรวจ 
สถานการณ์ปัญหาที่สนใจ เพื่อกำหนดหัวข้อ 
โครงงาน แล้วรวบรวมข้อมูลและแนวคิดท่ีเก่ียวข้อง 
กับปัญหา ออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา วางแผน 
และดำเนินการแก้ปัญหา ทดสอบ ประเมินผล 
ปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน และ 
นำเสนอวิธีการแก้ปัญหา 

ม.6 - - 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์

| 116                                          เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถมัภ์ พุทธศักราช 2563 

สาระท่ี 4 เทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว 4.2    เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็น ขั้นตอนและ
เป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.1 1. แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้การลองผิดลอง
ถูก 

การเปรียบเทียบ 

2. แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานหรือการ
แก้ปัญหา 

อย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือ
ข้อความ 

3. เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์ 
หรือสื่อ 

4. ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดเก็บ เรียกใช้
ข้อมูล 

ตามวัตถุประสงค์ 

5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 
ปฏิบัติ 

ตามข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกัน 
ดูแล 
รักษาอุปกรณ์เบื้องต้น ใช้งานอย่าง
เหมาะสม 

• การแก้ปัญหาให้ประสบความสำเร็จทำได้โดยใช้ 
ขั้นตอนการแก้ปัญหา 

• ปัญหาอย่างง่าย เช่น เกมเขาวงกต เกมหา 
จุดแตกต่างของภาพ การจัดหนังสือใส่กระเป๋า 

• การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา ทำได้โดยการ 
เขียน บอกเล่า วาดภาพ หรือใช้สัญลักษณ์ 

• ปัญหาอย่างง่าย เช่น เกมเขาวงกต เกมหาจุด 
แตกต่างของภาพ การจัดหนังสือใส่กระเป๋า 

• การเขียนโปรแกรมเป็นการสร้างลำดับของคำสั่ง 
ให้คอมพิวเตอร์ทำงาน 

• ตัวอย่างโปรแกรม เช่น เขียนโปรแกรมสั่งให้ 
ตัวละครย้ายตำแหน่ง   ย่อขยายขนาด  เปลี่ยนรูปร่าง 

• ซอฟต์แวร์หรือสื่อที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น 
ใช้บัตรคำสั่งแสดงการเขียนโปรแกรม, Code.org 

• การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้น เช่น การใช้ 
เมาส์ คีย์บอร์ด จอสัมผัส การเปิด-ปิด อุปกรณ์ 
เทคโนโลยี 

• การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น เช่น การเข้าและ 
ออกจากโปรแกรม การสร้างไฟล์ การจัดเก็บ 
การเรียกใช้ไฟล์ ทำได้ในโปรแกรม เช่น โปรแกรม 
ประมวลคำ โปรแกรมกราฟิก โปรแกรมนำเสนอ 

• การสร้างและจัดเก็บไฟล์อย่างเป็นระบบจะทำให้ 
เรียกใช้ ค้นหาข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว 

• การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เช่น 
รู้จักข้อมูลส่วนตัว อันตรายจากการเผยแพร่ 
ข้อมูลส่วนตัว และไม่บอกข้อมูลส่วนตัวกับ 

บุคคลอื่นแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อต้องการความช่วยเหลือ 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  • ข้อปฏิบัติในการใช้งานและการดูแลรักษาอุปกรณ์ 

เช่น ไม่ขีดเขียนบนอุปกรณ์ ทำความสะอาด 
ใช้อุปกรณ์อย่างถูกวิธี 

• การใช้งานอย่างเหมาะสม เช่น จัดท่านั่งให้ถูกต้อง 
การพักสายตาเมื่อใช้อุปกรณ์เป็นเวลานาน 
ระมัดระวังอุบัติเหตุจากการใช้งาน 

ป.2 1. แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานหรือการ
แก้ปัญหา 

อย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือ
ข้อความ 

2. เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์ 
หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดของ
โปรแกรม 

3. ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดหมวดหมู่ 
ค้นหา 

จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ 

4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 
ปฏิบัติ 

ตามข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกัน 
ดูแล 

รักษาอุปกรณ์เบื้องต้น ใช้งานอย่าง
เหมาะสม 

• การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา ทำได้โดยการเขียน 
บอกเล่า วาดภาพ หรือใช้สัญลักษณ์ 

• ปัญหาอย่างง่าย เช่น เกมตัวต่อ 6-12 ชิ้นการแต่งตัว
มาโรงเรียน 

• ตัวอย่างโปรแกรม เช่น เขียนโปรแกรมสั่งให้ตัวละคร
ทำงานตามที่ต้องการ และตรวจสอบข้อผิดพลาด 
ปรับแก้ไขให้ได้ผลลัพธ์ตามที่กำหนด 
• การตรวจหาข้อผิดพลาด ทำได้โดยตรวจสอบคำสั่ง 

ที่แจ้งข้อผิดพลาด หรือหากผลลัพธ์ไม่เป็นไปตาม 
ที่ต้องการให้ตรวจสอบการทำงานทีละคำสั่ง 

• ซอฟต์แวร์หรือสื่อที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น 
ใช้บัตรคำสั่งแสดงการเขียนโปรแกรม, Code.org 

• การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น เช่น การเข้า 
และออกจากโปรแกรม การสร้างไฟล์ การจัดเก็บ 

การเรียกใช้ไฟล์ การแก้ไขตกแต่งเอกสาร ทำได้ 
ในโปรแกรม เช่น โปรแกรมประมวลคำโปรแกรม
กราฟิก โปรแกรมนำเสนอ 

• การสร้าง คัดลอก ย้าย ลบ เปลี่ยนชื่อ จัดหมวด 
หมู่ไฟล์ และโฟลเดอร์อย่างเป็นระบบจะทำให้ 
เรียกใช้ ค้นหาข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว 

• การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เช่น 
รู้จักข้อมูลส่วนตัว อันตรายจากการเผยแพร่ 

• ข้อปฏิบัติในการใช้งานและการดูแลรักษาอุปกรณ์ 
เช่น ไม่ขีดเขียนบนอุปกรณ์ ทำความสะอาด 
ใช้อุปกรณ์อย่างถูกวิธี 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  • การใช้งานอย่างเหมาะสม เช่น จัดท่านั่งให้ถูกต้อง 

การพักสายตาเมื่อใช้อุปกรณ์เป็นเวลานาน 
ระมัดระวังอุบัติเหตุจากการใช้งาน 

ป.3 1. แสดงอัลกอริทึมในการทำงานหรือการ
แก้ปัญหา 

อย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือ
ข้อความ 

2. เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์ 
หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดของ
โปรแกรม 

3. ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ 

• อัลกอริทึมเป็นขั้นตอนที่ใช้ในการแก้ปัญหา 
• การแสดงอัลกอริทึม ทำได้โดยการเขียน บอกเล่า 

วาดภาพ หรือใช้สัญลักษณ์ 
• ตัวอย่างปัญหา เช่น เกมเศรษฐี เกมบันไดงูเกม 
Tetris เกม OX การเดินไปโรงอาหารการทำความ
สะอาดห้องเรียน 

• การเขียนโปรแกรมเป็นการสร้างลำดับของคำสั่ง 
ให้คอมพิวเตอร์ทำงาน 

• ตัวอย่างโปรแกรม เช่น เขียนโปรแกรมท่ีสั่งให้ 
ตัวละครทำงานซ้ำไม่สิ้นสุด 

• การตรวจหาข้อผิดพลาด ทำได้โดยตรวจสอบคำสั่ง 
ที่แจ้งข้อผิดพลาด หรือหากผลลัพธ์ไม่เป็นไปตาม 
ที่ต้องการให้ตรวจสอบการทำงานทีละคำสั่ง 

• ซอฟต์แวร์หรือสื่อที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น 
ใช้บัตรคำสั่งแสดงการเขียนโปรแกรม, Code.org 

• อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ช่วยให้ 
การติดต่อสื่อสารทำได้สะดวกและรวดเร็ว 
และเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ที่ช่วยในการเรียน 

• เว็บเบราว์เซอร์เป็นโปรแกรมสำหรับอ่านเอกสาร 
บนเว็บเพจ 

• การสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ทำได้โดยใช้ 
เว็บไซต์สำหรับสืบค้น และต้องกำหนดคำค้น 
ที่เหมาะสมจึงจะได้ข้อมูลตามต้องการ 

• ข้อมูลความรู้ เช่น วิธีทำอาหาร วิธีพับกระดาษ 
เป็นรูปต่าง ๆ ข้อมูลประวัติศาสตร์ชาติไทย 
(อาจเป็นความรู้ในวิชาอ่ืน ๆ หรือเรื่องที่เป็น 
ประเด็นที่สนใจในช่วงเวลานั้น) 

• การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยควรอยู่ในการดูแล 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 4. รวบรวม ประมวลผล และนำเสนอข้อมูล 

โดยใช้ 
ซอฟต์แวร์ตามวัตถุประสงค์ 

5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 
ปฏิบัติ 

ตามข้อตกลงในการใช้อินเทอร์เน็ต 

• การรวบรวมข้อมูล ทำได้โดยกำหนดหัวข้อ 
ที่ต้องการ เตรียมอุปกรณ์ในการจดบันทึก 

• การประมวลผลอย่างง่าย เช่น เปรียบเทียบ 
จัดกลุ่ม เรียงลำดับ 

• การนำเสนอข้อมูลทำได้หลายลักษณะตามความ
เหมาะสม เช่น การบอกเล่า การทำเอกสารรายงาน 
การจัดทำป้ายประกาศ 
• การใช้ซอฟต์แวร์ทำงานตามวัตถุประสงค์ เช่น 

ใช้ซอฟต์แวร์นำเสนอ หรือซอฟต์แวร์กราฟิก 
สร้างแผนภูมิรูปภาพ ใช้ซอฟต์แวร์ประมวลคำ 
ทำป้ายประกาศหรือเอกสารรายงาน ใช้ซอฟต์แวร์
ตารางทำงานในการประมวลผลข้อมูล 

• การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เช่น 
ปกป้องข้อมูลส่วนตัว 

• ขอความช่วยเหลือจากครูหรือผู้ปกครอง เมื่อ 
เกิดปัญหาจากการใช้งาน เมื่อพบข้อมูลหรือ 
บุคคลที่ทำให้ไม่สบายใจ 

• การปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้อินเทอร์เน็ตจะทำให้
ไม่เกิดความเสียหายต่อตนเองและผู้อ่ืนเช่น ไม่ใช้คำ
หยาบ ล้อเลียน ด่าทอ ทำให้ผู้อ่ืนเสียหายหรือเสียใจ 
• ข้อดีและข้อเสียในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร 

ป.4 1. ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การ
อธิบาย 

การทำงาน การคาดการณ์ผลลัพธ์ จาก
ปัญหา 
อย่างง่าย 

• การใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นการนำกฎเกณฑ์ 
หรือเงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณีมาใช้พิจารณา 
ในการแก้ปัญหา การอธิบายการทำงาน หรือ 
การคาดการณ์ผลลัพธ์ 

• สถานะเริ่มต้นของการทำงานที่แตกต่างกันจะให้ 
ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน 

• ตัวอย่างปัญหา เช่น เกม OX โปรแกรมท่ีมีการ
คำนวณ โปรแกรมท่ีมีตัวละครหลายตัวและมีการ
สั่งงานที่แตกต่างหรือมีการสื่อสารระหว่างกัน  
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 2. ออกแบบ และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย 

โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และตรวจหา
ข้อผิดพลาดและแก้ไข 

3. ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ และประเมิน 
ความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

4. รวบรวม ประเมิน นำเสนอข้อมูลและ
สารสนเทศโดยใช้ซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย 
เพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 

• การออกแบบโปรแกรมอย่างง่าย เช่น การออกแบบ 
โดยใช้ storyboard หรือการออกแบบอัลกอริทึม 
• การเขียนโปรแกรมเป็นการสร้างลำดับของคำสั่ง 

ให้คอมพิวเตอร์ทำงาน เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ตาม 
ความต้องการ หากมีข้อผิดพลาดให้ตรวจสอบ 
การทำงานทีละคำสั่ง เมื่อพบจุดที่ทำให้ผลลััพธ์ 
ไม่ถูกต้อง ให้ทำการแก้ไขจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ 
ที่ถูกต้อง 

• ตัวอย่างโปรแกรมท่ีมีเรื่องราว เช่น นิทานที่ม ี
การโต้ตอบกับผู้ใช้  การ์ตูนสั้น  เล่ากิจวัตรประจำวัน 

ภาพเคลื่อนไหว 
• การฝึกตรวจหาข้อผิดพลาดจากโปรแกรมของผู้อื่น 

จะช่วยพัฒนาทักษะการหาสาเหตุของปัญหาได้ดี 
ยิ่งขึ้น 

• ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น 
Scratch, logo 

• การใช้คำค้นที่ตรงประเด็น กระชับ จะทำให้ได้ 
ผลลัพธ์ที่รวดเร็วและตรงตามความต้องการ 

• การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล เช่น 
พิจารณาประเภทของเว็บไซต์ (หน่วยงานราชการ 

สำนักข่าว องค์กร) ผู้เขียน วันที่เผยแพร่ข้อมูล 
• เมื่อได้ข้อมูลที่ต้องการจากเว็บไซต์ต่าง ๆ จะต้อง 

นำเนื้อหามาพิจารณา เปรียบเทียบ แล้วเลือก 
ข้อมูลที่มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กัน 

• การทำรายงานหรือการนำเสนอข้อมูลจะต้อง 
นำข้อมูลมาเรียบเรียง สรุป เป็นภาษาของตนเอง 

ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและวิธีการนำเสนอ 
(บูรณาการกับวิชาภาษาไทย) 

• การรวบรวมข้อมูล ทำได้โดยกำหนดหัวข้อ 
ที่ต้องการ เตรียมอุปกรณ์ในการจดบันทึก 

• การประมวลผลอย่างง่าย เช่น เปรียบเทียบจัดกลุ่ม  
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 

เข้าใจ 
สิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของ
ผู้อื่น 
แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ 
ไม่เหมาะสม 

• วิเคราะห์ผลและสร้างทางเลือกท่ีเป็นไปได้ 
ประเมินทางเลือก (เปรียบเทียบ ตัดสิน) 

• การนำเสนอข้อมูลทำได้หลายลักษณะตามความ 
เหมาะสม เช่น การบอกเล่า เอกสารรายงาน 
โปสเตอร์ โปรแกรมนำเสนอ 

• การใช้ซอฟต์แวร์เพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 
เช่น การสำรวจเมนูอาหารกลางวันโดยใช้ 
ซอฟต์แวร์สร้างแบบสอบถามและเก็บข้อมูล ใช้ 
ซอฟต์แวร์ตารางทำงานเพ่ือประมวลผลข้อมูล 

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการและ 
สร้างรายการอาหารสำหรับ 5 วัน ใช้ซอฟต์แวร์ 
นำเสนอผลการสำรวจรายการอาหารที่เป็น 
ทางเลือกและข้อมูลด้านโภชนาการ 

• การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เข้าใจ 
สิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของผู้อ่ืน 
เช่น ไม่สร้างข้อความเท็จและส่งให้ผู้อ่ืน ไม่สร้าง 
ความเดือดร้อนต่อผู้อื่นโดยการส่งสแปม 

ข้อความลูกโซ่ ส่งต่อโพสต์ท่ีมีข้อมูลส่วนตัวของผู้อ่ืน 
ส่งคำเชิญเล่นเกม ไม่เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวหรือ 
การบ้านของบุคคลอ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ใช้ 
เครื่องคอมพิวเตอร์/ชื่อบัญชีของผู้อื่น 

• การสื่อสารอย่างมีมารยาทและรู้กาลเทศะ 
• การปกป้องข้อมูลส่วนตัว เช่น การออกจากระบบ 

เมื่อเลิกใช้งาน ไม่บอกรหัสผ่าน ไม่บอกเลข 
ประจำตัวประชาชน 

ป.5 1. ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การ
อธิบายการทำงาน การคาดการณ์ผลลัพธ์ 
จากปัญหาอย่างง่าย 

• การใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นการนำกฎเกณฑ์ หรือ 
เงื่อนไขท่ีครอบคลุมทุกกรณีมาใช้พิจารณาในการ 

แก้ปัญหา การอธิบายการทำงาน หรือการคาดการณ ์
ผลลัพธ์ 

• สถานะเริ่มต้นของการทำงานที่แตกต่างกันจะให้ 
ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 2. ออกแบบ และเขียนโปรแกรมที่มีการใช้

เหตุผลเชิงตรรกะอย่างง่าย ตรวจหา
ข้อผิดพลาดและแก้ไข 

3. ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล ติดต่อสื่อสาร 
และทำงานร่วมกัน ประเมินความ
น่าเชื่อถือของข้อมูล 

• การออกแบบโปรแกรมสามารถทำได้โดยเขียน 
เป็นข้อความหรือผังงาน 

• การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการตรวจสอบ 
เงื่อนไขท่ีครอบคลุมทุกกรณีเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ 
ที่ถูกต้องตรงตามความต้องการ 

• หากมีข้อผิดพลาดให้ตรวจสอบการทำงาน 
ทีละคำสั่ง เมื่อพบจุดที่ทำให้ผลลััพธ์ไม่ถูกต้อง 
ให้ทำการแก้ไขจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง 

• การฝึกตรวจหาข้อผิดพลาดจากโปรแกรมของ 
ผู้อื่น จะช่วยพัฒนาทักษะการหาสาเหตุของ 
ปัญหาได้ดียิ่งขึ้น 

• ตัวอย่างโปรแกรม เช่น โปรแกรมตรวจสอบเลขคู่ 
เลขคี่ โปรแกรมรับข้อมูลน้ำหนักหรือส่วนสูง 
แล้วแสดงผลความสมส่วนของร่างกาย โปรแกรม 
สั่งให้ตัวละครทำตามเงื่อนไขที่กำหนด 

• ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม  

• การค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต และการพิจารณา 
ผลการค้นหา 

• การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น อีเมล 
บล็อก โปรแกรมสนทนา 

• การเขียนจดหมาย (บูรณาการกับวิชาภาษาไทย) 
• การใช้อินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสารและทำงาน 

ร่วมกัน เช่น ใช้นัดหมายในการประชุมกลุ่ม 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมในห้องเรียน การแลกเปลี่ยน 
ความรู้ ความคิดเห็นในการเรียน ภายใต้การดูแล 
ของครู 

• การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล เช่น 
เปรียบเทียบความสอดคล้อง สมบูรณ์ของข้อมูล 
จากหลายแหล่ง แหล่งต้นตอของข้อมูล  

• ข้อมูลที่ดีต้องมีรายละเอียดครบทุกด้าน เช่น ข้อดี 
และข้อเสีย ประโยชน์และโทษ 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 4. รวบรวม ประเมิน นำเสนอข้อมูลและ

สารสนเทศ 
ตามวัตถุประสงค์โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือ
บริการ 
บนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย เพ่ือ
แก้ปัญหา 
ในชีวิตประจำวัน 

5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มี
มารยาท 

เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพใน
สิทธิของ 
ผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือ
บุคคล 
ที่ไม่เหมาะสม 

• การรวบรวมข้อมูล ประมวลผล สร้างทางเลือก 
ประเมินผล จะทำให้ได้สารสนเทศเพ่ือใช้ในการ 
แก้ปัญหาหรือการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

• การใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ต 
ที่หลากหลายในการรวบรวม ประมวลผล 
สร้างทางเลือก ประเมินผล นำเสนอ จะช่วยให้ 
การแก้ปัญหาทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และ 
แม่นยำ 

• ตัวอย่างปัญหา เช่น ถ่ายภาพ และสำรวจแผนที่ 
ในท้องถิ่นเพ่ือนำเสนอแนวทางในการจัดการ 
พ้ืนที่ว่างให้เกิดประโยชน์ ทำแบบสำรวจความ 
คิดเห็นออนไลน์ และวิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอข้อมูล 
โดยการใช้ blog หรือ web page 

• อันตรายจากการใช้งานและอาชญากรรม 
ทางอินเทอร์เน็ต 

• มารยาทในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต 
(บูรณาการกับวิชาที่เก่ียวข้อง) 

ป.6 1. ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการอธิบายและ
ออกแบบ 

วิธีการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตประจำวัน 

• การแก้ปัญหาอย่างเป็นขัน้ตอนจะช่วยให้แก้ปัญหา 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

• การใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นการนำกฎเกณฑ์ หรือ 
เงื่อนไขท่ีครอบคลุมทุกกรณีมาใช้พิจารณา 
ในการแก้ปัญหา 

• แนวคิดของการทำงานแบบวนซ้ำ และเงื่อนไข 
• การพิจารณากระบวนการทำงานที่มีการทำงาน 

แบบวนซ้ำหรือเงื่อนไขเป็นวิธีการที่จะช่วย 
ให้การออกแบบวิธีการแก้ปัญหาเป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

• ตัวอย่างปัญหา เช่น การค้นหาเลขหน้าที่ต้องการ 
ให้เร็วที่สุด การทายเลข 1-1,000,000 โดย 
ตอบให้ถูกภายใน 20 คำถาม การคำนวณเวลา 
ในการเดินทาง โดยคำนึงถึงระยะทาง เวลา 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 2. ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย 

เพ่ือ 
แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ตรวจหา
ข้อผิดพลาด 
ของโปรแกรมและแก้ไข 

3. ใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลอย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทำงานร่วมกัน
อย่าง 

ปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน 
เคารพ 
ในสิทธิของผู้อ่ืน แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบ
ข้อมูล 
หรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม 

• การออกแบบโปรแกรมสามารถทำได้โดยเขียน 
เป็นข้อความหรือผังงาน 

• การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการใช้ตัวแปร 
การวนซ้ำ การตรวจสอบเงื่อนไข 

• หากมีข้อผิดพลาดให้ตรวจสอบการทำงานทีละ 
คำสั่ง เมื่อพบจุดที่ทำให้ผลลัพธ์ไม่ถูกต้อง 
ให้ทำการแก้ไขจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง 

• การฝึกตรวจหาข้อผิดพลาดจากโปรแกรมของ 
ผู้อื่นจะช่วยพัฒนาทักษะการหาสาเหตุของปัญหา 

ได้ดียิ่งขึ้น 
• ตัวอย่างโปรแกรม เช่น โปรแกรมเกม โปรแกรม 

หาค่า ค.ร.น. เกมฝึกพิมพ์ 
• ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม 

• การค้นหาอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการค้นหาข้อมูลที่
ได้ตรงตามความต้องการในเวลาที่รวดเร็วจาก
แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือหลายแหล่ง  และข้อมูลมีความ
สอดคล้องกัน 
• การใช้เทคนิคการค้นหาขั้นสูง เช่น การใช้ตัว
ดำเนินการ การระบุรูปแบบของข้อมูล 
• การจัดลำดับผลลัพธ์จากการค้นหาของโปรแกรม 
• การเรียบเรียง สรุปสาระสำคัญ (บูรณาการกับ 

วิชาภาษาไทย) 

• อันตรายจากการใช้งานและอาชญากรรม 
ทางอินเทอร์เน็ต แนวทางในการป้องกัน 

• วิธีกำหนดรหัสผ่าน 
• การกำหนดสิทธิ์การใช้งาน (สิทธิ์ในการเข้าถึง) 
• แนวทางการตรวจสอบและป้องกันมัลแวร์ 
• อันตรายจากการติดตั้งซอฟต์แวร์ท่ีอยู่บนอินเทอร์เน็ต 

ม.1 1. ออกแบบอัลกอริทึมท่ีใช้แนวคิดเชิง
นามธรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรืออธิบายการ
ทำงานที่พบในชีวิตจริง 

• แนวคิดเชิงนามธรรม เป็นการประเมินความสำคัญ 
ของรายละเอียดของปัญหา แยกแยะส่วนที่เป็น 
สาระสำคัญออกจากส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 2. ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย 

เพ่ือแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือ
วิทยาศาสตร์ 

3. รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ประมวลผล 
ประเมินผล 

นำเสนอข้อมูล และสารสนเทศ ตาม
วัตถุประสงค์โดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือบริการบน
อินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย 

• ตัวอย่างปัญหา เช่น ต้องการปูหญ้าในสนาม 
ตามพ้ืนที่ที่กำหนด โดยหญ้าหนึ่งผืนมีความกว้าง 

50 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร จะใช้หญ้า 
ทั้งหมดก่ีผืน 

• การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการใช้ตัวแปร 
เงื่อนไข วนซ้ำ 

• การออกแบบอัลกอริทึม เพ่ือแก้ปัญหา 
ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์อย่างง่าย อาจใช้ 
แนวคิดเชิงนามธรรมในการออกแบบ เพ่ือให้ 
การแก้ปัญหามีประสิทธิภาพ 

• การแก้ปัญหาอย่างเป็นข้ันตอนจะช่วยให้แก้ปัญหา 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

• ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เชน่ Scratch 
• ตัวอย่างโปรแกรม เช่น โปรแกรมสมการ 

การเคลื่อนที่ โปรแกรมคำนวณหาพื้นที่ 
โปรแกรมคำนวณดัชนีมวลกาย 

• การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ 
ประมวลผล สร้างทางเลือก ประเมินผล จะทำให้ 

ได้สารสนเทศเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาหรือการ 
ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

• การประมวลผลเป็นการกระทำกับข้อมูล เพ่ือให้ 
ได้ผลลัพธ์ที่มีความหมายและมีประโยชน์ต่อ 
การนำไปใช้งาน สามารถทำได้หลายวิธี เช่น 
คำนวณอัตราส่วน คำนวณค่าเฉลี่ย 

• การใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ต 
ที่หลากหลายในการรวบรวม ประมวลผล 
สร้างทางเลือก ประเมินผล นำเสนอ จะช่วยให้ 
แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ 

• ตัวอย่างปัญหา เน้นการบูรณาการกับวิชาอ่ืน 
เช่น ต้มไข่ให้ตรงกับพฤติกรรมการบริโภค ค่าดัชนี 
มวลกายของคนในท้องถิ่น การสร้างกราฟ 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ใช้

สื่อ 
และแหล่งข้อมูลตามข้อกำหนดและ
ข้อตกลง 

• ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เช่น 
การปกป้องความเป็นส่วนตัวและอัตลักษณ์ 

• การจัดการอัตลักษณ์ เช่น การตั้งรหัสผ่าน 
การปกป้องข้อมูลส่วนตัว 

• การพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา เช่น 
ละเมิดความเป็นส่วนตัวผู้อื่น อนาจาร วิจารณ์ 
ผู้อื่นอย่างหยาบคาย 

• ข้อตกลง ข้อกำหนดในการใช้สื่อหรือแหล่งข้อมูล 
ต่าง ๆ เช่น Creative commons 

ม.2 1. ออกแบบอัลกอริทึมท่ีใช้แนวคิดเชิง
คำนวณ 
ในการแก้ปัญหา  หรือการทำงานที่พบในชีวิต

จริง 

2. ออกแบบและเขียนโปรแกรมที่ใช้ตรรกะ 
และฟังก์ชันในการแก้ปัญหา 

3. อภิปรายองค์ประกอบและหลักการทำงาน
ของ 

ระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการ
สื่อสาร 

เพ่ือประยุกต์ใช้งานหรือแก้ปัญหาเบื้องต้น 

• แนวคิดเชิงคำนวณ 
• การแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณ 
• ตัวอย่างปัญหา เช่น การเข้าแถวตามลำดับ 

ความสูงให้เร็วที่สุด จัดเรียงเสื้อให้หาได้ง่ายที่สุด 

• ตัวดำเนินการบูลีน 
• ฟังก์ชัน 
• การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการใช้ตรรกะ 

และฟังก์ชัน 
• การออกแบบอัลกอริทึม เพ่ือแก้ปัญหาอาจใช้ 

แนวคิดเชิงคำนวณในการออกแบบ เพื่อให้ 
การแก้ปัญหามีประสิทธิภาพ 

• การแก้ปัญหาอย่างเป็นข้ันตอนจะช่วยให้แก้ปัญหา 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

• ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เชน่ Scratch, 
python, java, c 

• ตัวอย่างโปรแกรม เช่น โปรแกรมตัดเกรด 
หาคำตอบทั้งหมดของอสมการหลายตัวแปร 

• องค์ประกอบและหลักการทำงานของระบบ 
คอมพิวเตอร์ 

• เทคโนโลยีการสื่อสาร 
• การประยุกต์ใช้งานและการแก้ปัญหาเบื้องต้น 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มี

ความ 
รับผิดชอบ สร้างและแสดงสิทธิในการ
เผยแพร่ 
ผลงาน 

• ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย โดยเลือก 
แนวทางปฏิบัติเมื่อพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม เช่น 

แจ้งรายงานผู้เกี่ยวข้อง ป้องกันการเข้ามาของ 
ข้อมูลที่ไม่เหมาะสม ไม่ตอบโต้ ไม่เผยแพร่ 

• การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ 
เช่น ตระหนักถึงผลกระทบในการเผยแพร่ข้อมูล 

• การสร้างและแสดงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของผลงาน 
• การกำหนดสิทธิการใช้ข้อมูล 

ม.3 1. พัฒนาแอปพลิเคชันที่มีการบูรณาการกับ
วิชาอ่ืน 

อย่างสร้างสรรค์ 

2. รวบรวมข้อมูล ประมวลผล ประเมินผล 
นำเสนอ 

ข้อมูลและสารสนเทศตามวัตถุประสงค์ 
โดยใช้ 
ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่ 
หลากหลาย 

3. ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
วิเคราะห์สื่อ 
และผลกระทบจากการให้ข่าวสารที่ผิด เพ่ือ
การ 

ใช้งานอย่างรู้เท่าทัน 

• ขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน 
• Internet of Things (IoT) 
• ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน เช่น 

Scratch, python, java, c, AppInventor 
• ตัวอย่างแอปพลิเคชัน เช่น โปรแกรมแปลง 

สกุลเงิน โปรแกรมผันเสียงวรรณยุกต์ โปรแกรม 
จำลองการแบ่งเซลล์ ระบบรดน้ำอัตโนมัติ 

• การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและ 
ทุติยภูมิ ประมวลผล สร้างทางเลือก ประเมินผล 

จะทำให้ได้สารสนเทศเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหา 
หรือการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

• การประมวลผลเป็นการกระทำกับข้อมูล เพ่ือให้ได้ 
ผลลัพธ์ที่มีความหมายและมีประโยชน์ต่อการ 
นำไปใช้งาน 

• การใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ต 
ที่หลากหลายในการรวบรวม ประมวลผล 
สร้างทางเลือก ประเมินผล นำเสนอ จะช่วยให้ 
แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ 

• ตัวอย่างปัญหา เช่น การเลือกโปรโมชันโทรศัพท์ 
ให้เหมาะกับพฤติกรรมการใช้งาน สินค้าเกษตร 
ที่ต้องการและสามารถปลูกได้ในสภาพดินของ 
ท้องถิ่น 

• การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล  
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 

และมี 
ความรับผิดชอบต่อสังคม ปฏิบัติตาม
กฎหมาย 
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืน 
โดยชอบธรรม 

• การสืบค้น หาแหล่งต้นตอของข้อมูล 
• เหตุผลวิบัติ (logical fallacy) 
• ผลกระทบจากข่าวสารที่ผิดพลาด 
• การรู้เท่าทันสื่อ เช่น การวิเคราะห์ถึงจุดประสงค์ 

ของข้อมูลและผู้ให้ข้อมูล ตีความ แยกแยะเนื้อหา 
สาระของสื่อ เลือกแนวปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 
เมื่อพบข้อมูลต่าง ๆ 

• การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เช่น 
การทำธุรกรรมออนไลน์ การซื้อสินค้า 
ซื้อซอฟต์แวร์ ค่าบริการสมาชิก ซื้อไอเท็ม 

• การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ 
เช่น ไม่สร้างข่าวลวง ไม่แชร์ข้อมูลโดยไม่ตรวจสอบ 

ข้อเท็จจริง 
• กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
• การใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืนโดยชอบธรรม (fair use) 

ม.4 1. ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการ
พัฒนา 

โครงงานที่มีการบูรณาการกับวิชาอ่ืน 
อย่างสร้างสรรค์ และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง 

• การพัฒนาโครงงาน 
• การนำแนวคิดเชิงคำนวณไปพัฒนาโครงงาน 

ที่เก่ียวกับชีวิตประจำวัน เช่น การจัดการพลังงาน 
อาหาร การเกษตร การตลาด การค้าขาย 
การทำธุรกรรม สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม 

• ตัวอย่างโครงงาน เช่น ระบบดูแลสุขภาพ ระบบ 
อัตโนมัติควบคุมการปลูกพืช ระบบจัดเส้นทาง 
การขนส่งผลผลิต ระบบแนะนำการใช้งานห้องสมุด 
ที่มีการโต้ตอบกับผู้ใช้และเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล 

ม.5 1. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และใช้ความรู้ 
ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล 
เทคโนโลยี 
สารสนเทศในการแก้ปัญหาหรือเพ่ิมมูลค่า 
ให้กับบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตจริง 
อย่างสร้างสรรค์ 

• การนำความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
สื่อดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้แก้ปัญหา 
กับชีวิตจริง 

• การเพ่ิมมูลค่าให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ 
• การเก็บข้อมูลและการจัดเตรียมข้อมูลให้พร้อม 

กับการประมวลผล 
• การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  • การเลือกใช้แหล่งข้อมูล เช่น data.go.th, 

wolfram alpha, OECD.org, ตลาดหลักทรัพย์ , 
world economic forum 

• คุณค่าของข้อมูลและกรณีศึกษา 
• กรณีศึกษาและวิธีการแก้ปัญหา 
• ตัวอย่างปัญหา เช่น 

- รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ท่ีดึงดูดความสนใจ และ 
ตรงตามความต้องการผู้ใช้ในแต่ละประเภท 

- การกำหนดตำแหน่งป้ายรถเมล์เพื่อลดเวลา 
เดินทางและปัญหาการจราจร 

- สำรวจความต้องการรับประทานอาหาร 
ในชุมชน และเลือกขายอาหารที่จะได้กำไรสูงสุด 

- ออกแบบรายการอาหาร 7 วัน สำหรับผู้ป่วย 
เบาหวาน 

ม.6 1. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอ 
และ 

แบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย มีจริยธรรม 
และ 
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต อาชีพ สังคม 
และ 
วัฒนธรรม 

• การนำเสนอและแบ่งปันข้อมูล เช่น การเขียน 
บล็อก อัปโหลดวิดีโอ ภาพอินโฟกราฟิก 

• การนำเสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย 
เช่น ระมัดระวังผลกระทบที่ตามมา เมื่อมีการ 
แบ่งปันข้อมูลหรือเผยแพร่ข้อมูล ไม่สร้าง 
ความเดือดร้อนต่อตนเองและผู้อื่น 

• จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
• เทคโนโลยีเกิดใหม่ แนวโน้มในอนาคต 

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
• นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

กับชีวิตประจำวัน 
• อาชีพเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
• ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการ 

ดำเนินชีวิต อาชีพ สังคม และวัฒนธรรม 
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สาระชีววิทยา 

1. เข้าใจธรรมชาติของสิ ่งมีช ีว ิต การศึกษาชีววิทยาและวิธ ีการทางวิทยาศาสตร์  สาร ที ่เป็น
องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต ปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างและ หน้าที่ของเซลล์ 
การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ การแบ่งเซลล์ และการหายใจระดับเซลล์ 

2. เข้าใจการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การถ่ายทอดยีนบนโครโมโซม สมบัติ และหน้าที่ของสาร
พันธุกรรม การเกิดมิวเทชัน เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ หลักฐานข้อมูลและแนวคิด เกี่ยวกับวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต ภาวะสมดุลของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก การเกิดสปีชีส์ใหม่ ความหลากหลาย ทางชีวภาพ กำเนิดของสิ่งมีชีวิต 
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต และอนุกรมวิธาน รวมทั้งนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์ 

3. เข้าใจส่วนประกอบของพืช การแลกเปลี่ยนแก๊สและคายน้ำของพืช การลำเลียง ของพืช  การ
สังเคราะห์ด้วยแสง  การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต  และการตอบสนอง ของพืช รวมทั้งนำ
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

4. เข้าใจการย่อยอาหารของสัตว์และมนุษย์ การหายใจและการแลกเปลี่ยนแก๊ส การลำเลียงสารและ
การหมุนเวียนเลือด ภูมิคุ้มกันของร่างกาย การขับถ่าย การรับรู้และการตอบสนอง การเคลื่อนที่  การสืบพันธุ์
และการเจริญเติบโต  ฮอร์โมนกับการรักษาดุลยภาพ  และพฤติกรรม ของสัตว์ รวมทั้งนำความรู ้ไปใช้
ประโยชน์ 

5. เข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับระบบนิเวศ กระบวนการถ่ายทอดพลังงานและการหมุนเวียน สารในระบบ
นิเวศ ความหลากหลายของไบโอม การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ประชากรและรูปแบบ
การเพิ่มของประชากร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาและ ผลกระทบที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ 
และแนวทางการแก้ไขปัญหา 
สาระเคมี 

1.  เข้าใจโครงสร้างอะตอม  การจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ  สมบัติของธาตุ  พันธะเคมี 
และสมบัติของสาร  แก๊สและสมบัติของแก๊ส ประเภทและสมบัติของสารประกอบอินทรีย์และพอลิเมอร์  
รวมทั้งการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

2. เข้าใจการเขียนและการดุลสมการเคมี ปริมาณสัมพันธ์ในปฏิกิริยาเคมี อัตราการเกิด ปฏิกิริยาเคมี 
สมดุลในปฏิกิริยาเคมี สมบัติและปฏิกิริยาของกรด-เบส ปฏิกิริยารีดอกซ์และเซลล์เคมี ไฟฟ้า รวมทั้งการนำ
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

3. เข้าใจหลักการทำปฏิบัติการเคมี การวัดปริมาณสาร หน่วยวัดและการเปลี่ยนหน่วย การคำนวณ
ปริมาณของสาร ความเข้มข้นของสารละลาย รวมทั ้งการบูรณาการความรู ้และทักษะ ในการอธิบาย
ปรากฏการณ์ในชีวิตประจำวันและการแก้ปัญหาทางเคมี 
 
 

วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 
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สาระฟิสิกส์ 
1.  เข้าใจธรรมชาติทางฟิสิกส์  ปริมาณและกระบวนการวัด  การเคลื่อนที่แนวตรง 

แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน กฎความโน้มถ่วงสากล แรงเสียดทานสมดุลกลของวัตถุ งานและกฎการ
อนุรักษ์พลังงานกล โมเมนตัมและกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม การเคลื่อนที่แนวโค้ง รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

2. เข้าใจการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกส์อย่างง่าย ธรรมชาติของคลื่น เสียงและ การได้ยิน ปรากฏการณ์
ที่เก่ียวข้องกับเสียง แสงและการเห็น ปรากฏการณ์ที่เก่ียวข้องกับแสง รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

3.  เข้าใจแรงไฟฟ้าและกฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และกฎ
ของโอห์ม วงจรไฟฟ้ากระแสตรง พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า การเปลี่ยนพลังงานทดแทน เป็นพลังงานไฟฟ้า 
สนามแม่เหล็ก แรงแม่เหล็กที่กระทำกับประจุไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า การเหนี่ยวนำ แม่เหล็กไฟฟ้าและกฎ
ของฟาราเดย์ ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการสื่อสาร รวมทั้ง นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

4. เข้าใจความสัมพันธ์ของความร้อนกับการเปลี่ยนอุณหภูมิและสถานะของสสาร สภาพยืดหยุ่นของ
วัสดุและมอดุลัสของยัง ความดันในของไหล แรงพยุง และหลักของอาร์คิมีดีส ความตึงผิวและแรงหนืดของ
ของเหลว ของไหลอุดมคติ และสมการแบร์นูลลี กฎของแก๊ส ทฤษฎีจลน์ ของแก๊สอุดมคติและพลังงานใน
ระบบ ทฤษฎีอะตอมของโบร์ ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก ทวิภาวะ ของคลื่นและอนุภาค กัมมันตภาพรังสี 
แรงนิวเคลียร์ ปฏิกิริยานิวเคลียร์ พลังงานนิวเคลียร์ ฟิสิกส์ อนุภาค รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 
สาระโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 

1. เข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก ธรณีพิบัติภัยและผลต่อสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งการศึกษาลำดับชั้นหิน ทรัพยากรธรณ ีแผนที่ และการนำไปใช้ประโยชน์ 

2. เข้าใจสมดุลพลังงานของโลก การหมุนเวียนของอากาศบนโลก การหมุนเวียนของน้ำ ในมหาสมุทร 
การเกิดเมฆ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง การพยากรณ์อากาศ 

3. เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซ ีดาวฤกษ ์และ
ระบบสุริยะ ความสัมพันธ์ของดาราศาสตร์กับมนุษย์จากการศึกษาตำแหน่ง ดาวบนทรงกลมฟ้าและปฏิสัมพันธ์
ภายในระบบสุริยะ รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ ในการดำรงชีวิต 
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ผู้เรียนที่เรียนครบทุกผลการเรียนรู้ มีคุณภาพดังนี้ 

❖   เข้าใจวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการค้นหาคำตอบเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต   สารที่เป็น องค์ประกอบ
ของสิ่งมีชีวิต  และปฏิกิริยาเคมีภายในเซลล์  การใช้กล้องจุลทรรศน์  โครงสร้าง และหน้าที่ของเซลล์ การ
ลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ การแบ่งเซลล์ และการหายใจระดับเซลล์ 

❖ เข้าใจหลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต การถ่ายทอดยีน บนออโตโซมและ
โครโมโซมเพศ โครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีของดีเอ็นเอ การจำลองดีเอ็นเอ กระบวนการสังเคราะห์
โปรตีน การเกิดมิวเทชันในสิ่งมีชีวิต หลักการและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ทางดีเอ็นเอ หลักฐานและข้อมูลที่
ใช้ในการศึกษาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต แนวคิดเก่ียวกับ วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต เงื่อนไขของภาวะสมดุลของ
ฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก กระบวนการเกิดสปีชีส์ใหม่ ของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ กำเนิดของสิ่งมีชีวิต 
ลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิต กลุ่มแบคทีเรีย โพรทิสต์ พืช ฟังไจ และสัตว์ การจำแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นหมวดหมู่
และวิธีการเขียน ชื่อวิทยาศาสตร์ 

❖ เข้าใจโครงสร้างและส่วนประกอบของพืชทั้งราก ลำต้น และใบ การแลกเปลี่ยนแก๊ส การคายน้ำ 
การลำเลียงน้ำและธาตุอาหาร การลำเลียงอาหาร การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช กระบวนการสร้างเซลล์
สืบพันธุ์และการปฏิสนธิของพืชดอก การเกิดผลและเมล็ด บทบาทของสาร ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
และการประยุกต์ใช้ และการตอบสนองของพืช 

❖ เข้าใจกลไกการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต  โครงสร้าง  หน้าที่  และกระบวนการ ต่าง ๆ ของ
สัตว์และมนุษย์ ได้แก่ การย่อยอาหาร การแลกเปลี่ยนแก๊ส การเคลื่อนที่ การกำจัดของเสีย ออกจากร่างกาย
ของสิ่งมีชีวิต ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของมนุษย์ การทำงาน ของระบบประสาทและ
อวัยวะรับความรู้สึก  ระบบสืบพันธุ์  การปฏิสนธิ  การเจริญเติบโต ฮอร์โมน 
และพฤติกรรมของสัตว์ 

❖ เข้าใจกระบวนการถ่ายทอดพลังงานและการหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ ความหลากหลาย
ของไบโอม การเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลง จำนวนประชากรมนุษย์ใน
ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก แนวทางการป้องกันและแก้ไข ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

❖   เข้าใจการศึกษาโครงสร้างอะตอมของนักวิทยาศาสตร์  การจัดเรียงอิเล็กตรอน 
ในอะตอม สมบัติบางประการของธาตุและการจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ พันธะเคมี สมบัติของสารที ่มี 
ความสัมพันธ์กับพันธะเคมี กฎต่าง ๆ ของแก๊ส และสมบัติของแก๊ส ประเภทและสมบัติของ สารประกอบ
อินทรีย์ และประเภทและสมบัติของพอลิเมอร์ 

 

คุณภาพผู้เรียน (วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม) 
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❖   เข้าใจการเขียนและการดุลสมการเคมี การคำนวณปริมาณสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
กับปฏิกิริยาเคม ี อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  สมดุล ในปฏิกิริยา
เคมีและปัจจัยที่มีผลต่อสมดุลเคมี  ทฤษฎีกรด-เบส  สมบัติและปฏิกิริยาของกรด-เบส สารละลายบัฟเฟอร์ 
ปฏิกิริยารีดอกซ์ และเซลล์เคมีไฟฟ้า 

❖   เข้าใจข้อปฏิบัติเบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำปฏิบัติการเคมี 
การเลือกใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือในการทำปฏิบัติการ  หน่วยวัดและการเปลี่ยนหน่วยวัดด้วยการ ใช้แฟกเตอร์
เปลี่ยนหน่วย การคำนวณเกี่ยวกับมวลอะตอม มวลโมเลกุล และมวลสูตร ความสัมพันธ์ ของโมล จำนวน
อนุภาค มวล และปริมาตรของแก๊สที่ STP การคำนวณสูตรอย่างง่ายและสูตร โมเลกุลของสาร ความเข้มข้น
ของสารละลาย การเตรียมสารละลาย และการบูรณาการความรู้และ ทักษะในการอธิบายปรากฏการณ์ใน
ชีวิตประจำวันและการแก้ปัญหาทางเคมี 

❖   เข้าใจธรรมชาติของฟิสิกส์ กระบวนการวัด ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณท่ีเกี่ยวข้อง 
กับการเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่ในแนวตรง แรงลัพธ์ กฎการเคลื่อนที่ แรงเสียดทาน กฎความโน้มถ่วง สากล 
สนามโน้มถ่วง งาน กฎการอนุรักษ์พลังงานกล สมดุลกลของวัตถุ เครื่องกลอย่างง่าย โมเมนตัมและการดล กฎ
การอนุรักษ์โมเมนตัม การชน และการเคลื่อนที่ในแนวโค้ง 

❖    เข้าใจการเคลื่อนที่แบบคลื่น   ปรากฏการณ์คลื่น  การสะท้อน  การหักเห 
การเลี้ยวเบนและการแทรกสอด หลักการของฮอยเกนส์ การเคลื่อนที่ของคลื่นเสียง ปรากฏการณ์ ที่เกี่ยวข้อง
กับเสียง ความเข้มเสียงและระดับเสียง การได้ยิน ภาพที่เกิดจากกระจกเงาและเลนส์ ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับแสงและการมองเห็นแสงสี 

❖   เข้าใจสนามไฟฟ้า แรงไฟฟ้า กฎของคูลอมบ์ ศักย์ไฟฟ้า ตัวเก็บประจุ ตัวต้านทาน 
และกฎของโอห์ม พลังงานไฟฟ้า การเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า เทคโนโลยีด้าน พลังงาน 
สนามแม่เหล็ก ความสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็กกับกระแสไฟฟ้า การเหนี่ยวนำแม่เหล็ก ไฟฟ้า ไฟฟ้า
กระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และประโยชน์ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

❖ เข้าใจผลของความร้อนต่อสสาร สภาพยืดหยุ่น ความดันในของไหล แรงพยุง ของไหลอุดมคติ 
ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส แนวคิดควอนตัมของพลังงาน ทฤษฎีอะตอมของโบร์ ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก ทวิ
ภาวะของคลื่นและอนุภาค การสลายของนิวเคลียสกัมมันตรังสี กัมมันตภาพ ปฏิกิริยานิวเคลียร์ พลังงาน
นิวเคลียร์ ความสัมพันธ์ระหว่างมวลและพลังงาน แรงภายในนิวเคลียส และการค้นคว้าวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาค 

❖   เข้าใจการแบ่งชั้นและสมบัติของโครงสร้างโลก  สาเหตุ  และรูปแบบการเคลื่อนที ่
ของแผ่นธรณีที่สัมพันธ์กับการเกิดลักษณะธรณีสัณฐานและธรณีโครงสร้างแบบต่าง ๆ หลักฐาน ทางธรณีวิทยา
ที่พบในปัจจุบันและการลำดับเหตุการณ์ทางธรณีวิทยาในอดีต สาเหตุ กระบวนการ เกิดแผ่นดินไหว ภูเขาไฟ
ระเบิด สึนาม ิผลกระทบ แนวทางการเฝ้าระวัง และการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย สมบัติและการจำแนกชนิดของ
แร่ กระบวนการเกิดและการจำแนกชนิดหิน กระบวนการเกิดและ การสำรวจแหล่งปิโตรเลียมและถ่านหิน 
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การแปลความหมายจากแผนที่ภูมิประเทศและแผนที่ ธรณีวิทยา และการนำข้อมูลทางธรณีวิทยาไปใช้
ประโยชน์ 

❖  เข้าใจปัจจัยสำคัญท่ีมีผลต่อการรับและปลดปล่อยพลังงานจากดวงอาทิตย์ 
กระบวนการที่ทำให้เกิดสมดุลพลังงานของโลก ผลของแรงเนื่องจากความแตกต่างของความกดอากาศ แรงคอ
ริออลิส แรงสู่ศูนย์กลางและแรงเสียดทานที่มีต่อการหมุนเวียนของอากาศ การหมุนเวียน ของอากาศตามเขต
ละติจูด และผลที่มีต่อภูมิอากาศ ปัจจัยที่ทำให้เกิดการแบ่งชั้นน้ำและการหมุนเวียน ของน้ำในมหาสมุทร 
รูปแบบการหมุนเวียนของน้ำในมหาสมุทร และผลของการหมุนเวียนของน้ำ ในมหาสมุทรที่มีต่อลักษณะลมฟ้า
อากาศ สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างเสถียรภาพ อากาศและการเกิดเมฆ การเกิดแนวปะทะ
อากาศแบบต่าง ๆ และลักษณะลมฟ้าอากาศที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยต่าง  ๆ  ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ของโลก  รวมทั้งการแปลความหมายสัญลักษณ์ ลมฟ้าอากาศ และการพยากรณ์ลักษณะลมฟ้าอากาศเบื้องต้น 
จากแผนที่อากาศและข้อมูลสารสนเทศ 

❖   เข้าใจการกำเนิดและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน  สสาร  ขนาดอุณหภูมิของเอกภพ 
หลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง ประเภทของกาแล็กซี โครงสร้างและองค์ประกอบของกาแล็กซี ทาง
ช้างเผือก  กระบวนการเกิดดาวฤกษ์  และการสร้างพลังงานของดาวฤกษ์  ปัจจัยที่ส่งผลต่อ ความส่องสว่าง
ของดาวฤกษ์ และความสัมพันธ์ระหว่างความส่องสว่างกับโชติมาตรของดาวฤกษ์  ความสัมพันธ์ระหว่างสี 
อุณหภูมิผิว และสเปกตรัมของดาวฤกษ์ วิธีการหาระยะทางของดาวฤกษ์ ด้วยหลักการแพรัลแลกซ์ วิวัฒนาการ
และการเปลี่ยนแปลงสมบัติบางประการของดาวฤกษ์ กระบวนการเกิดระบบสุริยะ การแบ่งเขตบริวารของดวง
อาทิตย ์ลักษณะของดาวเคราะห์ที่เอ้ือต่อการ ดำรงชีวิต การโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ด้วยกฎเคพ
เลอร์ และกฎความโน้มถ่วงของนิวตัน โครงสร้างของดวงอาทิตย์ การเกิดลมสุริยะ พายุสุริยะและผลที่มีต่อโลก 
การระบุพิกัดของดาว ในระบบขอบฟ้าและระบบศูนย์สูตร เส้นทางการขึ้นการตกของดวงอาทิตย์และดาวฤกษ์ 
เวลา สุริยคติ และการเปรียบเทียบเวลาของแต่ละเขตเวลาบนโลก การสำรวจอวกาศและการประยุกต์ใช้  
เทคโนโลยีอวกาศ 

❖ ระบปุัญหา ตั้งคำถามที่จะสำรวจตรวจสอบ โดยมีการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปรต่าง ๆ 
สืบค้นข้อมูลจากหลายแหล่ง ตั้งสมมติฐานที่เป็นไปได้หลายแนวทาง ตัดสินใจเลือก ตรวจสอบสมมติฐานที่
เป็นไปได้ 

❖    ตั้งคำถามหรือกำหนดปัญหาที่อยู่บนพื้นฐานของความรู้และความเข้าใจทาง 
วิทยาศาสตร์ที่แสดงให้เห็นถึงการใช้ความคิดระดับสูงที่สามารถสำรวจตรวจสอบหรือศึกษาค้นคว้าได้  อย่าง
ครอบคลุมและเชื่อถือได้ สร้างสมมติฐานที่มีทฤษฎีรองรับหรือคาดการณ์สิ่งที่จะพบ เพื่อนำไปสู่ การสำรวจ
ตรวจสอบ ออกแบบวิธีการสำรวจตรวจสอบตามสมมติฐานที่กำหนดไว้ได้อย่างเหมาะสม มีหลักฐานเชิง
ประจักษ์  เลือกวัสดุ  อุปกรณ์  รวมทั้งวิธีการในการสำรวจตรวจสอบอย่างถูกต้อง ทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ และบันทึกผลการสำรวจตรวจสอบอย่างเป็นระบบ 
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❖   วิเคราะห์  แปลความหมายข้อมูล  และประเมินความสอดคล้องของข้อสรุป 
เพ่ือตรวจสอบกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงวิธีการสำรวจตรวจสอบ จัดกระทำ ข้อมูลและ
นำเสนอข้อมูลด้วยเทคนิควิธีที่เหมาะสม สื่อสารแนวคิด ความรู้ จากผลการสำรวจ ตรวจสอบ โดยการพูด 
เขียน จัดแสดงหรือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจ โดยมีหลักฐาน อ้างอิงหรือมีทฤษฎีรองรับ 

❖   แสดงถึงความสนใจ  มุ่งม่ัน  รับผิดชอบ  รอบคอบ  และซื่อสัตย์ ในการสืบเสาะ 
หาความรู้ โดยใช้เครื่องมือ และวิธีการที่ให้ได้ผลถูกต้อง เชื่อถือได้ มีเหตุผลและยอมรับได้ว่าความรู้  ทาง
วิทยาศาสตร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 

❖   แสดงถึงความพอใจและเห็นคุณค่าในการค้นพบความรู้ พบคำตอบ หรือแก้ปัญหาได ้
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ แสดงความคิดเห็นโดยมีข้อมูลอ้างอิงและเหตุผลประกอบ เกี่ยวกับผลของ
การพัฒนาและการใช้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างมีคุณธรรมต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม และยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น 

❖     เข้าใจความสัมพันธ์ของความรู้วิทยาศาสตร์ที่มีผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยี 
ประเภทต่าง ๆ และการพัฒนาเทคโนโลยีที่ส่งผลให้มีการคิดค้นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้ า ผลของ
เทคโนโลยีต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 

❖    ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการดำรงชีวิต  และการ
ประกอบอาชีพ แสดงความชื่นชม ภูมิใจ ยกย่อง อ้างอิงผลงาน ชิ้นงานที่เป็นผลมาจาก ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
การพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม ทำโครงงาน หรือสร้างชิ้นงานตามความสนใจ 

❖   แสดงความซาบซึ้ง  ห่วงใย มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า เสนอตัวเองร่วมมือปฏิบัติกับชุมชนในการป้องกัน ดูแลทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
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รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
รายวิชาพื้นฐาน   ระดับชั้นประถมศึกษา ป. 1 - ป. 6 

 ว 11101   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                  จำนวน  80  ชั่วโมง 
 ว 12101   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                  จำนวน  80  ชั่วโมง 
 ว 13101   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                  จำนวน  80  ชั่วโมง 
 ว 14101   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                  จำนวน  80  ชั่วโมง 
 ว 15101   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                  จำนวน  80  ชั่วโมง 
 ว 16101   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                  จำนวน  80  ชั่วโมง 

 

รายวิชาพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ม. 1 - ม. 6 
ว 21101   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ภาคเรยีนที่ 1)  2  หน่วยกิต จำนวน  80  ชั่วโมง 
ว 21102   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ภาคเรยีนที่ 2)  2  หน่วยกิต จำนวน  80  ชั่วโมง 
ว 22101   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ภาคเรยีนที่ 1)  2  หน่วยกิต จำนวน  80  ชั่วโมง 
ว 22102   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ภาคเรยีนที่ 2)  2  หน่วยกิต จำนวน  80  ชั่วโมง 
ว 23101   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ภาคเรยีนที่ 1)  2  หน่วยกิต จำนวน  80  ชั่วโมง 
ว 23102   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ภาคเรยีนที่ 2)  2  หน่วยกิต จำนวน  80  ชั่วโมง 
ว 31101   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ภาคเรยีนที่ 1)  2  หน่วยกิต จำนวน  80  ชั่วโมง 
ว 31102   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ภาคเรยีนที่ 2)  2  หน่วยกิต จำนวน  80  ชั่วโมง 
ว 32101   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ภาคเรยีนที่ 1)  2  หน่วยกิต จำนวน  80  ชั่วโมง 
ว 32102   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ภาคเรยีนที่ 2)  2  หน่วยกิต จำนวน  80  ชั่วโมง 
ว 33101   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ภาคเรยีนที่ 1)  2  หน่วยกิต จำนวน  80  ชั่วโมง 
ว 33102   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ภาคเรยีนที่ 2)  2  หน่วยกิต จำนวน  80  ชั่วโมง 

  

 

 

 

รายวิชาที่เปิดสอน 
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รายวิชาเพิ่มเติม  ระดับชั้นมัธยมศึกษา ม. 1 - ม. 6 
ว 21209   สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์ 1 (ภาคเรียนที ่1) 0.5  หน่วยกิต จำนวน  20  ชั่วโมง 
ว 21210   สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์ 2 (ภาคเรียนที ่2) 0.5  หน่วยกิต จำนวน  20  ชั่วโมง 
ว 22209   วิทยาศาสตร์กับความงาม 1 (ภาคเรียนที่ 1)  0.5  หน่วยกิต จำนวน  20  ชั่วโมง 
ว 22210   วิทยาศาสตร์กับความงาม 2 (ภาคเรียนที่ 2)  0.5  หน่วยกิต จำนวน  20  ชั่วโมง 
ว 23209   ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ 1 (ภาคเรียนที่ 1)  0.5  หน่วยกิต จำนวน  20  ชั่วโมง 
ว 23210   ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ 2 (ภาคเรียนที่ 2)  0.5  หน่วยกิต จำนวน  20  ชั่วโมง 
ว 31201   ออกแบบเทคโนโลยี 1 (ภาคเรียนที่ 1)  0.5  หน่วยกิต จำนวน  20  ชั่วโมง 
ว 31202   วิทยาการคำนวณ 1 (ภาคเรียนที ่2)   0.5  หน่วยกิต จำนวน  20  ชั่วโมง 
ว 32201   ออกแบบเทคโนโลยี 2 (ภาคเรียนที่ 1)   0.5  หน่วยกิต จำนวน  20  ชั่วโมง 
ว 32202   วิทยาการคำนวณ 2 (ภาคเรียนที ่2)   0.5  หน่วยกิต จำนวน  20  ชั่วโมง 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี               รายวิชาพื้นฐาน 
ว 11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี             ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1   
เวลาเรียน 120 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง/สัปดาห)์    จำนวน 3.0 หน่วยกิต 

 
ศึกษา วิเคราะห์ลักษณะ หน้าที่และการดูแลรักษาส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ ลักษณะและหน้าที่

ของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์และพืช ชนิดและสมบัติของวัสดุที่ใช้ทำวัตถุรอบตัว การเกิดเสียงและ ทิศทางการ
เคลื่อนที่ของเสียง ลักษณะของหิน และการมองเห็นดาวบนท้องฟ้าในเวลากลางวัน และกลางคืน การแก้ปัญหา
โดยการลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบ การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ ซอฟต์แวร์หรือสื่อ การใช้งาน
อุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้น การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น  

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  

 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

ว 1.1  ป.1/1, ป.1/2 
ว 1.2  ป.1/1, ป.1/2 
ว 2.1  ป.1/1, ป.1/2 
ว 2.3  ป.1/1 
ว 3.1  ป.1/1, ป.1/2 
ว 3.2  ป.1/1 
ว 4.2  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5 
รวม 15 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
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โครงสร้างรายวิชา 

รหัสวิชา ว 11101  รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   เวลา 120 ช่ัวโมง          จำนวน 3.0 หน่วยกิต 
สัดส่วนคะแนน ระหว่างปีการศึกษา : ปลายปี = 70 : 30 

หน่วยที่ 
ชื่อ 

หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
(120) 

น้ำหนัก
คะแนน 
(100) 

1 ตัวเรา  พืชและสัตว์  ว1.2      ป.1/1 
            ป.1/2 
    

ร่างกายของเรามีอวัยวะต่างๆซึ่งอวัยวะ
เหล่านั้นทำหน้าที่แตกต่างกัน เราจึงควรดูแล
อวัยวะให้สะอาดและปลอดภัยอยู่เสมอ 

พืชและสัตว ์ม ีล ักษณะของส่วนต่างๆ
ภายนอกที่แตกต่างกันไป  โดยโครงสร้างแตล่ะ
ส่วนของพืชและสัตว ์ทำหน้าที ่แตกต่างกัน
เพ่ือให้เหมาะสมต่อการดำรงชีวิต 

27 15 

2 พืชและสัตว์ในท้องถิ่น  ว1.1      ป.1/1 
             ป.1/2 

บริเวณต่างๆในท้องถิ่นจะพบพืชและสัตว์
หลายชนิด  ซึ่งสภาพกวดล้อมในแต่ละบริเวณมี
ความเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของพืชและ
สัตว์แตกต่างกันออกไป  หากสภาพแวดล้อมใน
บริเวณนั ้นเปล ี ่ยนแปลงไปจะมีผลต่อการ
ดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ 

12 10 

3 โป้ง ก้อย และอ่ิม ว4.2      ป.1/1 การเปรียบเทียบของสองสิ่งอาจพบความ
เหมือนและความแตกต่าง ความเหมือนและ
ความแตกต่าง อาจขึ้นอยู่กับลักษณะภายนอก 
หรือการใช้งาน 

5 1 

4 ครอบครัวของเรา ว4.2      ป.1/2 การเล่าเหตุการณ์ หรือเรื่องราว จะต้อง
จัดลำดับขั้นตอนให้ถูกต้อง ในบางครั้งอาจมี
ลำดับที่ถูกต้องมากกว่า 1 แบบ 

4 1 

5 เส้นทางกลับบ้าน ว4.2      ป.1/1 การลองผิดลองถูกเป็นการแก้ปัญหา
ร ูปแบบหน ึ ่ ง  สามารถทำได ้ โดยทดลอง
แก้ปัญหาหลายๆ วิธี แล้วพิจารณาผลลัพธ์เพ่ือ
เลือกวิธีที่เหมาะสม 

4 1 
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หน่วยที่ 
ชื่อ 

หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
(120) 

น้ำหนัก
คะแนน 
(100) 

6 โปรแกรมแก้หิว ว4.2      ป.1/2 
            ป.1/3 

โปรแกรม  ค ื อ  ช ุ ดคำส ั ่ ง ท ี ่ ส ั ่ ง ใ ห้
คอมพิวเตอร์ทำงาน การเขียนโปรแกรมต้องสั่ง
เป็นขั้นตอนท่ีชัดเจนครบถ้วน 

7 2 

สอบปลายภาคเรียน 1 10 
7 วัสดุและการเกิดเสียง ว2.1       ป.1/1 

             ป.1/2 
ว2.2       ป.1/1 

วัสดุที่เป็นของเล่นและของใช้รอบตัวเรา
ทำจากวัสดุต่างๆที ่มีลักษณะเหมือนกันหรือ
ต่างกัน  เช่น  สี  ความแข็ง  พื้นผิว  เป็นต้น  
เราสามารถใช้วัสดุที่สังเกตได้มาเป็นเกณฑ์ใน
การจัดกลุ่มวัสดุได้ 

เส ียงเก ิดจากการส ั ่นของว ัตถ ุท ี ่ เป็น
แหล่งกำเนิดเสียง  ซึ่งมีทั ้งแหล่งกำเนิดเสียง
ตามธรรมชาติและแหล่งกำเนิดเสียงที่มนุษย์
สร้างขึ้น  เสียงเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิด
เสียงทุกทิศทาง 

22 12 

8 หินและท้องฟ้า ว3.1       ป.1/1 
             ป.1/2 
ว.3.2       ป1/1 

หินในธรรมชาติมักมีลักษณะภายนอก
เฉพาะตัวที ่ส ังเกตได ้  เช ่น  ส ี  ลวดลาย  
น้ำหนัก  ความแข็ง  เนื้อหิน  เป็นต้น 

ท้องฟ้า  มีดวงอาทิตย์  ดวงจันทร์  และ
ดาวในเวลากลางวันเราจะมองเห็นดวงอาทิตย์
และอาจมองเห็นดวงจันทร์บางวัน  ในเวลา
กลางคืนเราจะมองเห็นดาวต่างๆและมองเห็น
ดวงจันทร์เกือบทุกคืน 

17 8 

9 หนูน้อยบ้านนา ว4.2      ป.1/4 
ป.1/5 

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช ่น คีย ์บอร์ด 
จอภาพ ทัชแพด เมาส์ พอร์ตยูเอสบี กล้อง   
ตัวอย่างคอมพิวเตอร์ เช่น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 
โน้ตบุ๊ก แล็ปท็อป สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต   การ
ใช้งานคอมพิวเตอร์ เช่น ใช้สร้างงานเอกสาร 
ใช ้วาดภาพ ใช้เล ่นเกม ใช้ค ้นหาข้อมูล ใช้
ติดต่อสื่อสาร  การใช้งานคอมพิวเตอร์อย่าง

4 2 
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หน่วยที่ 
ชื่อ 

หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
(120) 

น้ำหนัก
คะแนน 
(100) 

ปลอดภัย เช่น ระวังไฟดูด นั่งหลังตรง ไม่ใช่
คอมพิวเตอร์นานเกินไป 
การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ เช่น ใช้ผ้าแห้งเช็ด 
ระมัดระวังไม่ให้เปียกน้ำ  เมื่อพบปัญหาจาก
การใช ้คอมพ ิ ว เตอร ์ควรแจ ้ ง ให ้คร ูหรือ
ผู้ปกครองทราบ 

10 งานบ้านงานเรา ว4.2      ป.1/3 การแก้ปัญหาโดยแสดงลำดับขั้นตอนใน
การทำงานที่มีเป้าหมายต่อเนื่องกัน มากกว่า 1 
เป้าหมาย ทำได้โดยการจัดลำดับเป้าหมาย 
แล้ววางแผนการเดินทางจากจุดเริ ่มต้นไปยัง
เป้าหมายที่ 1 จากนั้นจึงเดินทางไปยังเป้าหมาย
ต่อไปตามลำดับ 

4 2 

11 วันงานโรงเรียน ว4.2      ป.1/1 การค้นหาอย่างเป็นระบบทำให้เรามั่นใจ
ได้ว ่าสามารถแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน 

การค้นหาอย่างเป็นระบบทำได้หลายวิธี 
เช่น ค้นหาจากซ้ายไปขวา จากบนลงล่าง จาก
ใกล้ไปไกล หรือค้นหาทีละส่วนการค้นหาอยา่ง
เป็นระบบทำให้เราสามารถแบ่งงานกันทำ เพ่ือ
นำไปสู่ผลลัพธ์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

4 2 

12 ฝนตกน้ำท่วม ว4.2      ป.1/3 การแก้ปัญหาให้สำเร็จต้องแสดงขั้นตอน
ที่ชัดเจน ครบถ้วน และทดสอบผลลัพธ์ก่อนลง
มือปฏิบัติจริง ปัญหาที่มีเงื่อนไข เช่น ต้องหลบ
หล ีกอ ุปสรรคหร ือส ิ ่ งก ีดขวาง สามารถ
แก้ปัญหาได้โดยสร้างแนวทางการแก้ปัญหา
หลายๆ แนวทางแล้วทดสอบว่า แนวทางใดที่
จะไปสู่เป้าหมายได้โดยไม่ผ่านสิ่งกีดขวาง 

4 2 

13 ทุ่งข้าวรวงทอง ว4.2      ป.1/4 โปรแกรมวาดภาพ เช่น เพนต์ (Paint) 
โฟโตช็อป (Photoshop) และ กิมพ์ (GIMP) 

3 2 
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หน่วยที่ 
ชื่อ 

หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
(120) 

น้ำหนัก
คะแนน 
(100) 

การเซฟ (save) คือ การบันทึกข้อมูลไว้ในไฟล์ 
(file)ไฟล์ คือ แฟ้มข้อมูล ซึ่งเป็นได้ทั้งข้อความ 
ภาพ และเสียงควรตั้งชื่อไฟล์ให้สอดคล้องกับ
เนื้อหาในไฟล์ เช่น * / \ < > : “ ? | “ 
โฟลเดอร์ คือ ที่เก็บไฟล์ ใช้ในการจัดหมวดหมู่
ไฟล์ให้เป็นระบบการเปิดไฟล์ จะต้องค้นหา
ไฟล์จากโฟลเดอร์เดียวกับท่ีได้บันทึกไฟล์ไว้ 

รวมระหว่างปี 118 70 

สอบปลายปี 2 30 

รวมทั้งสิ้นตลอดปี 120 100 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี               รายวิชาพื้นฐาน 
ว 12101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี             ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2   
เวลาเรียน 120 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง/สัปดาห)์    จำนวน 3.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษา วิเคราะห์ลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ ่งไม่มีชีวิต ความจำเป็นของแสงและน้ำต่อการ

เจริญเติบโตของพืช วัฏจักรชีวิตของพืชดอก สมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุและการนำไปใช้ประโยชน์  

สมบัติของวัสดุที่เกิดจากการนำวัสดุมาผสมกัน การเลือกวัสดุมาใช้ทำวัตถุตามสมบัติของวัสดุ การนำ

วัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ การเคลื่อนที่ของแสง การมองเห็นวัตถุ การป้องกันอันตรายจากการมอง

วัตถุในบริเวณที่มีแสงสว่างไม่เหมาะสม ส่วนประกอบและการจำแนกชนิดของดิน การใช้ประโยชน์จาก

ดิน การแสดงขั ้นตอนการแก้ปัญหา การตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม การใช้งานซอฟต์แวร์

เบื้องต้น การจัดการไฟล์และโฟลเดอร์ การใช้งานและดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีใน

ชีวิตประจำวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

ว 1.2 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3  
ว 1.3 ป.2/1 
ว 2.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4 
ว 2.3 ป.2/1, ป.2/2 
ว 3.2 ป.2/1, ป.2/2  
ว 4.2 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4 
รวม 16 ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชา 

รหัสวิชา ว 12101  รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   เวลา 120 ช่ัวโมง          จำนวน 3.0 หน่วยกิต 
สัดส่วนคะแนน ระหว่างปีการศึกษา : ปลายปี = 70 : 30 

หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 
(100) 

1 วัสดุรอบตัวเรา ว 2.1  ป.2/1 
          ป.2/2   
          ป.2/3  
          ป.2/4  
 

ว ัสด ุแต ่ละชน ิดม ีสมบ ัต ิการด ูดซ ับน้ำ
แตกต่างกัน วัสดุบางอย่างสามารถนำมาผสมกัน
ซึ่งทำให้ได้สมบัติที่เหมาะสมการนำวัสดุมาทำ
เป็นวัตถุ ในการใช้งานตาม 

วัตถุประสงค์ขึ้นอยู่กับสมบัติของวัสดุ และ
นำมาใช้ประโยชน์ได้ 

24 15 

2 แสง ว 2.3 ป.2/1 
          ป.2/2 
 

แสงเคล ื ่อนท ี ่จากแหล ่งกำเน ิดแสงทุก
ทิศทางเป็นแนวตรง การมองเห็นวัตถุที ่เป็น
แหล่งกำเนิดแสง แสงจากวัตถุนั ้นจะเข้าสู ่ตา
โดยตรง ถ้ามีแสงที่สว่างมากๆ เข้าสู่ตาอาจเกิด
อันตรายต่อตาได้  

16 8 

3 การแก้ปัญหา 
อย่างง่าย 

ว 4.2    ป.2/1 ในชีวิตประจำวันของนักเรียนแต่ละคนจะ
พบปัญหามากมาย ซึ่งในแต่ละปัญหาที่พบนั้น
อาจแตกต ่ างก ั น ไปตามสถานการณ์ แ ล ะ
สภาพแวดล้อม เช่น การลืมสิ ่งของที ่จะนำไป
โรงเร ียนการค้นพบปัญหานั ้นจะช่วยให ้เรา
สามารถหาวิธีการแก้ปัญหาได้สำเร็จ 

การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา สามารถทำ
ได้หลายวิธี โดยการเขียน บอกเล่า การวาดภาพ
หรือใช้สัญลักษณ์ โดยก่อนแก้ปัญหาต้องมีการ
วางแผนการแก้ป ัญหาก่อน แล ้วค ่อยลงมือ
แก้ปัญหา ซึ ่งจะช่วยให้กาแก้ปัญหาประสบ
ผลสำเร็จ มีประสิทธิภาพ และประหยัดเวลา 

เกมการแก้ปัญหา เป็นการฝึกการแก้ปญัหา
อย่างเป็นระบบ โดยใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหาเข้า
มาช่วยในการแก้ปัญหา และเกมการแก้ปัญหา ยัง

7 2 
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หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 
(100) 

ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านสติปัญญา และให้
ความสนุกสนานเพลิดเพลินอีกด้วย 

 
4 การเขียนโปรแกรม

เบื้องต้น 
ว 4.2    ป.2/2 ในการเริ่มเขียนโปรแกรมจะต้องออกแบบ

การทำงานของโปรแกรมข้ึนมาก่อน หรือเรียกว่า 
ขั้นตอนวิธี ซึ่งทำได้โดยการสร้างลำดับของคำสั่ง 
เช่น ถ้าให้หุ่นยนต์เดินไปทางขวา 3 บล็อก แล้ว
เดินขึ้นด้านบน เราอาจคิดขั้นตอนวิธีเป็นคำพูด
ขึ้นมาก่อน แล้วเปลี่ยนเป็นโปรแกรมโดยใช้บัตร
คำสั่ง 

การเขียนโปรแกรมมีเครื่องมือในการเขียน
โปรแกรมหลายรูปแบบ เช่น เขียนโปรแกรมโดย
ใช้คำสั่ง ของภาษาโปรแกรมตามที่ออกแบบไว้ 
หรือเขียนโปรแกรมโดยใช้บัตรคำสั่งที่ออกแบบ
ไว้ให้หุ่นยนต์เข้าใจ 

แหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม
ที่น่าสนใจในปัจจุบันมีอยู่มากมาย เช่น เว็บไซต์ 
https://code.org  จะมีบทเรียนให้เลือกเรียน 
หรือฝึกเขียนโปรแกรมมากมาย 

การเข ียนโปรแกรมบางคร ั ้ งอาจม ีข้ อ 
ผิดพลาด เกิดขึ้น เช่น การเขียนโปรแกรมด้วย
คำสั่งแล้วเราสะกดผิดหรือเขียนคำสั่งที่โปรแกรม
เข้าใจ หากตรวจสอบทีละคำสั ่งแล้วแก้ไขให้
ถูกต้อง โปรแกรมสามารถทำงานต่อไปได้ 

12 5 

สอบปลายภาคเรียนที่ 1 1 10 
5 สิ่งมีชีวิตรอบตัว 

 
ว 1.2  ป.2/1 
          ป.2/2   
          ป.2/3 
ว 1.3  ป.2/2  
 

พืชต้องการน้ำ แสง เพ่ือการเจริญเติบโตพืช
ดอกเมื ่อเจริญเติบโตจะมีดอก พืชต้นใหม่จะ
เจริญเติบโตออกดอกเพื่อสืบพันธุ์มีผลต่อไปได้
อีกหมุนเวียนต่อเนื ่องเป็นวัฏจักรชีวิตของพืช
ดอก 

23 15 
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หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 
(100) 

สิ่งที่อยู่รอบตัวเรามีทั้งที่เป็นสิ่งมีชีวิตและ
สิ ่งไม่มีช ีว ิต สิ ่งมีช ีว ิตต้องการอาหาร มีการ
หายใจเจร ิญเต ิบโต  ข ับถ ่าย  เคล ื ่อนไหว 
ตอบสนองต่อสิ่งเร้าและสืบพันธุ์ ส่วนสิ่งไม่มีชีวิต
จะไม่มีลักษณะดังกล่าว 

 
6 ดินในท้องถิ่น ว 3.2  ป.2/1 

          ป.2/2 
ดินประกอบด้วยเศษหิน ซากพืช ซากสัตว์

ผสมอยู่ในเนื้อดิน มีอากาศและน้ำแทรกอยู่ตาม
ช่องว่างในเนื้อดิน ดินจำแนกเป็น ดินร่วน ดิน
เหนียวและดินทราย ดินแต่ละชนิดนำไปใช้
ประโยชน์ได้แตกต่างกันตามลักษณะและสมบัติ
ของดิน 

15 7 

7 การใช้ซอฟต์แวร์ใน
การทำงาน 

ว 4.2  ป.2/3 
           
           
           
           
 

โปรแกรมประมวลคำเป็นโปรแกรมที่ใช้ใน
การพิมพ์งานด้านเอกสาร ซึ่งมีอยู่หลายโปรแกรม   
เช่น โปรแกรมโน้ตแพด  โปรแกรมเวิร์ดแพด และ
โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศเวิร์ด ซึ ่งเป็นที่
ได้รับความนิยม เพราะมีความสามารถในการ
ทำงานได้อย่างหลากหลาย 

โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศเวิร์ด มีความ 
สามารถที่โดดเด่นในเรื่องของงานด้านการจัดทำ
เอกสารและอีกความสามารถหนึ ่ง คือ การทำ
เอกสารในรูปแบบแผ่นพับที ่ใช้ในการนำเสนอ
เอกสารให้น่าสนใจ เช่น แผ่นพับแนะนำสถานที่
ท่องเที่ยว 

12 5 

โปรแกรมกราฟิก เป็นโปรแกรมสำหรับวาด
ภาพระบายสี เช่น โปรแกรมระบายสี (Paint) ซึ่ง
จะมีเครื่องมือในการวาดภาพระบายสีและจัดการ
กับภาพมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการพลิกหรือหมุน
ภาพ การย่อขนาดภาพ และการเอียงภาพ 

โปรแกรมนำเสนอมีอยู่หลายประเภท ซึ่งแต่
ละประเภทจะมีร ูปแบบและความสามารถที่
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หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 
(100) 

แตกต่างกันออกไป แต่ที ่ได้รับความนิยมเป็น
อย่างมาก คือ โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศ
เพาเวอร์พอยต์ที่สามารถนำเสนอข้อมูลได้ หลาย
รูปแบบ เช่น ภาพ ข้อความภาพ เคลื ่อนไหว 
และเสียง 

เคร ื ่องคอมพิวเตอร ์ม ีการเก ็บข้อมูลใน
ลักษณะต่าง ๆ ซึ่งเกิดจากการใช้ซอฟต์แวร์ต่าง 
ๆ สร้างขึ้นมาจนเป็นไฟล์ และมีการคัดแยกไฟล์
ตามหมวดหมู่ โดยมีการจัดเรียงให้เป็นระเบียบ 
เรียกว่า โฟลเดอร์ 

8 การใช้และบำรุงรักษา
อุปกรณ์เทคโนโลยี 

 

ว 4.2 ป.2/4 
ว 4.2 ป.2/4 

อุปกรณ์เทคโนโลยีมีหลายชนิดแต่การใช้
งานเบื้องต้นมักเป็นอุปกรณ์ท่ีนำมาใช้ประโยชน์
สำหรับค้นหาข้อมูล รวบรวมข้อมูล การ
ประมวลผลข้อมูล การทำสำเนาข้อมูล การแสดง
ผลลัพธ์ 

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีอยู่หลายอย่าง เมื่อใช้
งานไประยะหนึ่งอาจเกิดการชำรุดหรือเสียหาย
ได้ ซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุ แต่ถ้าดูแลรักษา
อุปกรณ์อย่างถูกวิธีจะทำให้ใช้งานได้นานมากข้ึน 

8 3 

การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีเราอาจต้องใช้
ร่วมกัน ซึ่งจะทำให้การเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่เก็บ
ไว้ในเครื ่องได้และอุปกรณ์บางชนิดสามารถ
ติดต่อกับเครือข่ายได้ หากผู ้ไม่หวังดีนำไปใช้
ในทางท่ีไม่ถูกต้องจะส่งผลเสียหายกับตัวเราได้ 

ระหว่างปี 118 70 
สอบปลายปี 2 30 

รวมทั้งสิ้นตลอดปี 120 100 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี               รายวิชาพื้นฐาน 
ว 13101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี             ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3   
เวลาเรียน 120 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง/สัปดาห)์    จำนวน 3.0 หน่วยกิต 

 
ศึกษา วิเคราะห์ ปัจจัยในการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์ วัฏจักรชีวิตของสัตว์ 

วัตถุประกอบขึ้นจากชิ ้นส่วนย่อยซึ ่งสามารถแยกออกจากกันและประกอบกันเป็นวัตถุ  ชิ ้นใหม่ได้การ

เปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อทำให้ร้อนขึ้นหรือเย็นลง ผลของแรงที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง การเคลื่อนที่ของวัตถุ 

แรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัส วัสดุที่แม่เหล็กดึงดูดได้ แรงแม่เหล็ก ขั้วแม่เหล็ก การเปลี่ยนพลังงานหนึ่งไปเป็นอีก

พลังงานหนึ่ง การทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า แหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด

และปลอดภัย การเกิดกลางวันกลางคืน การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ การกำหนดทิศ ความสำคัญของดวง

อาทิตย์ ส่วนประกอบของอากาศ ความสำคัญของอากาศ ผลกระทบของมลพิษทางอากาศ การเกิดลม 

ประโยชน์และโทษของลม การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะเบื้องต้น การเขียนโปรแกรม

แบบวนซ้ำโดยใช้บัตรคำสั่งและการตรวจหาข้อผิดพลาด การใช้อินเทอร์เน็ตและข้อตกลงในการใช้งาน การ

รวบรวมข้อมูล การประมวลผลข้อมูลเบื้องต้น การนำเสนอข้อมูล เทคโนโลยี ในงานด้านต่าง ๆ ข้อดีและข้อเสีย

ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ

สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิต

วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

ว 1.2  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4 
ว 2.1  ป.3/1, ป.3/2 
ว 2.2  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4 
ว 2.3  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 
ว 3.1  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3  
ว 3.2  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4 
ว 4.2  ป.3/1, ป 3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5 
รวม 25 ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชา 

รหัสวิชา ว 13101  รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   เวลา 120 ช่ัวโมง          จำนวน 3.0 หน่วยกิต 
สัดส่วนคะแนน ระหว่างปีการศึกษา : ปลายปี = 70 : 30 

ที่ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
(120) 

น้ำหนัก
คะแนน 
(100) 

1 กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

 วิทยาศาสตร์ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับสิ่ง
ต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรา วิธีการและขั้นตอน ที่ใช้
เพ ื ่อตอบปัญหาที ่ เราสงส ัยร ียกว ่าว ิธ ีการ
ว ิทยาศาสตร ์ เม ื ่อเราทำการศึกษาโดยใช้
ก ระบวนการว ิ ทย าศ าสตร ์  จ ะ เก ิ ด จิ ต
วิทยาศาสตร์ ทำให้เราเป็นคนมีความสนใจใฝรู่้ 
ม ีความรับผิดชอบ มีเหตุมีผล และมีความ
ซื่อสัตย์ 

10 5 

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

มน ุษย ์นำความร ู ้ท ี ่ ได ้ เก ี ่ ยวก ับการ

ถ่ายทอดลักษณะทาง พันธุกรรมมาใช้ประโยชน์

ในการพัฒนาสายพันธุ์ของสัตว์ สิ่งมีชีวิตที่ไม่

สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่  

เปลี ่ยนแปลงไปได้ ก็จะสูญพันธุ ์ไปในที ่สุ ด  

ส ิ ่ ง ม ี ช ี ว ิ ต ท ี ่ ส า ม า ร ถ ป ร ั บ ต ั ว เ ข ้ า กั บ

สภาพแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลงไปได้ 

20 10 

3 การเปลี่ยนแปลงของ
วัตถุและวัสดุ 

ว 2.1 ป.3/1 
ว 2.1 ป.3/2 
 

วัตถุอาจมาจากชิ้นส่วนย่อยๆ แต่ละชิ้นมี

ลักษณะเหมือนกันมาประกอบเข้าด้วยกัน เมื่อ

แยกชิ้นส่วนย่อยๆแต่ละชิ้นเหล่านั้นมาประกบ

เป็นชิ้นส่วนใหม่ได้  

10 5 

1 Coding อะไรเอ่ย ว4.2 ป.3/1 อัลกอลิทึม (Algorithm) เป็นขั้นตอนที่
ใช้แก้ปัญหา ประกอบด้วยวิธ ีการเป็นขั ้นๆ 
จนกระท ั ่ งแก ้ป ัญหาได ้สำเร ็จ  การแสดง
อัลกอริทึม ทำได้หลายวิธี เช่น การเขียน บอก
เล่า วาดภาพ หรือใช้สัญลักษณ์ 

5 2 
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ที่ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
(120) 

น้ำหนัก
คะแนน 
(100) 

2 ตามใจฉันกำหนด ว4.2 ป.3/2 การเริ่มเขียนโปรแกรมจะต้องออกแบบ
การทำงานของโปรแกรมข ึ ้นมาก ่อน หรือ
เรียกว่า ขั้นตอนวิธีโดยสร้างเป็นลำดับของคำสั่ง
ที่ต้องการให้ทำงาน 

3 2 

3 ท่องโลกกว้าง ว4.2 ป.3/3 เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่าย
ขนาดใหญ่ ทำให้แลกเปลี ่ยนกันได้ง ่ายขึ้น 
ติดต่อสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ได้ง่ายขึ้น และมี
โปรแกรมให้บริการต่างๆ เป็นจำนวนมาก 

3 2 

4 โลกไร้พรมแดน ว4.2 ป.3/3 การส ืบค ้นข ้อม ูลท ี ่ เราสนใจโดยใช้  
Search Engine นั ้นจะต้องใช ้ส ิ ่งท ี ่ เร ียกว่า 
คำค้น เมื่อป้อนคำค้นที่ต้องการค้นหาลงไปแล้ว
กดแป ้น Enter จะพบข้อม ูลรายการต ่างๆ 
แสดงออกมา 

4 2 

5 ค้นหาเรื่องราว ว4.2 ป.3/3,ป.
3/4 

การนำความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต มา
ประยุกต์ใช้ในการศึกษาหาความรู้  ได้แก่ การ
สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต โดยการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับการศึกษา 

4 2 

สอบกลางภาคเรียน 1 10 
4 แรงและการเคลื่อนที่

ของวัตถุ 
ว 2.2 ป.3/1 
ว 2.2 ป.3/2 
ว 2.2 ป.3/3 
ว 2.2 ป.3/4 

การดึงหรือการผลัก เป็นการออกแรง

กระทำของวัตถุ อาจทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปจาก

ตำแหน่งหนึ ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ ่งได้ หรือ 

เคลื่อนที่ช้า ลง เร็วขึ้นหรือหยุดการเคลื่อนที่ได้  

10 5 

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

อากาศ ประกอบด้วยแก๊สไนโตรเจน 

แก๊สออกซิเจน  แก๊ส  คาร์บอนไดออกไซด์  

และแก๊สอื ่นๆ รวมทั้งไอน้ำและฝุ ่น  ละออง  

อากาศมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต สิ่งมีชีวิต

ทุกชนิดต้อง ใช้อากาศในการหายใจ มีแนวทาง

ในการปฏิบัติตนเพื่อลดมลพิษในอากาศ 

10 5 
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ที่ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
(120) 

น้ำหนัก
คะแนน 
(100) 

6 พลังงานบนโลกของ
เรา 

ว 2.3 ป.3/1 
ว 2.3 ป.3/2 
ว 2.3 ป.3/3 

เมื ่อถูว ัตถุบางชนิดแล้วเข้าใกล้กันจะ
ดึงดูดหรือผลักกันได้ แรงที่เกิดขึ้นนี้  เรียกว่า 
แรงไฟฟ้า และวัตถุนั้นจะดึงดูด วัตถุเบาๆ ได้  

ไฟฟ้าจากเซลล์ไฟฟ้าหร ือแบตเตอรี่
สามารถทำงานได ้ ไฟฟ้า  จ ึงเป ็นพลังงาน 
พลังงานไฟฟ้าเปลี ่ยนเป็นพลังงานอื ่นได้ ซึ่ง
ตรวจสอบได้จาก เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน การ
ผล ิตไฟฟ้าใช ้พล ังงานจากแหล ่งพล ั งงาน
ธรรมชาติ เป็นแหล่งพลังงานที่มีจำกัด และ
แหล่งพลังงานหมุนเวียน เราใช้ไฟฟ้าอย่ าง 
รวมทั้งใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย  

15 5 

7 ดวงอาทิตย์กับชีวิต ว 3.1 ป.3/1 
ว 3.1 ป.3/2 
ว 3.1 ป.3/3 
 

ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญ
ของโลก เพราะให้ทั้ง พลังงานความร้อนและ
พลังงานแสง ซึ ่งช ่วยในการ  ดำรงชีว ิตของ
สิ่งมีชีวิต 

โ ล ก ห ม ุ น ร อ บ ต ั ว เ อ ง ท ำ ใ ห ้ เ กิ ด
ปรากฏการณ์  เก ิดกลางว ันและกลางคืน 
กำหนดทิศโดยสังเกตจากการขึ้นและการตก
ของดวง อาทิตย์ ให้ด้านที่เห็นดวงอาทิตย์ขึ้น
เป็นทิศตะวันออก และด้านที่เห็นดวงอาทิตย์
ตกเป็นทิศตะวันตก เมื่อใช้ทิศ ตะวันออกเป็น
หลัก โดยให้ด้านขวามืออยู่ทางทิศ ตะวันออก 
ด้านซ้ายมืออยู ่ทางทิศตะวันตก ด้านหน้าจะ 
เป็นทิศเหนือ และด้านหลังจะเป็นทิศใต้ 

4 5 

13 หนูน้อยนักขาย ว4.2 ป.3/3,ป.
3/4 

ซอฟแวร์นำเสนอ เป็นโปรแกรมที ่ ใช้
นำเสนอข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และเป็น
ซอฟแวร์ประยุกต์ที่สามารถนำเสนอข้อมูลใน
ร ูปแบบต ัวอ ักษร  ตาราง  กราฟ ภาพนิ่ ง 
ภาพเคลื่อนไหว และเสียง 

4 2 
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ที่ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
(120) 

น้ำหนัก
คะแนน 
(100) 

14 ปลอดภัยไว้ก่อน ว4.2 ป.3/5 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาท
สำคัญและส่งผลต่อการเปลี ่ยนแปลงในทุกๆ 
ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการดำเนินชีวิตประจำวัน 
การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการ
ดำเนินงานในทุกสาขาอาชีพ ทำให้ทึกคนใน
สังคมต้องมีการปรับตัว และพัฒนาตนเองให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศมีทั้งคุณและ
โทษนักเรียนต้องศึกษาเพื่อใช้งานได้อย่างรู้เท่า
ทัน และสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัยใน
สังคมปัจจุบัน นอกจากนนี้ยังต้องสามารถเลือก
และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านต่างๆ อย่าง
สร้างสรรค์และมีจริยธรรม 

6 3 

15 ชีวิตรวดเร็ว 
ด้านเทคโนโลยี 

ว4.2 ป.3/4,ป.
3/5 

ป ั จจ ุ บ ั น เ ร า ในช ี ว ิ ตประจำว ั นกับ
เทคโนโลยีต่างๆ จนเป็นปกติ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ว่าจะเป็นการเรียน
การสอนในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีการใช้เทคโนโลยี
เป็นเครื่องมือประกอบช่วยในการเรียนรู้  หรือ
การใช้เครื ่องมือต่าง ๆ ที ่ช ่วยอำนวยความ
สะดวกในชีวิตประจำวัน ด้วยเหตุผลนี้ คนรุ่น
ใหม่จึงควรเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4 3 

16 ข้อตกลงของส่วนรวม ว4.2 ป.3/5 อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายที่ทำให้ผู ้ใช้
สามารถเชื ่อมต่อเข้าสู ่แหล่งข้อมูลต่างๆ ได้
อย่างกว้างขวาง ดังนั้นผู้ใช้ 

อินเทอร์เน็ตจึงต้องเรียนรู้และทำความ
เข้าใจเกี ่ยวกับมารยาท ข้อปฏิบัติ รวมไปถึง
กฎหมายในการใช้งานอินเทอร์เน็ต 

เพื่อให้การใช้งานเครือข่ายร่วมกับผู้อ่ืน
เกิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ 

4 2 
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ที่ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
(120) 

น้ำหนัก
คะแนน 
(100) 

เวลาเรียนกลางปี – เวลาเรียนปลายปี 118 70 

สอบปลายปี 2 30 

รวมทั้งสิ้นตลอดปี 120 100 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี               รายวิชาพื้นฐาน 
ว 14101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี             ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4   
เวลาเรียน 120 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง/สัปดาห)์    จำนวน 3.0 หน่วยกิต 

 

ศึกษา วิเคราะห์ การจำแนกสิ่งมีชีวิตเป็นกลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ และกลุ่มที่ ไม่ใช่พืชและสัตว์ การจำแนก

พืชออกเป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอก การจำแนกสัตว์ออกเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 

ลักษณะเฉพาะของสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มปลา กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน กลุ่ม

นก และกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม หน้าที่ของ ราก ลำต้น ใบและดอกของพืชดอก สมบัติทางกายภาพ ด้าน

ความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การนำความร้อน และการน าไฟฟ้าของวัสดุ การนำสมบัติทางกายภาพของวัสดุไปใช้

ในชีวิตประจำวัน สมบัติของสสารทั้ง 3 สถานะ ผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุ การวัดน้ำหนักของวัตถุ มวล

ของวัตถุที่มีผลต่อการ เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ และตัวกลางของแสง การข้ึนและตกและรูปร่างดวง

จันทร์ และ องค์ประกอบของระบบสุริยะ การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การออกแบบและเขียน 

โปรแกรมอย่างง่าย การตรวจหาข้อผิดพลาดในโปรแกรม การค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตและการใช้ คำค้น 

การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล การรวบรวม นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ  

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ

สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิต

วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

ว 1.2  ป.4/1  
ว 1.3  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4 
ว 2.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4  
ว 2.2  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 
ว 2.3  ป.4/1  
ว 3.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 
ว 4.2  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5 
รวม 21 ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชา 

รหัสวิชา ว 14101  รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   เวลา 120 ช่ัวโมง          จำนวน 3.0 หน่วยกิต 
สัดส่วนคะแนน ระหว่างปีการศึกษา : ปลายปี = 70 : 30 

ที่ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 
(100) 

 
1 

เทอม 1 
การเรียนรู้สิ่งต่างๆ
รอบตัว 

-   
วิทยาศาสตร์ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่

อยู่รอบตัวเรา วิธีการและขั้นตอน ที่ใช้เพื่อตอบ
ปัญหาที่เราสงสัยเรียกว่าวิธีการวิทยาศาสตร์ ซึ่งมี
ทั้งเป็นทักษะขั้นพ้ืนฐาน เช่น การสังเกต การวัด 
การใช้จำนวน และทักษะขั้นผสม เช่น การตั้ง
สมมุติฐาน การกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ  การ
กำหนดและควบคุมตัวแปร การทดลอง การ
ตีความหมายและการลงข้อสรุป เมื่อเรา
ทำการศึกษาโดยใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์ จะ
เกิดจิตวิทยาศาสตร์ ทำให้เราเป็นคนมีความสนใจ
ใฝ่รู้ มีความรับผิดชอบ มีเหตุมีผล และมีความ
ซื่อสัตย์ 

6 10 

2 สิ่งมีชีวิต ว 1.2 ป.4/1 
ว 1.3 ป.4/1 
ว 1.3 ป.4/2 
ว 1.3 ป.4/3 
ว 1.3 ป.4/4 

สิ่งมีชีวิตโดยใช้ความเหมือน และความ 

• แตกต่างของลักษณะของสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่ม 

• พืช กลุ่มสัตว์ และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์ 

• พืชดอกและพืชไม่มีดอก สัตว์ออกเป็นสัตว์มีกระดูก

สันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง แบ่ง ลักษณะ

เฉพาะที่สังเกตได้ของสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่ม

ปลา กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำ สะเทินบก กลุ่ม

สัตว์เลื้อยคลาน กลุ่มนก และกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วย

น้ำนม  

24 20 

3 แรงและพลังงาน ว 2.2 ป.4/1 
ว 2.2 ป.4/2 
ว 2.2 ป.4/3 

แรงโน้มถ่วงของโลกเป็นแรงดึงดูดที่โลกกระทำต่อ

วัตถ ุซึ่งมีทิศทางเข้าส่าจุดศูนย์กลางของโลก จึง

9 10 
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ที่ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 
(100) 

ว 2.3 ป.4/4 
 

ทำให้วัตถุตกลงสู่พ้ืนเสมอ เมื่อมองสิ่งต่างๆผ่าน

วัตถตุ่างชนิดกัน เป็นตัวกลาง จะทำให้เรา

มองเห็นสิ่งต่าง ๆ  แตกต่างกันออกไป ซึ่งจำแนก  

ออกเป็นตัวกลางโปร่งใส  โปร่งแสง และทึบแสง 

4 การแก้ปัญหา 
(วิทยาการคำนวณ) 

ว 4.1 ป4/1 
ว 4.2 ป.4/1 
 

การออกแบบโปรแกรมการแก้ปัญหา เป็นการ
ออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหาที่ควรออกแบบให้ 
ครอบคลุมทุกกรณีตามเงื่อนไขท่ีโจทย์กำหนด และ
อาจนำขั้นตอนนี้ไปใช้ได้หลาย ๆ ครั้งตามต้องการ 
การเขียนโปรแกรมเป็นการสร้างลำดับของคำสั่งให้
คอมพิวเตอร์ทำงาน เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ตามความ
ต้องการ หากมีข้อผิดพลาดให้ตรวจสอบการทำงาน
ทีละคำสั่งเมื่อพบจุดที่ทำให้ผลลัพธ์ไม่ถูกต้องให้ทำ
การแก้ไขจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง 

9 5 

5 เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 
(วิทยาการคำนวณ) 

ว 4.2 ป.4/2 
ว 4.2 ป.4/3 
ว 4.2 ป.4/4 

การนำคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องและอุปกรณ์
เทคโนโลยีมาเชื่อมต่อกันมากกว่า 1 เครื่องเป็น
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทำให้สามารถแลกเปลี่ยน
ข้อมูล สำรองข้อมูล รวมถึงการติดต่อสื่อสารได้ 
และเพ่ือค้นหาข้อมูลทั้งข้อมูลที่เป็นตัวอักษรและภาพ  
เปรียบเทียบเลือกข้อมูลที่มีความสอดคล้องและ
สัมพันธ์กันประเมินความน่าเชือ่ถือของข้อมูล การใช ้
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ยูทูบ บริการเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ข้อปฏิบัติในการใช้อินเทอร์เน็ตและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย  ถูกต้อง และ
เหมาะสม 

11 5 

สอบกลางภาคเรยีน 1 10 
 
6 

เทอม 2 
วัสดุและสสาร 

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

 

สมบัติทางกายภาพด้านความแข็ง สภาพยืดหยุ่น 

การนำความร้อน และการนำ 

ไฟฟ้าของวัสดุโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์จาก 

 
25 

 
15 
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ที่ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 
(100) 

ว 2.1 ป.4/4 การทดลองและระบุการนำสมบัติเรื่องความแข็ง 

สภาพยืดหยุ่น การนำความร้อน และการนำ 

ไฟฟ้าของวัสดุไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

 

7 โลกและอวกาศ ว 3.1 ป.4/1 
ว 3.1 ป.4/2 
ว 3.1 ป.4/3 

ระบบสุริยะ มีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง และมี

ดวงดาวบริวารโคจรอยู่โดยรอบ อีกทั้งยะมีวัตถุ

ท้องฟ้าอ่ืนๆ ดวงจันทร์ปรากฏขึ้นทางทิศ

ตะวันออกและตกทางทิศตะวันตก และในแต่ละ

คืนเราจะมองเห็นดวงจันทร์ ที่มีรูปร่างเปลี่ยนไป 

หรือในบางคืนเราอาจจะมองไม่เห็นดวงจันทร์  

15 5 

8 การรวบรวมข้อมูล 
และซอฟต์แวร์
ประยุกต์ 
(วิทยาการคำนวณ) 

ว 4.2  ป.4/4 -การรวบรวมข้อมูล กำหนดอาจใช้วิธีการจดบันทึก 
ถ่ายภาพหรือบันทึกเป็นไฟล์ในคอมพิวเตอร์ ถ้ามี
ข้อมูลหลายประเภทอาจนำข้อมูลประเภทเดียวกันจัด
ไว้กลุ่มเดียวกัน ถ้ามีข้อมูลในลักษณะตัวเลขอาจใช้
ตัวเลขเรียงลำดับของข้อมูลและมีการนำเสนอข้อมูล 
ที่หลากหลาย โดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศ
เวิร์ดในการแก้ปัญหา ซอฟต์แวร์ตารางทำงานเป็น
โปรแกรมท่ีช่วยในการคิดคำนวณ ใช้สร้างตาราง  
สร้างกราฟ และแผนภูมิในรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้
โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศเอกซ์เซล 

10 5 

9 การเขียนโปรแกรม
เบื้องต้น 
(วิทยาการคำนวณ) 

ว 4.2  ป.4/2 คอมพิวเตอร์มีการทำงานตามขั้นตอน โดยการสร้าง
หรือเขียนลำดับคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่
ผู้เขียนโปรแกรมออกแบบไว้ เมื่อพบจุดที่ทำให้ 
ผลลัพธ์ไม่ถูกต้องให้ทำการแก้ไขจนกว่าจะได้ผลลัพธ์
ที่ถูกต้อง การเขียนโปรแกรมด้วย Scratch เป็น
เครื่องมือหนึ่งที่นำมาใช้ฝึกเขียนโปรแกรม สามารถ
เรียนรู้ได้ง่าย โดยการออกแบบอัลกอริทึมเขียน
โปรแกรมในการนำบล็อกคำสั่งต่าง ๆ มาวางให้ตัว

8 5 
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ที่ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 
(100) 

ละครเคลื่อนที่ตามคำสั่ง ทำให้มีความเข้าใจการ
ทำงานของคอมพิวเตอร์มากขึ้น 

เวลาเรียนกลางปี – เวลาเรียนปลายปี 118 70 
สอบปลายปี 2 30 

รวมทั้งสิ้นตลอดปี 120 100 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี               รายวิชาพื้นฐาน 
ว 15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี             ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5   
เวลาเรียน 120 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง/สัปดาห)์    จำนวน 3.0 หน่วยกิต 

 

ศึกษา วิเคราะห์ โครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมในแต่ละแหล่งที่อยู่ ความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต การถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมของพืช สัตว์ และมนุษย์ การเปลี่ยนสถานะของสสาร การละลายของสาร ในน้ำ การเปลี่ยนแปลง
ทางเคม ีการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้ แรงลัพธ์ แรงเสียดทาน การได้ยินเสียงผ่านตัวกลาง 
ลักษณะและการเกิดเสียงสูง เสียงต่ำ เสียงดัง และเสียงค่อย ระดับเสียงและมลพิษทางเสียง ความแตกต่างของ
ดาวเคราะห์และดาวฤกษ์ การใช้แผนที่ดาว แบบรูปเส้นทางการข้ึนและตกของดวงอาทิตย์ กลุ่มดาวฤกษ์บน
ท้องฟ้าในรอบปี ปริมาณน้ำในแต่ละแหล่ง ปริมาณน้ำที่มนุษย์สามารถนำมาใช้ได้ การใช้น้ำอย่างประหยัดและ
การอนุรักษ์น้ำ วัฏจักรน้ำ กระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ำค้าง และน้ำค้างแข็ง กระบวนการเกิดฝน หิมะ และ
ลูกเห็บ การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การเขียนรหัสลำลองเพ่ือแสดง วิธีแก้ปัญหา การออกแบบ 
และการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขและการทำงานแบบวนซ้ำ การใช้ซอฟต์แวร์ ประมวลผลข้อมูล การ
ติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต การใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูลและการประเมิน ความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
อันตรายจากการใช้งานและอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต  

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ

สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิต

วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

ว 1.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4 
ว 1.3 ป.5/1, ป.5/2 
ว 2.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4  
ว 2.2 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5 
ว 2.3 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5  
ว 3.1 ป.5/1, ป.5/2 
ว 3.2 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5  
ว 4.2 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5 
รวม 32 ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชา 

รหัสวิชา ว 15101  รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   เวลา 120 ช่ัวโมง          จำนวน 3.0 หน่วยกิต 
สัดส่วนคะแนน ระหว่างปีการศึกษา : ปลายปี = 70 : 30 

หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 
(100) 

1 แรงและพลังงาน ว 2.2 ป.5/1 
          ป.5/2 
          ป.5/3 
          ป.5/4  
          ป.5/5 
ว 2.3  ป.5/1 
          ป.5/2 
          ป.5/3 
          ป.5/4 
          ป.5/5 

แรงลัพธ์เป็นผลรวมของแรงที่กระทำ
ต่อวัตถุ แรงทั้งสองอยู่ในแนวเดียวกันและมี
ทิศทางเดียวกัน แต่แรงทั ้งสองอยู ่ในแนว
เดียวกันแต่มีทิศทาง ตรงข้ามกัน แรงลัพธ์ที่
กระทำต่อว ัตถ ุม ีค ่าเป ็นศูนย์   การเข ียน
แผนภาพของแรงที ่กระทำต่อวัตถุสามารถ
เขียนได้โดยใช้ลูกศร  แรงเสียดทานเป็นแรงที่
เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุ เพื่อต้าน
การเคลื่อนที่ของวัตถุนั้น แรงเสียดทานจาก
พื้นผิวนั้นก็จะต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุ แต่
ถ้าวัตถุกำลังเคลื่อนที่แรงเสียดทานก็จะทำให้
วัตถุนั้นเคลื่อนที่ช้าลงหรือหยุดนิ่ง 

24 15 

การได้ยินเสียงต้องอาศัยตัวกลาง เสียง
ที่ได้ยินมีระดับสูงต่ำของเสียงต่างกันขึ้นกับ
ความถี่ของการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียง  

ส่วนเสียงดังค่อยที่ได้ยินขึ้นกับพลังงาน
การสั่นของแหล่งกำเนิดเสียง แต่เสียงดังมาก 
ๆ เป ็นอันตรายต่อการได ้ย ินและเสียงที่
ก่อให้เกิดความรำคาญเป็นมลพิษทางเสียง 
ความดังของเสียงมีหน่วยเป็น เดซิเบล 

2 การเปลี่ยนแปลง
ของสาร 

 

ว 2.1 ป.5/1 
          ป.5/2 
          ป.5/3 
          ป.5/4 
 

การเปลี่ยนสถานะของสสารเป็นการ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพ  แต่เมื่อผสมสาร 2 
ชนิดขึ้นไปแล้วมีสารใหม่เกิดขึ้นซึ่งมีสมบัติ
ต่างจากสารเดิมหรือเมื่อสารชนิดเดียว เกิด
การเปลี่ยนแปลงแล้วมีสารใหม่เกิดขึ้นการ
เปลี่ยนแปลงนี้เรียกว่า การเปลี่ยนแปลงทาง

16 10 
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หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 
(100) 

เคมี เมื่อสารเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้ว สาร
สามารถเปลี่ยนกลับเป็นสารเดิมได้ เป็นการ
เปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้  

3 ตุ๊กตาแม่ลูกดก ว 4.2    ป.5/1 รหัสลำลอง เป็นการเขียนข้อความเป็น
ขั ้นตอนเพื ่อแสดงอัลกอริทึมในการทำงาน
หรือการแก้ปัญหา รหัสลำลองที่ดีควรมีความ
ชัดเจน ทุกคนสามารถเข้าใจได้ตรงกัน เรา
สามารถนำความรู ้เกี ่ยวกับการเขียนรหัส
ลำลองไปประยุกต์ใช้ในการแสดงขั้นตอนการ
ทำงานต ่างๆ เช ่น การประด ิษฐ ์ดอกไม้
กระดาษ การทำอาหาร การยืมคืนหนังสือใน
ห้องสมุด อัลกอริทึมสามารถแสดงได ้ใน
รูปแบบของรหัสลำลองหรือผังงาน 

4 1 

4 ชิม ชอป แชะ ว 4.2     ป.5/3 
           ป.5/5 

การใช้อีเมล์ต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
ส่วนประกอบต่างๆ และเนื ้อหาของอีเมล์  
ก่อนส่งอีเมล์ควรตรวจดูความเรียบร ้อย
เพ่ือให้แน่ใจว่ามีรายละเอียดที่สำคัญครบถ้วน 
การใช้อีเมลช่วยให้การติดต่อสื่อสารและการ
ทำงานร่วมกันสะดวกยิ่งข้ึน 

ไม่ควรส่งอีเมล์หรือข้อความถึงผู ้อ่ืน
บ่อยเกินไปเนื่องจากจะเป็นการรบกวนควร
ให้ความสนใจพูดคุยกับคนที ่อยู ่รอบข้าง
มากกว่าการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี 

4 1 

5 เส้นทางเดิน 
เหนือเรือนยอดไม้ 

ว 4.2    ป.5/5 เราสามารถใช้โปรแกรมตารางทำงาน
ในการประมวลผลข้อมูล เช่น นับจำนวน 
คำนวณผลรวม เรียงลำดับข้อมูล การนับ
จำนวนทำได ้ โดยใช ้ส ูตร  เช ่น COUNT , 
COUNTA , COUNTIF การเรียงลำดับข้อมูล
ทำได้โดยใช้คำสั่ง Sort & Filter 

4 1 
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6 ดาวกระจาย 
ที่ค่ายลูกเสือ 

ว 4.2    ป.5/2 เราสามารถวางแผนเขียนโปรแกรม
โดยเขียนรหัสลำลองเพื่อแสดงขั้นตอนการ
ทำงาน บล็อกคำสั ่ง repeat ในโปรแกรม 
Scratch ใช้ในการทำงานแบบวนซ้ำ บล็อก
คำสั่ง forever ใช้ครอบชุดคำสั ่งที่ต้องการ
ทำซ้ำไปเรื่อยๆ ไม่สิ้นสุด 

4 1 

7 ไลฟ์สาระ ว4.2    ป.5/3    
          ป.5/5 

การถ ่ายทอดสดม ีประโยชน ์ ช ่วย
เผยแพร่ความรู้หรือสิ่งที่ต้องการนำเสนอให้ผู้
ท ี ่ ส น ใจ  ส ามารถ โต ้ ตอบก ั บผ ู ้ ช ม ไ ด้  
สถานการณ์ที่ไม่ควรถ่ายทอดสด เช่น เมื่ออยู่
ตามลำพัง การแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
หรือการกระทำที ่สร้างความเดือดร้อนแก่
ตนเองและผู้อื่น ผู้ที่ถ่ายทอดสดควรปกป้อง
ข้อมูลส่วนตัว ระมัดระวังความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน การถ่ายทอดสดอาจมีคนที่
เราไม่รู้จักเข้ามาดู และมารบกวนสร้างความ
เดือดร้อนให้เราได้ การแสดงความคิดเห็นใน
ส ื ่อส ังคมต ้องแสดงความค ิดเห ็นอย ่าง
สร้างสรรค์ และใช้คำสุภาพ 

ข้อเท็จจริงเป็นข้อความหรือเหตุการณ์
ที ่สามารถตรวจสอบได้ว่าจริงหรือไม่ส่วน
ข้อคิดเห็นเป็นความเชื ่อของแต่ละบุคคล
อาจจะไม่สามารถตรวจสอบได้ เพราะแต่ละ
คนมีความเชื่อแตกต่างกัน 

3 1 

สอบกลางปี 1 10 
8 วัฏจักรน้ำและวัฏ

จักรการปรากฏ
ของกลุ่มดาว 

 

ว 3.2 ป.5/1 
          ป.5/2 
          ป.5/3 
          ป.5/4 
          ป.5/5 

โลกมีทั ้งน้ำจืดและน้ำเค็มซึ ่งอย ู ่ใน
แหล่งน้ำต่าง ๆ น้ำจืดที่มนุษย์นำมาใช้ได้มี
ปริมาณน้อยมากจึงควรใช้น้ำอย่างประหยัด
และร่วมกันอนุรักษ์น้ำ วัฏจักรน้ำ เป็นการ
หมุนเวียนของน้ำที ่มีแบบรูปซ้ำเดิม และ

20 15 
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ว 3.1  ป.5/1 
          ป.5/2 

ต่อเนื่องระหว่างน้ำในบรรยากาศ น้ำผิวดิน 
และน้ำใต้ดิน โดยพฤติกรรมการดำรงชีวิต
ของพืชและสัตว์ส่งผลต่อวัฏจักรน้ำ ส่วนฝน 
หิมะ ลูกเห็บ เป็นหยาดน้ำฟ้าซึ่งเป็นน้ำที่มี
สถานะต่างๆ 

ดาวที ่มองเห ็นบนท้องฟ ้า ซ ึ ่ งเป็น
บริเวณท่ีอยู่นอกบรรยากาศของโลก มีทั้งดาว
ฤกษ์และดาวเคราะห์ การมองเห็นกลุ่มดาว
ฤกษ์มีรูปร่างต่าง ๆ เกิดจากจินตนาการของผู้
ส ังเกต กลุ ่มดาวฤกษ์ต่าง ๆ ที ่ปรากฏใน
ท้องฟ้าแต่ละกลุ่มมีดาวฤกษ์แต่ละดวงเรียง
กันที่ตำแหน่ง 

คงที่ และมีเส้นทางการขึ้นและตกตาม
เส้นทางเดิมทุกคืน ซึ่งจะปรากฏตำแหน่งเดิม 
การสังเกตตำแหน่งและการขึ ้นและตกของ
ดาวฤกษ์และกลุ่มดาวฤกษ์ สามารถทำได้โดย
ใช้แผนที่ดาว ซึ่งระบุมุมทิศและมุมเงยที่กลุ่ม
ดาวนั้นปรากฏ 

9 สิ่งมีชีวิต ว 1.1  ป.5/1 
          ป.5/2 
          ป.5/3 
          ป.5/4 
ว 1.3 ป.5/1 
          ป.5/2 

สิ ่งมีชีวิตทั ้งพืชและสัตว์มีโครงสร้าง
และลักษณะที่เหมาะสมในแต่ละแหล่งที่อยู่ 
ซึ ่งเป็นผลมาจากการปรับตัวของสิ ่งมีช ีวิต 
เพ่ือให้ดำรงชีวิตและอยู่รอดได้  ในแหล่งที่อยู่
หนึ่ง ๆ สิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและ
กันและสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิต เพื่อประโยชน์
ต่อการดำรงชีวิต สิ่งมีชีวิตมีการกินกันเป็น
อาหาร โดยกินต่อกันเป็นทอด ๆ ในรูปแบบ
ของโซ่อาหาร ทำให้สามารถระบุบทบาท
หน้าที่ของสิ่งมีชีวิตเป็นผู้ผลิตและผู้บริโภค 

 

19 10 
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สิ่งมีชีวิตทั้งพืช สัตว์ และมนุษย์ เมื่อโต
เต็มที่จะมีการสืบพันธุ์เพื่อเพิ่มจำนวนและ
ดำรงพันธ ุ ์  โดยล ูกที ่ เก ิดมาจะได ้ร ับการ
ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากพ่อแม่ 
ทำให ้ม ีล ักษณะทางพันธ ุกรรมที ่ เฉพาะ
แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น 

พ ื ชม ี ก า รถ ่ า ยทอดล ั กษณะทา ง
พันธุกรรม เช่น ลักษณะของใบ สีดอก 

ส ัตว ์ม ีการถ ่ ายทอดล ักษณะทาง
พันธุกรรม เช่น สีขน ลักษณะของขน ลักษณะ
ของหู 

มนุษย ์ม ีการถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม เช่น เชิงผมที่หน้าผาก  ลักยิ้ม  
ลักษณะหนังตา  การห่อลิ้น ลักษณะของติ่งหู 

10 โรบอทเอ็กโป ว 4.2    ป.5/2 บล็อกคำสั ่ง if ใช ้ในการตรวจสอบ
เง ื ่อนไข หากตรวจสอบแล ้วเป ็นไปตาม
เงื่อนไข โปรแกรมจะทำตามคำสั่งที่ถูกครอบ
อยู่ การเขียนโปรแกรมโดยใช้บล็อกคำสั่ง if 
เป็นการฝึกแนวคิดเกี่ยวกับการใช้เหตุผลเชิง
ตรรกะ 

4 1 

บล็อกคำสั่ง touching color (สัมผัส
สี) อยู่ในกลุ่มบล็อก Sensing สามารถนำมา
เป็นเงื่อนไขในคำสั่ง if 

บล็อกคำสั่ง ask and wait ใช้สำหรับ
ถามและรอรับข้อมูลจากผู้ใช้โดยคำตอบจะ
ถูกเก็บไว้ในบล็อกคำสั่ง answer 

11 แฟนตะกร้อ ว4.2    ป.5/5 การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตควร
ใช ้ภาษาที ่ส ุภาพ ผ ู ้ ใช ้อ ินเทอร ์ เน ็ตควร
ระมัดระวังใช้งานอย่างรู้เท่าทัน และไม่สร้าง
ความเสียหายหรือความเดือดร้อนแก่ผู้อ่ืนเมื่อ

5 2 



 
 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์

| 165                                          เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถมัภ์ พุทธศักราช 2563 

หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 
(100) 

โปรแกรมไม่ตอบสนองต่อการใช้งานอาจ
แก ้ป ัญหาเบ ื ้องต ้นโดยใช ้คำส ั ่ งเพ ื ่ อปิด
โปรแกรม 

 
 

12 กีฬาฮาเฮ ว 4.2    ป.5/1 การใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นการหา
ข้อสรุปของปัญหาอย่างสมเหตุสมผล การ
แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะทำได้โดย
เข ียนแนวทางท ี ่ เป ็นไปได ้ท ั ้ งหมด แล้ว
พิจารณาข้อมูลหรือเงื่อนไขที่มีอยู่ จากนั้นตัด
แนวทางที่ไม่สอดคล้องเพื่อนำไปสู่แนวทางที่
เป็นข้อสรุป 

5 1 

13 ดาวหาง ณ กลาง
หาว 

ว 4.2    ป.5/3 การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล
อาจทำได ้จากการตรวจสอบต ้นตอของ
แหล่งข้อมูล ซึ่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือควร
มาจากผู้เชี่ยวชาญ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องนั้นโดยตรง 

ถ้าคำค้นที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลเป็นคำ
ทับศัพท์จากภาษาอังกฤษ อาจพิมพ์คำค้น
เป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงตาม
ความต้องการ นอกจากจะใช้โปรแกรมค้นหา
ในการหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ แล้ว 
ยังสามารถใช้หาคำตอบอื่นๆ ได้ เช่น แปล
คำศัพท์เป็นภาษาต่างๆ หาข้อมูลพยากรณ์
อากาศ คำนวณอัตราแลกเปลี่ยนเงิน แปลง
ค่าหน่วยวัด คำนวณทางคณิตศาสตร์ 

ข้อมูลที ่ปรากฏในบางเว ็บไซต์อาจ
กล่าวถึงเฉพาะข้อดีหรือข้อเสียของเรื่องนั้นๆ 
เราควรพิจารณาและหาข้อมูลให้ครบรอบ
ด้าน 

5 1 
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เวลาเรียนกลางปี – เวลาเรียนปลายปี 118 70 

สอบปลายปี 2 30 

รวมทั้งสิ้นตลอดปี 120 100 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี               รายวิชาพื้นฐาน 
ว 16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี             ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
เวลาเรียน 120 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง/สัปดาห)์    จำนวน 3.0 หน่วยกิต 

 

ศึกษา วิเคราะห์ สารอาหาร การเลือกรับประทานอาหารให้ได้สารอาหารครบถ้วนในสัดส่วนที่
เหมาะสมและปลอดภัยต่อสุขภาพ ระบบย่อยอาหาร การแยกสาร แรงไฟฟ้า การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย การ
ต่อเซลล์ไฟฟ้า การต่อหลอดไฟฟ้าและการนำไปใช้ประโยชน์ การเกิดเงามืดเงามัว ปรากฏการณ์สุริยุปราคา 
และจันทรุปราคา เทคโนโลยีอวกาศ กระบวนการเกิดหินอัคนี หินตะกอน และหินแปร และวัฏจักรหิน 
ลักษณะและสมบัติของหินและแร่ การใช้ประโยชน์ของหินและแร่ การเกิดซากดึกดำบรรพ์และสภาพแวดล้อม 
ในอดีตของซากดึกดำบรรพ์ การเกิดลมบก ลมทะเล และมรสุม ผลของมรสุมต่อการเกิดฤดูของประเทศไทย 
ลักษณะและผลกระทบของน้ำท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม แผ่นดินไหว สึนามิ การเกิดและผลกระทบ 
ของปรากฏการณ์เรือนกระจก การใช้เหตุผลเชิงตรรกะและออกแบบวิธีการแก้ปัญหา การออกแบบ การเขียน
โปรแกรมและการตรวจหาข้อผิดพลาด การค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

ว 1.2  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5  
ว 2.1  ป.6/1 
ว 2.2  ป.6/1 
ว 2.3  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6, ป.6/7, ป.6/8 
ว 3.1  ป.6/1, ป.6/2 
ว 3.2  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6, ป.6/7, ป.6/8, ป.6/9 
ว 4.2  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4 
รวม 30 ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชา 

รหัสวิชา ว 16101  รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   เวลา 120 ช่ัวโมง          จำนวน 3.0 หน่วยกิต 
สัดส่วนคะแนน ระหว่างปีการศึกษา : ปลายปี = 70 : 30 

หน่วยที่ ชื่อ 
หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
(ชั่วโมง) 
(120) 

น้ำหนัก
คะแนน 
(100) 

1 อาหารและ
สารอาหาร 

ว1.2    ป.6/1 
ป.6/2    
ป.6/3 

ประเภทของสารอาหารที่พบในอาหาร
ประโยชน์ของสารอาหารและพลังงานที่
เหมาะสมกับเพศและวัย 

3 2 

2 ร่างกายของเรา ว1.2    ป.6/4 
ป.6/5 

ระบบย่อยอาหารประกอบด้วยอวัยวะ
ต่างๆ  ได้แก ่ปาก หลอดอาหาร กระเพาะ
อาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ ทวาร
หนัก ตับ และตับอ่อน ซึ่งทำหน้าที่ร่วมกันใน
การย่อยและดูดซึมสารอาหาร อวัยวะ
ต่าง ๆ ในระบบย่อยอาหารมีความสำคัญ จึง
ควรปฏิบัติตน ดูแลรักษาอวัยวะให้ทำงานเป็น
ปกติ 

13 10 

3 การแยกสารผสม ว2.1  ป.6/1 สารผสมประกอบด้วยสาร
ตั้งแต ่2 ชนิดขึ้นไปผสมกัน เช่น น้ำมัน
ผสมน้ำ ข้าวสารปนกรวดทราย วิธีการที่
เหมาะสมในการแยกสารผสมขึ้นอยู่กับ
ลักษณะและสมบัติของสารที่ผสมกัน ถ้า
องค์ประกอบของสารผสมเป็นของแข็งกับ
ของแข็งท่ีมีขนาดแตกต่างกันอย่าง
ชัดเจน อาจใช้วิธีการหยิบออกหรือการ
ร่อนผ่านวัสดุที่มีรู ถ้ามีสารใดสารหนึ่งเป็น
สารแม่เหล็กอาจใช้วิธีการใช้แม่เหล็ก
ดึงดูด ถ้าองค์ประกอบเป็นของแข็งที่ไม่
ละลายในของเหลว อาจใช้วิธีการริน
ออก การกรอง หรือการตกตะกอน ซ่ึง
วิธีการแยกสารสามารถนำไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจำวันได้ 

4 2 
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หน่วยที่ ชื่อ 
หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
(ชั่วโมง) 
(120) 

น้ำหนัก
คะแนน 
(100) 

4 แรงไฟฟ้าและพลังงาน
ไฟฟ้า 

ว2.2        ป.6/1 
ว2.3        ป.6/1 
             ป.6/2 
             ป.6/3 
             ป.6/4 
             ป.6/5 
             ป.6/6 

             
 

วัตถุ 2 ชนิดที่ผา่นการขัดถูแล้ว เมื่อนำเข้า
ใกล้กันอาจดึงดูดหรือผลักกัน  แรงที่เกิดขึ้นนี้เป็น
แรงไฟฟ้าเกิดขึ้นระหว่างวัตถุทีม่ีประจุไฟฟา้ ซึ่ง
ประจุไฟฟา้มี 2 ชนิด คือ ประจไุฟฟ้าบวกและ
ประจุไฟฟา้ลบ วัตถุที่มปีระจุไฟฟ้าชนิดเดียวกัน
ผลักกัน ชนิดตรงข้ามกันดึงดูดกนั 
วงจรไฟฟ้าอยา่งงา่ยประกอบดว้ยแหล่งกำเนิด
ไฟฟ้า  ตัวนำไฟฟา้  และอุปกรณ์ไฟฟ้า  การต่อ
เซลล์ไฟฟา้แบบอนุกรม  แบบขนาน 

15 7 

5 แสงและเงา ว2.3       ป.6/7 
            ป.6/8 

ป.6/9 
 

เมื่อนำวัตถุทึบแสงมากั้นแสงจะเกิดเงาบน
ฉาก รับแสงที่อยู่ด้านหลังวัตถุ โดยเงามีรูปร่าง
คล้ายวัตถุที่ทำให้เกิดเงา เงามัวเป็นบริเวณที่มีแสง
บางส่วนตกลงบนฉาก ส่วนเงามดืเป็นบริเวณทีไ่ม่มี
แสงตกลงบนฉากเลย 

4 2 

6 การออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหา 

ว4.2        ป.6/1       การแก้ปัญหาอย่างเป็นขัน้ตอนจะช่วยให้
แก้ปัญหาได้อย่างมปีระสทิธิภาพการ ใช้เหตุผลเชิง
ตรรกะเป็นการนำกฎเกณฑ์ หรือเงื่อนไขที่
ครอบคลุมทุกกรณีมาใช้พิจารณาในการแก้ ปัญหา 
แนวคิดของการทำงานแบบวนซ้ำและเงื่อนไข 
พิจารณากระบวนการทำงานทีม่ีการทำงานแบบ
วนซ้ำหรือเงื่อนไขเป็นวิธีการทีจ่ะช่วยให้การ
ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพตัวอย่างปัญหา เชน่ การค้นหาเลข
หน้าที่ต้องการให้เร็วที่สุดการทายเลข 1-
1,000,000โดยตอบให้ถูกภายใน 20 คำถาม การ
คำนวณเวลาในการเดินทางโดยคำนึงถึงระยะทาง 
เวลา จุดหยุดพัก 

4 2 

7 
 
 

 
 

การเขียนโปรแกรมเพื่อ
แก้ปัญหา 

ว 4.2       ป.6/2       การออกแบบโปรแกรมสามารถทำได้โดยเขียน
เป็นข้อความหรือผังงาน การเขียนโปรแกรมที่มีการ
ใช้ตัวแปร การวนซำ้ การวนซำ้ การตรวจสอบ
เงื่อนไข หากมีข้อผิดพลาดให้ตรวจสอบการทำงาน
ทีละคำสั่ง เม่ือพบจุดที ่

16 5 
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หน่วยที่ ชื่อ 

หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
(ชั่วโมง) 
(120) 

น้ำหนัก
คะแนน 
(100) 

7 
 
 
 
 
 
 

การเขียนโปรแกรม
เพ่ือแก้ปัญหา (ต่อ) 

ว 4.2 ป.6/2 ทำให้ผลลัพธ์ไม่ถูกต้องให้ทำการแก้ไขจนกว่า
จะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง 
     การฝึกตรวจหาข้อผิดพลาดจากโปรแกรม
ของผู้อ่ืน จะช่วยให้พัฒนาทักษะการหาสาเหตุ
ของปัญหาได้ดียิ่งขึ้น ตัวอย่างโปรแกรม เช่น 
โปรแกรมเกม โปรแกรมหาค่า ค.ร.น.  
เกมฝึกพิมพ์ ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเขียน
โปรแกรม เช่น Scratch, logo 

  

สอบปลายภาคเรียนที่ 1 1 10 
  

หน่วยที่ ชื่อ 
หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
(ชั่วโมง) 
(120) 

น้ำหนัก
คะแนน 
(100) 

8 ดาราศาสตร์และ
เทคโนโลยีอวกาศ 

ว3.1        ป.6/1 
            ป.6/2 

 

โลกและดวงจันทร์ โคจรมาอยู่ในแนว
เส้นตรงเดียวกันกับดวงอาทิตย์ในระยะทางท่ี
เหมาะสม ทำให้ดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์ เงา
ของดวงจันทร์ทอดมายังโลก ผู้สังเกตที่อยู่
บริเวณเงาจะมองเห็น ดวงอาทิตย์มืดไป เกิด
ปรากฏการณ์สุริยุปราคา ซึ่งมีทั้งสุริยุปราคา
เต็มดวง สุริยุปราคาบางส่วน และสุริยุปราคา
วงแหวน   หากดวงจันทร์และโลกโคจรมาอยู่
ในแนวเส้นตรงเดียวกันกับดวงอาทิตย์ แล้วดวง
จันทร์เคลื่อนที่ผ่านเงาของโลก จะมองเห็นดวง
จันทร์มืดไป เกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคา ซ่ึง
มีทั้งจันทรุปราคาเต็มดวง และจันทรุปราคา
บางส่วน 

 
 

12 8 
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9 หินและซากดึกดำ
บรรพ์ 

ว3.2     ป.6/1 
       ป.6/2 
       ป.6/3 
       ป.6/4 
       ป.6/5 
        ป.6/6 
       ป.6/7 
       ป.6/8 
       ป.6/9 

 
 

หินเป็นวัสดุแข็งเกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ ประกอบด้วย แร่ตั้งแต่หนึ่งชนิดขึ้น
ไป สามารถจำแนกหินตามกระบวนการเกิดได้
เป็น 3 ประเภท ได้แก ่หินอัคนี หินตะกอน 
และหินแปร    หินและแร่แต่ละชนิดมลีักษณะ
และสมบตัิแตกต่างกัน มนุษย์ใชป้ระโยชน์จากแร่
ในชีวิตประจำวนัในลักษณะตา่ง ๆ เช่น นำแร่มา
ทำเครื่องสำอาง ยาสีฟนั เครื่องประดับ อุปกรณ์
ทางการแพทย์ และนำหินมาใช้ในงานก่อสร้างตา่ง 
เป็นต้น  ซากดึกดำบรรพ์คือซากของสิ่งมีชีวิตที่
กลายเป็นหิน สามารถใช้เป็นหลักฐานหนึ่งที่
ช่วยอธิบายสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ในอดีต
ขณะเกิดสิ่งมีชีวิตนั้น 

 

11 7 

  
หน่วยที่ ชื่อ 

หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
(ชั่วโมง) 
(120) 

น้ำหนัก
คะแนน 
(100) 

10 การเกิดลม    มรสุม 
และธรณีภัยพิบัติ 

ว3.2        ป.6/4 
              ป.6/5 
              ป.6/6 
              ป.6/7 
              ป.6/8 
              ป.6/9 

 

ลมบกและลมทะเลเป็นลมประจำถิ่นที่
พบบริเวณชายฝั่ง โดยลมบกเกิดในเวลา
กลางคืนลมทะเลเกิดในเวลากลางวัน มรสุม
เป็นลมประจำฤดูเกิดบริเวณเขตร้อนของ
โลก  ประเทศไทยได้รับผลจากมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงประมาณ
กลางเดือนตุลาคมจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ทำให้
เกิดฤดูหนาว และได้รับผลจากมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ในช่วงประมาณกลางเดือนพฤษภาคม
จนถึงกลางเดือนตุลาคมทำให้เกิดฤดู
ฝน ปรากฏการณ์เรือนกระจกเกิดจากแก๊ส
เรือนกระจกในชั้นบรรยากาศของโลกกักเก็บ
ความร้อนแล้วแล้ว คายความร้อนบางส่วนกลับ
สู่ผิวโลก ทำให้อากาศ บนโลกมีอุณหภูมิ
เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตหากปรากฏการณ์

13 7 
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เรือนกระจกรุนแรงมากขึ้น จะมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก มนุษย์จึงควร
ร่วมกันลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจก 

 
11 การใช้อินเทอร์เน็ต

ค้นหาข้อมูล 
ว 4.2      ป.6/3     การค้นหาอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการ

ค้นหาข้อมูลที่ได้ตรงตามความต้องการในเวลา
ที่รวดเร็วจากแหล่งข้อมูล ที่น่าเชื่อถือหลาย
แหล่งและข้อมูลมีความสอดคล้องกัน 
    การใช้เทคนิคการค้นหาขั้นสูง เช่น การใช้
ตัวดำเนินการ การระบุรูปแบบของข้อมูลหรือ
ชนิดของไฟล์ จัดลำดับผลลัพธ์จากการค้นหา
ของโปรแกรมค้นหา เรียบเรียง สรุปสาระสำคัญ 
(บูรณาการกับวิชาภาษาไทย) 
 

11 5 

  
หน่วยที่ ชื่อ 

หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
(ชั่วโมง) 
(120) 

น้ำหนัก
คะแนน 
(100) 

12 การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ร่วมกันอย่างปลอดภัย 

ว4.2          ป.6/4     อันตรายจากการใช้งานและอาชญากรรม
ทางอินเทอร์เน็ตแนวทางในการป้องกัน 
วิธีกำหนดรหัสผ่าน การกำหนดสิทธิ์การใช้งาน 
(สิทธิ์ในการเข้าถึง) แนวทางการตรวจสอบ 
และป้องกัน มัลแวร์อันตรายจากการติดตั้ง
ซอฟต์แวร์ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต 

9 3 

เวลาเรียนกลางปี – เวลาเรียนปลายปี 118 70 

สอบปลายปี 2 30 

รวมทั้งสิ้นตลอดปี 120 100 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              รายวิชาพื้นฐาน 
ว 21101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี            ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนที่ 1          
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง (4 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จำนวน 2.0 หน่วยกิต 

 
  ศึกษาเกี่ยวกับสารรอบตัว สมบัติของสาร การจำแนกสารด้วยสถานะ เนื้อสาร และจำแนกด้วยขนาด
อนุภาคของสาร การเปลี่ยนแปลงของสาร สารบริสุทธิ์และสารผสม สมบัติของสารบริสุทธิ์และสารผสม การใช้
ความรู้ทางเคมีให้เป็นประโยชน์ต่อการเลือกใช้สารเคมีในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย  
การศึกษาชีววิทยาโดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์  ศึกษาประเภท โครงสร้างและหน้าที่ของส่วนประกอบ
ภายในเซลล์สิ่งมีชีวิตด้วยกล้องจุลทรรศน์ ศึกษากระบวนการลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ด้วยวิธีการแพร่
และการออสโมซิส ศึกษาการดำรงชีวิตของพืช กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช การลำเลียงสารในพืช 
การเจริญเติบโตของพืช การสืบพันธุ์ของพืช และเทคโนโลยีชีวภาพของพืช การออกแบบอัลกอริทึมท่ีใช้แนวคิด
เชิงนามธรรมเพื่อแก้ปัญหาหรืออธิบายการทำงานที่พบในชีวิตจริง การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการใช้
ตัวแปร เงื่อนไข วนซ้ำ การออกแบบอัลกอริทึม เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์อย่างง่าย การ
เขียนโปรแกรมโดยใช้ซอฟต์แวร์ Scratch, python, java และ c การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ 
ประมวลผล สร้างทางเลือก ประเมินผล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย การจัดการอัตลักษณ์ การ
พิจารณาความเหมาะสมของเนื ้อหา การใช้สื ่อและแหล่งข้อมูลตามข้อกำหนดและข้อตกลงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  

 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ว 1.2  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7, ม.1/8, ม.1/9,  ม.1/10, ม.1/11, ม.1/12 

ม.1/13, ม.1/14, ม.1/15, ม.1/16, ม.1/17, ม.1/18 
ว 2.1  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7, ม.1/8, ม.1/9, ม.1/10 
ว. 4.2  ม.1/1, ม.1/2 
รวม 30 ตัวช้ีวัด 
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โครงสร้างรายวิชา 

รหัสวิชา ว 21101 รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนที่ 1 เวลา 80 ชั่วโมง จำนวน 2.0 หน่วยกิต 
สัดส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
ที ่ หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน 

การเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
สาระสำคัญ เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

1 สารรอบตัว    ว 2.1 
ม.1/1 
ม.1/2 
ม.1/3 
ม.1/4 
ม.1/5 
ม.1/6 
ม.1/7 
ม.1/8 
ม.1/9 
ม.1/10 

   สารรอบตัวประกอบไปด้วยธาตุและ
สารประกอบ 
   สารแต่ละชนิดมีสมบัติทางกายภาพ 
และสมบ ัต ิทางเคม ีท ี ่ เหม ือนและ
แตกต่างกัน 
   ความร้อนเป็นปัจจัยหนึ ่งที ่ทำให้
สถานะของสาร ซึ่งเป็นสมบัติ 
ทางกายภาพเปลี่ยนแปลงไป 
   สารบริสุทธิ์ คือ สารที่มีองค์ประกอบ
เพียงชนิดเดียว ประกอบไปด้วยธาตุ
และสารประกอบ 
   ธาตุแบ่งออกเป็นธาตุโลหะ ธาตุกึ่ง
โลหะ และธาตุอโลหะ ซึ่งธาตุบางชนิด
สามารถแผ ่ ร ั งส ี ได ้ เ ร ี ยกว ่ า  ธาตุ
กัมมันตรังสี 
   เมื่อธาตุมากกว่าหนึ่งชนิดมารวมกัน
ทางเคมีกลายเป็นสารประกอบที ่มี
สมบัติแตกต่างไปจากธาตุเดิมที่เป็น 
องค์ประกอบ 
   สารมากกว ่าหนึ ่งชนิดมาผสมกัน
เรียกว่าสารผสม บางชนิดผสมเป็นเนื้อ
เ ด ี ย ว ก ั น เ ร ี ย ก ว ่ า ส า ร ล ะ ล า ย               
และสารบางชน ิดผสมไม ่ เป ็น เนื้ อ
เดียวกัน เช่น สารแขวนลอย คอลลอยด์ 
เป็นต้น 
  

24 25 
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ที ่ หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

2 หน่วยพื้นฐานของ
สิ่งมีชีวิต 

  ว 1.2 
ม.1/1 
ม.1/2 
ม.1/3 
ม.1/4 
ม.1/5 

   สิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีเซลล์เป็นหน่วยที่
เล็กที่สุดเป็นองค์ประกอบ 
   สิ่งมีชีวิตบางชนิดสามารถดำรงชีวิต
อยู ่ได้เพียงเซลล์เดียว ส่วนบางชนิด
จำเป ็นต ้องมีหลายเซลล์มารวมกัน
กลายเป็นเนื้อเยื่อ ซึ่งมีรูปร่างและหน้าที่
แตกต่างกัน 
   องค์ประกอบพื้นฐานของเซลล์ ได้แก่ 
นิวเคลียส ไซโตพลาซึมและเยื่อหุ้มเซลล์ 
   กระบวนการแพร่และออสโมซิสเป็น
กระบวนการที่สิ ่งมีชีวิตใช้ลำเลียงสาร
เข้า-ออกจากเซลล์ 

12 15 

สอบระหว่างภาคเรียน 1 10 
3 การดำรงชีวิตของ

พืช 
   ว 1.2 

ม.1/6 
ม.1/7 
ม.1/8 
ม.1/9 
ม.1/10 
ม.1/11 
ม.1/12 
ม.1/13 
ม.1/14 
ม.1/15 
ม.1/16 
ม.1/17 
ม.1/18 

   พืชดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยส่วนประกอบ
ต่าง ๆ ดังนี้  
   ใบไม้มีคลอโรพลาสต์ที่มีสารสีเขียวที่
เรียกว่าคลอโรฟิลล์ซึ่งเกี่ยวข้องกับ 
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง โดยมี
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำเป็นสาร
ตั้งต้น และได้น้ำตาลกลูโคส ออกซิเจน 
และน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีความจำเป็น
ต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในระบบ
นิเวศ 
   รากและลำต ้น ประกอบไปด ้วย
เนื้อเยื่อลำเลียงไซเล็มทำหน้าที่ดูดน้ำ
และแร่ธาตุ โดยอาศัยกระบวนการแพร่
และออสโมซิส เนื้อเยื่อลำเลียงโฟลเอ็ม
ทำหน ้ าท ี ่ ล ำ เ ล ี ย งอาหาร โดย ใช้
กระบวนการทรานสโลเคชั่น 
   ดอกไม้เป็นอวัยวะสืบพันธุ ์ของพืช 
ดอกไม้ที่ถูกผสมเกสรจะเจริญกลายเป็น

22 20 
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ที ่ หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

ผล ซึ่งภายในมีเมล็ดทำหน้าที่กระจาย
พันธุ์พืชโดยพืชต้นใหม่ที่งอกออกจาก
เมล็ดจะมีลักษณะที่แตกต่างไปจากต้น
พ่อแม ่
   พืชสามารถขยายพันธุ ์ โดยใช้ส่วน
โครงสร้างพิเศษต่าง ๆ ของพืช เช่น ราก 
ลำต้น ใบ และมนุษย์สามารถนำส่วน
ต่าง ๆ ของพืชมาขยายพันธุ์ได้ เช่น การ
ปักชำ การติดตา และการตอนกิ่ง เป็น
ต ้น ซ ึ ่ งพ ืชต ้นใหม ่จะม ีล ักษณะไม่
แตกต่างไปจากต้นพ่อแม ่
   มนุษย์นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มา
ประยุกต์ใช้กับพืช เช่น การเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืช การดัดแปรพันธุกรรมพืช 
เป็นต้น เพื่อเพียงพอต่อความต้องการ
ของมนุษย์ 

สอบปลายภาคเรียน 1 30 
รวมตลอดภาคเรียน 60 100 
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ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐาน
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

1 การออกแบบและการ
เขียนอัลกอริทึม 

ว 4.2  
 ม.1/1   
 ม.1/2    

แนวค ิ ด เ ช ิ งน ามธรรม  เ ป ็ น ก ารประ เม ิ น
ความสำคัญของรายละเอียดของปัญหา แยกแยะ
ส ่วนท ี ่ เป ็นสาระสำค ัญออกจากส ่วนท ี ่ ไม ่ ใช่
สาระสำคัญ 

คอมพิวเตอร์อัลกอริทึม เป็นแก่นของวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ เป็นศาสตร์ที่ทำให้สามารถประมวลผล
แบบทีละขั้นตอน ซึ่งทำให้คอมพิวเตอร์สามารถ
ป ร ะ ม ว ล ผ ล เ พ ื ่ อ แ ก ้ ไ ข ป ั ญ ห า ด ้ ว ย เคร ื ่ อ ง
คอมพิวเตอร์ 

การออกแบบอัลกอร ิท ึม เพื ่อแก้ป ัญหาทาง
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์อย่างง่าย อาจใช้แนวคิด
เชิงนามธรรมในการออกแบบเพื่อให้การแก้ปัญหามี
ประสิทธิภาพ 

6 

2 การออกแบบและการ
เขียนโปรแกรมเบื้องต้น 

ว 4.2  
 ม. 1/2 
 
 

การออกแบบและเขียนโปรแกรมท่ีมีการใช้ตัวแปร 
เงื่อนไข วนซ้ำ 

การออกแบบอัลกอร ิท ึม เพื ่อแก้ป ัญหาทาง
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์อย่างง่าย อาจใช้แนวคิด
เชิงนามธรรมในการออกแบบเพื่อให้การแก้ปัญหามี
ประสิทธิภาพ 

การแก ้ป ัญหาอย ่างเป ็นข ั ้นตอนจะช ่วยให้
แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ซอฟต์แวร์ที ่ ใช้ ในการเขียนโปรแกรม เช่น 
Scratch, python, java, c 

ตัวอย่างโปรแกรม เช่น โปรแกรมสมการการ
เคลื ่ อนที ่  โปรแกรมคำนวณหาพื ้นที ่ โปรแกรม
คำนวณดัชนีมวลกาย 

7  

3 การจัดการข้อมูล
สารสนเทศ 

ว 4.2  
 ม. 1/3 
 
 

การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ  
ประมวลผล สร้างทางเลือก ประเมินผล จะทำให้
ได ้สารสนเทศเพื ่อใช ้ ในการแก้ปัญหาหรือการ
ตัดสินใจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4 
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ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐาน
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

การประมวลผลเป็นการกระทำกับข้อมูลเพ่ือให้ได้
ผลล ัพธ ์ท ี ่ม ีความหมายและมีประโยชน์ต ่อการ
นำไปใช้งานสามารถทำได้หลายวิธ ี เช่น คำนวณ
อัตราส่วน คำนวณค่าเฉลี่ย 

การใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่
หลากหลายในการรวบรวม ประมวลผล สร้างทางเลือก 
ประเมินผล นำเสนอ จะช่วยให้แก้ปัญหาได้อย่าง
รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ 
 

4 การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย 

ว 4.2  
 ม. 1/4 
 
 

ความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ 
นโยบาย ขั ้นตอนการปฏิบัติ และมาตรการทาง
เทคน ิคท ี ่ นำมา ใช ้ป ้ องก ัน  ก า ร ใ ช ้ ง า น จ า ก
บุคคลภายนอก การเปลี่ยนแปลง การขโมย หรือ
การทำความเสียหายต่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิธีการป้องกันและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จากภัยคุกคามต่าง  ๆ มีหลายว ิธ ี  เช ่น  หมั ่น
ตรวจสอบและอัพเดตระบบปฏิบัติการให้ เป็น
เวอร์ชันปัจจุบัน และควรใช้ระบบ ปฏิบัติการและ
ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ เช่น เลขที่บัตรประชาชน ประวัติ
การทำงาน เบอร์โทรศัพท์ หมายเลขบัตรเครดิต 

จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ หลัก
ศีลธรรมจรรยาที ่กำหนดขึ ้นเพื ่อใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติ หรือควบคุมการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ 

3 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              รายวิชาพื้นฐาน 
ว 21102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี            ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนที่ 2          
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง (4 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จำนวน 2.0 หน่วยกิต 

 
ศึกษาเก่ียวกับอุณหภูมิและการวัดผลของความร้อนที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของสาร การถ่ายโอนความ

ร้อน การดูดกลืนและการคายความร้อน สมดุลความร้อน องค์ประกอบของบรรยากาศ การแบ่งชั้นบรรยากาศ 
ผลของรังสีจากดวงอาทิตย์ต่อบรรยากาศ องค์ประกอบของบรรยากาศ ได้แก่ อุณหภูมิอากาศ ความดันอากาศ 
ความชื้นอากาศ ลม เมฆ และฝน พายุฟ้าคะนอง พายุหมุนเขตร้อน มรสุม การพยากรณ์อากาศ และการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก การออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงนามธรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรืออธิบายการ
ทำงานที่พบในชีวิตจริง การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการใช้ตัวแปร เงื่อนไข วนซ้ำ การออกแบบ
อัลกอริทึมเพ่ือแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์อย่างง่าย การเขียนโปรแกรมโดยใช้ซอฟต์แวร์ Scratch, 
python, java และ c การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ประมวลผล สร้างทางเลือก ประเมินผล การ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย การจัดการอัตลักษณ์ การพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา การใช้
สื่อและแหล่งข้อมูลตามข้อกำหนดและข้อตกลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  
  
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ว 2.2  ม.1/1 
ว 2.3  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7 
ว 3.2  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7 
ว. 4.2  ม.1/3, ม.1/4 
รวม 17 ตัวช้ีวัด 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา ว 21102 รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนที่ 2 เวลา 80 ชั่วโมง จำนวน 2.0 หน่วยกิต 
สัดส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30 

ที ่ หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระสำคัญ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

1 พลังงานความ
ร้อน 

     ว 2.3 
ม.1/1 
ม.1/2 
ม.1/3 
ม.1/4 
ม.1/5 
ม.1/6 
ม.1/7 

   อุณหภูมิ คือ ระดับความร้อนของสาร 
สามารถวัดได้โดยใช้อุปกรณ์ที ่ เร ียกว่า 
เทอร์มอมิเตอร์ 
    เทอร์มอมิเตอร์มีอยู ่หลายแบบ เช่น 
เทอร์มอมิเตอร์แบบกระเปาะ เทอร์มอ -
มิเตอร์แบบดิจิทัล เป็นต้น  
    ขั ้นตอนการใช ้เทอร์มอมิเตอร์แบบ
กระเปาะ คือ จุ่มเทอร์มอมิเตอร์ด้านที่เป็น 
กระเปาะลงในสารที ่ต ้องการวัด โดยให้
เทอร์มอมิเตอร์อยู่ในแนวดิ่ง แล้วอ่านค่า
อุณหภูมิโดยให้สายตาอยู่ระดับเดียวกับ 
ระดับของเหลวในเทอร์มอมิเตอร์ 
    หน่วยวัดอุณหภูม ิม ีอย ู ่หลายหน่วย     
ซ ึ ่ งแต ่ละหน ่วยจะม ีจ ุดเย ือกแข ็งและ       
จุดเดือดแตกต่างกัน การเปรียบเทียบค่า 
อุณหภูมิระหว่างหน่วยวัดอุณหภูมิ จะได้
สมการ ดังนี้ 
     C/5= (K-273)/5= (F-32)/9=R/4 
    สารเมื ่อได้ร ับความร้อนอาจเกิดการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ สถานะ หรือรูปร่าง
ของสาร 
    ความร้อนที่มีผลต่อการเปลี ่ยนแปลง
อุณหภูมิของสารขึ้นอยู่กับมวล ความร้อน
จำเพาะ และอุณหภูมิที ่เปลี ่ยนแปลงไป 
โดยสถานะของสารไม่เปลี่ยนแปลง 

20 25 
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ที ่ หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระสำคัญ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

    ความร้อนที่มีผลต่อการเปลี ่ยนแปลง
สถานะของสารขึ ้นอยู่กับมวลและขึ ้นกับ
ความร้อนแฝงจำเพาะ โดยที่อุณหภูมิของ
สารไม่เปลี่ยนแปลง 
    ความร้อนที่มีผลต่อการเปลี ่ยนแปลง
รูปร่างของสาร เมื่อสารได้รับความร้อนจะ
ทำให้อนุภาคเคลื่อนที่เร็วขึ้น ทำให้เกิดการ
ขยายต ัว  ส ่ งผลให ้ขนาดและร ูปร ่ า ง
เปลี่ยนแปลงไป 
    สารที่มีอุณหภูมิแตกต่างกัน จะเกิด การ
ถ่ายโอนความร้อนระหว่างกัน  
    การถ่ายโอนความร้อนมี 3 แบบ คือ 
การนำความร้อน การพาความร้อน และ
การแผ่รังสีความร้อน 
    การนำความร ้อนเป ็นการถ ่ายโอน 
ความร้อนที่อาศัยตัวกลาง โดยตัวกลางจะ
ไม่เคลื่อนที่  
    การพาความร้อนเป็นการถ่ายโอนความ
ร้อนที ่อาศัยตัวกลาง โดยตัวกลางมีการ
เคลื่อนที่  
    ส่วนการแผ่รังสีความร้อนเป็นการถ่าย
โอนความร้อนที่ไม่อาศัยตัวกลาง วัตถุเมื่อ
รับความร้อนจะดูดกลืนพลังงานความร้อน 
และแผ่รังสีความร้อนออกมา วัตถุแต่ละ
ชนิดจะมีการดูดกลืนและคายความร้อนได้
แตกต่างกัน ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการดูดกลืน
และคายรังสีความร้อน มีดังนี ้
1. สี วัตถุท่ีมีสีเข้มจะดูดกลืนและคายความ
ร้อนได้ดีกว่าวัตถุท่ีมีสีอ่อน 
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ที ่ หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระสำคัญ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

2. อุณหภูมิ วัตถุที่มีอุณหภูมิแตกต่างกับ
สิ่งแวดล้อมมากจะดูดกลืนและคาย   ความ
ร้อนได้เร็วกว่าวัตถุที่มีอุณหภูมิแตกต่างกับ
สิ่งแวดล้อมน้อย 
3. ผิวของวัตถุ วัตถุที่มีผิวหยาบและด้าน 
จะดูดกลืนและคายความร้อนได้ดีกว่าวัตถุ
ที่มีผิวเรียบและมัน 
4. พื้นที่ผิว วัตถุที่มีพื้นที่ผิวมากจะดูดกลืน
และคายความร้อนได้ดีกว่าวัตถุที่มีพื้นที่ผิว
น้อย 
    สารที่มีอุณหภูมิแตกต่างกันจะเกิด  การ
ถ่ายโอนความร้อนระหว่างกันจนกระทั่ง
อุณหภูมิของสารเท่ากันเรียกสภาพนี ้ว่า 
สมดุลความร้อน โดยความร้อนที่เพิ ่มขึ้น
ของสารหนึ่งจะเท่ากับความร้อนที่ลดลง
ของอีกสารหนึ ่ง ซึ ่งเป็นไปตามกฎการ
อนุรักษ์พลังงาน การถ่ายโอนความร้อนจน
เกิดสมดุลความร้อนเป็นไป 
ตามสมการ Qสูญเสีย = Qได้รับ 

2 บรรยากาศ     ว. 2.2 
ม.1/1 

    ว. 3.2 
ม.1/1 
ม.1/2 

   บรรยากาศ คือ ชั้นแก๊สชนิดต่าง ๆ  หรือ
อากาศที่ห่อหุ้มดาวเคราะห์ทั้งหมด   ซึ่ง
ประกอบไปด้วยอากาศแห้ง ได้แก่ แก๊ส
ชนิดต่าง ๆ ที ่ไม่มีน้ำเป็นองค์ประกอบ     
ไ อ น ้ ำ แ ล ะ อ น ุ ภ า ค ฝ ุ ่ น ต ่ า ง  ๆ  ซึ่ ง
องค์ประกอบของบรรยากาศเหล่าน ี ้มี
ความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิต 
    บรรยากาศแบ่งออกเป็น 5 ชั้น โดยแบ่ง
ตามสภาวะของอุณหภูมิ ดังนี้ 
1. ช ั ้น โทรโพสเฟ ียร์  (troposphere) มี
ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศที่สำคัญต่อ    

12 15 
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ที ่ หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระสำคัญ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

การดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต อุณหภูมิลดลง
ตามระดับความสูง 
2. สตราโทสเฟียร์ (stratosphere) มีชั้น
โอโซนหนาและทำหน้าที่ช่วยดูดกลืนรังสี
อัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์ อุณหภูมิ
เพ่ิมข้ึนตามระดับความสูง 
3. มีโซสเฟียร์ (mesosphere) ช่วยให้เกิด
การเผาไหม้ของวัตถุนอกโลก อุณหภูมิ
ลดลงตามระดับความสูง  
4. เทอร์โมสเฟียร์ (thermosphere) ชั้นนี้
มีโมเลกุลที่แตกตัวเป็นไอออนช่วยสะท้อน
คลื่นวิทยุ ซึ่งอุณหภูมิเพ่ิมขึ้นตามระดับ
ความสูง 
5. เอกโซสเฟียร์ (exosphere) ชั้นนี้เหมาะ
สำหรับการโคจรของดาวเทียมรอบโลก 
อุณหภูมิเพ่ิมข้ึนตามระดับความสูง 
    ลมฟ้าอากาศ เป็นสภาวะของอากาศ ณ 
พ้ืนที่หนึ่งในเวลาหนึ่ง ซึ่งลมฟ้าอากาศมี
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับ
องค์ประกอบของลมฟ้าอากาศ ได้แก่ 
อุณหภูมิอากาศ ความดันอากาศ ความชื้น
อากาศ ลม เมฆ และฝน 
    อุณหภูมิอากาศ หมายถึง ระดับของ
ความร้อนเย็นของอากาศ 
    ปัจจัยที่ส่งผลต่ออุณหภูมิอากาศ คือ 
แสงจากดวงอาทิตย์ ปริมาณเมฆ ลักษณะ
พ้ืนที่ และความสูงจากระดับน้ำทะเล 
    ความชื้นอากาศ คือ ปริมาณไอน้ำที่มี
อยู่ในอากาศ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความชื้น
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ที ่ หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระสำคัญ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

อากาศ คือ ไอน้ำในอากาศและอุณหภูมิ
อากาศ 
    ความดันอากาศ คือ แรงที่อากาศ
กระทำต่อหนึ่งหน่วยพ้ืนที่ ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความดันอากาศ คือ จำนวนโมเลกุลของ
อากาศ อุณหภูมิอากาศ และความสูงจาก
ระดับน้ำทะเล 
    ลม คือ การเคลื่อนที่ของอากาศ ปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการเกิดลมคือ ความดันอากาศ
หรืออุณหภูมิอากาศ 
    เมฆ คือ ละอองน้ำหรือน้ำแข็งใน
อากาศท่ีรวมกันเป็นกลุ่มก้อน ปัจจัยที่
ส่งผลคือความดันอากาศและความชื้น 
    ฝน คือ ละอองน้ำขนาดใหญ่ที่ตกลงสู่
พ้ืนดิน ปัจจัยที่ส่งผล คือ ความดันอากาศ
และความชื้นอากาศ 

สอบระหว่างภาคเรียน 1 10 
3 ลมฟ้าอากาศ     ว 3.2 

ม.1/3 
ม.1/4 
ม.1/5 
ม.1/6 
ม.1/7 

   องค์ประกอบของลมฟ้าอากาศจะมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้เกิด
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ได้แก่ มรสุม พายุฟ้า
คะนอง พายุหมุนเขตร้อน เป็นต้น 
    มรสุม เป็นการหมุนเวียนของลมตาม
ฤดูกาล แบ่งออกเป็นมรสุมฤดูร้อนและ
มรสุมฤดูหนาว มรสุมฤดูร้อนเกิดจากพ้ืน
ทวีปร้อนกว่าพื้นมหาสมุทร   ลมจึงพัดเอา
ความชื้นจากมหาสมุทรมาสู่พื้นทวีป มรสุม
ฤดูหนาวเกิดจากพ้ืนทวีปเย็นกว่าพื้น
มหาสมุทร ลมจึงพัดจากพ้ืนทวีปไปยังพ้ืน
มหาสมุทร 

16 20 
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ที ่ หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระสำคัญ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

    พายุฟ้าคะนอง เกิดขึ้นในวันที่อากาศ
ร ้อนจ ัด ทำให ้ เก ิดการระเหย ของน้ำ
ปริมาณมาก ส่งผลให้เกิดเป็นเมฆคิวมู
โลนิมบัส แล้วเกิดการกลั่นตัวเป็นฝน เกิด
ลมกรรโชก ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง และฟ้าผ่า 
    พาย ุหม ุน เขตร ้อน เก ิดข ึ ้ น เหนือ
มหาสมุทร โดยอากาศบริเวณ 
ที่เกิดพายุจะมีความดันอากาศต่ำ อากาศ
ลอยตัวสูงขึ้น อากาศบริเวณรอบข้างเข้ามา
แทนที่และประกอบกับเกิดการหมุนรอบ
ตัวเองของโลก ทำให้เกิดเป็นพายุหมุน 
    การพยากรณ์อากาศเป็นลักษณะการ
คาดหมายสภาวะของลมฟ้าอากาศ และ
ปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นช่วงเวลาข้างหน้า 
ม ีการตรวจว ัดองค์ประกอบของลมฟ้า
อากาศ การส ื ่อสารแลกเปลี ่ยนข ้อมูล 
องค์ประกอบของ  ลมฟ้าอากาศระหว่าง
พื ้นที ่การวิเคราะห์ข้อมูล และสร้างคำ
พยากรณ์อากาศ 
    เกณฑ์ในการพยากรณ์อากาศของกรม
อุตุนิยมวิทยา ได้แก่ เกณฑ์อากาศร้อน 
เกณฑ์อากาศเย็น การกระจาย ของฝน 
เกณฑ์ปริมาณฝน ปริมาณเมฆในท้องฟ้า 
เกณฑ์สถานะของทะเล   ร่องมรสุม ลมพัด
สอบ บริเวณความกดอากาศสูง บริเวณ
ความกดอากาศต่ำ เป็นต้น 
    แผนที่อากาศ เป็นแผนที่แสดงสภาพลม
ฟ้าอากาศในช่วงเวลาหนึ่ง ข้อมูลในแผนที่
อากาศจะนำไปใช้พยากรณ์อากาศ 
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ที ่ หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระสำคัญ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

    การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก จะ
ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
ซึ ่งในปัจจุบันภูมิอากาศของโลกเกิดการ
เปล ี ่ยนแปลงอย ่างรวดเร ็ว เช ่น  การ
หลอมเหลวของน ้ ำแข ็ งขั้ ว โลก  การ
เปลี ่ยนแปลงวัฏจักรของน้ำ การเกิดโรค
อุบัติใหม่และการเกิดอุบัติซ้ำและการเกิด
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ที่รุนแรงขึ้น เป็นผล
มาจากการกระทำของมนุษย์ ซึ ่งมีสาเหตุ
มาจากภาวะเรือนกระจกและรูโหว่โอโซน 
มนุษย์จึงควรเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติตน
ให้เหมาะสม และแนวทางลดกิจกรรมที่
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 

สอบปลายภาคเรียน 1 30 
รวมตลอดภาคเรียน 60 100 
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ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐาน
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

1 การออกแบบและการ
เขียนอัลกอริทึม 

ว 4.2  
 ม.1/1   
 ม.1/2    

แนวค ิ ด เ ช ิ งน ามธรรม  เ ป ็ น ก ารประ เม ิ น
ความสำคัญของรายละเอียดของปัญหา แยกแยะ
ส ่วนท ี ่ เป ็นสาระสำค ัญออกจากส ่วนท ี ่ ไม ่ ใช่
สาระสำคัญ 

คอมพิวเตอร์อัลกอริทึม เป็นแก่นของวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ เป็นศาสตร์ที่ทำให้สามารถประมวลผล
แบบทีละขั้นตอน ซึ่งทำให้คอมพิวเตอร์สามารถ
ป ร ะ ม ว ล ผ ล เ พ ื ่ อ แ ก ้ ไ ข ป ั ญ ห า ด ้ ว ย เคร ื ่ อ ง
คอมพิวเตอร์ 

การออกแบบอัลกอร ิท ึม เพื ่อแก้ป ัญหาทาง
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์อย่างง่าย อาจใช้แนวคิด
เชิงนามธรรมในการออกแบบเพื่อให้การแก้ปัญหามี
ประสิทธิภาพ 

6 

2 การออกแบบและการ
เขียนโปรแกรมเบื้องต้น 

ว 4.2  
 ม. 1/2 
 
 

การออกแบบและเขียนโปรแกรมท่ีมีการใช้ตัวแปร 
เงื่อนไข วนซ้ำ 

การออกแบบอัลกอร ิท ึม เพื ่อแก้ป ัญหาทาง
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์อย่างง่าย อาจใช้แนวคิด
เชิงนามธรรมในการออกแบบเพื่อให้การแก้ปัญหามี
ประสิทธิภาพ 

การแก ้ป ัญหาอย ่างเป ็นข ั ้นตอนจะช ่วยให้
แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ซอฟต์แวร์ที ่ ใช้ ในการเขียนโปรแกรม เช่น 
Scratch, python, java, c 

ตัวอย่างโปรแกรม เช่น โปรแกรมสมการการ
เคลื ่ อนที ่  โปรแกรมคำนวณหาพื ้นที ่ โปรแกรม
คำนวณดัชนีมวลกาย 

7  

3 การจัดการข้อมูล
สารสนเทศ 

ว 4.2  
 ม. 1/3 
 
 

การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ  
ประมวลผล สร้างทางเลือก ประเมินผล จะทำให้
ได ้สารสนเทศเพื ่อใช ้ ในการแก้ปัญหาหรือการ
ตัดสินใจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4 
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ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐาน
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

การประมวลผลเป็นการกระทำกับข้อมูลเพ่ือให้ได้
ผลล ัพธ ์ท ี ่ม ีความหมายและมีประโยชน์ต ่อการ
นำไปใช้งานสามารถทำได้หลายวิธี เช่น คำนวณ
อัตราส่วน คำนวณค่าเฉลี่ย 

การใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่
หลากหลายในการรวบรวม ประมวลผล สร้างทางเลือก 
ประเมินผล นำเสนอ จะช่วยให้แก้ปัญหาได้อย่าง
รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ 
 

4 การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย 

ว 4.2  
 ม. 1/4 
 
 

ความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ 
นโยบาย ขั ้นตอนการปฏิบัติ และมาตรการทาง
เทคน ิคท ี ่ นำมา ใช ้ป ้ องก ัน  ก า ร ใ ช ้ ง า น จ า ก
บุคคลภายนอก การเปลี่ยนแปลง การขโมย หรือ
การทำความเสียหายต่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิธีการป้องกันและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จากภัยคุกคามต่าง  ๆ มีหลายว ิธ ี  เช ่น  หมั ่น
ตรวจสอบและอัพเดตระบบปฏิบัติการให้ เป็น
เวอร์ชันปัจจุบัน และควรใช้ระบบ ปฏิบัติการและ
ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ เช่น เลขที่บัตรประชาชน ประวัติ
การทำงาน เบอร์โทรศัพท์ หมายเลขบัตรเครดิต 

จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ หลัก
ศีลธรรมจรรยาที ่กำหนดขึ ้นเพื ่อใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติ หรือควบคุมการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ 

3 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              รายวิชาพื้นฐาน 
ว 22101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี            ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนที่ 1          
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง (4 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จำนวน 2.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษา วิเคราะห์องค์ประกอบของสารละลาย  สภาพการละลายได้และปัจจัยที่มีผลต่อการสภาพ
ละลายได้ ความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยร้อยละ  ระบบหมุนเวียนเลือด  ระบบหายใจ  ระบบขับถ่าย  
ระบบประสาท ระบบสืบพันธ์ ตำแหน่งของวัตถุ  ระยะทาง  และการกระจัด  อัตราเร็วและความเร็ว แรงลัพธ์  
แรงเสียดทาน แรงและความดันของของเหลว แรงพยุงของของเหลว โมเมนต์ของแรง แรงและสนามของแรง 
การออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหา หรือการทำงานที่พบในชีวิตจริง การออกแบบ 
และเขียนโปรแกรมที่ใช้ตรรกะและฟังก์ชันในการแก้ปัญหา การเขียนโปรแกรมโดยใช้ซอฟต์แวร์ Scratch, 
python, java และ c องค์ประกอบและหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสารเพ่ือ
ประยุกต์ใช้งานหรือ แก้ปัญหาเบื้องต้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มีความรับผิดชอบ สร้าง
และแสดงสิทธิในการเผยแพร่ผลงาน 

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

ว 1.2 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7, ม.2/8, ม.2/9, ม.2/10, ม.2/11,  

ม.2/12, ม.2/12, ม.2/13, ม.2/14, ม.2/15, ม.2/16, ม.2/17 

ว 2.1 ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6   

ว 2.2   ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7, ม.2/8, ม.2/9, ม.2/10, ม.2/11,  

ม.2/12, ม.2/12, ม.2/13, ม.2/14, ม.2/15   

ว 4.2   ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4  

รวม 39 ตัวช้ีวัด 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา ว 22101 รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนที่ 1 เวลา 80 ชั่วโมง จำนวน 2.0 หน่วยกิต 
สัดส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
 

ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 
(100) 

1 สารละลาย ว 2.1 ม.2/4, ม2/5 
ม.2/6 
  

สารละลายเป็นสารผสมประเภทสารเนื้อ
เดียว องค์ประกอบที่มีปริมาณมากที่สุด
เป็นตัวทำละลายและองค์ประกอบอ่ืนๆ 
เป็นตัวละลาย สถานะชองสารละลาย
ขึ้นอยู่กับสถานะของตัวทำละลาย ซึ่งมีทั้ง
ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ความเข้มข้น
ของสาระละลายมีหน่วยต่าง ๆ เช่น ร้อย
ละ โดยเทียบอัตราส่วนโดยมวล ปริมาตร
ต่อปริมาตร หรือหน่วยมวลต่อปริมาตร
ของตัวละลายกับสารละลาย ปริมาณตัว
ละลายที่สามารถละลายได้มากท่ีสุดในตัว
ทำละลายและอุณหภูมิที่กำหนด เรียกว่า 
สภาพละลายได้ของสารที่อุณหภูมินั้น ซึ่ง
สารละลายที่ได้จะเป็นสารละลายอ่ิมตัว 
เมื่อทำให้การละลายของตัวละลายใน
สารละลายอิ่มตัวลดลง ถ้าตัวละลายเป็น
ของแข็ง ตัวละลายจะแยกตัวออกจาก
สารละลายเป็นผลึก 
 
 
 
 
 
 
 

15 30 
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ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 
(100) 

2 ร่างกายมนุษย์ ว 1.2 ม.2/1     
 ม.2/2 
ม.2//3    ม.2/4 
ม.2/5    ม.2/6 
ม.2/7    ม.2/8 
ม.2/9    ม.2/10 
ม.2/11  ม.2/12 
ม.2/13  ม.2/14 
ม.2/15  ม.2/16   
ม.2/17 

ระบบหายใจมีอวัยวะต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
ได้แก่ จมูก ท่อลม ปอด กะบังลม และ
กระดูกซ่ีโครง มนุษย์หายใจเข้า เพื่อนำ
แก๊สออกซิเจนเข้าสู่ ร่างกายเพ่ือนำไปใช้
ในเซลล์และหายใจออก เพ่ือกำจัดแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ออกจาก ร่างกาย
ระบบขับถ่ายมีอวัยวะที่เก่ียวข้อง คือ ไต 
ท่อไต กระเพาะปัสสาวะ และท่อปัสสาวะ 
โดยมีไต ทำหน้าที่กำจัดของเสีย เช่น ยูเรีย 
แอมโมเนีย กรดยูริก รวมทั้งสารที่ร่างกาย
ไม่ต้องการออกจาก เลือด และควบคุม
สารที่มีมากหรือน้อยเกินไประบบ
หมุนเวียนเลือดประกอบด้วย หัวใจ หลอด
เลือด และเลือด  หัวใจของมนุษย์แบ่งเป็น 
๔ ห้อง ได้แก่ หัวใจ ห้องบน ๒ ห้อง และ
ห้องล่าง ๒ ห้อง ระหว่าง หัวใจห้องบน
และหัวใจห้องล่างมีลิ้นหัวใจกั้นระบบ
ประสาทส่วนกลาง ประกอบด้วยสมอง 
และไขสันหลัง จะทำหน้าที่ร่วมกับ
เส้นประสาท ซึ่งเป็นระบบประสาทรอบ
นอก ในการควบคุม การทำงานของ
อวัยวะต่าง ๆมนุษย์มีระบบสืบพันธุ์ที่
ประกอบด้วยอวัยวะ ต่าง ๆ ที่ทำหน้าที่
เฉพาะ โดยรังไข่ในเพศหญิง จะทำหน้าที่
ผลิตเซลล์ไข่ส่วนอัณฑะในเพศชาย จะทำ
หน้าที่สร้างเซลล์อสุจิ 
 
 
 

21 30 



 
 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์

| 192                                          เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถมัภ์ พุทธศักราช 2563 

ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 
(100) 

สอบกลางภาคเรียน - 10 
3 แรงและการ

เคลื่อนที่ 
ว 2.2 ม.2/1     
ม.2/2  ม.2//3     
ม.2/4   ม.2/5    
ม.2/6   ม.2/7    
ม.2/8  ม.2/9     
ม.2/10 ม.2/11  
ม.2/12  ม.2/13  
ม.2/14  ม.2/15   

แรงเป็นปริมาณเวกเตอร์เมื่อมีแรงหลาย ๆ 
แรง กระทำต่อวัตถุแล้วแรงลัพธ์ที่กระทำ
ต่อวัตถุมีค่า เป็นศูนย์วัตถุจะไม่
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ แต่ถ้าแรงลัพธ์ที่
กระทำต่อวัตถุมีค่าไม่เป็นศูนย์ วัตถุจะ
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนทีเมื่อวัตถุอยู่ใน
ของเหลว จะมีแรงพยุงเนื่องจาก ของเหลว
กระทำต่อวัตถุโดยมีทิศขึ้นในแนวดิ่ง การ
จมหรือการลอยของวัตถุขึ้นกับน้ำหนัก
ของ วัตถุและแรงพยุง แรงเสียดทานเป็น
แรงที่เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัส ของวัตถุ 
เพ่ือต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นโมเมนต์
ของแรงเป็นผลคูณของแรงที่กระทำต่อ 

วัตถุกับระยะทางจากจุดหมุนไปตั้งฉากกับ 

แนวแรง เมื่อผลรวมของโมเมนต์ของแรงมี
ค่าเป็นศูนย์ วัตถุจะอยู่ในสภาพสมดุลต่อ
การหมุน การเคลื่อนที่ของวัตถุเป็นการ
เปลี่ยนตำแหน่ง ของวัตถุเทียบกับตำแหน่ง
อ้างอิง โดยมีปริมาณ ที่เก่ียวข้องกับการ
เคลื่อนที่ซึ่งมีท้ังปริมาณ สเกลาร์และ
ปริมาณเวกเตอร์ 

24 20 

สอบปลายภาค - 30 
รวมตลอดภาคเรียน 60 100 
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ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐาน
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

1 การออกแบบและการ
เขียนอัลกอริทึม 

ว 4.2  
 ม.1/1   
 ม.1/2    

แนวค ิ ด เ ช ิ งน ามธรรม  เ ป ็ น ก ารประ เม ิ น
ความสำคัญของรายละเอียดของปัญหา แยกแยะ
ส ่วนท ี ่ เป ็นสาระสำค ัญออกจากส ่วนท ี ่ ไม ่ ใช่
สาระสำคัญ 

คอมพิวเตอร์อัลกอริทึม เป็นแก่นของวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ เป็นศาสตร์ที่ทำให้สามารถประมวลผล
แบบทีละขั้นตอน ซึ่งทำให้คอมพิวเตอร์สามารถ
ป ร ะ ม ว ล ผ ล เ พ ื ่ อ แ ก ้ ไ ข ป ั ญ ห า ด ้ ว ย เคร ื ่ อ ง
คอมพิวเตอร์ 

การออกแบบอัลกอร ิท ึม เพื ่อแก้ป ัญหาทาง
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์อย่างง่าย อาจใช้แนวคิด
เชิงนามธรรมในการออกแบบเพื่อให้การแก้ปัญหามี
ประสิทธิภาพ 

6 

2 การออกแบบและการ
เขียนโปรแกรมเบื้องต้น 

ว 4.2  
 ม. 1/2 
 
 

การออกแบบและเขียนโปรแกรมท่ีมีการใช้ตัวแปร 
เงื่อนไข วนซ้ำ 

การออกแบบอัลกอร ิท ึม เพื ่อแก้ป ัญหาทาง
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์อย่างง่าย อาจใช้แนวคิด
เชิงนามธรรมในการออกแบบเพื่อให้การแก้ปัญหามี
ประสิทธิภาพ 

การแก ้ป ัญหาอย ่างเป ็นข ั ้นตอนจะช ่วยให้
แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ซอฟต์แวร์ที ่ ใช้ ในการเขียนโปรแกรม เช่น 
Scratch, python, java, c 

ตัวอย่างโปรแกรม เช่น โปรแกรมสมการการ
เคลื ่ อนที ่  โปรแกรมคำนวณหาพื ้นที ่ โปรแกรม
คำนวณดัชนีมวลกาย 

7  

3 การจัดการข้อมูล
สารสนเทศ 

ว 4.2  
 ม. 1/3 
 
 

การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ  
ประมวลผล สร้างทางเลือก ประเมินผล จะทำให้
ได ้สารสนเทศเพื ่อใช ้ ในการแก้ปัญหาหรือการ
ตัดสินใจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4 
 



 
 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์

| 194                                          เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถมัภ์ พุทธศักราช 2563 

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐาน
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

การประมวลผลเป็นการกระทำกับข้อมูลเพ่ือให้ได้
ผลล ัพธ ์ท ี ่ม ีความหมายและมีประโยชน์ต ่อการ
นำไปใช้งานสามารถทำได้หลายวิธี เช่น คำนวณ
อัตราส่วน คำนวณค่าเฉลี่ย 

การใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่
หลากหลายในการรวบรวม ประมวลผล สร้างทางเลือก 
ประเมินผล นำเสนอ จะช่วยให้แก้ปัญหาได้อย่าง
รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ 
 

4 การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย 

ว 4.2  
 ม. 1/4 
 
 

ความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ 
นโยบาย ขั ้นตอนการปฏิบัติ และมาตรการทาง
เทคน ิคท ี ่ นำมา ใช ้ป ้ องก ัน  ก า ร ใ ช ้ ง า น จ า ก
บุคคลภายนอก การเปลี่ยนแปลง การขโมย หรือ
การทำความเสียหายต่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิธีการป้องกันและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จากภัยคุกคามต่าง  ๆ มีหลายว ิธ ี  เช ่น  หมั ่น
ตรวจสอบและอัพเดตระบบปฏิบัติการให้ เป็น
เวอร์ชันปัจจุบัน และควรใช้ระบบ ปฏิบัติการและ
ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ เช่น เลขที่บัตรประชาชน ประวัติ
การทำงาน เบอร์โทรศัพท์ หมายเลขบัตรเครดิต 

จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ หลัก
ศีลธรรมจรรยาที ่กำหนดขึ ้นเพื ่อใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติ หรือควบคุมการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ 

3 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              รายวิชาพื้นฐาน 
ว 22102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี            ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนที่ 2          
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง (4 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จำนวน 2.0 หน่วยกิต 

 

     ศึกษา วิเคราะห์งานและกำลัง  เครื่องกลอย่างง่าย  พลังงานศักย์โน้มถ่วงและพลังงานจลน์  กฎการ
อนุรักษ์พลังงาน วิธีการแยกสาร การนำความรู้เรื่องการแยกสารไปใช้ประโยชน์  โครงสร้างภายในโลก  
กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาบนผิวโลก ดิน ชั้นดนิและชั้นหน้าตัดดิน แหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำ
ใต้ดิน ภัยธรรมชาติจากน้ำท่วม  แผ่นดินถล่มและการกัดเซาะชายฝั่ง  ภัยธรรมชาติจากหลุมยุบและแผ่นดิน
ทรุด  เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์  พลังงานทดแทน  

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

ว 2.1   ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3 

ว 2.3   ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6 

ว 3.2   ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7, ม.2/8, ม.2/9, ม.2/10 

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

รวม 24 ตัวช้ีวัด 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา ว 22102 รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนที่ 2 เวลา 80 ชั่วโมง จำนวน 2.0 หน่วยกิต 
สัดส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30 

ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 
(100) 

1 งานและพลังงาน ว 2.3   ม.2/1 
ม. 2/2  ม.2/3 
ม. 2/4  ม.2/5 
ม. 2/6 

งานเกิดข้ึนเมื่อมีแรงมากระทำต่อวัตถุให้
เคลื่อนที่ไปในแนวที่แรงกระทำ เมื่ออก
แรงดันวัตถุแต่ไม่มีการเคลื่อนที่ของวัตถุถึง
จะออกแรงมากก็ไม่เกิดงาน เนื่องจากไม่มี
การเคลื่อนที่ของวัตถุ ดังนั้นงานคือผลของ
การใช้แรงกระทำต่อวัตถุ ทำให้วัตถุ
เคลื่อนที่ไปในทิศทางที่แรงกระทำ 

พลังงานหมายถึงความสามารถในการ
ทำงาน พลังงานกลมี 2 รูปแบบคือ 1.
พลังงานจลน์ หมายถึงพลังงานในวัตถุท่ี
กำลังเคลื่อนที่ ซึ่งขึ้นอยู่กับความเร็วของ
วัตถุ จากสูตร Ek = ½ mv2 2.พลังงาน
ศักย์ หมายถึงพลังงานที่สะสมอยู่ในวัตถุ 
ซึ่งข้ึนอยู่กับตาแหน่งของวัตถุ พลังงาน
ศักย์จาแนกเป็นพลังงานศักย์โน้มถ่วง ซึ่ง
เป็นพลังงานภายนอกท่ีเอาชนะแรงของ
สนามโน้มถ่วง จากสูตร Ep = mgh ส่วน
พลังงานศักย์ยืดหยุ่นเป็นพลังงานที่เกิดขึ้น
จากการกดหรือดึงสปริงหรื อการอออก
แรงดึงวัตถุที่มีความยืดหยุ่นให้ยืดออก ค่า
พลังงานศักย์ยืดหยุ่นหาได้จาก ครึ่งหนึ่ง
ของผลคูณระหว่างค่าคงตัวสปริงกับระยะ
ยืดหรือระยะหดยกกาลังสอง หรือ Ep = 
½ kx2 
 

18 20 
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ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 
(100) 

2 การจำแนกสาร ว 2.1 ม.2/1     
 ม.2/2  ม.2//3     
 

การแยกสารผสมให้เป็นสารบริสุทธิ์ทำได้
หลายวิธี ขึ้นอยู่กับสมบัติของสารนั้น ๆ 
การระเหยแห้งใช้ แยกสารละลายซึ่ง
ประกอบด้วยตัวละลายที่เป็น ของแข็งใน
ตัวทำละลายที่เป็นของเหลว โดยใช้ ความ
ร้อนระเหยตัวทำละลายออกไปจนหมด 

เหลือแต่ตัวละลาย การตกผลึกใช้แยก
สารละลาย ที่ประกอบด้วยตัวละลายที่เป็น
ของแข็งใน ตัวทำละลายที่เป็นของเหลว
โดยทำให้สารละลายอิ่มตัว แล้วปล่อยให้
ตัวทำละลายระเหยออกไปบางส่วน ตัว
ละลายจะตกผลึกแยกออกมา การกลั่น
อย่างง่าย และการแยกสารโดยวิธีโคร
มาโทกราฟี 
 

12 10 

สอบกลางภาคเรียน - 10 
3 โลกและการ

เปลี่ยนแปลง 
ว 3.2  
ม.2/4   ม.2/5    
ม.2/6   ม.2/7    
ม.2/8  ม.2/9     
ม.2/10  

โลกเป็นสมาชิกหนึ่งของระบบสุริยะ ซึ่งมีด
วงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบ
เนื่องจากโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา นักวิทยาศาสตร์จึงยังคงศึกษา
ต่อไป  โลกแบ่งออกเป็นชั้นได้ 3 ชั้น ได้แก่ 
เปลือกโลก แมนเทิล และแก่นโลก 
นอกจากนี้ โลกยังประกอบด้วยสสารต่าง 
ๆ มากมาย ซึ่งสสารเหล่านี้มีสถานะ
ต่างกัน และสามารถเปลี่ยนสถานะได้เมื่อ
อยู่ในภาวะที่เหมาะสม 

 
 
 

 

15 20 
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ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 
(100) 

   แผ่นเปลือกโลกมีการเคลื่อนที่อยู่
ตลอดเวลา และแต่ละแผ่นมีทิศทางการ
เคลื่อนที่ต่างกัน สามารถแบ่งการเคลื่อนที่
ของแผ่นเปลือกโลกออกเป็น 3 แบบ คือ 
เคลื่อนที่มาชนกัน เคลื่อนที่แยกจากกัน 
และเคลื่อนที่แบบสวนกัน ซึ่งมีผลทำให้
เกิดกระบวนการทางธรณีวิทยา เช่น การ
คดโค้งโก่งงอ การยกตัวและยุบตัว การผุ
พังอยู่กับท่ี การกร่อน การพัดพา และการ
ทับถม 
 

  

4 ทรัพยากรพลังงาน ว 3.2  
ม.2/1   ม.2/2    
ม.2/3   

เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลง สภาพของซากสิ่งมีชีวิตใน
อดีต โดยกระบวนการ ทางเคมีและ
ธรณีวิทยา เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ได้แก่
ถ่านหิน หินน้ำมัน และปิโตรเลียม ซึ่ง เกิด
จากวัตถุต้นกำเนิด และสภาพแวดล้อม 

การเกิดที่แตกต่างกัน ทำให้ได้ชนิดของ
เชื้อเพลิง ซากดึกดำบรรพ์ที่มีลักษณะ 
สมบัติและการนำไป ใช้ประโยชน์แตกต่าง
กัน สำหรับปิโตรเลียม จะต้องมีการผ่าน
การกลั่นลำดับส่วนก่อนการใช้งาน เพ่ือให้
ได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมต่อการใช้
ประโยชน์ เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์เป็น
ทรัพยากรที่ใช้แล้ว หมดไป เนื่องจากต้อง
ใช้เวลานานหลายล้านปี จึงจะเกิดขึ้นใหม่
ได้ 
 
 
 
 

15 10 
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ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 
(100) 

   เนื่องจาก เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์มี
ปริมาณจำกัดและ มักเพิ่มมลภาวะใน
บรรยากาศมากขึ้น จึงมีการใช้ พลังงาน
ทดแทนมากขึ้น เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ 
พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานชีวมวล 

พลังงานคลื่น พลังงานความร้อนใต้พิภพ 

พลังงานไฮโดรเจน ซึ่งพลังงานทดแทน
แต่ละชนิด จะมีข้อดีและข้อจำกัดที่
แตกต่างกัน 

  

สอบปลายภาค - 30 
รวมตลอดภาคเรียน 60 100 
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ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐาน
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

1 การออกแบบและการ
เขียนอัลกอริทึม 

ว 4.2  
 ม.1/1   
 ม.1/2    

แนวค ิ ด เ ช ิ งน ามธรรม  เ ป ็ น ก ารประ เม ิ น
ความสำคัญของรายละเอียดของปัญหา แยกแยะ
ส ่วนท ี ่ เป ็นสาระสำค ัญออกจากส ่วนท ี ่ ไม ่ ใช่
สาระสำคัญ 

คอมพิวเตอร์อัลกอริทึม เป็นแก่นของวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ เป็นศาสตร์ที่ทำให้สามารถประมวลผล
แบบทีละขั้นตอน ซึ่งทำให้คอมพิวเตอร์สามารถ
ป ร ะ ม ว ล ผ ล เ พ ื ่ อ แ ก ้ ไ ข ป ั ญ ห า ด ้ ว ย เคร ื ่ อ ง
คอมพิวเตอร์ 

การออกแบบอัลกอร ิท ึม เพื ่อแก้ป ัญหาทาง
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์อย่างง่าย อาจใช้แนวคิด
เชิงนามธรรมในการออกแบบเพ่ือให้การแก้ปัญหามี
ประสิทธิภาพ 

6 

2 การออกแบบและการ
เขียนโปรแกรมเบื้องต้น 

ว 4.2  
 ม. 1/2 
 
 

การออกแบบและเขียนโปรแกรมท่ีมีการใช้ตัวแปร 
เงื่อนไข วนซ้ำ 

การออกแบบอัลกอร ิท ึม เพื ่อแก้ป ัญหาทาง
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์อย่างง่าย อาจใช้แนวคิด
เชิงนามธรรมในการออกแบบเพื่อให้การแก้ปัญหามี
ประสิทธิภาพ 

การแก ้ป ัญหาอย ่างเป ็นข ั ้นตอนจะช ่วยให้
แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ซอฟต์แวร์ที ่ ใช้ ในการเขียนโปรแกรม เช่น 
Scratch, python, java, c 

ตัวอย่างโปรแกรม เช่น โปรแกรมสมการการ
เคลื ่ อนที ่  โปรแกรมคำนวณหาพื ้นที ่ โปรแกรม
คำนวณดัชนีมวลกาย 

7  

3 การจัดการข้อมูล
สารสนเทศ 

ว 4.2  
 ม. 1/3 
 

การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ  
ประมวลผล สร้างทางเลือก ประเมินผล จะทำให้

4 
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ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐาน
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

 ได ้สารสนเทศเพื ่อใช ้ ในการแก้ปัญหาหรือการ
ตัดสินใจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การประมวลผลเป็นการกระทำกับข้อมูลเพ่ือให้ได้
ผลล ัพธ ์ท ี ่ม ีความหมายและมีประโยชน์ต ่อการ
นำไปใช้งานสามารถทำได้หลายวิธี เช่น คำนวณ
อัตราส่วน คำนวณค่าเฉลี่ย 

การใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่
หลากหลายในการรวบรวม ประมวลผล สร้างทางเลือก 
ประเมินผล นำเสนอ จะช่วยให้แก้ปัญหาได้อย่าง
รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ 
 

4 การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย 

ว 4.2  
 ม. 1/4 
 
 

ความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ 
นโยบาย ขั ้นตอนการปฏิบัติ และมาตรการทาง
เทคน ิคท ี ่ นำมา ใช ้ป ้ องก ัน  ก า ร ใ ช ้ ง า น จ า ก
บุคคลภายนอก การเปลี่ยนแปลง การขโมย หรือ
การทำความเสียหายต่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิธีการป้องกันและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จากภัยคุกคามต่าง  ๆ มีหลายว ิธ ี  เช ่น  หมั ่น
ตรวจสอบและอัพเดตระบบปฏิบัติการให้ เป็น
เวอร์ชันปัจจุบัน และควรใช้ระบบ ปฏิบัติการและ
ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ เช่น เลขที่บัตรประชาชน ประวัติ
การทำงาน เบอร์โทรศัพท์ หมายเลขบัตรเครดิต 

จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ หลัก
ศีลธรรมจรรยาที ่กำหนดขึ ้นเพื ่อใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติ หรือควบคุมการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ 

3 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                       รายวิชาพื้นฐาน 
ว 23101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1             
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง ( 4 ชั่วโมง/สัปดาห)์   จำนวน 2.0 หน่วยกิต 

 

ศึกษา วิเคราะห์ สมบัติทางกายภาพและการใช้ประโยชน์วัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิก และวัสดุ
ผสม การเกิดปฏิกิริยาเคมี กฎทรงมวล ปฏิกิริยาดูดความร้อน และปฏิกิริยาคายความร้อน ปฏิกิริยาการเกิด
สนิมของเหล็ก ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะ ปฏิกิริยาของกรดกับเบส และปฏิกิริยาของเบสกับโลหะ ปฏิกิริยา
การเผาไหม้ การเกิดฝนกรด การสังเคราะห์ด้วยแสง ประโยชน์และโทษของปฏิกิริยาเคมีที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม วิธีการป้องกันและแก้ปัญหาที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจำวัน  ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า และความต้านทาน และคำนวณปริมาณที่เกี ่ยวข้อง ความสัมพันธ์ระหว่าง
กระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้า การวัดปริมาณทางไฟฟ้า ความต่างศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าใน
วงจรไฟฟ้า การต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน การทำงานของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย 
คำนวณพลังงานไฟฟ้า เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า วิธีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย คลื่นและ
ส่วนประกอบของคลื่น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและสเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี และความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อ่ืน โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ ปัญหา
หรือความต้องการของชุมชนหรือท้องถิ่น การพัฒนางานอาชีพ วิธีการแก้ปัญหา การตัดสินใจเลือกข้อมูลที่
จำเป็นภายใต้เงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยู่  การใช้ความรู้ และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก 
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้องกับลักษณะของงาน และปลอดภัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน 

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ว 2.1  ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6, ม.3/7, ม.3/8 
ว 2.3  ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6, ม.3/7, ม.3/8, ม.3/9, ม.3/10, ม.3/11, ม.3/12 
ว 4.1  ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5 
รวม 25 ตัวช้ีวัด 
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โครงสร้างรายวิชา 

รหัสวิชา ว 23101  รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3              ภาคเรียนที่ 1 เวลา 80 ชั่วโมง             จำนวน 2.0 หน่วยกิต 

สัดส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
 

 

ที ่

 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวช้ีวัด 

 

สาระสำคัญ 
 

เวลา 

(ชั่วโมง) 

นำหนัก
คะแนน 

(100) 

1 วัสดุศาสตร์ ว 2.1  
ม.3/1, ม.3/2  

พอลิเมอร์เป็นสารประกอบ
โมเลกุลใหญ่ที่เกิดจากโมเลกุล
จำนวนมากรวมตัวกันทางเคมี 
เช่น พลาสติก ยาง เส้นใย ซ่ึง
เป็นพอลิเมอร์ที่มีสมบัติต่างกัน 
โดยพลาสติกเป็นพอลิเมอร์ที่ขึ้น
รูปเป็นรูปทรงต่าง ๆ ได้ ยาง
ยืดหยุ่นได ้ส่วนเส้นใยเป็นพอลิ
เมอร์ที่สามารถดึงเป็นเส้นยาว
ได ้พอลิเมอร์จึงใช้ประโยชน์ได้
แตกต่างกัน เซรามิกเป็นวัสดุที่
ผลิตจากดิน หิน ทราย และแร่
ธาตุต่าง ๆ จากธรรมชาติ และ
ส่วนมากจะผ่านการเผาที่
อุณหภูมิสูง เพ่ือให้ได้เนื้อสารที่
แข็งแรง เซรามิกสามารถทำเป็น
รูปทรงต่าง ๆ ได้ สมบัติทั่วไปเว
รามิกจะแข็ง ทนต่อการสึก
กร่อนและเปราะ สามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น 
ภาชนะท่ีเป็นเครื่องปั้นดินเผา 
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
วัสดุผสมเป็นวัสดุที่เกิดจากวัสดุ
ตั้งแต ่2 ประเภทที่มีสมบัติ 

12 10 
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ที ่

 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวช้ีวัด 

 

สาระสำคัญ 
 

เวลา 

(ชั่วโมง) 

นำหนัก
คะแนน 

(100) 
  

 แตกต่างกันรวมตัวกัน เพ่ือ
นำไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น 
เช่น เสื้อกันฝนบางชนิดเป็น
วัสดุผสมระหว่างผ้ากับยาง 
คอนกรีตเสริมเหล็กเป็นวัสดุ
ผสมระหว่างคอนกรีตกับเหล็ก 

  

2 ปริมาณสารสัมพันธ์ ว 2.1  
ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, 
ม.3/6, ม.3/7, ม.3/8 

การเกิดปฏิกิริยาเคมีหรือการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมีของสาร 
เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้
เกิดสารใหม ่โดยสารที่เข้าทำ
ปฏิกิริยา เรียกว่า สารตั้งต้น 
สารใหม่ที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยา 
เรียกว่า ผลิตภัณฑ์ การ
เกิดปฏิกิริยาเคมีสามารถเขียน
แทนได้ด้วยสมการข้อความ 
เมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี มวลรวม
สารตั้งต้นเท่ากับมวลรวมของ
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นไปตามกฎทรง
มวล เมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี มี
การถ่ายโอนความร้อนควบคู่ไป
กับการจัดเรียงตัวใหม่ของ
อะตอมของสาร ปฏิกิริยาที่มี
การถ่ายโอนความร้อนจาก
สิ่งแวดล้อมเข้าสู่ระบบเป็น
ปฏิกิริยาดูดความร้อน ปฏิกิริยา
ที่มีการถ่ายโอนความร้อนจาก
ระบบออกสู่สิ่งแวดล้อมเป็น
ปฏิกิริยาคายความร้อน โดยใช้
เครื่องมือที่เหมาะสมในการวัด  

16 16 
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ที ่

 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวช้ีวัด 

 

สาระสำคัญ 
 

เวลา 

(ชั่วโมง) 

นำหนัก
คะแนน 

(100) 
  

 หัววัดที่สามารถตรวจสอบการ
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิได้
อย่างต่อเนื่อง ปฏิกิริยาเคมีที่
พบในชีวิตประจำมีหลายชนิด 
เช่น ปฏิกิริยาการเผาไหม้ การ
เกิดสนิมของเหล็ก ปฏิกิริยาของ
กรดกับโลหะ ปฏิกิริยาของกรด
กับเบส ปฏิกิริยาของเบสกับ
โลหะ การเกิดฝนกรด การ
สังเคราะห์ด้วยแสง 

  

สอบกลางภาคเรียน - 10 
3 พลังงานไฟฟ้า ว 2.3 

ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, 
ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6, 
ม.3/7, ม.3/8, ม.3/9 

ความต่างศักย์ไฟฟ้า คือ ความ
แตกต่างของพลังงานไฟฟ้า
ระหว่างจุดสองจุด ซึ่งทำให้เกิด
กระแสไฟฟ้าขึ้น โดยกระแส 
ไฟฟ้าจะไหลจากจุดที่มีระดับ
พลังงานไฟฟ้าสูง (ศักย์ไฟฟ้าสูง) 
ไปยังจุดที่มีระดับพลังงานไฟฟ้า
ต่ำกว่า (ศักย์ไฟฟ้าต่ำ) และจะ
หยุดไหลเมื่อศักย์ไฟฟ้าทั้งสอง
จุดเท่ากัน โวลต์มิเตอร์ที่ดี
จะต้องมีความต้านทานสูง
เพ่ือให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้
น้อยที่สุด กระแสไฟฟ้า เกิดขึ้น
จากการเคลื่อนที่ของ
อิเล็กตรอนจากบริเวณหนึ่งไป
อีกบริเวณหนึ่ง กระแสไฟฟ้า
เกิดข้ึนได้หลายวิธี เช่น เกิดจาก
ความแตกต่างของพลังงาน 

18 18 
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ที ่

 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวช้ีวัด 

 

สาระสำคัญ 
 

เวลา 

(ชั่วโมง) 

นำหนัก
คะแนน 

(100) 
  

 สองบริเวณ เกิดจากปฏิกิริยา
เคมีเกิดจากการเหนี่ยวนำของ
วัตถ ุเป็นต้น แอมมิเตอร์ที่ดีต้อง
มีความต้านทานน้อย เพ่ือให้
กระแสไฟฟ้าในวงจรไหลผ่านตัว
แอมมิเตอร์ให้มากที่สุด 
กฎของโอห์ม ใช้อธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างกระแส 
ไฟฟ้ากับความต่างศักย์ 
ไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้ากับ
ความต้านทาน กล่าวคือ 
กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวนำ 
ใด ๆ แปรผันโดยตรงกับความ
ต่างศักย ์การคำนวณหา
กำลังไฟฟ้า กำลังไฟฟ้าของ
เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดหาได้
จากพลังงานไฟฟ้าที่
เครื่องใช้ไฟฟ้านั้นใช้ไปในเวลา 
1 วินาทีกำลังไฟฟ้ามีค่ามาก
หรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณ
กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่าน
เครื่องใช้ไฟฟ้า และความต่าง
ศักย์ที่เครื่องใช้ไฟฟ้านั้นต่ออยู่ 
โดยกำลังไฟฟ้ามีค่าเท่ากับผล
คูณระหว่างความต่างศักย์กับ
กระแสไฟฟ้า 

 
 
 
 

  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99
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ที ่

 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวช้ีวัด 

 

สาระสำคัญ 
 

เวลา 

(ชั่วโมง) 

นำหนัก
คะแนน 

(100) 

4 คลื่นและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ว 2.3 

ม.3/10, ม.3/11, 
ม.3/12 

คลื่นเกิดจากการส่งผ่าน
พลังงานโดยการอาศัยตัวกลาง
และไม่อาศัยตัวกลาง ในคลื่นกล 
พลังงานจะถูกโอนผ่านตัวกลาง
โดยอนุภาคของตัวกลางไม่
เคลื่อนที่ไปกับคลื่น คลื่นที่แผ่
ออกมาจากแหล่งกำเนิดคลื่น
อย่างต่อเนื่องและมีรูปแบบที่ซ้ำ
กัน บรรยายได้ด้วยความยาว
คลื่น ความถี ่แอมพลิจูด 

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นคลื่นที่ไม่
อาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ มี
ความถี่ต่อเนื่องเป็นช่วงกว้าง
มาก เคลื่อนที่ในสุญญากาศด้วย
อัตราเร็วเท่ากัน แต่จะเคลื่อนที่
ด้วยอัตราเร็วต่างกันในตัวกลาง
อ่ืน คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแบ่ง
ออกเป็นช่วงความถ่ีต่าง ๆ 
เรียกว่า สเปกตัมของคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า แต่ละช่วงความถ่ี
ชื่อเรียกต่างกัน ได้แก่ คลื่นวิทยุ 
ไมดรเวฟ อินฟราเรด แสงที่
มองเห็น อัลตราไวโอเลต รังสี
เอ็กซ์ และรังสีแกมมา 

14 12 

5 ออกแบบเทคโนโลยี ว 4.1 

ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, 
ม.3/4, ม.3/5  

เทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กับ
ศาสตร์อื่น โดยเฉพาะ
วิทยาศาสตร์ โดยวิทยาศาสตร์
เป็นพื้นฐานความรู้ที่นำไปสู่การ
พัฒนาเทคโนโลยี และ 

20 14 
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ที ่

 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวช้ีวัด 

 

สาระสำคัญ 
 

เวลา 

(ชั่วโมง) 

นำหนัก
คะแนน 

(100) 
  

 เทคโนโลยีได้สามารถเป็น
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
ค้นคว้าเพ่ือให้ได้มาซึ่งองค์
ความรู้ใหม ่เทคโนโลยีมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งสาเหตุ
หรือปัจจัยมาจากหลายด้าน 
เช่น ปัญหาหรือความต้องการ
ของมนุษย ์ความก้าวหน้าของ
ศาสตร์ต่าง ๆ การวิเคราะห์
ข้อมูลและแนวคิดที่เก่ียวข้องกับ
ปัญหา โดยคำนึงถึงความ
ถูกต้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดย
การวิเคราะห์เปรียบเทียบ และ
ตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จำเป็น
ภายใต้เงื่อนไขและทรัพยาการที่
มีอยู่ นำเสนอแนวทางการ
ปัญหาให้ผู้อ่ืนเข้าใจด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย วางแผนขั้นตอน
การทำงานและดำเนินการ
แก้ปัญหา ทดสอบ และ
ประเมินผลเป็นการตรวจสอบ
ชิ้นงานหรือวิธีการว่าสามารถ
แก้ปัญหาได้ตามวัตถุประสงค์
ภายใต้กรอบของปัญหา เพ่ือหา
ข้อบกพร่องและปรับปรุง  

  

สอบปลายภาคเรียน - 30 

รวมตลอดภาคเรียน 80 100 
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ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐาน
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

1 การออกแบบและการ
เขียนอัลกอริทึม 

ว 4.2  
 ม.1/1   
 ม.1/2    

แนวค ิ ด เ ช ิ งน ามธรรม  เ ป ็ น ก ารประ เม ิ น
ความสำคัญของรายละเอียดของปัญหา แยกแยะ
ส ่วนท ี ่ เป ็นสาระสำค ัญออกจากส ่วนท ี ่ ไม ่ ใช่
สาระสำคัญ 

คอมพิวเตอร์อัลกอริทึม เป็นแก่นของวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ เป็นศาสตร์ที่ทำให้สามารถประมวลผล
แบบทีละขั้นตอน ซึ่งทำให้คอมพิวเตอร์สามารถ
ป ร ะ ม ว ล ผ ล เ พ ื ่ อ แ ก ้ ไ ข ป ั ญ ห า ด ้ ว ย เคร ื ่ อ ง
คอมพิวเตอร์ 

การออกแบบอัลกอร ิท ึม เพื ่อแก้ป ัญหาทาง
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์อย่างง่าย อาจใช้แนวคิด
เชิงนามธรรมในการออกแบบเพื่อให้การแก้ปัญหามี
ประสิทธิภาพ 

6 

2 การออกแบบและการ
เขียนโปรแกรมเบื้องต้น 

ว 4.2  
 ม. 1/2 
 
 

การออกแบบและเขียนโปรแกรมท่ีมีการใช้ตัวแปร 
เงื่อนไข วนซ้ำ 

การออกแบบอัลกอร ิท ึม เพื ่อแก้ป ัญหาทาง
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์อย่างง่าย อาจใช้แนวคิด
เชิงนามธรรมในการออกแบบเพื่อให้การแก้ปัญหามี
ประสิทธิภาพ 

การแก ้ป ัญหาอย ่างเป ็นข ั ้นตอนจะช ่วยให้
แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ซอฟต์แวร์ที ่ ใช้ ในการเขียนโปรแกรม เช่น 
Scratch, python, java, c 

ตัวอย่างโปรแกรม เช่น โปรแกรมสมการการ
เคลื ่ อนที ่  โปรแกรมคำนวณหาพื ้นที ่ โปรแกรม
คำนวณดัชนีมวลกาย 

7  

3 การจัดการข้อมูล
สารสนเทศ 

ว 4.2  
 ม. 1/3 
 
 

การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ  
ประมวลผล สร้างทางเลือก ประเมินผล จะทำให้
ได ้สารสนเทศเพื ่อใช ้ ในการแก้ปัญหาหรือการ
ตัดสินใจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4 
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ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐาน
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

การประมวลผลเป็นการกระทำกับข้อมูลเพ่ือให้ได้
ผลล ัพธ ์ท ี ่ม ีความหมายและมีประโยชน์ต ่อการ
นำไปใช้งานสามารถทำได้หลายวิธี เช่น คำนวณ
อัตราส่วน คำนวณค่าเฉลี่ย 

การใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่
หลากหลายในการรวบรวม ประมวลผล สร้างทางเลือก 
ประเมินผล นำเสนอ จะช่วยให้แก้ปัญหาได้อย่าง
รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ 
 

4 การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย 

ว 4.2  
 ม. 1/4 
 
 

ความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ 
นโยบาย ขั ้นตอนการปฏิบัติ และมาตรการทาง
เทคน ิคท ี ่ นำมา ใช ้ป ้ องก ัน  ก า ร ใ ช ้ ง า น จ า ก
บุคคลภายนอก การเปลี่ยนแปลง การขโมย หรือ
การทำความเสียหายต่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิธีการป้องกันและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จากภัยคุกคามต่าง  ๆ มีหลายว ิธ ี  เช ่น  หมั ่น
ตรวจสอบและอัพเดตระบบปฏิบัติการให้ เป็น
เวอร์ชันปัจจุบัน และควรใช้ระบบ ปฏิบัติการและ
ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ เช่น เลขที่บัตรประชาชน ประวัติ
การทำงาน เบอร์โทรศัพท์ หมายเลขบัตรเครดิต 

จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ หลัก
ศีลธรรมจรรยาที ่กำหนดขึ ้นเพื ่อใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติ หรือควบคุมการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ 

3 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                       รายวิชาพื้นฐาน 
ว 23102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2             
เวลาเรียน 80 ชั่วโมง ( 4 ชั่วโมง/สัปดาห)์   จำนวน 2.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษา วิเคราะห์ กฎการสะท้อนของแสง การเคลื่อนที่ของแสง ภาพจากกระจกเงา การหักเหของแสง  
การกระจายแสงของแสงขาว การเกิดภาพจากเลนส์ ปรากฏการณ์ที ่เกี ่ยวกับแสง และการทำงานของ 
ทัศนอุปกรณ ์ความสว่างที่มีต่อดวงตา วัดความสว่างของแสง ปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบนิเวศ การ
ถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ของผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ในระบบนิเวศ 
ความสัมพันธ์ระหว่างยีน ดีเอ็นเอ และโครโมโซม การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การเกิดจีโนไทป์และฟี
โนไทป์ การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิส โรคทางพันธุกรรม สิ ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ความ
หลากหลายทางชีวภาพ การโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ด้วยแรงโน้มถ่วง การเกิดฤดู และการ
เคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์ การเกิดข้างขึ้นข้างแรม การข้ึนและตกของดวงจันทร์ และการเกิดน้ำขึ้นน้ำลง
การใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ พัฒนาแอปพลิเคชัน รวบรวมข้อมูล ประมวลผล ประเมินผล นำเสนอ
ข้อมูลและสารสนเทศ การใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ต การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
วิเคราะห์สื ่อและผลกระทบจากการให้ข่าวสารที่ผิด การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย กฎหมาย
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม   
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ว 1.1  ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6 
ว 1.3  ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6, ม.3/7, ม.3/8, ม.3/9, ม.3/10, ม.3/11 
ว 2.3  ม.3/13, ม.3/14, ม.3/15, ม.3/16, ม.3/17, ม.3/18, ม.3/19, ม.3/20, ม.3/21                          
ว 3.1  ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4  
ว 4.2  ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4   
รวม 34 ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 



 
 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์

| 212                                          เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถมัภ์ พุทธศักราช 2563 

โครงสร้างรายวิชา 

รหัสวิชา ว 23101  รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3              ภาคเรียนที่ 2 เวลา 80 ชั่วโมง             จำนวน 2.0 หน่วยกิต 

สัดส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
 

 

ที ่

 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวช้ีวัด 

 

สาระสำคัญ 
 

เวลา 

(ชั่วโมง) 

นำหนัก
คะแนน 

(100) 

1 แสงและทัศนอุปกรณ์ ว 2.3 

ม.3/13, ม.3/14, 
ม.3/15, ม.3/16, 
ม.3/17, ม.3/18, 
ม.3/19, ม.3/20,  
ม.3/21  

แสงเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าใน
สุญญากาศ แสงจะเคลื่อนที่ด้วย
อัตราเร็วประมาณ 3 X 108 
เมตร/วินาที เมื่อแสงตกกระทบ
วัตถุจะเกิดการสะท้อนซึ่ง
เป็นไปตามกฎการสะท้อนของ
แสง โดยรังสีตกกระทบเส้นแนว
ฉาก รังสีสะท้อนอยู่ในระนาบ
เดียวกัน และมุมตกกระทบ
เท่ากับมุมสะท้อน ภาพจาก
กระจกเงาเกิดจากรังสีสะท้อน
ตัดกันหรือต่อแนวรังสีสะท้อน
ให้ตัดกัน โดยถ้ารังสีสะท้อนตัด
กันจริงจะเกิดภาพจริง แต่ถ้าต่อ
แนวรังสีสะท้อนให้ไปตัดกัน จะ
เกิดภาพเสมือน การสะท้อน
และการหักเหของแสงนำไปใช้
อธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกี่ยวกับ
แสง เช่น รุ้ง มิราจ และอธิบาย
การทำงานของทัศนอุปกรณ์ 
เช่น แว่นขยาย กระจกโค้ง
จราจร กล้องโทรทรรศน์ กล้อง
จุลทรรศ์  และแว่นสายตา 

15 15 
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ที ่

 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวช้ีวัด 

 

สาระสำคัญ 
 

เวลา 

(ชั่วโมง) 

นำหนัก
คะแนน 

(100) 

2 ระบบนิเวศ ว 1.1 

ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, 
ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6 

สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติใน
แต่ละท้องถิ่น มีความแตกต่าง
หลากหลาย เช่น บางบริเวณมี
แม่น้ำ ลำธาร คลอง ชายทะเล 
ป่าชายเลน และท่ีราบ เป็นต้น 
มักพบสิ่งมีชีวิตมากมายหลาย
ชนิดอาศัย อยู่ร่วมกัน ต้อง
พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน 
เรียกว่า กลุ่มสิ่งมีชีวิต ระบบ
นิเวศ (Ecosystem) หมายถึง 
กลุ่มสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นพืช 
สัตว์ หรือจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ใน 
บริเวณเดียวกัน มีความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกันอย่างเป็นระบบ
รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งมีชีวิต กับสิ่งมีชีวิต ระบบ
นิเวศมีความแตกต่างกันข้ึนอยู่
กับลักษณะของสิ่งมีชีวิต และ
แหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต 
ซึ่งจัดเป็นระบบนิเวศขนาดใหญ่ 
เรียกว่า โลกของสิ่งมีชีวิต 
ระบบนิเวศ ประกอบไปด้วย
ส่วนสำคัญ 2 ส่วน คือ  
1. ส่วนประกอบที่ไม่มีชีวิต 
(abiotic component ) 
ประกอบด้วย อนินทรียสาร  
อินทรียสาร สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ   
 

15 13 
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ที ่

 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวช้ีวัด 

 

สาระสำคัญ 
 

เวลา 

(ชั่วโมง) 

นำหนัก
คะแนน 

(100) 
  

 2. ส่วนประกอบที่มีชีวิต (biotic 
component) ได้แก่ ผู้ผลิต  
ผู้บริโภค ผู้ย่อยสลาย 

พลังงานถูกถ่ายทอดจากผู้ผลิต
ไปยังผู้บริโภคลำดับต่าง ๆ 
รวมทั้งผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์
ในรูปแบบสายใยอาหารที่
ประกอบด้วยห่วงโซ่อาหาร 
หลายห่วงโซ่ที่สัมพันธ์กัน ใน
การถ่ายทอดพลังงานในห่วงโซ่ 
พลังงานที่ถูกถ่ายทอดไปจะ
ลดลงเรื่อย ๆ ตามลำดับของ
การบริโภค ความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต
รูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ ภาวะได้
ประโยชน์ร่วมกัน ภาวะพ่ึงพา 
ภาวะอิงอาศัย สิ่งมีชีวิต  
วัฏจักรของสาร หมายถึง การ
เปลี่ยนแปลงของสารหนึ่งไปอีก
สารหนึ่งโดยการเปลี่ยนแปลง
ของสารจากสารหนึ่งไปยังอีก
สารหนึ่ง โดยการเปลี่ยน
ตำแหน่งจากแหล่งหนึ่งไปยังอีก
แหล่งหนึ่งหรือจากสิ่งมีชีวิต
ชนิดชนิดหนึ่งไปยังอีกชนิดหนึ่ง 
แต่ในที่สุดจะหมุนเวียนกลับไป
ยังสภาพเดิมอีก 

 

  

สอบกลางภาคเรียน  10 
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ที ่

 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวช้ีวัด 

 

สาระสำคัญ 
 

เวลา 

(ชั่วโมง) 

นำหนัก
คะแนน 

(100) 

3 การถ่ายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรม 

ว 1.3 

ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, 
ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6, 
ม.3/7, ม.3/8, ม.3/9, 
ม.3/10, ม.3/11 

พันธุกรรม หมายถึง การ
ถ่ายทอดลักษณะของสิ่งมีชีวิต
จากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่ง โดย
ลักษณะต่าง ๆ ทางพันธุกรรมนี้
จะถ่ายทอดผ่านทางเซลล์สืบ 
พันธุ์ของพ่อและแม่ซ่ึงสิ่งมีชีวิต
แต่ละชนิดจะมีลักษณะทาง
พันธุกรรมแตกต่างกัน ทำให้มี
ลักษณะแตกต่างกันไป เช่น 
การถ่ายทอดลักษณะ สีผิว สีผม 
รูปร่าง หน้าตา ฯลฯ  
โครโมโซม ประกอบด้วยโปรตีน
อยู่ภายในนิวเคลียส เป็นที่อยู่
ของหน่วยพันธุกรรม และทำ
หน้าที่ควบคุมและถ่ายทอด
ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทาง
พันธุกรรมต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต 
เช่น ลักษณะเส้นผม ลักษณะ
ดวงตา เพศ สีผิว เป็นต้น ดีเอ็น
เอ หรือ กรดดีออกซีไรโบ
นิวคลีอิกแอซิด เป็นสารชีว
โมเลกุลขนาดใหญ่ที่เก็บรหัส
พันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด
ในรูปของลำดับนิวคลีโอไทด์ที่
เฉพาะเจาะจง และสามารถเพ่ิม
จำนวนโดยการจำลองเพ่ือ
พันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด
ในรูปของลำดับนิวคลีโอไทด์ที่ 
เฉพาะเจาะจง และสามารถเพ่ิม 
จำนวนโดยการจำลองเพ่ือ 

18 18 
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ที ่

 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวช้ีวัด 

 

สาระสำคัญ 
 

เวลา 

(ชั่วโมง) 

นำหนัก
คะแนน 

(100) 
  

 ถ่ายทอดรหัสพันธุกรรมไปยัง
สิ่งมีชีวิตรุ่นต่อไป หน่วย
พันธุกรรม หรือ ยีน คือ เป็น
ส่วนหนึ่งของดีเอ็นเอที่กำหนด
ลักษณะทางพันธุกรรม โดยมี
ลำดับนิวคลีโอไทด์จำเพาะอยู่ใน
ดีเอ็นเอ การแบ่งเซลล์ คือ การ
เจริญ เติบโต และการสืบพันธุ์
ของสิ่งมีชีวิตจะมีความเกี่ยวข้อง
กับการแบ่งเซลล์ ในการแบ่ง
เซลล์นั้นจะมีขบวนการ 2 
ขบวนการ เกิดสลับกันไป คือ 
การแบ่งตัวของนิวเคลียสและ
การแบ่งตัวของไซโทพลาซึม 
โดยปกติเมื่อสิ้นสุดการแบ่งตัว
ของนิวเคลียสแล้ว ก็จะเริ่มการ
แบ่งตัวของไซโทพลาสซึมทันที  
การแบ่งตัวของนิวเคลียส มีอยู่ 
2 แบบ คือ แบบไมโทซิส และ
แบบไมโอซิส ความผิดปกติทาง
พันธุกรรม เกิดจากความ
ผิดปกติของโครโมโซม ซ่ึงความ
ผิดปกติดังกล่าวแบ่งได้เป็น 2 
แบบ คือ ความผิดปกติของ 
ออโทโซมเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของเซลล์ร่างกาย 
ความผิดปกติของโครโมโซม
เพศ ส่วนใหญ่เกิดจากจำนวน
โครโมโซมเพศ 

เทคโนโลยีชีวภาพ หมายถึง 
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ที ่

 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวช้ีวัด 

 

สาระสำคัญ 
 

เวลา 

(ชั่วโมง) 

นำหนัก
คะแนน 

(100) 
  

 การนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
โดยเฉพาะวิชาชีววิทยามา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ด้านต่าง ๆ เช่น การฝากถ่ายตัว
อ่อน การโคลน พืชและสัตว์ให้
มีจำนวนมากขึ้น และพันธุ
วิศวกรรม เป็นกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงสารพันธุกรรมใน
เซลล์ของสิ่งมีชีวิต เพื่อให้ได้
สิ่งมีชีวิตที่มีคุณสมบัติตาม
ต้องการ ซึ่งเป็นเทคนิควิธีที่
นำมาใช้ในการปรับปรุงสาย
พันธุ์ของสิ่งมีชีวิต ในปัจจุบัน 
ได้มีการนำเทคโนโลยีชีวภาพมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้าน
การเกษตร อุตสาหกรรม และ
การแพทย์ การเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ มีประโยชน์ คือ 
ขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว การ
ปรับปรุงพันธุ์พืช การผลิต
สารเคมีบางชนิด การผสมเทียม
และการถ่ายฝากตัวอ่อน และ
แปรรูปนมผงหรืออาหาร
กระป๋อง 
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ที ่

 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวช้ีวัด 

 

สาระสำคัญ 
 

เวลา 

(ชั่วโมง) 

นำหนัก
คะแนน 

(100) 

4 ดาราศาสตร์ ว 3.1 

ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, 
ม.3/4 

ในระบบสุริยะมีดวงอาทิตย์เป็น
ศูนย์กลางโดยมีดาวเคราะห์และ
บริวาร ดาวเคาระห์แคระ ดาว
หาง และอ่ืน ๆ ซึ่งดาวเคราะห์ 
และวัตถุเหล่านี้โคจรรอบดวง
อาทิตย์ด้วยแรงโน้มถ่วง แรง
โน้มถ่วงเป็นแรงดึงดูดระหว่าง
วัตถุสองวัตถุโดยเป็นสัดส่วนกับ
ผลคูณของมวลทั้งสอง และเป็น
สัดส่วนผกผันกับกำลังสองของ
ระยะทางระหว่างวัตถุท้ังสอง
โลกหมุนรอบตัวเองทำให้เกิด
ปรากฏการณ์ที่สำคัญ คือ  
การเกิดกลางวันและกลางคืน
และการขึ้นตกของดวงอาทิตย์
โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ทำให้
เกิดปรากฏการณ์ที่สำคัญ คือ  
ฤดูกาล ปรากฏการณ์ข้างข้ึน
ข้างแรม เป็นปรากฏการณ์ที่
เกิดจากดวงจันทร์โคจรรอบโลก
ปรากฏการณ์ข้างขึ้น เมื่อดวง
จันทร์โคจรผ่านระหว่างโลกและ
ดวงอาทิตย์น้ำขึ้นน้ำลง คือ 
ปรากฏการณ์ที่ระดับน้ำทะเล 
สูงขึ้น และลดลงเป็นช่วงๆในแต่
ละวัน โดยเกิดจากแรงดึงดูด
ระหว่างมวลของดวงจันทร์และ
โลก เทคโนโลยีอวกาศได้มี
บทบาทต่อการดำรงชีวิต 

12 12 
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ที ่

 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวช้ีวัด 

 

สาระสำคัญ 
 

เวลา 

(ชั่วโมง) 

นำหนัก
คะแนน 

(100) 
  

 มนุษย์ในปัจจุบันมากมาย 
มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีอวกาศ เช่น ระบบ
นำทางด้วยดาวเทียม ดาวเทียม
ช่วยภัยแล้ง โครงการสำรวจ
อวกาศต่าง ๆ ได้พัฒนาเพ่ิมพูน
ความรู้ความเข้าใจต่อโลก 
ระบบสุริยะและเอกภพมากข้ึน
เป็นลำดับ เช่น การสำรวจ
สิ่งมีชีวิตนอกโลก การสำรวจ
ดาวอังคาร 

  

5 วิทยาการคำนวณ ว 4.2 

ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, 
ม.3/4 

การพัฒนาแอปพลิเคชัน การ
รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ปฐมภูมิและทุติยภูมิ 
ประมวลผล สร้างทางเลือก 
ประเมินผลจะทำให้ได้
สารสนเทศเพ่ือใช้ในการ
แก้ปัญหาหรือการตัดสินใจได้
อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้
ซอฟต์แวร์หรือบริการบน
อินเทอร์เน็ตที่หลากหลายใน
การรวบรวม ประมวลผล 
นำเสนอ จะใช้ให้แก้ปัญหาได้
อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และ
แม่นยำ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างปลอดภัย และ
มีความรับผิดชอบต่อสังคม  
 

20 12 
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ที ่

 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวช้ีวัด 

 

สาระสำคัญ 
 

เวลา 

(ชั่วโมง) 

นำหนัก
คะแนน 

(100) 
  

 ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
โดยชอบธรรม 

  

สอบปลายภาคเรียน  30 

รวมตลอดภาคเรียน 80 100 
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ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐาน
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

1 การออกแบบและการ
เขียนอัลกอริทึม 

ว 4.2  
 ม.1/1   
 ม.1/2    

แนวค ิ ด เ ช ิ งน ามธรรม  เ ป ็ น ก ารประ เม ิ น
ความสำคัญของรายละเอียดของปัญหา แยกแยะ
ส ่วนท ี ่ เป ็นสาระสำค ัญออกจากส ่วนท ี ่ ไม ่ ใช่
สาระสำคัญ 

คอมพิวเตอร์อัลกอริทึม เป็นแก่นของวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ เป็นศาสตร์ที่ทำให้สามารถประมวลผล
แบบทีละขั้นตอน ซึ่งทำให้คอมพิวเตอร์สามารถ
ป ร ะ ม ว ล ผ ล เ พ ื ่ อ แ ก ้ ไ ข ป ั ญ ห า ด ้ ว ย เคร ื ่ อ ง
คอมพิวเตอร์ 

การออกแบบอัลกอร ิท ึม เพื ่อแก้ป ัญหาทาง
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์อย่างง่าย อาจใช้แนวคิด
เชิงนามธรรมในการออกแบบเพ่ือให้การแก้ปัญหามี
ประสิทธิภาพ 

6 

2 การออกแบบและการ
เขียนโปรแกรมเบื้องต้น 

ว 4.2  
 ม. 1/2 
 
 

การออกแบบและเขียนโปรแกรมท่ีมีการใช้ตัวแปร 
เงื่อนไข วนซ้ำ 

การออกแบบอัลกอร ิท ึม เพื ่อแก้ป ัญหาทาง
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์อย่างง่าย อาจใช้แนวคิด
เชิงนามธรรมในการออกแบบเพื่อให้การแก้ปัญหามี
ประสิทธิภาพ 

การแก ้ป ัญหาอย ่างเป ็นข ั ้นตอนจะช ่วยให้
แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ซอฟต์แวร์ที ่ ใช้ ในการเขียนโปรแกรม เช่น 
Scratch, python, java, c 

ตัวอย่างโปรแกรม เช่น โปรแกรมสมการการ
เคลื ่ อนที ่  โปรแกรมคำนวณหาพื ้นที ่ โปรแกรม
คำนวณดัชนีมวลกาย 

7  

3 การจัดการข้อมูล
สารสนเทศ 

ว 4.2  
 ม. 1/3 
 
 

การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ  
ประมวลผล สร้างทางเลือก ประเมินผล จะทำให้
ได ้สารสนเทศเพื ่อใช ้ ในการแก้ปัญหาหรือการ
ตัดสินใจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4 
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ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐาน
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 
(ชม.) 

การประมวลผลเป็นการกระทำกับข้อมูลเพ่ือให้ได้
ผลล ัพธ ์ท ี ่ม ีความหมายและมีประโยชน์ต ่อการ
นำไปใช้งานสามารถทำได้หลายวิธี เช่น คำนวณ
อัตราส่วน คำนวณค่าเฉลี่ย 

การใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่
หลากหลายในการรวบรวม ประมวลผล สร้างทางเลือก 
ประเมินผล นำเสนอ จะช่วยให้แก้ปัญหาได้อย่าง
รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ 
 

4 การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย 

ว 4.2  
 ม. 1/4 
 
 

ความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ 
นโยบาย ขั ้นตอนการปฏิบัติ และมาตรการทาง
เทคน ิคท ี ่ นำมา ใช ้ป ้ องก ัน  ก า ร ใ ช ้ ง า น จ า ก
บุคคลภายนอก การเปลี่ยนแปลง การขโมย หรือ
การทำความเสียหายต่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิธีการป้องกันและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จากภัยคุกคามต่าง  ๆ มีหลายว ิธ ี  เช ่น  หมั ่น
ตรวจสอบและอัพเดตระบบปฏิบัติการให้ เป็น
เวอร์ชันปัจจุบัน และควรใช้ระบบ ปฏิบัติการและ
ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ เช่น เลขที่บัตรประชาชน ประวัติ
การทำงาน เบอร์โทรศัพท์ หมายเลขบัตรเครดิต 

จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ หลัก
ศีลธรรมจรรยาที ่กำหนดขึ ้นเพื ่อใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติ หรือควบคุมการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ 

3 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                       รายวิชาพื้นฐาน 
ว 31101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1             
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง ( 2 ชั่วโมง/สัปดาห)์   จำนวน 1.0 หน่วยกิต 

 
ศึกษาเกี่ยวกับการลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์   การรักษาดุลยภาพของน้ำและสารในร่างกาย  

การรักษาดุลยภาพกรด เบสของเลือด การรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิภายในร่างกาย ระบบภูมิคุ ้มกัน  
สารอินทรีย์ในพืช  ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการเจริญเติบโตชองพืช  การตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้า 

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

ว 1.2   ม.4/1, ม.4/2,  ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8, ม.4/9, ม.4/10, ม.4/11, ม.4/12 

รวม  12  ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชา 

รหัสวิชา ว 31101  รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4              ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40 ชั่วโมง             จำนวน 1.0 หน่วยกิต 

สัดส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30 

 
ที ่

 
หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

 
สาระสำคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 
(100) 

1 การลำเลียงสาร 
 

ว 1.2 
ม.4/1 

 

- เยื่อหุ้มเซลล์มีโครงสร้างเป็นเยื่อหุ้มสองชั้น
ที่ม ีลิพิดเป็นองค์ประกอบ และมีโปรตีน
แทรกอยู่  
- สารที่ละลายได้ในลิพิดและสารที่มีขนาด
เล็ก สามารถแพร่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้
โดยตรง ส่วนสาร ขนาดเล็กที่มีประจุต้อง
ลำเลียงผ่านโปรตีนที่แทรก อยู่ที่เยื่อหุ้ม
เซลล์ซึ่งม ี๒ แบบ คือ การแพร่แบบฟาซิลิ
เทต และแอกทีฟทรานสปอร์ต ในกรณี 
สารขนาดใหญ่ เช่น โปรตีน จะลำเลียงเข้า
โดย กระบวนการเอนโดไซโทซิส หรือ
ลำเลียงออกโดย กระบวนการเอกโซไซโทซิส 

4 10 

2 ดุลยภาพของร่างกาย
มนุษย์ 
 

ว 1.2 
ม.4/2 
ม.4/3 
ม.4/4 
ม.4/5 
ม.4/6 
ม.4/7 

 
 

- การรักษาดุลยภาพของน้ำและสารในเลือด 
เกิดจากการทำงานของไต ซึ่งเป็นอวัยวะ ใน
ระบบขับถ่ายที่มีความสำคัญในการกำจัด
ของ เสียที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ 
รวมทั้งน้ำและ สารที่มีปริมาณเกินความ
ต้องการของร่างกาย 
- การรักษาดุลยภาพของกรด-เบสในเลือด
เกิดจาก การทำงานของไตที่ทำหน้าที่ขับ
หรือดูดกลับ ไฮโดรเจนไอออน ไฮโดรเจน
คาร์บอเนตไอออน และแอมโมเนียมไอออน 
และการทำงานของปอด ที่ทำหน้าที่กำจัด
คาร์บอนไดออกไซด์ 
 

18 30 
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ที ่

 
หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

 
สาระสำคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 
(100) 

   - การรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิภายใน
ร่างกาย เกิดจากการทำงานของระบบ
หมุนเวียนเลือดที่ ควบคุมปริมาณเลือดไป 
ที่ผิวหนัง การทำงานของ ต่อมเหงื่อ และ
กล้ามเนื้อโครงร่าง ซึ่งส่งผลถึง ปริมาณ
ความร้อนท่ีถูกเก็บหรือระบายออกจาก  
ร่างกาย 
- เมื่อเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมอ่ืนเข้าสู่
เนื้อเยื่อ ในร่างกาย ร่างกายจะมีกลไกใน
การต่อต้านหรือ ทำลายสิ่งแปลกปลอมท้ัง
แบบไม่จำเพาะและ แบบจำเพาะ  
- กลไกในการต่อต้านหรือทำลายสิ่ง
แปลกปลอม แบบจำเพาะเป็นการทำงาน
ของเซลล์เม็ดเลือดขาว ลิมโฟไซต์ชนิดบีและ
ชนิดทีซึ่งเซลล์เม็ดเลือดขาว ทั้งสองชนิด 
จะมีตัวรับแอนติเจน ทำให้เซลล์ ทั้งสอง
สามารถตอบสนองแบบจำเพาะต่อ
แอนติเจน นั้น ๆ ได ้ 

  

สอบกลางภาคเรียน 1 10 
3 การดำรงชีวิตของพืช 

 
ว 1.2 

ม.4/8 
ม.4/9 
ม.4/10 
ม.4/11 
ม.4/12 

 
 
 

- กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็น
จุดเริ่มต้น ของการสร้างน้ำตาลในพืช พืช
เปลี่ยนน้ำตาลไป เป็นสารอาหารและสาร
อ่ืน ๆ เช่น คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน ที่
จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพืช และสัตว์  
- ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการเจริญเติบโต 
เช่น แสง น้ำ ธาตุอาหาร 
คาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน ปัจจัย
ภายใน เช่น ฮอร์โมนพืช ซึ่งพืชมีการ 
สังเคราะห์ข้ึน เพ่ือควบคุมการเจริญเติบโต
ในช่วง ชีวิตต่าง ๆ  

16 20 
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ที ่

 
หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

 
สาระสำคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 
(100) 

   - มนุษย์มีการสังเคราะห์สารควบคุมการ
เจริญเติบโต ของพืชโดยเลียนแบบฮอร์โมน
พืช เพ่ือนำมาใช้ ควบคุมการเจริญเติบโต
และเพ่ิมผลผลิตของพืช 
 

  

สอบปลายภาคเรียน 1 30 
รวมตลอดภาคเรียน 40 100 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                       รายวิชาพื้นฐาน 
ว 31102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2             
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง ( 2 ชั่วโมง/สัปดาห)์   จำนวน 1.0 หน่วยกิต 

 
ศึกษาลักษณะทางพันธุ ์กรรม ยีนกับการควบคุมลักษณะทางพันธุกรรม การเปลี ่ยนแปลงทาง

พันธุกรรม เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ ความหลากหลายทางพันธุกรรม การคัดเลือกโดยธรรมชาติ ไบโอม การ

เปลี ่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศ การเปลี ่ยนแปลงขนาดของประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

ว 1.1 ม.4/1,  ม.4/2,   ม.4/3,  ม.4/4 

ว 1.3 ม.4/1,  ม.4/2,   ม.4/3,  ม.4/4,  ม.4/5,  ม.4/6 

รวม  10  ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชา 

รหัสวิชา ว 31101  รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4              ภาคเรียนที่ 2 เวลา 40 ชั่วโมง             จำนวน 1.0 หน่วยกิต 

สัดส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
 
ที ่

 
หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

 
สาระสำคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 
(100) 

1 พันธุกรรมและ
วิวัฒนาการ 
  

ว 1.3 
ม.4/1 
ม.4/2 
ม.4/3 
ม.4/4 
ม.4/5 
ม.4/6 

 

- ดีเอ็นเอ มีโครงสร้างประกอบด้วยนิวคลีโอ
ไทด ์มาเรียงต่อกัน โดยยีนเป็นช่วงของสาย
ดีเอ็นเอที่ม ีลำดับนิวคลีโอไทด์ที่กำหนด
ลักษณะของโปรตีน ที่สังเคราะห์ขึ้น ซ่ึง
ส่งผลให้เกิดลักษณะทาง พันธุกรรมต่างๆ 
- ลักษณะบางลักษณะมีโอกาสพบในเพศ
ชาย และเพศหญิงไม่เท่ากัน เช่น ตาบอดสี
และฮีโมฟีเลีย ซึ่งควบคุมโดยยีนบน
โครโมโซมเพศ บางลักษณะ มีการควบคุม
โดยยีนแบบมัลติเปิลแอลลีล เช่น หมู่เลือด
ระบบ ABO ซึ่งการถ่ายทอดลักษณะ ทาง
พันธุกรรมดังกล่าวจัดเป็นส่วนขยายของ 
พันธุศาสตร์เมนเดล 
- มิวเทชันที่เปลี่ยนแปลงลำดับนิวคลีโอไทด์
หรือ เปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือจำนวน
โครโมโซม อาจส่งผลทำให้ลักษณะของ
สิ่งมีชีวิตเปลี่ยนแปลง ไปจากเดิม ซึ่งอาจมี
ผลดีหรือผลเสีย  
- มนุษย์ใช้หลักการของการเกิดมิวเทชันใน
การชักนำ ให้ได้สิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะที่
แตกต่างจากเดิม โดยการใช้รังสีและสารเคมี
ต่าง ๆ 
 
 
 
 

23 40 
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ที ่

 
หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

 
สาระสำคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 
(100) 

   - มนุษย์นำความรู้เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ  
มาประยุกต์ใช้ทางด้านการแพทย์และเภสัช
กรรม เช่น การสร้างสิ่งมีชีวิตดัดแปร
พันธุกรรม เพ่ือผลิต ยาและวัคซีน ด้าน
การเกษตร เช่น พืชดัดแปร พันธุกรรม 
ที่ต้านทานโรคหรือแมลง สัตว์ดัดแปร 
พันธุกรรมที่มีลักษณะตามท่ีต้องการ และ
ด้าน นิติวิทยาศาสตร์เช่น การตรวจลาย
พิมพ์ดีเอ็นเอ เพ่ือหาความสัมพันธ์ทาง
สายเลือด หรือเพ่ือหา ผู้กระทำผิด  
 - การใช้เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอในด้านต่างๆ 
ต้อง คำนึงถึงความปลอดภัยทางชีวภาพ 
ชีวจริยธรรม และผลกระทบทางด้านสังคม 
- กระบวนการคัดเลือกโดยธรรมชาติเป็น
หลักการ ที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิด
วิวัฒนาการของ สิ่งมีชีวิต 
 

  

สอบกลางภาคเรียน 1 10 
2 ชีวิตในสิ่งแวดล้อม 

 
 

ว 1.1 
ม.4/1 
ม.4/2 
ม.4/3 
ม.4/4 

 

- บริเวณของโลกแต่ละบริเวณมีสภาพทาง
ภูมิศาสตร์ ที่แตกต่างกัน แบ่งออกได้เป็น
หลายเขตตาม สภาพภูมิอากาศและปริมาณ
น้ำฝน ทำให้มี ระบบนิเวศที่หลากหลายซึ่ง
ส่งผลให้เกิด ความหลากหลายของไบโอม 
- การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศเกิดขึ้นได้ 
ตลอดเวลาทั้งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเอง 
ตามธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของ
มนุษย ์ 
- การเปลี่ยนแปลงแทนที่เป็นการ
เปลี่ยนแปลงของ กลุ่มสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้น
อย่างช้า ๆ เป็นเวลานาน ซึ่งเป็นผลจาก
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ปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ ทาง
กายภาพและทางชีวภาพ ส่งผลให้ระบบ
นิเวศ เปลี่ยนแปลงไปสู่สมดุลจนเกิดสังคม
สมบูรณ์ได้ 
 

   -การเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบในระบบ
นิเวศ ทั้งทางกายภาพและทางชีวภาพมีผล
ต่อการ เปลี่ยนแปลงขนาดของประชากร 
- การลดปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
การกำจัดของเสียที่เป็นสาเหตุของปัญหา
สิ่งแวดล้อม และการวางแผนจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ดี เป็นตัวอย่างของ
แนวทางในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
และการลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้น 
เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน 
 

  

สอบปลายภาคเรียน 1 30 
รวมตลอดภาคเรียน 40 100 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   รายวิชาพื้นฐาน 
ว 32101  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 1 
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
 

สังเกต อธิบาย ศึกษา วิเคราะห์แปลความหมายข้อมูล  สืบค้นข้อมูล  ทดลอง และนำเสนอเกี่ยวกับ
องค์ประกอบในอากาศ อะตอม ธาตุ การใช้ประโยชน์จากอากาศ  มลพิษทางอากาศ โมเลกุลของน้ำ  สารใน
แหล่งน้ำธรรมชาติ การละลายของสารในน้ำ ไขมันและน้ำมัน คาร์โบไฮเดรต  โปรตีนวิตามินและเกลือแร่ 
บรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร เชื้อเพลิง แบตเตอรี่ และสารกัมมันตรังสี 

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

ว 2.1  ม.5/1, ม.5/2, ม.5/3, ม.5/4, ม.5/5, ม.5/6, ม.5/7, ม.5/8, ม.5/9, ม.5/10 
  ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16, ม.5/17, ม.5/18, ม.5/19, ม.5/20 
  ม.5/21, ม.5/22, ม.5/23, ม.5/24, ม.5/25 
รวม  25  ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา ว 32101   รายวิชา วิทยาศาสตร์   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 1    เวลา 40 ช่ัวโมง    จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
สัดส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30 

 
 
ที ่

 
หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

 
สาระสำคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 
(100) 

1 อากาศ 
  
 
  
 

ว 2.1  
ม.5/1 
ม.5/2 
ม.5/3 
ม.5/4 
ม.5/5 
ม.5/6 
ม.5/7 

 

- อากาศเป็นสารผสมประกอบด้วยแก๊ส
หลายชนิดในปริมาณที่แตกต่างกัน อยู่ในรูป
ของอะตอมและโมเลกุล โดยสารที่อยู่ในรูป
อะตอมจัดเป็นธาตุเสมอ ส่วนสารที่อยู่ในรูป
โมเลกุลอาจเป็นธาตุหรือสารประกอบก็ได้ 
อะตอมเป็นหน่วยย่อยของสารเคมี ภายใน
อะตอมประกอบด้วยโปรตอน นิวตรอน 
และอิเล็กตรอน ซึ่งมีจำนวนที่แตกต่างกันใน
ธาตุแต่ละชนิด ส่งผลให้ธาตุแต่ละชนิดมี
มวลและสมบัติเฉพาะที่แตกต่างกัน โดย
โปรตอนและนิวตรอนรวมกันอยู่ใน
นิวเคลียส ส่วนอิเล็กตรอนเคลื่อนที่รอบ 
นิวเคลียส แบบจำลองอะตอมของโบร์เสนอ
ว่า อิเล็กตรอนเคลื่อนที่รอบนิวเคลียสเป็นวง 
ส่วนแบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก
เสนอว่า อิเล็กตรอนเคลื่อนที่รอบนิวเคลียส
ในลักษณะกลุ่มหมอกอะตอมของธาตุต่าง
ชนิดกันมีจำนวนโปรตอนไม่เท่ากัน อะตอม
เป็นกลางทางไฟฟ้าเมื่ออะตอมของธาตุ 
มีการให้หรือรับอิเล็กตรอนทำให้เกิดเป็น
ไอออน สัญลักษณ์นิวเคลียร์แสดงชนิดและ
จำนวนอนุภาคในอะตอมของธาตุ ธาตุชนิด
เดียวกันที่มีเลขมวลต่างกันเป็นไอโซโทปกัน 
ตารางธาตุจัดเรียงธาตุตามเลขอะตอมและ 

10 15 
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ที ่

 
หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

 
สาระสำคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 
(100) 

สมบัติที่คล้ายคลึงกันของธาตุ แบ่งธาตุ
ออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มธาตุเรพรีเซนเททีฟ 
และกลุ่มธาตุแทรนซิชัน และยังสามารถแบ่ง
ธาตุออกเป็นโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ 
 โดยธาตุที่เป็นองค์ประกอบของแก๊สใน
อากาศส่วนใหญ่เป็นธาตุอโลหะ แก๊สหลาย
ชนิดในอากาศนำมาใช้ประโยชน์ได้มาก แต่
บางชนิดเป็นพิษโดยส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
มนุษย์และสิ่งแวดล้อม 

2 น้ำ ว 2.1  
ม.5/8 
ม.5/9 
ม.5/10 
ม.5/11 
ม.5/12 
ม.5/13 

- น้ำเป็นสารเคมีชนิดหนึ่งที่เป็น
องค์ประกอบพ้ืนฐานในร่างกายของสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อม โมเลกุลของน้ำเกิดจาก
อะตอมของธาตุไฮโดรเจน 2 อะตอม  
ยึดเหนี่ยวกับธาตุออกซิเจน 1 อะตอมด้วย 
พันธะเคมีที่เรียกว่า พันธะโคเวเลนต์ น้ำ
จัดเป็นสารโคเวเลนต์ และยังมีสารอื่นอีก
หลายชนิดที่เป็นสารโคเวเลนต์ สถานะและ
จุดเดือดของสารโคเวเลนต์ขึ้นอยู่กับแรงยึด
เหนี่ยวระหว่างโมเลกุล ซึ่งมีความ 
สัมพันธ์กับสภาพขั้วของสารและพันธะ
ไฮโดรเจน ในแหล่งน้ำธรรมชาตินอกจากมี
น้ำเป็นองค์ประกอบหลักแล้ว ยังมีสารอื่น
ละลายอยู่ด้วย สารที่ละลายน้ำได้มีทั้งสาร
โคเวเลนต์และสารประกอบไอออนิก 
สารประกอบไอออนิกเกิดจากการยึดเหนี่ยว
ระหว่างไอออนบวกกับไอออนลบด้วยพันธะ
ไอออนิกในอัตราส่วนอย่างต่ำที่ทำให้ประจุ
รวมของสารประกอบเป็นศูนย์ การละลาย
ของสารในน้ำมี 2 แบบ คือการละลายแบบ
แตกตัวและไม่แตกตัว ซึ่งทำให้ได้

10 20 
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ที ่

 
หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

 
สาระสำคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 
(100) 

สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทร
ไลต์ตามลำดับ 

สอบกลางภาคเรียน 1 10 
3 อาหาร ว 2.1  

ม.5/14 
ม.5/15 
ม.5/16 
ม.5/17 
ม.5/18 
ม.5/19 

- อาหารเป็นปัจจัยสำคัญสำาหรับการ
ดำรงชีวิตของมนุษย์โดยไขมัน 
คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และวิตามิน 
เป็นสารประกอบอินทรีย์ ส่วนเกลือแร่เป็น
ไอออนหรือสารประกอบไอออนิก 
สารประกอบอินทรีย์เป็นสารประกอบของ
ธาตุคาร์บอนซึ่งอาจมีธาตุอื่นเป็น
องค์ประกอบร่วมด้วย เช่น ไฮโดรเจน 
ออกซิเจน ไนโตรเจน ซัลเฟอร์ ไขมันมีทั้ง
ชนิดอิ่มตัวและไม่อ่ิมตัวซึ่งพิจารณาได้จาก
ชนิดพันธะระหว่างคาร์บอน อะตอมในกรด
ไขมัน ซึ่งใช้เกณฑ์เดียวกับสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน คาร์โบไฮเดรตที่เป็นมอนอ
เมอร์และพอลิเมอร์มีสมบัติแตกต่างกัน 
โปรตีนเป็นพอลิเมอร์ที่มีมอนอเมอร์เป็นกรด
แอมิโนซึ่งมีหมู่คาร์บอกซิลและหมู่อะมิโน 
จึงแสดงสมบัติความเป็นกรด-เบสได้ วิตามิน
แต่ละชนิดมีสภาพขั้วแตกต่างกัน ทำให้บาง
ชนิดละลายได้ในน้ำ บางชนิดละลายได้ใน
น้ำมัน ซึ่งเป็นไปตามหลักการ like 
dissolves like สว่นเกลือแร่แต่ละ 
ชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกัน บรรจุภัณฑ์
สำหรับอาหารส่วนใหญ่ทำมาจากพลาสติก
ซึ่งเป็นพอลิเมอร์สังเคราะห์ มีทั้งชนิดพอลิ
เมอร์เทอร์มอพลาสติกและพอลิเมอร์เทอร์
มอเซตซึ่งใช้งานได้แตกต่างกัน พลาสติก
ย่อยสลายได้ยากและมีการใช้ในปริมาณมาก  

10 15 
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ที ่

 
หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

 
สาระสำคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 
(100) 

4 พลังงาน ว 2.1  
ม.5/20 
ม.5/21 
ม.5/22 
ม.5/23 
ม.5/24 
ม.5/25 

- พลังงานที่นำมาใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวันได้มาจากปฏิกิริยาเคมี และ
ปฏิกิริยานิวเคลียร์ โดยปฏิกิริยาเคมีที่ให้
พลังงานอาจได้มาจากปฏิกิริยาการเผาไหม้ 
ปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้า ซึ่งปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น 
เขียนแสดงได้ด้วยสมการเคมี โดยแสดงชนิด
และจำนวนของสารตั้งต้นที่ทำปฏิกิริยากัน
และผลิตภัณฑ์ที่เกิดข้ึน รวมทั้งภาวะในการ
เกิดปฏิกิริยา การพิจารณาว่าปฏิกิริยาเคมี
เกิดเร็วหรือช้าพิจารณาได้จากอัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี ซึ่งข้ึนอยู่กับหลายปัจจัย 
เช่น ความเข้มข้น อุณหภูมิ พ้ืนที่ผิวของสาร
ตั้งตน้ ตัวเร่งปฏิกิริยา ความรู้เกี่ยวกับปัจจัย
ที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีสามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ใน ชีวิตประจำวันและใน
อุตสาหกรรม ปฏิกิริยารีดอกซ์เป็นปฏิกิริยา
เคมีที่เกิดจากการถ่ายโอนอิเล็กตรอน 
ของสาร โดยปฏิกิริยารีดอกซ์มีทั้งที่ให้
กระแสไฟฟ้าและไม่ให้กระแสไฟฟ้า สำหรับ
ปฏิกิริยานิวเคลียร์จะใช้สารกัมมันตรังสีเป็น
แหล่งของพลังงาน เนื่องจากสาร
กัมมันตรังสีมีนิวเคลียสไม่เสถียร เกิดการ 
สลายและแผ่รังสีอย่างต่อเนื่อง สาร
กัมมันตรังสีแต่ละชนิดมีค่าครึ่งชีวิตแตกต่าง
กัน และรังสีที่แผ่ออกมาแตกต่างกันจึง
นำมาใช้ประโยชน์ได้ต่างกัน การนำสาร
กัมมันตรังสีแต่ละชนิดมาใช้ต้องมีการ
จัดการอย่างเหมาะสมและต้องคำนึงถึง
ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
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ที ่

 
หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

 
สาระสำคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 
(100) 

สอบปลายภาคเรียน 1 30 
รวมตลอดภาคเรียน 40 100 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   รายวิชาพื้นฐาน 
ว 32102  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 2 
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
 

สังเกต อธิบาย ศึกษา วิเคราะห์แปลความหมายข้อมูล สืบค้นข้อมูล  ทดลอง และนำเสนอ เกี่ยวกับการ

เคลื่อนที่แนวตรง  แรงและการเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่แบบต่างๆ  แรงโน้มถ่วงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุต่างๆ

รอบโลก  สนามแม่เหล็กจากเส้นลวดที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน  แรงแม่เหล็กท่ีกระทำกับอนุภาคท่ีมีประจุไฟฟ้าและ

เส้นลวดตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน  การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า แรงอ่อนและแรงเข้ม  เซลล์สุริยะ  พลังงาน

นิวเคลียร์  เทคโนโลยีด้านพลังงาน คลื่นกล พฤติกรรมของคลื่น ความถี่ธรรมชาติและการสั่นพ้อง พฤติกรรม

ของเสียง การได้ยินเสียง ปรากฎการณ์อ่ืนๆของเสียง ประโยชน์ของเสียงในด้านต่างๆ แสงสี ส่วนประกอบของ

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  หลักการทำงานของอุปกรณ์ที่ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  และการสื่อสารโดยอาศัยคลื่น

แม่เหล็กไฟฟ้า   

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด        
ว 2.2  ม.5/1, ม.5/2, ม.5/3, ม.5/4, ม.5/5, ม.5/6, ม.5/7, ม.5/8, ม.5/9, ม.5/10 
ว 2.3  ม.5/1, ม.5/2, ม.5/3, ม.5/4, ม.5/5, ม.5/6, ม.5/7, ม.5/8, ม.5/9, ม.5/10 
 ม.5/11, ม.5/12 
รวม  22  ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา ว 32102     รายวิชา วิทยาศาสตร์          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 40 ชั่วโมง     จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
สัดส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30 

 
 
ที ่

 
หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

 
สาระสำคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 
(100) 

1. การเคลื่อนที่และแรง ว 2.2  
ม.5/1 
ม.5/2 
ม.5/3 
ม.5/4 
ม.5/5 

 

- การเคลื ่อนที ่ของวัตถุเป็นการเปลี ่ยน
ตำแหน่งของวัตถุเมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไป 
โดยมีปริมาณที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระยะทาง 
การกระจัด อ ัตราเร ็ว ความเร ็ว และ
ความเร่ง เมื่อมีแรงภายนอกมากระทำต่อ
วัตถุโดยผลรวมของแรงลัพธ์ไม่เท่ากับศูนย์
จะทำให้ว ัตถ ุเคล ื ่อนที ่ โดยมีความเร่ง 
ขนาดและทิศทางของความเร่งขึ้นอยู ่กับ
ขนาดและทิศทางของแรงลัพธ์และมวล
ของวัตถุ  
- การหาแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุสามารถ
ทำได้โดยการรวมแบบเวกเตอร์ สำหรับ
วัตถุใด ๆ เมื่อมีแรงกระทำต่อวัตถุ วัตถุนั้น
จะออกแรงตอบโต้กลับ เรียกแรงที่กระทำ
ระหว่างวัตถุว่า แรงกิริยาและแรง 
ปฏิกิริยา ซึ่งแรงท้ังสองนี้มีขนาดเท่ากันแต่
มีทิศทางตรงข้ามกัน ความรู้เรื่องแรงและ
ความเร ่งสามารถนำมาใช ้อธ ิบายการ
เคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ได ้เช่น การ 
เคลื ่อนที ่แนวตรงซึ ่งเป็นการเคลื ่อนที่ที่
ความเร็วและความเร่งอยู่ในแนวเดียวกัน 
การตกแบบเสรีซึ ่งเป็นการเคลื่อนที่แนว
ตรงด้วยความเร่งโน้มถ่วงของโลก การ
เคลื ่อนที ่แบบโพรเจกไทล์ซ ึ ่งเป็นการ
เคลื่อนที่แนวโค้งด้วยความเร่งคงตัว การ
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ที ่

 
หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

 
สาระสำคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 
(100) 

เคลื่อนที่แบบวงกลมซึ่งเป็นการเคลื่อนที่
แนวโค้งด้วยความเร่งที่มีทิศทางตั้งฉากกับ
ความเร็วตลอดเวลา และการเคลื ่อนที่
แบบสั่นซึ่งเป็นการเคลื่อนที่กลับไปกลับมา
ด้วยความเร่งที่มีทิศทางเข้าสู่จุดที่แรงลัพธ์
เป็นศูนย์ 

2. แรงในธรรมชาติ 
 

ว 2.2  
ม.5/6 
ม.5/7 
ม.5/8 
ม.5/9 
ม.5/10 

- แรงในธรรมชาติมาจากแรงพ้ืนฐาน
ทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก ่แรงโน้มถ่วง 
แรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงอ่อนและแรงเข้ม 
แรงแต่ละประเภทมีสมบัติและมีอนุภาคท่ี
เกี่ยวข้องแตกต่างกัน  
- แรงโน้มถ่วงเป็นแรงที่เกิดข้ึนกับวัตถุที่มี
มวลตามกฎความโน้มถ่วงสากล ความรู้
เกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงสามารถนำมาอธิบาย
การโคจรของดวงจันทร์หรือดาวเทียมรอบ
โลก และการส่งดาวเทียมข้ึนสู่อวกาศ 
- แรงแม่เหล็กไฟฟ้า สามารถแยกได้เป็น
แรงไฟฟ้ากับแรงแม่เหล็ก โดยแรงไฟฟ้า
เป็นแรงที่เกิดขึ้นกับอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า
เมื่ออยู่ในสนามไฟฟ้า สำหรับแรงแม่เหล็ก
นอกจากจะเกิดข้ึนกับสารแม่เหล็กเม่ืออยู่
ในสนามแม่เหล็ก ยังสามารถเกิดข้ึนกับ
อนุภาคท่ีมีประจุไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าใน
เส้นลวดตัวนำที่อยู่ในสนามแม่เหล็ก เมื่อ
แนวการเคลื่อนที่ของประจุหรือแนว
เส้นลวดตัวนำไม่ขนานกับทิศ
สนามแม่เหล็ก ในทางกลับกันเมื่ออนุภาค
มีประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ หรือมีกระแสไฟฟ้า
ในลวดตัวนำจะเกิดสนามแม่เหล็กรอบ
อนุภาคหรือเส้นลวดตัวนำนั้น เมื่อมีการ
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ที ่

 
หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

 
สาระสำคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 
(100) 

เปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กที่ผ่านขดลวด
ตัวนำจะเกิดอีเอ็มเอฟเหนี่ยวนำและ
กระแสเหนี่ยวนำในขดลวด ความรู้
ทางด้านนี้นำไปสู่สิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยอำนวย
ความสะดวก เช่น มอเตอร์ไฟฟ้า เครื่อง
กำเนิดกระแสไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน 
เป็นต้น 
- แรงอ่อน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการ
สลายให้อนุภาคบีตาของนิวเคลียส
กัมมันตรังสี ทำให้ได้นิวเคลียสที่มี
เสถียรภาพมากข้ึน การนำความรู้ด้านนี้ 
มาประยุกต์ใช้ เช่น การหาอายุของวัตถุ
โบราณ 
 - แรงเข้ม ซ่ึงเป็นแรงที่ยึดเหนี่ยวระหว่าง
อนุภาคควาร์กในนิวคลีออน และเป็นผล
ทำให้เกิดแรงนิวเคลียร์ที่ยึดเหนี่ยวอนุภาค
ในนิวเคลียส ทำให้นิวเคลียสมีเสถียรภาพ 
ความเข้มของแรงสามารถเรียงจากมากไป
น้อยได้ดังนี้ แรงเข้ม แรงแม่เหล็กไฟฟ้า 
แรงอ่อน และแรงโน้มถ่วง สำหรับ
ระยะทางที่แรงส่งผล จะพบว่าแรงโน้ม
ถ่วงและแรงแม่เหล็กไฟฟ้าจะยังมีผลแม้
ระยะทางมาก ๆ ในขณะที่ผลของแรงอ่อน
และแรงเข้มจะถูกจำกัดอยู่ในนิวเคลียส
เท่านั้น   

3 เทคโนโลยีพลังงาน ว 2.3  
ม.5/1 
ม.5/2 

 

- เซลล์สุริยะ (solar cell) คือ อุปกรณ์ที่
เปลี ่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า 
เซลล์สุริยะที่ใช้ทั่วไปทำจากสารกึ่งตัวนำ 
เมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบเซลล์สุริยะ จะ
ทำให้เกิดความต่างศักย์ระหว่างวัสดุทั้ง

4 5 
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ที ่

 
หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

 
สาระสำคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 
(100) 

สอง และเมื่อต่อวงจรไฟฟ้าจะทำให้เกิด
กระแสไฟฟ้าในวงจร ทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้า
สามารถทำงานได้ โดยประสิทธิภาพของ
เ ซลล ์ ส ุ ร ิ ย ะ  ( solar cell efficiency) 
หมายถึง อัตราส่วนระหว่างพลังงานไฟฟ้า
ท ี ่ ไ ด ้ จ าก เซลล ์ ส ุ ร ิ ย ะก ั บพล ั ง ง าน
แสงอาทิตย์ทั ้งหมดที ่ตกกระทบเซลล์
สุริยะ ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะระบุเป็น 
เปอร์เซ็นต์ 
- พลังงานนิวเคลียร์ (nuclear energy) 
คือพลังงานทีป่ลดปล่อยออกมาจากฟิชชัน
หรือฟิวชัน  โดยฟ ิชช ัน  ( fission) เป็น
ปฏิ กิร ิยาที่นิวเคลียสที่ มีมวลมากแตก
ออกเป็นนิวเคลียสที่มีมวลน้อยกว่า ฟิชชัน
ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเรียกว่าปฏิกิริยา
ล ู ก โ ซ่  ( chain reaction) ส ่ ว นฟ ิ ว ชั น 
(fusion) เป็นปฏิกิริยาที่นิวเคลียสที่มีมวล
น้อยรวมตัวกันเกิดเป็นนิวเคลียสที่มีมวล
มากขึ้น พลังงานนิวเคลียร์ที ่ปลดปล่อย
ออกมาจากฟิชชันและฟิวชันมีค่าเป็นไป
ตามความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับพลังงาน 
- โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์  (nuclear 
power plant) เปลี่ยนพลังงานนิวเคลียร์
เป ็นพล ังงานไฟฟ้า โดยอาศ ัยเคร ื ่อง
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (nuclear reactor) ที่
ทำหน้าที่ ่สร้างและควบคุมปฏิกิริยาลูกโซ่ 
เพื่อให้มีการปลดปล่อยพลังงานนิวเคลียร์
ในปริมาณที่เหมาะสม สำหรับนำไปถ่าย
โอนให้กับน้ำ ส่งผลให้เกิดไอน้ำที่สามารถ
ใช้หมุนกังหันและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 
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ที ่

 
หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

 
สาระสำคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 
(100) 

- แบตเตอรี่ เซลล์เชื ้อเพลิง วัสดุฉนวน
ความร ้อน เคร ื ่องใช ้ ไฟฟ ้าประหยัด
พลังงาน เป็นตัวอย่างของเทคโนโลยีที่
นำมาใช้แก้ปัญหาหรือตอบสนองความ
ต้องการทางด้านพลังงาน การพิจารณา
เลือกเทคโนโลยีมาช่วยแก้ปัญหาพลังงาน 
ไม่เพียงควรคำนึงถึงประสิทธิภาพในการ
ใช้งานเท่านั้น แต่ควรคำนึงถึงความคุ้มค่า
ด้านค่าใช้จ ่าย ขนาดที ่เหมาะสม และ
ความจำเป็นต่อการใช้งานจริง ๆ 
 

สอบกลางภาคเรียน 1 10 
4 ปรากฏการณ์ 

ของคลื่นกล 
ว 2.3  

ม.5/3 
ม.5/4 

- คลื่นอยู่รอบตัวมนุษย์ ทั้งท่ีมองเห็นและ
มองไม่เห็น การศึกษาธรรมชาติของคลื่น
จึงมีความจำเป็นเพ่ือนำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์จากคลื่นต่อไป คลื่นกลเป็นคลื่น
ที่มีความเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน ซ่ึง
เป็นคลื่นที่อาศัยตัวกลางในการถ่ายโอน
พลังงาน คลื่นกลมีปริมาณที่เกี่ยวข้องคือ 
แอมพลิจูด ความยาวคลื่น ความถ่ีและ
คาบ สามารถแบ่งตามทิศทางการสั่นของ
อนุภาคตัวกลางกับทิศการเคลื่อนที่ของ
คลื่น เป็นคลื่นตามขวางและคลื่นตามยาว 
คลื่นกลมีพฤติกรรมต่างๆ ได้แก ่การ
สะท้อน การหักเห การเลี้ยวเบน และการ
รวมคลื่น 
- การสะท้อนของคลื่นเกิดขึ้นเมื่อคลื่น
เคลื่อนที่ไปตกกระทบสิ่งกีดขวางและ
เคลื่อนที่กลับมาในตัวกลางเดิม 

4 5 
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ที ่

 
หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

 
สาระสำคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 
(100) 

การหักเหของคลื่นเกิดข้ึนเมื่อคลื่น
เคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางที่มี
สมบัติต่างกันอัตราเร็วคลื่นและความยาว
คลื่นจะเปลี่ยนไปและอาจทำให้ทิศการ
เคลื่อนที่เปลี่ยนไปจากเดิม 
- การเลี้ยวเบนของคลื่นเกิดข้ึนเมื่อคลื่น
เคลื่อนที่ไปพบขอบสิ่งกีดขวางหรือช่อง
เปิด คลื่นส่วนหนึ่งจะสามารถอ้อมไป
ด้านหลังของสิ่งกีดขวางหรืออ้อมขอบช่อง
เปิดได ้การรวมคลื่นเกิดขึ้นเมื่อคลื่นสอง
ขบวนมาพบกันเกิดการรวมการกระจัดใน
ตำแหน่งที่คลื่นพบกัน เกิดรูปร่างของคลื่น
รวมโดยอาจเป็นการรวมแบบเสริมหรือ
แบบหักล้าง หลังจากที่คลื่นทั้งสอง
เคลื่อนที่ผ่านกันไปแล้วแต่ละคลื่นจะ
กลับมามีรูปร่างแบบเดิมและเคลื่อนที่ใน
ทิศทางเดิม 
- เมื่อปล่อยให้วัตถุสั่นหรือแกว่งอย่าง
อิสระ วัตถุจะสั่นด้วยความถี่ค่าหนึ่ง 
เรียกว่า ความถี่ธรรมชาติ ซึ่งมีค่าขึ้นกับ
สมบัติบางประการของวัตถุ การกระตุ้น
วัตถุด้วยความถ่ีที่ตรงกับความถี่ธรรมชาติ 
วัตถุจะสั่นแรงขึ้น เรียกว่า การสั่นพ้อง
ของวัตถุซึ่งอาจทำให้วัตถุที่เกิดการสั่น
พ้องชำรุดเสียหายได้ 

5 เสียง 
 

ว 2.3  
ม.5/5 
ม.5/6 
ม.5/7 
ม.5/8 

- เสียงเป็นคลื่นกลชนิดหนึ่ง ศึกษา
พฤติกรรมการสะท้อน การหักเห การ
เลี้ยวเบน และการรวมคลื่นเสียง 

6 10 
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ที ่

 
หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

 
สาระสำคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 
(100) 

- การสะท้อนของเสียงเกิดขึ้นเมื่อเสียงไป
กระทบกับสิ่งกีดขวาง เสียงจะเคลื่อนที่
สะท้อนกลับมาได้  
- การหักเหของเสียงเกิดขึ้นเมื่อเสียงเดิน
ทางผ่านอากาศที่มีอุณหภูมิต่างกัน ทำให้
เสียงเดินทางด้วยอัตราเร็วเปลี่ยนไปจึง
เกิดการหักเหเปลี่ยนทิศทางของเสียง 
- การเลี้ยวเบนของเสียงเกิดข้ึนเมื่อเสียง
เดินทางไปพบวัตถุสิ่งกีดขวาง เสียง
สามารถเคลื่อนที่อ้อมขอบวัตถุไปยัง
ด้านหลังได้ 
- การรวมกันของคลื่นเสียงเกิดขึ้นเมื่อ
คลื่นเสียงตั้งแต่ 2 คลื่นขึ้นไปมาพบกัน
สามารถรวมกันได้ การรวมคลื่นแบบเสริม
เสียงจะดังขึ้น การรวมคลื่นแบบหักล้าง
เสียงจะเบาลง เสียงที่เราได้ยินทั้งเสียงดัง 
เสียงค่อยมีผลมาจากกำลังเสียงของ
แหล่งกำเนิดเสียงและระยะทางของผู้ฟัง 
กำลังเสียงที่ส่งพลังงานเสียงออกไปตกตั้ง
ฉากลงบนหนึ่งหน่วยพื้นที่คือ ความเข้ม
เสียง โดยความเข้มเสียงที่ผู้ฟังได้รับมี
ช่วงกว้างมาก จึงบอกความดังด้วยระดับ
เสียงซึ่งคนทั่วไปได้ยินอยู่ในช่วง 0-120  
เดซิเบล 
- มนุษย์ทั่วไปสามารถได้ยินเสียงที่ความถ่ี 
20-20000 เฮิรตซ์ สำหรับการได้ยินเสียง
ของมนุษย์เมื่อพิจารณาความถี่ร่วมกับ
ระดับเสียง พบว่าเสียงที่อยู่นอกเหนือช่วง 
20-20000 เฮิรตซ์ ถ้ามีความถี่ท่ีเหมาะสม  
ก็สามารถได้ยินเสียงได้ 
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ที ่

 
หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

 
สาระสำคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 
(100) 

- ศึกษาปรากฏการณ์ต่างๆของเสียงที่พบ
ในชีวิตประจำวัน เสียงสะท้อนกลับ การ
สั่นพ้องของเสียง บีตและปรากฏการณ์ 
ดอปเพลอร์  

6 แสงสี ว 2.3  
ม.5/9 
ม.5/10 

 

- สีสันจากวัตถุและแสงสีที่เรามองเห็นได้
นั้น เกิดจากแสงสีที่สะท้อนจากวัตถุมาเข้า
ตาเราโดยสารสีของวัตถุดูดกลืนบางแสงสี
ไว้ ซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของเซลล์รูป
กรวย 3 ชนิดให้ทำงานเพ่ือแปลผลการ
รับรู้สี สำหรับตาที่มีอาการมองเห็นสีผิดไป
จากความเป็นจริง เนื่องจากเซลล์รูปกรวย
ทำงานผิดปกติเรียกว่าการบอดสี 
- แผ่นกรองแสงสีเป็นแผ่นโปร่งแสงที่ยอม
ให้แสงสีที่มีสีเดียวกับแผ่นกรองแสงสีผ่าน
ออกมาได้ แสงสีอ่ืนจะถูกก้ันเอาไว้ทำให้
เราได้แสงสีที่ต้องการผ่านออกมา  แสงสีที่
เราเห็นมีมากมายหลากหลายซึ่งจะไป
กระตุ้นเซลล์รูปกรวยให้ทำงานรับรู้แสงสี 
แสงสีปฐมภูมิ 3 สี คือ สีแดง สีเขียว และ
สีน้ำเงิน ซึ่งจะไปกระตุ้นเซลล์รูปกรวยที่ไว
ต่อแสงสีนั้นๆให้ทำงาน การผสมแสงสี
ปฐมภูมิทั้ง 3 สี ในสัดส่วนที่พอเหมาะจะ
ได้แสงขาว เมื่อนำแสงสีปฐมภูมิมาผสมกัน
จะได้แสงสีใหม่ที่นอกเหนือจาก 3 สีนี้ เรา
สามารถมองเห็นแสงสีอ่ืนๆได้นั้น เกิดจาก
การทำงานร่วมกันของเซลล์รูปกรวยทั้ง 3 
ชนิด 
 
 

4 5 



 
 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์

| 246                                          เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถมัภ์ พุทธศักราช 2563 

 
ที ่

 
หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

 
สาระสำคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 
(100) 

- สารสีปฐมภูมิ คือ สีแดงม่วง สีน้ำเงิน
เขียว และสีเหลือง การผสมสารสีปฐมภูมิ
ทั้ง 3 สี ในสัดส่วนที่เหมาะสมจะได้สีดำ 
เมื่อสารสีปฐมภูมิมาผสมกันจะได้สารสี
ใหม่ 
- การมองเห็นสีต่างๆของวัตถุนั้น 
นอกจากพิจารณาถึงสารสีบนวัตถุแล้วยัง
ต้องพิจารณาถึงแสงสีที่ฉายลงบนวัตถุด้วย  
ซึ่งแสงสีต่างๆ ที่ฉายลงบนวัตถุอาจทำให้
มองเห็นสีของวัตถุที่ผิดไปจากสารสี 
เดิมของวัตถุเมื่อมองภายใต้แสงขาว 

7 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ว 2.3 
ม.5/11 
ม.5/12 

 

- คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (electromagnetic 
waves) เกิดจากการรบกวนประจุไฟฟ้า  
ซึ่งทำให้เกิดการถ่ายโอนพลังงานของการ
รบกวนประจุไฟฟ้าไปยังบริเวณรอบ ๆ ใน
รูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ประกอบด้วย
สนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ความรู้เกี่ยวกับ 
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้สร้างอุปกรณ์ท่ีช่วยอำนวย
ความสะดวกในชีวิตประจำวัน เช่น เครื่อง
ควบคุมระยะไกล (remote control) 
เครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 
(Computed Tomography Scan) และ 
เครื่องถ่ายภาพการสั่นพ้องแม่เหล็ก 
(Magnetic Resonance Imaging) 
- ความรู้เกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ายังนำ 
ไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารโดยอาศัยคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าเพ่ือส่งผ่านสารสนเทศจาก
ที่หนึ่งไปอีกท่ีหนึ่งสารสนเทศจะถูกแปลง

4 5 
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ที ่

 
หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

 
สาระสำคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 
(100) 

ให้อยู่ในรูปสัญญาณสำหรับส่งไปยัง
ปลายทางซึ่งจะมีการแปลงสัญญาณ
กลับมาเป็นสารสนเทศที่เหมือนเดิม 
สัญญาณที่ใช้ในการสื่อสารมีสองชนิด คือ
แอนะล็อก (analog signal) และดิจิทัล 
(digital signal) การส่งผ่านสารสนเทศ
ด้วยสัญญาณดิจิทัลสามารถส่งผ่านได้โดย
มีความผิดพลาดน้อยกว่าสัญญาณแอ
นะล็อก 

สอบปลายภาคเรียน 1 30 
รวมตลอดภาคเรียน 40 100 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   รายวิชาพื้นฐาน 
ว 33101  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 1 
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาการกำเนิดอนุภาคในเอกภพ หลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง กาแล็กซ่ี สมบัติของดาวฤกษ์ 

กำเนิดและวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ กำเนิดระบบสุริยะ โครงสร้างและปรากฏการณ์บนดวงอาทิตย์ เทคโนโลยี

อวกาศกับการสำรวจอวกาศ เทคโนโลยีอวกาศกับการประยุกต์ใช้  

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

     ว 3.1  ม.6/1, ม.6/2, ม.6/3, ม.6/4, ม.6/5, ม.6/6, ม.6/7, ม.6/8, ม.6/9, ม.6/10 

รวม 10 ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชา 

รหัสวิชา ว 33101   รายวิชา วิทยาศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40 ชั่วโมง   จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
สัดส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30 

 
ที ่

 
หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

 
สาระสำคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 
(100) 

1 โลกในเอกภพ 
 
 
 
 
 
 

 

ว 3.1 
ม.6/1 
ม.6/2 
ม.6/3 

 

-ทฤษฎีกำเนิดเอกภพท่ียอมรับในปัจจุบัน 
คือ ทฤษฎีบิกแบง  ระบุว่าเอกภพเริ่มต้น
จากบิกแบงที่เอกภพมีขนาดเล็กมากและมี
อุณหภูมิสูงมาก ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเวลา
และวิวัฒนาการของ เอกภพ  โดยหลังเกิด 
บิกแบง เอกภพเกิดการขยายตวัอย่าง
รวดเร็ว มีอุณหภูมิลดลง มีสสารคงอยู่ใน
รูปอนุภาคและปฏิยานุภาคหลายชนิด 
และมีวิวัฒนาการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 
ซึ่งมีเนบิวลา  กาแล็กซ ีดาวฤกษ์ และระบบ
สุริยะเป็นสมาชิกบางส่วนของเอกภพ  
-กาแล็กซี  ประกอบด้วย ดาวฤกษ์จำนวน
หลายแสนล้านดวง  ซึ่งอยู่กันเป็นระบบของ
ดาวฤกษ์   นอกจากนี้ยังประกอบด้วยเทห์ฟ้า
อ่ืน เช่น เนบิวลา และสสารระหว่างดาวโดย
องค์ประกอบต่างๆภายในของกาแล็กซีอยู่
รวมกันด้วยแรงโน้มถ่วง 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 20 
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ที ่

 
หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

 
สาระสำคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 
(100) 

  ว 3.1 
ม.6/4 
ม.6/5 
ม.6/6 
ม.6/7 

 

-ดาวฤกษ์เป็นก้อนแก๊สร้อนขนาดใหญ่เกิด
จากการยุบตัวของกลุ่มสสารในเนบิวลา
ภายใต้แรงโน้มถ่วงทำให้บางส่วนของ
เนบิวลามีขนาดเล็กลง  ความดันและ
อุณหภูมิเพ่ิมข้ึน เกิดเป็นดาวฤกษ์ก่อนเกิด
เมื่ออุณหภูมิที่แก่นสูงขึ้นจนเกิดปฏิกิริยา 
เทอร์มอนิวเคลียร์   ดาวฤกษ์ก่อนเกิดจะ
กลายเป็นดาวฤกษ์  ดาวฤกษ์อยู่ในสภาพ
สมดุลระหว่างแรงดันกับแรงโน้มถ่วง ซ่ึง
เรียกว่า  สมดุลอุทกสถิต  จึงทำให้ดาวฤกษ์
มีเสถียรภาพและปลดปล่อย พลังงานเป็น
เวลานานตลอดช่วงชีวิตของดาวฤกษ์  
- สีของดาวฤกษ์สัมพันธ์กับอุณหภูมิผิว 
และสเปกตรัมของดาวฤกษ์  ซึ่งนักดารา
ศาสตร์ใช้สเปกตรัมในการจำแนกชนิดของ
ดาวฤกษ์ 

10 20 

สอบกลางภาคเรียน 1 10 
  ว 3.1 

ม.6/8 
ม.6/9 

 

- ระบบสุริยะเกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่ม
ฝุ่น และแก๊สที่เรียกว่า  เนบิวลาสุริยะโดย
ฝุ่นและแก๊ส ประมาณร้อยละ 99.8 
ของมวล ได้รวมตัวเป็นดวงอาทิตย์ซึ่งเป็น
ก้อนแก๊สร้อนหรือพลาสมา  สสารส่วนที่
เหลือรวมตัวเป็นดาวเคราะห์และ บริวารอื่น
ของดวงอาทิตย์ ดังนั้นจึงแบ่งเขตบริวาร
ของดวงอาทิตย์ตามลักษณะการเกิด 
และองค์ประกอบได้แก่ ดาวเคราะห์ชั้นใน
ดาวเคราะห์น้อย ดาวเคราะห์ชั้นอก 
และดาวหาง 
  
 

10 10 
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ที ่

 
หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

 
สาระสำคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 
(100) 

  ว 3.1 
ม.6/10 

 

-มนุษย์ใช้เทคโนโลยีอวกาศในการศึกษาเพ่ือ
ขยายขอบเขตความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
ในขณะเดียวกันมนุษย์ได้นำเทคโนโลยี
อวกาศมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ  
เช่น วัสดุศาสตร์ อาหาร การแพทย์ 
-นักวิทยาศาสตร์ได้ใช้กล้องโทรทรรศน์ 
เพ่ือศึกษาแหล่งกำเนิดของรังสีและอนุภาค
ในอวกาศในช่วงความยาวคลื่นต่าง ๆ 
ได้แก่  คลื่นวิทยุ ไมโครเวฟ อินฟราเรด 
แสง  อัลตราไวโอเลต  และรังสีเอ็กซ์ 
-ยานอวกาศ คือ ยานพาหนะที่นำมนุษย์
หรืออุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ขึ้นไปสู่อวกาศ
เพ่ือสำรวจหรือเดินทางไปยังดาวดวงอ่ืน
ส่วนสถานีอวกาศ  คือ หอ้งปฏิบัติการลอย
ฟ้าที่โคจรรอบโลก ใช้ในการศึกษาวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ในสาขาต่างๆ ในสภาพไร้
น้ำหนัก  
-ดาวเทียม คืออุปกรณ์ท่ีใช้สำรวจวัตถุ
ท้องฟ้า  และนำมาประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ
เช่น  การสื่อสาร  โทรคมนาคม การระบุ
ตำแหน่งบนโลก การสำรวจ
ทรัพยากรธรรมชาติ  อุตุนิยมวิทยา  
  

8 10 

สอบปลายภาคเรียน 1 30 
รวมตลอดภาคเรียน 40 100 



 
 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์

| 252                                          เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถมัภ์ พุทธศักราช 2563 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   รายวิชาพื้นฐาน 
ว 33102  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 2 
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาข้อมูลการแบ่งชั้นโครงสร้างของโลก  แนวคิดทฤษฎีทวีปเลื่อนและหลักฐานสนับสนุน  แนวคิด

ทฤษฎีการแผ่ขยายพ้ืนมหาสมุทรและหลักฐานสนับสนุน  การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี  ธรณีสันฐานและ

โครงสร้างทางธรณีท่ีเกิดจากการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี  ภูเขาไฟระเบิด  แผ่นดินไหว  สึนาม ึ ปัจจัยสำคัญท่ี

ส่งผลต่อการรับรังสีดวงอาทิตย์ของพ้ืนผิวโลก การหมุนเวียนของอากาศ การหมุนเวียนของน้ำผิวหน้า

มหาสมุทร ปรากฏการณ์เอลนีโญ และลานีญา  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  ผลกระทบต่อ

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  ข้อมูลสารสนเทศทางอุตุนิยมวิทยากับการใช้ประโยชน์ 

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

ว 3.2   ม.6/1, ม.6/2, ม.6/3, ม.6/4, ม.6/5, ม.6/6, ม.6/7, ม.6/8, ม.6/9, ม.6/10, ม.6/11, ม.6/12, 
           ม.6/13, ม.6/14 
รวม 14 ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชา 

 
รหัสวิชา ว 33102  รายวิชา วิทยาศาสตร์       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 40 ชั่วโมง   จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
สัดส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30 

 
ที ่

 
หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

 
สาระสำคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 
(100) 

1 กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงภายในโลก 
 
 

ว 3.2 
ม.6/1 

 

- การศึกษาโครงสร้างโลกใช้ข้อมูลหลาย
ด้าน เช่น  องคป์ระกอบทางเคมีของหินและ
แร่  องคป์ระกอบทางเคมีของอุกกาบาต
ข้อมูลคลื่นไหวสะเทือนที่เคลื่อนที่ผ่านโลก
จึงสามารถแบ่งชั้นโครงสร้างโลก  
ได ้ 2 แบบ คือ โครงสร้างของโลกตามองค์
กอบทางเคมี  แบ่งได้เป็น ๓ ชั้น  
ได้แก่  เปลือกโลก  เนื้อโลก และแก่นโลก 

3 5 

  ว 3.2 
ม.6/2 
ม.6/3 

-แผ่นธรณีต่าง ๆ เป็นส่วนประกอบของธรณี
ภาค  การเปลี่ยนแปลงขนาดและตำแหน่ง
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การเคลื่อนที่ของ
แผ่นธรณีดังกล่าวอธิบายได้ตามทฤษฎีธรณี
แปรสัณฐาน  ซ่ึงมีรากฐานมาจากทฤษฎี
ทวีปเลื่อนและทฤษฎีการแผ่ขยายพื้นสมุทร
โดยมีหลักฐานที่สนับสนุน ไดแ้ก่ รปูร่าง
ของขอบทวีปที่สามารถเชื่อมต่อกันได้  
ความคล้ายคลึงกันของกลุ่มหินและแนว
เทือกเขา  ซากดึกดำบรรพ์  
ร่องรอยการเคลื่อนที่ของตะกอน ธาร
น้ำแข็ง ภาวะแม่เหล็กโลก  อายุหินของพ้ืน
มหาสมุทร  รวมทั้งการค้นพบสันเขากลาง
สมุทร และร่องลึกก้นสมุทร 
 
 

5 10 
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ที ่

 
หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

 
สาระสำคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 
(100) 

   -การพาความร้อนของแมกมาภายในโลกทำ
ให้เกิดการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี ตาม
ทฤษฎีธรณีแปรสัณฐานซึ่งนักวิทยาศาสตร์
ได้สำรวจพบหลักฐานทางธรณีวิทยาได้แก่  
ธรณีสัณฐานและธรณีโครงสร้างที่บริเวณ
แนวรอยต่อของแผ่นธรณี เช่น 
ร่องลึกก้นสมุทร  หมู่เกาะ  ภูเขาไฟ รูปโค้ง
แนวภูเขาไฟ  แนวเทือกเขา  หุบเขาทรุด 
และสันเขากลางสมุทร รอยเลื่อน 
นอกจากนี้ยังพบการเกิดธรณีพิบัติภัยที่
บริเวณแนวรอยต่อของแผ่นธรณี เช่น
แผ่นดินไหว  ภูเขาไฟระเบิด  สึนามิ 

  

สอบกลางภาคเรียน 1 10 
  ว 3.2 

ม.6/4 
ม.6/5 
ม.6/6 

 

-แผ่นดินไหวเกิดจากการปลดปล่อยพลังงาน
ที่สะสมไว้ของเปลือกโลกในรูปของคลื่นไหว 
สะเทือนแผ่นดินไหวมีขนาดและความ
รุนแรง แตกต่างกันมักเกิดขึ้นบริเวณรอยต่อ
ของแผ่นธรณีและพ้ืนที่ภายใต้อิทธิพลของ
การเคลื่อนของ แผ่นธรณี  ทำให้บริเวณ
ดังกล่าวเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย แผ่นดินไหว 
ซึ่งส่งผลให้สิ่งก่อสร้างเสียหายเกิดอันตราย
ต่อชีวิตและทรัพย์สินจึงต้องศึกษา แนวทาง
ในการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตน  
ให้ปลอดภัย 
- ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการแทรกดันของ
แมกมา ขึน้มาตามส่วนเปราะบาง หรอืรอย
แตกบนเปลือกโลก  พบหนาแน่นบริเวณ
รอยต่อระหว่างแผ่นธรณี  ทำให้บริเวณ
ดังกล่าวเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย  ผลจากการ
ระเบิดของภูเขาไฟมีทั้งประโยชน์และโทษ 

10 20 
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ที ่

 
หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

 
สาระสำคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 
(100) 

2 ลมฟ้าอากาศ 
และภูมิอากาศ 

  

ว 3.2 
ม.6/7 
ม.6/8 
ม.6/9 
ม.6/10 
ม.6/11 
ม.6/12 
ม.6/13 
ม.6/14 

 
 

 

-การหมุนเวียนของอากาศเกิดขึ้นจากความ
 กดอากาศที่แตกต่างกันระหว่างสองบริเวณ 
 โดยอากาศเคลื่อนที่จากบริเวณท่ีมีความกด 
อากาศสูงไปยังบริเวณท่ีมีความกดอากาศต่ำ
ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนในการเคลื่อนที่ของ
อากาศในแนวราบและเม่ือพิจารณาการ
เคลื่อนที่ของอากาศในแนวดิ่งจะพบว่า
อากาศเหนือบริเวณ ความกดอากาศต่ำจะมี
การยกตัวขึ้นขณะที่อากาศเหนือบริเวณ
ความกดอากาศสูงจะจมตวัลง 
โดยการเคลื่อนที่ของอากาศทั้งในแนวราบ
และแนวดิ่งนี้ทำให้เกิดเป็นการหมุนเวียน
ของอากาศ 
-โลกมีความกดอากาศแตกต่างกันในแต่ละ
บริเวณ รวมทั้งอิทธิพลจากการหมุนรอบ
ตัวเองของโลก ทำให้อากาศในแต่ละซีกโลก
เกิดการหมุนเวียน ของอากาศตามเขต
ละติจูด แบ่งออกเป็น  3 แถบ โดยแต่ละ
แถบมีภูมิอากาศแตกต่างกัน  ได้แก่  
การหมุนเวียนแถบขั้วโลกมีภูมิอากาศแบบ
หนาวเย็น 
- แผนที่อากาศผิวพ้ืนแสดงข้อมูลการตรวจ
อากาศในรูปแบบสัญลักษณ์หรือตัวเลข 
เช่น บริเวณความกดอากาศสูง หย่อม
ความกดอากาศต่ำ พายุหมุนเขตร้อน    
ร่องความกดอากาศต่ำ การแปลความหมาย
สัญลักษณ์ลมฟ้าอากาศ ทำให้ทราบลักษณะ
ลมฟ้าอากาศ ณ  บริเวณหนึ่ง 
 
 

20 25 
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ที ่

 
หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

 
สาระสำคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 
(100) 

   -การหมุนเวียนของกระแสน้ำผิวหน้าใน
มหาสมุทรได้รับอิทธิพลจากการหมุนเวียน
ของอากาศในแต่ละแถบละติจูดเป็นปัจจัย
หลักทำให้บริเวณซีกโลกเหนือมีการ
หมุนเวียนของกระแสน้ำผิวหน้าในทิศทาง
ตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกา       
ในซีกโลกใต้ซึ่งกระแสน้ำผิวหน้าใน
มหาสมุทรมีทั้งกระแสน้ำอุ่น และกระแสน้ำ
เย็น 
 

  

สอบปลายภาคเรียน 1   30 
รวมตลอดภาคเรียน 40 100 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              รายวิชาเพิ่มเติม 
ว 21209 สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์ 1            ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1          
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จำนวน 0.5 หน่วยกิต 

 
 ศึกษาวิเคราะห์ สร้างแรงบันดาลใจ ในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ลักษณะสำคัญของโครงงาน
วิทยาศาสตร์ประเภทต่าง ๆ การเริ่มต้นทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ด้วยการตั้งคำถามและการสืบค้นข้อมูล การ
วางแผนและการออกแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ การเขียนเค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยใช้ความ
หลากหลายและความสำคัญของสะเต็มศึกษา เน้นความสำคัญและประโยชน์ของการนำหลักการสะเต็มมาใช้
ในการทำโครงงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาในชีวิตประชีวิตประจำวัน การคำนวณความคุ้มทุนของโครงงาน
รวมถึงการเผยแพร่โครงงานผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสร้างโปรแกรมอย่างง่าย ภายใต้สถานการณ์จำลอง 
หรือสถานการณ์และเงื ่อนไขที ่กำหนด โดยใช้ทักษะและความรู ้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ผ่าน
กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม โดยที่อาจจะนำทักษะของศิลปศึกษามาร่วมในการออกแบบ โดยที่แต่ละ
กระบวนการใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์เป็นองค์ประกอบ 

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ตั้งคำถามจากสถานการณ์ต่าง ๆ ตามความสนใจ โดยมีประเด็นหรือตัวแปรที่สำคัญในการสำรวจ
ตรวจสอบหรือศึกษาได้อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้ 

2. ออกแบบและวางแผนการสำรวจตรวจสอบ โดยมีการกำหนดและควบคุมตัวแปรต่าง ๆ กำหนด
นิยามเชิงปฏิบัติการ เลือกวิธีการสำรวจตรวจสอบเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพที่ได้ผลเที่ยงตรงและปลอดภัย โดย
ใช้วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสมรวมถึงจัดทำเค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ 

3. วิเคราะห์และอธิบายผลการทดลองเชื่อมโยงกับสมมติฐาน และสถานการณ์ในชีวิตประจำวันได้ 
4. ใช้กระบวนการด้านสะเต็มศึกษาเป็นหลักในการวิเคราะห์และออกแบบโครงงาน 
5. ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ตามความสนใจ โดยมีขั้นตอนของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการ

แก้ปัญหา และนำเสนอได้อย่างเหมาะสม 
รวม 3 ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างรายวิชา 

 
รหัสวิชา ว 21209 สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์ 1      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1          เวลาเรียน 20 ชั่วโมง   จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
สัดส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30 

ที ่ หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

1 นักวิทยาศาสตร์
น้อย 

1.  อ อ ก แ บ บ แ ล ะ ว า ง
แผนการสำรวจตรวจสอบ 
โดยม ี การกำหนดและ
ควบค ุมต ั วแปรต ่ าง  ๆ 
ก ำ ห น ด น ิ ย า ม เ ชิ ง
ปฏิบัติการ เลือกวิธ ีการ
ส ำ ร ว จ ต ร ว จ ส อบ เ ชิ ง
ปร ิมาณ เช ิงค ุณภาพที่
ไ ด ้ ผ ล เ ท ี ่ ย ง ต ร ง แ ล ะ
ปลอดภัย โดยใช้วัสดุและ
เคร ื ่ องม ือท ี ่ เหมาะสม
รวมถึงจัดทำเค้าโครงของ
โครงงานวิทยาศาสตร์ได้ 

1. โครงงานวิทยาศาสตร์ที่
นักเรียนสามารถริเริ่มและปฏิบัติ
ได้ด้วยตนเอง ได้แก ่โครงงาน
วิทยาศาสตร์ประเภทการทดลอง 
การสำรวจ และสิ่งประดิษฐ์ ส่วน
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภท
ทฤษฎีนักเรียนต้องใช้ความรู้ความ
เชี่ยวชาญมาก จึงจะดำเนินการได้ 
2. การแยกแคซีนออกจากนมเป็น
กิจกรรมที่ฝึกการระบุตัวแปร 
ออกแบบแก้ปัญหา รวบรวมข้อมูล
แปลผลและสรุปผลการศึกษา ซ่ึง
เป็นแนวทางในการทำโครงงาน
วิทยาศาสตร์ประเภทททดลอง 
3. รอบรั้วโรงเรียน เป็นกิจกรรมที่
ฝึกการวางแผนการออกแบบการ
สำรวจเลือกวิธีการดำเนินงาน 
สรุปผล และอภิปรายผลจากการ
สำรวจ รวมทั้งระดมความคิดตั้ง
คำถามที่เชื่อมโยงกับหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ หรือกำหนดประเด็น
ในการศึกษาเพ่ิมเติมจากขอมูลที่
สำรวจได ้ซึ่งจะเป็นแนวทางใน
การทำโครงงานประเภทสำรวจ 
4. การประดิษฐ์เป็นกิจกรรมที่ฝึก
การวางแผนออกแบบและลงมือ

2 10 
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ที ่ หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

ประดิษฐ์ตามที่ได้ออกแบบไว้ 
ทดสอบประสิทธิภาพ ความพึง
พอใจต่อการใช้สิ่งประดิษฐ์และ
สรุปผลการศึกษา ซึ่งเป็นแนวทาง
ในการทำโครงงประเภท
สิ่งประดิษฐ์ 

2 เริ่มต้นทำ
โครงงานอย่างไร 

1. ตั้งคำถามจาก
สถานการณ์ต่าง ๆ ตาม
ความสนใจโดยมีประเด็น
หรือตัวแปรที่สำคัญในการ
สำรวจตรวจสอบ
งบประมาณหรือศึกษาได้
อย่างครอบคลุมและ
เชื่อถือได้ 

1. ลองคิดและทำอย่าง
นักวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมการ
ทดลองที่ฝึกการตั้งคำถามที่
เชื่อมโยงหลักการทางวิทยาศาสตร์
สามารถสำรวจตรวจสอบได้และ
บ่งบอกประเด็นสำคัญในการ
สำรวจตรวจสอบได้และบ่งบอก
ประเด็นที่สำคัญในการสำรวจ
ตรวจสอบ 
2. กำเนิดปัญหาโครงงาน เป็น
กิจกรรมที่ฝึกระบุปัญหา หรอืการ
ตั้งคำถามจากสถานการณ์ต่าง ๆ 
ซึ่งเกิดจากการอยากรู้อยากเห็น 
สิ่งต่าง ๆ รอบตัว เพ่ือกำหนดเป็น
หัวข้อโครงงานวิทยาศาสตร์ 
3. การสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องใน
การทำโครงงานวิทยาศาสตร์เป็น
กิจกรรมที่ฝึกวิเคราะห์และสรุป
ประเด็นสำคัญที่จะนำมาใช้
ประโยชน์ในการทำโครงงาน 
รวมทั้งวิธีการอ้างอิงแหล่งที่มา
ของข้อมูลดังกล่าว 

7 20 

สอบระหว่างภาคเรียน 1 10 
3 แก้ปัญหาอย่าง

วิศวกรรม 
1. ใช้กระบวนการด้านสะ
เต็มศึกษาเป็นหลักในการ

1. การผนวกแนวคิดการออกแบบ
เชิงวิศวกรรมเข้ากับการเรียนรู้

9 30 
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ที ่ หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

วิเคราะห์และออกแบบ
โครงงาน 
2. ออกแบบและวางแผน
สำรวจตรวจสอบ โดยมี
การกำหนดและควบคุมตัว
แปรต่าง ๆ กำหนดนิยาม
เชิงปฏิบัติการเลือกวิธีการ
สำรวจตรวจสอบเชิง
ปริมาณ เชิงคุณภาพท 

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี พัฒนาความรู้ ความ
เข้าใจ และฝึกทักษะด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี การนำความรู้มา
ออกแบบวิธีการหรือกระบวนการ
เพ่ือตอบสนองความต้องการหรือ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจำวัน เพ่ือให้ได้
เทคโนโลยี 

 

ที ่
หน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

  ที่ได้ผลเที่ยงตรงและ
ปลอดภัย โดยใช้วัสดุและ
เครื่องมือที่เหมาะสม
รวมถึงจัดทำเค้าโครงของ
โครงงานวิทยาศาสตร์ได้ 
 

ซึ่งเป็นผลผลิตจากกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม  
2. แนวทางการจัดกระทำข้อมูล
เป็นการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัด
กระทำข้อมูลเบื้องต้นที่ได้จากการ
ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ได้แก ่
การแจกแจงความถี่ การหาค่าร้อย
ละ การหาค่าเฉลี่ย การหาค่าพิสัย 
และการทำกราฟเชิงเส้น เพ่ือให้
นักเรียนสามารถแปลความหมาย 
หาความสัมพันธ์ หรือวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้ตามจุดประสงค์ของ
การศึกษา ทั้งนี้การจัดกระทำข้อมูล
ดังกล่าวต้องสอดคล้องกับ
จุดประสงค์ของโครงงานด้วย 
3. การเขียนรายงาน และการนำ
นำเสนอโครงงานเป็นการฝึกปฏิบัติ
ในการจัดทำรายงาน และเผยแพร่
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ผลงานให้ผู้อื่นได้รับทราบ ซ่ึง
สามารถนำเสนอและแสดงผลงาน
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การแสดง
นิทรรศการการนำเสนอด้วย
โปสเตอร์ การนำเสนอด้วย
คอมพิวเตอร์ โดยมีทั้งการจัดแสดง
และการอธิบายด้วยวาจา เพ่ือ
แสดงให้ผู้อ่ืนรับรู้และเข้าใจ
โครงงานวิทยาศาสตร์นั้นได้ 

สอบปลายภาคเรียน 1 30 
รวมตลอดภาคเรียน 20 100 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              รายวิชาเพิ่มเติม 
ว 21210 สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์ 2            ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2          
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 
 การระบุปัญหา รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา แล้วตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่
เหมาะสมกับสถานการณ์และเงื่อนไขที่มีอยู่ เมื่อได้วิธีการในการแก้ปัญหาแล้ว ก็นำวิธีการนั้นมาออกแบบโดย
กำหนดรายละเอียดของการแก้ปัญหาที่ชัดเจน ซึ่งวิธีการแก้ปัญหานั้นสามารถทำ ได้ในรูปแบบของวิธีการหรือ
สร้างออกมาเป็นชิ้นงาน จากนั้นลงมือสร้างตามที่ได้ออกแบบไว้การสร้างชิ้นงานต้องใช้ความรู้ในการเลือกวัสดุ
ที่เหมาะสมกับการสร้างชิ้นงาน และต้องมีทักษะการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการสร้างชิ้นงานอย่างถูกต้อง
และใช้อย่างปลอดภัยเมื่อสร้างเสร็จก็มีการทดสอบการทำงานว่าเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีกำหนดไว้หรือไม่ หากเกิด
ข้อบกพร่องก็มีการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้ทำงานได้อย่างสมบูรณ์มากขึ้น ซึ่งการทำงานในบางครั้งอาจมีการย้อน
ขั้นตอนกลับไปมาเพ่ือพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  
 
ผลการเรียนรู้ 

1. วิเคราะห์โครงงานวิทยาศาสตร์ และมีแนวคิดในการวางแผนการทดลอง รวมถึงจัดทำเค้าโครงของ
โครงงานวิทยาศาสตร์ได้ 

2. ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ตามความสนใจ โดยมีขั้นตอนของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการ
แก้ปัญหา  และนำเสนอได้อย่างเหมาะสม 

3. ใช้กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม 6 ขั้นตอนในการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์โดยมีการ 
บูรณาการความรู้แบบข้ามสาระการเรียนรู้ 
รวม 3 ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างรายวิชา 

 
รหัสวิชา ว 21210 สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์ 2      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2          เวลาเรียน 20 ชั่วโมง   จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
สัดส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30 

ที ่ หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

1 เราจะจัดทำ
โครงงานอย่างไร 

2. วิเคราะห์โครงงาน
วิทยาศาสตร์ และมีแนวคิดใน
การวางแผนการทดลอง รวมถึง
จัดทำเค้าโครงของโครงงาน
วิทยาศาสตร์ได้ 

ขั้นตอนการจัดทำโครงงานเริ่ม
จากการตั้งชื่อโครงงาน การเขียน
ที่มาและความสำคัญของ
โครงงาน 
การตั้งสมมติฐาน การกำหนด
จุดประสงค์ วิธีดำเนินการทำ
โครงงาน การเขียนบทคัดย่อ และ
การเขียนกิตติกรรมประกาศ 

2 10 

2 โครงงานของฉัน 1. ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ตามความสนใจ โดยมีขั้นตอน
ของกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ในการแก้ปัญหา  
และนำเสนอได้อย่างเหมาะสม 

อธิบายตลอดจนเขียนรูปแบบการ
เขียนโครงงาน ทั้ง 5 บท 
บทที ่1 บทนำ 
1.1 ที่มาและความสำคัญของ
ปัญหา 
1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดสร้าง
โครงงาน 
1.3 ขอบเขตของการจัดสร้าง
โครงงาน 
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
บทที ่2 ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการ
จัดสร้าง 
บทที ่3 วิธีดำเนินการ 
3.1 การระดมสมอง เพ่ือ
ออกแบบการจัดสร้างโครงงาน 
3.2 การออกแบบการจัดสร้าง
โครงงานและวิธีการดำเนินการ 
3.3 การดำเนินการ 

7 20 
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ที ่ หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

3.4 การสรุปผลการดำเนินการ 
บทที ่4 ผลการดำเนินการ
โครงงาน 
4.1 การทดสอบ 
4.2ผลการทดสอบ 
4.3 การปรับปรุง 

   บทที ่5 การสรุปผลการจัดสร้าง
โครงงานปัญหาและข้อเสนอแนะ 
5.1 การสรุปผลการจัดสร้าง
โครงงาน 
5.2 ปัญหาการจัดสร้างโครงงาน 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

  

สอบระหว่างภาคเรียน 1 10 
3 โครงงานและ

นวัตกรรม 
1. ใช้กระบวนการออกแบบ
ทางวิศวกรรม 6 ขั้นตอนในการ
จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์โดย
มีการบูรณาการความรู้แบบ
ข้ามสาระการเรียนรู้ 

กระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรมประกอบด้วย
องค์ประกอบ 6 ขั้นตอน ได้แก่1.
ระบุปัญหา 2.รวบรวมข้อมูลและ
แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา 3.
ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 4.
วางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา 
5.ทดสอบ ประเมินผล และ
ปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหา
หรือชิ้นงาน 6.นำเสนอวิธีการ
แก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือ
ชิ้นงาน และการจัดทำโครงงาน
ทั้งท่ีเป็นรูปเล่มและผลการ
ทดลองพร้อมการนำเสนอ
โครงงาน 

9 30 

สอบปลายภาคเรียน 1 30 
รวมตลอดภาคเรียน 20 100 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              รายวิชาเพิ่มเติม 
ว 22209 วิทยาศาสตร์กับความงาม 1            ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1          
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ และอธิบาย ความงามที่สมวัยและปัจจัยที่มีผลต่อความงาม การดูแล
ความงามและการเลือกใช้เครื่องสำอาง เครื่องสำอางในชีวิตประจำวัน การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืช การ
ใช้เทคโนโลยีในการออกแบบโปรแกรมวิเคราะห์ปริมาณน้ำมันหอมระเหย เทคโนโลยีเพ่ือความงามและสุขภาพ 
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่รู้ มี
ความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและ
ค่านิยมท่ีเหมาะสม 

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายส่วนต่าง ๆ ของร่างกายท่ีเกี่ยวข้องกับความงาม และแนวทางในการดูแลอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

2. สืบค้นข้อมูล สำรวจตรวจสอบและอธิบายผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับความงาม 
3. การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสกัดน้ำมันหอมระเหย และการใช้ประโยชน์จาก

สมุนไพร 
รวม 3 ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างรายวิชา 

รหัสวิชา ว 22209 วิทยาศาสตร์กับความงาม 1       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1          เวลาเรียน 20 ชั่วโมง   จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
สัดส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30 

ที ่ หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

1 ความงามที่สมวัย 1. อธิบายส่วนต่าง ๆ 
ของร่างกายท่ีเกี่ยวข้อง
กับความงาม และ
แนวทางในการดูแล
อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

ความงามของมนุษย์เป็นลักษณะของ
บุคคลที่ให้ความรู้สึกประทับใจแก่ผู้
พบเห็นซึ่งเป็นลักษณะที่เกิดจากการ
ผสมผสานกันระหว่างคุณลักษณะ
ภายนอกกับคุณลักษณะภายในของ
บุคคล ความงามเกิดจากการ
ตัดสินใจส่วนบุคคล ลักษณะของ
ความงามจึงมีความแตกต่างกันในแต่
ละสังคม ขึ้นอยู่กับค่านิยม 
วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม เชื้อชาติ 
รวมทั้งพันธุกรรมของคนในสังคมนั้น 
แต่ลักษณะร่วมกันของมนุษย์ทุกเพศ
และทุกชนชาติที่แสดงถึงความงาม
คือ การมีสุขภาพแข็งแรง ร่างกาย
สะอาด สมบูรณ ์แต่งกายสะอาด 
เรียบร้อย ถูกกาลเทศะ และปฏิบัติ
ตนได้เหมาะสม 

2 10 

2 ผลิตภัณฑ์ความ
งาม 

2. สืบค้นข้อมูล สำรวจ
ตรวจสอบและอธิบาย
ผลิตภัณฑ์และ
เทคโนโลยีเกี่ยวกับความ
งามประเภทต่าง ๆ 

เครื่องสำอาง เป็นผลิตภัณฑ์ สิ่งปรุง 
เครื่องหอมและสารหอมต่าง ๆ ที่ใช้
ภายนอกร่างกายส่วนหนึ่งส่วนใด 
เพ่ือความสะอาด ความสวยงาม หรือ
ส่งเสริมให้เกิดความสวยงาม โดยไม่มี
ผลเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการ
ทำงานของร่างกาย 
ศัลยกรรม หรือในภาษาอังกฤษคือ 
Plastic Surgery คำว่าพลาสติกมา
จากรากศัพท์ของภาษากรีก 

7 20 
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ที ่ หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

Plastikos แปลว่า การทำให้รูปร่าง
หรือ Form กลับไปเหมือนเดิม 
ตั้งแต่ในยุคสมัยสงคราม ศัลยแพทย์
ใช้ความรู้ในวิชาศัลยกรรมเพ่ือผ่าตัด
รักษาให้กับทหารที่ได้รับบาดเจ็บ  

   พิการจากการรบ ดังนั้นคำว่า 
ศัลยกรรมตกแต่งหมายถึง การผ่าตัด
อวัยวะเพ่ือรักษาหรือปรับปรุงรูปร่าง
ของอวัยวะให้สวยงามและเหมาะสม 
ทำให้อวัยวะนั้น ๆ คงทำหน้าที่ได้
ตามปกติ รวมทั้งเป็นการบูรณะส่วน
ที่ผิดปกติให้กลับสู่สภาพปกติด้วย ซ่ึง
ใช้ในการรักษาผ่าตัดแก้ไขให้กับเด็ก
ที่มีปัญหา ปากแหว่ง เพดานโหว่ 
ผ่าตัดเนื้องอก หรือคนไข้ท่ีประสบ
อุบัติเหตุ ถูกไฟไหม้ น้ำร้อนลวก 
หน้าเป็นแผลเสียโฉม แพทย์จะต้อง
ทำหน้าที่ช่วยรักษาให้คนไข้เหล่านี้
กลับมามีชีวิตที่ใกล้เคียงเดิมมากท่ีสุด 
น่าเกลียดน้อยที่สุด ทำให้เค้า
สามารถมีชีวิตดำเนินอยู่ต่อไปใน
สังคมนี้ได ้สิ่งเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้น
ของคำว่า ศัลยกรรมตกแต่ง 

  

สอบระหว่างภาคเรียน 1 10 
3 การสกัดสมุนไพร 3. การใช้กระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ในการ
สกัดน้ำมันหอมระเหย 
และการใช้ประโยชน์
จากสมุนไพร 

การกลั่น เป็นการทำให้สารบริสุทธิ์ 
โดยอาศัยความร้อนให้สารระเหย 
แล้วกลับควบแน่นเป็นของเหลว
ตามเดิม 

9 30 

สอบปลายภาคเรียน 1 30 
รวมตลอดภาคเรียน 20 100 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              รายวิชาเพิ่มเติม 
ว 22210 วิทยาศาสตร์กับความงาม 2            ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2          
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จำนวน 0.5 หน่วยกิต 

 
 ศึกษาการใช้สมุนไพรไทยเพื่อความงามและสุขภาพ การออกแบบเทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือในการ
วิเคราะห์รูปร่าง ค้นคว้าและรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์ในการตัดสินใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ด้านความงามและสุขภาพ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ ความคิด ความเข้าใจ 
สามารถสื่อสารสิ่งที ่รู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ รวบรวมข้อมูลจากการทัศนศึกษาเพื่อนำมาใช้ใน
ชีวิตประจำวัน รวมถึงการตระหนักถึงความสำคัญของอาชีพที่เก่ียวข้อง นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สืบค้นข้อมูลและสำรวจตรวจสอบภูมิปัญญาไทยที่เก่ียวกับความงาม 
2. นำความรู้ไปใช้ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีเกี ่ยวกับความงามได้อย่างถูกต้องและ

เหมาะสม 
3. สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และสร้างสรรค์ผลงานเกี่ยวกับความงามอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 
4. การตระหนักถึงความสำคัญของอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการใช้สมุนไพรในเรื่องความงามและสุขภาพ 
5. การตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์และบริการอย่างมีวิจารณญาณ 

รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างรายวิชา 

รหัสวิชา ว 22210 วิทยาศาสตร์กับความงาม 2       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2          เวลาเรียน 20 ชั่วโมง   จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
สัดส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30 

ที ่ หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

1 ภูมิปัญญาไทย 1. สืบค้นข้อมูลและ
สำรวจตรวจสอบภูมิ
ปัญญาไทยที่เก่ียวกับ
ความงาม 
2. สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ 
และสร้างสรรค์ผลงาน
เกี่ยวกับความงามอย่าง
มีคุณธรรมและจริยธรรม 

สมุนไพรได้มาจากพืช สัตว์หรอืแร่
ธาตุ สามารถนำมาเป็นอาหาร 
เครื่องดื่ม ใช้แต่งกลิ่น แต่งสีอาหาร
และยา เป็นสารกำจัดศัตรูพืช 
ตลอดจนใช้เพ่ือความงามและ
สุขภาพ 

2 10 

2 ซื้ออย่างไรไม่ให้
หน้าพัง 

1. นำความรู้ไปใช้ในการ
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์และ
เทคโนโลยีเกี่ยวกับความ
งามได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

วิธีการง่าย ๆ ในการเลือกซ้ือ
เครื่องสำอางอย่างปลอดภัย มีวิธีการ
เลือกซื้อเลือกใช้ดังนี้ 
1. ดูว่าเป็นเครื่องสำอางเถ่ือนหรือไม ่
ดูจากเครื่องหมายรับรองจาก
หน่วยงานที่เชื่อถือได้ 
2. ให้ดูวันหมดอาย ุส่วนผสม ชื่อ
บริษัทผู้ผลิต ที่อยู่ หรือบริษัทผู้
นำเข้า 
3. ต้องให้ความสำคัญกับการอ่าน
ฉลากวิธีใช้ 
4. ระมัดระวังข้อควรระวังหรือคำ
เตือนบนฉลาก 
5. ทดสอบการแพ้เครื่องสำอางก่อน
ตัดสินใจซื้อ  
6. ซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งขายที่
เชื่อถือได้ ไ 

7 20 

สอบระหว่างภาคเรียน 1 10 
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ที ่ หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

1 อาชีพที่ต้องใช้
สมุนไพร 

1. การตระหนักถึง
ความสำคัญของอาชีพที่
เกี่ยวข้องกับการใช้
สมุนไพรในเรื่องความ
งามและสุขภาพ 
2. การตัดสินใจเลือก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
อย่างมีวิจารณญาณ 

อาชีพที่เกี่ยวข้องการใช้สมุนไพรไทย
เช่น นวดแผนโบราณ การปรุงยา
สมุนไพรไทยโบราณ ปราชญ์
ชาวบ้าน เป็นต้น การใช้ข้อมูลในการ
ตัดสินใจเลือกสินค้าหรือบริการ 

9 30 

สอบปลายภาคเรียน 1 30 
รวมตลอดภาคเรียน 20 100 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              รายวิชาเพิ่มเติม 
ว 23209 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ 1            ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1          
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จำนวน 0.5 หน่วยกิต 

 
 ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ สร้างของเล่นอย่างง่ายตามแบบที่กำหนดให้  ดัดแปลงหรือ ประดิษฐ์ของ
เล่นที่ใช้เครื่องกลอย่างง่ายหรือหลักการทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย และอธิบายการทำงานของของ
เล่น ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ สามารถใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การแก้ปัญหา 
สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ สามารถตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม 
คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ตั้งคำถามเกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่สังเกตได้จากการเล่นของเล่น 
2. สังเกตและอธิบายหลักการทำงานของเครื่องกลอย่างง่าย วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายที่

ประกอบขึ้นในของเล่น 
3. ตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องของเครื่องกลอย่างง่าย วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายที่

ประกอบขึ้นในของเล่นที่กำหนด 
4. .ออกแบบและประดิษฐ์ของเล่นโดยใช้เครื่องกลอย่างง่าย และไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย 

รวม 4 ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างรายวิชา 

รหัสวิชา ว 23209 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ 1       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1          เวลาเรียน 20 ชั่วโมง   จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
สัดส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30 

ที ่ หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

1 ของเล่นกับ
วิทยาศาสตร์ 

1. ตั้งคำถามเกี่ยวกับ
หลักการทาง
วิทยาศาสตร์ที่สังเกตได้
จากการเล่นของเล่น 

ของเล่นเป็นสิ่งที่ช่วยในด้าน
พัฒนาการของเด็กมาตั้งแต่สมัย
โบราณ มีวิวัฒนาการมาเรื่อย ๆ เมื่อ
มีองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ผนวก
กับการอุปกรณ์ท่ีถูกพัฒนามาเรื่อย ๆ 
ทำให้ได้ของเล่นที่น่าตื่นเต้น และ
ความสวยงามของเล่นทำให้มีความ
น่าสนใจ เหมาะสมสำหรับวัยเด็กท่ี
มักชอบของเล่นที่มีสีสัน และมีความ
สนุกสนานเมื่อเล่น 

2 10 

2 เครื่องกลกับของ
เล่น 

1. สังเกตและอธิบาย
หลักการทำงานของ
เครื่องกลอย่างง่าย 
วงจรไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย
ที่ประกอบขึ้นในของเล่น 
2. ตรวจสอบและแก้ไข
ข้อบกพร่องของ
เครื่องกลอย่างง่าย 
วงจรไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย
ที่ประกอบขึ้นในของเล่น
ที่กำหนด 

ของเล่นในปัจจุบันใช้หลักการทาง
วิทยาศาสตร์หลายแขนงรวมกัน 
ได้แก่ แรงกับเครื่องกล ล้อและเพลา 
รอก คาน เฟือง สายพานและโซ่ ลูก
เบี้ยวและข้อเหวี่ยง รวมถึง
วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

7 20 

สอบระหว่างภาคเรียน 1 10 
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ที ่ หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

4 ของเล่นของฉัน 1. ออกแบบและ
ประดิษฐ์ของเล่นโดยใช้
เครื่องกลอย่างง่าย และ
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
อย่างง่าย 

การออกแบบของเล่นที่บูรณาการ
ความรู้ วิทยาศาสตร์ การคิดคำนวณ
เชิงคณิตศาสตร์ ผ่านกระบวนการ
ออกเชิงวิศวกรรม และต้องาคำนึงถึง
ความสวยงาม และสุนทรียศาสตร์ 

7 30 

สอบปลายภาคเรียน 1 30 
รวมตลอดภาคเรียน 20 100 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              รายวิชาเพิ่มเติม 
ว 23210 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ 2            ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2          
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จำนวน 0.5 หน่วยกิต 

 
 ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ สร้างเกมโดยใช้โปรแกรม Makecode โดยให้แสดงผลผ่านบอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์เพ่ือการเรียนรู้ รวมถึงการศึกษาวิเคราะห์การสร้างเกมส์ออนไลน์ การจัดประเภทของเกม 
ศึกษาค้นคว้าหลักฐานเชิงประจักษ์ และวิพากษ์เกมออนไลน์ที่จัดเป็น E–Sport รวมถึงมีวิจารณญาณในการ
เลือกเล่นเกมออนไลน์ให้เหมาะสม ตระหนักและเห็นความสำคัญของอาชีพที่เกี่ยวข้อง 

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  

 
ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าใจวิวัฒนาการของเกมจากการเล่นบนวัสดุสู่การสร้างเกมแบบดิจิตอล 
2. การใช้ใช้เทคโนโลยีในการออกแบบเกมอย่างง่ายผ่านบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เพ่ือการเรียนรู้ 
3. การใช้วิจารณญาณในการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสม 
4. ตระหนักถึงอาชีพนัก Cast Game หรืออาชีพอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

รวม 4 ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างรายวิชา 

รหัสวิชา ว 23210 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ 2       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2          เวลาเรียน 20 ชั่วโมง   จำนวน 0.5 หน่วยกิต           
สัดส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30 

ที ่ หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

1 จากเกมกระดานสู่เกม
ระบบดิจิตอล 

1. เข้าใจวิวัฒนาการ
ของเกมจากการเล่น
บนวัสดุสู่การสร้าง
เกมแบบดิจิตอล 

บทบาทของคอมพิวเตอร์ในแง่มุม
ของของเล่น การใช้ความรู้ด้าน 
Computing พัฒนาเกม และของ
เล่นให้ง่ายต่อการเล่น ใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัด การ
เตรียมการที่น้อยกว่า 

1 5 

2 การออกแบบเกมใน
ระบบดิจิตอล 

1. การใช้ใช้
เทคโนโลยีในการ
ออกแบบเกมอย่าง
ง่ายผ่านบอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์
เพ่ือการเรียนรู้ 

โปรแกรม Python เป็นโปรแกรม
สำหรับการเขียนโค้ดใน
คอมพิวเตอร์ประกอบด้วย Input 
Process และ Output ซึ่งเป็น
หลักสำคัญในกระบวนการ 
Computing การวางแผนเพื่อให้
โปรแกรมแสดงผลแบบที่ต้องการ 

5 10 

สอบระหว่างภาคเรียน 1 10 
3 จากคอมพิวเตอร์สู่บอร์ด

ไมโครคอนโทรลเลอร์
เพ่ือการเรียนรู้ 

1. การใช้ใช้
เทคโนโลยีในการ
ออกแบบเกมอย่าง
ง่ายผ่านบอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์
เพ่ือการเรียนรู้ 

การวนซ้ำ เป็นการกำหนดให้มี
การประมวลผลคำสั่งซ้ำ ๆ กัน 
ตั้งแต ่1 ครั้งขึ้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
เงื่อนไขในการทำงาน ซึ่งจะช่วย
ให้การเขียนโปรแกรมได้ง่าย 
สะดวก ไม่ต้องเขียนข้อความ
คำสั่งเดิมหลายครั้ง ทำให้
โปรแกรมมีความกระชับ สามารถ
ตรวจสอบความผิดพลาดได้ง่าย 
โครงสร้างควบคุมแบบวนซ้ำ 
(repetition control structure) 
ประกอบด้วยคำสั่ง for 
คำสั่ง whileคำสั่ง do-while 

9 25 
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ที ่ หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

4 เกมและอาชีพ 1. การใช้
วิจารณญาณในการ
เล่นเกมออนไลน์
อย่างเหมาะสม 
2. ตระหนักถึงอาชีพ
นัก Cast Game 
หรืออาชีพอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

เกมมีทั้งข้อดีและข้อเสีย การเล่น
เกมที่ดีคือต้องสามารถแบ่งเวลา
เล่นเกมได้ รวมถึงเข้าใจถึงอาชีพที่
เกี่ยวข้องกับเกม การที่จะสามารถ
ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเกม
จะต้องมีวินัย หรือมีข้อมูล
เกี่ยวกับเกมเป็นอย่างดี 

3 20 

สอบปลายภาคเรียน 1 30 
รวมตลอดภาคเรียน 20 100 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              รายวิชาเพิ่มเติม 
ว 31201 ออกแบบและเทคโนโลยี 1            ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 1          
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษา วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น 

และความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น ออกแบบ สร้าง หรือพัฒนาผลงานสำหรับแก้ปัญหาที่คำนึงถึง

ผลกระทบต่อสังคม โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ซึ่งใช้ความรู้ ทักษะ และเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ 

เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย โดยคำนึงถึง

ทรัพย์สินทางปัญญา มีการใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบและนำเสนอผลงาน 

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ว 4.1 ม.4/1, ม.4/2, ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5          
รวม 5 ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์

| 278                                          เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถมัภ์ พุทธศักราช 2563 

โครงสร้างรายวิชา 

รหัสวิชา ว 31201 ออกแบบและเทคโนโลยี 1       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1          เวลาเรียน 20 ชั่วโมง   จำนวน 0.5 หน่วยกิต           
สัดส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30 

ที ่ หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

1 ระบบทางเทคโนโลยี  ว 4.1 
ม. 4/1 

ระบบทางเทคโนโลยี ความสัมพนัธ์ของ
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์กับเทคโนโลยี 

1 5 

2 การเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี  

ว 4.1 
       ม. 4/1 

สาเหตุปัจจัยการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

1 5 

3 ผลกระทบของ
เทคโนโลยี  

ว 4.1 
       ม. 4/1 

ผลกระทบของเทคโนโลยตี่อมนษุย์ และ
สังคม ผลกระทบของเทคโนโลยตี่อเศรษฐกิจ 
ผลกระทบของเทคโนโลยตี่อสิ่งแวดล้อม 
ตัวอย่างผลกระทบของเทคโนโลยี 

1 5 

4 วัสดุและเครื่องมือ
พื้นฐาน  

ว 4.1 
       ม. 4/5 

วัสดุ และเครื่องมือพื้นฐาน 
 

3 5 

 
5 กลไก ไฟฟา้ และ

อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ 

ว 4.1 
       ม. 4/5 

กลไก อุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และแผล
ควบคุมขนาดเล็ก 

3 5 

 

6 กระบวนการ
ออกแบบเชิง
วิศวกรรม  

ว 4.1 
       ม. 4/3 
       ม. 4/4 

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
  ขั้นระบุปัญหา 
  ขั้นรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เก่ียวข้อง
กับปัญหา 
  ขั้นออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 
   ขั้นทดสอบ ประเมินผลปรับปรุง 
   ขั้นนำเสนอ 

5 20 

7 กรณีศึกษา การ
แก้ปัญหาตาม
กระบวนการ
ออกแบบเชิง
วิศวกรรม 

ว 4.1 
       ม. 4/3 
       ม. 4/4 

ศึกษากรณีตัวอย่าง 4 15 

สอบระหว่างภาคเรียน 1 10 
สอบปลายภาคเรียน 1 30 
รวมตลอดภาคเรียน 20 100 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              รายวิชาเพิ่มเติม 
ว 31202 วิทยาการคำนวณ 1              ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 2          
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จำนวน 0.5 หน่วยกิต 

 
  ศึกษาหลักการของแนวคิดเชิงคำนวณ การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา การหารูปแบบ การ
คิดเชิงนามธรรม ตัวอย่างและประโยชน์ของแนวคิดเชิงคำนวณเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน  ประยุกต์ใช้ 
แนวคิดเชิงคำนวณในการออกแบบขั้นตอนวิธีสำหรับแก้ปัญหา การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การระบุข้อมูล 
เข้า ข้อมูลออก และเงื ่อนไขของปัญหา การออกแบบขั้นตอนวิธี การทำซ้ำ การจัดเรียงและค้นหาข้อมูล 
ตัวอย่างการออกแบบขั้นตอนวิธีเพื่อแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์  การศึกษาตัวอย่างโครงงานทางเทคโนโลยี 
สารสนเทศ การกำหนดปัญหา ศึกษา วางแผน ดำเนินงาน สรุปผลและเผยแพร่ ในการพัฒนาโครงงานที่มี 
การบูรณาการร่วมกับวิชาอ่ืนและเชื่อมโยงกับชีวิตจริง  

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  
  
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ว 4.2  ม.4/1 
รวม 1 ตัวช้ีวัด 
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โครงสร้างรายวิชา 

รหัสวิชา ว 31202 วิทยาการคำนวณ 1        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2          เวลาเรียน 20 ชั่วโมง   จำนวน 0.5 หน่วยกิต           

สัดส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
ที ่ หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน 

การเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
สาระสำคัญ เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

1 ระบบทางเทคโนโลยี  ว 4.1 
ม. 4/1 

ระบบทางเทคโนโลยี ความสัมพนัธ์ของ
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์กับเทคโนโลยี 

10 30 

สอบระหว่างภาคเรียน 1 10 
2 การเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยี  
ว 4.1 
       ม. 4/1 

สาเหตุปัจจัยการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

5 15 

3 ผลกระทบของ
เทคโนโลยี  

ว 4.1 
       ม. 4/1 

ผลกระทบของเทคโนโลยตี่อมนษุย์ และ
สังคม ผลกระทบของเทคโนโลยตี่อเศรษฐกิจ 
ผลกระทบของเทคโนโลยตี่อสิ่งแวดล้อม 
ตัวอย่างผลกระทบของเทคโนโลยี 

5 15 

สอบปลายภาคเรียน 1 30 
รวมตลอดภาคเรียน 20 100 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              รายวิชาเพิ่มเติม 
ว 32201 ออกแบบและเทคโนโลยี 2            ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 1          
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จำนวน 0.5 หน่วยกิต 

 
  ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือความต้องการที่คำนึงถึงผู้ใช้ด้วยการคิดเชิงออกแบบ และความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ เพื่อทำความเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้ง และรอบด้าน เพ่ือ
พัฒนาวิธีการแก้ปัญหาที่ตรงความต้องการ พัฒนาโครงงานเพื่อแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่ตนเองสนใจโดยใช้
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ศึกษาการพัฒนาผลงาน การสร้างประโยชน์จากผลงาน และการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหรือสร้างประโยชน์จากผลงานของตนเอง และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของตนเองให้เป็นที่รู้จักและก่อให้เกิดประโยชน์ 

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ว 4.1  ม.5/1  
รวม 1 ตัวช้ีวัด 
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โครงสร้างรายวิชา 

รหัสวิชา ว 32201 ออกแบบและเทคโนโลยี 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 1          เวลาเรียน 20 ชั่วโมง   จำนวน 0.5 หน่วยกิต           

สัดส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
ที ่ หน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

1 ความรู้และ
การคิดเชิง
ออกแบบเพ่ือ
การแก้ปัญหา 

ว 4.1 
     ม. 5/1 

    การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาอย่างรอบด้าน
ภายใต้กรอบความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์  
และศาสตร์อื ่น ๆ รวมทั้งการใช้แนวคิดเชิงออกแบบ
ร่วมกับการทำงานตามกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถพิจารณากิจกรรม
และปัญหาที่เกิดในสถานการณ์และบริบทต่าง ๆช่วยให้
ผู ้เรียนวิเคราะห์และเข้าใจผู้ใช้งานซึ่งเป็นกลุ่มบุคคล
ผู้นำ เทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาไปใช้ในชีวิตประจำ วัน 

2    10 

2 โครงงานกับ
การแก้ปัญหา 

ว 4.1 
     ม. 5/1 

    โครงงาน เป็นการศึกษาที ่เปิดโอกาสให้นักเรียน
ศึกษาค้นคว้าหาความรู้และลงมือปฏิบัติด้วยตนเองใน
เรื่องใดเรื ่องหนึ่งที่ต้องการรู้คำ ตอบให้ลึกซึ้ง โดยใช้
กระบวนการหรือวิธีการที่มีระบบ ภายใต้การดูแลและ
ให้คำ ปรึกษาของครูหรือผู้เชี ่ยวชาญตั้งแต่การเลือก
หัวข้อเรื่องที่จะทำ โครงงาน การกำหนดขอบเขตการ
วางแผนดำเนินงานและขั้นตอน และลงมือปฏิบัติตาม
แผนที่วางไว้ จนได้ข้อสรุปที่เป็นคำตอบในเรื่องนั้น ๆ 
    การทำโครงงานเพื ่อแก้ปัญหาด้วยกระบวนการ
ออกแบบเชิงว ิศวกรรมมีจุดเน้นในด้านของการนำ
แนวค ิด  หล ักการหร ือทฤษฎ ีทางว ิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์ และความรู้จากศาสตร์อื่น ๆ มาบูรณาการ
เพื่อพัฒนาสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการเพื่อการแก้ปัญหา
หรือสนองความต้องการของมนุษย์ ผ่านกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยสำรวจสถานการณ์ปัญหาที่
สนใจ เพื่อกำหนดปัญหาหรือความต้องการเป็นหัวข้อ
โครงงาน แล้วรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหา ออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา ที ่มีการวาง

10 30 
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ที ่ หน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

แผนการทำ งานอย่างเป็นขั้นตอนเพ่ือแก้ปัญหา ทดสอบ 
ประเมินผล ปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน 
และนำ เสนอวิธีการแก้ปัญหา 

3 การสร้าง
ประโยชน์จาก
ผลงาน 

ว 4.1 
     ม. 5/1 

    การสร้างประโยชน์จากผลงาน เป็นการพัฒนา
ผลงานทั้งท่ีเป็นชิ้นงาน (ผลิตภัณฑ์) หรือที่เป็นวิธีการใน
การแก้ปัญหา ศึกษา ค้นคว้า ว ิจ ัยและพัฒนา คิด
สร้างสรรค์ โดยบูรณาการความรู ้ทางวิทยาศาสตร์
ร่วมกับศาสตร์ต่าง ๆ เพ่ือให้ผลงานมีมูลค่าเพ่ิมขึ้นคำว่า 
“มูลค่า” นอกจากจะหมายถึงราคาของสิ่งของนั้นแล้ว
ในทางการตลาดยังหมายถึงคุณค่าทางจิตใจที่ได้จากการ
ประเมินค่าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หากผลงานที่พัฒนาขึ้นนั้นมี
ความแปลกใหม ่และไม่เคยมีผู้ใดคิดทำมาก่อน ผู้สร้างก็
จะได้ผลงานใหม่ที่เรียกว่านวัตกรรรมซึ่งเป็นทรัพย์สิน
ทางปัญญาของผู ้สร้าง และได้รับความคุ ้มครองตาม
กฎหมาย นอกจากนี้ยังสามารถสร้างประโยชน์ด้วยการ
นำเสนอผลงานต่อสาธารณะเพื่อพัฒนาต่อยอดผลงาน
ในเชิงพาณิชย์ หรือเพ่ือการประกอบอาชีพในอนาคต 

6 20 

สอบระหว่างภาคเรียน 1 10 
สอบปลายภาคเรียน 1 30 
รวมตลอดภาคเรียน 20 100 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              รายวิชาเพิ่มเติม 
ว 32202 วิทยาการคำนวณ 2               ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 2          
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จำนวน 0.5 หน่วยกิต 

 
  ศึกษาข้อมูล และใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศในการ 
แก้ปัญหาหรือเพ่ิมมูลค่าให้กับบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตจริงอย่างสร้างสรรค์ 
  โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning) และการเรียนรู้
แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) เพ่ือเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด เผชิญ
สถานการณ์การแก้ปัญหาวางแผนการเรียนรู้ ตรวจสอบการเรียนรู้ และนำเสนอผ่านการทำกิจกรรมโครงงาน
เพื่อให้เกิดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา จนสามารถนำเอาแนวคิดเชิง
คำนวณมาประยุกต์ใช้ในการสร้างโครงงานได้  

โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ว 4.2  ม.5/1 
รวม 1 ตัวช้ีวัด 
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โครงสร้างรายวิชา 

รหัสวิชา ว 32202 วิทยาการคำนวณ 2        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 2          เวลาเรียน 20 ชั่วโมง   จำนวน 0.5 หน่วยกิต           

สัดส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
ที ่ หน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

1 วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
สื่อดิจิทัล 
และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
กับการ
ดำเนินชีวิต 

ว 4.2 
     ม. 5/1 

  วิทยาการคอมพิวเตอร์สื่อดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศ กับ
การดำเนินชีวิตวิทยาการคอมพิวเตอร์กับการดำเนินชีวิต  เป็น
ศาสตร ์ท ี ่ เกี่ ยวก ับการศ ึกษาค ้นคว ้าทฤษฎ ีการคำนวณทาง
คอมพิวเตอร์ และทฤษฎีการประมวลผลสารสนเทศ ทั ้งด ้าน
ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และเครือข่าย โดยต้องศึกษาด้านการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ โครงสร้างและการควบคุมคอมพิวเตอร์การสื ่อสาร
ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารการนำไปใช้งานด้าน
กราฟิกและมัลติมีเดีย การประยุกต์ใช้งานอย่างชาญฉลาด การ
คำนวณและการประยุกต์ใช้งานระดับสูงสื่อดิจิทัลกับการดำเนิน
ชีวิตเป็นการนำข้อความ เสียง ภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหว และวิดีโอ 
มาจัดรูปแบบ โดยอาศัยเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ผสมผสาน
กับความคิดสร้างสรรค์ด้านดิจิทัลคอนเทนต์ของผู้สร้างสื่อ เพ่ือผลิต
เป็นสื่อดิจิทัลที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคเทคโนโลยี
สารสนเทศกับการดำเนินชีวิต เป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยใน
การจัดหาข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลเรียกใช้หรือแลกเปลี่ยนข้อมูล 
และเผยแพร่ข้อมูลการเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าและบริการสามารถนำ
เทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้งานได้ ซึ ่งเทคโนโลยีที่
สามารถนำมาพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการได้แก่  
เทคโนโลยีทางด้านฮาร์ดแวร์เทคโนโลยีทางด้านซอฟต์แวร์  และ
เทคโนโลยีทางด้านการจัดการข้อมูล 

4    10 

2 เทคโนโลยี
การจัดการ
ข้อมูล 

ว 4.2 
     ม. 5/1 

ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ ที่
มีการจัดเก็บในหลากหลายรูปแบบ เช่นข้อความ ตัวเลข ภาพนิ่ง
ภาพเคลื ่อนไหว เสียง โดยข้อมูลเหล่านี ้สามารถเกิดขึ ้นได้จาก
แหล่งข้อมูลหลายแหล่งฐานข้อมูล คือ การจัดเก็บและการบริหาร
ข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลมีความเป็นระบบ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 

4 10 
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ที ่ หน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

สะดวกในการสืบค้นและการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล ลดความซ้ำซ้อน 
และมีความปลอดภัยโดยข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลจะต้องมี
ความสัมพันธ์ซึ ่งกันและกันคลังข้อมูล คือ การจัดแนวทางการ
จัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กรหรือหน่วยงาน ซึ่งเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากหลายแหล่งและหลายช่วงเวลา โดยข้อมูลที่ถูกจัดเก็บใน
ลักษณะข้อมูลปัจจุบันและข้อมูลย้อนหลังเป็นเวลาหลายปีการทำ
เหมืองข้อมูล คือกระบวนการที่กระทำกับข้อมูลจำนวนมากเพื่อหา
ความสัมพันธ์ต่าง ๆ ของข้อมูลที่ซ่อนอยู่ โดยทำการเชื่อมโยงข้อมูล
ที่มีความสัมพันธ์กัน การจัดเรียงลาดับข้อมูล การจำแนกประเภท
ข้อมูล การแบ่งกลุ ่มข้อมูล การหารูปแบบข้อมูล เพื่อให้ได้องค์
ความรู ้ใหม่ที ่สามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจ และการ
พยากรณ์ในด้านต่าง ๆ 

สอบระหว่างภาคเรียน 1 10 

3 ประมวลผล
ข้อมูล 

ว 4.2 
     ม. 5/1 

การทำความเข้าใจกับวัตถุประสงค์การประมวลผล เพื่อนนำไปสู่
การหาคำตอบของปัญหาที่ต้องการตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  ส่งผล
ต่อการประมวลผลข้อมูลที่ดำเนินการไปในทางที่ถูกต้องการเก็บ
รวบรวมข้อมูลที ่ด ีต ้องได ้ข ้อม ูลที ่ม ีความถูกต ้องน ่าเช ื ่อถือ
แหล่งข้อมูลควรได้มาจากข้อมูลปฐมภูมิที่ลงมือทำก่อนประมวลผล 
และข้อมูลทุติยภูมิที่มีความน่าเชื่อถือเพื่อนนำไปประมวลผลข้อมูล 
ซึ่งข้อมูล ที่ดีควรมีความถูกต้องแม่นยำความทันสมัย ความสมบูรณ์
ความกระชับตรงกับความต้องการของผู้ใช้ ความต่อเนื่องการเตรียม
ข้อมูลหลังจากได้ข้อมูลจากข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิให้
เข้าใจได้ง่ายและไม่ซับซ้อน ทำให้เหมาะสมต่อการนำข้อมูลไป
ประมวลผลต่อ ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ การคัดเลือกข้อมูลและ
การทำความสะอาดข้อมูลการประมวลผลข้อมูลที ่ดีควรทำการ
วิเคราะห์ด้วยทฤษฎีที่แม่นยำและมีเครื่องมือที่เที่ยงตรง ซึ่งจะได้
ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ โดยข้อมูลที่ได้อาจอยู่ในรูปแบบใดรูปแบบ
หนึ่งที่เข้าใจง่าย เช่น การทำข้อมูลให้เป็นภาพ อินโฟกราฟิก 

5 15 
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ที ่ หน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

4 วิทยาการ
ข้อมูล 

ว 4.2 
     ม. 5/1 

การนำข้อมูลที่มีปริมาณมหาศาลมาจัดเก็บและประมวลผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือให้สามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในด้าน
ต่าง ๆ ซึ่งคุณลักษณะของข้อมูลขนาดใหญ่ แบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ 
ได้แก่ปริมาณข้อมูล ความเร็ว ความหลากหลาย และคุณภาพของ
ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการนำข้อมูลมาประมวลผลโดยใช้
เทคโนโลยีหรือชุดคำสั่งและแบบจำลองที่สร้างขึ้น เพ่ือนำข้อมูลที่ได้
ผ่านการวิเคราะห์มาใช้งาน หรือแปลความหมายโดยบุคคลที่มี
ความรู้ทางเทคโนโลยีเพ่ือแสดงผลรายงาน เหตุการณ์พยากรณ์สิ่งที่
เกิดขึ้น และให้คำแนะนำต่าง ๆ วิทยาการข้อมูลเป็นการจัดการ 
จัดเก็บรวบรวม ตรวจสอบประมวลผล วิเคราะห์ผล และนำเสนอ
ผลของการวิเคราะห์ข้อมูล หรือแปลงข้อมูล เพื่อนำไปสู่การค้นหา
ความรู้ที่ซ่อนอยู่ในข้อมูล และทำให้เกิดการสร้างผลิตภัณฑ์ 

 15 

สอบปลายภาคเรียน 1 30 
รวมตลอดภาคเรียน 20 100 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              รายวิชาเพิ่มเติม 
ว 32201 เทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ           ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนที่ 1          
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)    จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาการใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัยและมีจริยธรรม การสร้าง
ชิ้นงานและเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ ที่คำนึงถึงจริยธรรม ลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา และกฎหมาย หลักการของ
ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีในอนาคต กรณีศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจำวัน อาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวอย่างผลกระทบของเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
         โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิต
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ว 4.1  ม.6/1 
รวม 1 ตัวชี้วัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ์

| 289                                          เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถมัภ์ พุทธศักราช 2563 

โครงสร้างรายวิชา 

รหัสวิชา ว 32201 เทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 1          เวลาเรียน 20 ชั่วโมง   จำนวน 0.5 หน่วยกิต           

สัดส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
ที ่ หน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

1 การนำเสนอ
และแบ่งปัน
ข้อมูลโดยใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ว 4.2 
     ม. 5/1 

   การนำเสนอและแบ่งปันข้อมูล (การเขียนบล็อก,อัพ
โหลดวิดีโอ,ภาพอินโฟกราฟิค)  
   การนำหลักการของการใช้สื ่อสารสนเทศและระบบ
ต่างๆ มาใช้ในการนำเสนองาน เพื่อให้ผู้ฟังและผู้ชมจะ
สามารถ สามารถจดจำเนื้อหาสาระได้นานและเข้าใจใน
เนื้อหาได้ดีมากขึ้น 
  การนำเสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย เช่น
ระมัดระวังผลกระทบที่ตามมา เมื่อมีการแบ่งปันข้อมูล 

10 30 

2 จริยธรรมใน
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ว 4.2 
     ม. 5/1 

   การขยายตัวของเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลของการ
พัฒนา ทำให้มีการประยุกต์ใช้งานกันอย่างกว้างขวาง 
จนอาจกล่าวได้ว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้า
มามีส่วนเกี่ยวข้องกับมนุษย์ทุกคนไม่ทางตรงก็ทางอ้อม 
   ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศมีทั ้งทางบวก
และทางลบ  
   จริยธรรมการใช้คอมพิวเตอร์ เป็นเร ื ่องสำคัญที่
จะต้องปลูกฝังให้กับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อให้รู้จักการใช้
งานที่เหมาะสม ในเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศก็
จำเป็นต้องปลูกฝังเช่นเดียวกัน เพ่ือให้ผู้ใช้นำไปใช้งานที่
เป็นประโยชน์เชิงสร้างสรรค์หรือทางบวก มิใช่นำไปใช้
ในทางท่ีไม่ดีอย่างเช่นที่เกิดขึ้นเสมอๆ 

2 10 

สอบระหว่างภาคเรียน 1 10 
3 เทคโนโลยีใน

อนาคต 
ว 4.2 
     ม. 5/1 

    การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในคริสต์ศตวรรษ
ที2่1  
   บทบาทของเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน  

6 20 
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ที ่ หน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

     เรื่องการศึกษา สามารถทำให้คนที่อยู่ทางไกลได้รับ
การศ ึกษา โดยผ ่านดาวเท ียม และการผ ่านสื่ อ
อินเทอร์เน็ตต่างๆ ส่วนคนที่อยู่ในเมืองหรือสามารถรับ
ข้อมูลเหล่านี้ได้ง่ายก็ทำให้ได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้นใน
การเรียนรู้ และการสืบค้นข้อมูลในการศึกษามากขึ้น 
หลายคนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีต่อยอดความรู้
ความสามารถให้กับตนเอง 
     เรื ่องการพาณิชย์ เช่น การฝากเงิน เบิกถอนเงิน 
โอนเงิน ผ่านตู้ATM มีความรวดเร็วมากขึ ้นเพียงแค่
ปลายนิ้ว แตกต่างจากอดีตที่เทคโนโลยียังไม่อำนวย
ความสะดวกต่อเราเท่านี ้มาก่อน อีกทั ้งการซื ้อขาย
ออนไลน์ที่กำลังพลิกผันเศรษฐกิจและสังคมไทยอยู่ใน
ขณะนี้ด้วยเช่นกัน  
     เรื่องการสื่อสาร เช่น การสื่อสารผ่านวิทยุ โทรศัพท์ 
โทรศัพท์ เคเบิล หรือ แม้แต่อุปกรณ์การเล่น Social 
ต่างๆ ที่เราใช้กันอยู่ในทุกวัน ก็มาจากการพัฒนาของ
เทคโนโลยีที่ทำให้ผู้คนในสังคมสามารถเข้าถึงได้ง่ายและ
สะดวกรวดเร็ว 
     ตลาดแรงงาน ความต้องต้องการผู้ที่มีความรู้ความ
เข้าใจงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
สอบปลายภาคเรียน 1 30 
รวมตลอดภาคเรียน 20 100 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดทำสื่อและจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ ตามหลักการ
และนโยบายของการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 

สื่อการเรียนรู้เป็นเครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู้  ให้ผู้เรียนเข้าถึงความรู้ 
ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สื่อการเรียนรู ้มี
หลากหลายประเภท ทั้งสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี และเครือข่ายการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่มีในท้องถิ่น  
การเลือกใช้สื่อควรเลือกให้มีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ และลีลาการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียน   
การจัดหาสื่อการเรียนรู้ ผู้เรียนและผู้สอนสามารถจัดทำและพัฒนาขึ้นเอง หรือปรับปรุงเลือกใช้อย่างมีคุณภาพ
จากสื่อต่าง ๆ ที่มีอยู่รอบตัวเพื่อนำมาใช้ประกอบในการจัดการเรียนรู้ที่สามารถส่งเสริมและสื่อสารให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ โดยสถานศึกษาควรจัดให้มีอย่างพอเพียง เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง  
สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรดำเนินการ
ดังนี้   
 1.  จัดให้มีแหล่งการเรียนรู้ ศูนย์สื่อการเรียนรู้ ระบบสารสนเทศการเรียนรู้ และเครือข่ายการเรียนรู้ที่
มีประสิทธิภาพทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน เพื่อการศึกษาค้นคว้าและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
เรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษา ท้องถิ่น ชุมชน สังคมโลก 
 2.  จัดทำและจัดหาสื่อการเรียนรู้สำหรับการศึกษาค้นคว้าของผู้เรียน เสริมความรู้ให้ผู้สอน รวมทั้ง
จัดหาสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ 
 3.  เลือกและใช้สื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีความหลากหลาย สอดคล้องกับวิธีการ
เรียนรู้ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
 4.  ประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรู้ที่เลือกใช้อย่างเป็นระบบ   
 5.  ศึกษาค้นคว้า วิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 6.  จัดให้มีการกำกับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเกี่ยวกับสื่อและการใช้สื่อการเรียนรู้
เป็นระยะ ๆ และสม่ำเสมอ  

ในการจัดทำ การเลือกใช้ และการประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้ที่ใช้ในสถานศึกษาควรคำนึงถึง
หลักการสำคัญของสื่อการเรียนรู้  เช่น ความสอดคล้องกับหลักสูตร วัตถุประสงค์การเรียนรู้ การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียน เนื้อหามีความถูกต้องและทันสมัย ไม่กระทบความมั่นคง
ของชาติ ไม่ขัดต่อศีลธรรม มีการใช้ภาษาท่ีถูกต้อง รูปแบบการนำเสนอท่ีเข้าใจง่าย และน่าสนใจ 
 
 
 
 
 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
1.  อัตราส่วนคะแนน (ระดับประถมศึกษา) 
 คะแนนระหว่างปีการศึกษา : สอบปลายปีการศึกษา  = 70 : 30 
  

รายการวัด คะแนน 

➢ ระหว่างภาค 
มีการวัดและประเมินผล ดังนี้ 
1. คะแนนระหว่างปีการศึกษา 
1.1วัดโดยใช้แบบทดสอบ  
1.2วัดทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะ (เลือกวัดตามแผนการจัดการเรียนรู้)  

1.2.1 ภาระงานที่มอบหมาย 
           - การทำใบงาน/แบบฝึกหัด/แบบฝึกทักษะ 
           - การแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์ 
           - การศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ 
           - การร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 

1.2.2 แฟ้มสะสมงานวิทยาศาสตร์ 
1.2.3 โครงงานวิทยาศาสตร์  
1.2.4 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

1.3 วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ 
- มีวินัย รับผิดชอบ 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งม่ันในการทำงาน 
- มีจิตสาธารณะ 

2. คะแนนสอบกลางปีการศึกษา 
มีการวัดและประเมินผลโดยใช้แบบทดสอบ 

(70) 
 

60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 

➢ คะแนนสอบปลายปีการศึกษา 
มีการวัดและประเมินผลโดยใช้แบบทดสอบ 

(30) 

รวมทั้งภาคเรียน 100 
 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
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2.  อัตราส่วนคะแนน (ระดับมัธยมศึกษา) 
 คะแนนระหว่างภาคเรียน : สอบปลายภาคเรียน  = 70 : 30 
 

รายการวัด คะแนน 

➢ ระหว่างภาค 
มีการวัดและประเมินผล ดังนี้ 

     1. คะแนนระหว่างภาคเรียน 
1.1 วัดโดยใช้แบบทดสอบ  
1.2 วัดทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะ (เลือกวัดตามแผนการจัดการเรียนรู้) 

1.2.1 ภาระงานที่มอบหมาย 
           - การทำใบงาน/แบบฝึกหัด/แบบฝึกทักษะ 
           - การแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์ 
           - การศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ 
           - การร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 

1.2.2 แฟ้มสะสมงานวิทยาศาสตร์ 
1.2.3 โครงงานวิทยาศาสตร์  
1.2.4 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

1.3 วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเจตคติท่ีดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ 
- มีวินัย รับผิดชอบ 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งม่ันในการทำงาน 
- มีจิตสาธารณะ 

2. คะแนนสอบกลางภาคเรียน 
มีการวัดและประเมินผลโดยใช้แบบทดสอบ 

(70) 
 

60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 

➢ คะแนนสอบปลายภาคเรียน 
มีการวัดและประเมินผลโดยใช้แบบทดสอบ 

(30) 

รวมทั้งภาคเรียน 100 
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3.   เกณฑ์การวัดผลประเมินผล 
1. การวัดและประเมินผลโดยใช้แบบทดสอบ   

กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละแบบทดสอบ ดังนี้ 
1.1 เกณฑ์ให้คะแนนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ พิจารณาจากความถูกผิดของการเลือกตอบ 

   ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน 
1.2 เกณฑ์ให้คะแนนแบบทดสอบแบบถูกผิด พิจารณาจากความถูกผิดของคำตอบ   

   ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน 
1.3 เกณฑ์ให้คะแนนแบบทดสอบแบบจับคู่ พิจารณาจากความถูกผิดของการจับคู่   

   จับคู่ถูกให้ 1 คะแนน จับคู่ผิดให้ 0 คะแนน 
1.4 เกณฑ์ให้คะแนนแบบทดสอบแบบเปรียบเทียบ พิจารณาจากความถูกผิดของการเปรียบเทียบ   

 เปรียบเทียบถูกให้ 1 คะแนน เปรียบเทียบผิดให้ 0 คะแนน 
1.5 เกณฑ์ให้คะแนนแบบทดสอบแบบเติมคำ พิจารณาจากความถูกผิดของคำตอบ   

   ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน 
1.6 เกณฑ์ให้คะแนนแบบทดสอบแบบเขียนตอบ พิจารณาจากคำตอบในภาพรวมทั้งหมด  

 โดยกำหนดระดับคะแนนเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 
   

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
4 ตอบได้ถูกต้อง และสามารถอธิบายเหตุผลได้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งแสดงแนวคิดเชิงเปรียบเทียบ 
3 ตอบได้ถูกต้อง และสามารถอธิบายเหตุผลได้อย่างชัดเจน 
2 ตอบได้ถูกต้อง และสามารถอธิบายเหตุผลได้เป็นบางส่วน แต่ยังไม่อย่างชัดเจน 
1 ตอบได้ถูกต้อง แต่ไม่สามารถอธิบายเหตุผลได้ 
0 ตอบได้ถูกต้อง และไม่สามารถอธิบายเหตุผลได้ 

 

1.7 เกณฑ์ให้คะแนนแบบทดสอบแบบต่อเนื่อง 
  1.7.1  เกณฑ์ให้คะแนนแบบทดสอบแบบต่อเนื่องที่กำหนดสถานการณ์  
 พิจารณาจากความถูกผิดของคำตอบ ตอบถูกให้  1  คะแนน  ตอบผิดให้  0   คะแนน 

1.7.2 เกณฑ์ให้คะแนนแบบทดสอบแบบต่อเนื่องสองขั้นตอน  
  โดยกำหนดระดับคะแนนเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
  

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
2 เลือกคำตอบและบอกเหตุผลประกอบถูกต้อง 
1 เลือกคำตอบถูกต้อง แต่บอกเหตุผลประกอบไม่ถูกต้อง หรือ เลือกคำตอบไม่ถูกต้อง  

แต่บอกเหตุผลประกอบได้สอดคล้องกับคำตอบที่เลือก 
0 เลือกคำตอบและบอกเหตุผลประกอบไม่ถูกต้อง 
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  1.8   เกณฑ์ให้คะแนนแบบทดสอบแบบแสดงวิธีทำ โดยกำหนดระดับคะแนนเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 
   

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
4 คำตอบถูกต้องและแสดงวิธีทำที่มีประสิทธิภาพโดยแสดงถึงการคิดอย่างเป็นระบบ  

และการคิดวิเคราะห์ 
3 คำตอบถูกต้องและแสดงวิธีทำถูกต้องสมบูรณ์ 
2 คำตอบถูกต้อง แต่แสดงวิธีทำถูกต้อง 
1 คำตอบถูกต้อง มีการแสดงแสดงวิธีทำ แต่ยังไม่สมบูรณ์ 
0 คำตอบไม่ถูกต้อง และแสดงวิธีทำไม่ถูกต้อง 

 

2. การวัดและประเมินผลด้านทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะ 
  2.1   ภาระงานที่มอบหมาย ดังนี้  

  -  ใบงาน/แบบฝึกหัด/แบบฝึกทักษะ  
กำหนดเกณฑ์การประเมินผลของการทำใบงาน/แบบฝึกหัด/แบบฝึกทักษะ เป็น 4 ระดับ  ดังนี้ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 
4  

(ดีมาก) 
- ทำใบงาน/แบบฝึกหัด/แบบฝึกทักษะครบถ้วนและเสร็จตามกำหนดเวลา  

- ทำใบงาน/แบบฝึกหัด/แบบฝึกทักษะได้ถูกต้อง 

- แสดงลำดับขั้นตอนของการทำใบงาน/แบบฝึกหัด/แบบฝึกทักษะชัดเจนเหมาะสม 
3 

 (ดี) 
- ทำใบงาน/แบบฝึกหัด/แบบฝึกทักษะครบถ้วนและเสร็จตามกำหนดเวลา  

- ทำใบงาน/แบบฝึกหัด/แบบฝึกทักษะได้ถูกต้อง 

- สลับขั้นตอนของการทำใบงาน/แบบฝึกหัด/แบบฝึกทักษะ หรือไม่ระบุขั้นตอนของการ
ทำใบงาน/แบบฝึกหัด/แบบฝึกทักษะ 

2 
(พอใช้) 

- ทำใบงาน/แบบฝึกหัด/แบบฝึกทักษะครบถ้วน แต่เสร็จหลังกำหนดเวลาเล็กน้อย  

- ทำใบงาน/แบบฝึกหัด/แบบฝึกทักษะข้อไม่ถูกต้อง 

- สลับขั้นตอนของการทำใบงาน/แบบฝึกหัด/แบบฝึกทักษะ หรือไม่ระบุขั้นตอนของการ
ทำใบงาน/แบบฝึกหัด/แบบฝึกทักษะ 

1 
(ต้องปรับปรุง) 

- ทำใบงาน/แบบฝึกหัด/แบบฝึกทักษะไม่ครบถ้วน หรือไม่เสร็จตามกำหนดเวลาเล็ก 

- ทำใบงาน/แบบฝึกหัด/แบบฝึกทักษะไม่ถูกต้อง 

- แสดงลำดับขั้นตอนของการทำใบงาน/แบบฝึกหัด/แบบฝึกทักษะไม่สัมพันธ์กับโจทย์ 
หรือไม่แสดงลำดับขั้นตอน 
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 -  การประเมินผลการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์  
กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ดังนี้ 
 

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 
1. การสังเกต         
เพ่ือระบุปัญหา 

3 (ดี) 
2 (พอใช้) 
1 (ต้องปรับปรุง) 

-   เข้าใจและระบุปัญหาได้ถูกต้อง 
-   เข้าใจและระบุปัญหาบางส่วนไม่ถูกต้อง 
-   เข้าใจปัญหาน้อยมากหรือไมส่ามารถระบุปัญหา 

2. การตั้งสมมติฐาน 3 (ดี) 
 
2 (พอใช้) 
 
1 (ต้องปรับปรุง) 

-   ตั้งสมมติฐานของปัญหาได้เหมาะสมและถูกต้อง 
 
-   ตั้งสมมติฐานของปัญหาได้ซึ่งอาจนำไปสู่คำตอบที่ถูก แต่ยังมี

บางส่วนผิด 
-   ตั้งสมมติฐานของปัญหาไม่ถูกต้อง 

3. การรวบรวมข้อมูล 3 (ดี) 
2 (พอใช้) 
1 (ต้องปรับปรุง) 

-   นำวิธีการปัญหาไปใช้ได้ถูกต้อง 
-   นำวิธีการปัญหาไปใช้ได้ถูกต้องเป็นบางครั้ง 
-   นำวิธีการปัญหาไปใช้ไม่ถูกต้อง 

4. การสรุปผล 3 (ดี) 
2 (พอใช้) 
1 (ต้องปรับปรุง) 

-   สรุปผลได้ถูกต้อง สมบูรณ์ 
-   สรุปผลที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง 
-   ไม่มีการสรุปผล 
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 -  การประเมินผลการศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์  
 1)  กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ด้านทฤษฎี เป็น 4 ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 
4  

(ดีมาก) 
- การวางแผนชัดเจนและทำงานเป็นระบบ 

- แสดงข้อมูลละเอียดชัดเจน 

- แสดงความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาวิชาได้ชัดเจน 

- ลงข้อสรุปที่ถูกต้องชัดเจน 

- นำเสนอผลงานอย่างเหมาะสม 
3 

 (ดี) 
- การวางแผนชัดเจน 

- แสดงข้อมูลที่ละเอียดชัดเจน 

- แสดงความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาวิชาได้ชัดเจน 

- ลงข้อสรุปที่ถูกต้องชัดเจน 

- นำเสนอผลงานได้ยังไม่ชัดเจน 
2 

(พอใช้) 
- การวางแผนไม่ชัดเจน 

- แสดงข้อมูลบางส่วนผิดพลาด 

- แสดงความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาวิชาได้ไม่ชัดเจน 

- ลงข้อสรุปบางส่วนผิดพลาด 

- นำเสนอผลงานได้ไม่ชัดเจน 
1 

(ต้องปรับปรุง) 
- การวางแผนไม่ชัดเจน 

- แสดงข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง 

- แสดงความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาวิชาได้ไม่ชัดเจน 

- ลงข้อสรุปที่ไม่ถูกต้อง 

- นำเสนอผลงานได้ไม่ถูกต้อง 
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  2)  กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานเป็น
สิ่งประดิษฐ์ เป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 
4  

(ดีมาก) 
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และแปลกใหม่ 

- แก้ปัญหาและตอบสนองตามความต้องการ 

- วางแผนการสร้างโดยใช้เทคนิคระดับสูงและมีคุณภาพ พร้อมทั้งแสดงรายละเลียด
ของชิ้นงานในแต่ละส่วนชัดเจนสมบูรณ์ 

- เลือกและใช้เครื่องมือวัดพร้อมระบุหน่วยวัดได้เหมาะสม 

- ดึงดูดความสนใจและมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด ตลอดจนปลอดภัย ประหยัด 
แข็งแรงและน่าเชื่อถือ 

- ใช้งานได้ตามความคาดหวัง 

- สร้างและเก็บรักษาง่าย 

- คู่มือแนะนำการใช้มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 
3 
(ดี) 

- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และแปลกใหม่ 

- แก้ปัญหาและตอบสนองตามความต้องการ 

- วางแผนการสร้างและแสดงรายละเลียดของแต่ละส่วนชัดเจน 

- เลือกและใช้เครื่องมือวัดพร้อมระบุหน่วยวัดได้เหมาะสม 

- ดึงดูดความสนใจ 

- ใช้งานได้ตามความคาดหวัง 

- สร้างและเก็บรักษาง่าย 
2 

(พอใช้) 
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

- แก้ไขปัญหาและตอบสนองตามความต้องการ 

- วางแผนการสร้างและแสดงรายละเลียดของแต่ละส่วนได้ชัดเจนสมบูรณ์เป็นส่วนใหญ่ 

- เลือกและใช้เครื่องมือวัดพร้อมระบุหน่วยวัดได้เหมาะสม 

- ดึงดูดความสนใจ 

- ใช้งานได้ตามความคาดหวัง 

- สร้างและเก็บรักษาง่าย 
1 

(ต้องปรับปรุง) 
- ขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

- ไม่ตอบสนองต่อแก้ไขปัญหาและความต้องการ 

- วางแผนการสร้างได้ชัดเจนเพียงบางส่วน 
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ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 

- เลือกและใช้เครื่องมือวัดพร้อมระบุหน่วยวัดได้ไม่เหมาะสม 

- ชิ้นงานขัดข้อง ใช้งานไม่ได้ตามความคาดหวัง 
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-  การประเมินผลการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้  
การร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ส่วนใหญ่จะมอบหมายภาระงานเป็นกลุ่ม กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการ
ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้ 

 

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 
1. การวางแผน 3(ดี) 

 
2 (พอใช้) 

 
1 (ต้องปรับปรุง) 

-   วางแผนและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้สมาชิก
ไม่ชัดเจน 

-   วางแผน แต่มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้สมาชิก
ไม่ชัดเจน 

-   ไม่มีการวางแผน 
2. ความร่วมมือในกลุ่ม 3 (ดี) 

2 (พอใช้) 
1 (ต้องปรับปรุง) 

-   ทุกคนทำงานตามหน้าที่รับผิดชอบ 
-   สมาชิกส่วนมากทำงานตามหน้าที่ 
-   สมาชิกไม่ทำงานตามหน้าที่ 

3.  ทักษะการปฏิบัติการ 
    3.1  การสังเกตเพ่ือระบุ
ปัญหา 
    3.2  การตั้งสมมติฐาน 
    3.3  การรวบรวมข้อมูล 
    3.4  การแปลความ

ข้อมูล 
    3.5  การลงข้อสรุป 

3 (ดี) 
2 (พอใช้) 

1 (ต้องปรับปรุง) 

-   ปฏิบัติได้ครบทุกอย่างถูกต้องเหมาะสม 
-   ปฏิบัติได้ครบทุกข้อแต่ยังมีข้อผิดพลาดเป็นบางส่วน 
-   ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบทุกข้อด้วยตนเองและมีความ  
    ผิดพลาดในการลงข้อสรุป 

4.  การเขียนรายงาน 3 (ดี) 
 

2 (พอใช้) 
1 (ต้องปรับปรุง) 

-  เขียนรายงานด้วยรูปแบบที่ถูกต้องเหมาะสมและนำเสนอ
ได้สมบูรณ์ 

-  เขียนรายงานได้ไม่สมบูรณ์ 
-  รายงานมีข้อผิดพลาด หรือไม่เขียนรายงาน 

5.  เวลา 3 (ดี) 
2 (พอใช้) 

1 (ต้องปรับปรุง) 

-  ปฏิบัติงานเสร็จสมบูรณ์ตามเวลาที่กำหนด 
-  ปฏิบัติงานเสร็จตามเวลาที่กำหนดแต่ไม่สมบูรณ์ 
-  ปฏิบัติงานไม่เสร็จสมบูรณ์ตามเวลาที่กำหนด 
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 2.2  แฟ้มสะสมงานวิทยาศาสตร์ 
  การประเมินผลแฟ้มสะสมงานวิทยาศาสตร์ กำหนดเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 
4  

(ดีมาก) 
- ผลงานมีรายละเอียดอย่างเพียงพอที่แสดงถึงระดับความรู้และพัฒนาการของผู้เรียน

และแสดงถึงความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษา การนำเสนอข้อมูลแสดงถึงการบูรณาการ
หรือเชื่อมโยงมโนทัศน์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 

3 
 (ดี) 

- ผลงานมีรายละเอียดอย่างเพียงพอที่แสดงถึงระดับความรู้และพัฒนาการของผู้เรียน 
ไม่มีข้อผิดพลาดที่แสดงว่าไม่เข้าใจ แต่การนำข้อมูลไม่แสดงถึงการบูรณาการ
ระหว่างข้อมูลหรือมโนทัศน์ในเรื่องท่ีศึกษา 

2 
(พอใช้) 

- ผลงานมีรายละเอียดแสดงไว้ในบันทึกให้เห็นถึงระดับความรู้และพัฒนาการของ
ผู้เรียน แต่พบว่าบางส่วนมีความผิดพลาดหรือไม่ชัดเจนหรือแสดงถึงความไม่เข้าใจ
ในเรื่องที่ศึกษาของผู้เรียน 

1 
(ต้องปรับปรุง) 

- ผลงานมีข้อมูลน้อย ไม่มีรายละเอียดแสดงไว้ในบันทึกหรือแสดงให้เห็นถึงระดับ
ความรู้และพัฒนาการของผู้เรียน 
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  2.3  โครงงานวิทยาศาสตร์ 
 การประเมินผลโครงงานวิทยาศาสตร์ กำหนดเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 
4  

(ดีมาก) 
- แสดงถึงความเข้าใจปัญหาอย่างชัดเจน 

- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบโครงงาน 

- ใช้เทคนิควิธีการต่าง ๆ ในการจัดทำโครงงานจนประสบผลสำเร็จ 

- การนำเสนอรายงานเป็นลำดับขั้นตอนดีมากและใช้เป็นแบบอย่างได้ 

- มีการวางแผนการทำงานเป็นระบบและทำงานเสร็จตามกำหนดเวลาที่กำหนด 

- มีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ที่น่าเชื่อถือและหลากหลาย 
3 

 (ดี) 
- แสดงถึงความเข้าใจปัญหา 

- การออกแบบโครงงานถูกต้องเป็นบางส่วน 

- ใช้เทคนิควิธีการในการจัดทำโครงงานให้ประสบผลสำเร็จเพียงบางส่วน 

- การนำเสนอรายงานเป็นลำดับขั้นตอน 

- มีการวางแผนการทำงานและทำงานเสร็จตามกำหนดเวลาที่กำหนด 

- มีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
2 

(พอใช้) 
- เข้าใจปัญหาแต่ใช้เวลานานมาก 

- ต้องอาศัยการแนะนำในการออกแบบโครงงาน 

- ต้องได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิควิธีการในการจัดทำโครงงาน 

- ต้องได้รับคำแนะนำในการเขียนรายงาน 

- มีการวางแผนการทำงาน แต่ไม่ชัดเจนและทำงานเสร็จช้ากว่าที่กำหนดไว้ 

- มีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลน่าเชื่อถือได้เพียงบางส่วน 
1 

(ต้องปรับปรุง) 
- ไม่เข้าใจปัญหา 

- การออกแบบโครงงานและการทดลองไม่ถูกต้อง 

- ต้องได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิควิธีการในการจัดทำโครงงานทุกขั้นตอน 

- การเขียนรายงานยังมีข้อบกพร่อง 

- มีการวางแผนการทำงาน ไม่เป็นระบบและทำงานเสร็จช้ากว่าที่กำหนดไว้ 

- มีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลน้อยมากไม่สัมพันธ์กับโครงงานที่จัดทำ 
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เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพตามสมรถนะรายข้อ 
 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
13 - 15 ดีเยี่ยม (3) 

9 - 12 ดี (2) 
5 - 8 ผ่าน (1) 

ต่ำกว่า 5 ไม่ผ่าน (0) 

 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 พฤติกรรมที่ปฏิบัติสม่ำเสมอ ให้ 3    คะแนน 
 พฤติกรรมที่ปฏิบัติบ่อยครั้ง ให้ 2    คะแนน 
 พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง ให้ 1    คะแนน 
 พฤติกรรมที่ปฏิบัติน้อยครั้ง ให้ 0    คะแนน 

 
 

  2.4  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  
      การประเมินผลสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ประเมินโดยใช้แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

โดยกำหนดเกณฑ์ในการประเมิน ดังนี้ 
 

ระดับคุณภาพ ความหมาย 

(3) 
ดีเยี่ยม  

ผู้เรียนปฏิบัติตนตามสมรรถนะจนเป็นนิสัย และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพ่ือ 
ประโยชน์สุขของตนเองและสังคม โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับดีเยี่ยม
จำนวน 3-5 สมรรถนะ และไม่มีสมรรถนะใดได้ผลการประเมินต่ำกว่าระดับดี 

(2) 
ดี 

ผู้เรียนมีสมรรถนะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพ่ือให้เป็นการยอมรับของสังคม
โดยพิจารณาจาก 

1. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จำนวน 1-2 สมรรถนะ และไม่มี
สมรรถนะใดได้ผลการประเมินต่ำกว่าระดับดี หรือ 

2. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จำนวน 2 สมรรถนะ และไม่มีสมรรถนะ
ใดได้ผลการประเมินต่ำกว่าระดับผ่าน หรือ 

3. ได้ผลการประเมินระดับดี จำนวน 4-5 สมรรถนะ และไม่มีสมรรถนะใด
ได้ผลการประเมินต่ำกว่าระดับผ่าน 

(1) 
ผ่าน 

ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีสถานศึกษากำหนด โดย
พิจารณาจาก 

1. ได้ผลการประเมินระดับผ่าน จำนวน 4-5 สมรรถนะ และไม่มีสมรรถนะ
ใดได้ผลการประเมินต่ำกว่าระดับผ่าน หรือ 

2. ได้ผลการประเมินระดับดี จำนวน 2 สมรรถนะ และไม่มีสมรรถนะใด
ได้ผลการประเมินต่ำกว่าระดับผ่าน 

(0) 
ไม่ผ่าน 

ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติได้ไม่ครบตามเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีกำหนด โดยพิจารณา
จากผลการประเมินระดับต้องปรับปรุง ตั้งแต่ 1 สมรรถนะ 
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แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 

ชื่อ.......................................................นามสกุล....................................................เลขที่. .............ชั้น................... 
 

คำชี้แจง :  ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน และขีด  ลงในช่องที่ตรงกับคะแนน 

สมรรถนะด้าน รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม 
(3) 

ดี 
(2) 

ผ่าน 
(1) 

ไม่ผ่าน 
(0) 

1. ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

1.1  มีความสามารถในการรับ-ส่งสาร     
1.2  มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ 
ของตนเอง โดยใช้ภาษาอย่างเหมาะสม 

    

1.3  ใช้วิธีการสื่อสารท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพ     
1.4  เจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ ได้     
1.5  เลือกรับและไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยเหตุผลและถูกต้อง     

สรุปผลการประเมิน รวม .......... คะแนน ระดับ ............... 
2. ความสามารถ 
ในการคิด 

2.1  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์     
2.2  มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์     
2.3  สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ     
2.4  มีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้     
2.5 ตัดสินใจแก้ปัญหาเกี่ยวกับตนเองได้อย่างเหมาะสม     

สรุปผลการประเมิน รวม .......... คะแนน ระดับ ............... 
3. ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 

3.1  สามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเผชิญได้     
3.2  ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา     
3.3  เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงในสังคม     
3.4  แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา 

    

3.5  สามารติดสินใจได้เหมาะสมตามวัย     
สรุปผลการประเมิน รวม .......... คะแนน ระดับ ............... 

4. ความสามารถ 
ในการใช้ทักษะ 
ชีวิต 

4.1  เรียนรู้ด้วยตนเองได้เหมาะสมตามวัย     
4.2  สามารถทำงานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้     
4.3  นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน     
4.4  จัดการปัญหาและความขัดแย้งได้เหมาะสม     
4.5  หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเอง     

สรุปผลการประเมิน รวม .......... คะแนน ระดับ ............... 
5. ความสามารถ 
ในการใช้ 
เทคโนโลยี 

5.1  เลือกและใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสมตามวัย     
5.2  มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี     
5.3  สามารถนำเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาตนเอง      
5.4  ใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์     
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สมรรถนะด้าน รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม 
(3) 

ดี 
(2) 

ผ่าน 
(1) 

ไม่ผ่าน 
(0) 

5.5  มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี     
สรุปผลการประเมิน รวม .......... คะแนน ระดับ ............... 

ระดับคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินในหลักสูตรรายชั้น  

  

                                                                                ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน  
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เกณฑ์การให้คะแนน 
 พฤติกรรมที่ปฏิบัติสม่ำเสมอ ให้ 3    คะแนน 
 พฤติกรรมที่ปฏิบัติบ่อยครั้ง ให้ 2    คะแนน 
 พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง ให้ 1    คะแนน 
 พฤติกรรมที่ปฏิบัติน้อยครั้ง ให้ 0    คะแนน 

 
 

3.   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 การประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประเมินโดยใช้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

โดยกำหนดเกณฑ์ในการประเมิน ดังนี้ 
 

ระดับคุณภาพ ความหมาย 

(3) 
ดีเยี่ยม  

ผู้เรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเป็นนิสัยและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพ่ือ
ประโยชน์สุขของตนเองและสังคม โดยพิจารณาจากผลการประเมินทั้ง 8 
คุณลักษณะ คือ ได้ระดับ 3 จำนวน 5-8 คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผล
การประเมินต่ำกว่าระดับ 2 

(2) 
ดี 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามเกณฑ์ เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับของสังคม  
โดยพิจารณาจาก 

1. ได้ผลการประเมินระดับ 3 จำนวน 1-4 คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใด 
ได้ผลการประเมินต่ำกว่าระดับ 2 หรือ 

2. ได้ผลการประเมินระดับ 3 จำนวน 4 คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใด 
ได้ผลการประเมินต่ำกว่าระดับ 1 หรือ 

3. ได้ผลการประเมินระดับ 2 จำนวน 5-8 คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใด 
ได้ผลการประเมินต่ำกว่าระดับ 1  

(1) 
ผ่าน 

ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และเงื่อนไขท่ีสถานศึกษากำหนด  
โดยพิจารณาจาก 

1. ได้ผลการประเมินระดับ 1 จำนวน 5-8 คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใด 
ได้ผลการประเมินต่ำกว่าระดับ 1 หรือ 

2. ได้ผลการประเมินระดับ 2 จำนวน 4 คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใด 
ได้ผลการประเมินต่ำกว่าระดับ 1  

(0) 
ไม่ผ่าน 

ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติได้ไม่ครบตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีสถานศึกษากำหนด โดย
พิจารณาจากผลการประเมินระดับ 0 ตั้งแต่ 1 คุณลักษณะขึ้นไป 
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ชื่อ.......................................................นามสกุล....................................................เลขที่. .............ชั้น................... 

 

คำชี้แจง :  ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน และขีด  ลงในช่องที่ตรงกับคะแนน 

สมรรถนะด้าน รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีเย่ียม 
(3) 

ดี 
(2) 

ผ่าน 
(1) 

ไม่ผ่าน 
(0) 

1. รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย ์

- ยืนตรงเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติได ้
- เข้าร่วมกิจกรรมทีส่ร้างความสามคัคี ปรองดอง และเป็น

ประโยชน์ต่อโรงเรียน 
- เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนบัถือ ปฏิบัติตามหลัก

ศาสนา 
- เข้าร่วมกิจกรรมที่เกีย่วกับสถาบันพระมหากษตัริยต์ามที่

โรงเรียนจัดขึ้น 

    

2. ซื่อสัตย์ สุจริต - ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นจริง 
- ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง 

    

3. มีวินัย รับผิดชอบ - ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัว มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกจิกรรม 
ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน 

    

4. ใฝ่เรียนรู ้ - รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และนำไปปฏิบตัิได้ 
- รู้จักจัดสรรเวลาใหเ้หมาะสม 
- เชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดา - มารดา โดยไม่โต้แย้ง 
- ตั้งใจเรียน 

    

5. อยู่อย่างพอเพียง - ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่างประหยดั 
- ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คณุค่า 
- ใช้จ่ายอย่างประหยดัและมีการเกบ็ออมเงิน 

    

6. มุ่งมั่นในการทำงาน - มีความตั้งใจและพยายามในการทำงานท่ีได้รับมอบหมาย 
- มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสำเร็จ 

    

7. รักความเป็นไทย - มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
- เห็นคุณคา่และปฏิบัตตินตามวัฒนธรรมไทย 

    

8. มีจิตสาธารณะ 1. รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครทูำงาน 
2. รู้จักการดแูลรักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของ

ห้องเรียนและโรงเรียน 

    

ระดับคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินในหลักสูตรรายชั้น  

  
                                                                                ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน  
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4.   เกณฑ์การตัดสินผลการเรียน 

 4.1  เกณฑ์การตัดสินระดับผลการเรียน 
 

ระดับผลการเรียน ความหมาย ช่วงคะแนน 
0 ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ 0  -  49 
1 ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ข้ันต่ำ 50  -  54 

1.5 ผลการเรียนพอใช้ 55  -  59 
2 ผลการเรียนปานกลาง 60  -  64 

2.5 ผลการเรียนค่อนข้างดี 65  -  69 
3 ผลการเรียนดี 70  -  74 

3.5 ผลการเรียนดีมาก 75  -  79 
4 ผลการเรียนดีเยี่ยม 80  -  100 

 

 4.2  เกณฑ์การตัดสินผลการเรียน ร และ มส. 
 4.2.1   ตัดสินผลการเรียน ร     
  หมายถึง รอการตัดสินและยังตัดสินผลการเรียนไม่ได้เนื่องจาก ผู้เรียนไม่มีข้อมูลผลการเรียน 
   ในรายวิชาครบถ้วน ได้แก่ ไม่ได้วัดผลกลางภาคเรียน/ปลายภาคเรียน ไม่ได้ส่งงาน 
   ที่มอบหมายให้ทำ ซึ่งงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินผลการเรียน หรือมีเหตุ 
   สุดวิสัยที่ทำให้ประเมินผลการเรียนไม่ได้   

1.2.2 ตัดสินผลการเรียน มส.  
หมายถึง ผู้เรียนไม่มีสิทธิเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน เนื่องจากผู้เรียนมีเวลาเรียนไม่ถึง 
 ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด และไม่ได้รับการผ่อนผันให้เข้ารับการวัดผล 
 ปลายภาคเรียน 
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5. การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และการเขียน 
 เกณฑ์การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และการเขียน คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
 

ระดับคุณภาพ ความหมาย ช่วงคะแนน 

ดีเยี่ยม 
มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน ที่มีคุณภาพดีเลิศอยู่เสมอ 

16  -  20 

ดี 
มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับได้ 

13  -  15 

ผ่าน 
มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับได้ แต่ยังมีข้อบกพร่อง
บางประการ 

10  -  12 

ไม่ผ่าน 
ไม่มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน หรือถ้ามีผลงาน ผลงานนั้นยังมีข้อบกพร่องที่
ต้องการได้รับการปรับปรุงแก้ไขหลายประการ 

0 – 9 
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อภิธานศัพท์ 
ศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดสาระวิทยาศาสตร์ 
1. กำหนดปัญหา Define problem  

ระบุคำถาม ประเด็นหรือสถานการณ์ท่ีเป็นข้อสงสัยเพ่ือนำไปสู่การแก้ปัญหาหรืออภิปรายร่วมกัน 
2. แก้ปัญหา Solve problem  

หาคำตอบของปัญหาที่ยังไม่รู้วิธีการมาก่อน ทั้งปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์โดยตรงและปัญหา
ในชีวิตประจำวันโดยใช้เทคนิคและวิธีการต่าง ๆ 
3. เขียนแผนผัง/วาดภาพ Sonstruct diagram/ illustrate  

นำเสนอข้อมูลหรือผลการสำรวจตรวจสอบด้วยแผนผัง กราฟหรือภาพวาด 
4. คาดคะเน Predict  

คาดการณ์ผลที่จะเกิดข้ึนในอนาคตโดยอาศัยข้อมูลที่สังเกตได้และประสบการณ์ท่ีมี 
5. คำนวณ Calculate  

หาผลลัพธ์จากข้อมูล โดยใช้หลักการ ทฤษฎี หรือวิธีการทางคณิตศาสตร์ 
6. จำแนก Classify  

จัดกลุ่มของสิ่งต่าง ๆ โดยอาศัย ลักษณะที่เหมือนกันเป็นเกณฑ์ 
7. ตั้งคำถาม Ask question  

พูดหรือเขียนประโยค หรือวลี เพ่ือให้ได้มาซึ่งการค้นหา คำตอบที่ต้องการ 
8. ทดลอง Conduct/experiment  

ปฏิบัติการเพ่ือหาคำตอบ ของคำถาม หรือปัญหาในการ ทดลอง โดยตั้งสมมติฐานเพ่ือ เป็นแนวทาง
ในการกำหนด ตัวแปรและวางแผนดำเนินการ เพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน 
9. นำเสนอ Present  

แสดงข้อมูล เรื่องราว หรือ ความคิด เพ่ือให้ผู้อื่นรับรู้ หรือพิจารณา 
10. บรรยาย Describe  

ให้รายละเอียดของเหตุการณ์ หรือปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนให้ ผู้อื่นได้รับรู้ด้วยการบอก หรือเขียน 
11. บอก Tell  

ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่ผู้อ่ืน ด้วยการพูด หรือเขียน 
12. บันทึก Record  

เขียนข้อมูลที่ได้จากการสังเกต เพ่ือช่วยจำ หรือเพ่ือเป็นหลักฐาน 
13. เปรียบเทียบ Compare  

บอกความเหมือน และ/หรือ ความแตกต่าง ของสิ่งที่ เทียบเคียงกัน 
14. แปลความหมาย Interpret  

แสดงความหมายของข้อมูล จากหลักฐานที่ปรากฏ เพ่ือลงข้อสรุป 
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15. ยกตัวอย่าง Give examples  

ให้ข้อมูลเหตุการณ์หรือสถานการณ์ เพ่ือแสดงความเข้าใจในสิ่งที่ได้ เรียนรู้ 
16. ระบุ Identify  

ชี้บอกสิ่งต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูล ประกอบอย่างเพียงพอ 
17. เลือกใช้ Select  

พิจารณา และตัดสินใจนำวัสดุ สิ่งของ อุปกรณ ์หรือวิธีการมาใช้ได้อย่างเหมาะสม 
18. วัด Measure  

หาขนาด หรือปริมาณ ของ สิ่งต่าง ๆ โดยใช้เครื่องมือ ที่เหมาะสม 
19. วิเคราะห์ Analyze  

แยกแยะ จัดระบบ เปรียบเทียบ จัดลำดับ จัดจำแนก หรือ เชื่อมโยงข้อมูล 

20. สร้างแบบจำลอง Construct model  

 นำเสนอแนวคิด หรือเหตุการณ์ในรูปของแผนภาพ ชิ้นงานสมการ ข้อความ คำพูดและ/หรือใช้
แบบจำลองเพ่ืออธิบายความคิด วัตถ ุหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ 

21. สังเกต Observe  

 หาข้อมูลด้วยการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า ที่เหมาะสมตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ โดยไม่ใช้ประสบการณ์
เดิมของผู้สังเกต 

22. สำรวจ Explore  

 หาข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆโดยใช้วีธีการและเทคนิคที่เหมาะสม เพื่อนำข้อมูลมาใช้ตามวัตถุประสงคท์ี่
กำหนดไว้ 

23. สืบค้นข้อมูล Search  

 หาข้อมูล หรือข้อสนเทศที่มีผู้รวบรวมไว้แล้วจากแหล่งต่าง ๆมาใช้ประโยชน์ 

24. สื่อสาร Communicate  

 นำเสนอ และแลกเปลี่ยนความคิด ข้อมูล หรือผลจากการสำรวจตรวจสอบ ด้วยวิธีที่เหมาะสม 

25. อธิบาย Explain  

 กล่าวถึงเรื่องราวต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล และมีข้อมูล หรือประจักษ์พยานอ้างอิง 
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26. อภิปราย Discuss  
แสดงความคิดเห็นต่อประเด็นหรือคำถามอย่างมีเหตุผลโดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ 

ของผู้อภิปรายและข้อมูลประกอบ 
27. ออกแบบการทดลอง Design experiment  

กำหนด และวางแผนวิธีการทดลองให้สอดคล้องกับสมมติฐานและตัวแปรต่าง ๆรวมทั้งการบันทึก
ข้อมูล 

 
ศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดสาระเทคโนโลยี 

1. การใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืน Fair use  
การนำสื่อ หรือข้อมูลที่เป็นโดยชอบธรรม ลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืนไปใช้โดยชอบด้วยกฎหมาย ภายใต้เงื่อนไข 

บางประการ เช่น 
  1) นำไปใช้ในการศึกษา หรือการค้า 
  2) งานนั้นเป็นงานวิชาการ หรือบันเทิง 
  3) คัดลอกเพียงส่วนน้อย หรือคัดลอกจำนวนมาก 
  4) ทำให้เจ้าของเสียผลประโยชน์ทางการเงิน มากน้อยเพียงใด 
2. การตรวจและแก้ไข Debugging 
 กระบวนการในการค้นหาข้อผิดพลาดข้อผิดพลาดของโปรแกรมเพ่ือแก้ไขให้ทำงานได้ถูกต้อง 
3. การประมวลผลข้อมูล Data processing  

การดำเนินการต่าง ๆ กับข้อมูลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีความหมายและมีประโยชน์ต่อการนำไปใช้งาน
มากยิ่งขึ้น 
4. การรวบรวมข้อมูล Data collection  

กระบวนการในการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
5. ข้อมูลปฐมภูมิ  Primary data  

ข้อมูลที่รวบรวมโดยตรงจากแหล่งข้อมูลขั้นต้น โดยอาจใช้วิธีการสังเกต การทดลอง 
การสำรวจ การสัมภาษณ์ 
6. เทคโนโลยี Technology  

สิ่งที่มนุษย์สร้างหรือพัฒนาขึ้นซึ่งอาจเป็นได้ทั้งชิ้นงาน หรือวิธีการ เพ่ือใช้แก้ปัญหาสนอง 
ความต้องการ หรือเพ่ิมความสามารถในการทำงานของมนุษย์ 
7. แนวคิดเชิงคำนวณ Computational thinking  

กระบวนการในการแก้ปัญหาการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลเป็นขั้นตอน เพ่ือหาวิธีการ 
แก้ปัญหาในรูปแบบที่สามารถนำไปประมวลผลได้ 
8. แนวคิดเชิงนามธรรม Abstraction  

การพิจารณารายละเอียดที่สำคัญของปัญหา แยกแยะสาระสำคัญออกจากส่วนที่ไม่สำคัญ 
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9. ระบบทางเทคโนโลยี Technological system  
กลุ่มของส่วนต่าง ๆ ตั้งแต่ สองส่วนขึ้นไป ประกอบเข้าด้วยกัน และทำงานร่วมกัน เพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ โดยในการทำงานของระบบทางเทคโนโลยีจะประกอบไปด้วย ตัวป้อน (input) กระบวนการ 
(process) และผลผลิต (output) ที่สัมพันธ์กนั นอกจากนี้ระบบทางเทคโนโลยี อาจมีข้อมูลย้อนกลับ 
(feedback) เพ่ือใช้ปรับปรุงการทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ 
10. เหตุผลเชิงตรรกะ Logical reasoning  

การใช้เหตุผล กฎ กฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่เก่ียวข้อง เพ่ือแก้ปัญหาได้ครอบคลุมทุกกรณี 
11.เหตุผลวิบัติ Logical fallacy  

การใช้เหตุผลที่ผิดพลาด  ไม่อยู่บนพื้นฐานของความจริง ไม่มีน้ำหนักสมเหตุสมผลมาสนับสนุน หรือ
ชี้นำข้อสรุปที่ผิดให้ดูน่าเชื่อถือ 
12. อัตลักษณ์ Identity  

ลักษณะเฉพาะหรือข้อมูลสำคัญที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของบุคคลหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น ชื่อบัญชี
ผู้ใช้ ใบหน้า ลายนิ้วมือ 
13. อัลกอริทึม Algorithm  

ขั้นตอนในการแก้ปัญหาหรือการทำงาน โดยมีลำดับของคำสั่งหรือวิธีการที่ชัดเจนที่คอมพิวเตอร์
สามารถปฏิบัติตามได้ 
14. แอปพลิเคชัน Software application  

ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ที่ทำงานบนคอมพิวเตอร์ สมาร์ตโฟนแท็บเล็ต หรืออุปกรณ์เทคโนโลยีอ่ืน ๆ 
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6. นางอนูร   อ่อนหวาน        กรรมการ 
7. นางสาวสไบทิพย์  พานทองคำ               กรรมการ 
8. นางอรอุมา  ลุนนากัน     กรรมการ 
9. นางสาวสุธิดา  วันสุดล       กรรมการ 
10. นายศราวุธ  รามศรี      กรรมการ 
11. นางสาวอัญธานี  นิพนธ์เจริญศรี      กรรมการ 
12. นายพจน์ศวี  สุขแสวง      กรรมการ 
13. นายดิเรก  นินดรหวาย             กรรมการ 
14. นางสาวสายสวาสดิ ์ มีกอบสิน     กรรมการ 
15. นางสาวธิดาวรรณ บัวสาย      กรรมการ 
16. นางสาวจันจิรา  ทองสง่า     กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


