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คำนำ 
 

กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำส่ังให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
ในโรงเรียนต้นแบบ ในฐานะท่ีเป็นโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
( ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ ) จึงได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 6๕๕๑ และ เอกสาร
ประกอบหลักสูตรขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านสวนอุดม-
วิทยา และเพื่อให้กระบวนการนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งร่วมกันรับผิดชอบและ
ทำงานงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ โดยจัดทำและพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดหลักสูตรอิงมาตรฐาน คือ 
กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ท่ีกำหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพฒันาผู้เรียนทุกคนให้มีความสมดุลท้ังด้าน
ร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยืดมั่นในการปกครองตามระบอบ
ประซาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติท่ีจำเป็นต่อ
การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเช่ือ
ว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 

ขอขอบคุณผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต ๑ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะครู ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจน
บุคคลและหน่วยงานท่ีให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวกต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตร
ครั้งนี้โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา หวังเป็นอย่างยิง่ว่าหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
พุทธศักราช ๒๕๖๔  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และเอกสาร
ประกอบหลักสูตรท่ีจัดทำขึ้น จะเป็นประโยชน์สำหรับครูผู้สอนและผู้ท่ีเกี่ยวข้องให้สามารถนำหลักสูตรไปใช้
จัดการเรียนการสอนและดำเนินการวัดและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 

                                                                                นายพลธาวิน  วัชรทรธำรงค์ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
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สารบัญ 
เร่ือง           หน้า 

ประกาศโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา          ก 

คำนำ              ข 

ส่วนที่ ๑  ความนำ            ๑ 

- ความหมายและความสำคัญ          ๑ 

- วิสัยทัศน์             ๒ 

- พันธกิจ                                                                                        ๓ 

- เป้าประสงค์ หลักการ           ๔ 

           - สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน                                                                        ๕   

- คุณลักษณะอันพึงประสงค์                                                                         ๖       

ส่วนที่  ๒   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      ๗ 
- ความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       ๗ 
- สาระและมาตรฐานการเรียนรู้         ๗ 
- คุณภาพผู้เรียน           ๙ 
- ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง      ๑๒ 
- โครงสร้างรายวิชาพื้นฐานระดับประถมศึกษา     ๘๗ 
- โครงสร้างรายวิชาพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา                                                   ๘๗ 
- โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้  ระดับประถมศึกษา   ๘๘ 
- โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้  ระดับมัธยมศึกษา   ๘๙ 

ส่วนที่  ๓    คำอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     ๙๐ 
- คำอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     ๙๐ 

ส่วนที่  ๔   หน่วยการเรียนรู้        ๑๐๔ 
- โครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     ๑๐๔ 

ส่วนที่  ๕   การจัดการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผล     ๑๓๓ 
- การจัดการเรียนรู้และการวัดและการประเมินผล     ๑๓๓ 

ภาคผนวก          ๑๔๒ 
- อภิธานศัพท์         ๑๔๒ 
- โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้      ๑๔๔ 
- คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา    ๑๗๐ 
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ส่วนที่ ๑ 
 

บทนำ 
ความหมาย 

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ นี้ ได้กำหนดสาระการเรียนรู้ออกเป็น ๔ 
สาระ ได้แก่ สาระท่ี ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาระท่ี ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ สาระท่ี ๓ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 
และสาระท่ี ๔ เทคโนโลยี  ซึ่งองค์ประกอบของหลักสูตร ท้ังในด้านของเนื้อหา การจัดการเรียนการสอน และการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้นั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งในการวางรากฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของผู้เรียนในแต่ละ
ระดับช้ัน ให้มีความต่อเนื่องเช่ือมโยงกัน ต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ จนถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  สำหรับ    กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กำหนดตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง ท่ีผู้เรียนจำเป็นต้อง
เรียน  เป็นพื้นฐาน เพื่อให้สามารถนำความรู้นี้ไปใช้ในการดำรงชีวิตหรือศึกษาต่อในวิชาชีพท่ีต้องใช้วิทยาศาสตร์ได้  
โดยจัดเรียงลำดับความยากง่ายของเนื้อหาแต่ละสาระในแต่ละระดับช้ันให้มีการเช่ือมโยงความรู้กับกระบวนการ
เรียนรู้ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความคิด ท้ังความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ 
คิดวิเคราะห์วิจารณ์ มีทักษะท่ีสำคัญท้ังทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะในศตวรรษท่ี  ๒๑  ในการ
ค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจ 
โดยใช้ข้อมูลหลากหลายและประจักษ์พยานท่ีตรวจสอบได้  

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ท่ีมุ่งหวังให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อผู้เรียนมากท่ีสุด จึงได้จัดทำตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ขึ้น เพื่อให้สถานศึกษา ครูผู้สอน ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ได้ใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาหนังสือเรียน คู่มือครู ส่ือประกอบการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดและประเมินผล โดยตัวช้ีวัดและสาระ
การเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ท่ีจัดทำขึ้นนี้ได้ปรับปรุง เพื่อให้มีความสอดคล้องและเช่ือมโยง
กันภายในสาระการเรียนรู้เดียวกันและระหว่างสาระการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ตลอดจนการเช่ือมโยงเนื้อหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ด้วย  นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงเพื่อให้มีความ
ทันสมัยต่อการเปล่ียนแปลง และความเจริญก้าวหน้าของวิทยาการ เพื่อรองรับโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก ( EEC ) และทัดเทียมกับนานาชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สรุปเป็นแผนภาพได้ 
ดังนี้ 
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ปรัชญาของสถานศึกษา   

“ปญญา นรานํ รตน”ํ ปัญญา คือ แก้วสารพัดนึก” 
 
 

คำขวัญของสถานศึกษา (อัตลักษณ์ของโรงเรียน) 
 “เด็กดี มีความรู้ อยู่อย่างมีความสุข” 

 
วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  
 โรงเรียน เป็นสถานศึกษาช้ันนำยุคใหม่ (Leading School) ท่ีมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล (World 
Class Standard) นักเรียนมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา และมีคุณลักษณะความเป็นพลเมืองโลก 
และดำรงชีวิตแบบพอเพียงบนความเป็นไทย และมีความสุขผ่านการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย และการ
จัดการเรียนการสอนแบบ STEAM  Education การเรียนการสอนสองภาษา (Mini  English Program)  การเรียน
ท่ีเน้นด้านคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ภาษาจีน ญี่ปุ่น การเรียนการสอนท่ีเน้นกีฬา งานอาชีพในยุค 
EEC และพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ รวมท้ังการจัดศึกษาเพื่อสร้างคุณลักษณะผู้เรียนเป็นพลเมือง
ไทย และพลโลกท่ีพึงประสงค์ บนพื้นฐานแห่งวิถีพุทธ และวิถีธรรมในยุคศตวรรษท่ี ๒๑ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สาระท่ี ๒ 
วิทยาศาสตร์กายภาพ 

มาตรฐาน ว ๒.๑-ว ๒.๓ 

สาระท่ี ๑ 
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

มาตรฐาน ว ๑.๑-ว ๑.๓ 

สาระท่ี ๓ 
วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 

มาตรฐาน ว ๓.๑-ว ๓.๒ 

สาระท่ี ๔ 
เทคโนโลยี 

มาตรฐาน ว ๔.๑-ว ๔.๒ 
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พันธกิจ 
 ๑. นรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีทักษะการเรียนรู้ในยเรีจัดกิจกรรมการ
ศตวรรษท่ี  ๒๑   ตามศักยภาพของผู้เรียน 
 ๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม  ธรรมาภิบาล และความเป็นไทย  อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
 ๓. เสริมสร้างครูให้มีจริยธรรม  จรรยาบรรณ  เป็นครูมืออาชีพ เป็นแบบอย่างท่ีดี 
 ๔. ใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
 

กลยุทธ.์ 
 ๑. การสร้างโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 ๒. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 ๓. การพัฒนาหลักสูตร 
 ๔. การพัฒนาผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๕. การสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนา 
 ๖. การพัฒนาอาคาร สถานท่ีและส่ิงแวดล้อม 
 

เป้าประสงค์ 
 ๑. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  
ตามศักยภาพของผู้เรียน 
 ๒. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  รักความเป็นไทย และได้รับการพฒันาให้มีคุณภาพตามหลัก 
ธรรมาภิบาล   

 ๓. ครูมีคุณธรรม  จริยธรรมมี จรรยาบรรณ เป็นครูมืออาชีพและเป็นแบบอย่างท่ีดี 
 ๔. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล   
หลักเนติธรรม  คุณธรรม  ความโปร่งใส  โดยหลักการมีส่วนร่วม  ด้วยความรับผิดชอบและความคุ้มค่า 
 
 
ความสำคัญของวิทยาศาสตร์ 
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีบทบาทสำคัญยิ่งในสังคม โลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เกี่ยวข้องกับชีวิตของทุกคน ท้ังในการดำรงชีวิตของทุกคน ท้ังในการดำรงชีวิตประจำวันและในงานอาชีพ
ต่าง ๆ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนผลผลิตต่าง ๆ ท่ีใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตและในการทำงานล้วนเป็นผล
ของความรู้วิทยาศาสตร์ ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อื่น ๆ ความรู้วิทยาศาสตร์ก่อให้เกิดการพัฒนา
เทคโนโลยีอย่างมาก ในทางกลับกัน เทคโนโลยีก็มีส่วนสำคัญมากท่ีจะให้มีการศึกษาค้นคว้าความรู้ทางวิทยาศาสตร์
เพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง 
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้คนได้พัฒนาวิธีคิด ท้ังความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิด
วิเคราะห์ คิดวิจารณ์ มีทักษะท่ีสำคัญในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  
สามารถตัดสินโดยใช้ข้อมูลหลากหลายและประจักษ์พยานท่ีตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น
วัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (know based society) ทุกคนจำเป็นต้องได้รับการพัฒนา
ให้รู้วิทยาศาสตร์ (scientific literacy for all) เพื่อท่ีมีความรู้ความเข้าใจโลกธรรมชาติเทคโนโลยีท่ีมนุษย์สร้างสรรค์
ขึ้น และนำความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล  สร้างสรรค์ มีคุณธรรม ความรู้วิทยาศาสตร์ไม่เพียงแต่นำมาใช้ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดี แต่ยังช่วยให้คน       มีความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ การดูแลรักษา
ตลอดจนการพัฒนาส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน และท่ีสำคัญอย่างยิ่ง คือ ความรู้



๔ 
 

วิทยาศาสตร์ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจ สามารถแข่งขันกับนานาประเทศและดำเนินชีวิตอยู่
รวมกันในสังคมโลก ได้อย่างมีความสุข การท่ีสร้างความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์นั้น องค์ประกอบท่ีสำคัญอีก
ประการหนึ่ง คือการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมคนให้อยู่ในสังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นท้ังผู้ผลิต และ
ผู้บริโภคท่ีมีประสิทธิภาพ 
  
ธรรมชาติและลักษณะเฉพาะของวิทยาศาสตร์ 
 ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้มาด้วยความพยายามของมนุษย์ ท่ีใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ (scientific process) ในการสืบเสาะหาความรู้ (scientific inquiry)  การแก้ปัญหาโดยผ่านการสังเกต 
การสำรวจตรวจสอบ (investigation) การศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบ และการสืบค้นข้อมูลทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่
เพิ่มพูนตลอดเวลาความรู้และกระบวนการดังกล่าวมีการถ่ายทอดต่อเนื่องกันเป็นเวลายาวนาน 
 ความรู้วิทยาศาสตร์ต้องสามารถอธิบายและตรวจสอบได้ เพื่อนำมาใช้อ้างอิงท้ังในการสนับสนุนหรือโต้แย้ง
เมื่อมีการค้นพบข้อมูลหรือหลักฐานใหม่หรือแม้แต่ข้อมูลเดียวกันก็อาจเกิดความขัดแย้งขึ้นได้                    ถ้า
นักวิทยาศาสตร์แปลความหมายด้วยวิธีการหรือแนวคิดท่ีแตกต่างกัน ความรู้ทางวิทยาศาสตร์จึงอาจเปล่ียนแปลงได้ 
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเรื่องท่ีทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้ไม่ว่าจะอยู่ในส่วนใดของโลก
วิทยาศาสตร์จึงเป็นผลจากการสร้างเสริมความรู้ของบุคคลการส่ือสารและการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อให้เกิดความคิดใน
เชิงวิเคราะห์วิจารณ์   มีผลให้ความรู้วิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้งและส่งผลต่อคนในสังคมและส่ิงแวดล้อม
การศึกษาค้นคว้าและการให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์จึงต้องอยู่ในขอบเขตคุณธรรมจริยธรรมเป็นท่ียอมรับของสังคม
และเป็นการรักษาส่ิงแวดล้อมอย่างอย่างยั่งยืน 
 ความรู้วิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานท่ีสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีเทคโนโลยีเป็นกระบวนการในงานต่าง  ๆ
หรือกระบวนการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์โดยอาศัยความรู้วิทยาศาสตร์ร่วมกับศาสตร์อื่น  ๆทักษะประสบการณ์
จินตนาการและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของมนุษย์โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีตอบสนองความต้องการ
และการแก้ปัญหาของมวลมนุษย์เทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับทรัพยากรกระบวนการและระบบการจัดการจึงต้องใช้
เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
 
เป้าหมายของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ค้นพบความรู้ด้วยตนเองมากท่ีสุด เพื่อให้ได้ท้ัง
กระบวนการและความรู้ จากวิธีการสังเกต การสำรวจตรวจสอบ การทดลอง แล้วนำผลท่ีได้มาจัดระบบเป็นหลักการ 
แนวคิด และองค์ความรู้  การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จึงมีเป้าหมายท่ีสำคัญ ดังนี้  

๑. เพื่อให้เข้าใจหลักการ ทฤษฎี และกฎท่ีเป็นพื้นฐานในวิชาวิทยาศาสตร์  
๒. เพื่อให้เข้าใจขอบเขตของธรรมชาติของวิชาวิทยาศาสตร์และข้อจำกัดในการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์  
๓. เพื่อให้มีทักษะท่ีสำคัญในการศึกษาค้นคว้าและคิดค้นทางเทคโนโลยี  
๔. เพื่อให้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มวลมนุษย์ และสภาพแวดล้อม  ใน

เชิงท่ีมีอิทธิพลและผลกระทบซึ่งกันและกัน  
๕. เพื่อนำความรู้ ความเข้าใจ ในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและ                

การดำรงชีวิต  
๖. เพื่อพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหา และการจัดการ ทักษะ                

ในการส่ือสาร และความสามารถในการตัดสินใจ  
๗. เพื่อให้เป็นผู้ท่ีมีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อย่างสร้างสรรค์ 



๕ 
 

 
วิสัยทัศน์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

 วิ สัย ทัศน์ เป็นมุมมองภาพในอนาคตท่ีมุ่ งหวังว่ าจะมีการพั ฒนาอะไรอย่างไรซึ่ งสอดคล้องกับ                        
การปรับเปล่ียนของสังคมวิสัยทัศน์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดไว้เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาผู้สอนบุคลากรทางการศึกษาผู้เรยีนและชุมชนร่วมกันพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์และปฏิบัติร่วมกันสู่
ความสำเร็จ 

▪ ในการกำหนดวิสัยทัศน์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใช้กรอบความคิดในเรื่องของการพัฒนาการศึกษา
เพื่ อเตรียมคนในสังคมแห่งความรู้และสอดคล้องกับพระราชบัญญั ติการศึกษาเห็นชาติ                    
พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้ 

▪ หลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ จะเช่ือมโยงเนื้อหาแนวคิดหลักและกระบวนการ              
ท่ีเป็นสากลแต่มีความสอดคล้องกับชีวิตจริงท้ังระดับท้องถิ่นและระดับประเทศและมีความยืดหยุ่น
หลากหลาย 

▪ หลักสูตรการเรียนการสอนต้องตอบสนองผู้เรียนท่ีมีความถนัดและความสนใจแตกต่างกันในการใช้
วิทยาศาสตร์สำหรับการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ 

▪ ผู้เรียนทุกคนจะได้รับการส่งเสริมให้พัฒนากระบวนการคิดความสามารถในการเรียนรู้กระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้กระบวนการแก้ปัญหาและการคิดค้นสร้างสรรค์องค์ความรู้ 

▪ ใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นโดยถือว่ามีความสำคัญควบคู่กับการเรียนในสถานศึกษา 
▪ ใช้ยุทธศาสตร์การเรียนการสอนหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการความสนใจและวิธีเรียนท่ี

แตกต่างกันของผู้เรียน 
▪ การเรียนรู้เป็นกระบวนการสำคัญท่ีสุดท่ีทุกคนต้องได้รับการพัฒนาเพื่อให้สามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต

จึงจะประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต 
▪ การเรียนการสอนต้องส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีเจตคติคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมท่ีเหมาะสม

ต่อวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสังคมและส่ิงแวดล้อม 
 
สมรรถนะของผู้เรียน และคุณลักษณะพึงประสงค์ 
 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช  ๒๕๖4  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ ๕ ประการ ดังนี้ 
 ๑.  ความสามารถในการส่ือสาร  เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้ สึกและทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ังการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหา
ความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้
วิธีการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 
 ๒. ความสามารถในการคิด  เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์  การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่าง
สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อ
การตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
 ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา  เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเผชิญได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการ



๖ 
 

เปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดล้อม 
 ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การทำงาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้าง
เสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับ
การเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อ
ตนเองและผู้อื่น 
 ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่างๆ และมี
ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การทำงาน  การ
แกป้ัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก   ประกอบด้วย  ๘  ประการ  ดังนี้ 
 ๑.  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 ๒.  ซื่อสัตย์สุจริต 
 ๓.  มีวินัย 
 ๔.  ใฝ่เรียนรู้ 
 ๕.  อยู่อย่างพอเพียง 
 ๖.  มุ่งมั่นในการทำงาน 
 ๗.  รักความเป็นไทย 
 ๘.  มีจิตสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

ส่วนที่ ๒ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

ความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 วิทยาศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคตเพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับทุกคน   ท้ัง
ในชีวิตประจำวันและการงานอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องใช้และผลผลิตต่าง ๆ ท่ีมนุษย์               
ได้ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตและการทำงานเหล่านี้ล้วนเป็นผลของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ผสม ผสาน         
กับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อื่น ๆ วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิดท้ังความคิดเป็นเหตุเป็นผลคิด
สร้างสรรค์คิดวิเคราะห์วิจารณ์  มีทักษะสำคัญในการค้นคว้าหาความรู้มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง                 
เป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลท่ีหลากหลายและมีประจักษ์พยานท่ี ตรวจสอบได้วิทยาศาสตร์                       
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  (Knowledge-based society)  ดังนั้นทุกคนจึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้
วิทยาศาสตร์เพื่อท่ีจะมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีท่ีมนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น สามารถนำความรู้ไปใช้
อย่างมีเหตุผลสร้างสรรค์และมีคุณธรรม 
 
เรียนรู้อะไรในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้ ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์  ท่ีเน้นการเช่ือมโยงความรู้                    
กับกระบวนการ มีทักษะสำคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ และ
แก้ปัญหาท่ีหลากหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการทำกิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่าง
หลากหลาย เหมาะสมกับระดับช้ัน โดยกำหนดสาระสำคัญ ดังนี้ 

✧ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เรียนรู้เกี่ยวกับ ชีวิตในส่ิงแวดล้อม องค์ประกอบของส่ิงมีชีวิตการดำรงชีวิตของ
มนุษย์และสัตว์ การดำรงชีวิตของพืช พันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ และวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต  

✧ วิทยาศาสตร์กายภาพ เรียนรู้เกี่ยวกับ ธรรมชาติของสาร การเปล่ียนแปลงของสารการเคล่ือนท่ี 
พลังงาน และคล่ืน  

✧ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ เรียนรู้เกี่ยวกับ องค์ประกอบของเอกภพ ปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ 
เทคโนโลยีอวกาศ ระบบโลก การเปล่ียนแปลงทางธรณีวิทยา กระบวนการเปล่ียนแปลงลมฟ้าอากาศ และผลต่อ
ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม  

✧ เทคโนโลยี  
       ● การออกแบบและเทคโนโลยี เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิตในสังคมท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่นๆ เพื่อแก้ปัญหา
หรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 
โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิตสังคมและส่ิงแวดล้อม 
       ● วิทยาการคำนวณ เรียนรู้เกี่ยวกับการคิดเชิงคำนวณ การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาเป็นขั้นตอน
และเป็นระบบ ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ในการ
แก้ปัญหาท่ีพบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 



๘ 
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
 

สาระที ่๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

มาตรฐาน ว ๑.๑   เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงไม่มีชีวิตกับส่ิงมีชีวิต และ  
ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตกับส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การ
เปล่ียนแปลงแทนท่ีในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและผลกระทบท่ีมีต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไข
ปัญหาส่ิงแวดล้อม รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

มาตรฐาน ว ๑.๒   เข้าใจสมบัติของส่ิงมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของส่ิงมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าท่ีของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ท่ีทำงานสัมพันธ์
กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าท่ีของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชท่ีทำงานสัมพันธ์กัน 
รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

มาตรฐาน ว ๑.๓    เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม          
                         การเปล่ียนแปลงทางพันธุกรรมท่ีมีผลต่อส่ิงมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและ 
                         วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 
 
สาระที ่๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ 
มาตรฐาน ว ๒.๑  เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับ 

โครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปล่ียนแปลงสถานะ
ของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี  

มาตรฐาน ว ๒.๒   เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงท่ีกระทำต่อวัตถุ ลักษณะการเคล่ือนท่ีแบบ
ต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

มาตรฐาน ว ๒.๓    เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปล่ียนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง     
                         สสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของคล่ืน ปรากฏการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับ 
                         เสียง แสง และคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 
 
 
สาระที ่๓ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 

มาตรฐาน ว ๓.๑    เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี ดาวฤกษ์ 
และระบบสุริยะ รวมท้ังปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะท่ีส่งผลต่อส่ิงมีชีวิต และการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีอวกาศ 

มาตรฐาน ว ๓.๒    เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปล่ียนแปลงภายในโลก   
                         และบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปล่ียนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก  
                         รวมทั้งผลต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม 
 



๙ 
 

 
สาระที ่๔ เทคโนโลยี 

มาตรฐาน ว ๔.๑   เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้
ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือ
พัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และส่ิงแวดล้อม 

มาตรฐาน ว ๔.๒    เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาท่ีพบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็น  
                         ระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้   
                         อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 
 
 
คุณภาพผู้เรียน 

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  
❖ สามารถบอกลักษณะท่ัวไปของส่ิงมีชีวิตและการดำรงชีวิตของส่ิงมีชีวิตรอบตัว  
❖ สามารถบอกลักษณะท่ีปรากฏ ชนิดและสมบัติบางประการของวัสดุท่ีใช้ทำวัตถุ และการเปล่ียนแปลง

ของวัสดุรอบตัว  
❖ สามารถบอกการดึง การผลัก แรงแม่เหล็ก และผลของแรงท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลง การเคล่ือนท่ีของ

วัตถุ พลังงานไฟฟ้า และการผลิตไฟฟ้า การเกิดเสียง แสงและการมองเห็น 
❖ เข้าใจการปรากฏของดวงอาทิตย ์ดวงจันทร์ และดาว ปรากฏการณ์ขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ การเกิด

กลางวันกลางคืน การกำหนดทิศ ลักษณะของหิน การจำแนกชนิดดินและการใช้ประโยชน์ ลักษณะและความสำคัญ
ของอากาศ การเกิดลม ประโยชน์และโทษของลม  

❖ ต้ังคำถามหรือกำหนดปัญหาเกี่ยวกับส่ิงท่ีจะเรียนรู้ตามท่ีกำหนดให้หรือตามความสนใจ สังเกต สำรวจ
ตรวจสอบโดยใช้เครื่องมืออย่างง่าย รวบรวมข้อมูล บันทึก และอธิบายผลการสำรวจตรวจสอบด้วยการเขียนหรือ
วาดภาพ และส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ด้วยการเล่าเรื่อง หรือด้วยการแสดงท่าทางเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจ  

❖ แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหา มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
เบ้ืองต้น รักษาข้อมูลส่วนตัว  

❖ แสดงความกระตือรือร้น สนใจท่ีจะเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องท่ีจะศึกษาตามท่ี
กำหนดให้หรือตามความสนใจ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น  

❖ แสดงความรับผิดชอบด้วยการทำงานท่ีได้รับมอบหมายอย่างมุ่งมั่น รอบคอบ ประหยัด ซื่อสัตย ์ 
จนงานลุล่วงเป็นผลสำเร็จ และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข  

❖ ใช้หลักการวิทยาการคำนวณ  coding กิจกรรมสะเต็มศึกษา การสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต 
Youtube  Website ต่างๆ และใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อทำโครงงาน หรือช้ินงานรถแสนกล/ช้ินงาน
ตามความสนใจ  
 
 
 



๑๐ 
 

 
 
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  

❖ สามารถบอกโครงสร้าง ลักษณะเฉพาะและการปรับตัวของส่ิงมีชีวิต รวมท้ังความสัมพันธ์ของส่ิงมีชีวิต
ในแหล่งท่ีอยู่ การทำหน้าท่ีของส่วนต่าง ๆ ของพืช และการทำงานของระบบย่อยอาหารของมนุษย์  

❖ สามารถบอกสมบัติและการจำแนกกลุ่มของวัสดุ สถานะและการเปล่ียนสถานะของสสารการละลาย                   
การเปล่ียนแปลงทางเคมี การเปล่ียนแปลงท่ีผันกลับได้และผันกลับไม่ได้ และการแยกสารอย่างง่าย 

❖ เข้าใจลักษณะของแรงโน้มถ่วงของโลก แรงลัพธ์ แรงเสียดทาน แรงไฟฟ้าและผลของแรงต่าง ๆ ผลท่ี
เกิดจากแรงกระทำต่อวัตถุ ความดัน หลักการท่ีมีต่อวัตถุ วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย ปรากฏการณ์เบ้ืองต้นของเสียง และ
แสง  

❖ เข้าใจปรากฏการณ์การขึ้นและตก รวมถึงการเปล่ียนแปลงรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ องค์ประกอบ
ของระบบสุริยะ คาบการโคจรของดาวเคราะห์ ความแตกต่างของดาวเคราะห์และดาวฤกษ์ การขึ้นและตกของกลุ่ม
ดาวฤกษ์ การใช้แผนท่ีดาว การเกิดอุปราคา พัฒนาการและประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ  

❖ สามารถบอกลักษณะของแหล่งน้ำ วัฏจักรน้ำ กระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ำค้าง น้ำค้างแข็ง หยาดน้ำ
ฟ้า กระบวนการเกิดหิน วัฏจักรหิน การใช้ประโยชน์หินและแร่ การเกิดซากดึกดำบรรพ์ การเกิดลมบก ลมทะเล 
มรสุม ลักษณะและผลกระทบของภัยธรรมชาติ ธรณีพิบัติภัย การเกิดและผลกระทบของปรากฏการณ์เรือนกระจก  

❖ ค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและประเมินความน่าเช่ือถือ ตัดสินใจเลือกข้อมูลใช้เหตุผลเชิงตรรกะ
ในการแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการทำงานร่วมกัน เข้าใจสิทธิและหน้าท่ีของตน เคารพ
สิทธิของผู้อื่น  

❖ ต้ังคำถามหรือกำหนดปัญหาเกี่ยวกับส่ิงท่ีจะเรียนรู้ตามท่ีกำหนดให้หรือตามความสนใจ  คาดคะเน
คำตอบหลายแนวทาง สร้างสมมติฐานท่ีสอดคล้องกับคำถามหรือปัญหาท่ีจะสำรวจตรวจสอบ วางแผนและสำรวจ
ตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม ในการเก็บรวบรวมข้อมูลท้ังเชิงปริมาณ
และคุณภาพ  

❖ วิเคราะห์ข้อมูล ลงความเห็น  และสรุปความสัมพันธ์ของข้อมูลท่ีมาจากการสำรวจตรวจสอบ                      
ในรูปแบบท่ีเหมาะสม เพื่อส่ือสารความรู้จากผลการสำรวจตรวจสอบได้อย่างมีเหตุผลและหลักฐานอ้างอิง  

❖ แสดงถึงความสนใจ มุ่งมั่น ในส่ิงท่ีจะเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องท่ีจะศึกษาตามความ
สนใจของตนเอง แสดงความคิดเห็นของตนเอง ยอมรับในข้อมูลท่ีมีหลักฐานอ้างอิง และรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น  

❖ แสดงความรับผิดชอบด้วยการทำงานท่ีได้รับมอบหมายอย่างมุ่งมั่น รอบคอบ ประหยัด ซื่อสัตย ์ 
จนงานลุล่วงเป็นผลสำเร็จ และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์  

❖ ตระหนักในคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ในการดำรงชีวิต แสดงความช่ืนชม ยกย่อง และเคารพสิทธิในผลงานของผู้คิดค้นและศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม  

❖ ใช้หลักการวิทยาการคำนวณ  Coding กิจกรรมสะเต็มศึกษา การสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต 
และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อทำโครงงาน หรือช้ินงานจาก Kid Bright 

❖ แสดงถึงความซาบซึ้ง ห่วงใย แสดงพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้ การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า 
 



๑๑ 
 

 
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  

 ❖ เข้าใจลักษณะและองค์ประกอบท่ีสำคัญของเซลล์ส่ิงมีชีวิต ความสัมพันธ์ของการทำงานของระบบต่าง 
ๆ ในร่างกายมนุษย์ การดำรงชีวิตของพืช การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การเปล่ียนแปลงของยีนหรือ
โครโมโซม และตัวอย่างโรคท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงทางพันธุกรรม ประโยชน์และผลกระทบของส่ิงมีชีวิตดัดแปร
พันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ ปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบนิเวศและการถ่ายทอดพลังงานใน
ส่ิงมีชีวิต  

❖ สามารถบอกองค์ประกอบและสมบัติของธาตุ สารละลาย สารบริสุทธิ์ สารผสม หลักการแยกสาร การ
เปล่ียนแปลงของสารในรูปแบบของการเปล่ียนสถานะ การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี และสมบัติทาง
กายภาพ และการใช้ประโยชน์ของวัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิกส์ และวัสดุผสม  

❖ เข้าใจการเคล่ือนท่ี แรงลัพธ์และผลของแรงลัพธ์กระทำต่อวัตถุ โมเมนต์ของแรง แรงท่ีปรากฏ        ใน
ชีวิตประจำวัน สนามของแรง ความสัมพันธ์ของงาน พลังงานจลน์ พลังงานศักย์โน้มถ่วง กฎการอนุรักษ์พลังงาน 
การถ่ายโอนพลังงาน สมดุลความร้อน ความสัมพันธ์ของปริมาณทางไฟฟ้า การต่อวงจรไฟฟ้าในบ้าน พลังงานไฟฟ้า 
และหลักการเบ้ืองต้นของวงจรอิเล็กทรอนิกส์  

❖ เข้าใจสมบัติของคล่ืนและลักษณะของคล่ืนแบบต่าง ๆ แสง การสะท้อน การหักเหของแสงและ 
ทัศนอุปกรณ์  

❖ เข้าใจการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ การเกิดฤดู การเคล่ือนท่ีปรากฏของดวงอาทิตย์              
การเกิดข้างขึ้นข้างแรม การขึ้นและตกของดวงจันทร์ การเกิดน้ำขึ้นน้ำลง ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ และ
ความก้าวหน้าของโครงการสำรวจอวกาศ  

❖ เข้าใจลักษณะของช้ันบรรยากาศ องค์ประกอบและปัจจัยท่ีมีผลต่อลมฟ้าอากาศ การเกิดและผลกระทบ
ของพายุฟ้าคะนอง พายุหมุนเขตร้อน การพยากรณ์อากาศ สถานการณ์การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลก กระบวนการ
เกิดเช้ือเพลิงซากดึกดำบรรพ์และการใช้ประโยชน์ พลังงานทดแทนและการใช้ประโยชน์ ลักษณะโครงสร้างภายใน
โลก กระบวนการเปล่ียนแปลงทางธรณีวิทยาบนผิวโลก ลักษณะช้ันหน้าตัดดิน กระบวนการ                 เกิดดิน 
แหล่งน้ำผิวดิน แหล่งน้ำใต้ดิน กระบวนการเกิดและผลกระทบของภัยธรรมชาติ และธรณีพิบัติภัย  

❖ เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยี ได้แก่ ระบบทางเทคโนโลยี การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี  
ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และ
ตัดสินใจเพื่อเลือกใช้เทคโนโลยี โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และส่ิงแวดล้อม ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ 
และทรัพยากรเพื่อออกแบบและสร้างผลงานสำหรับการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันหรือการประกอบอาชีพ โดยใช้
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมท้ังเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย 
รวมทั้งคำนึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา 

❖ นำข้อมูลปฐมภูมิเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ ประเมิน นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศได้ตาม
วัตถุประสงค์ ใช้ทักษะการคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาท่ีพบในชีวิตจริง และเขียนโปรแกรมอย่างง่ายเพื่อช่วยใน
การแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอย่างรู้เท่าทันและรับผิดชอบต่อสังคม  

❖ ต้ังคำถามหรือกำหนดปัญหาท่ีเช่ือมโยงกับพยานหลักฐาน หรือหลักการทางวิทยาศาสตร์ท่ีมีการกำหนด
และควบคุมตัวแปร คิดคาดคะเนคำตอบหลายแนวทาง สร้างสมมติฐานท่ีสามารถนำไปสู่การสำรวจตรวจสอบ 
ออกแบบและลงมือสำรวจตรวจสอบโดยใช้วัสดุและเครื่องมือท่ีเหมาะสม เลือกใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ท่ีเหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูล ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพท่ีได้ผลเท่ียงตรงและปลอดภัย  



๑๒ 
 

❖ วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของข้อมูลท่ีได้จากการสำรวจตรวจสอบจากพยานหลักฐาน โดย
ใช้ความรู้และหลักการทางวิทยาศาสตร์ในการแปลความหมายและลงข้อสรุปและส่ือสารความคิด  ความรู้ จากผล
การสำรวจตรวจสอบหลากหลายรูปแบบ หรือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างเหมาะสม  

❖ แสดงถึงความสนใจ มุ่งมั่น รับผิดชอบ รอบคอบ และซื่อสัตย์ ในส่ิงท่ีจะเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์
เกี่ยวกับเรื่องท่ีจะศึกษาตามความสนใจของตนเอง โดยใช้เครื่องมือและวิธีการท่ีให้ได้ผลถูกต้อง เช่ือถือได้ ศึกษา
ค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ ต่าง ๆ แสดงความคิดเห็นของตนเอง รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น และยอมรับการ
เปล่ียนแปลงความรู้ท่ีค้นพบ เมื่อมีข้อมูลและประจักษ์พยานใหม่เพิ่มข้ึนหรือโต้แย้งจากเดิม  

❖ ตระหนักในคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีใช้ในชีวิตประจำวัน  ใช้ความรู้และ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพ แสดงความช่ืนชม ยกย่อง 
และเคารพสิทธิในผลงานของผู้คิดค้น เข้าใจผลกระทบท้ังด้านบวกและด้านลบของการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ต่อ
ส่ิงแวดล้อมและต่อบริบทอื่น ๆ และศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ทำโครงงานหรือสร้างช้ินงานตามความสนใจ 

❖ ใช้หลักการวิทยาการคำนวณ  coding กิจกรรมสะเต็มศึกษา การสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต  
และใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อทำโครงงาน หรือสร้างสรรค์ช้ินงานจาก ชุดSensor Technology 

❖ แสดงถึงความซาบซึ้ง ห่วงใย มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ และความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
 
 
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 

สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
             มาตรฐาน ว ๑.๑ เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงไม่มชีีวิต 
กับส่ิงมีชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตกับส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศการถ่ายทอดพลังงาน  
การเปล่ียนแปลงแทนท่ีในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและผลกระทบท่ีมีต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ 
ประโยชน ์ 
 

ช้ัน ตัวชี้วัดท่ี สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ป.๑ 

 
 
 

๑. ระบุช่ือพืชและสัตว์ที่
อาศัยอยู่บริเวณต่างจาก
ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
๒. บอกสภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะสมกับการดำรงชีวิต 
ของสัตว์ในบริเวณท่ีอาศัย
อยู่ 

• บริเวณต่าง ๆ ในท้องถิ่น เช่น สนามหญ้า  
ใต้ต้นไม้สวนหย่อม แหล่งน้ำ อาจพบพืชและ
สัตว์หลายชนิดอาศัยอยู่ 
• บริเวณท่ีแตกต่างกันอาจพบพืชและสัตว์
แตกต่างกันเพราะสภาพแวดล้อมของแต่ละ
บริเวณจะมีความเหมาะสมต่อการดำรงชีวิต
ของพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในแต่ละบริเวณ 
เช่น สระน้ำ มีน้ำเป็นท่ีอยู่อาศัยของหอย 
ปลา สาหร่าย เป็นท่ีหลบภัยและมีแหล่ง
อาหารของหอยและปลา บริเวณต้นมะม่วงมี
ต้นมะม่วงเป็นแหล่งท่ีอยู่และมีอาหาร

• พืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่
บริเวณต่าง ๆ ในท้องถิ่นของ
ตน เช่น สนามหญ้า ใต้ต้นไม้ 
สวนหย่อม แหล่งน้ำ ฯลฯ 
• สภาพแวดล้อมในท้องถิ่น
ภายในจังหวัดชลบุรี  เช่น 
ทะเล 
 
 



๑๓ 
 

ช้ัน ตัวชี้วัดท่ี สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
สำหรับกระรอกและมด 
• ถ้าสภาพแวดล้อมในบริเวณท่ีพืชและสัตว์
อาศัยอยู่มีการเปล่ียนแปลง จะมีผลต่อการ
ดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ 

ป.๒ - - - 

ป.๓ - - - 

ป.๔ - - - 
ป.๕ 

 
 
 
 
 
 
 

๑. บรรยายโครงสร้างและ
ลักษณะของส่ิงมีชีวิต 
ท่ีเหมาะสมกับการดำรงชีวิต 
ซึ่งเป็นผลมาจากการ
ปรับตัวของส่ิงมีชีวิตในแต่
ละแหล่งท่ีอยู่ 

• ส่ิงมีชีวิตท้ังพืชและสัตว์มีโครงสร้างและ
ลักษณะท่ีเหมาะสมในแต่ละแหล่งท่ีอยู่ ซึ่ง
เป็นผลมาจากการปรับตัวของส่ิงมีชีวิต 
เพื่อให้ดำรงชีวิตและอยู่รอดได้ในแต่ละแหล่ง
ท่ีอยู่ เช่น ผักตบชวามีช่องอากาศในก้านใบ 
ช่วยให้ลอยน้ำได้ ต้นโกงกางท่ีขึ้นอยู่ในป่า
ชายเลนมีรากค้ำจุนทำให้ลำต้นไม่ล้ม ปลามี
ครีบช่วยในการเคล่ือนท่ีในน้ำ 

• สภาพแวดล้อมในท้องถิ่น
ภายในจังหวัดชลบุรี 

๒. อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างส่ิงมีชีวิตกับ
ส่ิงมีชีวิตและความสัมพันธ์
ระหว่างส่ิงมีชีวิตกับ
ส่ิงไม่มีชีวิต เพื่อประโยชน์
ต่อการดำรงชีวิต 
๓. เขียนโซ่อาหารและระบุ
บทบาทหน้าท่ีของส่ิงมีชีวิต
ท่ีเป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคใน
โซ่อาหาร 
๔. ตระหนักในคุณค่าของ
ส่ิงแวดล้อมท่ีมีต่อการ
ดำรงชีวิตของส่ิงมีชีวิต โดย
มีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
ส่ิงแวดล้อม 

• ในแหล่งท่ีอยู่หนึ่ง ๆ ส่ิงมีชีวิตจะมี
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันและสัมพันธ์กับ
ส่ิงไม่มีชีวิต เพื่อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต 
เช่น ความสัมพันธ์กันด้านการกินกนัเป็น
อาหาร เป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยหลบภัยและ
เล้ียงดูลูกอ่อน ใช้อากาศในการหายใจ 
• ส่ิงมีชีวิตมีการกินกันเป็นอาหาร โดยกินต่อ
กันเป็นทอด ๆ ในรูปแบบของโซ่อาหาร ทำ
ให้สามารถระบุบทบาทหน้าท่ีของส่ิงมีชีวิต
เป็นผู้ผลิตและผู้บริโภค 

• สภาพแวดล้อมในท้องถิ่น
ภายในจังหวัดชลบุรี 
 
 

ป.๖ - - - 

ม.๑ - - - 

ม.๒ - - - 
ม.๓ 

 
๑. อธิบายปฏิสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบของระบบ

• ระบบนิเวศประกอบด้วยองค์ประกอบท่ีมี
ชีวิต เช่น พืช สัตว์ จุลินทรีย์ และ

• สภาพแวดล้อมในท้องถิ่น
ภายในจังหวัดชลบุรี 



๑๔ 
 

ช้ัน ตัวชี้วัดท่ี สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

นิเวศท่ีได้จากการสำรวจ 
 

องค์ประกอบท่ีไม่มีชีวิต เช่น แสง น้ำ 
อุณหภูมิ แร่ธาตุ แก๊สองค์ประกอบเหล่านี้มี
ปฏิสัมพันธ์กัน เช่น พืชต้องการแสง น้ำ และ
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ในการสร้างอาหาร 
สัตว์ต้องการอาหาร และสภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะสมในการดำรงชีวิต เช่นอุณหภูมิ 
ความช้ืน องค์ประกอบท้ังสองส่วนนี้จะต้องมี
ความสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสมระบบนิเวศ
จึงจะสามารถคงอยู่ต่อไปได้ 

 
 

๒. อธิบายรูปแบบ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ส่ิงมีชีวิตกับส่ิงมีชีวิตรูปแบบ
ต่าง ๆ ในแหล่งท่ีอยู่
เดียวกันท่ีได้จากการสำรวจ 

• ส่ิงมีชีวิตกับส่ิงมีชีวิตมีความสัมพันธ์กันใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น ภาวะพึ่งพากัน ภาวะอิง
อาศัยภาวะเหยื่อกับผู้ล่า ภาวะปรสิต 
• ส่ิงมีชีวิตชนิดเดียวกันท่ีอาศัยอยู่ร่วมกันใน
แหล่งท่ีอยู่เดียวกัน ในช่วงเวลาเดียวกัน 
เรียกว่าประชากร 
• กลุ่มส่ิงมีชีวิตประกอบด้วยประชากรของ
ส่ิงมีชีวิตหลาย ๆ ชนิด อาศัยอยู่ร่วมกันใน
แหล่งท่ีอยู่เดียวกัน 

• สภาพแวดล้อมในท้องถิ่น
ภายในจังหวัดชลบุรี 

๓. สร้างแบบจำลองในการ
อธิบายการถ่ายทอด 
พลังงานในสายใยอาหาร 
๔. อธิบายความสัมพันธ์ของ
ผู้ผลิตผู้บริโภค และผู้ย่อย
สลายสารอินทรีย์ในระบบ
นิเวศ 
๕. อธิบายการสะสมสารพิษ
ในส่ิงมีชีวิตในโซ่อาหาร 
๖. ตระหนักถึง
ความสัมพันธ์ของส่ิงมีชีวิต 
และส่ิงแวดล้อมในระบบ
นิเวศ โดยไม่ทำลายสมดุล 
ของระบบนิเวศ 

• กลุ่มส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศแบ่งตามหน้าท่ี
ได้เป็น๓ กลุ่ม ได้แก่ ผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้
ย่อยสลายสารอินทรีย์ ส่ิงมีชีวิตท้ัง ๓ กลุ่มนี้ 
มีความสัมพันธ์กัน ผู้ผลิตเป็นส่ิงมีชีวิตท่ีสร้าง
อาหารได้เอง โดยกระบวนการสังเคราะห์
ด้วยแสง ผู้บริโภคเป็นส่ิงมีชีวิตท่ีไม่สามารถ
สร้างอาหารได้เอง และต้องกินผู้ผลิตหรือ
ส่ิงมีชีวิตอื่นเป็นอาหาร เมื่อผู้ผลิตและ
ผู้บริโภคตายลง จะถูกย่อยโดยผู้ย่อยสลาย
สารอินทรีย์ซึ่งจะเปล่ียนสารอินทรีย์เป็น   
สารอนินทรีย์ กลับคืนสู่ส่ิงแวดล้อม ทำให้
เกิดการหมุนเวียนสารเป็นวัฏจักรจำนวน
ผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์
จะต้องมีความเหมาะสม จึงทำให้กลุ่ม
ส่ิงมีชีวิตอยู่ได้อย่างสมดุล 
• พลังงานถูกถ่ายทอดจากผู้ผลิตไปยัง
ผู้บริโภคลำดับต่าง ๆ รวมทั้งผู้ย่อยสลาย
สารอินทรีย์ในรูปแบบสายใยอาหาร ท่ี
ประกอบด้วย โซ่อาหารหลายโซ่ท่ีสัมพันธ์กัน 

• สภาพแวดล้อมในท้องถิ่น
ภายในจังหวัดชลบุรี 
 



๑๕ 
 

ช้ัน ตัวชี้วัดท่ี สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ในการถ่ายทอดพลังงานในโซ่อาหาร 
พลังงานท่ีถูกถ่ายทอดไปจะลดลงเรื่อย ๆ 
ตามลำดับของการบริโภค 
• การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ อาจ
ทำให้มีสารพิษสะสมอยู่ในส่ิงมีชีวิตได้ จน
อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อส่ิงมีชีวิต และ
ทำลายสมดุลในระบบนิเวศ ดังนั้นการดูแล
รักษาระบบนิเวศให้เกิดความสมดุล และคง
อยู่ตลอดไปจึงเป็นส่ิงสำคัญ 

 
 
สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
              มาตรฐาน ว ๑.๒  เข้าใจสมบัติของส่ิงมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของส่ิงมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออกจาก
เซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าท่ีของระบบต่าง ๆของสัตว์และมนุษย์ท่ีทำงานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์
ของโครงสร้างและหน้าท่ีของอวัยวะต่าง ๆ ของพชืท่ีทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน ์ 
 

ช้ัน ตัวชี้วัดท่ี สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ป.๑ ๑. ระบุช่ือบรรยายลักษณะ

และบอกหน้าท่ีของส่วน
ต่างๆ ของร่างกายมนุษย์
สัตว์และพืชรวมทั้งบรรยาย
การทำหน้าท่ีร่วมกันของ
ส่วนต่างๆของร่างกาย
มนุษย์ในการทำกิจกรรม
ต่างๆจากข้อมูลท่ีรวบรวม
ได้ 
๒. ตระหนักถึงความสำคัญ
ของส่วนต่างๆของร่างกาย
ตนเองโดยการดูแลส่วน
ต่างๆอย่างถูกต้องให้
ปลอดภัยและรักษาความ
สะอาดอยู่เสมอ 
 

• มนุษย์มีส่วนต่างๆ ท่ีมีลักษณะและหน้าท่ี 
แตกต่างกัน เพื่อให้เหมาะสมในการดำรงชีวิต เช่น 
ตา มีหน้าท่ีไว้มองดู โดยมีหนังตาและขนตา เพื่อ
ป้องกันอันตรายให้กับตา หู มีหน้าท่ีรับฟังเสียง โดย
มีใบหูและรูหูเพื่อเป็นทางผ่านของเสียง ปากมีหน้าท่ี
พูด กินอาหาร มีช่องปากและมีริมฝีปากบนล่าง 
แขนและมือ มีหน้าท่ียกหยิบจับ มีท่อนแขนและนิ้ว
มือท่ีขยับได้ สมองมีหน้าท่ีควบคุมการทำงานของ
ส่วนต่างๆ ของร่างกายอยู่ในกะโหลกศีรษะ โดยส่วน
ต่างๆของร่างกายจะทำหน้าท่ีร่วมกันในการทำ
กิจกรรมในชีวิตประจำวัน 
• สัตว์มีหลายชนิด แต่ละชนิดมีส่วนต่างๆ ท่ีมี
ลักษณะและหน้าท่ีแตกต่างกัน เพื่อให้เหมาะสมใน
การดำรงชีวิต เช่นปลามีครีบเป็นแผ่น ส่วนกบ เต่า 
แมว มีขา ๔ ขาและมีเท้า สำหรับใช้ในการเคล่ือนท่ี 
• พืชมีส่วนต่างๆ ท่ีมีลักษณะและหน้าท่ีแตกต่างกัน 
เพื่อให้เหมาะสมในการดำรงชีวิตโดยท่ัวไป ราก มี
ลักษณะเรียวยาว และแตกแขนงเป็นรากเล็กๆ ทำ 
หน้าท่ีดูดน้ำ ลำต้น มีลักษณะเป็นทรงกระบอกต้ัง
ตรง และมีกิ่งก้านทำหน้าท่ีชูกิ่งก้านใบและดอก ใบมี

- 



๑๖ 
 

ช้ัน ตัวชี้วัดท่ี สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ลักษณะเป็นแผ่นแบน ทำหน้าท่ีสร้างอาหาร 
นอกจากนี้พืชหลายชนิด อาจมีดอกท่ีมีสีรูปร่างต่างๆ 
ทำหน้าท่ีสืบพันธุ์รวมทั้งมีผล ท่ีมีเปลือกมีเนื้อห่อหุ้ม
เมล็ด และมีเมล็ด ซึ่งสามารถงอกเป็นต้นใหม่ได้ 
• มนุษย์ใช้ส่วนต่างๆของร่างกายในการทำกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อการดำรงชีวิต มนุษย์จึงควรใช้ส่วนต่างๆ
ของร่างกายอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และรักษาความ
สะอาดอยู่เสมอเช่น ใช้ตามองตัวหนังสือในท่ีท่ีมีแสง
สว่างเพียงพอ ดูแลตาให้ปลอดภัยจากอันตราย และ
รักษาความสะอาดตาอยู่เสมอ 

ป.๒ 
 

๑. ระบุว่าพืชต้องการแสง
และน้ำเพื่อการเจริญเติบโต
โดย ใช้ข้อมูลจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์ 
๒. ตระหนักถึงความจำเป็น
ท่ีพืชต้องได้รับน้ำ และแสง
เพื่อการเจริญเติบโต โดย
ดูแลพืชให้ได้รับส่ิงดังกล่าว
อย่างเหมาะสม 
๓. สร้างแบบจำลองท่ี
บรรยายวัฏจักรชีวิตของพืช
ดอก 

• พืชต้องการน้ำ แสง เพื่อการเจริญเติบโต 
• พืชดอกเมื่อเจริญเติบโตและมีดอก ดอกจะมีการ
สืบพันธุ์เปล่ียนแปลงไปเป็นผล ภายในผลมีเมล็ด 
เมื่อเมล็ดงอก ต้นอ่อนท่ีอยู่ภายในเมล็ดจะ
เจริญเติบโตเป็นพืชต้นใหม่พืชต้นใหม่จะเจริญเติบโต 
ออกดอกเพื่อสืบพันธุ์มีผลต่อไปได้อีก หมุนเวียน
ต่อเนื่องเป็นวัฏจักรชีวิตของพืชดอก 

 

ป.๓ 
  

๑ ๑. บรรยายส่ิงท่ีจำเป็นต่อ
การดำรงชีวิตและการ
เจริญเติบโตของมนุษย์และ
สัตว์ โดยใช้ข้อมูลท่ีรวบรวม
ได้ 
๒. ตระหนักถึงประโยชน์
ของอาหาร น้ำ และอากาศ
โดยการดูแลตนเองและสัตว์
ให้ได้รับส่ิงเหล่านี้อย่าง
เหมาะสม 

• มนุษย์และสัตว์ต้องการอาหาร น้ำ และอากาศ 
เพื่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโต 
• อาหารช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและเจริญเติบโต น้ำ
ช่วยให้ร่างกายทำงานได้อย่างปกติ อากาศใช้ในการ
หายใจ 

- 

๓. สร้างแบบจำลองท่ี
บรรยายวัฏจักรชีวิตของ
สัตว์ และเปรียบเทียบวัฏ
จักรชีวิตของสัตว์บางชนิด 
๔. ตระหนักถึงคุณค่าของ

• สัตว์เมื่อเป็นตัวเต็มวัยจะสืบพันธุ์มีลูก เมื่อลูก
เจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยก็สืบพันธุ์มีลูกต่อไปได้อีก
หมุนเวียนต่อเนื่องเป็นวัฏจักรชีวิตของสัตว์ ซึ่งสัตว์
แต่ละชนิด เช่นผีเส้ือ กบ ไก่ มนุษย์ จะมีวัฏจักรชีวิต
ท่ีเฉพาะและแตกต่างกัน 

- 



๑๗ 
 

ช้ัน ตัวชี้วัดท่ี สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ชีวิตสัตว์ โดยไม่ทำให้วัฏ
จักรชีวิตของสัตว์
เปล่ียนแปลง 

 
 

ป.๔ ๑. บรรยายหน้าท่ีของราก  
ลำต้น ใบ และดอกของพืช
ดอก โดยใช้ขอ้มูลท่ีรวบรวม
ได้ 
 

• ส่วนต่าง ๆ ของพืชดอกทำหน้าท่ีแตกต่างกัน 
  - รากทำหน้าท่ีดูดน้ำและธาตุอาหารขึ้นไปยังลำต้น 
  - ลำต้นทำหน้าท่ีลำเลียงน้ำต่อไปยังส่วนต่าง ๆ 
ของพืช 
  - ใบทำหน้าท่ีสร้างอาหาร อาหารท่ีพืชสร้างขึ้น  
คือ น้ำตาลซึ่งจะเปล่ียนเป็นแป้ง 
  - ดอกทำหน้าท่ีสืบพันธุ์ ประกอบด้วย
ส่วนประกอบต่าง ๆ ได้แก่ กลีบเล้ียง กลีบดอก 
เกสรเพศผู้ และเกสรเพศเมีย ซึ่งส่วนประกอบแต่ละ
ส่วนของดอกทำหน้าท่ีแตกต่างกัน 

- 

ป.๕ - - - 
ป.๖ ๑. ระบุสารอาหารและบอก

ประโยชน์ของสารอาหาร 
แต่ละประเภทจากอาหารท่ี
ตนเองรับประทาน 
๒. บอกแนวทางในการ
เลือกรับประทานอาหารให้
ได้สารอาหารครบถ้วน ใน
สัดส่วนท่ีเหมาะสมกับเพศ
และวัย รวมท้ังความ
ปลอดภัยต่อสุขภาพ 
๓. ตระหนักถึงความสำคัญ
ของสารอาหาร โดยการ
เลือกรับประทานอาหารท่ีมี
สารอาหารครบถ้วนใน
สัดส่วนท่ีเหมาะสมกับเพศ
และวัย รวมท้ังปลอดภัยต่อ
สุขภาพ 
 

• สารอาหารท่ีอยู่ในอาหารมี ๖ ประเภท ได้แก่ 
คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เกลือแร่ วิตามินและ
น้ำ 
• อาหารแต่ละชนิดประกอบด้วยสารอาหารท่ี 
แตกต่างกัน อาหารบางอย่างประกอบด้วย
สารอาหารประเภทเดียว อาหารบางอย่าง
ประกอบด้วยสารอาหารมากกว่าหนึ่งประเภท 
• สารอาหารแต่ละประเภท มีประโยชน์ต่อร่างกาย
แตกต่างกัน โดยคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน 
เป็นสารอาหารท่ีให้พลังงานแก่ร่างกาย ส่วนเกลือแร่ 
วิตามิน และน้ำ เป็นสารอาหารท่ีไม่ให้พลังงานแก่
ร่างกาย แต่ช่วยให้ร่างกายทำงานได้เป็นปกติ 
• การรับประทานอาหาร เพื่อให้ร่างกายเจริญเติบโต 
มีการเปล่ียนแปลงของร่างกายตามเพศและวัย และ
มีสุขภาพดี จำเป็นต้องรับประทานให้ได้พลังงาน
เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย และให้ได้
สารอาหารครบถ้วน ในสัดส่วนท่ีเหมาะสมกับเพศ
และวัย รวมท้ังต้องคำนึงถึงชนิดและปริมาณของ
วัตถุเจือปนในอาหารเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพ 

- 

 ๔. สร้างแบบจำลองระบบ
ย่อยอาหารและบรรยาย
หน้าท่ีของอวัยวะในระบบ
ย่อยอาหารรวมทั้งอธิบาย

• ระบบย่อยอาหารประกอบด้วยอวัยวะต่าง ๆ ได้แก่ 
ปาก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้
ใหญ่ ทวารหนัก ตับ และตับอ่อน ซึ่งทำหน้าท่ี
ร่วมกันในการย่อยและดูดซึมสารอาหาร 

- 



๑๘ 
 

ช้ัน ตัวชี้วัดท่ี สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
การย่อยอาหารและการดูด
ซึมสารอาหาร 
๕. ตระหนักถึงความสำคัญ
ของระบบย่อยอาหารโดย
การบอกแนวทางในการ
ดูแลรักษาอวัยวะในระบบ
ย่อยอาหารให้ทำงานเป็น
ปกติ 

- ปากมีฟันช่วยบดเค้ียวอาหารให้มีขนาดเล็กลง และ
มีล้ินช่วยคลุกเคล้าอาหารกับน้ำลายในน้ำลายมี
เอนไซม์ย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาล 
- หลอดอาหารทำหน้าท่ีลำเลียงอาหารจากปาก 
ไปยังกระเพาะอาหาร ภายในกระเพาะอาหาร 
มีการย่อยโปรตีนโดยกรดและเอนไซม์ท่ีสร้างจาก
กระเพาะอาหาร 
- ลำไส้เล็กมีเอนไซม์ท่ีสร้างจากผนังลำไส้เล็กเองและ
จากตับอ่อนท่ีช่วยย่อยโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และ
ไขมัน โดยโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมันท่ีผ่าน
การย่อยจนเป็นสารอาหารขนาดเล็กพอท่ีจะดูดซึม
ได้ รวมถึงน้ำ เกลือแร่ และวิตามิน จะถูกดูดซึมท่ี
ผนังลำไส้เล็กเข้าสู่กระแสเลือด เพื่อลำเลียงไปยัง
ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ซึ่งโปรตีน คาร์โบไฮเดรต 
และไขมัน จะถูกนำไปใช้เป็นแหล่งพลังงานสำหรับ
ใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ส่วนน้ำ เกลือแร่ และวิตามิน 
จะช่วยให้ร่างกายทำงานได้เป็นปกติ 
- ตับสร้างน้ำดีแล้วส่งมายังลำไส้เล็กช่วยให้ไขมัน
แตกตัว 
- ลำไส้ใหญ่ทำหน้าท่ีดูดน้ำและเกลือแร่เป็นบริเวณท่ี
มีอาหารท่ีย่อยไม่ได้หรือย่อยไม่หมดเป็นกากอาหาร
ซึ่งจะถูกกำจัดออกทางทวารหนัก 
• อวัยวะต่าง ๆ ในระบบย่อยอาหารมีความสำคัญจึง
ควรปฏิบติัตนดูแลรักษาอวัยวะให้ทำงานเป็นปกติ 

ม.๑ ๑. เปรียบเทียบรูปร่าง 
ลักษณะ และโครงสร้างของ
เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 
รวมทั้งบรรยายหน้าท่ีของ
ผนังเซลล์ เย่ือหุ้มเซลล์  
ไซโทพลาซึม นิวเคลียส  
แวคิวโอล ไมโทคอนเดรีย 
และคลอโรพลาสต์ 
๒. ใช้กล้องจุลทรรศน์   
ใช้แสง ศึกษาเซลล์และ
โครงสร้างต่าง ๆ ภายใน
เซลล์ 

• เซลล์เป็นหน่วยพื้นฐานของส่ิงมีชีวิต ส่ิงมีชีวิตบาง
ชนิดมีเซลล์เพียงเซลล์เดียว เช่น อะมีบา พารามี
เซียม ยีสต์ บางชนิดมีหลายเซลล์ เช่น พืช สัตว์ 
• โครงสร้างพื้นฐานท่ีพบท้ังในเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 
และสามารถสังเกตได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์ใช้แสง 
ได้แก่ เย่ือหุ้มเซลล์ ไซโทพลาซึม และนิวเคลียส 
โครงสร้างท่ีพบในเซลล์พืชแต่ไม่พบในเซลล์สัตว์ 
ได้แก่ ผนังเซลล์และคลอโรพลาสต์ 
• โครงสร้างต่าง ๆ ของเซลล์มีหน้าท่ีแตกต่างกัน 
  - ผนังเซลล์ ทำหน้าท่ีให้ความแข็งแรงแก่เซลล์ 
  - เย่ือหุ้มเซลล์ ทำหน้าท่ีห่อหุ้มเซลล์และควบคุม  
การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ 
  - นิวเคลียส ทำหน้าท่ีควบคุมการทำงานของเซลล์ 

- 



๑๙ 
 

ช้ัน ตัวชี้วัดท่ี สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
  - ไซโทพลาซึม มีออร์แกเนลล์ ท่ีทำหน้าท่ีแตกต่าง
กัน 
  - แวคิวโอล ทำหน้าท่ีเก็บน้ำและสารต่าง ๆ 
  - ไมโทคอนเดรีย ทำหน้าท่ีเกี่ยวกับการสลาย   
    สารอาหารเพื่อให้ได้พลังงานแก่เซลล์ 
  - คลอโรพลาสต์ เป็นแหล่งท่ีเกิดการสังเคราะห์
ด้วยแสง 

 ๓. อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างรูปร่างกับการทำ
หน้าท่ีของเซลล์ 
 

• เซลล์ของส่ิงมีชีวิตมีรูปร่าง ลักษณะ ท่ีหลากหลาย 
และมีความเหมาะสมกับหน้าท่ีของเซลล์นั้น เช่น 
เซลล์ประสาทส่วนใหญ่ มีเส้นใยประสาทเป็นแขนง
ยาว นำกระแสประสาทไปยังเซลล์อื่น ๆ ท่ีอยู่ไกล
ออกไป เซลล์ขนราก เป็นเซลล์ผิวของรากท่ีมีผนัง
เซลล์และเย่ือหุ้มเซลล์ยื่นยาวออกมา ลักษณะคล้าย
ขนเส้นเล็ก ๆ เพื่อเพิ่มพื้นท่ีผิวในการดูดน้ำและธาตุ
อาหาร 

- 

๔. อธิบายการจัดระบบของ
ส่ิงมีชีวิต โดยเริ่มจากเซลล์ 
เนื้อเยื่อ อวัยวะ ระบบ
อวัยวะ จนเป็นส่ิงมีชีวิต 
 

• พืชและสัตว์เป็นส่ิงมีชีวิตหลายเซลล์มีการจัดระบบ 
โดยเริ่มจากเซลล์ไปเป็นเนื้อเยื่อ อวัยวะ ระบบ
อวัยวะ และส่ิงมีชีวิตตามลำดับ เซลล์หลายเซลล์มา
รวมกันเป็นเนื้อเยื่อ เนื้อเยื่อหลายชนิดมารวมกัน
และทำงานร่วมกันเป็นอวัยวะ อวัยวะต่าง ๆ ทำงาน
ร่วมกันเป็นระบบอวัยวะ ระบบอวัยวะทุกระบบ
ทำงานร่วมกันเป็นส่ิงมีชีวิต 

- 

๕. อธิบายกระบวนการแพร่
และออสโมซิสจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์และยกตัวอย่าง
การแพร่และออสโมซิส ใน
ชีวิตประจำวัน 
 

• เซลล์มีการนำสารเข้าสู่เซลล์ เพื่อใช้ในกระบวนการ
ต่าง ๆของเซลล์และมีการขจัดสารบางอย่างท่ีเซลล์
ไม่ต้องการออกนอกเซลล์ การนำสารเข้าและออก
จากเซลล์มีหลายวิธี เช่นการแพร่เป็นการเคล่ือนท่ี
ของสารจากบริเวณท่ีมีความเข้มข้นของสารสูงไปสู่
บริเวณท่ีมีความเข้มข้นของสารต่ำ ส่วนออสโมซิส
เป็นการแพร่ของน้ำผ่านเย่ือหุ้มเซลล์จากด้านท่ีมี
ความเข้มข้นของสารละลายต่ำไปยังด้านท่ีมีความ
เข้มข้นของสารละลายสูงกว่า 

- 

๖. ระบุปัจจัยท่ีจำเป็นใน
การสังเคราะห์ด้วยแสงและ
ผลผลิตท่ีเกิดขึ้นจากการ
สังเคราะห์ด้วยแสง โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

• กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชท่ีเกิดขึ้น 
ในคลอโรพลาสต์ จำเป็นต้องใช้ แสง  
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ คลอโรฟิลล์ และน้ำ 
ผลผลิตท่ีได้จาก การสังเคราะห์ด้วยแสง ได้แก่ 
น้ำตาลและแก๊สออกซิเจน 

- 

๗. อธิบายความสำคัญของ • การสังเคราะห์ด้วยแสง เป็นกระบวนการท่ีสำคัญ  



๒๐ 
 

ช้ัน ตัวชี้วัดท่ี สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
การสังเคราะห์ด้วยแสงของ
พืชต่อส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงแวดล้อม 
๘. ตระหนักในคุณค่าของ
พืชท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงแวดล้อม โดยการร่วมกัน
ปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ใน
โรงเรียนและชุมชน 

ต่อส่ิงมีชีวิต เพราะเป็นกระบวนการเดียวที่สามารถ
นำพลังงานแสงมาเปล่ียนเป็นพลังงานในรูป
สารประกอบอินทรีย์และเก็บสะสมในรูปแบบต่าง ๆ 
ในโครงสร้างของพืช พืชจึงเป็นแหล่งอาหารและ
พลังงานท่ีสำคัญของส่ิงมีชีวิตอื่น นอกจากนี้
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงยังเป็นกระบวนการ 
หลักในการสร้างแก๊สออกซิเจนให้กับบรรยากาศ
เพื่อให้ส่ิงมีชีวิตอื่น ใช้ในกระบวนการหายใจ 

 ๙. บรรยายลักษณะและ
หน้าท่ีของไซเล็มและ 
โฟลเอ็ม 
๑๐. เขียนแผนภาพท่ี
บรรยายทิศทางการลำเลียง
สารในไซเล็มและโฟลเอ็ม
ของพืช 
 

• พืชมีไซเล็มและโฟลเอ็ม ซึ่งเป็นเนื้อเยื่อมีลักษณะ
คล้ายท่อ เรียงตัวกันเป็นกลุ่มเฉพาะท่ีโดยไซเล็มทำ
หน้าท่ีลำเลียงน้ำและธาตุอาหารมีทิศทางลำเลียง
จากรากไปสู่ลำต้น ใบ และส่วนต่างๆของพืชเพื่อใช้
ในการสังเคราะห์ด้วยแสง รวมถึงกระบวนการอืน่ๆ 
ส่วนโฟลเอ็มทำหน้าท่ีลำเลียงอาหารท่ีได้จากการ
สังเคราะห์ด้วยแสงมีทิศทางลำเลียงจากบริเวณท่ีมี
การสังเคราะห์ด้วยแสงไปสู่ส่วนต่างๆของพืช 

               - 

๑๑. อธิบายการสืบพันธุ์
แบบอาศัยเพศและไม่อาศัย
เพศของพืชดอก 

• พืชดอกทุกชนิดสามารถสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศได้
และบางชนิดสามารถสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศได้ 

- 

๑๒. อธิบายลักษณะ
โครงสร้างของดอกท่ีมีส่วน
ทำให้เกิดการถ่ายเรณู
รวมทั้งบรรยายการปฏิสนธิ
ของพืชดอกการเกิดผลและ
เมล็ด การกระจายเมล็ด
และการงอกของเมล็ด 
๑๓. ตระหนักถึง
ความสำคัญของสัตว์ที่ช่วย
ในการถ่ายเรณูของพืชดอก
โดยการไม่ทำลายชีวิตของ
สัตว์ที่ช่วยในการถ่ายเรณู 

• การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเป็นการสืบพันธุ์ที่มีการ
ผสมกันของสเปิร์มกับเซลล์ไข่ การสืบพันธุ์แบบ
อาศัยเพศของพืชดอกเกิดขึ้นที่ดอก โดยภายในอับ
เรณูของส่วนเกสรเพศผู้มีเรณู ซึ่งทำหน้าท่ีสร้าง
สเปิร์ม ภายในออวุลของส่วนเกสรเพศเมีย มีถุง
เอ็มบริโอทำหน้าท่ีสร้างเซลล์ไข่ 
• การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ เป็นการสืบพันธุ์ที่
พืชต้นใหม่ไม่ได้เกิดจากการปฏิสนธิระหว่างสเปิร์ม
กับเซลล์ไข่แต่เกิดจากส่วนต่างๆ ของพืช เช่นราก  
ลำต้น ใบมีการเจริญเติบโตและพัฒนาขึ้นมาเป็นต้น
ใหม่ได้ 
• การถ่ายเรณู คือ การเคล่ือนย้ายของเรณูจากอับ
เรณูไปยังยอดเกสรเพศเมียซึ่งเกี่ยวข้องกับลักษณะ
และโครงสร้างของดอก เช่นสีของกลีบดอก ตำแหน่ง
ของเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมีย โดยมีส่ิงท่ีช่วยใน
การถ่ายเรณูเช่นแมลง ลม 
• การถ่ายเรณูจะนำไปสู่การปฏิสนธิ ซึ่งจะเกิดขึ้นที่
ถุงเอ็มบริโอภายในออวุล หลังการปฏิสนธิจะได้ 

- 



๒๑ 
 

ช้ัน ตัวชี้วัดท่ี สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ไซโกตและเอนโดสเปิร์ม ไซโกตจะพัฒนาต่อไปเป็น
เอ็มบริโอ ออวุล พัฒนาไปเป็นเมล็ดและรังไข่พฒันา
ไปเป็นผล 
• ผลและเมล็ดมีการกระจายออกจากต้นเดิม โดย
วิธีการต่างๆ เมื่อเมล็ดไปตกในสภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะสมจะเกิดการงอกของเมล็ด โดยเอ็มบริโอ
ภายในเมล็ดจะเจริญออกมา โดยระยะแรกจะอาศัย
อาหารท่ีสะสมภายในเมล็ดจนกระท่ังใบแท้พัฒนา
จนสามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้เต็มท่ีและสร้าง
อาหารได้เองตามปกติ 

 ๑๔. อธิบายความสำคัญ
ของธาตุอาหารบางชนิดท่ีมี
ผลต่อการเจริญเติบโตและ
การดำรงชีวิตของพืช 
๑๕. เลือกใช้ปุ๋ยท่ีมีธาตุ
อาหารเหมาะสมกับพืชใน
สถานการณ์ท่ีกำหนด 

• พืชต้องการธาตุอาหารท่ีจำเป็นหลายชนิดในการ
เจริญเติบโตและการดำรงชีวิต 
• พืชต้องการธาตุอาหารบางชนิดในปริมาณมาก
ได้แก่ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม 
แมกนีเซียม และกำมะถัน ซึ่งในดินอาจมีไม่เพียงพอ
สำหรับการเจริญเติบโตของพืชจึงต้องมีการให้ธาตุ
อาหารในรูปของปุ๋ยกับพืชอย่างเหมาะสม 

- 

๑๖. เลือกวิธีการขยายพันธุ์
พืชให้เหมาะสมกับความ
ต้องการของมนุษย์โดยใช้
ความรู้เกี่ยวกับ 
การสืบพันธุ์ของพืช 
๑๗. อธิบายความสำคัญ
ของเทคโนโลยีการ
เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืชในการ
ใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ 
๑๘. ตระหนักถึงประโยชน์
ของการขยายพันธุ์พืชโดย
การนำความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

• มนุษย์สามารถนำความรู้เรื่องการสืบพันธุ์แบบ
อาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ มาใช้ในการขยายพันธุ์
เพื่อเพิ่มจำนวนพืช เช่นการใช้เมล็ดท่ีได้จากการ
สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศมาเพาะเล้ียงวิธีการนี้จะได้พืช
ในปริมาณมาก แต่อาจมีลักษณะท่ีแตกต่างไปจาก
พ่อแม่ส่วนการตอนกิ่งการปักชำการต่อกิ่งการติดตา 
การทาบกิ่ง การเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อเป็นการนำความรู้
เรื่องการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชมาใช้ใน
การขยายพันธุ์ เพื่อให้ได้พืชท่ีมีลักษณะเหมือนต้น
เดิม ซึ่งการขยายพันธุ์แต่ละวิธี มีข้ันตอนแตกต่างกัน 
จึงควรเลือกให้เหมาะสมกับความต้องการของมนษุย์
โดยต้องคำนึงถึงชนิดของพืชและลักษณะการ
สืบพันธุ์ของพืช 
• เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืชเป็นการนำ
ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยท่ีจำเป็นต่อการเจริญเติบโต
ของพืชมาใช้ในการเพิ่มจำนวนพืช และทำให้พืช
สามารถเจริญเติบโตได้ในหลอดทดลอง ซึ่งจะได้พชื
จำนวนมากในระยะเวลาส้ัน และสามารถนำ
เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อมาประยุกต์เพื่อการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ปรับปรุงพนัธุ์พืชท่ีมี

- 



๒๒ 
 

ช้ัน ตัวชี้วัดท่ี สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ความสำคัญทางเศรษฐกิจ การผลิตยาและ
สาระสำคัญในพืชและอื่น ๆ 

ม.๒ ๑. ระบุอวัยวะและบรรยาย
หน้าท่ีของอวัยวะท่ี
เกี่ยวข้องในระบบหายใจ 
๒. อธิบายกลไกการหายใจ
เข้าและออกโดยใช้
แบบจำลองรวมทั้งอธิบาย
กระบวนการแลกเปล่ียน
แก๊ส 
๓. ตระหนักถึงความสำคัญ
ของระบบหายใจโดยการ
บอกแนวทางในการดูแล
รักษาอวัยวะในระบบหายใจ
ให้ทำงานเป็นปกติ 
 
 
 
 
 

• ระบบหายใจมีอวัยวะต่างๆท่ีเกี่ยวข้องได้แก่ จมูก 
ท่อลมปอด กะบังลม และกระดูกซี่โครง 
• มนุษย์หายใจเข้า เพื่อนำแก๊สออกซิเจนเข้าสู่
ร่างกายเพื่อนำไปใช้ในเซลล์ และหายใจออกเพื่อ
กำจัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกาย 
• อากาศเคล่ือนท่ีเข้าและออกจากปอดได้ เนื่องจาก
การเปล่ียนแปลงปริมาตรและความดันของอากาศ
ภายในช่องอก ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำงานของกะบัง
ลมและกระดูกซี่โครง 
• การแลกเปล่ียนแก๊สออกซิเจนกับแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ในร่างกาย เกิดขึ้นบริเวณถุงลม
ในปอดกับหลอดเลือดฝอยท่ีถุงลม และระหว่าง
หลอดเลือดฝอยกับเนื้อเยื่อ 
• การสูบบุหรี่การสูดอากาศท่ีมีสารปนเป้ือนและการ
เป็นโรคเกี่ยวกับระบบหายใจบางโรค อาจทำให้เกิด
โรคถุงลมโป่งพองซึ่งมีผลให้ความจุอากาศของปอด
ลดลง ดังนั้นจึงควรดูแลรักษาระบบหายใจ ให้ทำ
หน้าท่ีเป็นปกติ 

- 

๔. ระบุอวัยวะและบรรยาย 
หน้าท่ีของอวัยวะในระบบ
ขับถ่าย ในการกำจัดของ
เสียทางไต 
๕. ตระหนักถึงความสำคัญ
ของระบบขับถ่ายในการ
กำจัดของเสียทางไตโดยการ
บอกแนวทางในการปฏิบัติ
ตนท่ีช่วยให้ระบบขับถ่ายทำ
หน้าท่ีได้อย่างปกติ 

• ระบบขับถ่ายมีอวัยวะท่ีเกี่ยวข้องคือ ไต ท่อไต 
กระเพาะปัสสาวะ และท่อปัสสาวะ โดยมีไต ทำ
หน้าท่ีกำจัดของเสียเช่น ยูเรีย แอมโมเนีย กรดยูริก 
รวมทัง้สารท่ีร่างกายไม่ต้องการออกจากเลือดและ
ควบคุมสารท่ีมีมากหรือน้อยเกินไปเช่นน้ำโดยขับ
ออกมาในรูปของปัสสาวะ 
• การเลือกรับประทานอาหารท่ีเหมาะสม เช่น 
รับประทานอาหารท่ีไม่มีรสเค็มจัดการดื่มน้ำสะอาด
ให้เพียงพอ เป็นแนวทางหนึ่งท่ีช่วยให้ระบบขับถ่าย
ทำหน้าท่ีได้อย่างปกติ 

- 

๖. บรรยายโครงสร้างและ
หน้าท่ีของหัวใจหลอดเลือด 
และเลือด 
๗. อธิบายการทำงานของ
ระบบหมุนเวียนเลือดโดยใช้
แบบจำลอง 

• ระบบหมุนเวียนเลือดประกอบด้วยหัวใจ หลอด
เลือด และเลือด 
• หัวใจของมนุษย์แบ่งเป็น ๔ ห้อง ได้แก่ หัวใจ 
ห้องบน ๒ ห้อง และห้องล่าง ๒ ห้อง ระหว่างหวัใจ
ห้องบนและหัวใจห้องล่างมีล้ินหัวใจกั้น 
• หลอดเลือด แบ่งเป็นหลอดเลือดอาร์เตอรี  
หลอดเลือดเวน หลอดเลือดฝอย ซึ่งมีโครงสร้าง

- 



๒๓ 
 

ช้ัน ตัวชี้วัดท่ี สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ต่างกัน 
• เลือด ประกอบด้วย เซลล์เม็ดเลือด เพลตเลตและ
พลาสมา 
• การบีบและคลายตัวของหัวใจทำให้เลือด
หมุนเวียน และลำเลียงสารอาหาร แก๊ส ของเสียและ
สารอื่นๆ ไปยังอวัยวะและเซลล์ต่างๆ ท่ัวร่างกาย 
• เลือดท่ีมีปริมาณแก๊สออกซิเจนสูงจะออกจากหัวใจ
ไปยังเซลล์ต่างๆ ท่ัวร่างกายขณะเดียวกันแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์จากเซลล์จะแพร่เข้าสู่เลือดและ
ลำเลียงกลับเข้าสู่หัวใจและถูกส่งไปแลกเปล่ียนแก๊ส
ท่ีปอด 

 ๘. ออกแบบการทดลอง
และทดลองในการ
เปรียบเทียบอัตราการเต้น
ของหัวใจขณะปกติ 
และหลังทำกิจกรรม 
๙. ตระหนักถึงความสำคัญ
ของระบบหมุนเวียนเลือด 
โดยการบอกแนวทางในการ
ดูแลรักษาอวัยวะในระบบ
หมุนเวียนเลือดให้ทำงาน
เป็นปกติ 

• ชีพจรบอกถึงจังหวะการเต้นของหัวใจ ซึ่งอัตราการ
เต้นของหัวใจในขณะปกติและหลังจากทำกิจกรรม
ต่าง ๆ จะแตกต่างกัน ส่วนความดันเลือดระบบ
หมุนเวียนเลือดเกิดจากการทำงานของหัวใจและ
หลอดเลือด 
• อัตราการเต้นของหัวใจมีความแตกต่างกันในแต่ละ
บุคคลคนท่ีเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดจะส่งผลทำ
ให้หัวใจสูบฉีดเลือดไม่เป็นปกติ 
• การออกกำลังกายการเลือกรับประทานอาหาร 
การพักผ่อน และการรักษาภาวะอารมณ์ให้เป็นปกติ 
จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการดูแลรักษาระบบ
หมุนเวียนเลือดให้เป็นปกติ  

- 

๑๐. ระบุอวัยวะและ
บรรยายหน้าท่ีของอวัยวะ
ในระบบประสาทส่วนกลาง
ในการควบคุมการทำงาน
ต่างๆ ของร่างกาย 
๑๑. ตระหนักถึงความ 
สำคัญของระบบประสาท 
โดยการบอกแนวทางในการ
ดูแลรักษารวมถึงการ
ป้องกัน การกระทบ 
กระเทือนและอันตรายต่อ
สมองและไขสันหลัง 

• ระบบประสาทส่วนกลาง ประกอบด้วยสมองและ
ไขสันหลัง จะทำหน้าท่ีร่วมกับเส้นประสาทซึ่งเป็น
ระบบประสาทรอบนอก ในการควบคุมการทำงาน
ของอวัยวะต่างๆ รวมถงึการแสดงพฤติกรรมเพื่อการ
ตอบสนองต่อส่ิงเร้า 
• เมื่อมีส่ิงเร้ามากระตุ้นหน่วยรับความรู้สึก จะเกิด
กระแสประสาทส่งไปตามเซลล์ประสาทรับความรู้สึก
ไปยังระบบประสาทส่วนกลาง แล้วส่งกระแส
ประสาทมาตามเซลล์ประสาทส่ังการ ไปยังหน่วย
ปฏิบัติงาน เช่นกล้ามเนื้อ 
• ระบบประสาทเป็นระบบท่ีมีความซับซ้อนและมี
ความสัมพันธ์กับทุกระบบในร่างกาย ดังนั้นจึงควร
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุท่ีกระทบกระเทือนต่อสมอง 
หลีกเล่ียงการใช้สารเสพติด หลีกเล่ียงภาวะเครียด 

- 



๒๔ 
 

ช้ัน ตัวชี้วัดท่ี สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
และรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ เพื่อดูแลรักษา
ระบบประสาทให้ทำงานปกติ 

 ๑๒. ระบุอวัยวะและ
บรรยายหน้าท่ีของอวัยวะ
ในระบบสืบพันธุ์ของเพศ
ชายและเพศหญิงโดยใช้
แบบจำลอง 
๑๓. อธิบายผลของฮอร์โมน
เพศชายและเพศหญิงท่ี
ควบคุมการเปล่ียนแปลง
ของร่างกายเมื่อเข้าสู่วัย
หนุ่มสาว 
๑๔. ตระหนักถึงการเปล่ียน 
แปลงของร่างกายเมื่อเข้าสู่
วัยหนุ่มสาวโดยการดูแล
รักษาร่างกายและจิตใจของ
ตนเองในช่วงท่ีมีการ
เปล่ียนแปลง 

• มนุษย์มีระบบสืบพันธุ์ที่ประกอบด้วยอวัยวะต่าง ๆ 
ท่ีทำหน้าท่ีเฉพาะ โดยรังไข่ในเพศหญิงจะทำหน้าท่ี
ผลิตเซลล์ไข่ ส่วนอัณฑะในเพศชาย จะทำหน้าท่ี
สร้างเซลล์อสุจิ 
• ฮอร์โมนเพศทำหน้าท่ีควบคุมการแสดงออกของ
ลักษณะทางเพศท่ีแตกต่างกัน เมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว 
จะมีการสร้างเซลล์ไข่และเซลล์อสุจิ การตกไข่ การมี
รอบเดือน และถ้ามีการปฏิสนธิของเซลล์ไข่ และ
เซลล์อสุจิจะทำให้เกิดการต้ังครรภ์                                                             

- 

 ๑๕. อธิบายการตกไข ่การมี
ประจำเดือนการปฏิสนธิ 
และการพัฒนาของไซโกต 
จนคลอดเป็นทารก 
๑๖. เลือกวิธีการคุมกำเนิด
ท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์
ท่ีกำหนด 
๑๗. ตระหนักถึงผลกระทบ
ของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอนั
ควร โดยการประพฤติตนให้
เหมาะสม 

• การมีประจำเดือนมีความสัมพันธ์กับการตกไข่ โดย
เป็นผลจากการเปล่ียนแปลงของระดับฮอร์โมนเพศ
หญิง 
• เมื่อเพศหญิงมีการตกไข่และเซลล์ไข่ได้รับการ
ปฏิสนธิกับเซลล์อสุจิจะทำให้ได้ไซโกต ไซโกตจะ
เจริญเป็นเอ็มบริโอและฟีตัส จนกระท่ังคลอดเป็น
ทารก แต่ถ้าไม่มีการปฏิสนธิเซลล์ไข่จะสลายตัว ผนัง
ด้านในมดลูกรวมทั้งหลอดเลือดจะสลายตัวและหลุด
ลอกออกเรียกว่าประจำเดือน 
• การคุมกำเนิดเป็นวิธีป้องกันไม่ให้เกิดการต้ังครรภ์ 
โดยป้องกันไม่ให้เกิดการปฏิสนธิหรือไม่ให้มีการฝัง
ตัวของเอ็มบริโอ ซึ่งมีหลายวิธีเช่นการใช้ถุงยาง
อนามัยการกินยาคุมกำเนิด 

- 

ม.๓ - - - 

 
 
 
 
 



๒๕ 
 

สาระที ่๑   วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
มาตรฐาน ว ๑.๓  เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม   
การเปล่ียนแปลงทางพันธุกรรมท่ีมีผลต่อส่ิงมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิตรวมท้ัง
นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 
ช้ัน ตัวชี้วัดท่ี สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ป.๑ - - - 
ป.๒ 

 
 

๑. เปรียบเทียบลักษณะของ
ส่ิงมีชีวิตและส่ิงไม่มีชีวิตจาก
ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
 

• ส่ิงท่ีอยู่รอบตัวเรามีท้ังท่ีเป็นส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงไม่มีชีวิตส่ิงมีชีวิตต้องการอาหาร มีการหายใจ
เจริญเติบโต ขับถ่ายเคล่ือนไหว ตอบสนองต่อส่ิง
เร้าและสืบพันธุ์ได้ลูกท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อ
แม่ส่วนส่ิงไม่มีชีวิตจะไม่มีลักษณะดังกล่าว 

              - 

ป.๓ - - - 
ป.๔ ๑. จำแนกส่ิงมีชีวิตโดยใช้

ความเหมือนและความ
แตกต่างของลักษณะของ
ส่ิงมีชีวิตออกเป็นกลุ่มพืช 
กลุ่มสัตว์ และกลุ่มท่ีไม่ใช่
พืชและสัตว์ 

• ส่ิงมีชีวิตมีหลายชนิดสามารถจัดกลุ่มได้ โดยใช้
ความเหมือนและความแตกต่างของลักษณะต่างๆ 
เช่นกลุ่มพืชสร้างอาหารเองได้ และเคล่ือนท่ีด้วย
ตนเองไม่ได้ กลุ่มสัตว์กินส่ิงมีชีวิตอื่นเป็นอาหาร 
และเคล่ือนท่ีได้ กลุ่มท่ีไม่ใช่พืชและสัตว์เช่น เห็ด 
รา จุลินทรีย์ 

- 

๒. จำแนกพืชออกเป็นพืช
ดอกและพืชไม่มีดอก โดยใช้
การมีดอกเป็นเกณฑ์ โดยใช้
ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 

• การจำแนกพืช สามารถใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์ 
ในการจำแนกได้เป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอก 

- 

๓. จำแนกสัตว์ออกเป็นสัตว์
มีกระดูกสันหลัง และสัตว์
ไม่มีกระดูกสันหลัง โดยใช้
การมีกระดูกสันหลังเป็น
เกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลท่ี
รวบรวมได้ 
๔. บรรยายลักษณะเฉพาะท่ี
สังเกตได้ของสัตว์มีกระดูก
สันหลังในกลุ่มปลา กลุ่ม
สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 
กลุ่มสัตว์ เล้ือยคลาน กลุ่ม
นก และกลุ่มสัตว์เล้ียงลูก
ด้วยน้ำนมยกตัว อย่าง
ส่ิงมีชีวิตในแต่ละกลุ่ม 

• การจำแนกสัตว์สามารถใช้การมีกระดูกสันหลัง
เป็นเกณฑ์ในการจำแนก ได้เป็นสัตว์มีกระดูกสัน
หลัง และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 
• สัตว์มีกระดูกสันหลังมีหลายกลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
ปลา กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก กลุ่ม
สัตว์เล้ือยคลาน กลุ่มนกและกลุ่มสัตว์เล้ียงลูกด้วย
น้ำนม ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีลักษณะเฉพาะท่ีสังเกตได้ 

- 

ป.๕ ๑. อธิบายลักษณะทาง • ส่ิงมีชีวิตท้ังพืชสัตว์และมนุษย์ เมื่อโตเต็มท่ีจะมี - 



๒๖ 
 

ช้ัน ตัวชี้วัดท่ี สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
พันธุกรรมท่ีมีการถ่ายทอด
จากพ่อแม่สู่ลูกของพืชสัตว์
และมนุษย์ 
๒. แสดงความอยากรู้อยาก
เห็นโดยการถามคำถาม
เกี่ยวกับลักษณะท่ีคล้ายคลึง
กันของตนเองกับพ่อแม ่

การสืบพันธุ์เพื่อเพิ่มจำนวนและดำรงพันธุ์ โดยลูก
ท่ีเกิดมาจะได้รับการถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมจากพ่อแม่  
ทำให้มีลักษณะทางพันธุกรรมท่ีเฉพาะแตกต่าง
จากส่ิงมีชีวิตชนิดอื่น 
• พืชมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เช่น
ลักษณะของใบ สีดอก 
• สัตว์มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เช่น 
สีขนลักษณะของขน ลักษณะของหู 
• มนุษย์มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เช่น 
เชิงผมท่ีหน้าผาก ลักยิ้ม ลักษณะหนังตา การห่อ
ล้ิน ลักษณะของต่ิงหู 

ป.๖ - - - 
ม.๑ - - - 
ม.๒ - - - 
ม.๓ ๑. อธิบายความสัมพันธ์

ระหว่างยีน ดีเอ็นเอ และ
โครโมโซม โดยใช้
แบบจำลอง 

• ลักษณะทางพันธุกรรมของส่ิงมีชีวิตสามารถ
ถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปยังอกีรุ่นหนึง่ได้ โดยมียีน
เป็นหน่วยควบคุมลักษณะทางพันธุกรรม 
• โครโมโซมประกอบด้วย ดีเอ็นเอ และโปรตีนขด
อยู่ในนิวเคลียส ยีน ดีเอ็นเอ และโครโมโซม มี
ความสัมพันธ์กันโดยบางส่วนของดีเอ็นเอ ทำ
หน้าท่ีเป็นยีนท่ีกำหนดลักษณะของส่ิงมีชีวิต 
• ส่ิงมีชีวิตท่ีมีโครโมโซม ๒ ชุด โครโมโซม 
ท่ีเป็นคู่กันมีการเรียงลำดับของยีนบนโครโมโซม
เหมือนกัน เรียกว่า ฮอมอโลกัสโครโมโซม ยีนหนึ่ง
ท่ีอยู่บนคู่ฮอมอโลกัสโครโมโซม อาจมีรูปแบบ
แตกต่างกัน เรียกแต่ละรูปแบบของยีนท่ีต่างกันนี้
ว่า แอลลีล ซึ่งการเข้าคู่กันของแอลลีลต่างๆอาจ
ส่งผลทำให้ส่ิงมีชีวิตมีลักษณะท่ีแตกต่างกันได้ 
• ส่ิงมีชีวิตแต่ละชนิดมีจำนวนโครโมโซมคงท่ี 
มนุษย์มีจำนวนโครโมโซม ๒๓ คู่ เป็นออโตโซม 
๒๒ คู่ และโครโมโซมเพศ ๑ คู่ เพศหญิงมี
โครโมโซมเพศเป็น XX  เพศชายมีโครโมโซมเพศ
เป็น XY 

- 

๒. อธิบายการถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรมจาก
การผสมโดยพิจารณา
ลักษณะเดียวที่  แอลลีลเด่น

• เมนเดลได้ศึกษาการถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมของต้นถั่วชนิดหนึ่ง และนำมาสู่
หลักการพื้นฐานของการถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมของส่ิงมีชีวิต 

- 



๒๗ 
 

ช้ัน ตัวชี้วัดท่ี สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ข่มแอลลีลด้อยอย่าง
สมบูรณ์ 
๓. อธิบายการเกิดจีโนไทป์
และฟีโนไทป์ของลูกและ
คำนวณอัตราส่วนการเกิด       
จีโนไทป์และฟีโนไทป์ของ
รุ่นลูก 

• ส่ิงมีชีวิตท่ีมีโครโมโซมเป็น ๒ ชุด ยีนแต่ละ
ตำแหน่งบน ฮอมอโลกัสโครโมโซมมี ๒ แอลลีล 
โดยแอลลีลหนึ่งมาจากพ่อ และอีกแอลลีลมาจาก
แม่ ซึ่งอาจมีรูปแบบเดียวกัน หรือแตกต่างกัน 
แอลลีลท่ีแตกต่างกันนี้ แอลลีล หนึ่งอาจมีการ
แสดงออกข่มอีกแอลลีลหนึ่งได้ เรียก   แอลลีลนั้น
ว่าเป็นแอลลีลเด่น ส่วนแอลลีลท่ีถูกข่มอย่าง
สมบูรณ์เรียกว่าเป็นแอลลีลด้อย 
• เมื่อมีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ แอลลีลท่ีเป็นคู่กัน
ในแต่ละ ฮอมอโลกัสโครโมโซมจะแยกจากกันไปสู่
เซลล์สืบพันธุ์แต่ละเซลล์ โดยแต่ละเซลล์สืบพันธุ์
จะได้รับเพียง ๑ แอลลีลและจะมาเข้าคู่กับแอลลีล
ท่ีตำแหน่งเดียวกันของอีกเซลล์สืบพันธุ์หนึ่งเมื่อ
เกิดการปฏิสนธิ จนเกิดเป็นจีโนไทป์และแสดงฟีโน
ไทป์ในรุ่นลูก 

 ๔. อธิบายความแตกต่าง
ของการแบ่งเซลล์แบบไมโท
ซิสและไมโอซิส 

• กระบวนการแบ่งเซลล์ของส่ิงมีชีวิตมี ๒ แบบ 
คือ      ไมโทซิส และไมโอซิส 
• ไมโทซิสเป็นการแบ่งเซลล์เพื่อเพิ่มจำนวนเซลล์
ร่างกายผลจากการแบ่งจะได้เซลล์ใหม่ ๒ เซลล์ ท่ี
มีลักษณะและจำนวนโครโมโซมเหมือนเซลล์ต้ังต้น 
• ไมโอซิส เป็นการแบ่งเซลล์เพื่อสร้างเซลล์
สืบพันธุ์ผลจากการแบ่งจะได้เซลล์ใหม่ ๔ เซลล์ ท่ี
มีจำนวนโครโมโซมเป็นครึ่งหนึ่งของเซลล์ต้ังต้น 
เมื่อเกิดการปฏิสนธิของเซลล์สืบพันธุ์ ลูกจะได้รับ
การถ่ายทอดโครโมโซมชุดหนึ่งจากพ่อและอีกชุด
หนึ่งจากแม่จึงเป็นผลให้รุ่นลูกมีจำนวนโครโมโซม
เท่ากับรุ่นพ่อแม่และจะคงท่ีในทุกๆรุ่น 

- 

 ๕. บอกได้ว่าการเปล่ียน 
แปลงของยีนหรือโครโมโซม
อาจทำให้เกิดโรคทาง
พันธุกรรมพร้อมท้ังยก 
ตัวอย่างโรคทางพันธุกรรม 
๖. ตระหนักถึงประโยชน์
ของความรู้เรื่องโรคทาง
พันธุกรรมโดยรูว้่าก่อน
แต่งงานควรปรึกษาแพทย์
เพื่อตรวจและวินิจฉัยภาวะ
เส่ียงของลูกท่ีอาจเกิดโรค

• การเปล่ียนแปลงของยีนหรือโครโมโซม ส่งผลให้
เกิดการเปล่ียนแปลงลักษณะทางพันธุกรรมของ
ส่ิงมีชีวิต เช่นโรคธาลัสซีเมีย เกิดจากการ
เปล่ียนแปลงของยีน กลุ่มอาการดาวน์เกิดจากการ
เปล่ียนแปลงจำนวนโครโมโซม 
• โรคทางพันธุกรรมสามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่
ไปสู่ลูกได้ดังนั้นก่อนแต่งงานและมีบุตรจึงควร
ป้องกันโดยการตรวจและวินิจฉัยภาวะเส่ียงจาก
การถ่ายทอดโรคทางพันธุกรรม 

- 



๒๘ 
 

ช้ัน ตัวชี้วัดท่ี สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ทางพันธุกรรม 

 ๗. อธิบายการใช้ประโยชน์
จากส่ิงมีชีวิตดัดแปร
พันธุกรรมและผลกระทบท่ี
อาจมีต่อมนุษย์และ
ส่ิงแวดล้อมโดยใช้ข้อมูลท่ี
รวบรวมได้ 
๘. ตระหนักถึงประโยชน์
และผลกระทบของส่ิงมีชีวิต
ดัดแปรพันธุกรรมท่ีอาจมี
ต่อมนุษย์และส่ิงแวดล้อม
โดยการเผยแพร่ความรู้ท่ีได้
จากการโต้แย้งทาง
วิทยาศาสตร์ซึ่งมีข้อมูล
สนับสนุน 

• มนุษย์เปล่ียนแปลงพันธุกรรมของส่ิงมีชีวิตตาม
ธรรมชาติ เพื่อให้ได้ส่ิงมีชีวิตท่ีมีลักษณะตาม
ต้องการ เรียกส่ิงมีชีวิตนี้ว่าส่ิงมีชีวิตดัดแปร
พันธุกรรม 
• ในปัจจุบันมนุษย์มีการใช้ประโยชน์จากส่ิงมีชีวิต
ดัดแปรพันธุกรรมเป็นจำนวนมาก เช่นการผลิต
อาหาร การผลิตยารักษาโรค การเกษตร อย่างไรก็
ดีสังคมยังมีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของ
ส่ิงมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงแวดล้อม ซึ่งยังทำการติดตามศึกษาผลกระทบ
ดังกล่าว 

- 

 ๙. เปรียบเทียบความหลาก 
หลายทางชีวภาพในระดับ
ชนิดส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ
ต่างๆ 
๑๐. อธิบายความสำคัญ
ของความหลากหลายทาง
ชีวภาพท่ีมีต่อการรักษา
สมดุลของระบบนิเวศและ
ต่อมนุษย์ 
๑๑. แสดงความตระหนักใน
คุณค่าและความสำคัญของ
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ โดยมีส่วนร่วมใน
การดูแลรักษาความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

• ความหลากหลายทางชีวภาพ มี ๓ ระดับ ได้แก่
ความหลากหลายของระบบนิเวศ ความ
หลากหลายของชนิดส่ิงมีชีวิต และความ
หลากหลายทางพันธุกรรม ความหลากหลายทาง
ชีวภาพนี้มีความสำคัญต่อการรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศ ระบบนิเวศท่ีมีความหลากหลายทาง
ชีวภาพสูงจะรักษาสมดุลได้ดีกว่าระบบนิเวศท่ีมี
ความหลากหลายทางชีวภาพต่ำกว่า นอกจากนี้
ความหลากหลายทางชีวภาพยังมีความสำคัญต่อ
มนุษย์ในด้านต่างๆเช่น ใช้เป็นอาหารยารักษาโรค
วัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่างๆดังนั้นจึงเป็นหน้าท่ี
ของทุกคนในการดูแลรักษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพให้คงอยู่ 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 
 

สาระที ่๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ 
มาตรฐาน ว ๒.๑ เข้าใจสมบัติของสสารองค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับโครงสร้าง
และแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปล่ียนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลายและ
การเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 

ช้ัน ตัวชี้วัดท่ี สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ป.๑ ๑. อธิบายสมบติัท่ีสังเกตได้

ของวัสดุท่ีใช้ทำวัตถุซึ่งทำจาก
วัสดุชนิดเดียวหรือหลายชนิด
ประกอบกันโดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ 
๒. ระบุชนิดของวัสดุและจัด
กลุ่มวัสดุตามสมบัติท่ีสังเกตได้ 

• วัสดุท่ีใช้ทำวัตถุท่ีเป็นของเล่นของใช้มีหลาย
ชนิด เช่นผ้า แก้ว พลาสติก ยาง ไม้ อิฐ หิน 
กระดาษ โลหะ วัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติท่ีสังเกต
ได้ต่างๆ เช่นสี นุ่ม แข็งขรุขระ เรียบ ใส ขุ่น ยืด
หดได้ บิดงอได้ 
• สมบัติท่ีสังเกตได้ของวัสดุแต่ละชนิดอาจ
เหมือนกัน ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการ
จัดกลุ่มวัสดุได้ 
• วัสดุบางอย่างสามารถนำมาประกอบกันเพื่อ 
ทำเป็นวัตถุต่างๆ เช่น ผ้า และกระดุมใช้ทำเส้ือ 
ไม้และโลหะใช้ทำกระทะ 

- 

ป.๒ ๑. เปรียบเทียบสมบัติการดูด
ซับน้ำของวัสดุโดยใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์และระบุการนำ
สมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุไป
ประยุกต์ใช้ในการทำวัตถุใน
ชีวิตประจำวัน 

• วัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติการดูดซับน้ำแตกต่าง
กันจึงนำไปทำวัตถุเพื่อใช้ประโยชน์ได้แตกต่าง
กัน เช่นใช้ผ้าท่ีดูดซับน้ำได้มากทำผ้าเช็ดตัว ใช้
พลาสติกซึ่งไม่ดูดซับน้ำทำร่ม 
 

- 

๒. อธิบายสมบัติท่ีสังเกตได้
ของวัสดุท่ีเกิดจากการนำวัสดุ
มาผสมกันโดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

• วัสดุบางอย่างสามารถนำมาผสมกันซึ่งทำให้ได้
สมบติัท่ีเหมาะสม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตาม
ต้องการ เช่นแป้งผสมน้ำตาลและกะทิ ใช้ทำ
ขนมไทย ปูนปลาสเตอร์ผสมเยื่อกระดาษใช้ทำ
กระปุกออมสิน ปูนผสมหิน ทราย และน้ำใช้ทำ
คอนกรีต 

- 

๓. เปรียบเทียบสมบัติท่ีสังเกต
ได้ของวัสดุ เพื่อนำมาทำเป็น
วัตถุในการใช้งานตาม
วัตถุประสงค์ และอธิบายการ
นำวัสดุท่ีใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ 
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
๔. ตระหนักถึงประโยชน์ของ
การนำวัสดุท่ีใช้แล้วกลับมาใช้
ใหม่ โดยการนำวัสดุท่ีใช้แล้ว
กลับมาใช้ใหม่ 

• การนำวัสดุมาทำเป็นวัตถุในการใช้งานตาม
วัตถุประสงค์ขึ้นอยู่กับสมบัติของวัสดุ วัสดุท่ีใช้
แล้วอาจนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่นกระดาษใช้
แล้วอาจนำมาทำเป็นจรวดกระดาษ ดอกไม้
ประดิษฐ์ถุงใส่ของ 

- 



๓๐ 
 

ช้ัน ตัวชี้วัดท่ี สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ป.๓ ๑. อธิบายว่าวัตถุประกอบข้ึน

จากช้ินส่วนย่อยๆ ซึ่งสามารถ
แยกออกจากกันได้ และ
ประกอบกันเป็นวัตถุช้ินใหม่ได้
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 

• วัตถุอาจทำจากช้ินส่วนย่อยๆ ซึ่งแต่ละช้ินมี
ลักษณะเหมือนกันมาประกอบเข้าด้วยกันเมื่อ
แยกช้ินส่วนย่อยๆ แต่ละช้ินของวัตถุออกจาก
กันสามารถนำช้ินส่วนเหล่านั้นมาประกอบเป็น
วัตถุช้ินใหม่ได้ เช่นกำแพงบ้านมีก้อนอิฐหลายๆ
ก้อนประกอบเข้าด้วยกันและสามารถนำก้อนอิฐ
จากกำแพงบ้านมาประกอบเป็นพื้นทางเดินได้ 

- 

๒. อธิบายการเปล่ียนแปลงของ
วัสดุเมื่อทำให้ร้อนขึ้นหรือทำให้
เย็นลงโดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

• เมื่อให้ความร้อนหรือทำให้วัสดุร้อนขึ้น และ
เมื่อลดความร้อนหรือทำให้วัสดุเย็นลง วัสดุจะ
เกิดการเปล่ียนแปลงได้ เช่นสีเปล่ียนรูปร่าง
เปล่ียน 

- 

ป.๔ ๑. เปรียบเทียบสมบัติทาง
กายภาพด้านความแข็ง สภาพ
ยืดหยุ่น การนำความร้อน และ
การนำไฟฟ้าของวัสดุโดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์จากการ
ทดลองและระบุการนำสมบัติ
เรื่องความแข็งสภาพยืดหยุ่น
การนำความร้อนและการนำ
ไฟฟ้าของวัสดุไปใช้ในชีวิต 
ประจำวันผ่านกระบวนการ
ออกแบบช้ินงาน 
๒. แลกเปล่ียนความคิดกับผู้อื่น
โดยการอภิปรายเกี่ยวกับสมบัติ
ทางกายภาพของวัสดุอย่างมี
เหตุผลจากการทดลอง 

• วัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติทางกายภาพแตกต่าง
กันวัสดุท่ีมีความแข็งจะทนต่อแรงขูดขีด วัสดุท่ี
มีสภาพยืดหยุ่นจะเปล่ียนแปลงรูปร่างเมื่อมีแรง
มากระทำและกลับสภาพเดิมได้ วัสดุท่ีนำความ
ร้อนจะร้อนได้เร็วเมื่อได้รับความร้อนและวัสดุท่ี
นำไฟฟ้าได้จะให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้ ดังนั้นจึง
อาจนำสมบัติต่างๆมาพิจารณาเพื่อใช้ใน
กระบวนการออกแบบช้ินงานเพื่อใช้ประโยชน ์
ในชีวิตประจำวัน 
 

- 

๓. เปรียบเทียบสมบัติของ
สสารท้ัง๓ สถานะจากข้อมูลท่ี
ได้จากการสังเกตมวล การ
ต้องการท่ีอยู่รูปร่างและ
ปริมาตรของสสาร 
๔. ใช้เครื่องมือเพื่อวัดมวลและ
ปริมาตรของสสาร ท้ัง๓สถานะ 

• วัสดุเป็นสสารเพราะมีมวลและต้องการท่ีอยู่ 
สสารมีสถานะเป็นของแข็งของเหลวหรือแก๊ส 
ของแข็งมีปริมาตรและรูปร่างคงท่ี ของเหลวมี
ปริมาตรคงท่ี แต่มีรูปร่างเปล่ียนไปตามภาชนะ
เฉพาะส่วนท่ีบรรจุของเหลว ส่วนแก๊สมีปริมาตร
และรูปร่างเปล่ียนไปตามภาชนะท่ีบรรจุ 

- 

ป.๕ ๑. อธิบายการเปล่ียนสถานะ
ของสสาร เมื่อทำให้สสารร้อน
ขึ้นหรือเย็นลง โดยใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์ 

• การเปล่ียนสถานะของสสารเป็นการ
เปล่ียนแปลงทางกายภาพ เมื่อเพิ่มความร้อน
ให้กับสสารถึงระดับหนึ่งจะทำให้สสารท่ีเป็น
ของแข็งเปล่ียนสถานะเป็นของเหลว เรียกว่า 

- 



๓๑ 
 

ช้ัน ตัวชี้วัดท่ี สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
การหลอมเหลว และเมื่อเพิ่มความร้อนต่อไป
จนถึงอีกระดับหนึ่งของเหลวจะเปล่ียนเป็นแก๊ส 
เรียกว่าการกลายเป็นไอ แต่เมื่อลดความร้อนลง
ถึงระดับหนึ่ง แก๊สจะเปล่ียนสถานะเป็น
ของเหลว เรียกว่าการควบแน่น และถ้าลดความ
ร้อนต่อไปอีกจนถึงระดับหนึ่งของเหลวจะ
เปล่ียนสถานะเป็นของแข็ง เรียกว่า การแข็งตัว 
สสารบางชนิดสามารถเปล่ียนสถานะจาก
ของแข็งเป็นแก๊สโดยไม่ผ่านการเป็นของเหลว 
เรียกว่า การระเหิด ส่วนแก๊สบางชนิดสามารถ
เปล่ียนสถานะเป็นของแข็งโดยไม่ผ่านการเป็น
ของเหลว เรียกว่า การระเหิดกลับ 

๒. อธิบายการละลายของสาร
ในน้ำ โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

• เมื่อใส่สารลงในน้ำแล้วสารนั้นรวมเป็น 
เนื้อเดียวกันกับน้ำท่ัวทุกส่วน แสดงว่าสารเกิด
การละลาย เรียกสารผสมท่ีได้ว่าสารละลาย 

- 

๓. วิเคราะห์การเปล่ียนแปลง
ของสารเมื่อเกิดการ
เปล่ียนแปลง ทางเคมี โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ 
 

• เมื่อผสมสาร ๒ ชนิดขึ้นไปแล้วมีสารใหม่
เกิดขึ้น ซึ่งมีสมบัติต่างจากสารเดิมหรือเมื่อสาร
ชนิดเดียว เกิดการเปล่ียนแปลงแล้วมีสารใหม่
เกิดขึ้น การเปล่ียนแปลงนี้เรียกว่า  
การเปล่ียนแปลงทางเคมี ซึ่งสังเกตได้จากมีสี
หรือกล่ินต่างจากสารเดิม หรือมีฟองแก๊ส หรือมี
ตะกอนเกิดขึ้น หรือมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของ
อุณหภูมิ 

- 

๔. วิเคราะห์และระบุการ
เปล่ียนแปลงท่ีผันกลับได้และ
การเปล่ียนแปลงท่ีผันกลับไม่ได้ 
 

• เมื่อสารเกิดการเปล่ียนแปลงแล้ว สารสามารถ
เปล่ียนกลับเป็นสารเดิมได้เป็นการเปล่ียนแปลง
ท่ีผันกลับได้ เช่น การหลอมเหลว การกลายเป็น
ไอ การละลาย แต่สารบางอย่างเกิดการ
เปล่ียนแปลง แล้วไม่สามารถเปล่ียนกลับเป็น
สารเดิมได้ เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีผันกลับไม่ได้ 
เช่นการเผาไหม้ การเกิดสนิม 

- 
 

ป.๖ ๑. อธิบายและเปรียบเทียบการ
แยกสารผสม โดยการหยิบออก 
การร่อน การใช้แมเ่หล็กดึงดูด 
การรินออก การกรอง และการ
ตกตะกอน โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ รวมท้ังระบุวิธี
แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

• สารผสมประกอบด้วยสารต้ังแต่ ๒ ชนิดขึ้นไป
ผสมกัน เช่น น้ำมันผสมน้ำ ข้าวสารปนกรวด
ทราย วิธีการท่ีเหมาะสมในการแยกสารผสม
ขึ้นอยู่กับลักษณะและสมบัติของสารท่ีผสมกัน 
ถ้าองค์ประกอบของสารผสมเป็นของแข็งกับ
ของแข็งท่ีมีขนาดแตกต่างกันอย่างชัดเจน อาจ
ใช้วิธีการหยิบออกหรือการร่อนผ่านวัสดุท่ีมีรูถ้า

- 



๓๒ 
 

ช้ัน ตัวชี้วัดท่ี สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
เกี่ยวกับการแยกสาร มีสารใดสารหนึ่งเป็นสารแม่เหล็กอาจใช้

วิธีการใช้แม่เหล็กดึงดูด ถ้าองค์ประกอบเป็น
ของแข็งท่ีไม่ละลายในของเหลว อาจใช้วิธีการ
รินออก การกรอง หรือการตกตะกอน ซึง่วิธีการ
แยกสารสามารถนำไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวันได้ 

ม.๑ 
 

๑. อธิบายสมบัติทางกายภาพ
บางประการของธาตุโลหะ 
อโลหะ และกึ่งโลหะ โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีได้จาก
การสังเกตและการทดสอบ 
และใช้สารสนเทศท่ีได้จาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งจัด
กลุ่มธาตุเป็นโลหะ อโลหะ และ
กึ่งโลหะ 

• ธาตุแต่ละชนิดมีสมบัติเฉพาะตัวและมีสมบัติ 
ทางกายภาพบางประการเหมือนกันและบาง
ประการต่างกัน ซึ่งสามารถนำมาจัดกลุ่มธาตุ
เป็นโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ ธาตุโลหะมีจุด
เดือด จุดหลอมเหลวสูง มีผิวมันวาว นำความ
ร้อน นำไฟฟ้า ดึงเป็นเส้นหรือตีเป็นแผ่นบาง ๆ 
ได้ และมีความหนาแน่นท้ังสูงและต่ำ ธาตุ
อโลหะมีจุดเดือด จุดหลอมเหลวต่ำ มีผิวไม่มัน
วาว ไม่นำความร้อน ไม่นำไฟฟ้า เปราะ แตกหัก
ง่าย และมีความหนาแน่นต่ำ ธาตุกึ่งโลหะมี
สมบัติบางประการเหมือนโลหะ และสมบัติบาง
ประการเหมือนอโลหะ 

- 
 
 
 

 ๒. วิเคราะห์ผลจากการใช้ธาตุ
โลหะอโลหะ กึ่งโลหะและธาตุ
กัมมันตรังสี ท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิต
ส่ิงแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคม 
จากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
๓. ตระหนักถึงคุณค่าของการ
ใช้ธาตุโลหะอโลหะกึ่งโลหะธาตุ
กัมมันตรังสีโดยเสนอแนวทาง 
การใช้ธาตุอย่างปลอดภัยคุ้มค่า 

• ธาตุโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ ท่ีสามารถแผ่
รังสีได้จัดเป็นธาตุกัมมันตรังสี 
• ธาตุมีท้ังประโยชน์และโทษ การใช้ธาตุโลหะ 
อโลหะกึ่งโลหะ ธาตุกัมมันตรังสีควรคำนึงถึง
ผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิตส่ิงแวดล้อมเศรษฐกิจและ
สังคม 

- 

 ๔. เปรียบเทียบจุดเดือด  
จุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์
และสารผสม โดยการวัด
อุณหภูม ิเขียนกราฟแปล
ความหมายข้อมูลจากกราฟ 
หรือสารสนเทศ 

• สารบริสุทธิ์ประกอบด้วยสารเพียงชนิดเดียว 
ส่วนสารผสมประกอบด้วยสารต้ังแต่ ๒ ชนิด 
ขึ้นไปสารบริสุทธิ์แต่ละชนิดมีสมบัติบางประการ 
ท่ีเป็นค่าเฉพาะตัว เช่น จุดเดือดและจุด
หลอมเหลวคงท่ี แต่สารผสมมีจุดเดือดและจุด
หลอมเหลวไม่คงท่ีขึ้นอยู่กับชนิดและสัดส่วน
ของสารท่ีผสมอยู่ด้วยกัน 

- 

 ๕. อธิบายและเปรียบเทียบ
ความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์
และสารผสม 

• สารบริสุทธิ์แต่ละชนิดมีความหนาแน่น หรือ 
มวลต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรคงท่ี เป็นค่าเฉพาะ 
ของสารนั้น ณ สถานะและอุณหภูมิหนึ่ง 

- 



๓๓ 
 

ช้ัน ตัวชี้วัดท่ี สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
๖. ใช้เครื่องมือเพื่อวัดมวลและ
ปริมาตรของสารบริสุทธิ์และ
สารผสม 

แต่สารผสมมีความหนาแน่นไม่คงท่ีขึ้นอยู่กับ
ชนิดและสัดส่วนของสารท่ีผสมอยู่ด้วยกัน 

 ๗. อธิบายเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างอะตอม
ธาตุและสารประกอบโดยใช้
แบบจำลองและสารสนเทศ 

• สารบริสุทธิ์ แบ่งออกเป็นธาตุและ
สารประกอบธาตุประกอบ ด้วยอนุภาคท่ีเล็ก
ท่ีสุดท่ียังแสดงสมบัติของธาตุนั้นเรียกว่า 
อะตอม ธาตุแต่ละชนิดประกอบด้วยอะตอม
เพียงชนิดเดียวและไม่สามารถแยกสลายเป็น
สารอื่นได้ด้วยวิธีทางเคมี ธาตุเขียนแทนด้วย
สัญลักษณ์ธาตุสารประกอบเกิดจากอะตอมของ
ธาตุต้ังแต่ ๒ ชนิดขึ้นไปรวมตัวกันทางเคมีใน
อัตราส่วนคงท่ี มีสมบัติแตกต่างจากธาตุท่ีเป็น
องค์ประกอบ สามารถแยกเป็นธาตุได้ด้วยวิธี
ทางเคมี ธาตุและสารประกอบสามารถเขียน
แทนได้ด้วยสูตรเคมี 

- 

 ๘. อธิบายโครงสร้างอะตอมท่ี
ประกอบด้วยโปรตอนนิวตรอน
และอิเล็กตรอนโดยใช้
แบบจำลอง 

• อะตอมประกอบด้วยโปรตอน นิวตรอนและ
อิเล็กตรอน โปรตอนมีประจุไฟฟ้าบวก ธาตุชนิด
เดียวกันมีจำนวนโปรตอนเท่ากันและเป็นค่า
เฉพาะของธาตุนั้น นิวตรอนเป็นกลางทางไฟฟ้า 
ส่วนอิเล็กตรอนมีประจุไฟฟ้าลบ เมื่ออะตอมมี
จำนวนโปรตอนเท่ากับจำนวนอิเล็กตรอน จะ
เป็นกลางทางไฟฟ้า โปรตอนและนิวตรอน
รวมกันตรงกลางอะตอมเรียกว่า นิวเคลียสส่วน
อิเล็กตรอนเคล่ือนท่ีอยู่ในท่ีว่างรอบนิวเคลียส 

- 

 ๙. อธิบายและเปรียบเทียบการ
จัดเรียงอนุภาค แรงยึดเหนี่ยว
ระหว่างอนุภาค และการ
เคล่ือนท่ีของอนุภาคของสสาร
ชนิดเดียวกันในสถานะของแข็ง 
ของเหลวและแก๊สโดยใช้
แบบจำลอง 

• สสารทุกชนิดประกอบด้วยอนุภาค โดยสาร 
ชนิดเดียวกันท่ีมีสถานะของแข็ง ของเหลว แก๊ส
จะมีการจัดเรียงอนุภาค แรงยึดเหนี่ยวระหว่าง
อนุภาค การเคล่ือนท่ีของอนุภาคแตกต่างกัน ซึ่ง
มีผลต่อรูปร่างและปริมาตรของสสาร 
• อนุภาคของของแข็งเรียงชิดกัน มีแรงยึด
เหนี่ยวระหว่างอนุภาคมากท่ีสุด อนุภาคส่ันอยู่
กับท่ีทำให้มีรูปร่างและปริมาตรคงท่ี 
• อนุภาคของของเหลวอยู่ใกล้กัน มีแรงยึด
เหนี่ยวระหว่างอนุภาคน้อยกว่าของแข็งแต่
มากกว่าแก๊สอนุภาคเคล่ือนท่ีได้แต่ไม่เป็นอิสระ
เท่าแก๊สทำให้มีรูปร่างไม่คงท่ี แต่ปริมาตรคงท่ี 
• อนุภาคของแก๊สอยู่ห่างกันมาก มีแรงยึด

- 
 



๓๔ 
 

ช้ัน ตัวชี้วัดท่ี สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
เหนี่ยวระหว่างอนุภาคน้อยท่ีสุด อนุภาค
เคล่ือนท่ีได้อย่างอิสระทุกทิศทาง ทำให้มีรูปร่าง
และปริมาตรไม่คงท่ี 

 ๑๐. อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่าง 
พลังงานความร้อนกับการ
เปล่ียนสถานะของสสารโดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์และ
แบบจำลอง 

• ความร้อนมีผลต่อการเปล่ียนสถานะของสสาร 
เมื่อใหค้วามร้อนแก่ของแข็ง อนุภาคของ
ของแข็งจะมีพลังงานและอุณหภูมิเพิ่มข้ึนจนถึง
ระดับหนึ่ง ซึ่งของแข็งจะใช้ความร้อนในการ
เปล่ียนสถานะเป็นของเหลว เรียกความร้อนท่ี 
ใช้ในการเปล่ียนสถานะจากของแข็งเป็น
ของเหลวว่า ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว 
และอุณหภูมิขณะเปล่ียนสถานะจะคงท่ีเรียก
อุณหภูมนิี้ว่าจุดหลอมเหลว 
• เมื่อให้ความร้อนแก่ของเหลวอนุภาคของ
ของเหลวจะมีพลังงานและอุณหภูมิเพิ่มข้ึน
จนถึงระดับหนึ่งซึง่ของเหลวจะใช้ความร้อนใน
การเปล่ียนสถานะเป็นแก๊สเรียกความร้อนท่ีใช้
ในการเปล่ียนสถานะจากของเหลวเป็นแก๊สว่า
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอและอุณหภูมิ
ขณะเปล่ียนสถานะจะคงท่ีเรียกอุณหภูมินี้ว่า 
จุดเดือด 
• เมื่อทำให้อุณหภูมิของแก๊สลดลงจนถึงระดับ
หนึ่งแก๊สจะเปล่ียนสถานะเป็นของเหลวเรียก
อุณหภูมินี้ว่าจุดควบแน่นซึ่งมีอุณหภูมิเดียวกับ
จุดเดือดของของเหลวนั้น 
• เมื่อทำให้อุณหภูมิของของเหลวลดลงจนถึง
ระดับหนึ่ง ของเหลวจะเปล่ียนสถานะเป็น
ของแข็ง เรียกอุณหภูมินี้ว่าจุดเยือกแข็ง ซึ่งมี
อุณหภูมิเดียวกับจุดหลอมเหลวของของแข็งนั้น 

- 

ม.๒ ๑. อธิบายการแยกสารผสมโดย
การระเหยแห้งการตกผลึกการ
กล่ันอย่างง่าย โครมาโทกราฟี
แบบกระดาษ การสกัดด้วยตัว
ทำละลายโดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ 
๒. แยกสารโดยการระเหยแห้ง 
การตกผลึกการกล่ันอย่างง่าย 
โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ

• การแยกสารผสมให้เป็นสารบริสุทธิ์ ทำได้
หลายวิธีขึ้นอยู่กับสมบัติของสารนั้นๆ การ
ระเหยแห้งใช้แยกสารละลายซึ่งประกอบด้วยตัว
ละลาย ท่ีเป็นของแข็งในตัวทำละลายท่ีเป็น
ของเหลวโดยใช้ความร้อนระเหยตัวทำละลาย
ออกไปจนหมดเหลือแต่ตัวละลาย การตกผลึก
ใช้แยกสารละลายท่ีประกอบด้วยตัวละลายท่ี
เป็นของแข็งในตัวทำละลายท่ีเป็นของเหลว  
โดยทำให้สารละลายอิ่มตัวแล้วปล่อยให้ตัวทำ

- 
 



๓๕ 
 

ช้ัน ตัวชี้วัดท่ี สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
การสกัดด้วยตัวทำละลาย ละลายระเหยออกไปบางส่วน ตัวละลายจะตก

ผลึกแยกออกมาการกล่ันอย่างง่าย ใช้แยก
สารละลายท่ีประกอบด้วยตัวละลายและตัวทำ
ละลายท่ีเป็นของเหลว ท่ีมีจุดเดือดต่างกันมาก 
วิธีนี้จะแยกของเหลวบริสุทธิ์ออกจาก
สารละลายโดยให้ความร้อนกับสารละลาย
ของเหลวจะเดือดและกลายเป็นไอแยกจาก
สารละลายแล้วควบแน่นกลับเป็นของเหลวอีก
ครั้ง ขณะท่ีของเหลวเดือดอุณหภูมิของไอจะ
คงท่ี โครมาโทกราฟีแบบกระดาษเป็นวิธีการ
แยกสารผสมท่ีมีปริมาณน้อย โดยใช้แยกสารท่ีมี
สมบัติการละลายในตัวทำละลายและการถูกดูด
ซับด้วยตัวดูดซับแตกต่างกัน ทำให้สารแต่ละ
ชนิดเคล่ือนท่ีไปบนตัวดูดซับได้ต่างกัน สารจึง
แยกออกจากกันได้ อัตราส่วนระหว่างระยะทาง
ท่ีสารองค์ประกอบแต่ละชนิดเคล่ือนท่ีได้บนตัว
ดูดซับกับระยะทางท่ีตัวทำละลายเคล่ือนท่ีได้ 
เป็นค่าเฉพาะตัวของสารแต่ละชนิด ในตัวทำ
ละลายและตัวดูดซับหนึ่งๆการสกัดด้วยตัวทำ
ละลายเป็นวิธีการแยกสารผสมท่ีมีสมบัติการ
ละลายในตัวทำละลายท่ีต่างกัน โดยชนิดของตัว
ทำละลายมีผลต่อชนิดและปริมาณของสารท่ี
สกัดได้การสกัดโดยการกล่ันด้วยไอน้ำ ใช้แยก
สารท่ีระเหยง่าย ไม่ละลายน้ำและไม่ทำ
ปฏิกิริยากับน้ำออกจากสารท่ีระเหยยาก โดยใช้
ไอน้ำเป็นตัวพา 

๓. นำวิธีการแยกสารไปใช้
แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันโดย
บูรณาการวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์เทคโนโลยี และ
วิศวกรรมศาสตร์ 

• ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการแยกสาร
บูรณาการกับคณิตศาสตร์เทคโนโลยี โดยใช้
กระบวนการทางวิศวกรรม สามารถนำไปใช้
แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันหรือปัญหาท่ีพบใน
ชุมชน หรือสร้างนวัตกรรมโดยมีข้ันตอนดังนี ้
  - ระบุปัญหาในชีวิตประจำวันท่ีเกี่ยวกับการ 
แยกสารโดยใช้สมบัติทางกายภาพ หรือ
นวัตกรรมท่ีต้องการพฒันา โดยใช้หลักการ
ดังกล่าว 
  - รวบรวมข้อมูลและแนวคิดเกี่ยวกับการแยก
สารโดยใช้สมบัติทางกายภาพท่ีสอดคล้องกับ

- 
 



๓๖ 
 

ช้ัน ตัวชี้วัดท่ี สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ปัญหาท่ีระบุหรือนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม
นั้น 
  - ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา หรือพัฒนา
นวัตกรรมท่ีเกี่ยวกับการแยกสารในสารผสม 
โดยใช้สมบัติทางกายภาพ โดยเช่ือมโยงความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ
กระบวนการทางวิศวกรรม รวมทั้งกำหนดและ
ควบคุมตัวแปรอย่างเหมาะสม ครอบคลุม 
  - วางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา หรือ
พัฒนานวัตกรรม รวบรวมข้อมูล จัดกระทำ
ข้อมูลและเลือกวิธีการส่ือความหมายท่ี
เหมาะสมในการนำเสนอผล 
  - ทดสอบ ประเมินผล ปรับปรุงวิธีการ
แก้ปัญหาหรือนวัตกรรมท่ีพัฒนาขึ้นโดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีรวบรวมได้ 
  - นำเสนอวิธีการแก้ปัญหา หรือผลของ
นวัตกรรมท่ีพัฒนาขึ้น และผลท่ีได้ โดยใช้วิธีการ
ส่ือสารท่ีเหมาะสมและน่าสนใจ 

 ๔. ออกแบบการทดลองและ
ทดลองในการอธิบายผลของ
ชนิดตัวละลายชนิดตัวทำ
ละลายอุณหภูมิท่ีมีต่อสภาพ
ละลายได้ของสาร รวมทั้ง
อธิบายผลของความดันท่ีมีต่อ
สภาพละลายได้ของสารโดยใช้
สารสนเทศ 

• สารละลายอาจมีสถานะเป็นของแข็ง 
ของเหลว และแก๊ส สารละลายประกอบด้วยตัว
ทำละลายและตัวละลาย กรณีสารละลายเกิด
จากสารท่ีมีสถานะเดียวกันสารท่ีมีปริมาณมาก
ท่ีสุดจัดเป็นตัวทำละลาย กรณีสารละลายเกิด
จากสารท่ีมีสถานะต่างกันสารท่ีมีสถานะ
เดียวกันกับสารละลายจัดเป็นตัวทำละลาย 
• สารละลายท่ีตัวละลายไม่สามารถละลายในตัว 
ทำละลายได้อีกท่ีอุณหภูมิหนึ่งๆเรียกว่า
สารละลายอิ่มตัว 
• สภาพละลายได้ของสารในตัวทำละลาย เป็น
ค่าท่ีบอกปริมาณของสารท่ีละลายได้ในตัวทำ
ละลาย ๑๐๐กรัม จนได้สารละลายอิ่มตัว ณ 
อุณหภูมิและความดันหนึ่งๆ สภาพละลายได้
ของสาร บ่งบอกความสามารถในการละลายได้
ของตัวละลายในตัวทำละลายซึ่งความ 
สามารถในการละลายของสารขึ้นอยู่กับชนิด
ของตัวทำละลายและตัวละลาย อุณหภูม ิและ
ความดัน 

- 
 



๓๗ 
 

ช้ัน ตัวชี้วัดท่ี สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
• สารชนิดหนึ่งๆ มีสภาพละลายได้แตกต่างกัน
ในตัวทำละลายท่ีแตกต่างกัน และสารต่างชนิด
กันมีสภาพละลายได้ในตัวทำละลายหนึ่งๆไม่
เท่ากัน 
• เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นสารส่วนมาก สภาพละลาย
ได้ของสารจะเพิ่มขึ้น ยกเว้นแก๊สเมื่ออุณหภูมิ
สูงขึ้นสภาพการละลายได้จะลดลง ส่วนความ
ดันมีผลต่อแก๊ส โดยเมื่อความดันเพิ่มขึ้น สภาพ
ละลายได้จะสูงขึ้น 
• ความรู้เกี่ยวกับสภาพละลายได้ของสาร เมื่อ
เปล่ียนแปลงชนิดตัวละลาย ตัวทำละลายและ
อุณหภูมิสามารถนำไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวัน เช่น การทำน้ำเช่ือมเข้มข้น การ
สกัดสารออกจากสมุนไพรให้ได้ปริมาณมากท่ีสุด 

 ๕. ระบุปริมาณตัวละลายใน
สารละลาย ในหน่วยความ
เข้มข้นเป็นร้อยละ ปริมาตรต่อ
ปริมาตรมวลต่อมวล และมวล
ต่อปริมาตร 
๖. ตระหนักถึงความสำคัญของ
การนำความรู้เรื่องความเข้มข้น
ของสารไปใช้ โดยยกตัวอย่าง
การใช้สารละลายใน
ชีวิตประจำวันอย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย 

• ความเข้มข้นของสารละลายเป็นการระบุ
ปริมาณตัวละลายในสารละลาย หน่วยความ
เข้มข้นมีหลายหน่วยที่นิยมระบุเป็นหน่วยเป็น
ร้อยละปริมาตรต่อปริมาตรมวลต่อมวลและมวล
ต่อปริมาตร 
• ร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตร เป็นการระบุ
ปริมาตรตัวละลายในสารละลาย ๑๐๐ หน่วย 
ปริมาตรเดียวกันนิยมใช้กับสารละลายท่ีเป็น
ของเหลวหรือแก๊ส 
• ร้อยละโดยมวลต่อมวล เป็นการระบุมวลตัว
ละลายในสารละลาย ๑๐๐ หน่วยมวลเดียวกัน
นิยมใช้กับสารละลายท่ีมีสถานะเป็นของแข็ง 
• ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร เป็นการระบุมวล
ตัวละลายในสารละลาย ๑๐๐ หน่วย ปริมาตร
นิยมใช้กับสารละลายท่ีมีตัวละลายเป็นของแข็ง
ในตัวทำละลายท่ีเป็นของเหลว 
• การใช้สารละลายในชีวิตประจำวันควร
พิจารณาจากความเข้มข้นของสารละลายขึ้นอยู่
กับจุดประสงค์ของการใช้งาน และผลกระทบ
ต่อส่ิงชีวิตและส่ิงแวดล้อม 

- 

ม.๓ ๑. ระบุสมบัติทางกายภาพและ
การใช้ประโยชน์ วัสดุประเภท
พอลิเมอร์ เซรามิกส์ และวัสดุ

• พอลิเมอร์ เซรามิกส์ และวัสดุผสม เป็นวัสดุท่ี
ใช้มากในชีวิตประจำวัน 
• พอลิเมอร์ เป็นสารประกอบโมเลกุลใหญ่ท่ีเกิด

- 



๓๘ 
 

ช้ัน ตัวชี้วัดท่ี สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ผสมโดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์และสารสนเทศ 
๒. ตระหนักถึงคุณค่าของการ
ใช้วัสดุประเภทพอลิเมอร์  
เซรามิกส์และวัสดุผสมโดย
เสนอแนะแนวทางการใช้วัสดุ
อย่างประหยัดและคุ้มค่า 

จากโมเลกุลจำนวนมากรวมตัวกันทางเคมี เช่น 
พลาสติกยางเส้นใย ซึ่งเป็นพอลิเมอร์ ท่ีมีสมบัติ
แตกต่างกัน โดยพลาสติกเป็นพอลิเมอร์ ท่ีขึ้นรูป
เป็นรูปทรงต่างๆได้ ยางยืดหยุ่นได้ส่วนเส้นใย
เป็นพอลิเมอร์ ท่ีสามารถดึงเป็นเส้นยาวได้  
พอลิเมอร์จึงใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกัน 
• เซรามิกส์ เป็นวัสดุท่ีผลิตจากดิน หิน ทราย
และแร่ธาตุต่างๆจากธรรมชาติ และส่วนมากจะ
ผ่านการเผาท่ีอุณหภูมิสูงเพื่อให้ได้เนื้อสารท่ี
แข็งแรง เซรามิกส์ สามารถทำเป็นรูปทรงต่างๆ
ได้ สมบัติท่ัวไปของเซรามิกส์ จะแข็งทนต่อการ
สึกกร่อนและเปราะสามารถนำไปใช้ประโยชน์
ได้ เช่นภาชนะท่ีเป็นเครื่องปั้นดินเผาช้ินส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ 
• วัสดุผสมเป็นวัสดุท่ีเกิดจากวัสดุต้ังแต่ ๒
ประเภท ท่ีมีสมบัติแตกต่างกันมารวมตัวกัน 
เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น เช่น เส้ือกันฝน
บางชนิด เป็นวัสดุผสมระหว่างผ้ากับยาง 
คอนกรีตเสริมเหล็กเปน็วัสดุผสมระหว่าง
คอนกรีตกับเหล็ก 
• วัสดุบางชนิดสลายตัวยาก เช่น พลาสติก การ
ใช้วัสดุอย่างฟุ่มเฟือยและไม่ระมัดระวังอาจก่อ
ปัญหาต่อส่ิงแวดล้อม 

 
 

๓. อธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมี
รวมถึงการจัดเรียงตัวใหม่ของ
อะตอมเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี 
โดยใช้แบบจำลองและสมการ
ข้อความ 

• การเกิดปฏิกิริยาเคมีหรือการเปล่ียนแปลงทาง
เคมีของสาร เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีทำให้เกิด
สารใหม่โดยสารท่ีเข้าทำปฏิกิริยา เรียกว่า สาร
ต้ังต้นสารใหม่ท่ีเกิดขึ้นจากปฏิกิริยา เรียกว่า 
ผลิตภัณฑ์การเกิดปฏิกิริยาเคมีสามารถเขียน
แทนได้ด้วยสมการข้อความ 
• การเกิดปฏิกิริยาเคมี อะตอมของสารต้ังต้นจะ 
มีการจัดเรียงตัวใหม่ ได้เป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งมี
สมบัติแตกต่างจากสารต้ังต้น โดยอะตอมแต่ละ
ชนิดก่อนและหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีมีจำนวน
เท่ากัน 

- 

 ๔. อธิบายกฎทรงมวล โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

• เมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี มวลรวมของสารต้ังต้น
เท่ากับมวลรวมของผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นไปตามกฎ
ทรงมวล 

- 
 



๓๙ 
 

ช้ัน ตัวชี้วัดท่ี สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
 ๕. วิเคราะห์ปฏิกิริยาดูดความ

ร้อนและปฏิกิริยาคายความ
ร้อน จากการเปล่ียนแปลง
พลังงานความร้อนของปฏิกิริยา 

• เมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี มีการถ่ายโอนความร้อน
ควบคู่ไปกับการจัดเรียงตัวใหม่ของอะตอมของ
สารปฏิกิริยาท่ีมีการถ่ายโอนความร้อนจาก
ส่ิงแวดล้อมเข้าสู่ระบบเป็นปฏิกิริยาดูดความ
ร้อน ปฏิกิริยาท่ีมีการถ่ายโอนความร้อนจาก
ระบบออกสู่ส่ิงแวดล้อมเป็นปฏิกิริยาคายความ
ร้อน โดยใช้เครื่องมือท่ีเหมาะสมในการวัด
อุณหภูมิ เช่น เทอร์มอมิเตอร์หัววัดท่ีสามารถ
ตรวจสอบการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

- 

 ๖. อธิบายปฏิกิริยาการเกิด
สนิมของเหล็ก ปฏิกิริยาของ
กรดกับโลหะปฏิกิริยาของกรด
กับเบสและปฏิกิริยาของเบส
กับโลหะ โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ และอธิบายปฏิกิริยา
การเผาไหม้ การเกิดฝนกรด 
การสังเคราะห์ด้วยแสง โดยใช้
สารสนเทศ รวมทั้งเขียนสมการ
ข้อความแสดงปฏิกิริยาดังกล่าว 

• ปฏิกิริยาเคมีท่ีพบในชีวิตประจำวันมีหลาย
ชนิด เช่นปฏิกิริยาการเผาไหม้ การเกิดสนิมของ
เหล็กปฏิกิริยาของกรดกับโลหะ ปฏิกิริยาของ
กรดกับเบส ปฏิกิริยาของเบสกับโลหะ การเกิด
ฝนกรด การสังเคราะห์ด้วยแสง ปฏิกิริยาเคมี
สามารถเขียนแทนได้ด้วยสมการข้อความซึ่ง
แสดงช่ือของสารต้ังต้นและผลิตภัณฑ์ เช่น 
เช้ือเพลิง + ออกซิเจน→ คาร์บอนไดออกไซด์ 
+ น้ำปฏิกิริยาการเผาไหม้เป็นปฏิกิริยาระหว่าง
สารกับออกซิเจน สารท่ีเกิดปฏิกิริยาการเผาไหม้
ส่วนใหญ่เป็นสารประกอบท่ีมีคาร์บอนและ
ไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบซึง่ถ้าเกิดการเผา
ไหม้อย่างสมบูรณ์จะได้ผลิตภัณฑ์เป็น
คาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ 
• การเกิดสนิมของเหล็ก เกิดจากปฏิกิริยาเคมี
ระหว่างเหล็ก น้ำ และออกซิเจนได้ผลิตภัณฑ์
เป็นสนิมของเหล็ก 
• ปฏิกิริยาการเผาไหม้และการเกิดสนิมของ
เหล็กเป็นปฏิกิริยาระหว่างสารต่างๆกับ
ออกซิเจน 
• ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะ กรดทำปฏิกิริยากับ
โลหะได้หลายชนิด ได้ผลิตภัณฑ์เป็นเกลือของ
โลหะและแก๊สไฮโดรเจน 
• ปฏิกิริยาของกรดกับสารประกอบคาร์บอเนต 
ได้ผลิตภัณฑ์เป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เกลือ
ของโลหะและน้ำ 
• ปฏิกิริยาของกรดกับเบส ได้ผลิตภัณฑ์เป็น

- 



๔๐ 
 

ช้ัน ตัวชี้วัดท่ี สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
เกลือของโลหะและน้ำหรืออาจได้เพียงเกลือของ
โลหะ 
• ปฏิกิริยาของเบสกับโลหะบางชนิด ได้
ผลิตภัณฑ์เป็นเกลือของเบสและแก๊สไฮโดรเจน 
• การเกิดฝนกรด เป็นผลจากปฏิกิริยาระหว่าง
น้ำฝนกับออกไซด์ของไนโตรเจน หรือออกไซด์
ของซัลเฟอร์ทำให้น้ำฝนมีสมบัติเป็นกรด 
• การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชเป็นปฏิกิริยา
ระหว่างแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำโดยมี
แสงช่วยในการเกิดปฏิกิริยา ได้ผลิตภัณฑ์เป็น
น้ำตาลกลูโคสและออกซิเจน 

 ๗. ระบุประโยชน์และโทษของ
ปฏิกิริยาเคมีท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิต
และส่ิงแวดล้อม และ
ยกตัวอย่างวิธีการป้องกนัและ
แก้ปัญหาท่ีเกิดจากปฏิกิริยา
เคมีท่ีพบในชีวิตประจำวันจาก
การสืบค้นข้อมูล 
๘. ออกแบบวิธีแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวัน โดยใช้ความรู้
เกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีโดยบูรณา
การวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีและ
วิศวกรรมศาสตร์ 

• ปฏิกิริยาเคมีท่ีพบในชีวิตประจำวันมีท้ัง
ประโยชน์และโทษต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม 
จึงต้องระมัดระวังผลจากปฏิกิริยาเคมีตลอดจน
รู้จักวิธีป้องกันและแก้ปัญหาท่ีเกิดจากปฏิกิริยา
เคมีท่ีพบในชีวิตประจำวัน 
• ความรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจำวันและสามารถบูรณา
การกับคณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ
วิศวกรรมศาสตร์เพื่อใช้ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มี
คุณภาพตามต้องการหรืออาจสร้างนวัตกรรม
เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้น  
จากปฏิกิริยาเคมี โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับ
ปฏิกิริยาเคมี เช่นการเปล่ียนแปลงพลังงาน
ความร้อนอันเนื่องมาจากปฏิกิริยาเคมีการเพิ่ม
ปริมาณผลผลิต 

              - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 
 

 
 
สาระที ่๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ 
มาตรฐาน ว ๒.๒  เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงท่ีกระทำต่อวัตถุลักษณะการเคล่ือนท่ีแบบ
ต่างๆ ของวัตถุรวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 
ช้ัน ตัวชี้วัดท่ี สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ป.๑ - - - 
ป.๒ - - - 
ป.๓ ๑. ระบุผลของแรงท่ีมีต่อการ

เปล่ียนแปลง การเคล่ือนท่ีของ
วัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
 

• การดึงหรือการผลักเป็นการออกแรงกระทำ
ต่อวัตถุ แรงมีผลต่อการเคล่ือนท่ีของวัตถุ แรง
อาจทำให้วัตถุเกิดการเคล่ือนท่ีโดยเปล่ียน
ตำแหน่งจากท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่ง 
• การเปล่ียนแปลงการเคล่ือนท่ีของวัตถุ ได้แก ่
วัตถุท่ีอยู่นิ่งเปล่ียนเป็นเคล่ือนท่ี วัตถุท่ีกำลัง
เคล่ือนท่ีเปล่ียนเป็นเคล่ือนท่ีเร็วขึ้นหรือช้าลง
หรือหยุดนิ่ง หรือเปล่ียนทิศทางการเคล่ือนท่ี 

- 

๒. เปรียบเทียบและยกตัวอย่าง
แรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสท่ีมี
ผลต่อการเคล่ือนท่ีของวัตถุโดย
ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
 

• การดึงหรือการผลักเป็นการออกแรงท่ีเกิดจาก
วัตถุหนึ่งกระทำกับอีกวัตถุหนึ่ง โดยวัตถุท้ังสอง
อาจสัมผัสหรือไม่ต้องสัมผัสกัน เช่น การออก
แรงโดยใช้มือดึงหรือการผลักโต๊ะให้เคล่ือนท่ี
เป็นการออกแรงท่ีวัตถุต้องสัมผัสกัน แรงนี้จึง
เป็นแรงสัมผัส ส่วนการท่ีแม่เหล็กดึงดูดหรือ
ผลักระหว่างแม่เหล็กเป็นแรงท่ีเกิดขึ้นโดย
แม่เหล็กไม่จำเป็นต้องสัมผัสกัน แรงแม่เหล็กนี้
จึงเป็นแรงไม่สัมผัส 

- 

 

๓. จำแนกวัตถุโดยใช้การดึงดูด
กับแม่เหล็กเป็นเกณฑ์จาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ 
๔. ระบุข้ัวแม่เหล็กและ
พยากรณ์ผลท่ีเกิดขึ้นระหว่าง
ขั้วแม่เหล็กเมื่อนำมาเข้าใกล้กัน
จากหลักฐานเชิงประจักษ์ 

• แม่เหล็กสามารถดึงดูดสารแม่เหล็กได้ 
• แรงแม่เหล็กเป็นแรงท่ีเกิดขึ้นระหว่างแม่เหล็ก 
กับสารแม่เหล็ก หรือแม่เหล็กกับแม่เหล็ก 
แม่เหล็ก มี ๒ ขั้ว คือ ขั้วเหนือและขั้วใต้ 
ขั้วแม่เหล็กชนิดเดียวกันจะผลักกัน ต่างชนิดกัน 
จะดึงดูดกัน 

- 

ป.๔ ๑. ระบุผลของแรงโน้มถ่วงท่ีมี
ต่อวัตถุจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ 
๒. ใช้เครื่องช่ังสปริงในการวัด
น้ำหนักของวัตถุ 

• แรงโน้มถ่วงของโลกเป็นแรงดึงดูดท่ีโลก
กระทำต่อวัตถุ มีทิศทางเข้าสู่ศูนย์กลางโลก 
และเป็นแรงไม่สัมผัส แรงดึงดูดท่ีโลกกระทำกับ
วัตถุหนึ่ง ๆทำให้วัตถุตกลงสู่พื้นโลก และทำให้
วัตถุมนี้ำหนักวัดน้ำหนักของวัตถุได้จากเครื่อง
ช่ังสปริง น้ำหนักของวัตถุขึ้นกับมวลของวัตถุ 

- 



๔๒ 
 

ช้ัน ตัวชี้วัดท่ี สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
โดยวัตถุท่ีมีมวลมากจะมีน้ำหนักมาก วัตถุท่ีมี
มวลน้อยจะมีน้ำหนักน้อย 

 ๓. บรรยายมวลของวัตถุท่ีมีผล
ต่อการเปล่ียนแปลง การ
เคล่ือนท่ีของวัตถุจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์ 

• มวล คือ ปริมาณเนื้อของสสารท้ังหมดท่ี
ประกอบกันเป็นวัตถุ ซึ่งมีผลต่อความยากง่าย
ในการเปล่ียนแปลงการเคล่ือนท่ีของวัตถุ วัตถุท่ี
มีมวลมากจะเปล่ียนแปลงการเคล่ือนท่ีได้ยาก
กว่าวัตถุท่ีมีมวลน้อย ดังนั้นมวลของวัตถุ
นอกจากจะหมายถึงเนื้อทั้งหมดของวัตถุนั้นแล้ว
ยังหมายถึงการต้านการเปล่ียนแปลง 
การเคล่ือนท่ีของวัตถุนั้นด้วย 

 

  ป.๕ ๑. อธิบายวิธีการหาแรงลัพธ์
ของแรงหลายแรงในแนว
เดียวกันท่ีกระทำต่อวัตถุใน
กรณีท่ีวัตถุอยู่นิ่งจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์ 
๒. เขียนแผนภาพแสดงแรงท่ี
กระทำต่อวัตถุท่ีอยู่ในแนว
เดียวกันและแรงลัพธ์ที่กระทำ
ต่อวัตถุ 
๓. ใช้เครื่องช่ังสปริงในการวัด
แรงท่ีกระทำต่อวัตถุ 

• แรงลัพธ์เป็นผลรวมของแรงท่ีกระทำต่อวัตถุ 
โดยแรงลัพธ์ของแรง ๒ แรงท่ีกระทำต่อวัตถุ
เดียวกันจะมีขนาดเท่ากับผลรวมของแรงท้ังสอง
เมื่อแรงท้ังสองอยู่ในแนวเดียวกันและมีทิศทาง
เดียวกันแต่จะมีขนาดเท่ากับผลต่างของแรงท้ัง
สองเมื่อแรงท้ังสองอยู่ในแนวเดียวกันแต่มีทิศ
ทางตรงข้ามกัน สำหรับวัตถุท่ีอยู่นิ่งแรงลัพธ์ที่
กระทำต่อวัตถุมีค่าเป็นศูนย์ 
• การเขียนแผนภาพของแรงท่ีกระทำต่อวัตถุ
สามารถเขียนได้โดยใช้ลูกศร โดยหัวลูกศรแสดง
ทิศทางของแรง และความยาวของลูกศรแสดง
ขนาดของแรงท่ีกระทำต่อวัตถ ุ

- 

๔. ระบุผลของแรงเสียดทานท่ี
มีต่อการเปล่ียนแปลงการ
เคล่ือนท่ีของวัตถุจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์ 
๕. เขียนแผนภาพแสดงแรง
เสียดทานและแรงท่ีอยู่ในแนว
เดียวกันท่ีกระทำต่อวัตถุ 

• แรงเสียดทานเป็นแรงท่ีเกิดขึ้นระหว่าง
ผิวสัมผัสของวัตถุ เพื่อต้านการเคล่ือนท่ีของวัตถุ
นั้น โดยถ้าออกแรงกระทำต่อวัตถุท่ีอยู่นิ่งบน
พื้นผิวหนึ่งให้เคล่ือนท่ี แรงเสียดทานจากพื้นผิว
นั้นก็จะต้านการเคล่ือนท่ีของวัตถุ แต่ถ้าวัตถุ
กำลังเคล่ือนท่ีแรงเสียดทานก็จะทำให้วัตถุนั้น
เคล่ือนท่ีช้าลงหรือหยุดนิ่ง 

- 

  ป.๖ ๑. อธิบายการเกิดและผลของ
แรงไฟฟ้าซึ่งเกิดจากวัตถุท่ีผ่าน
การขัดถู โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

• วัตถุ ๒ ชนิดท่ีผ่านการขัดถูแล้ว เมื่อนำเข้า
ใกล้กันอาจดึงดูดหรือผลักกัน แรงท่ีเกิดขึ้นนี้
เป็นแรงไฟฟ้า ซึง่เป็นแรงไม่สัมผัส เกิดขึ้น
ระหว่างวัตถุท่ีมีประจุไฟฟ้า ซึ่งประจุไฟฟ้ามี ๒ 
ชนิด คือประจุไฟฟ้าบวกและประจุไฟฟ้าลบ 
วัตถุท่ีมีประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกันผลักกัน ชนิด
ตรงข้ามกันดึงดูดกัน 

- 

  ม.๑ ๑. สร้างแบบจำลองท่ีอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างความดัน

• เมื่อวัตถุอยู่ในอากาศจะมีแรงท่ีอากาศกระทำ
ต่อวัตถุในทุกทิศทาง แรงท่ีอากาศกระทำต่อ

- 



๔๓ 
 

ช้ัน ตัวชี้วัดท่ี สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
อากาศกับความสูงจากพื้นโลก วัตถุขึ้นอยู่กับขนาดพื้นท่ีของวัตถุนั้น แรงท่ี

อากาศกระทำต้ังฉากกับผิววัตถุต่อหนึ่งหน่วย
พื้นท่ีเรียกว่า ความดันอากาศ 
• ความดันอากาศมีความสัมพันธ์กับความสูง 
จากพื้นโลก โดยบริเวณท่ีสูงจากพื้นโลกขึ้นไป 
อากาศเบาบางลง มวลอากาศน้อยลง ความดัน 
อากาศก็จะลดลง 

  ม.๒ ๑. พยากรณ์การเคล่ือนท่ีของ
วัตถุท่ีเป็นผลของแรงลัพธ์ที่เกิด
จากแรงหลายแรงท่ีกระทำต่อ
วัตถุในแนวเดียวกันจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ 
๒. เขียนแผนภาพแสดงแรง
และแรงลัพธ์ที่เกิดจากแรง
หลายแรงท่ีกระทำต่อวัตถุใน
แนวเดียวกัน 

• แรงเป็นปริมาณเวกเตอร์ เมื่อมีแรงหลาย ๆ 
แรงกระทำต่อวัตถุ แล้วแรงลัพธ์ที่กระทำต่อ
วัตถุมีค่าเป็นศูนย์ วัตถุจะไม่เปล่ียนแปลงการ
เคล่ือนท่ีแต่ถ้าแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุมีค่าไม่
เป็นศูนย์วัตถุจะเปล่ียนแปลงการเคล่ือนท่ี 

- 

๓. ออกแบบการทดลองและ
ทดลองด้วยวิธีที่เหมาะสมใน
การอธิบายปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ความดันของของเหลว 

• เมื่อวัตถุอยู่ในของเหลว จะมีแรงท่ีของเหลว
กระทำต่อวัตถุในทุกทิศทาง โดยแรงท่ีของเหลว
กระทำต้ังฉากกับผิววัตถุต่อหนึ่งหน่วยพื้นท่ี 
เรียกว่าความดันของของเหลว 
• ความดันของของเหลวมีความสัมพันธ์กับความ
ลึกจากระดับผิวหน้าของของเหลว โดยบริเวณท่ี
ลึกลงไปจากระดับผิวหน้าของของเหลวมากขึ้น 
ความดันของของเหลวจะเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
ของเหลวที่อยู่ลึกกว่า จะมีน้ำหนักของของเหลว
ด้านบนกระทำมากกว่า 

- 

๔. วิเคราะห์แรงพยุงและการ
จม การลอยของวัตถุใน
ของเหลวจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ 
๕. เขียนแผนภาพแสดงแรงท่ี
กระทำต่อวัตถุในของเหลว 

• เมือ่วัตถุอยู่ในของเหลว จะมีแรงพยุงเนื่องจาก
ของเหลวกระทำต่อวัตถุ โดยมีทิศขึ้นในแนวดิ่ง
การจมหรือการลอยของวัตถุขึ้นกับน้ำหนักของ
วัตถุและแรงพยุง ถ้าน้ำหนักของวัตถุและแรง
พยุงของของเหลวมีค่าเท่ากัน วัตถุจะลอยนิ่งอยู่
ในของเหลว แต่ถ้าน้ำหนักของวัตถุมีค่ามากกว่า
แรงพยุงของของเหลววัตถุจะจม 
 

- 

 
 

๖. อธิบายแรงเสียดทานสถิต
และแรงเสียดทานจลน์จาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

• แรงเสียดทานเป็นแรงท่ีเกิดขึ้นระหว่าง
ผิวสัมผัสของวัตถุ เพื่อต้านการเคล่ือนท่ีของวัตถุ
นั้นโดยถ้าออกแรงกระทำต่อวัตถุท่ีอยู่นิ่งบน
พื้นผิวให้เคล่ือนท่ี แรงเสียดทานกจ็ะต้านการ

- 



๔๔ 
 

ช้ัน ตัวชี้วัดท่ี สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
เคล่ือนท่ีของวัตถุ แรงเสียดทานท่ีเกิดขึ้นใน
ขณะท่ีวัตถุยังไม่เคล่ือนท่ีเรียก แรงเสียดทาน
สถิต แต่ถ้าวัตถุกำลังเคล่ือนท่ี แรงเสียดทานก็
จะทำให้วัตถุนั้นเคล่ือนท่ีช้าลงหรือหยุดนิ่ง เรียก 
แรงเสียดทานจลน์ 

ม.๒ 
 

๗. ออกแบบการทดลองและ
ทดลองด้วยวิธีที่เหมาะสมใน
การอธิบายปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ขนาดของแรงเสียดทาน 
๘. เขียนแผนภาพแสดงแรง
เสียดทานและแรงอื่น ๆท่ี
กระทำต่อวัตถุ 
๙. ตระหนักถึงประโยชน์ของ
ความรู้เรื่องแรงเสียดทานโดย
วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา
และเสนอแนะ วิธีการลดหรือ
เพิ่มแรงเสียดทานท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการทำกิจกรรมใน
ชีวิตประจำวัน 

• ขนาดของแรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของ
วัตถุขึ้นกับลักษณะผิวสัมผัสและขนาดของแรง
ปฏิกิริยาต้ังฉากระหว่างผิวสัมผัส 
• กิจกรรมในชีวิตประจำวันบางกิจกรรมต้องการ 
แรงเสียดทาน เช่น การเปิดฝาเกลียวขวดน้ำ 
การใช้แผ่นกันล่ืนในห้องน้ำ บางกิจกรรมไม่
ต้องการแรงเสียดทาน เช่น การลากวัตถุบนพื้น 
การใช้น้ำมันหล่อล่ืนในเครื่องยนต์ 
• ความรู้เรื่องแรงเสียดทานสามารถนำไปใช้ 
ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ 

- 

๑๐. ออกแบบการทดลองและ
ทดลองด้วยวิธีที่เหมาะสมใน
การอธิบายโมเมนต์ของแรง 
เมื่อวัตถุอยู่ในสภาพสมดุลต่อ
การหมุน และคำนวณโดยใช้
สมการ  M = Fl  

• เมือ่มีแรงท่ีกระทำต่อวัตถุโดยไม่ผ่าน
ศูนย์กลางมวลของวัตถุ จะเกิดโมเมนต์ของแรง 
ทำให้วัตถุหมุนรอบศูนย์กลางมวลของวัตถุนั้น 
• โมเมนต์ของแรงเป็นผลคูณของแรงท่ีกระทำ
ต่อวัตถุกับระยะทางจากจุดหมุนไปต้ังฉากกับ
แนวแรง เมื่อผลรวมของโมเมนต์ของแรงมีค่า
เป็นศูนย์วัตถุจะอยู่ในสภาพสมดุลต่อการหมุน 
โดยโมเมนต์ของแรงในทิศทวนเข็มนาฬิกาจะมี
ขนาดเท่ากับโมเมนต์ของแรงในทิศตามเข็ม
นาฬิกา 
• ของเล่นหลายชนิดประกอบด้วยอุปกรณ์หลาย 
ส่วนท่ีใช้หลักการโมเมนต์ของแรง ความรู้เรื่อง
โมเมนต์ของแรงสามารถนำไปใช้ออกแบบและ
ประดิษฐ์ของเล่นได้ 

- 

๑๑. เปรียบเทียบแหล่งของ
สนามแม่เหล็กสนามไฟฟ้า และ
สนามโน้มถ่วง และทิศทางของ
แรงท่ีกระทำต่อวัตถุท่ีอยู่ในแต่
ละสนามจากข้อมูลท่ีรวบรวม

• วัตถุท่ีมีมวลจะมีสนามโน้มถ่วงอยู่โดยรอบแรง
โน้มถ่วงท่ีกระทำต่อวัตถุท่ีอยู่ในสนามโน้มถ่วง
จะมีทิศพุ่งเข้าหาวัตถุท่ีเป็นแหล่งของสนามโน้ม
ถ่วง 
• วัตถุท่ีมีประจุไฟฟ้าจะมีสนามไฟฟ้า อยู่

- 



๔๕ 
 

ช้ัน ตัวชี้วัดท่ี สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ได้ 
๑๒. เขียนแผนภาพแสดงแรง
แม่เหล็ก แรงไฟฟ้าและแรงโน้ม
ถ่วงท่ีกระทำต่อวัตถุ 

โดยรอบแรงไฟฟ้าท่ีกระทำต่อวัตถุท่ีมีประจุจะมี
ทิศพุ่งเข้าหาหรือออกจากวัตถุท่ีมีประจุท่ีเป็น
แหล่งของสนามไฟฟ้า 
• วัตถุท่ีเป็นแม่เหล็กจะมีสนามแม่เหล็กอยู่
โดยรอบแรงแม่เหล็กท่ีกระทำต่อขั้วแม่เหล็กจะ
มีทิศพุ่งเข้าหาหรือออกจากขั้วแม่เหล็กท่ีเป็น
แหล่งของสนามแม่เหล็ก 

ม.๒ ๑๓. วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างขนาดของแรงแม่เหล็ก 
แรงไฟฟ้า และแรงโน้มถ่วงท่ี
กระทำต่อวัตถุท่ีอยู่ในสนาม 
นั้น ๆ กับระยะห่างจากแหล่ง 
ของสนามถึงวัตถุจากข้อมูลท่ี
รวบรวมได้ 

• ขนาดของแรงโน้มถ่วง แรงไฟฟ้า และแรง
แม่เหล็กท่ีกระทำต่อวัตถุท่ีอยู่ในสนามนั้น ๆ จะ
มีค่าลดลงเมื่อวัตถุอยู่ห่างจากแหล่งของสนาม
นั้น ๆ มากขึ้น 

- 

๑๔. อธิบายและคำนวณ
อัตราเร็วและความเร็วของการ
เคล่ือนท่ีของวัตถุ โดยใช้สมการ 

 
จากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
๑๕. เขียนแผนภาพแสดงการ
กระจัดและความเร็ว 

• การเคล่ือนท่ีของวัตถุเป็นการเปล่ียนตำแหน่ง
ของวัตถุเทียบกับตำแหน่งอ้างอิง โดยมีปริมาณ
ท่ีเกี่ยวข้องกับการเคล่ือนท่ีซึ่งมีท้ังปริมาณ 
สเกลาร์และปริมาณเวกเตอร์ เช่น ระยะทาง
อัตราเร็ว การกระจัด ความเร็ว ปริมาณสเกลาร์
เป็นปริมาณท่ีมีขนาด เช่น ระยะทาง อัตราเร็ว 
ปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณท่ีมีท้ังขนาดและ
ทิศทาง เช่น การกระจัด ความเร็ว 
• เขียนแผนภาพแทนปริมาณเวกเตอร์ได้ด้วย
ลูกศรโดยความยาวของลูกศรแสดงขนาดและ
หัวลูกศรแสดงทิศทางของเวกเตอร์นั้น ๆ 
• ระยะทางเป็นปริมาณสเกลาร์ โดยระยะทาง
เป็นความยาวของเส้นทางท่ีเคล่ือนท่ีได้ 
• การกระจัดเป็นปริมาณเวกเตอร์ โดยการ
กระจัดมีทิศช้ีจากตำแหน่งเริ่มต้นไปยังตำแหน่ง
สุดท้ายและมีขนาดเท่ากับระยะท่ีส้ันท่ีสุด
ระหว่างสองตำแหน่งนัน้ 
• อัตราเร็วเป็นปริมาณสเกลาร์ โดยอัตราเร็ว
เป็นอตัราส่วนของระยะทางต่อเวลา 
• ความเร็วปริมาณเวกเตอร์มีทิศเดียวกับทิศของ 
การกระจัด โดยความเร็วเป็นอัตราส่วนของการ
กระจัดต่อเวลา 

- 

ม.๓ - - - 



๔๖ 
 

 
 
สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ 
      มาตรฐาน ว ๒.๓ เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปล่ียนแปลงและการถ่ายโอนพลังงานปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
สสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของคล่ืน ปรากฏการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับเสียง แสง และคล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้ารวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

ช้ัน ตัวชี้วัดท่ี สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ป.๑ ๑. บรรยายการเกิดเสียงและ

ทิศทางการเคล่ือนท่ีของเสียง
จากหลักฐานเชิงประจักษ์ 

• เสียงเกิดจากการส่ันของวัตถุ วัตถุท่ีทำให้เกิด
เสียงเป็นแหล่งกำเนิดเสียง ซึ่งมีท้ังแหล่งกำเนิด
เสียงตามธรรมชาติและแหล่งกำเนิดเสียงท่ี
มนุษย์สร้างขึ้น เสียงเคล่ือนท่ีออกจาก
แหล่งกำเนิดเสียงทุกทิศทาง 

- 

ป.๒ ๑. บรรยายแนวการเคล่ือนท่ี
ของแสงจากแหล่งกำเนิดแสง 
และอธิบายการมองเห็นวัตถุ
จากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
๒. ตระหนักในคุณค่าของ
ความรู้ของการมองเห็นโดย
เสนอแนะแนวทางการป้องกนั
อันตรายจากการมองวัตถุท่ีอยู่
ในบริเวณท่ีมีแสงสว่างไม่
เหมาะสม 

• แสงเคล่ือนท่ีจากแหล่งกำเนิดแสงทุกทิศทาง
เป็นแนวตรง เมื่อมีแสงจากวัตถุมาเข้าตาจะทำ
ให้มองเห็นวัตถุนั้น การมองเห็นวัตถุท่ีเป็น
แหล่งกำเนิดแสง แสงจากวัตถุนั้นจะเข้าสู่ตา
โดยตรง ส่วนการมองเห็นวัตถุท่ีไม่ใช่
แหล่งกำเนิดแสง ต้องมีแสงจากแหล่งกำเนิด
แสงไปกระทบวัตถุแล้วสะท้อนเข้าตา ถ้ามีแสงท่ี
สว่างมาก ๆ เข้าสู่ตาอาจเกิดอันตรายต่อตาได้ 
จึงต้องหลีกเล่ียงการมองหรือใช้แผ่นกรองแสงท่ี
มีคุณภาพเมื่อจำเป็น และต้องจัดความสว่างให้
เหมาะสมกับการทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การ
อ่านหนังสือการดูจอโทรทัศน์ การใช้
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีและแท็บเล็ต 

- 

ป.๓ 
 
 

๑. ยกตัวอย่างการเปล่ียน
พลังงานหนึง่ไปเป็นอีกพลังงาน
หนึ่งจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 

• พลังงานเป็นปริมาณท่ีแสดงถึงความสามารถ
ในการทำงาน พลังงานมีหลายแบบ เช่น
พลังงานกล พลังงานไฟฟ้า พลังงานแสง
พลังงานเสียง และพลังงานความร้อน โดย
พลังงานสามารถเปล่ียนจากพลังงานหนึ่งไปเป็น
อีกพลังงานหนึง่ได้ เช่น การถูมือจนรู้สึกร้อน
เป็นการเปล่ียนพลังงานกลเป็นพลังงานความ
ร้อนแผงเซลล์สุริยะเปล่ียนพลังงานแสงเป็น
พลังงานไฟฟ้า หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเปล่ียน
พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานอืน่ 

ตัวอย่างการเปล่ียน
พลังงานหนึง่ไปเป็นอีก
พลังงานหนึง่จาก
หลักฐานเชิงประจักษ์
ในท้องถิ่นของตน  

 ๒. บรรยายการทำงานของ
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและระบุ
แหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้า 

• ไฟฟ้าผลิตจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซึ่งใช้
พลังงานจากแหล่งพลังงานธรรมชาติหลาย
แหล่ง เช่น พลังงานจากลม พลังงานจากน้ำ 

• ไฟฟ้าผลิตจากเครื่อง
กำเนิดไฟฟ้าซึ่งใช้
พลังงานจากแหล่ง



๔๗ 
 

ช้ัน ตัวชี้วัดท่ี สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
จากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
๓. ตระหนักในประโยชน์และ
โทษของไฟฟ้า โดยนำเสนอ
วิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด 
และปลอดภัย 

พลังงานจากแก๊สธรรมชาติ 
• พลังงานไฟฟ้ามีความสำคัญต่อชีวิตประจำวัน 
การใช้ไฟฟ้านอกจากต้องใช้อย่างถูกวิธี 
ประหยัดและคุ้มค่าแล้ว ยังต้องคำนึงถึงความ
ปลอดภัยด้วย 

พลังงานธรรมชาติใน
ท้องถิ่นเช่น พลังงาน
จากลม พลังงานจากน้ำ 
พลังงานจากแก๊ส
ธรรมชาติพลังงานจาก
แสงอาทิตย์   

ป.๔ ๑. จำแนกวัตถุเป็นตัวกลาง
โปร่งใสตัวกลางโปร่งแสง และ
วัตถุทึบแสงจากลักษณะการ
มองเห็นส่ิงต่างๆ ผ่านวัตถุนั้น
เป็นเกณฑ์โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

• เมื่อมองส่ิงต่าง ๆ โดยมีวัตถุต่างชนิดกันมากั้น
แสงจะทำให้ลักษณะการมองเห็นส่ิงนั้นๆ 
ชัดเจนต่างกัน จึงจำแนกวัตถุท่ีมากั้นออกเป็น
ตัวกลางโปร่งใส ซึ่งทำให้มองเห็นส่ิงต่าง ๆ ได้
ชัดเจนตัวกลางโปร่งแสงทำให้มองเห็นส่ิงต่าง ๆ 
ได้ไม่ชัดเจน และวัตถุทึบแสงทำให้มองไม่เห็นส่ิง
ต่าง ๆ นั้น 

             - 

ป.๕ ๑. อธิบายการได้ยินเสียงผ่าน
ตัวกลางจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

• การได้ยินเสียงต้องอาศัยตัวกลาง โดยอาจเป็น
ของแข็ง ของเหลว หรืออากาศ เสียงจะส่งผ่าน
ตัวกลางมายังหู 

- 

๒. ระบุตัวแปร ทดลอง และ
อธิบายลักษณะและการเกิด
เสียงสูงเสียงต่ำ 
๓. ออกแบบการทดลองและ
อธิบายลักษณะและการเกิด
เสียงดัง เสียงค่อย 
๔. วัดระดับเสียงโดยใช้
เครื่องมือวัดระดับเสียง 
๕. ตระหนักในคุณค่าของ
ความรู้เรื่องระดับเสียงโดย
เสนอแนะแนวทางในการ
หลีกเล่ียงและลดมลพิษทาง
เสียง 

• เสียงท่ีได้ยินมีระดับสูงต่ำของเสียงต่างกัน
ขึ้นกับความถ่ีของการส่ันของแหล่งกำเนิดเสียง 
โดยเมื่อแหล่งกำเนิดเสียงส่ันด้วยความถ่ีต่ำจะ
เกิดเสียงต่ำแต่ถ้าส่ันด้วยความถ่ีสูงจะเกิดเสียง
สูง ส่วนเสียงดังค่อยท่ีได้ยินขึ้นกับพลังงานการ
ส่ันของแหล่งกำเนิดเสียง โดยเมื่อแหล่งกำเนิด
เสียงส่ันด้วยพลังงานมากจะเกิดเสียงดัง แต่ถ้า
แหล่งกำเนิดเสียงส่ันด้วยพลังงานน้อยจะเกิด
เสียงค่อย 
• เสียงดังมาก ๆ เป็นอันตรายต่อการได้ยินและ 
เสียงท่ีก่อให้เกิดความรำคาญเป็นมลพิษทาง
เสียง เดซิเบล เป็นหน่วยที่บอกถึงความดังของ
เสียง 

- 

ป.๖ ๑. ระบุส่วนประกอบและ
บรรยายหน้าท่ีของแต่ละ
ส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้า
อย่างง่ายจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ 
๒. เขียนแผนภาพและต่อ
วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย 

• วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายประกอบด้วย 
แหล่งกำเนิดไฟฟ้าสายไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้า
หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าแหล่งกำเนิดไฟฟ้า เช่น 
ถ่านไฟฉาย หรือแบตเตอรี่  
ทำหน้าท่ีให้พลังงานไฟฟ้า สายไฟฟ้าเป็นตัวนำ
ไฟฟ้า ทำหน้าท่ีเช่ือมต่อระหว่างแหล่งกำเนิด
ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าด้วยกัน
เครื่องใช้ไฟฟ้ามีหน้าท่ีเปล่ียนพลังงานไฟฟ้าเป็น

- 



๔๘ 
 

ช้ัน ตัวชี้วัดท่ี สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
พลังงานอื่น 

๓. ออกแบบการทดลองและ
ทดลองด้วยวิธีที่เหมาะสมใน
การอธิบายวิธีการและผลของ
การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม 
๔. ตระหนักถึงประโยชน์ของ
ความรู้ของการต่อเซลล์ไฟฟ้า
แบบอนุกรมโดยบอกประโยชน์
และการประยุกต์ใช้ในชีวิต 
ประจำวัน 

• เมื่อนำเซลล์ไฟฟ้าหลายเซลล์มาต่อเรียงกัน 
โดยให้ข้ัวบวกของเซลล์ไฟฟ้าเซลล์หนึ่งต่อกับข้ัว
ลบของอีกเซลล์หนึ่งเป็นการต่อแบบอนุกรมทำ
ให้มีพลังงานไฟฟ้าเหมาะสมกับเครื่องใช้ไฟฟ้า
ซึ่งการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมสามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เช่น การต่อ
เซลล์ไฟฟ้าในไฟฉาย 

- 

๕. ออกแบบการทดลองและ
ทดลองด้วยวิธีที่เหมาะสมใน
การอธิบายการต่อหลอดไฟฟ้า
แบบอนุกรมและแบบขนาน 
๖. ตระหนักถึงประโยชน์ของ
ความรู้ของการต่อหลอดไฟฟ้า
แบบอนุกรมและแบบขนาน 
โดยบอกประโยชน์ ข้อจำกัด 
และการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

• การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมเม่ือถอดหลอด
ไฟฟ้าดวงใดดวงหนึง่ออกทำให้หลอดไฟฟ้าท่ี
เหลือดับท้ังหมด ส่วนการต่อหลอดไฟฟ้าแบบ
ขนาน เมื่อถอดหลอดไฟฟ้าดวงใดดวงหนึ่งออก
หลอดไฟฟ้าท่ีเหลือก็ยังสว่างได้ การต่อหลอด
ไฟฟ้าแต่ละแบบสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ 
เช่น การต่อหลอดไฟฟ้าหลายดวงในบ้านจึงต้อง
ต่อหลอดไฟฟ้าแบบขนาน เพื่อเลือกใช้หลอด
ไฟฟ้าดวงใดดวงหนึง่ได้ตามต้องการ 

- 

๗. อธิบายการเกิดเงามืดเงามัว
จากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
๘. เขียนแผนภาพรังสีของแสง
แสดงการเกิดเงามืดเงามัว 

• เมื่อนำวัตถุทึบแสงมากั้นแสงจะเกิดเงาบนฉาก 
รับแสงท่ีอยู่ด้านหลังวัตถุ โดยเงามีรูปร่างคล้าย 
วัตถุท่ีทำให้เกิดเงา เงามัวเป็นบริเวณท่ีมีแสง 
บางส่วนตกลงบนฉาก ส่วนเงามืดเป็นบริเวณ 
ท่ีไม่มีแสงตกลงบนฉากเลย 

- 

  ม.๑ ๑. วิเคราะห์ แปลความหมาย
ข้อมูล และคำนวณปริมาณ
ความร้อนท่ีทำให้สสารเปล่ียน
อุณหภูมิและเปล่ียนสถานะโดย
ใช้สมการ  
Q = mc∆tc  และ Q = mL 
๒. ใช้เทอร์มอมิเตอร์ในการวัด
อุณหภูมิของสสาร 

• เมื่อสสารได้รับหรือสูญเสียความร้อนอาจทำให้
สสารเปล่ียนอุณหภูมิ เปล่ียนสถานะ หรือ
เปล่ียนรูปร่าง 
• ปริมาณความร้อนท่ีทำให้สสารเปล่ียนอุณหภูมิ 
ขึ้นกับมวล ความร้อนจำเพาะ และอุณหภูมิท่ี
เปล่ียนไป 
• ปริมาณความร้อนท่ีทำให้สสารเปล่ียนสถานะ
ขึ้นกับมวลและความร้อนแฝงจำเพาะ โดย
ขณะท่ีสสารเปล่ียนสถานะ อุณหภูมิจะไม่
เปล่ียนแปลง 

- 

 ๓. สร้างแบบจำลองท่ีอธิบาย
การขยายตัวหรือหดตัวของ

• ความร้อนทำให้สสารขยายตัวหรือหดตัวได้ 
เนื่องจากเมื่อสสารได้รับความร้อนจะทำให้

- 



๔๙ 
 

ช้ัน ตัวชี้วัดท่ี สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
สสารเนื่องจากได้รับหรือ
สูญเสียความร้อน 
๔. ตระหนักถึงประโยชน์ของ
ความรู้ของการหดและขยายตัว
ของสสารเนื่องจากความร้อน
โดยวิเคราะห์สถานการณ์
ปัญหา และเสนอแนะ 
วิธีการนำความรู้มาแก้ปัญหา 
ในชีวิตประจำวัน 

อนุภาคเคล่ือนท่ีเร็วขึ้น ทำให้เกิดการขยายตัว
แต่เมื่อสสารคายความร้อนจะทำให้อนุภาค
เคล่ือนท่ีช้าลง ทำให้เกิดการหดตัว 
• ความรู้เรื่องการหดและขยายตัวของสสาร
เนื่องจากความร้อนนำไปใช้ประโยชน์ได้ด้าน 
ต่าง ๆ เช่น การสร้างถนน การสร้างรางรถไฟ 
การทำเทอร์มอมิเตอร์ 

๕. วิเคราะห์สถานการณ์การ
ถ่ายโอนความร้อนและคำนวณ
ปริมาณความร้อนท่ีถ่ายโอน
ระหว่างสสารจนเกิดสมดุล
ความร้อนโดยใช้สมการ  

   Q สญูเสีย = Q ไดร้ับ 

• ความร้อนถ่ายโอนจากสสารท่ีมีอุณหภูมิสูง
กว่าไปยังสสารท่ีมีอุณหภูมิต่ำกว่าจนกระท่ัง
อุณหภูมิของสสารท้ังสองเท่ากัน สภาพท่ีสสาร
ท้ังสองมีอุณหภูมิเท่ากัน เรียกว่า สมดุลความ
ร้อน 
• เมื่อมีการถ่ายโอนความร้อนจากสสารท่ีมี
อุณหภูมิต่างกันจนเกิดสมดุลความร้อนความ
ร้อนท่ีเพิ่มขึ้นของสสารหนึ่งจะเท่ากับความร้อน
ท่ีลดลงของอีกสสารหนึ่ง ซึ่งเป็นไปตามกฎการ
อนุรักษ์พลังงาน 

- 

 
 
 
 
 
 
 

๖. สร้างแบบจำลองท่ีอธิบาย
การถ่ายโอนความร้อนโดยการ
นำความร้อน การพาความร้อน 
การแผ่รังสีความร้อน 
๗. ออกแบบ เลือกใช้ และ
สร้างอุปกรณ์ เพื่อแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวันโดยใช้ความรู้
เกี่ยวกับการถ่ายโอนความร้อน 

• การถ่ายโอนความร้อนมี ๓ แบบ คือการนำ
ความร้อน การพาความร้อน และการแผ่รังสี
ความร้อน การนำความร้อนเป็นการถ่ายโอน
ความร้อนท่ีอาศัยตัวกลาง โดยท่ีตัวกลางไม่
เคล่ือนท่ี การพาความร้อนเป็นการถ่ายโอน
ความร้อนท่ีอาศัยตัวกลางโดยท่ีตัวกลาง 
เคล่ือนท่ีไปด้วย ส่วนการแผ่รังสีความร้อน 
เป็นการถ่ายโอนความร้อนท่ีไม่ต้องอาศัย
ตัวกลาง 
• ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายโอนความร้อนสามารถ 
นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ เช่น 
การเลือกใช้วัสดุเพื่อนำมาทำภาชนะบรรจุ
อาหารเพื่อเก็บความร้อน หรือการออกแบบ
ระบบระบายความร้อนในอาคาร 

- 

  ม.๒ ๑. วิเคราะห์สถานการณ์และ
คำนวณเกี่ยวกับงานและกำลัง
ท่ีเกิด 
จากแรงท่ีกระทำต่อวัตถุโดยใช้

• เมื่อออกแรงกระทำต่อวัตถุ แล้วทำให้วัตถุ 
เคล่ือนท่ี โดยแรงอยู่ในแนวเดียวกับการ
เคล่ือนท่ี จะเกิดงาน งานจะมีค่ามากหรือน้อย
ขึน้กับขนาดของแรงและระยะทางในแนว

- 



๕๐ 
 

ช้ัน ตัวชี้วัดท่ี สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
สมการ  
จากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
๒. วิเคราะห์หลักการทำงาน
ของเครื่องกลอย่างง่ายจาก
ข้อมลูท่ีรวบรวมได้ 
๓. ตระหนักถึงประโยชน์ของ
ความรู้ของเครื่องกลอย่างง่าย 
โดยบอกประโยชน์และการ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

เดียวกับแรง 
• งานท่ีทำในหนึ่งหน่วยเวลาเรียกว่า กำลัง 
หลักการของงานนำไปอธิบายการทำงานของ
เครื่องกลอย่างง่าย ได้แก่ คาน พื้นเอียง รอก
เด่ียว ล่ิม  สกรู ล้อและเพลา ซึ่งนำไปใช้
ประโยชน์ด้านต่าง ๆในชีวิตประจำวัน 

๔. ออกแบบและทดลองด้วยวิธี
ท่ีเหมาะสมในการอธิบายปัจจัย
ท่ีมีผลต่อพลังงานจลน์ และ
พลังงานศักย์โน้มถ่วง 

• พลังงานจลน์เป็นพลังงานของวัตถุท่ีเคล่ือนท่ี
พลังงานจลน์จะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นกับมวล
และอัตราเร็ว ส่วนพลังงานศักย์โน้มถ่วง
เกี่ยวข้องกับตำแหน่งของวัตถุ จะมีค่ามากหรือ
น้อยขึ้นกับมวลและตำแหน่งของวัตถุ เมื่อวัตถุ
อยู่ในสนามโน้มถ่วง วัตถุจะมีพลังงานศักย์โน้ม
ถ่วง  พลังงานจลน์และพลังงานศักย์โน้มถ่วง
เป็นพลังงานกล 

- 

๕. แปลความหมายข้อมูลและ
อธิบายการเปล่ียนพลังงาน
ระหว่างพลังงานศักย์โน้มถ่วง
และพลังงานจลน์ของวัตถุโดย
พลังงานกลของวัตถุมีค่าคงตัว
จากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 

• ผลรวมของพลังงานศักย์โน้มถ่วงและพลังงาน
จลน์เป็นพลังงานกล พลังงานศักย์โน้มถ่วงและ
พลังงานจลน์ของวัตถุหนึ่ง ๆ สามารถเปล่ียน
กลับไปมาได้ โดยผลรวมของพลังงานศักย์โน้ม
ถ่วงและพลังงานจลน์มีค่าคงตัว นั่นคือพลังงาน
กลของวัตถุมีค่าคงตัว 

- 

๖. วเิคราะห์สถานการณ์และ
อธิบายการเปล่ียนและการถ่าย
โอนพลังงานโดยใช้กฎการ
อนุรักษ์พลังงาน 
 

• พลังงานรวมของระบบมีค่าคงตัวซึ่งอาจ
เปล่ียนจากพลังงานหนึ่งเป็นอีกพลังงานหนึ่ง 
เช่นพลังงานกลเปล่ียนเป็นพลังงานไฟฟ้า
พลังงานจลน์เปล่ียนเป็นพลังงานความร้อน 
พลังงานเสียง พลังงานแสง เนื่องมาจากแรง
เสียดทาน พลังงานเคมีในอาหารเปล่ียนเป็น
พลังงานท่ีไปใช้ในการทำงานของส่ิงมีชีวิต 
• นอกจากนี้พลังงานยังสามารถถ่ายโอนไปยัง
อีกระบบหนึ่งหรือได้รับพลังงานจากระบบอื่นได้
เช่น การถ่ายโอนความร้อนระหว่างสสารการ
ถ่ายโอนพลังงานของการส่ันของแหล่งกำเนิด
เสียงไปยังผู้ฟัง ท้ังการเปล่ียนพลังงานและการ
ถ่ายโอนพลังงาน พลังงานรวมทั้งหมดมีค่าเท่า
เดิมตามกฎการอนุรักษ์พลังงาน 

- 



๕๑ 
 

ช้ัน ตัวชี้วัดท่ี สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ม.๓ ๑. วิเคราะห์ความสัมพันธ์

ระหว่างความต่างศักย์ กระแส 
ไฟฟ้า และความต้านทาน และ
คำนวณปริมาณท่ีเกี่ยวข้องโดย
ใช้สมการ  V = IR    
จากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
๒. เขียนกราฟความสัมพันธ์
ระหว่างกระแสไฟฟ้าและความ
ต่างศักย์ไฟฟ้า 
๓. ใช้โวลต์มิเตอร์ แอมมิเตอร์
ในการวัดปริมาณทางไฟฟ้า 

• เมื่อต่อวงจรไฟฟ้าครบวงจรจะมีกระแสไฟฟ้า 
ออกจากขั้วบวกผ่านวงจรไฟฟ้าไปยังขั้วลบของ
แหล่งกำเนิดไฟฟ้า ซึ่งวัดค่าได้จากแอมมิเตอร์ 
• ค่าท่ีบอกความแตกต่างของพลังงานไฟฟ้าต่อ
หน่วยประจุระหว่างจุด ๒ จุด เรียกว่า ความ
ต่างศักย์ ซึ่งวัดค่าได้จากโวลต์มิเตอร์ 
• ขนาดของกระแสไฟฟ้ามีค่าแปรผันตรงกับ
ความต่างศักย์ระหว่างปลายท้ังสองของตัวนำ 
โดยอัตราส่วนระหว่างความต่างศักย์และ
กระแสไฟฟ้ามีค่าคงท่ี เรียกค่าคงท่ีนี้ว่า ความ
ต้านทาน 

- 

๔. วิเคราะห์ความต่าง
ศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าใน
วงจรไฟฟ้าเมื่อต่อตัวต้านทาน
หลายตัวแบบอนุกรมและแบบ
ขนานจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ 
๕. เขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้า
แสดงการต่อตัวต้านทานแบบ
อนุกรมและขนาน 

• ในวงจรไฟฟ้าประกอบด้วยแหล่งกำเนิดไฟฟ้า 
สายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยอุปกรณ์ไฟฟ้า 
แต่ละช้ินมีความต้านทาน ในการต่อตัวต้านทาน 
หลายตัว มีท้ังต่อแบบอนุกรมและแบบขนาน 
• การต่อตัวต้านทานหลายตัวแบบอนุกรมใน 
วงจรไฟฟ้า ความต่างศักย์ท่ีคร่อมตัวต้านทาน
แต่ละตัวมีค่าเท่ากับผลรวมของความต่างศักย์ท่ี
คร่อมตัวต้านทานแต่ละตัว โดยกระแสไฟฟ้าท่ี
ผ่านตัวต้านทานแต่ละตัวมีค่าเท่ากัน 

- 

๖. บรรยายการทำงานของ
ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย
ในวงจรจากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
๗. เขียนแผนภาพและต่อ
ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย
ในวงจรไฟฟ้า 

• การต่อตัวต้านทานหลายตัวแบบขนานในวงจร 
ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าท่ีผ่านวงจรมีค่าเท่ากับ
ผลรวมของกระแสไฟฟ้าท่ีผ่านตัวต้านทานแต่ละ
ตัวโดยความต่างศักย์ท่ีคร่อมตัวต้านทานแต่ละ
ตัวมีค่าเท่ากัน 
• ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์มีหลายชนิด เช่น ตัว
ต้านทาน ไดโอด ทรานซิสเตอร์ ตัวเก็บประจุ 
โดยช้ินส่วนแต่ละชนิดทำหน้าท่ีแตกต่างกัน
เพื่อให้วงจรทำงานได้ตามต้องการ 
• ตัวต้านทานทำหน้าท่ีควบคุมปริมาณ
กระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า ไดโอดทำหน้าท่ีให้
กระแสไฟฟ้าผ่านทางเดียว ทรานซิสเตอร์ทำ
หน้าท่ีเป็นสวิตช์ปิดหรือเปิดวงจรไฟฟ้าและ
ควบคุมปริมาณกระแสไฟฟ้า ตัวเก็บประจุทำ
หน้าท่ีเก็บและคายประจุไฟฟ้า 
• เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างง่ายประกอบด้วยชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์หลายชนิดท่ีทำงานร่วมกันการต่อ

- 



๕๒ 
 

ช้ัน ตัวชี้วัดท่ี สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
วงจรอิเล็กทรอนิกส์โดยเลือกใช้ช้ินส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเหมาะสมตามหน้าท่ีของ
ช้ินส่วนนั้น ๆ จะสามารถทำให้วงจรไฟฟ้า
ทำงานได้ตามต้องการ 
 

   ๘. อธิบายและคำนวณพลังงาน
ไฟฟ้าโดยใช้สมการ W= Pt 
รวมทั้งคำนวณค่าไฟฟ้าของ
เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 
๙. ตระหนักในคุณค่าของการ
เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า โดย
นำเสนอวิธีการใช้เครื่อง 
ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและ
ปลอดภัย 
 

• เครื่องใช้ไฟฟ้าจะมีค่ากำลังไฟฟ้าและความ
ต่างศักย์กำกับไว้ กำลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็นวัตต์ 
ความต่างศักย์ มีหน่วยเป็นโวลต์ ค่าไฟฟ้าส่วน
ใหญ่คิดจากพลังงานไฟฟ้าท่ีใช้ท้ังหมด ซึ่งหาได้
จากผลคูณของกำลังไฟฟ้า ในหน่วยกิโลวัตต์ กับ
เวลาในหน่วยชั่วโมง พลังงานไฟฟ้ามีหน่วยเป็น
กิโลวัตต์ ช่ัวโมง หรือหน่วย 
• วงจรไฟฟ้าในบ้านมีการต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบ
ขนานเพื่อให้ความต่างศักย์เท่ากัน การใช้
เครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันต้องเลือกใช้
เครื่องใช้ไฟฟ้าท่ีมีความต่างศักย์และกำลังไฟฟ้า
ให้เหมาะกับการใช้งาน และการใช้
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าต้องใช้อย่าง
ถูกต้อง ปลอดภัย และประหยัด 
 

- 

๑๐. สร้างแบบจำลองท่ีอธิบาย
การเกิดคล่ืนและบรรยาย
ส่วนประกอบของคล่ืน 
 

• คล่ืนเกิดจากการส่งผ่านพลังงานโดยอาศัย
ตัวกลางและไม่อาศัยตัวกลาง ในคล่ืนกล 
พลังงานจะถูกถ่ายโอนผ่านตัวกลางโดยอนุภาค
ของตัวกลางไม่เคล่ือนท่ีไปกับคล่ืน คล่ืนท่ีแผ่
ออกมาจากแหล่งกำเนิดคล่ืนอย่างต่อเนื่องและมี
รูปแบบท่ีซ้ำกัน บรรยายได้ด้วยความยาวคล่ืน 
ความถ่ี แอมพลิจูด 

- 

๑๑. อธิบายคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า
และสเปกตรัมคล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้าจากข้อมูลท่ี
รวบรวมได้ 
๑๒. ตระหนักถึงประโยชน์และ
อันตรายจากคล่ืนแม่เหล็ก 
ไฟฟ้าโดยนำเสนอการใช้
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ และ
อันตรายจากคล่ืนแม่เหล็ก 
ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 
 

• คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นคล่ืนท่ีไม่อาศัยตัวกลาง 
ในการเคล่ือนท่ี มีความถ่ีต่อเนื่องเป็นช่วงกว้าง
มาก เคล่ือนท่ีในสุญญากาศด้วยอัตราเร็วเท่ากัน 
แต่จะเคล่ือนท่ีด้วยอัตราเร็วต่างกันในตัวกลาง
อื่น คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าแบ่งออกเป็นช่วงความถ่ี
ต่าง ๆ เรียกว่า สเปกตรัมของคล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้า แต่ละช่วงความถีม่ีช่ือเรียก
ต่างกัน ได้แก่ คล่ืนวิทยุ ไมโครเวฟ อินฟราเรด 
แสงท่ีมองเห็น อัลตราไวโอเลต รังสีเอกซ์และ
รังสีแกมมา ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ 
• เลเซอร์เป็นคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีมีความยาว

- 



๕๓ 
 

ช้ัน ตัวชี้วัดท่ี สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
คล่ืนเดียว เป็นลำแสงขนานและมีความเข้มสูง 
นำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการ
ส่ือสารมีการใช้เลเซอร์สำหรับส่งสารสนเทศ 
ผ่านเส้นใยนำแสง โดยอาศัยหลักการการ
สะท้อนกลับหมดของแสง ด้านการแพทย์ ใช้ใน
การผ่าตัด 
• คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้านอกจากจะสามารถ
นำไปใช้ประโยชน์แล้ว ยังมีโทษต่อมนุษย์ด้วย 
เช่นถ้ามนุษย์ได้รับรังสีอัลตราไวโอเลตมาก
เกินไป อาจจะทำให้เกิดมะเร็งผิวหนัง หรือถ้าได้
รังสีแกมมาซึ่งเป็นคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีมี
พลังงานสูงและสามารถทะลุผ่านเซลล์และ
อวัยวะได้ อาจทำลายเนื้อเยื่อหรืออาจทำให้
เสียชีวิตได้เมื่อได้รับรังสีแกมมาในปริมาณสูง 

  ๑๓. ออกแบบการทดลองและ
ดำเนินการทดลองด้วยวิธีที่
เหมาะสมในการอธิบายกฎการ
สะท้อนของแสง 
๑๔. เขยีนแผนภาพการ
เคล่ือนท่ีของแสง แสดงการ
เกิดภาพจากกระจกเงา 

• เมื่อแสงตกกระทบวัตถุจะเกิดการสะท้อนซึ่ง
เป็นไปตามกฎการสะท้อนของแสง โดยรังสีตก
กระทบ เส้นแนวฉาก รังสีสะท้อนอยู่ในระนาบ
เดียวกัน และมุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อน 
ภาพจากกระจกเงาเกิดจากรังสีสะท้อนตัดกัน
หรือต่อแนวรังสีสะท้อนให้ตัดกัน โดยถ้ารังสี
สะท้อนตัดกันจริง จะเกิดภาพจริง แต่ถ้าต่อแนว
รังสีสะท้อนให้ไปตัดกัน จะเกิดภาพเสมือน 

- 

 ๑๕. อธิบายการหักเหของแสง
เมื่อผ่านตัวกลางโปร่งใสท่ี
แตกต่างกัน และอธิบายการ
กระจายแสงของแสงขาวเมื่อ
ผ่านปริซึมจากหลักฐาน  
เชิงประจักษ์ 
๑๖. เขียนแผนภาพการ
เคล่ือนท่ีของแสงแสดงการเกิด
ภาพจากเลนส์บาง 

• เมื่อแสงเดินทางผ่านตัวกลางโปร่งใสท่ีแตกต่าง
กัน เช่น อากาศและน้ำ อากาศและแก้ว จะเกิด
การหักเห หรืออาจเกิดการสะท้อนกลับหมดใน
ตัวกลางท่ีแสงตกกระทบ การหักเหของแสงผ่าน
เลนส์ทำให้เกิดภาพท่ีมีชนิดและขนาดต่าง ๆ 
• แสงขาวประกอบด้วยแสงสีต่าง ๆ เมื่อแสงขาว
ผ่านปริซึมจะเกิดการกระจายแสงเป็นแสงสีต่าง 
ๆ เรียกว่า สเปกตรัมของแสงขาว เมื่อเคล่ือนท่ี
ในตัวกลางใด ๆ ท่ีไม่ใช่อากาศ จะมีอัตราเร็ว
ต่างกัน จึงมีการหักเหต่างกัน 
 

- 

 ๑๗. อธิบายปรากฏการณ์ท่ี
เกี่ยวกับแสง และการทำงาน
ของทัศนอุปกรณ์จากข้อมูลท่ี
รวบรวมได้ 
๑๘. เขียนแผนภาพการ

• การสะท้อนและการหักเหของแสงนำไปใช้
อธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกี่ยวกับแสง เช่น รุ้ง  
มิราจ และอธิบายการทำงานของทัศนอุปกรณ์ 
เช่น แว่นขยาย กระจกโค้งจราจร  
กล้องโทรทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  

 



๕๔ 
 

ช้ัน ตัวชี้วัดท่ี สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
เคล่ือนท่ีของแสง แสดงการ
เกิดภาพของทัศนอุปกรณ์และ
เลนส์ตา 
 

และแว่นสายตา 
• ในการมองวัตถุ เลนส์ตาจะถูกปรับโฟกัส 
เพื่อให้เกิดภาพชัดท่ีจอตา ความบกพร่องทาง
สายตา เช่น สายตาส้ัน และสายตายาว เป็น
เพราะตำแหน่งท่ีเกิดภาพไม่ได้อยู่ท่ีจอตาพอดี 
จึงต้องใช้เลนส์ในการแก้ไขเพื่อช่วยให้มองเห็น
เหมือนคนสายตาปกติ โดยคนสายตาส้ันใช้ 
เลนส์เว้า ส่วนคนสายตายาวใช้เลนส์นูน 
 

 ๑๙. อธิบายผลของความสว่าง
ท่ีมีต่อดวงตาจากข้อมูลท่ีได้
จากการสืบค้น 
๒๐. วัดความสว่างของแสงโดย
ใช้อุปกรณ์วัดความสว่างของ
แสง 
๒๑. ตระหนักในคุณค่าของ
ความรู้เรื่อง ความสว่างของ
แสงท่ีมีต่อดวงตา โดยวิเคราะห์
สถานการณ์ปัญหาและ
เสนอแนะการจัดความสว่างให้
เหมาะสมในการทำกิจกรรม
ต่าง ๆ 

• ความสว่างของแสงมีผลต่อดวงตามนุษย์ การ
ใช้สายตาในสภาพแวดล้อมท่ีมีความสว่างไม่
เหมาะสมจะเป็นอันตรายต่อดวงตา เช่น การดู
วัตถุในท่ีมี ความสว่างมากหรือน้อยเกนิไป การ
จ้องดูหน้าจอภาพเป็นเวลานาน ความสว่างบน
พื้นท่ีรับแสงมีหน่วยเป็นลักซ์ ความรู้เกี่ยวกับ
ความสว่างสามารถนำมาใช้จัดความสว่างให้
เหมาะสมกับการทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัด
ความสว่างท่ีเหมาะสมสำหรับการอ่านหนังสือ 
 

- 

 
 
สาระที่ ๓ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 
มาตรฐาน ว ๓.๑ เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพกาแล็กซี ดาวฤกษ์ และ
ระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะท่ีส่งผลต่อส่ิงมีชีวิต และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ 
 

ช้ัน ตัวชี้วัดท่ี สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
 ป.๑ 
 
 
 

๑. ระบุดาวที่ปรากฏบน
ท้องฟ้าในเวลากลางวัน 
และกลางคืนจากข้อมูลท่ี
รวบรวมได้ 
๒. อธิบายสาเหตุท่ีมองไม่
เห็นดาวส่วนใหญ่ในเวลา
กลางวันจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

• บนท้องฟ้ามีดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดาวซึ่งใน
เวลากลางวันจะมองเห็นดวงอาทิตย์และอาจ
มองเห็นดวงจันทร์บางเวลาในบางวันแต่ไม่สามารถ
มองเห็นดาว 
• ในเวลากลางวันมองไม่เห็นดาวส่วนใหญ่ 
เนื่องจากแสงอาทิตย์สว่างกว่าจึงกลบแสงของดาว 
ส่วนในเวลากลางคืนจะมองเห็นดาวและมองเห็น
ดวงจันทร์เกือบทุกคืน 

- 



๕๕ 
 

ช้ัน ตัวชี้วัดท่ี สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ป.๒ - - - 

 ป.๓ ๑. อธิบายแบบรูปเส้นทาง
การขึ้นและตก ของดวง
อาทิตย์โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ 
๒. อธิบายสาเหตุการเกิด
ปรากฏการณ์การขึ้นและ
ตกของดวงอาทิตย์ การ
เกิดกลางวันกลางคืนและ
การกำหนดทิศ โดยใช้
แบบจำลอง 
๓. ตระหนักถึงความสำคัญ
ของดวงอาทิตย์ โดย
บรรยายประโยชน์ของดวง
อาทิตย์ต่อส่ิงมีชีวิต 

• คนบนโลกมองเห็นดวงอาทิตย์ปรากฏขึ้นทางด้าน
หนึ่งและตกทางอีกด้านหนึ่งทุกวันหมุนเวียนเป็น
แบบรูปซ้ำ ๆ 
• โลกกลมและหมุนรอบตัวเองขณะโคจรรอบดวง
อาทิตย์ ทำให้บริเวณของโลกได้รับแสงอาทิตย์ไม่
พร้อมกัน โลกด้านท่ีได้รับแสงจากดวงอาทิตย์จะ
เป็นกลางวันส่วนด้านตรงข้ามท่ีไม่ได้รับแสงจะเป็น
กลางคืน นอกจากนี้คนบนโลกจะมองเห็นดวง
อาทิตย์ปรากฏขึ้นทางด้านหนึ่ง ซึ่งกำหนดให้เป็น
ทิศตะวันออก และมองเห็นดวงอาทิตย์ตกทางอีก
ด้านหนึ่ง ซึ่งกำหนดให้เป็นทิศตะวันตกและเมื่อให้
ด้านขวามืออยู่ทางทิศตะวันออก ด้านซ้ายมืออยู่
ทางทิศตะวันตก ด้านหน้าจะเป็นทิศเหนือ และ
ด้านหลังจะเป็นทิศใต้ 
• ในเวลากลางวันโลกจะได้รับพลังงานแสงและ
พลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ ทำให้ส่ิงมีชีวิต
ดำรงชีวิตอยู่ได้ 

- 

  ป.๔ ๑. อธิบายแบบรูปเส้นทาง
การขึ้นและตกของดวง
จันทร์ โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

• ดวงจันทร์เป็นบริวารของโลก โดยดวงจันทร์
หมุนรอบตัวเองขณะโคจรรอบโลก ขณะท่ีโลกก็
หมุนรอบตัวเองด้วยเช่นกัน การหมุนรอบตัวเอง 
ของโลกจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกในทิศทาง
ทวนเข็มนาฬิกาเมื่อมองจากขั้วโลกเหนือทำให้
มองเห็นดวงจันทร์ปรากฏขึ้นทางด้านทิศตะวันออก
และตกทางด้านทิศตะวันตกหมุนเวียนเป็นแบบรูป
ซ้ำๆ 

- 

 ๒. สร้างแบบจำลองท่ี
อธิบายแบบรูปการ
เปล่ียนแปลงรูปร่างปรากฏ
ของดวงจันทร์และ
พยากรณ์รูปร่างปรากฏ
ของดวงจันทร ์

• ดวงจันทร์เป็นวัตถุท่ีเป็นทรงกลม แต่รูปร่างของ
ดวงจันทร์ท่ีมองเห็นหรือรูปร่างปรากฏของดวง
จันทร์บนท้องฟ้าแตกต่างกันไปในแต่ละวันโดยใน
แต่ละวันดวงจันทร์จะมีรูปร่างปรากฏเป็นเส้ียวที่มี
ขนาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเต็มดวง จากนั้น
รูปร่างปรากฏของดวงจันทร์จะแหว่งและมีขนาด
ลดลงอย่างต่อเนื่องจนมองไม่เห็นดวงจันทร์ 
จากนั้นรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์จะเป็นเส้ียว
ใหญ่ขึ้นจนเต็มดวงอีกครั้งการเปล่ียนแปลงเช่นนี้
เป็นแบบรูปซ้ำกันทุกเดือน 

- 



๕๖ 
 

ช้ัน ตัวชี้วัดท่ี สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
 ๓. สร้างแบบจำลองแสดง

องค์ประกอบของระบบ
สุริยะ และอธิบาย
เปรียบเทียบคาบการโคจร
ของดาวเคราะห์ต่าง ๆ 
จากแบบจำลอง 

• ระบบสุริยะเป็นระบบท่ีมีดวงอาทิตย์เป็น
ศูนย์กลางและมีบริวารประกอบด้วย ดาวเคราะห์
แปดดวงและบริวาร ซึ่งดาวเคราะห์แต่ละดวงมี
ขนาดและระยะห่างจากดวงอาทิตย์แตกต่างกัน 
และยังประกอบด้วย ดาวเคราะห์แคระ  
ดาวเคราะห์น้อย ดาวหาง และวัตถุขนาดเล็กอื่น ๆ 
โคจรอยู่รอบดวงอาทิตย์ วัตถุขนาดเล็กอื่น ๆ เมื่อ
เข้ามาในช้ันบรรยากาศเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของ
โลกทำให้เกิดเป็นดาวตกหรือผีพุ่งไต้และอุกกาบาต 

             - 

ป.๕ ๑. เปรียบเทียบความ
แตกต่างของดาวเคราะห์
และดาวฤกษ์จาก
แบบจำลอง 

• ดาวที่มองเห็นบนท้องฟ้าอยู่ในอวกาศซึ่งเป็น
บริเวณท่ีอยู่นอกบรรยากาศของโลก มีท้ังดาวฤกษ์
และดาวเคราะห์ ดาวฤกษ์เป็นแหล่งกำเนิดแสงจึง
สามารถมองเห็นได้ ส่วนดาวเคราะห์ไม่ใช่
แหล่งกำเนิดแสง แต่สามารถมองเห็นได้เนื่องจาก
แสงจากดวงอาทิตย์ตกกระทบดาวเคราะห์แล้ว
สะท้อนเข้าสู่ตา 

             - 

๒. ใช้แผนท่ีดาวระบุ
ตำแหน่งและเส้นทางการ
ขึ้นและตกของกลุ่มดาว
ฤกษ์บนท้องฟ้า และ
อธิบายแบบรูปเส้นทางการ
ขึ้นและตกของกลุ่มดาว
ฤกษ์บนท้องฟ้าในรอบปี 

• การมองเห็นกลุ่มดาวฤกษ์มีรูปร่างต่าง ๆ เกิดจาก
จินตนาการของผู้สังเกต กลุ่มดาวฤกษ์ต่าง ๆ ท่ี
ปรากฏในท้องฟ้าแต่ละกลุ่มมีดาวฤกษ์แต่ละดวง
เรียงกันท่ีตำแหน่งคงท่ี และมีเส้นทางการขึ้นและ
ตกตามเส้นทางเดิมทุกคืน ซึ่งจะปรากฏตำแหน่ง
เดิม การสังเกตตำแหน่งและการขึ้นและตกของดาว
ฤกษ์ และกลุ่มดาวฤกษ์ สามารถทำได้โดยใช้แผนท่ี
ดาว ซึ่งระบุมุมทิศและมุมเงยท่ีกลุ่มดาวนั้นปรากฏ 
ผู้สังเกตสามารถใช้มือในการประมาณค่าของมุมเงย
เมื่อสังเกตดาวในท้องฟ้า 

การใช้แผนท่ีดาวระบุ
ตำแหน่งและเส้นทาง
การขึ้นและตกของกลุ่ม
ดาวฤกษ์บนท้องฟ้า 
และแบบรูปเส้นทาง
การขึ้นและตกของกลุ่ม
ดาวฤกษ์บนท้องฟ้าใน
รอบปี 

  ป.๖ ๑. สร้างแบบจำลองท่ี
อธิบายการเกิด และ
เปรียบเทียบปรากฏการณ์
สุริยุปราคาและ
จันทรุปราคา 

• เมื่อโลกและดวงจันทร์ โคจรมาอยู่ในแนวเส้นตรง
เดียวกันกับดวงอาทิตย์ในระยะทางท่ีเหมาะสมทำ
ให้ดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์ เงาของดวงจันทร์ทอด
มายังโลก ผู้สังเกตท่ีอยู่บริเวณเงาจะมองเห็นดวง
อาทิตย์มืดไป เกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาซึ่งมีท้ัง
สุริยุปราคาเต็มดวง สุริยุปราคาบางส่วนและ
สุริยุปราคาวงแหวน 
• หากดวงจันทร์และโลกโคจรมาอยู่ในแนวเส้นตรง
เดียวกันกับดวงอาทิตย์ แล้วดวงจันทร์เคล่ือนท่ีผ่าน
เงาของโลกจะมองเห็นดวงจันทร์มืดไปเกิด
ปรากฏการณ์จันทรุปราคาซึ่งมีท้ังจันทรุปราคาเต็ม

- 



๕๗ 
 

ช้ัน ตัวชี้วัดท่ี สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ดวง และจันทรุปราคาบางส่วน 

 ๒. อธิบายพัฒนาการของ
เทคโนโลยีอวกาศ และ 
ยกตัวอย่างการนำ
เทคโนโลยีอวกาศมาใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 
จากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 

• เทคโนโลยีอวกาศเริ่มจากความต้องการของ
มนุษย์ในการสำรวจวัตถุท้องฟ้าโดยใช้ตาเปล่า
กล้องโทรทรรศน์ และได้พัฒนาไปสู่การขนส่งเพื่อ
สำรวจอวกาศด้วยจรวดและยานขนส่งอวกาศและ
ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีการนำ
เทคโนโลยีอวกาศบางประเภทมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน เช่น การใช้ดาวเทียมเพื่อการส่ือสาร 
การพยากรณ์อากาศหรือการสำรวจทรัพยากร 
ธรรมชาติ การใช้อุปกรณ์วัดชีพจรและการเต้นของ
หัวใจ หมวกนิรภัย ชุดกีฬา 

- 

ม.๑ - - - 

ม.๒ - - - 
  ม.๓ ๑. อธิบายการโคจรของ

ดาวเคราะห์รอบดวง
อาทิตย์ด้วยแรงโน้มถ่วง
จากสมการ 
  
 

• ในระบบสุริยะมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางโดยมี
ดาวเคราะห์และบริวาร ดาวเคราะห์แคระ ดาว
เคราะห์น้อย ดาวหาง และอื่น ๆ เช่น วัตถุคอย
เปอร์ โคจรอยู่โดยรอบ ซึ่งดาวเคราะห์ และวัตถุ
เหล่านี้โคจรรอบดวงอาทิตย์ด้วยแรงโน้มถ่วง แรง
โน้มถ่วงเป็นแรงดึงดูดระหว่างวัตถุสองวัตถุโดยเป็น
สัดส่วนกับผลคูณของมวลท้ังสอง และเป็นสัดส่วน
ผกผันกับกำลังสองของระยะทางระหว่างวัตถุท้ัง 
สอง แสดงได้โดยสมการ 
 
 เมื่อ F แทนความโน้มถ่วงระหว่างมวลท้ังสอง G 
แทนค่านิจโน้มถ่วงสากล m๑ แทนมวลของวัตถุ
แรก m๒ แทนมวลของวัตถุท่ีสอง และ r แทน
ระยะห่างระหว่างวัตถุท้ังสอง 

- 

๒. สร้างแบบจำลองท่ี
อธิบายการเกิดฤดู และ
การเคล่ือนท่ีปรากฏของ
ดวงอาทิตย์ 

• การท่ีโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ในลักษณะท่ีแกน
โลกเอียงกับแนวตั้งฉากของระนาบทางโคจรทำให้
ส่วนต่าง ๆ บนโลกได้รับปริมาณแสงจาก 
ดวงอาทิตย์แตกต่างกันในรอบปี เกิดเป็นฤดู
กลางวันกลางคืนยาวไม่เท่ากัน และตำแหน่งการ
ขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ท่ีขอบฟ้าและเส้นทาง
การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์เปล่ียนไปในรอบปี 
ซึ่งส่งผลต่อการดำรงชีวิต 

- 

 ๓. สร้างแบบจำลองท่ี • ดวงจันทร์โคจรรอบโลก โลกและดวงจันทร์โคจร - 



๕๘ 
 

ช้ัน ตัวชี้วัดท่ี สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
อธิบายการเกิดขา้งขึ้น
ข้างแรม การเปล่ียนแปลง
เวลาการขึ้นและตกของ
ดวงจันทร์ และการเกิดน้ำ
ขึ้นน้ำลง 

รอบดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์รับแสงจากดวงอาทิตย์
ครึ่งดวงตลอดเวลา เมื่อดวงจันทร์โคจรรอบโลกได้
หันส่วนสว่างมายังโลกแตกต่างกัน จึงทำให้คนบน
โลกสังเกตส่วนสว่างของดวงจันทร์แตกต่างไปในแต่
ละวันเกิดเป็นข้างขึ้นข้างแรม 
• ดวงจันทร์โคจรรอบโลกในทิศทางเดียวกันกับท่ี
โลกหมุนรอบตัวเอง จึงทำให้เห็นดวงจันทร์ขึ้นช้าไป
ประมาณวันละ ๕๐ นาที 
• แรงโน้มถ่วงท่ีดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์กระทำต่อ
โลกทำให้เกิดปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลง ซึ่งส่งผลต่อ
ส่ิงแวดล้อมและส่ิงมีชีวิตบนโลก วันท่ีน้ำมีระดับ
การขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดเรียก วันน้ำเกิดส่วนวันท่ี
ระดับน้ำมีการขึ้นและลงน้อยเรียกวันน้ำตาย โดย
วันน้ำเกิด น้ำตาย มีความสัมพันธ์กับข้างขึ้น
ข้างแรม 

 ๔. อธิบายการใช้ประโยชน์
ของเทคโนโลยีอวกาศและ
ยกตวัอย่างความก้าวหน้า
ของโครงการสำรวจอวกาศ 
จากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 

• เทคโนโลยีอวกาศได้มีบทบาทต่อการดำรงชีวิต
ของมนุษย์ในปัจจุบันมากมาย มนุษย์ได้ใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ เช่น ระบบนำทาง
ด้วยดาวเทียม (GNSS) การติดตามพายุสถานการณ์
ไฟป่า ดาวเทียมช่วยภัยแล้งการตรวจคราบน้ำมัน
ในทะเล 
• โครงการสำรวจอวกาศต่าง ๆ ได้พัฒนาเพิ่มพูน
ความรู้ความเข้าใจต่อโลก ระบบสุริยะและเอกภพ
มากขึ้นเป็นลำดับ ตัวอย่างโครงการสำรวจอวกาศ 
เช่น การสำรวจส่ิงมีชีวิตนอกโลก การสำรวจดาว
เคราะห์นอกระบบสุริยะ การสำรวจดาวอังคารและ
บริวารอื่นของดวงอาทิตย์ 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
สาระที่ ๓ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 
           มาตรฐาน ว ๓.๒ เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปล่ียนแปลงภายในโลก
และบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปล่ียนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมท้ังผลต่อส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงแวดล้อม 
 

ช้ัน ตัวชี้วัดท่ี สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

 ป.๑ ๑. อธิบายลักษณะ
ภายนอกของหิน จาก
ลักษณะเฉพาะตัวที่สังเกต
ได้ 

• หินท่ีอยู่ในธรรมชาติมีลักษณะภายนอกเฉพาะตัว
ท่ีสังเกตได้ เช่น สี ลวดลาย น้ำหนัก ความแข็งและ
เนื้อหิน 

หินท่ีอยู่ในธรรมชาติใน
ท้องถิ่นของตน 
 

 ป.๒ ๑. ระบุส่วนประกอบของ
ดิน และจำแนกชนิดของ
ดินโดยใช้ลักษณะเนื้อดิน
และการจับตัวเป็นเกณฑ์ 
๒. อธิบายการใช้ประโยชน์
จากดิน จากข้อมูลท่ี
รวบรวมได้ 

• ดินประกอบด้วยเศษหิน ซากพืช ซากสัตว์ผสมอยู่
ในเนื้อดิน มีอากาศและน้ำแทรกอยู่ตามช่องว่างใน
เนื้อดนิ ดินจำแนกเป็น ดินร่วน ดินเหนียว และดิน
ทราย ตามลักษณะเนื้อดินและการจับตัวของดินซึ่ง
มีผลต่อการอุ้มน้ำท่ีแตกต่างกัน 
• ดินแต่ละชนิดนำไปใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกัน 
ตามลักษณะและสมบัติของดิน 

- 

  ป.๓ ๑. ระบุส่วนประกอบของ
อากาศ บรรยาย
ความสำคัญของอากาศ 
และผลกระทบของมลพิษ
ทางอากาศต่อส่ิงมีชีวิต 
จากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 

• อากาศโดยท่ัวไปไม่มีสี ไม่มีกล่ิน ประกอบด้วย  
แก๊สไนโตรเจน แก๊สออกซิเจน  
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แก๊สอื่น ๆ รวมทั้งไอน้ำ 
และฝุ่นละออง อากาศมีความสำคัญต่อส่ิงมีชีวิต 
หากส่วนประกอบของอากาศไม่เหมาะสม 
เนื่องจากมีแก๊สบางชนิดหรือฝุ่นละอองในปริมาณ 

- 

 ๒. ตระหนักถึงความสำคัญ
ของอากาศ โดยนำเสนอ
แนวทางการปฏิบัติตนใน
การลดการเกิดมลพิษทาง
อากาศ 

มาก อาจเป็นอันตรายต่อส่ิงมีชีวิตชนิดต่าง ๆ 
จัดเป็นมลพิษทางอากาศ 
• แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อลดการปล่อยมลพิษ
ทางอากาศ เช่น ใช้พาหนะร่วมกัน หรือเลือกใช้
เทคโนโลยีท่ีลดมลพิษทางอากาศ 

 

 ๓. อธิบายการเกิดลมจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ 
 

• ลม คือ อากาศท่ีเคล่ือนท่ี เกิดจากความแตกต่าง
กันของอุณหภูมิอากาศบริเวณท่ีอยู่ใกล้กัน โดย
อากาศบริเวณท่ีมีอุณหภูมิสูงจะลอยตัวสูงขึ้น และ
อากาศบริเวณท่ีมีอุณหภูมิต่ำกว่าจะเคล่ือนเข้าไป

- 



๖๐ 
 

ช้ัน ตัวชี้วัดท่ี สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

แทนท่ี 
 ๔. บรรยายประโยชน์และ

โทษของลม จากข้อมูล 
ท่ีรวบรวมได้ 
 

• ลมสามารถนำมาใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทนใน
การผลิตไฟฟ้า และนำไปใช้ประโยชน์ในการทำ
กิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ หากลมเคล่ือนท่ีด้วย
ความเร็วสูงอาจทำให้เกิดอันตรายและความ
เสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ 

- 

 ป.๔ - - - 
 ป.๕ ๑. เปรียบเทียบปริมาณน้ำ

ในแต่ละแหล่ง และระบุ
ปริมาณน้ำท่ีมนุษย์
สามารถนำมาใช้ประโยชน์
ได้ จากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
 

• โลกมีท้ังน้ำจืดและน้ำเค็มซึ่งอยู่ในแหล่งน้ำต่าง ๆ 
ท่ีมีท้ังแหล่งน้ำผิวดิน เช่น ทะเล มหาสมุทร บึง 
แม่น้ำ และแหล่งน้ำใต้ดิน เช่น น้ำในดิน และน้ำ
บาดาล น้ำท้ังหมดของโลกแบ่งเป็นน้ำเค็มประมาณ
ร้อยละ ๙๗.๕ ซึ่งอยู่ในมหาสมุทรและแหล่งน้ำ 
อื่น ๆ และท่ีเหลืออีกประมาณร้อยละ ๒.๕ เป็นน้ำ
จืด ถ้าเรียงลำดับปริมาณน้ำจืดจากมากไปน้อยจะ
อยู่ท่ี ธารน้ำแข็ง และพืดน้ำแข็ง น้ำใต้ดิน ช้ันดิน
เยือกแข็งคงตัวและน้ำแข็งใต้ดิน ทะเลสาบ 
ความช้ืนในดิน ความช้ืนในบรรยากาศ บึง แม่น้ำ 
และน้ำในส่ิงมีชีวิต 

              - 

 ๒. ตระหนักถึงคุณค่าของ
น้ำโดยนำเสนอแนว
ทางการใช้น้ำอย่าง
ประหยัดและการอนุรักษ์
น้ำ 

• น้ำจืดท่ีมนุษย์นำมาใช้ได้มีปริมาณน้อยมาก 
จึงควรใช้น้ำอย่างประหยัดและร่วมกันอนุรักษน์้ำ 
 

- 

 ๓. สร้างแบบจำลองท่ี
อธิบายการหมุนเวียนของ
น้ำในวัฏจักรน้ำ 
 

• วัฏจักรน้ำ เป็นการหมุนเวียนของน้ำท่ีมีแบบรูป 
ซ้ำเดิม และต่อเนื่องระหว่างน้ำในบรรยากาศ น้ำผิว
ดิน และน้ำใต้ดิน โดยพฤติกรรมการดำรงชีวิตของ
พืชและสัตว์ส่งผลต่อวัฏจักรน้ำ 

- 

 ๔. เปรียบเทียบ
กระบวนการเกิดเมฆ 
หมอก น้ำค้าง และน้ำค้าง
แข็ง จากแบบจำลอง 
 

• ไอน้ำในอากาศจะควบแน่นเป็นละอองน้ำเล็ก ๆ 
โดยมีละอองลอย เช่น เกลือ ฝุ่นละออง ละอองเรณู
ของดอกไม้ เป็นอนุภาคแกนกลาง เมื่อละอองน้ำ
จำนวนมากเกาะกลุ่มรวมกันลอยอยู่สูงจากพื้นดิน
มาก เรียกว่า เมฆ แต่ละอองน้ำท่ีเกาะกลุ่มรวมกัน
อยู่ใกล้พื้นดิน เรียกว่า หมอก ส่วนไอน้ำท่ีควบแน่น
เป็นละอองน้ำเกาะอยู่บนพื้นผิววัตถุใกล้พื้นดิน 
เรียกว่า น้ำค้างถ้าอุณหภูมิใกล้พื้นดินต่ำกว่าจุด
เยือกแข็งน้ำค้างก็จะกลายเป็นน้ำค้างแข็ง 

- 

๕. เปรียบเทียบ • ฝน หมิะ ลูกเห็บ เป็นหยาดน้ำฟ้าซึ่งเป็นน้ำท่ีมี - 



๖๑ 
 

ช้ัน ตัวชี้วัดท่ี สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

กระบวนการเกิดฝน หิมะ 
และลูกเห็บ จากข้อมูลท่ี
รวบรวมได้ 
 

สถานะต่าง ๆ ท่ีตกจากฟ้าถึงพื้นดิน ฝนเกิดจาก
ละอองน้ำในเมฆท่ีรวมตัวกันจนอากาศไม่สามารถ
พยุงไวไ้ด้จึงตกลงมา หิมะเกิดจากไอน้ำในอากาศ
ระเหิดกลับเป็นผลึกน้ำแข็ง รวมตัวกันจนมีน้ำหนกั
มากขึ้นจนเกินกว่าอากาศจะพยุงไว้จึงตกลงมา 
ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำท่ีเปล่ียนสถานะเป็นน้ำแข็ง
แล้วถูกพายุพัดวนซ้ำไปซ้ำมาในเมฆฝนฟ้าคะนองท่ี
มีขนาดใหญ่และอยู่ในระดับสูงจนเป็นก้อนน้ำแข็ง
ขนาดใหญ่ขึ้นแล้วตกลงมา 

 ป.๖ ๑. เปรียบเทียบ
กระบวนการเกิดหินอัคนี 
หินตะกอน และหินแปร 
และอธิบายวัฏจักรหินจาก
แบบจำลอง 

• หินเป็นวัสดุแข็งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 
ประกอบด้วย แร่ต้ังแต่หนึ่งชนิดขึ้นไป สามารถ
จำแนกหินตามกระบวนการเกิดได้เป็น ๓ ประเภท 
ได้แก่ หินอัคนี หินตะกอน และหินแปร 
• หินอัคนีเกิดจากการเย็นตัวของแมกมา เนื้อหินมี
ลักษณะเป็นผลึก ท้ังผลึกขนาดใหญ่และขนาดเล็ก 
บางชนิดอาจเป็นเนื้อแก้วหรือมีรูพรุน 
• หินตะกอน เกิดจากการทับถมของตะกอนเมื่อถูก
แรงกดทับและมีสารเช่ือมประสานจึงเกิดเป็นหิน 
เนื้อหินกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นเม็ดตะกอนมี
ท้ังเนื้อหยาบและเนื้อละเอียด บางชนิดเป็นเนื้อ
ผลึกท่ียึดเกาะกันเกิดจากการตกผลึกหรือ
ตกตะกอนจากน้ำโดยเฉพาะน้ำทะเล บางชนิดมี
ลักษณะเป็นช้ัน ๆ จึงเรียกอีกช่ือว่า หินช้ัน 
• หินแปร เกิดจากการแปรสภาพของหินเดิม ซึ่ง
อาจเป็นหินอัคนี หินตะกอน หรือหินแปรโดยการ
กระทำของความร้อน ความดัน และปฏิกิริยาเคมี 
เนื้อหินของหินแปรบางชนิดผลึกของแร่เรียงตัว
ขนานกันเป็นแถบ บางชนิดแซะออกเป็นแผ่นได้ 
บางชนิดเป็นเนื้อผลึกท่ีมีความแข็งมาก 
• หินในธรรมชาติท้ัง ๓ ประเภท มีการเปล่ียนแปลง
จากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง หรือ
ประเภทเดิมได้ โดยมีแบบรูปการเปล่ียนแปลงคงท่ี
และต่อเนื่องเป็นวัฏจักร 

ลักษณะของหิน 
ในบริเวณจังหวัดชลบุรี 

 

 ๒. บรรยายและ
ยกตวัอย่างการใช้
ประโยชน์ของหินและแร่ใน
ชีวิตประจำวันจากข้อมูลท่ี

• หินและแร่แต่ละชนิดมีลักษณะและสมบัติ
แตกต่างกัน มนุษย์ใช้ประโยชน์จากแร่ในชีวิต 
ประจำวันในลักษณะต่าง ๆ เช่น นำแร่มาทำ
เครื่องสำอาง ยาสีฟัน เครื่องประดับ อุปกรณ์ 

ลักษณะของหิน 
ในบริเวณจังหวัดชลบุรี 



๖๒ 
 

ช้ัน ตัวชี้วัดท่ี สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

รวบรวมได้ 
 

ทางการแพทย์ และนำหินมาใช้ในงานก่อสร้าง 
ต่าง ๆ เป็นต้น 

๓. สร้างแบบจำลองท่ี
อธิบายการเกิดซากดึกดำ
บรรพ์และคาดคะเน
สภาพแวดล้อมในอดีตของ
ซากดึกดำบรรพ์ 
 

• ซากดึกดำบรรพ์เกิดจากการทับถมหรือการ
ประทับรอยของส่ิงมีชีวิตในอดีต จนเกิดเป็น
โครงสร้างของซากหรือร่องรอยของส่ิงมีชีวิตท่ี
ปรากฏอยู่ในหิน ในประเทศไทยพบซากดึกดำ
บรรพ์ท่ีหลากหลาย เช่น พืช ปะการัง หอย ปลา 
เต่า ไดโนเสาร์ และรอยตีนสัตว์ 
• ซากดึกดำบรรพ์สามารถใช้เป็นหลักฐานหนึ่งท่ี
ช่วยอธิบายสภาพแวดล้อมของพื้นท่ีในอดีตขณะ
เกิดส่ิงมีชีวิตนั้น เช่น หากพบซากดึกดำบรรพ์ ของ
หอยน้ำจืด สภาพแวดล้อมบริเวณนั้นอาจเคยเป็น
แหล่งน้ำจืดมาก่อน และหากพบซากดึกดำบรรพ์
ของพืช สภาพแวดล้อมบริเวณนั้นอาจเคยเป็นป่า
มาก่อน นอกจากนี้ซากดึกดำบรรพ์ ยังสามารถใช้
ระบุอายุของหิน และเป็นข้อมูลในการศึกษา
วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต 

- 

๔. เปรียบเทียบการเกิดลม
บก ลมทะเล และมรสุม 
รวมทั้งอธิบายผลท่ีมีต่อ
ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม 
จากแบบจำลอง 
 

• ลมบก ลมทะเล และมรสุม เกิดจากพื้นดินและ
พื้นน้ำร้อนและเย็นไม่เท่ากันทำให้อุณหภูมิอากาศ
เหนือพื้นดินและพื้นน้ำแตกต่างกัน จึงเกิด การ
เคล่ือนท่ีของอากาศจากบริเวณท่ีมีอุณหภูมิต่ำ ไป
ยังบริเวณท่ีมีอุณหภูมิสูง 
• ลมบกและลมทะเลเป็นลมประจำถิ่น ท่ีพบบริเวณ
ชายฝ่ัง โดยลมบกเกิดในเวลากลางคืน ทำให้มีลม
พัดจากชายฝ่ังไปสู่ทะเล ส่วนลมทะเลเกิดในเวลา
กลางวัน ทำให้มีลมพัดจากทะเลเข้าสู่ชายฝ่ัง 

- 

   ๕. อธิบายผลของมรสุมต่อ
การเกิดฤดูของประเทศ
ไทย จากข้อมูลท่ีรวบรวม
ได้ 
 

• มรสุมเป็นลมประจำฤดูเกิดบริเวณเขตร้อนของ
โลก ซึ่งเป็นบริเวณกว้างระดับภูมิภาค ประเทศไทย
ได้รับผลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในช่วง
ประมาณกลางเดือนตุลาคมจนถึงเดือนกุมภาพันธ์
ทำให้เกิดฤดูหนาว และได้รับผลจากมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ในช่วงประมาณกลางเดือนพฤษภาคมจนถึง
กลางเดือนตุลาคมทำให้เกิดฤดูฝน ส่วนช่วง
ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์จนถึงกลางเดือน
พฤษภาคมเป็นช่วงเปล่ียนมรสุมและประเทศไทย
อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร แสงอาทิตย์เกือบต้ังตรงและ
ต้ังตรงประเทศไทยในเวลาเท่ียงวัน ทำให้ได้รับ

- 



๖๓ 
 

ช้ัน ตัวชี้วัดท่ี สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

ความร้อนจากดวงอาทิตย์อย่างเต็มท่ี อากาศจึง
ร้อนอบอ้าวทำให้เกิดฤดูร้อน 

๖. บรรยายลักษณะและ 
ผลกระทบของน้ำท่วมการ
กัดเซาะชายฝ่ัง ดินถล่ม
แผ่นดินไหว สึนามิ 
๗. ตระหนักถึงผลกระทบ
ของภัยธรรมชาติและธรณี
พิบัติภัย โดยนำเสนอ
แนวทางในการเฝ้าระวัง
และปฏิบัติตนให้ปลอดภัย
จากภัยธรรมชาติและธรณี
พิบัติภัยท่ีอาจเกิดใน
ท้องถิ่น 

• น้ำท่วม การกัดเซาะชายฝ่ัง ดินถล่ม แผ่นดินไหว
และสึนามิ มีผลกระทบต่อชีวิตและส่ิงแวดล้อม
แตกต่างกัน 
• มนุษย์ควรเรียนรู้วิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัย เช่น
ติดตามข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ เตรียมถุงยังชีพให้
พร้อมใช้ตลอดเวลา และปฏิบัติตามคำส่ังของ
ผู้ปกครองและเจ้าหน้าท่ีอย่างเคร่งครัดเมื่อเกิดภัย
ธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย 

ลักษณะและผลกระทบ
ของน้ำท่วม การกัด
เซาะชายฝ่ัง ในท้องถิ่น 

๘. สร้างแบบจำลองท่ี
อธิบายการเกิด
ปรากฏการณ์ 
เรือนกระจกและผลของ
ปรากฏการณ์เรือนกระจก 
ต่อส่ิงมีชีวิต 
๙. ตระหนักถึงผลกระทบ
ของปรากฏการณ์เรือน
กระจก โดยนำเสนอแนว
ทางการปฏิบัติตนเพื่อลด
กิจกรรมท่ีก่อให้เกิดแก๊ส
เรือนกระจก 

• ปรากฏการณ์เรือนกระจกเกิดจากแก๊สเรือน
กระจกในช้ันบรรยากาศของโลกกักเก็บความร้อน
แล้ว คายความร้อนบางส่วนกลับสู่ผิวโลก ทำให้
อากาศ บนโลกมีอุณหภูมิเหมาะสมต่อการ
ดำรงชีวิต 
• หากปรากฏการณ์เรือนกระจกรุนแรงมากขึ้นจะมี
ผลต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลกมนุษย์จึงควร
ร่วมกันลดกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจก 

 

- 

ม.๑ ๑. สร้างแบบจำลองท่ี
อธิบายการแบ่งช้ัน
บรรยากาศ และ
เปรียบเทียบประโยชน์ของ
บรรยากาศแต่ละช้ัน 

 

• โลกมีบรรยากาศหอ่หุ้ม นักวิทยาศาสตร์ใช้สมบัติ
และองค์ประกอบของบรรยากาศในการแบ่ง
บรรยากาศของโลกออกเป็นช้ัน ซึ่งแบ่งได้หลาย
รูปแบบตามเกณฑ์ท่ีแตกต่างกัน โดยท่ัวไป
นักวิทยาศาสตร์ใช้เกณฑ์การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ
ตามความสูงแบ่งบรรยากาศได้เป็น ๕ ช้ัน ได้แก่ 
ช้ันโทรโพสเฟียร์  ช้ันสตราโตสเฟียร์  
ช้ันมีโซสเฟียร์    ช้ันเทอร์โมสเฟียร์  
และช้ันเอกโซสเฟียร์ 
• บรรยากาศแต่ละช้ันมีประโยชน์ต่อส่ิงมีชีวิต
แตกต่างกัน โดยช้ันโทรโพสเฟียร์ มีปรากฏการณ์ 

- 



๖๔ 
 

ช้ัน ตัวชี้วัดท่ี สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

ลมฟ้าอากาศท่ีสำคัญต่อการดำรงชีวิตของส่ิงมีชีวิต 
ช้ันสตราโตสเฟียร์ ช่วยดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลต
จากดวงอาทิตย์ไม่ให้มายังโลกมากเกินไป  
ช้ันมีโซสเฟียร์ ช่วยชะลอวัตถุนอกโลกท่ีผ่านเข้ามา 
ให้เกิดการเผาไหม้กลายเป็นวัตถุขนาดเล็กลง
โอกาสท่ีจะทำความเสียหายแก่ส่ิงมีชีวิตบนโลก  
ช้ันเทอร์โมสเฟียร์สามารถสะท้อนคล่ืนวิทยุ  
และช้ันเอกโซสเฟียร์เหมาะสำหรับการโคจรของ
ดาวเทียมรอบโลกในระดับต่ำ 

 ๒. อธิบายปัจจัยท่ีมีผลต่อ
การเปล่ียนแปลง
องค์ประกอบของลมฟ้า
อากาศ จากข้อมูล 
ท่ีรวบรวมได้ 

 

• ลมฟ้าอากาศ เป็นสภาวะของอากาศในเวลาหนึ่ง
ของพื้นท่ีหนึ่งท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบลมฟ้าอากาศ ได้แก่ 
อุณหภูมิอากาศ ความกดอากาศ ลม ความช้ืน เมฆ 
และหยาดน้ำฟ้า โดยหยาดน้ำฟ้าท่ีพบบ่อยใน
ประเทศไทยได้แก่ ฝน องค์ประกอบลมฟ้าอากาศ
เปล่ียนแปลงตลอดเวลาขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น 
ปริมาณรังสีจากดวงอาทิตย์และลักษณะพื้นผิวโลก
ส่งผลต่ออุณหภูมิอากาศ อุณหภูมิอากาศและ
ปริมาณไอน้ำส่งผลต่อความช้ืน ความกดอากาศ
ส่งผลต่อลม ความช้ืนและลมส่งผลต่อเมฆ 

- 

 ๓. เปรียบเทียบ
กระบวนการเกิดพายุ ฝน
ฟ้าคะนองและพายุหมุน
เขตร้อน และผลท่ีมีต่อ
ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม
รวมทั้งนำเสนอแนวทาง 
การปฏิบัติตนให้เหมาะสม
และปลอดภัย 

• พายุฝนฟ้าคะนอง เกิดจากการท่ีอากาศท่ีมี
อุณหภูมิและความช้ืนสูงเคล่ือนท่ีขึ้นสู่ระดับความ
สูง ท่ีมีอุณหภูมิต่ำลง จนกระท่ังไอน้ำในอากาศเกิด
การควบแน่นเป็นละอองน้ำ และเกิดต่อเนื่องเป็น
เมฆขนาดใหญ่ พายุฝนฟ้าคะนองทำให้เกิดฝนตก
หนัก ลมกรรโชกแรง ฟ้าแลบฟ้าผ่า ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
• พายุหมุนเขตร้อนเกิดเหนือมหาสมุทรหรือทะเล 
ท่ีน้ำมีอุณหภูมิสูงต้ังแต่ ๒๖-๒๗ องศาเซลเซียส ขึ้น
ไป ทำให้อากาศท่ีมีอุณหภูมิและความช้ืนสูงบริเวณ
นั้นเคล่ือนท่ีสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นบริเวณกว้าง 
อากาศจากบริเวณอื่นเคล่ือนเข้ามาแทนท่ีและพัด
เวียนเข้าหาศูนย์กลางของพายุยิ่งใกล้ศูนย์กลาง 
อากาศจะเคล่ือนท่ีพัดเวียนเกือบเป็นวงกลมและมี
อัตราเร็วสูงท่ีสุด พายุหมุนเขตร้อนทำให้เกิดคล่ืน
พายุซัดฝ่ัง ฝนตกหนัก ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน จึงควรปฏิบัติตนให้ปลอดภัยโดย

- 



๖๕ 
 

ช้ัน ตัวชี้วัดท่ี สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

ติดตามข่าวสารการพยากรณ์อากาศ และไม่เข้าไป
อยู่ในพื้นท่ีท่ีเส่ียงภัย 

 ๔. อธิบายการพยากรณ์
อากาศ และพยากรณ์
อากาศอย่างง่ายจากข้อมูล
ท่ีรวบรวมได้ 
 

• การพยากรณ์อากาศเป็นการคาดการณ์ลมฟ้า
อากาศ ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีการตรวจวัด 
องค์ประกอบลมฟ้าอากาศ การส่ือสารแลกเปล่ียน
ข้อมูลองค์ประกอบลมฟ้าอากาศระหว่างพื้นท่ี การ
วิเคราะห์ข้อมูลและสร้างคำพยากรณ์อากาศ 

- 

 ๕. ตระหนักถงึคุณค่าของ
การพยากรณ์อากาศโดย
นำเสนอแนวทางการ
ปฏิบัติตนและการใช้
ประโยชน์จากคำพยากรณ์
อากาศ 

• การพยากรณ์อากาศสามารถนำมาใช้ประโยชน์
ด้านต่าง ๆ เช่น การใช้ชีวิตประจำวัน การคมนาคม 
การเกษตร การป้องกัน และเฝ้าระวังภัยพิบัติ ทาง
ธรรมชาติ 
 

- 

๖. อธิบายสถานการณ์และ
ผลกระทบการเปล่ียน 
แปลงภูมิอากาศโลกจาก
ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
 

• ภูมิอากาศโลกเกิดการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเนื่อง
โดยปัจจัยทางธรรมชาติ แต่ปัจจุบันการเปล่ียน 
แปลงภูมิอากาศเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจาก
กิจกรรมของมนุษย์ในการปลดปล่อยแก๊สเรือน
กระจกสู่บรรยากาศ แก๊สเรือนกระจกท่ีถูกปลด 
ปล่อยมากท่ีสุด ได้แก่ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 
ซึ่งหมุนเวียนอยู่ในวัฏจักรคาร์บอน 

- 

๗. ตระหนักถึงผลกระทบ
ของการเปล่ียนแปลง
ภูมิอากาศโลก โดย
นำเสนอแนวทาง 
การปฏิบัติตนภายใต้การ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลก 
 

• การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลกก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม เช่นการ
หลอมเหลวของน้ำแข็งขั้วโลก การเพิ่มขึ้นของ
ระดับทะเล การเปล่ียนแปลงวัฏจักรน้ำการเกิดโรค
อุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ และการเกิดภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติท่ีรุนแรงขึ้น มนุษย์จึงควรเรียนรู้แนว
ทางการปฏิบัติตนภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว ท้ัง
แนวทางการปฏิบัติตนให้เหมาะสมและแนว
ทางการลดกิจกรรมท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง
ภูมิอากาศโลก 

- 

ม.๒ 
 
 
 

 

๑. เปรียบเทียบ
กระบวนการเกิด สมบัติ
และการใช้ประโยชน์ 
รวมทั้งอธิบายผลกระทบ
จากการใช้เช้ือเพลิงซากดึก
ดำบรรพ์ จากข้อมูลท่ี
รวบรวมได้ 

• เช้ือเพลิงซากดึกดำบรรพ์ เกิดจากการ
เปล่ียนแปลงสภาพของซากส่ิงมีชีวิตในอดีต โดย
กระบวนการ ทางเคมีและธรณีวิทยา เช้ือเพลิงซาก
ดึกดำบรรพ์ ได้แก่ ถ่านหิน หินน้ำมัน และ
ปิโตรเลียม ซึ่งเกิดจากวัตถุต้นกำเนิด และ
สภาพแวดล้อมการเกิดท่ีแตกต่างกัน ทำให้ได้ชนิด
ของเช้ือเพลิงซากดึกดำบรรพ์ท่ีมีลักษณะ สมบัติ 

- 
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 และการนำไปใช้ประโยชน์แตกต่างกัน สำหรับ
ปิโตรเลียมจะต้องมีการผ่านการกล่ันลำดับส่วน
ก่อนการใช้งานเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีเหมาะสมต่อ
การใช้ประโยชน์ เช้ือเพลิงซากดึกดำบรรพ์เป็น
ทรัพยากรท่ีใช้แล้วหมดไป เนื่องจากต้องใช้
เวลานานหลายล้านปีจึงจะเกิดขึ้นใหม่ได้ 

๒. แสดงความตระหนักถึง
ผลจากการใช้เช้ือเพลิงซาก
ดึกดำบรรพ์ โดยนำเสนอ
แนวทางการใช้เช้ือเพลิง 
ซากดึกดำบรรพ์ 
 

• การเผาไหม้เช้ือเพลิงซากดึกดำบรรพ์ในกิจกรรม 
ต่าง ๆ ของมนุษย์จะทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม 
นอกจากนี้แก๊สบางชนิดท่ีเกิดจากการเผาไหม้
เช้ือเพลิงซากดึกดำบรรพ์ เช่น  
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ และไนตรัสออกไซด์  
ยังเป็นแก๊สเรือนกระจกซึง่ส่งผลให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศของโลกรุนแรงขึ้น ดังนั้นจึง
ควรใช้เช้ือเพลิงซากดึกดำบรรพ์ โดยคำนึงถึงผลท่ี
เกิดขึ้นต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม เช่น เลือกใช้
พลังงานทดแทน หรือเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีลดการใช้
เช้ือเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 

- 

๓. เปรียบเทียบข้อดีและ
ข้อจำกัดของพลังงาน
ทดแทนแต่ละประเภทจาก
การรวบรวมข้อมูลและ
นำเสนอแนวทางการใช้
พลังงานทดแทน 
ท่ีเหมาะสมในท้องถิ่น 
 

• เช้ือเพลิงซากดึกดำบรรพ์เป็นแหล่งพลังงานท่ี
สำคัญในกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ เนื่องจาก
เช้ือเพลิงซากดึกดำบรรพ์มีปริมาณจำกัดและมัก
เพิ่มมลภาวะในบรรยากาศมากขึ้น จึงมีการใช้
พลังงานทดแทนมากขึ้น เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ 
พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานชีวมวล พลังงาน
คล่ืน พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานไฮโดรเจน 
ซึ่งพลังงานทดแทนแต่ละชนิดจะมีข้อดีและ
ข้อจำกัดท่ีแตกต่างกัน 

- 

 ๔. สร้างแบบจำลองท่ี
อธิบายโครงสร้างภายใน
โลกตามองค์ประกอบทาง
เคมีจากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 

• โครงสร้างภายในโลกแบ่งออกเป็นช้ันตาม 
องค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ เปลือกโลก ซึ่งอยู่นอก
สุด ประกอบด้วยสารประกอบของซิลิกอน และ
อะลูมิเนียมเป็นหลัก เนื้อโลกคือส่วนท่ีอยู่ใต้เปลือก
โลกลงไปจนถึงแก่นโลก มีองค์ประกอบหลักเป็น
สารประกอบของซิลิกอน แมกนีเซียม และเหล็ก 
และแก่นโลกคือส่วนท่ีอยู่ใจกลางของโลก  
มีองค์ประกอบหลักเป็นเหล็กและนิกเกิล ซึ่งแต่ละ 
ช้ันมีลักษณะแตกต่างกัน 

- 

๕. อธิบายกระบวนการ • การผุพังอยู่กับท่ี การกร่อน และการสะสมตัวของ การผุพังอยู่กับท่ี การ
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ผุพังอยู่กับท่ี การกร่อน 
และการสะสมตัวของ
ตะกอนจากแบบจำลอง 
รวมทั้งยกตัวอย่างผลของ
กระบวนการดังกล่าว 
ท่ีทำให้ผิวโลกเกิดการ
เปล่ียนแปลง 
 

ตะกอน เป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงทาง
ธรณีวิทยา ท่ีทำให้ผิวโลกเกิดการเปล่ียนแปลงเป็น
ภูมิลักษณ์แบบต่างๆ โดยมีปัจจัยสำคัญ คือน้ำ ลม 
ธารน้ำแข็ง แรงโน้มถ่วงของโลก ส่ิงมีชีวิต สภาพ
อากาศ และปฏิกิริยาเคมี 
• การผุพังอยู่กับท่ี คือ การท่ีหินผุพังทำลายลงด้วย 
กระบวนการต่าง ๆ ได้แก่ ลมฟ้าอากาศกับน้ำฝน 
และรวมท้ังการกระทำของต้นไมก้ับแบคทีเรีย 
ตลอดจนการแตกตัวทางกลศาสตร์ ซึ่งมีการเพิ่ม
และลดอุณหภูมิสลับกัน เป็นต้น 
• การกร่อน คือ กระบวนการหนึ่งหรือหลาย
กระบวนการท่ีทำให้สารเปลือกโลกหลุดไป ละลาย
ไปหรือกร่อนไปโดยมีตัวนำพาธรรมชาติ คือ ลม น้ำ 
และธารน้ำแข็ง ร่วมกับปัจจัยอื่นๆ ได้แก่ ลมฟ้า
อากาศ สารละลาย การครูดถู   การนำพา ท้ังนี้ไม่
รวมถึงการพังทลายเป็นกลุ่มก้อน เช่น แผ่นดินถล่ม 
ภูเขาไฟระเบิด 
• การสะสมตัวของตะกอน คือ การสะสมตัวของ
วัตถุจากการนำพาของน้ำ ลม หรือธารน้ำแข็ง 

กร่อนจากแหล่งต่างๆ
ในท้องถิ่นของตน   

 ๖. อธิบายลักษณะของช้ัน
หน้าตัดดินและ
กระบวนการเกิดดิน จาก
แบบจำลอง รวมทั้งระบุ
ปัจจัยท่ีทำให้ดินมีลักษณะ
และสมบัติแตกต่างกัน 

• ดินเกิดจากหินท่ีผุพังตามธรรมชาติผสมคลุกเคล้า
กับอินทรียวัตถุท่ีได้จากการเน่าเปื่อยของซากพืช
ซากสัตว์ทับถมเป็นช้ันๆ บนผิวโลก ช้ันดิน แบ่ง
ออกเป็นหลายช้ัน ขนานหรือเกือบขนานไปกับ
ผิวหน้าดิน แต่ละช้ันมีลักษณะแตกต่างกัน 
เนื่องจากสมบัติทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ และ
ลักษณะอื่นๆ เช่น สี โครงสร้าง เนื้อดิน การยึดตัว 
ความเป็นกรด-เบส สามารถสังเกตได้จากการ
สำรวจภาคสนาม การเรียกชื่อช้ันดินหลักจะใช้
อักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่ ได้แก่ O, A, E, B, C, R  
• ช้ันหน้าตัดดิน เป็นช้ันดินท่ีมีลักษณะปรากฏให้
เห็นเรียงลำดับเป็นชั้นจากช้ันบนสุดถึงช้ันล่างสุด 
• ปัจจัยท่ีทำให้ดินแต่ละท้องถิ่นมีลักษณะและ
สมบัติแตกต่างกัน ได้แก่ วัตถุต้นกำเนิดดิน 
ภูมิอากาศ ส่ิงมีชีวิตในดิน สภาพภูมิประเทศ และ
ระยะเวลาในการเกิดดิน 

- 

๗. ตรวจวัดสมบติับาง
ประการของดิน โดยใช้

• สมบัติบางประการของดิน เช่น เนื้อดิน ความช้ืน
ดิน ค่าความเป็นกรด-เบส ธาตุอาหารในดิน 

- 
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เครื่องมือท่ีเหมาะสมและ
นำเสนอแนวทางการใช้
ประโยชน์ดินจากข้อมูล
สมบัติของดิน 
 

สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจถึงแนวทางการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน โดยอาจนำไปใช้ประโยชน์  
ทางการเกษตรหรืออื่น ๆ ซึ่งดินท่ีไม่เหมาะสมต่อ
การทำการเกษตร เช่น ดินจืด ดินเปรี้ยว ดินเค็ม 
และดินดาน อาจเกิดจากสภาพดินตามธรรมชาติ 
หรือการใช้ประโยชน์จะต้องปรับปรุงให้มีสภาพ
เหมาะสม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ 

๘. อธิบายปัจจัยและ
กระบวนการเกิดแหล่งน้ำ
ผิวดินและแหล่งน้ำใต้ดิน 
จากแบบจำลอง 
 

• แหล่งน้ำผิวดินเกิดจากน้ำฝนท่ีตกลงบนพื้นโลก 
ไหลจากท่ีสูงลงสู่ท่ีต่ำด้วยแรงโน้มถ่วง การไหลของ
น้ำทำให้พื้นโลกเกิดการกัดเซาะเป็นร่องน้ำ เช่น  
ลำธาร คลอง และแม่น้ำ ซึ่งร่องน้ำจะมีขนาดและ
รูปร่างแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝน 
ระยะเวลาในการกัดเซาะ ชนิดดินและหิน และ
ลักษณะภูมิประเทศ เช่น ความลาดชัน ความสูงต่ำ
ของพื้นท่ี เมื่อน้ำไหลไปยังบริเวณท่ีเป็นแอ่งจะเกิด
การสะสมตัวเป็นแหล่งน้ำ เช่น บึง ทะเลสาบ ทะเล 
และมหาสมุทร 
• แหล่งน้ำใต้ดินเกิดจากการซึมของน้ำผิวดินลงไป
สะสมตัวใต้พื้นโลก ซึ่งแบ่งเป็นน้ำในดินและน้ำ
บาดาล น้ำในดินเป็นน้ำท่ีอยู่ร่วมกับอากาศตาม
ช่องว่างระหว่างเม็ดดิน ส่วนน้ำบาดาลเป็นน้ำท่ีไหล
ซึมลึกลงไปและถูกกักเก็บไว้ในช้ันหินหรือช้ันดิน 
จนอิ่มตัวไปด้วยน้ำ 

- 

 ๙. สร้างแบบจำลองท่ี
อธิบายการใช้น้ำ และ
นำเสนอแนวทางการใช้น้ำ
อย่างยั่งยืนในท้องถิ่นของ
ตนเอง 
 

• แหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำใต้ดินถูกนำมาใช้ 
ในกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ส่งผลต่อการจัดการ
การใช้ประโยชน์น้ำและคุณภาพของแหล่งน้ำ 
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร การใช้
ประโยชน์พื้นท่ีในด้านต่าง ๆ เช่นภาคเกษตรกรรม 
ภาคอุตสาหกรรม และการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 
ทำให้เกิดการเปล่ียนแปลงปริมาณน้ำฝนในพื้นท่ีลุ่ม
น้ำ และแหล่งน้ำผิวดินไม่เพียงพอสำหรับกิจกรรม
ของมนุษย์ น้ำจากแหล่งน้ำใต้ดินจึงถูกนำมาใช้มาก
ขึ้น ส่งผลให้ปริมาณน้ำใต้ดินลดลงมาก จึงต้องมี
การจัดการใช้น้ำอย่างเหมาะสมและยั่งยืน ซึ่งอาจ
ทำได้โดยการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อให้มีแหล่งน้ำ
เพียงพอสำหรับการดำรงชีวิต การจัดสรรและการ
ใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ การอนุรักษ์และฟื้นฟู

- 
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แหล่งน้ำ การป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ 
๑๐. สร้างแบบจำลองท่ี
อธิบายกระบวนการเกิด
และผลกระทบของน้ำท่วม 
การกัดเซาะชายฝ่ัง ดิน
ถล่ม หลุมยุบแผ่นดินทรุด 

• น้ำท่วม การกัดเซาะชายฝ่ัง ดินถล่ม หลุมยุบ 
แผ่นดินทรุด มีกระบวนการเกิดและผลกระทบท่ี
แตกต่างกัน ซึ่งอาจสร้างความเสียหายร้ายแรง  
แก่ชีวิต และทรัพย์สิน 
• น้ำท่วม เกิดจากพื้นท่ีหนึ่งได้รับปริมาณน้ำเกิน
กว่าท่ีจะกักเก็บได้ ทำให้แผ่นดินจมอยู่ใต้น้ำ โดย
ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำและสภาพทางธรณีวิทยาของ
พื้นท่ี 
• การกัดเซาะชายฝ่ัง เป็นกระบวนการเปล่ียนแปลง
ของชายฝ่ังทะเลท่ีเกิดขึ้นตลอดเวลาจากการกัด
เซาะของคล่ืนหรือลม ทำให้ตะกอนจากท่ีหนึ่งไปตก
ทับถมในอีกบริเวณหนึ่ง แนวของชายฝ่ังเดิมจึง
เปล่ียนแปลงไป บริเวณท่ีมีตะกอนเคล่ือนเข้ามา
น้อยกว่าปริมาณท่ีตะกอนเคล่ือนออกไป ถือว่าเป็น
บริเวณท่ีมีการกัดเซาะชายฝ่ัง 
• ดินถล่ม เป็นการเคล่ือนท่ีของมวลดินหรือหิน
จำนวนมากลงตามลาดเขา เนื่องจากแรงโน้มถ่วง 
ของโลกเป็นหลัก ซึ่งเกิดจากปัจจัยสำคัญ ได้แก่ 
ความลาดชันของพื้นท่ี สภาพธรณีวิทยา ปริมาณ
น้ำฝน พืชปกคลุมดิน และการใช้ประโยชน์พื้นท่ี 
• หลุมยุบ คือ แอ่งหรือหลุมบนแผ่นดินขนาดต่างๆ 
ท่ีอาจเกิดจากการถล่มของโพรงถ้ำหินปูน เกลือหิน
ใต้ดิน หรือเกิดจากน้ำพัดพาตะกอนลงไปในโพรง
ถ้ำหรือธารน้ำใต้ดิน 
• แผ่นดินทรุดเกิดจากการยุบตัวของช้ันดิน หรือ 
หินร่วน เมื่อมวลของแข็งหรือของเหลวปริมาณมาก 
ท่ีรองรับอยู่ใต้ช้ันดินบริเวณนั้นถูกเคล่ือนย้าย
ออกไปโดยธรรมชาติหรือโดยการกระทำของมนุษย์ 

- 

 ม.๓ - - - 
 
 
 
 
 
 
 



๗๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
สาระที่ ๔ เทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว ๔.๑ เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  
ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมี
ความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลกระทบ
ต่อชีวิต สังคม และส่ิงแวดล้อม 
 

ช้ัน ตัวชี้วัดท่ี สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

ป.๑ - - - 

ป.๒ - - - 

ป.๓ - - - 

ป.๔ - - - 

ป.๕ - - - 

ป.๖ - - - 
  ม.๑ ๑. อธิบายแนวคิดหลักของ

เทคโนโลยีในชีวิต 
ประจำวันและวิเคราะห์
สาเหตุหรือปัจจัยท่ีส่งผล
ต่อการเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยี 
 

• เทคโนโลยี เป็นส่ิงท่ีมนุษย์สร้างหรือพัฒนาขึ้นซึง่
อาจเป็นได้ท้ังช้ินงานหรือวิธีการ เพื่อใช้แก้ปัญหา 
สนองความต้องการ หรือเพิ่มความสามารถในการ
ทำงานของมนุษย ์
• ระบบทางเทคโนโลยี เป็นกลุ่มของส่วนต่าง ๆ 
ต้ังแต่สองส่วนขึ้นไปประกอบเข้าด้วยกันและ
ทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยในการ
ทำงานของระบบทางเทคโนโลยีจะประกอบไปด้วย
ตัวป้อน (input) กระบวนการ (process) และ
ผลผลิต (output) ท่ีสัมพันธ์กัน นอกจากนี้ระบบ
ทางเทคโนโลยีอาจมีข้อมูลย้อนกลับ (feedback) 
เพื่อใช้ปรับปรุงการทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ ซึ่ง
การวิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยีช่วยให้เข้าใจ
องค์ประกอบและการทำงานของเทคโนโลยี  
รวมถึงสามารถปรับปรุงให้เทคโนโลยีทำงานได้ 
ตามต้องการ 
• เทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาต้ังแต่

- 



๗๑ 
 

ช้ัน ตัวชี้วัดท่ี สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีสาเหตุหรือปัจจัยมาจาก
หลายด้าน เช่น ปัญหา ความต้องการ 
ความก้าวหน้าของศาสตร์ต่าง ๆ เศรษฐกิจ สังคม 

 ๒. ระบุปัญหาหรือความ
ต้องการในชีวิตประจำวัน 
รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล
และแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับ
ปัญหา 
 

• ปัญหาหรือความต้องการในชีวิตประจำวัน พบได้
จากหลายบริบทขึ้นกับสถานการณ์ท่ีประสบ เช่น 
การเกษตร การอาหาร 
• การแก้ปัญหาจำเป็นต้องสืบค้น รวบรวมข้อมูล 
ความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่ 
การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา 

- 

 ๓. ออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหา โดยวิเคราะห์
เปรียบเทียบ และตัดสินใจ
เลือกข้อมูลท่ีจำเป็น 
นำเสนอแนวทางการ
แก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจ 
วางแผนและดำเนินการ
แก้ปัญหา 

• การวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือก
ข้อมูลท่ีจำเป็น โดยคำนึงถึงเงื่อนไข และทรัพยากร
ท่ีมีอยู่ ช่วยให้ได้แนวทางการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสม 
• การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาทำได้
หลากหลายวิธี เช่น การร่างภาพ การเขียน
แผนภาพ การเขียนผังงาน 
• การกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการทำงาน 
ก่อนดำเนินการแก้ปัญหาจะช่วยให้ทำงานสำเร็จได้
ตามเป้าหมายและลดข้อผิดพลาดของการทำงานท่ี
อาจเกิดขึ้น 

- 

 ๔. ทดสอบ ประเมินผล
และระบุข้อบกพร่องท่ี
เกิดขึ้นพร้อมท้ังหาแนว
ทางการปรับปรุงแก้ไขและ
นำเสนอผลการแก้ปัญหา 

• การทดสอบ และประเมินผลเป็นการตรวจสอบ
ช้ินงานหรือวิธีการว่าสามารถแก้ปัญหาได้ตาม
วัตถุประสงค์ภายใต้กรอบของปัญหา เพื่อหา
ข้อบกพร่อง และดำเนินการปรับปรุง โดยอาจ
ทดสอบซ้ำเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้ 
• การนำเสนอผลงานเป็นการถ่ายทอดแนวคิด
เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำงานและ
ช้ินงานหรือวิธีการท่ีได้ ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี 
เช่น การเขียนรายงาน การทำแผ่นนำเสนอผลงาน 
การจัดนิทรรศการ การนำเสนอผ่านส่ือออนไลน์ 

- 

๕. ใช้ความรู้และทักษะ
เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือกลไก ไฟฟ้าหรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 
เพื่อแก้ปัญหาได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสมและ
ปลอดภัย 

• วัสดุแต่ละประเภทมีสมบัติแตกต่างกัน เช่น ไม้ 
โลหะ พลาสติก จึงต้องมีการวิเคราะห์สมบัติเพื่อ
เลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน 
• การสร้างช้ินงานอาจใช้ความรู้ เรื่องกลไก ไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น LED บัซเซอร์ มอเตอร์
วงจรไฟฟ้า 
• อุปกรณ์และเครื่องมือในการสร้างช้ินงานหรือ
พัฒนาวิธีการมีหลายประเภท ต้องเลือกใช้ให้

- 



๗๒ 
 

ช้ัน ตัวชี้วัดท่ี สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย รวมทั้งรู้จักเก็บ
รักษา 
 

  ม.๒ ๑. คาดการณ์แนวโน้ม
เทคโนโลยีท่ีจะเกิดขึ้นโดย 
พิจารณาจากสาเหตุหรือ
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ
เปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยี และวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ ตัดสินใจ
เลือกใช้เทคโนโลยีโดย
คำนึงถึงผลกระทบท่ี
เกิดขึ้นต่อชีวิต สังคม  
และส่ิงแวดล้อม 
 

• สาเหตุหรือปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความก้าวหน้าของ
ศาสตร์ต่าง ๆ การเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคมวัฒนธรรม ทำให้เทคโนโลยีมีการ
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
• เทคโนโลยีแต่ละประเภทมีผลกระทบต่อชีวิต 
สังคม และส่ิงแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน จึงต้อง
วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย และตัดสินใจ
เลือกใช้ให้เหมาะสม 
 

- 

๒. ระบุปัญหาหรือความ
ต้องการในชุมชนหรือ
ท้องถิ่น สรุปกรอบของ
ปัญหา รวบรวม วิเคราะห์
ข้อมูลและแนวคิด 
ท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา 
 

• ปัญหาหรือความต้องการในชุมชนหรือท้องถิ่นมี
หลายอย่าง ขึน้กับบริบทหรือสถานการณ์ท่ีประสบ 
เช่น ด้านพลังงาน ส่ิงแวดล้อม การเกษตร การ
อาหาร 
• การระบุปัญหาจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์
สถานการณ์ของปัญหาเพื่อสรุปกรอบของปัญหา 
แล้วดำเนินการสืบค้น รวบรวมข้อมูล ความรู้จาก
ศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การออกแบบ
แนวทางการแก้ปัญหา 

- 

 ๓. ออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหา โดยวิเคราะห์
เปรียบเทียบ และตัดสินใจ
เลือกข้อมูลท่ีจำเป็นภายใต้
เงื่อนไขและทรัพยากรท่ีมี
อยู่ นำเสนอแนวทางการ
แก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจ
วางแผนขั้นตอนการ
ทำงานและดำเนินการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน 

• การวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือก
ข้อมูลท่ีจำเป็น โดยคำนึงถึงเงื่อนไขและทรัพยากร 
เช่น งบประมาณ เวลา ข้อมูลและสารสนเทศ วัสดุ 
เครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยให้ได้แนวทางการ
แก้ปัญหาท่ีเหมาะสม 
• การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาทำได้
หลากหลายวิธี เช่น การร่างภาพ การเขียน
แผนภาพ การเขียนผังงาน 
• การกำหนดขั้นตอนระยะเวลาในการทำงานก่อน
ดำเนินการแก้ปัญหาจะช่วยให้การทำงานสำเร็จได้
ตามเป้าหมาย และลดข้อผิดพลาดของการทำงานท่ี
อาจเกิดขึ้น 

- 

๔. ทดสอบ ประเมินผล 
และอธิบายปัญหาหรือ 

• การทดสอบและประเมินผลเป็นการตรวจสอบ 
ช้ินงาน หรือวิธีการว่าสามารถแก้ปัญหาได้ตามวัตถุ 

- 



๗๓ 
 

ช้ัน ตัวชี้วัดท่ี สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ข้อบกพร่องท่ีเกิดขึ้น 
ภายใต้กรอบเงื่อนไข 
พร้อมท้ังหาแนวทางการ
ปรับปรุงแก้ไข และ 
นำเสนอผลการแก้ปัญหา 
 

ประสงค์ภายใต้กรอบของปัญหา เพื่อหา
ข้อบกพร่อง และดำเนินการปรับปรุงให้สามารถ
แก้ไขปัญหาได้ 
• การนำเสนอผลงานเป็นการถ่ายทอดแนวคิด 
เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำงานและ
ช้ินงานหรือวิธีการท่ีได้ ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี 
เช่น การเขียนรายงานการทำแผ่นนำเสนอผลงาน 
การจัดนิทรรศการ 

๕. ใช้ความรู้ และทักษะ
เกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์
เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
แก้ปัญหาหรือพัฒนางาน
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
และปลอดภัย 
 

• วัสดุแต่ละประเภทมีสมบัติแตกต่างกัน เช่น ไม้ 
โลหะ พลาสติก จึงต้องมีการวิเคราะห์สมบัติเพื่อ
เลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน 
• การสร้างช้ินงานอาจใช้ความรู้ เรื่องกลไก ไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น LED มอเตอร์ บัซเซอร์ เฟือง 
รอก ล้อ เพลา 
• อุปกรณ์และเครื่องมือในการสร้างช้ินงาน หรือ
พัฒนาวิธีการมีหลายประเภท ต้องเลือกใช้ให้
ถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย รวมทั้งรู้จักเก็บ
รักษา 

- 

 ม.๓ 
 
 
 
 
 

๑. วิเคราะห์สาเหตุ หรือ
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ
เปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยีและความ 
สัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับ
ศาสตร์อื่น โดยเฉพาะ
วิทยาศาสตร์ หรือ
คณิตศาสตร์ เพื่อเป็นแนว
ทางการแก้ปัญหาหรือ
พัฒนางาน 
 

• เทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาต้ังแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีสาเหตุหรือปัจจัยมาจาก
หลายด้าน เช่น ปัญหาหรือความต้องการของ
มนุษย์ ความก้าวหน้าของศาสตร์ต่างๆ การ
เปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
ส่ิงแวดล้อม 
• เทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่น 
โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ โดยวิทยาศาสตร์เป็นพื้น
ฐานความรู้ ท่ีนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยี และ
เทคโนโลยีท่ีได้สามารถเป็นเครื่องมือท่ีใช้ใน
การศึกษา ค้นคว้า เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ 

- 

๒. ระบุปัญหาหรือความ
ต้องการของชุมชนหรือ
ท้องถิ่น เพื่อพัฒนางาน
อาชีพ สรุปกรอบของ
ปัญหา รวบรวม วิเคราะห์
ข้อมูลและแนวคิด 
ท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาโดย
คำนึงถึงความถูกต้องด้าน

• ปัญหาหรือความต้องการอาจพบได้ในงานอาชีพ
ของชุมชนหรือท้องถิ่น ซึ่งอาจมีหลายด้าน เช่น 
ด้านการเกษตร อาหาร พลังงาน การขนส่ง 
• การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาช่วยให้เข้าใจ
เงื่อนไขและกรอบของปัญหาได้ชัดเจน จากนั้น
ดำเนินการสืบค้น รวบรวมข้อมูล ความรู้จาก
ศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การออกแบบ
แนวทางการแก้ปัญหา 

- 



๗๔ 
 

ช้ัน ตัวชี้วัดท่ี สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ทรัพย์สินทางปัญญา  
๓. ออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหา โดยวิเคราะห์
เปรียบเทียบ และตัดสินใจ
เลือกข้อมูลท่ีจำเป็นภายใต้
เงื่อนไขและทรัพยากรท่ีมี
อยู่ นำเสนอแนวทางการ 
แก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจด้วย
เทคนิคหรือวิธีการท่ี
หลากหลาย วางแผน
ขั้นตอนการทำงานและ
ดำเนินการแก้ปัญหาอย่าง
เป็นขั้นตอน 
 

• การวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือก
ข้อมูลท่ีจำเป็น โดยคำนึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา 
เงื่อนไขและทรัพยากร เช่น งบประมาณ เวลา 
ข้อมูลและสารสนเทศ วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ 
ช่วยให้ได้แนวทางการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสม 
• การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาทำได้
หลากหลายวิธี เช่น การร่างภาพ การเขียน
แผนภาพ การเขียนผังงาน 
• เทคนิคหรือวิธีการในการนำเสนอแนวทางการ
แก้ปัญหา มีหลากหลาย เช่น การใช้แผนภูมิ ตาราง 
ภาพเคล่ือนไหว 
• การกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการทำงาน
ก่อนดำเนินการแก้ปัญหาจะช่วยให้การทำงาน 
สำเร็จได้ตามเป้าหมาย และลดข้อผิดพลาดของการ
ทำงานท่ีอาจเกิดขึ้น 

- 

 ๔. ทดสอบ ประเมินผล 
วิเคราะห์ และให้เหตุผล
ของปัญหาหรือข้อบกพร่อง
ท่ีเกิดขึน้ภายใต้ กรอบ
เงื่อนไข พร้อมท้ังหาแนว
ทางการปรับปรุงแก้ไข 
และนำเสนอผลการ
แก้ปัญหา 

 

• การทดสอบและประเมินผลเป็นการตรวจสอบ
ช้ินงานหรือวิธีการว่า สามารถแก้ปัญหาได้ตาม
วัตถุประสงค์ภายใต้กรอบของปัญหา เพื่อหา
ข้อบกพร่อง และดำเนินการปรับปรุง โดยอาจ
ทดสอบซ้ำเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ 
• การนำเสนอผลงานเป็นการถ่ายทอดแนวคิด
เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำงานและ
ช้ินงานหรือวิธีการท่ีได้ ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี 
เช่น การเขียนรายงาน การทำแผ่นนำเสนอผลงาน 
การจัดนิทรรศการ การนำเสนอผ่านส่ือออนไลน์ 

- 

 ๕. ใช้ความรู้ และทักษะ
เกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้อง 
กับลักษณะของงาน และ
ปลอดภัยเพื่อแก้ปัญหา 
หรือพัฒนางาน 

 

• วัสดุแต่ละประเภทมีสมบัติแตกต่างกัน เช่น ไม้ 
โลหะ พลาสติก เซรามิก จึงต้องมีการวิเคราะห์
สมบติัเพื่อเลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน 
• การสร้างช้ินงานอาจใช้ความรู้ เรื่องกลไก ไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น LED LDR มอเตอร์ เฟือง คาน  
รอก ล้อ เพลา 
• อุปกรณ์และเครื่องมือในการสร้างช้ินงาน หรือ
พัฒนาวิธีการหลายประเภท ต้องเลือกใช้ให้ถูกต้อง 
เหมาะสม และปลอดภัย รวมทั้งรู้จักเก็บรักษา 

- 

 
 



๗๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาระที่ ๔ เทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว ๔.๒ เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาท่ีพบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 
 

ช้ัน ตัวชี้วัดท่ี สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
  ป.๑ ๑. แก้ปัญหาอย่างง่ายโดย

ใช้การลองผิดลองถูก การ
เปรียบเทียบ 

• การแก้ปัญหาให้ประสบความสำเร็จทำได้โดยใช้
ขั้นตอนการแก้ปญัหา 
• ปัญหาอย่างง่าย เช่น เกมเขาวงกต เกมหาจุด
แตกต่างของภาพ การจัดหนังสือใส่กระเป๋า 

- 

 ๒. แสดงลำดับข้ันตอนการ
ทำงานหรือการแก้ปัญหา
อย่างง่ายโดยใช้ภาพ 
สัญลักษณ์ หรือข้อความ 

• การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา ทำได้โดยการ
เขียน บอกเล่า วาดภาพ หรือใช้สัญลักษณ์ 
• ปัญหาอย่างง่าย เช่น เกมเขาวงกต เกมหาจุด
แตกต่างของภาพ การจัดหนังสือใส่กระเป๋า 

- 

 ๓. เขียนโปรแกรมอย่าง
งา่ย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือ
ส่ือ 
 

• การเขียนโปรแกรมเป็นการสร้างลำดับของคำส่ัง 
ให้คอมพิวเตอร์ทำงาน 
• ตัวอย่างโปรแกรม เช่น เขียนโปรแกรมส่ังให้ตัว
ละครย้ายตำแหน่ง ย่อขยายขนาด เปล่ียนรูปร่าง 
• ซอฟต์แวร์หรือส่ือท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น 
ใช้บัตรคำส่ังแสดงการเขียนโปรแกรม, Code.org 

- 

 ๔. ใช้เทคโนโลยีในการ
สร้าง จัดเก็บ เรียกใช้
ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ 
 

• การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้น เช่น การใช้
เมาส์ คีย์บอร์ด จอสัมผัส การเปิด-ปิด อุปกรณ์
เทคโนโลยี 
• การใช้งานซอฟต์แวร์เบ้ืองต้น เช่น การเข้าและ
ออกจากโปรแกรม การสร้างไฟล์ การจัดเก็บการ
เรียกใช้ไฟล์ ทำได้ในโปรแกรม เช่น โปรแกรม
ประมวลคำ โปรแกรมกราฟิก โปรแกรมนำเสนอ 
• การสร้างและจัดเก็บไฟล์อย่างเป็นระบบจะทำให้
เรียกใช้ ค้นหาข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว 

- 

 ๕. ใช้เทคโนโลยี • การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เช่น - 



๗๖ 
 

ช้ัน ตัวชี้วัดท่ี สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
สารสนเทศอย่างปลอดภัย 
ปฏิบติัตามข้อตกลงในการ
ใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกัน 
ดูแลรักษาอุปกรณ์เบื้องต้น 
ใช้งานอย่างเหมาะสม 

รู้จักข้อมูลส่วนตัว อันตรายจากการเผยแพร่ข้อมูล
ส่วนตัว และไม่บอกข้อมูลส่วนตัวกับบุคคลอื่น
ยกเว้นผู้ปกครองหรือครู แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อ
ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งาน 
• ข้อปฏิบัติในการใช้งานและการดูแลรักษาอุปกรณ์ 
เช่น ไม่ขีดเขียนบนอุปกรณ์ ทำความสะอาดใช้
อุปกรณ์อย่างถูกวิธี 
• การใช้งานอย่างเหมาะสม เช่น จัดท่านั่งให้
ถูกต้อง การพักสายตาเมื่อใช้อุปกรณ์เป็นเวลานาน 
ระมัดระวงัอุบัติเหตุจากการใช้งาน 

  ป.๒ ๑. แสดงลำดับข้ันตอนการ
ทำงานหรือการแก้ปัญหา
อย่างง่ายโดยใช้ภาพ 
สัญลักษณ์ หรือข้อความ 

• การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา ทำได้โดยการ
เขียน บอกเล่า วาดภาพ หรือใช้สัญลักษณ์ 
• ปัญหาอย่างง่าย เช่น เกมตัวต่อ ๖-๑๒ ช้ิน การ
แต่งตัวมาโรงเรียน 

- 

 ๒. เขยีนโปรแกรมอย่าง
ง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์  
หรือส่ือ และตรวจหา
ข้อผิดพลาดของโปรแกรม 

 

• ตัวอย่างโปรแกรม เช่น เขียนโปรแกรมส่ังให้ตัว
ละครทำงานตามท่ีต้องการ และตรวจสอบ
ข้อผิดพลาด ปรับแก้ไขให้ได้ผลลัพธ์ตามท่ีกำหนด 
• การตรวจหาข้อผิดพลาด ทำได้โดยตรวจสอบ
คำส่ังท่ีแจ้งข้อผิดพลาด หรือหากผลลัพธ์ไม่เป็นไป
ตามท่ีต้องการให้ตรวจสอบการทำงานทีละคำส่ัง 
• ซอฟต์แวร์หรือส่ือท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น 
ใช้บัตรคำส่ังแสดงการเขียนโปรแกรม, Code.org 

- 

 ๓. ใช้เทคโนโลยีในการ
สร้าง จัดหมวดหมู่ ค้นหา 
จัดเก็บ เรียกใช้ขอ้มูลตาม
วัตถุประสงค์ 
 

• การใช้งานซอฟต์แวร์เบ้ืองต้น เช่น การเข้าและ
ออกจากโปรแกรม การสร้างไฟล์ การจัดเก็บ การ
เรียกใช้ไฟล์ การแก้ไขตกแต่งเอกสาร ทำได้ใน
โปรแกรม เช่น โปรแกรมประมวลคำ โปรแกรม
กราฟิก โปรแกรมนำเสนอ 
• การสร้าง คัดลอก ย้าย ลบ เปล่ียนช่ือ จัด
หมวดหมู่ไฟล์ และโฟลเดอร์อย่างเป็นระบบ 
จะทำให้เรียกใช้ ค้นหาข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว 
 

- 

 ๔. ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างปลอดภัย 
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการ
ใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกัน 
ดูแลรักษาอุปกรณ์เบื้องต้น 
ใช้งานอย่างเหมาะสม 

• การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เช่น 
รู้จักข้อมูลส่วนตัว อันตรายจากการเผยแพร่ข้อมูล
ส่วนตัว และไม่บอกข้อมูลส่วนตัวกับบุคคลอื่น
ยกเว้นผู้ปกครองหรือครู แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อ
ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งาน 
• ข้อปฏิบัติในการใช้งานและการดูแลรักษาอุปกรณ์ 

- 



๗๗ 
 

ช้ัน ตัวชี้วัดท่ี สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
 เช่น ไม่ขีดเขียนบนอุปกรณ์ ทำความสะอาด  

ใช้อุปกรณ์อย่างถูกวิธี 
• การใช้งานอย่างเหมาะสม เช่น จัดท่านั่งให้
ถูกต้อง การพักสายตาเมื่อใช้อุปกรณ์เป็นเวลานาน 
ระมัดระวงัอุบัติเหตุจากการใช้งาน 

  ป.๓ ๑. แสดงอัลกอริทึมในการ
ทำงานหรือการแก้ปัญหา
อย่างง่ายโดยใช้ภาพ 
สัญลักษณ์ หรือข้อความ 
 

• อัลกอริทึมเป็นขั้นตอนท่ีใช้ในการแก้ปัญหา 
• การแสดงอัลกอริทึม ทำได้โดยการเขียน บอกเล่า 
วาดภาพ หรือใช้สัญลักษณ์ 
• ตัวอย่างปัญหา เช่น เกมเศรษฐี เกมบันไดงูเกม 
Tetris เกม OX การเดินไปโรงอาหารการทำความ
สะอาดห้องเรียน 

- 

 ๒. เขียนโปรแกรมอย่าง
ง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือ
ส่ือ และตรวจหา
ข้อผิดพลาดของโปรแกรม 
 

• การเขียนโปรแกรมเป็นการสร้างลำดับของคำส่ัง 
ให้คอมพิวเตอร์ทำงาน 
• ตัวอย่างโปรแกรม เช่น เขียนโปรแกรมท่ีส่ังให้ตัว
ละครทำงานซ้ำไม่ส้ินสุด 
• การตรวจหาข้อผิดพลาด ทำได้โดยตรวจสอบ
คำส่ังท่ีแจ้งข้อผิดพลาด หรือหากผลลัพธ์ไม่เป็นไป
ตามท่ีต้องการให้ตรวจสอบการทำงานทีละคำส่ัง 
• ซอฟต์แวร์หรือส่ือท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น 
ใช้บัตรคำส่ังแสดงการเขียนโปรแกรม, Code.org 

- 

 ๓. ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหา
ความรู้ 

 

• อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ช่วยให้การ
ติดต่อส่ือสารทำได้สะดวกและรวดเร็วและเป็น
แหล่งข้อมูลความรู้ท่ีช่วยในการเรียน และการ
ดำเนินชีวิต 
• เว็บเบราว์เซอร์เป็นโปรแกรมสำหรับอ่านเอกสาร
บนเว็บเพจ 
• การสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ทำได้โดยใช้
เว็บไซต์สำหรับสืบค้น และต้องกำหนดคำค้นท่ี
เหมาะสมจึงจะได้ข้อมูลตามต้องการ 
• ข้อมูลความรู้ เช่น วิธีทำอาหาร วิธีพับกระดาษ 
เป็นรูปต่าง ๆ ข้อมูลประวัติศาสตร์ชาติไทย     
(อาจเป็นความรู้ในวิชาอื่น ๆ หรือเรื่องท่ีเป็น
ประเด็นท่ีสนใจในช่วงเวลานั้น) 
• การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยควรอยู่ในการ
ดูแลของครู หรือผู้ปกครอง 

 

 ๔. รวบรวม ประมวลผล 
และนำเสนอข้อมูล โดยใช้

• การรวบรวมข้อมูล ทำได้โดยกำหนดหัวข้อท่ี
ต้องการ เตรียมอุปกรณ์ในการจดบันทึก 

- 



๗๘ 
 

ช้ัน ตัวชี้วัดท่ี สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ซอฟต์แวร์ตามวัตถุ 
ประสงค์ 
 

• การประมวลผลอย่างง่าย เช่น เปรียบเทียบจัด
กลุ่มเรียงลำดับ 
• การนำเสนอข้อมูลทำได้หลายลักษณะตามความ
เหมาะสมเช่น การบอกเล่า การทำเอกสารรายงาน 
การจัดทำป้ายประกาศ 
• การใช้ซอฟต์แวร์ทำงานตามวัตถุประสงค์ เช่นใช้
ซอฟต์แวร์นำเสนอ หรือซอฟต์แวร์กราฟิก สร้าง
แผนภูมิรูปภาพ ใช้ซอฟต์แวร์ประมวลคำ ทำป้าย
ประกาศหรือเอกสารรายงาน ใช้ซอฟต์แวร์ตาราง
ทำงานในการประมวลผลข้อมูล 

 ๕. ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างปลอดภัย 
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการ
ใช้อินเทอร์เน็ต 
 

• การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เช่น 
ปกป้องข้อมูลส่วนตัว 
• ขอความช่วยเหลือจากครูหรือผู้ปกครอง เมื่อเกิด
ปัญหาจากการใช้งาน เมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลท่ีทำ
ให้ไม่สบายใจ 
• การปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้อินเทอร์เน็ตจะ
ทำให้ไม่เกิดความเสียหายต่อตนเองและผู้อื่น เช่น 
ไม่ใช้คำหยาบ ล้อเลียน ด่าทอ ทำให้ผู้อื่นเสียหาย
หรือเสียใจ 
• ข้อดีและขอ้เสียในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสาร 

- 

  ป.๔ ๑. ใช้เหตุผลเชิงตรรกะใน
การแก้ปัญหา การอธิบาย
การทำงาน การคาดการณ์
ผลลัพธ์ จากปัญหาอย่าง
ง่าย 
 

• การใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นการนำกฎเกณฑ์ หรือ
เงื่อนไขท่ีครอบคลุมทุกกรณีมาใช้พิจารณาในการ
แก้ปัญหา การอธิบายการทำงาน หรือการ
คาดการณ์ผลลัพธ์ 
• สถานะเริ่มต้นของการทำงานท่ีแตกต่างกันจะให้
ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน 
• ตัวอย่างปัญหา เช่น เกม OX โปรแกรมที่มีการ
คำนวณ โปรแกรมท่ีมีตัวละครหลายตัวและมีการ
ส่ังงานท่ีแตกต่างหรือมีการส่ือสารระหว่างกัน  
การเดินทางไปโรงเรียน โดยวิธีการต่าง ๆ 

- 

 ๒. ออกแบบ และเขียน
โปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้
ซอฟต์แวร์หรือส่ือ และ
ตรวจหาข้อผิดพลาด 
และแก้ไข  

• การออกแบบโปรแกรมอย่างง่าย เช่น การ
ออกแบบโดยใช้ storyboard หรือการออกแบบ
อัลกอริทึม 
• การเขียนโปรแกรมเป็นการสร้างลำดับของคำส่ัง 
ให้คอมพิวเตอร์ทำงาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามความ
ต้องการ หากมีข้อผิดพลาดให้ตรวจสอบการทำงาน

- 



๗๙ 
 

ช้ัน ตัวชี้วัดท่ี สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ทีละคำส่ัง เมื่อพบจุดท่ีทำให้ผลลัพธ์ไม่ถูกต้อง ให้
ทำการแก้ไขจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง 
• ตัวอย่างโปรแกรมท่ีมีเรื่องราว เช่น นิทานท่ีมีการ
โต้ตอบกบัผู้ใช้ การ์ตูนส้ัน เล่ากิจวัตรประจำวัน 
ภาพเคล่ือนไหว 
• การฝึกตรวจหาข้อผิดพลาดจากโปรแกรมของ
ผู้อื่นจะช่วยพัฒนาทักษะการหาสาเหตุของปัญหา
ได้ดียิ่งขึ้น 
• ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น 
Scratch, logo 

 ๓. ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหา
ความรู้ และประเมิน 
ความน่าเช่ือถือของข้อมูล 
 

• การใช้คำค้นท่ีตรงประเด็น กระชับ จะทำให้ได้ 
ผลลัพธ์ทีร่วดเร็วและตรงตามความต้องการ 
• การประเมินความน่าเช่ือถือของข้อมูล เช่น 
พิจารณาประเภทของเว็บไซต์ (หน่วยงานราชการ 
สำนักข่าว องค์กร) ผู้เขียน วันท่ีเผยแพร่ข้อมูล  
การอ้างอิง 
• เมื่อได้ข้อมลูท่ีต้องการจากเว็บไซต์ต่าง ๆ จะต้อง
นำเนื้อหามาพิจารณา เปรียบเทียบ แล้วเลือก
ข้อมูลท่ีมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กัน 
• การทำรายงานหรือการนำเสนอข้อมูลจะต้องนำ
ข้อมูลมาเรียบเรียง สรุป เป็นภาษาของตนเองท่ี
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและวิธีการนำเสนอ  
(บูรณาการกับวิชาภาษาไทย) 

- 

 ๔. รวบรวม ประเมิน 
นำเสนอข้อมูลและ
สารสนเทศ โดยใช้
ซอฟต์แวร์ท่ีหลากหลาย 
เพื่อแก้ปัญหาในชีวิต 
ประจำวัน 

• การรวบรวมข้อมูล ทำได้โดยกำหนดหัวข้อท่ี
ต้องการ เตรียมอุปกรณ์ในการจดบันทึก 
• การประมวลผลอย่างง่าย เช่น เปรียบเทียบจัด
กลุ่ม เรียงลำดับ การหาผลรวม 
• วิเคราะห์ผลและสร้างทางเลือกท่ีเป็นไปได้ 
ประเมินทางเลือก (เปรียบเทียบ ตัดสิน) 
• การนำเสนอข้อมูลทำได้หลายลักษณะตามความ
เหมาะสม เช่น การบอกเล่า เอกสารรายงาน 
โปสเตอร์ โปรแกรมนำเสนอ 
• การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 
เช่น การสำรวจเมนูอาหารกลางวันโดยใช้
ซอฟต์แวร์สร้างแบบสอบถามและเก็บข้อมูล ใช้
ซอฟต์แวร์ตารางทำงานเพื่อประมวลผลข้อมูล 
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการและ

- 



๘๐ 
 

ช้ัน ตัวชี้วัดท่ี สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
สร้างรายการอาหารสำหรับ ๕ วัน ใช้ซอฟต์แวร์
นำเสนอผลการสำรวจรายการอาหารท่ีเป็น
ทางเลือกและข้อมูลด้านโภชนาการ 

 ๕. ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างปลอดภัย 
เข้าใจสิทธิและหน้าท่ีของ
ตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น 
แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบ
ข้อมูลหรือบุคคลท่ี 
ไม่เหมาะสม 
 

• การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เข้าใจ
สิทธิและหน้าท่ีของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น เช่น 
ไม่สร้างข้อความเท็จและส่งให้ผู้อื่น ไม่สร้างความ
เดือดร้อนต่อผู้อื่นโดยการส่งสแปม ข้อความลูกโซ่ 
ส่งต่อโพสต์ท่ีมีข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น ส่งคำเชิญเล่น
เกม ไม่เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวหรือการบ้านของบุคคล
อื่นโดยไม่ได้รับอนญุาต ไม่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์/
ช่ือบัญชีของผู้อื่น 
• การส่ือสารอย่างมีมารยาทและรู้กาลเทศะ 
• การปกป้องข้อมูลส่วนตัว เช่น การออกจากระบบ
เมื่อเลิกใช้งาน ไม่บอกรหัสผ่าน ไม่บอกเลข
ประจำตัวประชาชน 

- 

  ป.๕ ๑. ใช้เหตุผลเชิงตรรกะใน
การแก้ปัญหา การอธิบาย
การทำงาน การคาดการณ์
ผลลัพธ์ จากปัญหาอย่าง
ง่าย 
 

• การใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นการนำกฎเกณฑ์ หรือ
เงื่อนไขท่ีครอบคลุมทุกกรณีมาใช้พิจารณาในการ
แก้ปัญหา การอธิบายการทำงาน หรือการ
คาดการณ์ ผลลัพธ์ 
• สถานะเริ่มต้นของการทำงานท่ีแตกต่างกันจะให้
ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน 
• ตัวอย่างปัญหา เช่น เกม Sudoku โปรแกรม
ทำนายตัวเลข โปรแกรมสร้างรูปเรขาคณิตตามค่า
ข้อมูลเข้า การจัดลำดับการทำงานบ้านในช่วง
วันหยุด จัดวางของในครัว 

- 

 ๒. ออกแบบ และเขียน
โปรแกรมท่ีมีการใช้เหตุผล 
เชิงตรรกะอย่างง่าย 
ตรวจหาข้อผิดพลาดและ
แก้ไข 
 

• การออกแบบโปรแกรมสามารถทำได้โดยเขียน 
เป็นข้อความหรือผังงาน 
• การออกแบบและเขียนโปรแกรมท่ีมีการ
ตรวจสอบเงื่อนไขท่ีครอบคลุมทุกกรณีเพื่อให้ได้
ผลลัพธ์ที่ถูกต้องตรงตามความต้องการ 
• หากมีข้อผิดพลาดให้ตรวจสอบการทำงานทีละ
คำส่ัง เมื่อพบจุดท่ีทำให้ผลลัพธ์ไม่ถูกต้องให้ทำการ
แก้ไขจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง 
• การฝึกตรวจหาข้อผิดพลาดจากโปรแกรมของ
ผู้อื่น จะช่วยพัฒนาทักษะการหาสาเหตุของปัญหา
ได้ดียิ่งขึน้ 
• ตัวอย่างโปรแกรม เช่น โปรแกรมตรวจสอบเลขคู่ 

- 



๘๑ 
 

ช้ัน ตัวชี้วัดท่ี สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
เลขค่ี โปรแกรมรับข้อมูลน้ำหนักหรือส่วนสูง 
แล้วแสดงผลความสมส่วนของร่างกาย โปรแกรมส่ัง
ให้ตัวละครทำตามเงื่อนไขท่ีกำหนด 
• ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น 
Scratch, logo 

๓. ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหา
ข้อมูล ติดต่อส่ือสารและ
ทำงานร่วมกัน ประเมิน
ความน่าเช่ือถือของข้อมูล 
 

• การค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต และการพิจารณา
ผลการค้นหา 
• การติดต่อส่ือสารผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น อีเมล 
บล็อก โปรแกรมสนทนา 
• การเขียนจดหมาย (บูรณาการกับวิชาภาษาไทย) 
• การใช้อินเทอร์เน็ตในการติดต่อส่ือสารและ
ทำงานร่วมกัน เช่น ใช้นัดหมายในการประชุมกลุ่ม  
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมในห้องเรียน การแลก 
เปล่ียนความรู้ ความคิดเห็นในการเรียน ภายใต้การ
ดูแลของครู 
• การประเมินความน่าเช่ือถือของข้อมูล เช่น 
เปรียบเทียบความสอดคล้อง สมบูรณ์ของข้อมูล
จากหลายแหล่ง แหล่งต้นตอของข้อมูล ผู้เขียน 
วันท่ีเผยแพร่ข้อมูล 
• ข้อมูลท่ีดีต้องมีรายละเอียดครบทุกด้าน เช่น ข้อดี
และข้อเสีย ประโยชน์และโทษ 

- 

 ๔. รวบรวม ประเมิน 
นำเสนอข้อมูลและ
สารสนเทศ ตามวัตถุ 
ประสงค์โดยใช้ซอฟต์แวร์
หรือบริการ 
บนอินเทอร์เน็ตท่ีหลาก 
หลาย เพื่อแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวัน 
 

• การรวบรวมข้อมูล ประมวลผล สร้างทางเลือก 
ประเมินผล จะทำให้ได้สารสนเทศเพื่อใช้ในการ
แก้ปัญหาหรือการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
• การใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตท่ี
หลากหลายในการรวบรวม ประมวลผลสร้าง
ทางเลือก ประเมินผล นำเสนอ จะช่วยให้การ
แก้ปัญหาทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ 
• ตัวอย่างปัญหา เช่น ถ่ายภาพ และสำรวจแผนท่ี 
ในท้องถิ่นเพื่อนำเสนอแนวทางในการจัดการพื้นท่ี
ว่างให้เกิดประโยชน์ ทำแบบสำรวจความคิดเห็น
ออนไลน์ และวิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอข้อมูลโดย
การใช้ blog หรือ web page 

- 

 ๕. ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างปลอดภัย 
มีมารยาท เข้าใจสิทธิและ
หน้าท่ีของตน เคารพใน

• อันตรายจากการใช้งานและอาชญากรรมทาง
อินเทอร์เน็ต 
• มารยาทในการติดต่อส่ือสารผ่านอินเทอร์เน็ต  
(บูรณาการกับวิชาท่ีเกี่ยวข้อง) 

- 



๘๒ 
 

ช้ัน ตัวชี้วัดท่ี สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
สิทธิของผู้อื่น แจ้ง
ผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูล
หรือบุคคลท่ีไม่เหมาะสม 

  ป.๖ ๑. ใช้เหตุผลเชิงตรรกะใน
การอธิบายและออกแบบ
วิธีการแก้ปัญหาท่ีพบใน
ชีวิตประจำวัน 
 

• การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนจะช่วยให้
แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
• การใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นการนำกฎเกณฑ์ หรือ
เงื่อนไขท่ีครอบคลุมทุกกรณีมาใช้พิจารณาในการ
แก้ปัญหา 
• แนวคิดของการทำงานแบบวนซ้ำ และเงื่อนไข 
• การพิจารณากระบวนการทำงานท่ีมีการทำงาน
แบบวนซ้ำหรือเงื่อนไขเป็นวิธีการท่ีจะช่วยให้การ
ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
• ตัวอย่างปัญหา เช่น การค้นหาเลขหน้าท่ีต้องการ
ให้เร็วที่สุด การทายเลข ๑-๑,๐๐๐,๐๐๐ โดยตอบ
ให้ถูกภายใน ๒๐ คำถาม การคำนวณเวลาในการ
เดินทาง โดยคำนึงถึงระยะทาง เวลาจุดหยุดพัก 

- 

 ๒. ออกแบบและเขียน
โปรแกรมอย่างง่าย เพื่อ 
แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 
ตรวจหาข้อผิดพลาดของ
โปรแกรมและแก้ไข 
 

• การออกแบบโปรแกรมสามารถทำได้โดยเขียน 
เป็นข้อความหรือผังงาน 
• การออกแบบและเขียนโปรแกรมท่ีมีการใช้ตัว
แปร การวนซ้ำ การตรวจสอบเงื่อนไข 
• หากมีข้อผิดพลาดให้ตรวจสอบการทำงานทีละ
คำส่ัง เมื่อพบจุดท่ีทำให้ผลลัพธ์ไม่ถูกต้องให้ทำการ
แก้ไขจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง การฝึกตรวจหา
ข้อผิดพลาดจากโปรแกรมของผู้อื่นจะช่วยพัฒนา
ทักษะการหาสาเหตุของปัญหาได้ดียิ่งขึ้น 
• ตัวอย่างโปรแกรม เช่น โปรแกรมเกม โปรแกรม
หาค่า ค.ร.น. เกมฝึกพิมพ์ 
• ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น 
Scratch, logo 

- 

 ๓. ใช้อินเทอร์เน็ตในการ
ค้นหาข้อมูลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

• การค้นหาอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการค้นหา
ข้อมูลท่ีได้ตรงตามความต้องการในเวลาท่ีรวดเร็ว 
จากแหล่งข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือหลายแหล่ง และข้อมูล 
มีความสอดคล้องกัน 
• การใช้เทคนิคการค้นหาขั้นสูง เช่น การใช้ตัว
ดำเนินการ การระบุรูปแบบของข้อมูลหรือ 
ชนิดของไฟล์ 

- 



๘๓ 
 

ช้ัน ตัวชี้วัดท่ี สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
• การจัดลำดับผลลัพธ์จากการค้นหาของโปรแกรม
ค้นหา 
• การเรียบเรียง สรุปสาระสำคัญ (บูรณาการกับ
วิชาภาษาไทย) 

๔. ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศทำงานร่วมกัน
อย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิ
และหน้าท่ีของตน เคารพ
ในสิทธิของผู้อื่น แจ้ง
ผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูล
หรือบุคคลท่ีไม่เหมาะสม 

• อันตรายจากการใช้งานและอาชญากรรมทาง
อินเทอร์เน็ต แนวทางในการป้องกัน 
• วิธีกำหนดรหัสผ่าน 
• การกำหนดสิทธิ์การใช้งาน (สิทธิ์ในการเข้าถึง) 
• แนวทางการตรวจสอบและป้องกันมัลแวร์ 
• อันตรายจากการติดต้ังซอฟต์แวร์ท่ีอยู่บน
อินเทอร์เน็ต 

- 

  ม.๑ ๑. ออกแบบอัลกอริทึมท่ี
ใช้แนวคิดเชิงนามธรรม
เพื่อแก้ปัญหาหรืออธิบาย
การทำงานท่ีพบในชีวิตจริง 

• แนวคิดเชิงนามธรรม เป็นการประเมิน
ความสำคัญของรายละเอียดของปัญหา แยกแยะ
ส่วนท่ีเป็นสาระสำคัญออกจากส่วนท่ีไม่ใช่
สาระสำคัญ 
• ตัวอย่างปัญหา เช่น ต้องการปูหญ้าในสนาม 
ตามพื้นท่ีท่ีกำหนด โดยหญ้าหนึ่งผืนมีความกว้าง 
๕๐ เซนติเมตร ยาว ๕๐ เซนติเมตร จะใช้หญ้า
ท้ังหมดกี่ผืน 

- 

 ๒. ออกแบบและเขียน
โปรแกรมอย่างง่ายเพื่อ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
หรือวิทยาศาสตร์ 
 

• การออกแบบและเขียนโปรแกรมท่ีมีการใช้ตัว
แปร เงื่อนไข วนซ้ำ 
• การออกแบบอัลกอริทึม เพื่อแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์อย่างง่าย อาจใช้แนวคิด
เชิงนามธรรมในการออกแบบ เพื่อให้การแก้ปัญหา
มีประสิทธิภาพ 
• การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนจะช่วยให้
แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
• ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น 
Scratch, python, java, c 
• ตัวอย่างโปรแกรม เช่น โปรแกรมสมการการ
เคล่ือนท่ี โปรแกรมคำนวณหาพื้นท่ี โปรแกรม
คำนวณดัชนีมวลกาย 

- 

 ๓. รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ 
ประมวลผล ประเมินผล 
นำเสนอข้อมูล และสาร 
สนเทศ ตามวัตถุประสงค์
โดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือ

• การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ 
ประมวลผล สร้างทางเลือก ประเมินผล จะทำให้ได้
สารสนเทศเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาหรือการตัดสินใจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
• การประมวลผลเป็นการกระทำกับข้อมูล เพื่อให้

- 



๘๔ 
 

ช้ัน ตัวชี้วัดท่ี สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
บริการบนอินเทอร์เน็ตท่ี
หลากหลาย 

ได้ผลลัพธ์ที่มีความหมายและมีประโยชน์ต่อการ
นำไปใช้งาน  

  
 

สามารถทำได้หลายวิธี เช่น คำนวณอัตราส่วน 
คำนวณค่าเฉล่ีย 
• การใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตท่ี
หลาก 
หลายในการรวบรวม ประมวลผล สร้างทางเลือก 
ประเมินผล นำเสนอ จะช่วยให้แก้ปัญหาได้อย่าง
รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ 
• ตัวอย่างปัญหา เน้นการบูรณาการกับวิชาอื่น เช่น 
ต้มไข่ให้ตรงกับพฤติกรรมการบริโภค ค่าดัชนีมวล
กายของคนในท้องถิ่น การสร้างกราฟผลการ
ทดลองและวิเคราะห์แนวโน้ม 

- 

๔. ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างปลอดภัย 
ใช้ส่ือและแหล่งข้อมูลตาม
ข้อกำหนดและข้อตกลง 
 

• ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เช่น การ
ปกป้องความเป็นส่วนตัวและอัตลักษณ์ 
• การจัดการอัตลักษณ์ เช่น การตั้งรหัสผ่าน การ
ปกป้องข้อมูลส่วนตัว 
• การพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา เช่น 
ละเมิดความเป็นส่วนตัวผู้อื่น อนาจาร วิจารณ์ผู้อื่น
อย่างหยาบคาย 
• ข้อตกลง ข้อกำหนดในการใช้ส่ือหรือแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ เช่น Creative commons 
 

- 

  ม.๒ ๑. ออกแบบอัลกอริทึมท่ี
ใช้แนวคิดเชิงคำนวณใน
การแก้ปัญหา หรือการ
ทำงานท่ีพบในชีวิตจริง 

• แนวคิดเชิงคำนวณ 
• การแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณ 
• ตัวอย่างปัญหา เช่น การเข้าแถวตามลำดับความ
สูงให้เร็วที่สุด จัดเรียงเส้ือให้หาได้ง่ายท่ีสุด 

- 

 ๒. ออกแบบและเขียน
โปรแกรมท่ีใช้ตรรกะ 
และฟังก์ชันในการ
แก้ปัญหา 
 

• ตัวดำเนินการบูลีน 
• ฟังก์ชัน 
• การออกแบบและเขียนโปรแกรมท่ีมีการใช้ตรรกะ 
และฟังก์ชัน 
• การออกแบบอลักอริทึม เพื่อแก้ปัญหาอาจใช้
แนวคิดเชิงคำนวณในการออกแบบ เพื่อให้การ
แก้ปัญหามีประสิทธิภาพ 
• การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนจะช่วยให้
แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
• ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น 

- 



๘๕ 
 

ช้ัน ตัวชี้วัดท่ี สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
Scratch, python, java, c 
• ตัวอย่างโปรแกรม เช่น โปรแกรมตัดเกรด 
หาคำตอบท้ังหมดของอสมการหลายตัวแปร 

 ๓. อภิปรายองค์ประกอบ
และหลักการทำงานของ
ระบบคอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีการส่ือสาร  
เพื่อประยุกต์ใช้งานหรือ
แก้ปัญหาเบ้ืองต้น 

• องค์ประกอบและหลักการทำงานของระบบ
คอมพิวเตอร์ 
• เทคโนโลยีการส่ือสาร 
• การประยุกต์ใช้งานและการแก้ปัญหาเบ้ืองต้น 

- 

 ๔. ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างปลอดภัย 
มีความรับผิดชอบ  
สร้างและแสดงสิทธิ 
ในการเผยแพร่ผลงาน 

• ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย โดยเลือก
แนวทางปฏิบัติเมื่อพบเนื้อหาท่ีไม่เหมาะสม เช่น 
แจ้งรายงานผู้เกี่ยวข้อง ป้องกันการเข้ามาของ
ข้อมูลท่ีไม่เหมาะสม ไม่ตอบโต้ ไม่เผยแพร่ 
• การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความ
รับผิดชอบ เช่น ตระหนักถึงผลกระทบในการ
เผยแพร่ข้อมูล 
• การสร้างและแสดงสิทธิความเป็นเจ้าของผลงาน 
• การกำหนดสิทธิการใช้ข้อมูล 

- 

ม.๓ ๑. พัฒนาแอปพลิเคชันท่ีมี
การบูรณาการกับวิชาอื่น
อย่างสร้างสรรค์ 
 

• ขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน 
• Internet of Things (IOT) 
• ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน เช่น 
Scratch, python, java, c, AppInventor 
• ตัวอย่างแอปพลิเคชัน เช่น โปรแกรมแปลงสกุล
เงิน โปรแกรมผันเสียงวรรณยุกต์ โปรแกรมจำลอง
การแบ่งเซลล์ ระบบรดน้ำอัตโนมัติ 

- 

 ๒. รวบรวมข้อมูล 
ประมวลผล ประเมินผล 
นำเสนอข้อมูลและ
สารสนเทศตาม
วัตถุประสงค์ โดยใช้
ซอฟต์แวร์หรือบริการบน
อินเทอร์เน็ตท่ี 
หลากหลาย 
 

• การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและ
ทุติยภูมิ ประมวลผล สร้างทางเลือก ประเมินผล 
จะทำให้ได้สารสนเทศเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาหรือ
การตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
• การประมวลผลเป็นการกระทำกับข้อมูล เพื่อให้
ได้ผลลัพธ์ที่มีความหมายและมีประโยชน์ต่อการ
นำไปใช้งาน 
• การใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตท่ี
หลากหลายในการรวบรวม ประมวลผลสร้าง
ทางเลือก ประเมินผล นำเสนอ จะช่วยให้แก้ปัญหา
ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ 
• ตัวอย่างปัญหา เช่น การเลือกโปรโมชันโทรศัพท์

- 



๘๖ 
 

ช้ัน ตัวชี้วัดท่ี สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ให้เหมาะกับพฤติกรรมการใช้งาน สินค้าเกษตร 
ท่ีต้องการและสามารถปลูกได้ในสภาพดินของ
ท้องถิ่น 

 ๓. ประเมินความน่าเช่ือถือ
ของข้อมูล วิเคราะห์ส่ือ
และผลกระทบจากการให้
ข่าวสารท่ีผิด เพื่อการใช้
งานอย่างรู้เท่าทัน 

• การประเมินความน่าเช่ือถือของข้อมูล เช่น
ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล โดยเทียบเคียงจาก
ข้อมูลหลายแหล่ง แยกแยะข้อมูลท่ีเป็นข้อเท็จจริง
และข้อคิดเห็น หรือใช้ PROMPT 
• การสืบค้น หาแหล่งต้นตอของข้อมูล 
• เหตุผลวิบัติ (Logical Fallacy) 
• ผลกระทบจากข่าวสารท่ีผิดพลาด 
• การรู้เท่าทันส่ือ เช่น การวิเคราะห์ถึงจุดประสงค์
ของข้อมูลและผู้ให้ข้อมูล ตีความ แยกแยะเนื้อหา 
สาระของส่ือ เลือกแนวปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมเม่ือ
พบข้อมูลต่าง ๆ 

- 

๔. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างปลอดภัย และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม ปฏิบัติ
ตามกฎหมายเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ ใช้ลิขสิทธิ์ของ
ผู้อื่นโดยชอบธรรม 

• การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เช่น การ
ทำธุรกรรมออนไลน์ การซื้อสนิค้าซื้อซอฟต์แวร์ 
ค่าบริการสมาชิก ซื้อไอเท็ม 
• การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ 
เช่น    ไม่สร้างข่าวลวง ไม่แชร์ข้อมูลโดยไม่ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง 
• กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
• การใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบธรรม (fair use) 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๗ 
 

โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
ระดับประถมศึกษา 

รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
 

ระดับชั้น รหัส ชื่อรายวิชา เวลาเรียนรายป ี
ช้ัน ป.๑ ว ๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์    ๑ ๓ ช่ัวโมง / สัปดาห์ 
ช้ัน ป.๒ ว ๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์    ๒ ๓ ช่ัวโมง / สัปดาห์ 
ช้ัน ป.๓ ว ๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์    ๓ ๓ ช่ัวโมง / สัปดาห์ 
ช้ัน ป.๔ ว ๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร์    ๔ ๓ ช่ัวโมง / สัปดาห์ 
ช้ัน ป.๕ ว ๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตร์    ๕ ๓ ช่ัวโมง / สัปดาห์ 
ช้ัน ป.๖ ว ๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร์    ๖ ๓ ช่ัวโมง / สัปดาห์ 

 
 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
 

ระดับชั้น รหัส ชื่อรายวิชา เวลาเรียนรายป ี
 

ช้ัน ม.๑ 
ว ๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์    ๑ ๔ ช่ัวโมง / สัปดาห์  (๒ หน่วยกิต) 
ว ๒๑๑๐๒ วิทยาศาสตร์    ๒ ๔ ช่ัวโมง / สัปดาห์  (๒ หน่วยกิต) 

 
ช้ัน ม.๒ 

ว ๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์    ๓ ๔ ช่ัวโมง / สัปดาห์  (๒ หน่วยกิต) 
ว ๒๒๑๐๒ วิทยาศาสตร์    ๔ ๔ ช่ัวโมง / สัปดาห์  (๒ หน่วยกิต) 

 
ช้ัน ม.๓ 

ว ๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์    ๕ ๔ ช่ัวโมง / สัปดาห์  (๒ หน่วยกิต) 
ว ๒๓๑๐๒ วิทยาศาสตร์    ๖ ๔ ช่ัวโมง / สัปดาห์  (๒ หน่วยกิต) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๘๘ 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
    คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

    สังคมศึกษา ศาสนา  
    และวัฒนธรรม 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

    สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    การงานอาชีพ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    ภาษาต่างประเทศ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๙๒๐ ๙๒๐ ๙๒๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม  
    ๑. หน้าท่ีพลเมือง ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    ๒. ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ๐ ๐ ๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    ๓. ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    ๔. ภาษาญี่ปุน่เพื่อการส่ือสาร ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    ๕. คอมพิวเตอร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๔๐ 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
     ๑. กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
     ๒. ลูกเสือ – เนตรนารี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
     ๓. กิจกรรมชุมนุม ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
     ๔. กิจกรรมเพื่อสังคม และ
สาธารณประโยชน์ 

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
รวมเวลาเรียนท้ังหมด   ๑,๒๐๐ ช่ัวโมง/ปี 



๘๙ 
 

 
 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     ภาษาไทย ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) 
     คณิตศาสตร์ ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) 
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๖๐  (๔ นก.) ๑๖๐  (๔ นก.) ๑๖๐  (๔ นก.) 
     สังคมศึกษา ศาสนา และ     
     วัฒนธรรม 

๘๐  (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) 

     สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐  (๒นก.) ๘๐  (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) 
     ศิลปะ ๘๐  (๒นก.) ๘๐  (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) 
     การงานอาชีพ ๘๐  (๒นก.) ๘๐  (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) 
     ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๔๐  (๒๑นก.) ๘๔๐  (๒๑นก.) ๘๔๐  (๒๑นก.) 
รายวิชาเพิ่มเติม  
    ๑.  หน้าท่ีพลเมือง ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.) 
    ๒.  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.) 
    ๓.  ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.) 
    ๔.  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการส่ือสาร ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.) 
    ๕. คอมพิวเตอร์ ๘๐  (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) 
รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) ๒๔๐ชม.(๖ นก.) ๒๔๐ ชม. (๖ นก.) ๒๔๐ ชม. (๖ นก.) 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   ๑.  กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
   ๒.  ลูกเสือ – เนตรนารี ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
   ๓.  กิจกรรมชุมนุม ๒๕ ๒๕ ๒๕ 
   ๔.  กิจกรรมเพื่อสังคม ฯ ๑๕ ๑๕ ๑๕ 
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด  ๑,๒๐๐ ช่ัวโมง/ปี 
 

 



๙๐ 
 

 
ส่วนท่ี ๓ 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ว ๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์                           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                       
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑                                                       เวลาเรียน  ๑๒๐  ช่ัวโมง 
 

รวบรวม วิเคราะห์  บอกความหลากหลายของระบบนิเวศ โดยระบุช่ือพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณต่าง 
ๆ รวมถึงบอกสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ในท้องถิ่น  ลักษณะและหน้าท่ีของ
โครงสร้างภายนอกของร่างกายมนุษย์ สัตว์ และพืช ลักษณะหน้าท่ีและความสำคัญของอวัยวะภายนอกของมนุษย์
ตลอดจนการดูแลรักษาสุขภาพ จำแนกและจัดกลุ่มของวัสดุ ระบุชนิดของวัสดุลักษณะท่ีปรากฏหรือสมบัติของวัสดุท่ี
ใช้ทำของเล่นของใช้ในท้องถิ่นที่ใช้ในชีวิตประจำวัน บรรยายการเกิดเสียงและทิศทางการเคล่ือนท่ีของเสียง ระบุดาว
ท่ีปรากฏบนท้องฟ้าในเวลากลางวัน กลางคืน อธิบายสาเหตุท่ีมองไม่เห็นดาวส่วนใหญ่ในเวลากลางวัน และอธิบาย
ลักษณะภายนอกของหิน ฝึกทักษะในการแก้ปัญหาโดยใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างง่าย สามารถใช้ส่ือใช้อุปกรณ์ 
เทคโนโลยีเบือ้งต้นในการใช้งานซอฟต์แวร์เบ้ืองต้น  การสร้างและการจัดเก็บ และเรียกใช้ไฟล์ตามวัตถุประสงค์ การ
เขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์  
          โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระบวนการกลุ่ม การสืบเสาะหาความรู้  การสำรวจ
ตรวจสอบ   การดูแลรักษาอุปกรณ์ การใช้งานเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม การสืบค้นข้อมูลโดยใช้ส่ือเทคโนโลยี  
บันทึก บอกเล่า  วาดภาพ  หรือใช้สัญลักษณ์   จัดกลุ่มข้อมูลและอภิปราย  เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ 
สามารถนำเสนอส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจและการแก้ปัญหา โดยใช้กระบวนการ
วิทยาศาสตร์และกิจกรรมสะเต็มศึกษา การ Coding เพื่อให้เกิดคุณลักษณะการเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  คุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม และมีทักษะการเรียนรู้
ตามแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 

รหัสตัวชี้วัด 

มาตรฐาน  ว ๑.๑  ป.๑/๑  ป.๑/๒  
มาตรฐาน  ว ๑.๒  ป.๑/๑  ป.๑/๒      
มาตรฐาน  ว ๒.๑  ป.๑/๑  ป.๑/๒     
มาตรฐาน  ว ๒.๓  ป.๑/๑             
มาตรฐาน  ว ๓.๑  ป.๑/๑  ป.๑/๒  
มาตรฐาน  ว ๓.๒  ป.๑/๑    
มาตรฐาน  ว ๔.๒  ป.๑/๑  ป.๑/๒   ป.๑/๓   ป.๑/๔  ป.๑/๕                
 

รวมทั้งหมด ๑๕ ตัวชี้วัด   
 
 

 

 

 



๙๑ 
 

 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ว ๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์                           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒                                                       เวลาเรียน  ๑๒๐  ช่ัวโมง 
 

 ทดลองและอธิบายเกี่ยวกับพืชต้องการแสงและน้ำ เพื่อการเจริญเติบโต วัฏจักรชีวิตของพืชดอก ลักษณะส่ิงท่ี
มีชีวิตและส่ิงท่ีไม่มีชีวิต สมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุ การนำสมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุ ไปประยุกต์ทำการวัตถุใน
ชีวิตประจำวัน เปรียบเทียบสมบัติของวัสดุและการนำวัสดุท่ีใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่  แนวทางการเคล่ือนท่ีของแสงจาก
แหล่งกำเนิดแสงและแนวทางการป้องกันอันตรายจากการมองวัตถุท่ีอยู่ในบริเวณท่ีมีแสงสว่างไม่เหมาะสมพร้อมระบุ
ส่วนประกอบของดิน จำแนกชนิดของดิน และการใช้ประโยชน์จากดิน การแสดงลำดับข้ันตอนงานทำงานหรือการ
แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือส่ือและ
ตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดหมวดหมู่ ค้นหาจัดเก็บเรียกใช้ข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามขอ้ตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์ ร่วมกันดูแลรักษา
อุปกรณ์เบ้ืองต้นใช้งานได้อย่างเหมาะสม 
 โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีสามารถนำไปใช้อธิบาย แก้ไขปัญหา หรือสร้างสรรค์พัฒนางาน
ในชีวิตจริงได้ ซึ่งเน้นการเช่ือมโยงความรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี กับกระบวนการ
ทางวิศวกรรมศาสตร์ ให้มีทักษะสำคัญในการค้นคว้า สร้างองค์ความรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สืบค้น
ข้อมูลโดยใช้ส่ือ ICT และการแก้ปัญหาตามแนวทางสะเต็มศึกษา การ coding เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ 
มีทักษะการคิด สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้มีความสามารถในการตัดสินใจ และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน 
รวมท้ังส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดจิตวิทยาศาสตร์และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของการนำความรู้
ไปใช้ในชีวิตประจำวันตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะการเรียนรู้ตามแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
๒๑ 
 
 

รหัสตัวชี้วัด 
มาตรฐาน ว ๑.๒  ป.๒/๑ , ป.๒/๒ ,  ป.๒/๓ 
มาตรฐาน ว ๑.๓  ป.๒/๑ 
มาตรฐาน ว ๒.๑  ป.๒/๑ , ป.๒/๒ ,  ป.๒/๓ , ป.๒/๔ 
มาตรฐาน ว ๒.๓  ป.๒/๑ , ป.๒/๒  
มาตรฐาน ว ๓.๒  ป.๒/๑ , ป.๒/๒      
มาตรฐาน ว.๔.๒  ป.๒/๑,  ป.๒/๒,   ป.๒/๓ ,  ป.๒/๔ 
 
รวมทัง้หมด    ๑๖  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
  
 
 



๙๒ 
 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ว ๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์                             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                       
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓                                                         เวลาเรียน  ๑๒๐  ช่ัวโมง 
 

 วิเคราะห์ และบอกส่ิงท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิต และการเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์ โดยใช้ข้อมูลท่ี
รวบรวมได้ ตระหนักถึงประโยชน์ของอาหาร น้ำ และอากาศ โดยการดูแลตนเองและสัตว์ให้ได้รับส่ิงเหล่านี้อย่าง
เหมาะสม สร้างแบบจำลองท่ีบรรยายวัฏจักรชีวิตของสัตว์และเปรียบเทียบวัฏจักรชีวิตของสัตว์บางชนิด ตระหนักถึง
คุณค่าของชีวิตสัตว์โดยไม่ทำให้วัฏจักรชีวิตของสัตว์เปล่ียนแปลง อธิบายวัตถุประกอบขึ้นจากช้ินส่วนย่อยๆ ซึ่ง
สามารถแยกออกจากกันได้และประกอบกัน เป็นวัตถุช้ินใหม่ได้ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ การเปล่ียนแปลงของ
วัสดุ เมื่อทำให้ร้อนขึ้นหรือทำให้เย็นลง โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ผลของแรงท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลง การเคล่ือนท่ี
ของวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์ แรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสท่ีมีผลต่อการเคล่ือนท่ีของวัตถุโดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ วัตถุ โดยใช้การดึงดูดกับแม่เหล็กเป็นเกณฑ์จากหลักฐานเชิงประจักษ์ ข้ัวแม่เหล็กและพยากรณ์ผลท่ีเกิดขึ้น
ระหว่างขั้วแม่เหล็กเมื่อนำมาเข้าใกล้จากหลักฐานเชิงประจักษ์ การเปล่ียนพลังงานหนึ่งไปเป็นอีกพลังงานหนึ่งจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ การทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า แหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้าจากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
ตระหนักในประโยชน์และโทษของไฟฟ้า โดยนำเสนอวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และวัตถุทึบแสงจากลักษณะการ
มองเห็นส่ิงต่างๆผ่านวัตถุนั้นเป็นเกณฑ์โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ แบบรูปเส้นทางการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ สาเหตุการเกิดปรากฏการณ์การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ กลางเกิดกลางวันกลางคืน
และการกำหนดทิศ โดยใช้แบบจำลอง ตระหนักถึงความสำคัญของดวงอาทิตย์ ประโยชน์ของดวงอาทิตย์ต่อส่ิงมีชีวิต 
ส่วนประกอบของอากาศ ความสำคัญของอากาศ และผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อส่ิงมีชีวิต จากข้อมูลท่ี
รวบรวมได้ ตระหนักถึงความสำคัญของอากาศ โดยนำเสนอแนวทางการปฏิบัติตนในการลดการเกิดมลพิษทาง
อากาศ การเกิดลมโดยจากหลักฐานเชิงประจักษ์ ประโยชน์และโทษของลม จากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ อัลกอริทึมใน
การทำงานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ โปรแกรมอย่างง่าย ซอฟต์แวร์หรือส่ือ 
และตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ตามวัตถุประสงค์ เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้อินเทอร์เน็ต 
 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ ในการสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจ ตรวจสอบ การสืบค้น
ข้อมูลโดยใช้ส่ือเทคโนโลยี กิจกรรมสะเต็มศึกษา กิจกรรม coding ในการแก้ปัญหา และการอภิปราย เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
ความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน สามารถสร้าง
นวัตกรรมอย่างง่ายและผลิตช้ินงานได้ มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และ
ส่ิงแวดล้อมเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน  และมีทักษะการเรียนรู้ตามแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
รหัสตัวชี้วัด 
มาตรฐาน ว ๑.๒      ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔ 
มาตรฐาน ว ๒.๑      ป.๓/๑, ป.๓/๒ 
มาตรฐาน ว ๒.๒      ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔ 
มาตรฐาน ว ๒.๓      ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓ 
มาตรฐาน ว ๓.๑      ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓ 
มาตรฐาน ว ๓.๒      ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔ 
มาตรฐาน ว ๔.๒      ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕ 
 

รวมทั้งหมด  ๒๕ ตัวชี้วัด 



๙๓ 
 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ว ๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร์                          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔                                                       เวลาเรียน  ๑๒๐  ช่ัวโมง 
 

ทดลองและอธิบายหน้าท่ีของราก ลำต้น ใบและดอกของพืช การจัดกลุ่มส่ิงมีชีวิต การจำแนกพืชออกเป็น
พืชดอกและพืชไม่มีดอก การจำแนกสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ลักษณะเฉพาะท่ีสังเกตได้ของ
สัตว์มีกระดูกสันหลังและตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบท่ีมีต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่น ผล
ของแรงโน้มถ่วงของโลก การใช้เครื่องมือช่ังสปริงวัดน้ำหนักของวัตถุ บรรยายมวลของวัตถุท่ีมีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงการเคล่ือนท่ีของวัตถุ  อธิบายและจำแนกวัตถุเป็นตัวกลางโปร่งใส  ตัวกลางโปร่งแสง และวัตถุทึบแสง 
สมบัติทางกายภาพด้านความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การนำความร้อน และการนำไฟฟ้าของวัสดุ  การนำสมบัติทาง
กายภาพของวัสดุไปใช้ในชีวิตประจำวัน สมบัติของสสารท้ัง ๓ สถานะ จากข้อมูลท่ีได้จากการสังเกตมวล การ
ต้องการท่ีอยู่รูปร่างและปริมาตรของสสาร รวมทั้งการใช้เครื่องมือเพื่อวัดมวลและปริมาตรของสสารท้ัง ๓ สถานะ 
แบบรูปเส้นทางการขึ้นและตกของดวงจันทร์ สร้างแบบจำลองท่ีอธิบายแบบรูปการเปล่ียนแปลงรูปร่างปรากฏการณ์
ของดวงจันทร์และพยากรณ์รูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ สร้างแบบจำลองแสดงองค์ประกอบของสุริยะและคาบการ
โคจรของดาวเคราะห์ต่างๆ จากแบบจำลอง ศึกษาและฝึกฝนทักษะเกี่ยวกับการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการทำงาน 
และแก้ปัญหา การอธิบายการทำงานการคาดการณ์ผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่าย ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่าง
ง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือส่ือ เพื่อตรวจหาข้อผิดพลาดในโปรแกรม ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล ค้นหาความรู้ 
รวบรวม นำเสนอ และประเมินความน่าเช่ือถือของข้อมูลได้ โดยใช้ซอฟต์แวร์ท่ีหลากหลายได้อย่างปลอดภัย พร้อม
ท้ังเข้าใจสิทธิและหน้าท่ีของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น รู้จักแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลท่ีไม่เหมาะสม
เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 

โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนสามารถเช่ือมโยงความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรiมสะเต็มศึกษา กิจกรรม 
Coding กับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะสำคัญในการค้นคว้าโดยใช้ส่ือเทคโนโลยี และสร้างองค์ความรู้
โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และการแก้ปัญหาท่ีหลากหลาย นำไปสู่การใช้ อธิบายแก้ไขปัญหา หรือ
สร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างง่าย และรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) พัฒนาท้องถิ่นใน
ชีวิตจริงได้ ซึ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการคิดและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน รวมท้ัง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์และมีทักษะการเรียนรู้ตามแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
๒๑ 
 

รหัสตัวชี้วัด 

มาตรฐาน  ว ๑.๒ ป.๔/๑ 
มาตรฐาน  ว ๑.๓ ป.๔/๑  ป.๔/๒  ป.๔/๓   ป.๔/๔ 
มาตรฐาน  ว ๒.๑ ป.๔/๑  ป.๔/๒  ป.๔/๓   ป.๔/๔ 
มาตรฐาน  ว ๒.๒ ป.๔/๑  ป.๔/๒  ป.๔/๓  
มาตรฐาน  ว ๒.๓ ป.๔/๑  
มาตรฐาน  ว ๓.๑ ป.๔/๑  ป.๔/๒  ป.๔/๓  
มาตรฐาน  ว ๔.๒          ป.๔/๑  ป ๔/๒  ป.๔/๓   ป.๔/๔   ป.๔/๕ 
 
รวมทั้งหมด ๒๑ ตัวชี้วัด 



๙๔ 
 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ว ๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตร์                           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕                                                       เวลาเรียน  ๑๒๐  ช่ัวโมง 
 

 อธิบายโครงสร้างและลักษณะส่ิงมีชีวิตท่ีเหมาะสมกับการดำรงชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมชีีวิตกับ
ส่ิงมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตกับส่ิงไม่มีชีวิต โซ่อาหาร บทบาทหน้าท่ีของส่ิงมีชีวิต คุณค่าของส่ิงแวดล้อม 
ท่ีมีต่อการดำรงชีวิตของส่ิงมีชีวิต ลักษณะทางพันธุกรรม ท่ีมีการถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกของพืช สัตว์ มนุษย์ 
ลักษณะท่ีคล้ายคลึงกันของตนเองกับพ่อแม่ ศึกษา วิเคราะห์ การเปล่ียนสถานะของสสารเมื่อทำให้สสารร้อนขึ้นหรือ
เย็นลง การละลายของสารในน้ำ การเปล่ียนแปลงของสารเมื่อเกิดการเปล่ียนแปลงทางเคมี การเปล่ียนแปลงท่ีผัน
กลับได้และการเปล่ียนแปลงท่ีผันกลับไม่ได้ การหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรงในแนวเดียวกันกรณีท่ีวัตถุอยู่นิ่ง ใช้
เครื่องช่ังสปริงในการวัดแรงท่ีกระทำต่อวัตถุ ผลของแรงเสียดทานท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงการเคล่ือนท่ีของวัตถุ การ
ได้ยินเสียงผ่านตัวกลาง การเกิดเสียงสูง เสียงต่ำ การเกิดเสียงดัง เสียงค่อยโดยใช้เครื่องมือวัดระดับเสียง การ
หลีกเล่ียงและลดมลพิษทางเสียง  ความแตกต่างของดาวเคราะห์และดาวฤกษ์ แผนท่ีดาวและตำแหน่งการขึ้นตกของ
ดาวฤกษ์ ปริมาณน้ำในแต่ละแหล่ง การใช้น้ำอย่างประหยัดและการอนุรักษน์้ำ วัฎจักรของน้ำ กระบวนการเกิดเมฆ 
หมอก น้ำค้างและน้ำค้างแข็ง กระบวนการการเกดิฝน หิมะ และลูกเห็บ ศึกษาแนวคิดเชิงเหตุผล เชิงตรรกะในการ
ใช้แก้ปัญหา อธิบายลักษณะการทำงาน คาดการณ์ผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่าย ออกแบบและเขียนโปรแกรมท่ีมี
หลักการใช้เหตุผลเชิงตรรกะอย่างง่าย ตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไข ใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูล
ติดต่อส่ือสาร ทำงานร่วมกันและประเมินความน่าเช่ือถือของข้อมูล รวบรวม ประเมิน นำเสนอข้อมูลสารสนเทศตาม
วัตถุประสงค์ โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตท่ีหลากหลาย เพื่อแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวัน ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มีมารยาท เข้าใจสิทธิและหน้าท่ีของตน เคารพสิทธิของผู้อื่น รายงานผู้เกี่ยวข้อ
เมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลท่ีไม่เหมาะสม 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมสะเต็มศึกษา กิจกรรม Coding มีการสืบเสาะหาความรู้ การ
สำรวจ ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลโดยใช้ส่ือเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ในการแก้ปัญหา และ
การอภิปรายอย่างถูกต้อง สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจริยธรรม 
คุณธรรม ค่านิยมท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม ส่ิงแวดล้อม มีทักษะการเรียนรู้ตามแนวทางการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ และเพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
 
 

รหัสตัวชี้วัด 
มาตรฐาน  ว ๑.๑  ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓,  ป.๕/๔ 
มาตรฐาน  ว ๑.๓  ป.๕/๑,  ป.๕/๒ 
มาตรฐาน  ว ๒.๑  ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓,  ป.๕/๔ 
มาตรฐาน  ว ๒.๒   ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓,  ป.๕/๔,  ป.๕/๕ 
มาตรฐาน  ว ๒.๓  ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓,  ป.๕/๔,  ป.๕/๕ 
มาตรฐาน  ว ๓.๑  ป.๕/๑,  ป.๕/๒ 
มาตรฐาน  ว ๓.๒  ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓,  ป.๕/๔,  ป.๕/๕ 
มาตรฐาน  ว ๔.๒  ป ๕/๑,  ป ๕/๒, ป ๕/๓,  ป ๕/๔,  ป ๕/๕   
 
รวมทั้งหมด  ๓๒  ตัวชี้วัด 



๙๕ 
 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ว ๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร์                            กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖                                                       เวลาเรียน  ๑๒๐  ช่ัวโมง 
 

 อธิบายถึงประโยชน์และความสำคัญของสารอาหาร บอกแนวทางในการเลือกรับประทานอาหารท่ีมี
สารอาหารครบถ้วน ในสัดส่วนท่ีเหมาะสมกับเพศและวัย และอาหารในท้องถิ่น ระบบย่อยอาหาร หน้าท่ี 
ความสำคัญและการดูแลรักษาระบบย่อยอาหาร อธิบายและเปรียบเทียบการแยกสารผสมโดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ ระบุวิธีการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับการแยกสาร อธิบายการเกดิและผลของแรงไฟฟ้า 
ส่วนประกอบและหน้าท่ีของวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย ออกแบบการทดลองและทดลองการต่อวงจรไฟฟา้แบบอนุกรม
และแบบขนาน อธิบายและเขียนแผนภาพการเกิดเงามืดเงามัว สร้างแบบจำลองท่ีอธิบายการเกิดและเปรียบเทียบ
ปรากฏการณ์สุริยุปราคา จันทรุปราคา อธิบายและยกตัวอย่างพัฒนาการของเทคโนโลยีอวกาศ เปรียบเทียบและ
อธิบายวัฏจักรหิน ประโยชน์ของหินในท้องถิ่น การเกิดซากดึกดำบรรพ์ การเกิดลมบก ลมทะเล  และมรสุม ลักษณะ
และผลกระทบของภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยในท้องถิ่น อธิบายการเกิดและผลกระทบปรากฎการณ์เรือนกระจก 
ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการอธิบายและออกแบบวิธีการแก้ปัญหาท่ีพบในชีวิตประจำวัน ออกแบบและเขียนโปรแกรม
อย่างง่าย และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม  
 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมสะเต็มศึกษา กิจกรรม Coding ในการสืบเสาะหา
ความรู้  การสำรวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูลโดยใช้ส่ือเทคโนโลยี   บันทึกจัดกลุ่มข้อมูล   และการอภิปราย
เพื่อให้เกิดความรู้   ความคิด   ความเข้าใจ   สามารถนำเสนอส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้   มีความสามารถในการตัดสินใจ   
เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน   มีจริยธรรม คุณธรรม ค่านิยมท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี สังคม ส่ิงแวดล้อมท่ีมีความสัมพันธ์กัน และมีทักษะการเรียนรู้ตามแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
เพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
 
รหัสตัวชี้วัด 
มาตรฐาน  ว ๑.๒  ป๖/๑,  ป๖/๒,  ป๖/๓,  ป๖/๔,  ป๖/๕    
มาตรฐาน  ว ๒.๑  ป๖/๑ 
มาตรฐาน  ว ๒.๒  ป๖/๑  
มาตรฐาน  ว ๒.๓  ป๖/๑,  ป๖/๒,  ป๖/๓,  ป๖/๔,  ป๖/๕,  ป๖/๖,  ป๖/๗,  ป๖/๘ 
มาตรฐาน  ว ๓.๑  ป๖/๑,  ป๖/๒ 
มาตรฐาน  ว ๓.๒  ป๖/๑,  ป๖/๒,  ป๖/๓,  ป๖/๔,  ป๖/๕,  ป๖/๖,  ป๖/๗,  ป๖/๘,  ป๖/๙  
มาตรฐาน  ว ๔.๒  ป๖/๑,  ป๖/๒,  ป๖/๓,  ป๖/๔ 
    
รวมทั้งหมด   ๓๐   ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๖ 
 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ว ๒๑๑๐๑           รายวิชาวิทยาศาสตร์ ๑          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑       ภาคเรียนที่ ๑         เวลา  ๘๐ชั่วโมง                จำนวน  ๒ หน่วยกิต 
 

  เปรียบเทียบรูปร่างลักษณะและโครงสร้างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ รวมทั้งบรรยายหน้าท่ีของผนังเซลล์ 
เย่ือหุ้มเซลล์ ไซโทพลาซึม นิวเคลียส  แวคิวโอล ไมโทคอนเดรียและคลอโรพลาสต์ ใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงศึกษา
เซลล์และโครงสร้างต่างๆ ภายในเซลล์ ความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่างกับการทำหน้าท่ีของเซลล์ การจัดระบบของ
ส่ิงมีชีวิตโดยเริ่มจากเซลล์เนื้อเยื่อระบบอวัยวะจนเป็นส่ิงมีชีวิต กระบวนการแพร่และออสโมซสิจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ และยกตัวอย่างการแพร่และออสโมซิสในชีวิตประจำวัน ปัจจัยท่ีจำเป็นในการสังเคราะห์ด้วยแสงและ
ผลผลิตท่ีเกิดขึ้นจากการสังเคราะห์ด้วยแสงโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  ความสำคัญของการสังเคราะห์ด้วยแสงของ
พืชต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อมตระหนักในคุณค่าของพืชท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อมลักษณะและหน้าท่ีของไซเล็ม
และโฟลเอ็ม เขียนแผนภาพท่ีบรรยายทิศทางการลำเลียงสารในไซเล็มและโฟลเอ็มของพืช การสืบพันธุ์แบบอาศัย
เพศและไม่อาศัยเพศของพืชดอก ลักษณะโครงสร้างของดอกท่ีมีส่วนทำให้เกิดการถ่ายเรณู รวมท้ังบรรยายการ
ปฏิสนธิของพืชดอก การเกิดผลและเมล็ดการกระจายเมล็ด และการงอกของเมล็ด  ตระหนักถึงความสำคัญของสัตว์
ท่ีช่วยในการถ่ายเรณูของพืชดอก โดยการไม่ทำลายชีวิตของสัตว์ที่ช่วยในการถ่ายเรณู ความสำคัญของธาตุอาหาร 
บางชนิดท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโต และการดำรงชีวิตของพืช เลือกใช้ปุ๋ยท่ีมีธาตุอาหารเหมาะสมกับพืชใน
สถานการณ์ท่ีกำหนด เลือกวิธีการขยายพันธุ์พืชให้เหมาะสมกับความต้องการของมนุษย์ โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการ
สืบพันธุ์ของพืชความสำคัญของเทคโนโลยี การเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืชในการใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ  ตระหนักถึง
ประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืช โดยการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  สมบัติทางกายภาพบางประการของธาตุ
โลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีได้จากการสังเกตและการทดสอบ การสืบค้นโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งจัดกลุ่มธาตุเป็นโลหะ อโลหะและกึ่งโลหะ ผลจากการใช้ธาตุโลหะ อโลหะ  กึ่งโลหะ 
และธาตุกัมมันตรังสี ท่ีมีผลต่อส่ิงมีชีวิตส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม  

ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ธาตุโลหะอโลหะกึ่งโลหะธาตุกัมมันตรังสี โดยเสนอแนวทางการใช้ธาตุอย่าง
ปลอดภัย คุ้มค่า เปรียบเทียบจุดเดือด จุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์ และสารผสม โดยการวัดอุณหภูมิ  
เปรียบเทียบความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์และสารผสม ใช้เครื่องมือเพื่อวัดมวลและปริมาตรของสารบริสุทธิ์และ
สารผสม ความสัมพันธ์ระหว่างอะตอมธาตุและสารประกอบ โครงสร้างอะตอมท่ีประกอบด้วยโปรตอน นิวตรอน 
และอิเล็กตรอนโดยใช้แบบจำลองและสารสนเทศ เปรียบเทียบการจัดเรียงอนุภาคแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค 
และการเคล่ือนท่ีของอนุภาคของสสารชนิดเดียวกันในสถานะ ของแข็ง ของเหลว และแก๊สโดยใช้แบบจำลอง  
ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานความร้อนกับการเปล่ียนสถานะของสสารโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และแบบจำลอง
ความสัมพันธ์ระหว่างความดันอากาศกับความสูงจากพื้นโลก โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และจิตวิทยาศาสตร์ ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา  

มีความสามารถในการสืบเสาะหาความรู้ สำรวจ ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล โดยใช้ส่ือเทคโนโลยี 
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมสะเต็มศึกษา กิจกรรม Coding ในการอธิบายเพื่อให้เกิด
ความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตและดูแล
ส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีเหมาะสม และเข้าใจวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สังคม และส่ิงแวดล้อม
ท่ีมีความสัมพันธ์กัน และมีทักษะการเรียนรู้ตามแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ เพื่อรองรับการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
 
 



๙๗ 
 

รหัสตัวชี้วัด 
มาตรฐาน ว ๑.๒  ม.๑/๑,  ม.๑/๒,  ม.๑/๓,  ม.๑/๔,  ม.๑/๕,  ม.๑/๖,  ม.๑/๗,  ม.๑/๘,  ม.๑/๙,  ม.๑/๑๐,  

 ม.๑/๑๑, ม.๑/๑๒, ม.๑/๑๓, ม.๑/๑๔, ม.๑/๑๕, ม.๑/๑๖, ม.๑/๑๗, ม.๑/๑๘   
มาตรฐาน ว.๒.๑  ม.๑/๑,   ม.๑/๒,   ม.๑/๓,   ม.๑/๔,   ม.๑/๕,   ม.๑/๖,    ม.๑/๗,   ม.๑/๘,   ม.๑/๙, 
                      ม.๑/๑๐ 
มาตรฐาน ว.๒.๒  ม.๑/๑ 
 
รวมทั้งหมด   ๒๙ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๘ 
 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ว ๒๑๑๐๒           รายวิชาวิทยาศาสตร์ ๒          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑       ภาคเรียนที่ ๒         เวลา  ๘๐ชั่วโมง               จำนวน  ๒ หน่วยกิต 
 

 สำรวจ สืบค้น วิเคราะห์ข้อมูลและอธิบายการสร้างแบบจำลอง ความสัมพันธ์ระหว่างความดันอากาศกับ
ความสูงจากพื้นโลก   วิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูล และคำนวณปริมาณความร้อนท่ีทำให้สสารเปล่ียนอุณหภูมิ
และเปล่ียนสถานะโดยใช้สมการ  Q =mc     t และ Q = mL ใช้เทอร์โมมิเตอร์ในการวัดอุณหภูมิของสสาร  การ
ขยายตัวหรือหดตัวของสสารเนื่องจากได้รับหรือสูญเสียความร้อน  ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของการหดและ
ขยายตัวของสสารเนื่องจากความร้อนโดยการแก้สถานการณ์ปัญหาเสนอแนะวิธีการนำความรู้มาแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวัน การถ่ายโอนความร้อนและคำนวณปริมาณความร้อนท่ีถ่ายโอนระหว่างสสารจนเกิดสมดุลความร้อน
โดยใช้สมการ Q สูญเสีย = Q ได้รับ สร้างแบบจำลองท่ี  การถ่ายโอนความร้อนโดยการนำความร้อน การพาความ
ร้อนการแผ่รังสีความร้อนออกแบบ เลือกใช้ และสร้างอุปกรณ์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับ
การถ่ายโอนความร้อน  การแบ่งช้ันบรรยากาศ และเปรียบเทียบประโยชน์ของบรรยากาศแต่ละช้ัน  ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
การเปล่ียนแปลงองค์ประกอบของลมฟ้าอากาศ เปรียบเทียบกระบวนการเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและพายุหมุนเขต
ร้อน และผลท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิตกับส่ิงแวดล้อม รวมทั้งนำเสนอแนวทางการปฏิบัติตนให้เหมาะสมและปลอดภัย  การ
พยากรณ์อากาศ อย่างง่ายจากข้อมูลท่ีรวบรวมได้  ตระหนักถึงคุณค่าของการพยากรณ์อากาศโดยนำเสนอแนว
ทางการปฏิบัติตนและผลกระทบการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลก  
อธิบายแนวคิดหลักของเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันและวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยี ระบุปัญหาหรือความต้องการในชีวิตประจำวัน รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา 
ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา  โดยวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลท่ีจำเป็น นำเสนอแนวทางการ
แก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจ วางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา ทดสอบ ประเมินผล และระบุข้อบกพร่อง  ท่ีเกิดขึ้นพร้อม
ท้ังหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และนำเสนอผลการแก้ปัญหา ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ 
กลไก ไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย ออกแบบอัลกอริทึมท่ีใช้
แนวคิดเชิงนามธรรมเพื่อแก้ปัญหาหรืออธิบายการทำงานท่ีพบในชีวิตจริง ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย 
เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ประมวลผล ประเมินผล นำเสนอข้อมูล และ
สารสนเทศตามวัตถุประสงค์โดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือบริการบนอินเทอร์เน็ต ท่ีหลากหลาย ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างปลอดภัย ใช้ส่ือและแหล่งข้อมูลตามข้อกำหนดและข้อตกลง  

ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จิตวิทยาศาสตร์ กิจกรรมสะเต็มศึกษา กิจกรรม Coding ใน
การสืบเสาะหาความรู้  การแก้ปัญหา การสืบค้นข้อมูลโดยใช้ส่ือเทคโนโลยี    มีความสามารถในการสำรวจ 
ตรวจสอบ และการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีทักษะการเรียนรู้ตามแนวทางการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ และเพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ 
และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตและดูแลส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีเหมาะสม และ
เข้าใจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และส่ิงแวดล้อม  
รหัสตัวชี้วัด 
มาตรฐาน  ว ๒.๓    ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/๕, ม.๑/๖, ม.๑/๗   
มาตรฐาน  ว ๓.๒    ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/๕, ม.๑/๖, ม.๑/๗   
มาตรฐาน  ว ๔.๑    ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/๕ 
มาตรฐาน  ว ๔.๒    ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔       
รวมทั้งหมด  ๒๓  ตัวชี้วดั 



๙๙ 
 

คำอธิบายรายวชิาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ว ๒๒๑๐๑           รายวิชาวิทยาศาสตร์ ๓          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒       ภาคเรียนที่ ๑         เวลา  ๘๐ชั่วโมง                 จำนวน  ๒ หน่วยกิต 
 

 สำรวจ สืบค้นข้อมูล ชนิดตัวละลาย ชนิดตัวทำละลาย อุณหภูมิท่ีมีต่อสภาพละลายได้ของสาร ความดันท่ีมี
ต่อสภาพละลายได้ของสาร ปริมาณตัวละลายในสารละลายในหน่วยความเข้มข้นเป็นร้อยละ ปริมาตรต่อปริมาตร 
มวลต่อมวล และมวลต่อปริมาตร ยกตัวอย่างการใช้สารละลายในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้องและปลอดภัยและ
อธิบายหน้าท่ีของอวัยวะท่ีเกี่ยวข้องในระบบหายใจ กลไกการหายใจเข้าและออก กระบวนการแลกเปล่ียนแก๊ส 
หน้าท่ีของอวัยวะในระบบขับถ่ายในการกำจัดของเสียทางไต โครงสร้างและหน้าท่ีของหัวใจหลอดเลือด และเลือด 
ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบประสาทส่วนกลาง ระบบสืบพันธุ์ของเพศชายและเพศหญิง การเคล่ือนท่ีของวัตถุท่ีเป็น
ผลของแรงลัพธ์ที่เกิดจากแรงหลายแรงท่ีกระทําต่อวัตถุในแนวเดียวกันการเขียนแผนภาพแสดงแรงและแรงลัพธ์ท่ี
เกิดจากแรงหลายแรงท่ีกระทําต่อวัตถุในแนวเดียวกัน ปัจจัยท่ีมีผลต่อความดันของของเหลว แรงพยุงและการจม 
การลอยของวัตถุในของเหลว แรงท่ีกระทําต่อวัตถุในของเหลว แรงเสียดทานสถิตและแรงเสียดทานจลน์ ปัจจัยท่ีมี
ผลต่อขนาดของแรงเสียดทาน การเขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทานและแรงอื่นๆ ท่ีกระทําต่อวัตถุ ประโยชน์ของ
ความรู้เรื่องแรงเสียดทาน โมเมนต์ของแรง เมื่อวัตถุอยู่ในสภาพสมดุลต่อการหมุน การคํานวณโดยใช้สมการ M = Fl 
การเปรียบเทียบแหล่งของสนามแม่เหล็ก สนามไฟฟ้าและสนามโน้มถ่วงและทิศทางของแรงท่ีกระทําต่อวัตถุท่ีอยู่ใน
แต่ละสนาม การเขียนแผนภาพแสดง แรงแม่เหล็ก แรงไฟฟ้าและแรงโน้มถ่วงท่ีกระทําต่อวัตถุ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ขนาดของแรงแม่เหล็ก แรงไฟฟ้าและแรงโน้มถ่วงท่ีกระทําต่อวัตถุท่ีอยู่ในสนามนั้นๆ กับระยะห่าง อัตราเร็วและ

ความเร็วของการเคล่ือนท่ีของวัตถุโดยใช้สมการ  =  และ =   และแผนภาพแสดงการกระจัดและความเร็ว 

การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี วิธีการแก้ปัญหา การเลือกข้อมูล การปรับปรุงแก้ไข และนำเสนอผลการแก้ปัญหา
วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ 
 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จิตวิทยาศาสตร์ กิจกรรมสะเต็มศึกษา กิจกรรมCoding ใน
การแก้ปัญหา มีความสามารถในการสำรวจ ตรวจสอบ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูลโดยใช้ส่ือเทคโนโลยี  
เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มทัีกษะการเรียนรู้ตามแนวทางการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต ดูแลส่ิงแวดล้อมและเพื่อรองรับการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีเหมาะสม เข้าใจวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
สังคม ส่ิงแวดล้อมท่ีมีความสัมพันธ์กัน 
   
รหัสตัวชี้วัด 
มาตรฐาน  ว ๑.๒   ม.๒/๑,   ม.๒/๒,   ม.๒/๓,   ม.๒/๔,   ม.๒/๕,   ม.๒/๖,   ม.๒/๗,   ม.๒/๘,    ม.๒/๙,  
                        ม.๒/๑๐, ม.๒/๑๑, ม.๒/๑๒, ม.๒/๑๓, ม.๒/๑๔, ม.๒/๑๕, ม.๒/๑๖, ม.๒/๑๗ 
มาตรฐาน  ว 2.1   ม.๒/๔,   ม.๒/๕,   ม.๒/๖ 
มาตรฐาน  ว 2.๒   ม.๒/๑,   ม.๒/๒,   ม.๒/๓,   ม.๒/๔,   ม.๒/๕,   ม.๒/๖,   ม.๒/๗,    ม.๒/๘,   ม.๒/๙,  

   ม.๒/๑๐, ม.๒/๑๑, ม.๒/๑๒, ม.๒/๑๓, 
มาตรฐาน  ว ๔.๑   ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔, ม.๒/๕ 
รวมทั้งหมด  ๓7 ตัวชี้วัด 
 
 



๑๐๐ 
 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ว ๒๒๑๐๒           รายวิชาวิทยาศาสตร์ ๔          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒       ภาคเรียนที่ ๒         เวลา  ๘๐ชั่วโมง                 จำนวน  ๒ หน่วยกิต 
 

 สำรวจ สืบค้นขอ้มูล และอธิบาย งานและกำลังท่ีเกิดจากแรงท่ีกระทำต่อวัตถุ เครื่องกลอย่างง่าย พลังงาน
จลน์ และพลังงานศักย์โน้มถ่วง การถ่ายโอนพลังงานโดยใช้กฎการอนุรักษ์พลังงาน คำนวณเกี่ยวกับงานและกำลังท่ี
เกิดจากแรงท่ีกระทำต่อวัตถุ หลักการทำงานของเครื่องกลอย่างง่าย  ประโยชน์ของความรู้ของเครื่องกลอย่างง่าย 
โดยบอกประโยชน์และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันปัจจัยท่ีมีผลต่อพลังงานจลน์ และพลังงานศักย์โน้มถ่วง การ
เปล่ียนพลังงานระหว่างพลังงานศักย์โน้มถ่วงและพลังงานจลน์ของวัตถุโดยพลังงานกลของวัตถุมีค่าคงตัวการเปล่ียน
และการถ่ายโอนพลังงานโดยใช้กฎการอนุรักษ์พลังงาน การระเหยแห้ง การตกผลึก การกล่ันอย่างง่าย โครมาโทก
ราฟีแบบกระดาษ การสกัดด้วยตัวทำละลาย การแยกสาร ชนิดตัวละลาย ชนิดตัวทำละลาย อุณหภูมิท่ีมีต่อสภาพ
ละลาย ความดันท่ีมีต่อสภาพละลายได้ของสาร ตัวละลายในสารละลาย โครงสร้างภายในโลกตามองค์ประกอบทาง
เคมี กระบวนการผุพังอยู่กับท่ี การกร่อน และการสะสมตัวของตะกอน รวมทั้งผลของกระบวนการผุพังอยู่กับท่ี การ
กร่อน และการสะสมตัวของตะกอนท่ีทำให้ผิวโลกเกิดการเปล่ียนแปลง ลักษณะของช้ันหน้าตัดดินและกระบวนการ
เกิดดิน ปัจจัยท่ีทำให้ดินมีลักษณะและสมบัติแตกต่างกัน การตรวจวัดสมบัติบางประการของดินโดยใช้เครื่องมือท่ี
เหมาะสม แนวทางการใช้ประโยชน์ดินจากข้อมูลสมบัติของดิน ปัจจัยและกระบวนการเกิดแหล่งน้ำผิวดินและแหล่ง
น้ำใต้ดิน การใช้น้ำ และแนวทางการใช้น้ำอย่างยั่งยืนในท้องถิ่นของตนเอง รวมท้ังกระบวนการเกิดและผลกระทบ
ของน้ำท่วม การกัดเซาะชายฝ่ัง ดินถล่ม หลุมยุบ และแผ่นดินทรุด ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการเกิด สมบัติ การใช้
ประโยชน์ และผลกระทบจากการใช้เช้ือเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ผลจากการใช้เช้ือเพลิงซากดึกดำบรรพ์ แนวทางการ
ใช้เช้ือเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ข้อดีและข้อจำกัดของพลังงานทดแทนแต่ละประเภท แนวทางการใช้พลังงานทดแทนท่ี
เหมาะสมในท้องถิ่น  ออกแบบอัลกอริทึม ท่ีใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาออกแบบและเขียนโปรแกรมท่ีใช้
ตรรกะและฟังก์ชันในการแก้ปัญหา การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการส่ือสาร  
 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จิตวิทยาศาสตร์ กิจกรรมสะเต็มศึกษา กิจกรรมCoding ใน 
การแก้ปัญหา มีความสามารถในการสำรวจ ตรวจสอบ การสืบเสาะหาความรู้ สืบค้นข้อมูลโดยใช้ส่ือเทคโนโลยี    
เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มทัีกษะการเรียนรู้ตามแนวทางการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต ดูแลส่ิงแวดล้อม และเพื่อรองรับการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีเหมาะสม และเข้าใจวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สังคม ส่ิงแวดล้อมท่ีมีความสัมพันธ์กัน 
 
รหัสตัวชี้วัด 
มาตรฐาน  ว ๒.๑  ม.๒/๑,   ม.๒/๒,   ม.๒/๓,    
มาตรฐาน  ว ๒.๓          ม.๒/๑,   ม.๒/๒,   ม.๒/๓,   ม.๒/๔,   ม.๒/๕,    ม.๒/๖ 
มาตรฐาน  ว 3.๒  ม.๒/๑,   ม.๒/๒,   ม.๒/๓,   ม.๒/๔,   ม.๒/๕,   ม.๒/๖,   ม.๒/๗,   ม.๒/๘,  
                               ม.๒/๙,   ม.๒/๑๐ 
มาตรฐาน  ว ๔.๒          ม.๒/๑,   ม.๒/๒,   ม.๒/๓,   ม.๒/๔ 
 
รวมทั้งหมด   23   ตัวชี้วัด 
 
 



๑๐๑ 
 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ว ๒๓๑๐๑           รายวิชาวิทยาศาสตร์ ๕          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓       ภาคเรียนที่ ๑         เวลา  ๘๐ชั่วโมง                 จำนวน  ๒ หน่วยกิต 
 

สำรวจ สืบค้นข้อมูล และอธิบายปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบนิเวศ รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่าง
ส่ิงมีชีวิตกับส่ิงมีชีวิตรูปแบบต่างๆ ในแหล่งท่ีอยู่เดียวกัน สร้างแบบจำลองในการอธิบายการถ่ายทอดพลังงานใน
สายใยอาหาร ความสัมพันธ์ของผู้ผลิตผู้บริโภค และผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ในระบบนิเวศ การสะสมสารพิษใน
ส่ิงมีชีวิตในโซ่อาหาร ตระหนักถึงความสัมพันธ์ของส่ิงมีชีวิต และส่ิงแวดล้อมในระบบนิเวศโดยไม่ทำลายสมดุลของ
ระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างยีน ดีเอ็นเอ และโครโมโซม ใช้แบบจำลองการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม โดย
พิจารณาลักษณะแอลลีลเด่นข่มแอลลีลด้อยอย่างสมบูรณ์ การเกิดจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของลูกและคำนวณ
อัตราส่วนการเกิดจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของรุ่นลูก ความแตกต่างของการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิส การ
เปล่ียนแปลงของยีนหรือโครโมโซมอาจทำให้เกิดโรคทางพันธุกรรม พร้อมท้ัง ยกตัวอย่างโรคทางพันธุกรรม 
ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้เรื่องโรคทางพันธกุรรม โดยรู้ว่าก่อนแต่งงานควรปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจและวินิจฉัย
ภาวะเส่ียงของลูกท่ีอาจเกิดโรคทางพันธุกรรม การใช้ประโยชน์จากส่ิงมีชีวิต ดัดแปรพันธุกรรมและผลกระทบท่ีอาจ
มีต่อมนุษย์และส่ิงแวดล้อมตระหนักถึงประโยชน์และผลกระทบของส่ิงมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมท่ีอาจมีต่อมนุษย์และ
ส่ิงแวดล้อมโดยการเผยแพร่ความรู้ท่ีได้จากการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์เปรียบเทียบความหลากหลายทางชีวภาพใน
ระดับชนิดส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศต่างๆความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพท่ีมีต่อการรักษาสมดุลของระบบ
นิเวศและต่อมนุษย์  

แสดงความตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีส่วนร่วมในการดูแล
รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ  สมบัติทางกายภาพและการใช้ประโยชน์วัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิกส์และ
วัสดุผสม โดยเสนอแนะแนวทางการใช้วัสดุอย่างประหยัดและคุ้มค่า การเกิดปฏิกิริยาเคมีรวมถึงการจัดเรียงตัวใหม่
ของอะตอมเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยใช้แบบจำลองและสมการข้อความ กฎทรงมวล  ปฏิกิริยาดูดความร้อน และ
ปฏิกิริยาคายความร้อนจากการเปล่ียนแปลงพลังงาน ความร้อนของปฏิกิริยา ปฏิกิริยาการเกิดสนิมของเหล็ก
ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะ ปฏิกิริยาของกรดกับเบส ปฏิกิริยาของเบสกับโลหะ ปฏิกิริยาการเผาไหม้ การเกิดฝนกรด 
รวมทั้งเขียนสมการข้อความแสดงปฏิกิริยาดังกล่าว ประโยชน์และโทษของปฏิกิริยาเคมี ท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงแวดล้อม และยกตัวอย่างวิธีการป้องกันและแก้ปัญหาท่ีเกิดจากปฏิกิริยาเคมีท่ีพบในชีวิตประจำวัน ออกแบบวิธี
แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมี โดยบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
และวิศวกรรมศาสตร์ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี และความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์
อื่น โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางการแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน ความต้องการของ
ชุมชนหรือท้องถิ่น เพื่อพัฒนางานอาชีพ สรุปกรอบของปัญหาแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา โดยคำนึงถึงความถูกต้อง
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ตัดสินใจเลือกข้อมูลท่ีจำเป็นภายใต้เงื่อนไขและทรัพยากรท่ีมีอยู่ นำเสนอแนวทาง
การแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยเทคนิคหรือวิธีการท่ีหลากหลาย วางแผนขั้นตอนการทำงานและดำเนินการแก้ปัญหา
อย่างเป็นขั้นตอน  ให้เหตุผลของปัญหาหรือข้อบกพร่องท่ีเกิดขึ้นภายใต้กรอบเงื่อนไข พร้อมท้ังหาแนวทางการ
ปรับปรุงแก้ไข และนำเสนอผลการแก้ปัญหา ใช้ความรู้ และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือกลไก ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้องกับลักษณะของงาน และปลอดภัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน 

ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จิตวิทยาศาสตร์ กิจกรรมสะเต็มศึกษา กิจกรรม Coding ใน
การแก้ปัญหา มีความสามารถในการสำรวจ ตรวจสอบ การสืบเสาะหาความรู้ สืบค้นข้อมูลโดยใช้ส่ือเทคโนโลยี  
เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ และมีทักษะการเรียนรู้ตามแนวทางการเรียนรู้ใน



๑๐๒ 
 

ศตวรรษท่ี ๒๑ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต ดูแลส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีเหมาะสม 
เข้าใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคม ส่ิงแวดล้อมท่ีมีความสัมพันธ์กัน 
 
รหัสตัวชี้วัด 
มาตรฐาน  ว ๑.๑     ม.๓/๑,  ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/๕, ม.๓/๖ 
มาตรฐาน  ว ๑.๓     ม.๓/๑,  ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/๕, ม.๓/๖, ม.๓/๗, ม.๓/๘, ม.๓/๙, ม.๓/๑๐,  
                          ม.๓/๑๑ 
มาตรฐาน  ว ๒.๑     ม.๓/๑,  ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/๕, ม.๓/๖, ม.๓/๗, ม.๓/๘ 
มาตรฐาน  ว ๔.๑     ม.๓/๑,  ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/๕ 
 
รวมทั้งหมด  ๓๐  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๓ 
 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ว ๒๓๑๐๒           รายวิชาวิทยาศาสตร์ ๖          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓       ภาคเรียนที่ ๒         เวลา  ๘๐ชั่วโมง                 จำนวน  ๒ หน่วยกิต 

 

ทดลองวิเคราะห์  อธิบาย  ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า และความต้านทานและ
คำนวณปริมาณท่ีเกี่ยวข้อง ใช้โวลต์มิเตอร์ แอมมิเตอร์ในการวัดปริมาณทางไฟฟ้า ความต่างศักย์ไฟฟ้าและ
กระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าเมื่อต่อตัวต้านทานหลายตัวแบบอนุกรมและแบบขนาน   การทำงานของช้ินส่วน
อิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายในวงจร คำนวณพลังงานไฟฟ้า ค่าไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ตระหนักในคุณค่าของ
การเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยนำเสนอวิธีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า อย่างประหยัดและปลอดภัย  สร้างแบบจำลองท่ี
อธิบายการเกิดคล่ืนและบรรยายส่วนประกอบของคล่ืน   คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าและสเปกตรัมคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 
ตระหนักถึงประโยชน์และอันตรายจากคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าโดยนำเสนอการใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ และอันตราย
จากคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน  กฎการสะท้อนของแสง การเคล่ือนท่ีของแสงการเกิดภาพจากกระจกเงา 
การหักเหของแสงเมื่อผ่านตัวกลางโปร่งใสท่ีแตกต่างกัน การกระจายแสงของแสงขาวเมื่อผ่านปริซึม  การเกิดภาพ
จากเลนส์ ปรากฏการณ์ท่ีเกี่ยวกับแสง การทำงานของทัศนอุปกรณ์ ความสว่างท่ีมีต่อดวงตา วัดความสว่างของแสง
โดยใช้อุปกรณ์วัดความสว่างของแสง ตระหนักในคุณค่าของความรู้เรื่องความสว่างของแสงท่ีมีต่อดวงตา   โดย
วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและเสนอแนะการจัดความสว่าง ให้เหมาะสมในการทำกิจกรรมต่าง ๆ การโคจรของดาว
เคราะห์รอบดวงอาทิตย์ด้วยแรงโน้มถ่วง การเกิดฤดู และการเคล่ือนท่ีปรากฏของดวงอาทิตย์ การเกิดข้างขึ้น
ข้างแรม การเปล่ียนแปลงเวลาการขึ้นและตกของดวงจันทร์ และการเกิดน้ำขึ้นน้ำลง การใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยี
อวกาศ และยกตัวอย่างความก้าวหน้าของโครงการสำรวจอวกาศ พัฒนาแอปพลิเคชันท่ีมีการบูรณาการกับวิชาอื่น 
อย่างสร้างสรรค์ นำเสนอ ข้อมูลและสารสนเทศตามวัตถุประสงค์  โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตท่ี
หลากหลาย ความน่าเช่ือถอืของข้อมูล ส่ือและผลกระทบจากการให้ข่าวสารท่ีผิด เพื่อการใช้งานอย่างรู้ เท่า
ทัน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบต่อสังคมปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบธรรม    

ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมสะเต็มศึกษา กิจกรรม Coding  ในการสืบเสาะหา
ความรู้การแก้ปัญหา การสร้างแบบจำลอง  มีความสามารถในการสำรวจ ตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล โดยใช้
เทคโนโลยี มีจิตวิทยาศาสตร์ มีความคิด ความเข้าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีทักษะการเรียนรู้ตามแนวทางการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต ดูแลส่ิงแวดล้อม และเพื่อรองรับการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีเหมาะสม เข้าใจวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี สังคม และส่ิงแวดล้อม 
 
รหัสตัวชี้วัด 
มาตรฐาน  ว ๒.๓   ม.๓/๑,   ม.๓/๒,   ม.๓/๓,   ม.๓/๔,   ม.๓/๕,   ม.๓/๖,   ม.๓/๗,   ม.๓/๘,   ม.๓/๙,  
                        ม.๓/๑๐, ม.๓/๑๑  ม.๓/๑๒, ม.๓/๑๓, ม.๓/๑๔ ม.๓/๑๕, ม.๓/๑๖, ม.๓/๑๗, ม.๓/๑๘,  
                        ม.๓/๑๙, ม.๓/๒๐, ม.๓/๒๑ 
มาตรฐาน  ว ๓.๑   ม.๓/๑,   ม.๓/๒,   ม.๓/๓,   ม.๓/๔ 
มาตรฐาน  ว ๔.๑   ม.๓/๑,   ม.๓/๒,   ม.๓/๓,   ม.๓/๔   
 
รวมทั้งหมด    ๒๙  ตัวชี้วัด 

 



๑๐๔ 
 

ส่วนที่ ๔ 
หน่วยการเรียนรู้ 

 

รายวิชา วิทยาศาสตร์  (ว๑๑๑๐๑)         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑   เวลาเรียน  ๑๒๐ ชั่วโมง                    จำนวน  ๓     หน่วยกิต 
 

 
 
 
 
 
 
 

หน่วยท่ี ชื่อหน่วย มาตรฐาน /
ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
(ชม.) 

คะแนน 

๑ ร่างกายของ
เรา 

ว ๑.๒ ป.๑/๑, 
ป.๑/๒ 

ส่วนต่าง ๆของร่างกายเรา หน้าท่ีของส่วน
ต่าง ๆของร่างกาย 

๒๐  ๒๐ 

๒ สัตว์และพืช
รอบตัวเรา 

ว ๑.๒ ป.๑/๑, 
ป.๑/๒ 
ว ๑/๑ ป.๑/๑, 
ป.๑/๒ 

- หน้าท่ีและโครงสร้างท่ีแตกต่างของสัตว์ 
- หน้าท่ีและส่วนประกอบของพืช 
- สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับการดำรง 
ชีวิตของพืชและสัตว์ 
- แหล่งเรียนรู้ของพืชและสัตว์ในท้องถิ่น 

๒๐ ๒๐ 

๓ วัสดุรอบตัว
เรา 

ว ๒.๑  ป.๑/๑,  
ป.๑/๒ 

- วัตถุและวัสดุ 
- ชนิดและคุณสมบัติของวัสดุ 
- คุณสมบัติของวัสดุ 

๑๐ ๑๐ 

๔ เสียงใน
ชีวิตประจำวัน  

ว ๒.๓  ป.๑/๑ - แหล่งกำเนิดเสียง ๑๐ ๑๐ 

๕ หิน ว ๓.๒  ป.๑/๑ - ลักษณะภายนอกของหิน ๑๐ ๑๐ 
๖ ท้องฟ้าและ

ดวงดาว  
ว ๓.๑  ป.๑/๑ , 
ป.๑/๒ 

- ดาวบนท้องฟ้า ๑๐ ๑๐ 

๗ สนุกกับการ
แก้ปัญหา 

ว.๔.๒  ป.๑/๑,  
ป.๑/๒ 

- รู้จักแก้ปัญหาง่ายๆให้ประสบผลสำเร็จ
จากเกมเขาวงกตอย่างง่าย เกมหาจุด
แตกต่างของภาพ 

๑๐ ๕ 

๘ การเขียน
โปรแกรม
อย่างง่าย ๑ 

ว ๔.๒  ป.๑/๓ - เขียนโปรแกรมแบบย่อขยาย เปล่ียน
รูปร่าง ย้ายตำแหน่งของวัตถุโดยใช้
ซอฟต์แวร์และส่ือได้ 

๒๐ ๑๐ 

๙ รู้เท่าทัน
เทคโนโลยี 

ว ๔.๒ ป.๑/๔, 
ป.๑/๕ 

มีความชำนาญในการใช้งานอุปกรณ์
เทคโนโลยีและการใช้งานซอฟต์แวร์เบ้ืองต้น 

๑๐ ๕ 

รวมเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา ๑๒๐ ๑๐๐ 



๑๐๕ 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
 

รายวิชา วิทยาศาสตร์    (ว๑๒๑๐๑)                        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒                    เวลาเรียน  ๑๒๐ ชั่วโมง                             จำนวน ๓ หน่วยกิต 
 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
มาตรฐาน/
ตัวชีวั้ด 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา
(ชม.) 

คะแนน 

๑ ตัวเราและ
ส่ิงมีชีวิต
รอบตัว 

ว ๑.๒ ป.๒/๑, 
ป.๒/๒,     
ป.๒/๓ 
ว ๑.๓ ป.๒/๑ 

- พืชต้องการน้ำ แสง เพื่อการเจริญเติบโต 
- พืชดอกเมื่อเจริญเติบโตและมีดอก ดอกจะ
มีการสืบพันธุ์เปล่ียนแปลงไปเป็นผล ภายใน
ผลมีเมล็ด เมื่อเมล็ดงอก ต้นอ่อนท่ีอยู่
ภายในเมล็ดจะเจริญเติบโตเป็นพืชต้นใหม่ 
พืชต้นใหม่จะจะเจริญเติบโตออกดอกเพื่อ
สืบพันธุ์มีผลต่อไปได้อีก หมุนเวียนต่อเนื่อง
เป็นวัฏจักรชีวิตของพืชดอก 
- ส่ิงท่ีอยู่รอบตัวเรามีท้ังท่ีเป็นส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงไม่มีชีวิต ส่ิงมีชีวิตต้องการอาหาร มีการ
หายใจ เจริญเติบโต ขับถ่าย เคล่ือนไหว 
ตอบสนองต่อส่ิงเร้า และสืบพันธุ์ได้ลูกท่ีมี
ลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่ ส่วนส่ิงไม่มีชีวิต
จะไม่มีลักษณะดังกล่าว 

๒๐ ๒๐ 

๒ วัสดุรอบตัว
เรา 

ว ๒.๑ ป.๒/๑, 
ป.๒/๒, ป.๒/๓, 
ป.๒/๔ 

- วัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติการดูดซับน้ำ
แตกต่างกัน จึงนำไปทำวัตถุเพื่อใช้ประโยชน์
ได้แตกต่างกัน เช่น ใช้ผ้าท่ีดูดซับน้ำได้มาก
ทำผ้าเช็ดตัว ใช้พลาสติกท่ีไม่ดูดซับน้ำทำร่ม  
- วัสดุบางอย่างสามารถนำมาผสมกันซึ่งทำ
ให้ได้สมบัติท่ีเหมาะสมเพื่อนำไปใช้
ประโยชน์ตามต้องการ เช่น แป้งผสมน้ำตาล
และน้ำกะทิ ใช้ทำขนมไทย ปูนปลาสเตอร์
ผสมเยื่อกระดาษใช้ทำกระปุกออมสิน ปูน
ผสมหิน ทราย และน้ำใช้ทำคอนกรีต 
- การนำวัสดุมาทำเป็นวัตถุในการใช้งาน 
ตามวัตถุประสงค์ขึ้นอยู่กับสมบัติของวัสดุ 
วัสดุท่ีใช้แล้วอาจนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น 
กระดาษใช้แล้ว อาจนำมาทำเป็นจรวด
กระดาษ ดอกไม้ประดิษฐ์ ถุงใส่ของ  

๒๐ ๒๐ 

๓ แสงและการ
มองเห็น 

ว ๒.๓ ป.๒/๑, 
ป.๒/๒  

- แสงเคล่ือนท่ีจากแหล่งกำเนิดแสงทุก
ทิศทางเป็นแนวตรง เมื่อมีแสงจากวัตถุเข้า
ตาจะทำให้มองเห็นวัตถุนั้น การมองเห็น

๒๐ ๒๐ 



๑๐๖ 
 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
มาตรฐาน/
ตัวชีวั้ด 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา
(ชม.) 

คะแนน 

วัตถุท่ีเป็นแหล่งกำเนิดแสง แสงจากวัตถุนั้น
จะเข้าสู่โดยตรง ส่วนการมองเห็นวัตถุท่ี
ไม่ใช่แหล่งกำเนิดแสง ต้องมีแสงจาก
แหล่งกำเนิดแสงไปกระทบวัตถุแล้วสะท้อน
เข้าตา ถ้ามีแสงท่ีสว่าง มาก ๆ เข้าสู่ตาอาจ
เกิดอันตรายต่อตาได้ จึงต้องหลีกเล่ียงการ
มองหรือใช้แผ่นกรองแสงท่ีมีคุณภาพเมื่อ
จำเป็น และต้องจัดความสว่างให้เหมาะสม
กับ การทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การอ่าน
หนังสือ การดูจอโทรทัศน์ การใช้
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีและแท็บเล็ต 

๔ คุณสมบัติของ
ดิน 

ว ๓.๒ ป.๒/๑, 
ป.๒/๒  

- ดินประกอบด้วยเศษหิน ซากพืชซากสัตว์
ผสมอยู่ในเนื้อดิน มีอากาศและน้ำแทรกอยู่
ตามช่องว่าง ในเนื้อดิน ดินจำแนกเป็น ดิน
ร่วน ดินเหนียว และ ดินทราย ตามลักษณะ
เนื้อดินและการจับตัวของดินซึ่งมีผลต่อการ
อุ้มน้ำท่ีแตกต่างกัน  
- ดินแต่ละชนิดนำไปใช้ประโยชน์ได้แตกต่าง
กัน 

๒๐ ๒๐ 

๕ สนุกแบบเด็ก
ด้วย
เทคโนโลยี 

ว ๔.๒  ป.๒/๑ 
 

แสดงลำดับข้ันตอนการทำงานหรือการ
แก้ปัญหาอย่างง่าย 
 

๑๐ ๕ 

๖ โปรแกรม
อย่างง่าย ๒ 

ว ๔.๒   ป.๒/๒ 
 

เขียนโปรแกรมคำส่ังให้ทำงานตามคำส่ัง 
ปรับแก้ไขและตรวจหาข้อผิดพลาดใน
กระบวนการ ข้ันตอนการทำงานของ
โปรแกรม หากไม่เป็นไปตามคำส่ังได้ 

๒๐ ๑๐ 

๗ โทษก็มี  
ดีก็เยอะ 

ว ๔.๒  ป.๒/๓ 
          ป.๒/๔ 
 

ดูแล รักษาอุปกรณ์ ทำความสะอาดใช้
อุปกรณ์อย่างถูกวิธี  ใช้เทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสม 

๑๐ ๕ 

รวมเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา ๑๒๐ ๑๐๐ 
 
 

 
 
 
 



๑๐๗ 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
 

รายวิชา วิทยาศาสตร์  (ว๑๓๑๐๑)                              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศกึษาปีที่ ๓       เวลาเรียน  ๑๒๐ ชั่วโมง                        จำนวน  ๓  หน่วยกิต                                                                                                                      
 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วย มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
(ซม.) 

คะแนน 

๑ ส่ิงมีชีวิต
มหัศจรรย์ 

ว ๑.๒ ป.๓/๑, 
ป.๓/๒ ป.๓/๓, 

ป.๓/๔  

    การดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของ
มนุษย์และสัตว์ต้องการอาหาร น้ำ และ
อากาศอาหารและน้ำช่วยให้ร่างกายทำงาน
ได้อย่างปกติและอากาศมีความสำคัญต่อ
การหายใจสัตว์เมื่อเป็นตัวเต็มวัยจะสืบพันธุ์
มีลูกและลูกเมื่อเจริญเติบโตเต็มวัยจะ
สืบพันธุ์มีลูกได้อีกหมุนเวียนเป็นวัฏจักรชีวิต
ของสัตว์สัตว์แต่ละชนิดมีวัฏจักรชีวิต  
ท่ีเฉพาะแตกต่างกับความสำคัญวัฏจักรชีวิต
ของสัตว์ และการอนุรักษ์ 

๒๐ ๑๐ 

๒ วัสดุรอบตัว ว ๒.๑ ป.๓/๑, 
ป.๓/๒   
 
      
 
 

   วัตถุอาจทำจากช้ินส่วนย่อยๆ ซึ่งแต่ละ
ช้ินมีลักษณะเหมือนกันมาประกอบเขา
ด้วยกัน เมื่อแยกช้ินส่วนย่อยๆ แต่ละช้ิน
ของวัตถุออกจากกัน สามารถนำช้ินส่วน
เหล่านั้นมากประกอบเป็นวัตถุช้ินใหม่ได้ 
เมื่อให้ความร้อน หรือทำให้วัสดุร้อนขึ้นและ
เมื่อลดความร้อนหรือทำให้วัสดุเย็นลง วัสดุ
จะเกิดการเปล่ียนแปลงได้  

๑๐ ๑๐ 

๓ แรงและการ
เคล่ือนท่ี 

ว ๒.๒ ป.๓/๑, 
ป.๓/๒, ป.๓/๓, 
ป.๓/๔  

    การดึงหรือการผลัก เป็นการออกแรง
การกระทำต่อวัตถุ แรงมีผลต่อการเคล่ือนท่ี
ของวัตถุ แรงอาจทำให้วัตถุเกิดการเคล่ือนท่ี 
วัตถุท่ีกำลังเคล่ือนท่ีเปล่ียนเป็นเคล่ือนท่ีเร็ว
ขึ้นหรือข้าลง หรือหยุดนิ่ง หรือเปล่ียนทิศ
ทางการเคล่ือนท่ี การดึงหรือการผลักเป็น
การออกแรงท่ีเกิดจากวัตถุหนึ่งกระทำอีก
วัตถุหนึ่งโดยวัตถุท้ังสองอาจสัมผัสหรือไม่
สัมผัสกัน การออกแรงท่ีวัตถุต้องสัมผัสกัน 
แรงนี้จึงเป็นแรงสัมผัส แม่เหล็กดึงดูดหรือ
ผลักระหว่างแม่เหล็ก เป็นแรงท่ีเกิดขึ้น โดย
แม่เหล็กไม่จำเป็นต้องสัมผัสกัน แม่เหล็กนี้
จึงเป็นแรงไม่สัมผัสแม่เหล็กสามารถดึงดูด

๘ ๕ 



๑๐๘ 
 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วย มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
(ซม.) 

คะแนน 

สารแม่เหล็กได้แรงแม่เหล็กเป็นแรงท่ีเกิดขึ้น
ระหว่างแม่ เห ล็กกับสารแม่ เห ล็ก หรือ
แม่เหล็กกับแม่เหล็ก แม่เหล็กมี ๒ ขั้ว คือ 
ขั้วเหนือ และขั้วใต้ ขั้วแม่เหล็กชนิดเดียวกัน
จะผลักกัน ต่างชนิดจะดึงดูดกัน 

๔ ไฟฟ้าในบ้าน ว ๒.๓  ป.๓/๑, 
ป.๓/๒ ป.๓/๓  

     พ ลั ง ง าน เป็ น ป ริ ม าณ ท่ี แ ส ด งถึ ง
ความสามารถในการทำงาน พลังงานมี
หลายแบบ เช่น พลังงานกล พลังงานไฟฟ้า 
พลังงานแสง พลังงานเสียง และพลังงาน
ความร้อน โดยพลังงานสามารถเปล่ียนจาก
พลังงานหนึ่งไปเป็นอีกพลังงานหนึ่งได้ แผง
เซลล์สุริยะเปล่ียนพลังงานแสงเป็นพลังงาน
ไฟฟ้า หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเปล่ียนพลังงาน
ไฟฟ้าเป็นพลังงานอื่นไฟฟ้าผลิตจากเครื่อง
กำเนิ ด ไฟฟ้ าซึ่ ง ใช้พ ลังงานจากแห ล่ ง
พลังงานธรรมชาติหลายแหล่ง เช่น พลังงาน
จากลม พลังงานจากน้ำ พลังงานจากแก๊ส
ธรรมชาติพลังงานไฟฟ้ามีความสำคัญต่อ
ชีวิตประจำวัน การใช้ไฟฟ้านอกจากต้องใช้
อย่างถูกวิธี ประหยัดและคุ้มค่าแล้ว ยังต้อง
คำนึงถึงความปลอดภัยด้วย 

๑๐ ๑๐ 



๑๐๙ 
 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วย มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
(ซม.) 

คะแนน 

๕ ปรากฏการณ์
ของโลกและ
ดวงอาทิตย์ 

ว ๓.๑ ป.๓/๑, 
ป.๓/๒,ป.๓/๓ 
       
       
 
 

     คนบนโลกมองเห็นดวงอาทิตย์ปรากฏ
ขึน้ทางด้านหนึ่งและตกทางอีกด้านหนึ่งทุก
วันหมุนเวียนเป็นแบบรูปซ้ำ โลกกลมและ
หมุนรอบตัวเองขณะโคจรรอบดวงอาทิตย์  
ทำให้บริเวณของโลกได้รับแสงอาทิตย์ไม่
พร้อมกัน  โลกด้านรับแสงจากดวงอาทิตย์
จะเป็นกลางวันส่วนด้านตรงข้ามท่ีไม่ได้รับ
แสงจะเป็นกลางคืน นอกจากคนบนโลกจะ
มองเห็นดวงอาทิตย์ปรากฏขึ้นทางด้านหนึ่ง
ซึ่งกำหนดให้เป็นทิศตะวันออกและมองเห็น
ดวงอาทิตย์ตกทางอีกด้านหนึ่งซึ่งกำหนดให้
เป็นทิศตะวันตกและเมื่อให้ด้านขวามืออยู่
ทางทิศตะวันออกด้านซ้ายมืออยู่ทิศ
ตะวันตกด้านหน้าจะเป็นทิศเหนือและ
ด้านหลังจะเป็นทิศใต้ ในเวลากลางวันโลก
จะได้รับพลังงานแสง และพลังงานความ
ร้อน กับดวงอาทิตย์ ทำให้ส่ิงมีชีวิต
ดำรงชีวิตอยู่ได้ 

๑๒ ๕ 

๖ อากาศ ว ๓.๒ ป.๓/๑, 
ป.๓/๒   

   อากาศโดยท่ัวไปไม่มีสีไม่มีกล่ิน
ประกอบด้วย  แก๊สไนโตรเจน   
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์  แก๊สอื่นๆรวมทั้ง
ไอน้ำและฝุ่นลออองอากาศมีความสำคัญต่อ
ส่ิงมีชีวิต หาส่วนประกอบของอากาศไม่
เหมาะสม อาจเป็นอันตรายต่อส่ิงมีชีวิต
จัดเป็นมลพิษทางอากา แนวทางการปฏิบัติ
ตนเพื่อลดการปล่อยมลพิษทางอากาศ  เช่น 
ใช้พาหนะร่วมกันหรือเลิกใช้เทคโนโลยีท่ีลด
มลพิษทางอากาศ 

๑๐ ๕ 

๗ ลม ว ๓.๒  ป.๓/๓ , 
ป.๓/๔   
 
 

    ลมคืออากาศท่ีเคล่ือนท่ีเกิดจากความ
แตกต่างกันของอุณหภูมิอากาศบริเวณอยู่
ใกล้กันโดยอากาศบริเวณท่ีมีอุณหภูมิสูงจะ
ลอยตัวสูงขึ้นและอากาศบริเวณท่ีมีอุณหภูมิ
ต่ำกว่าจะเคล่ือนเข้าไปแทนท่ี ลมสามารถ
นำมาใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทนในการ
ผลิตไฟฟ้าและนำไปใช้ประโยชน์ในการทำ
กิจกรรมต่าง ๆของมนุษย์หากลมเคล่ือนท่ี
ด้วยความเร็วสูงอาจทำให้เกิดอันตรายและ

๑๐ ๕ 



๑๑๐ 
 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วย มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
(ซม.) 

คะแนน 

ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ 

๘ อัลกอริทึมน่ารู้ ว ๔.๒  ป.๓/๑ เขียนอัลกอริทึมแสดงการทำงานโดยการ
เขียน  บอกเล่า  วาดภาพหรือใช้สัญลักษณ์
เพื่อแก้ปัญหา 

๑๕ ๕ 

๙ โปรแกรม
อย่างง่าย ๓ 

ว ๔.๒  ป.๓/๒ 
      
 

เขียนโปรแกรมโดยใช้ซอฟต์แวร์แสดงการ
ทำงานโดยการเขียน  บอกเล่า  วาดภาพ 
และตรวจหาข้อผิดพลาดได้ 

๑๕ ๑๐ 

๑๐ โตอย่างมี
ศักดิ์ศรี  
ใช้เทคโนโลยี
อย่าง
สร้างสรรค์ 

ว ๔.๒ ป.๓/๓, 
ป.๓/๔, ป.๓/๕ 
 

สืบค้นข้อมูลอินเทอร์เน็ตด้วยเว็บไซด์
สำหรับสืบค้น อย่างปลอดภัยและเหมาะสม 

๑๐ ๕ 

รวมเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา ๑๒๐ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๑ 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
 

รายวิชา  วิทยาศาสตร์ (ว๑๔๑๐๑)       กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                     เวลาเรียน  ๑๒๐ ชั่วโมง             จำนวน  ๓  หน่วยกิต 
 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วย มาตรฐาน/
ตัวชีวั้ด 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
(ชม.) 

คะแนน 

๑ ส่ิงมีชีวิต
รอบตัว 

ว ๑.๓  ป.๔/๑  
ป.๔/๒, ป.๔/๓, 
ป.๔/๔ 

 ส่ิงมีชีวิตแต่ละชนิดมีลักษณะสำคัญ
บางอย่างท่ีเหมือนและแตกต่างกันไป  ซึ่งมี
เกณฑ์ในการจัดกลุ่มของส่ิงมีชีวิตออกเป็น
กลุ่มพืช  กลุ่มสัตว์และกลุ่มท่ีไม่ใช่พืชและ
สัตว์  เช่น เห็ด รา จุลินทรีย์ 

๑๐ ๑๐ 

๒ ส่วนต่างๆของ
พืชดอก 

ว ๑.๒  ป.๔/๑  
 

พืชดอกมีส่วนต่างๆท่ีสำคัญได้แก่   
 - รากทำหน้าท่ีดูดน้ำและแร่ธาตุขึ้นไปยัง 
ลำต้น  
 - ลำต้นทำหน้าท่ีลำเลียงน้ำต่อไปยังส่วน
ต่าง ๆ ของพืช  
  - ใบทำหน้าท่ีสร้างอาหาร อาหารท่ีพืช
สร้างขึ้นคือน้ำตาลซึ่งจะเปล่ียนเป็นแป้ง  
- ดอกทำหน้าท่ีสืบพันธุ์  

๑๖ ๑๐ 

๓ มวลและ
น้ำหนัก 

ว ๒.๒  ป.๔/๑, 
ป.๔/๒, ป.๔/๓  

- แรงโน้มถ่วงของโลกเป็นแรงดึงดูดท่ีโลก
กระทำต่อมวลของวัตถุทุกชนิดท่ีอยู่บนโลก
และท่ีอยู่ใกล้โลก  ซึ่งมีทิศทางเข้าสู่
ศูนย์กลางของโลก  ทำให้วัตถุตกลงสู่พื้น 
สามารถวัดน้ำหนักของวัตถุได้โดยเครื่องช่ัง
สปริง น้ำหนักของวัตถุขึ้นกับมวลของวัตถุ 
โดยวัตถุท่ีมีมวลมากจะมีน้ำหนักมาก วัตถุท่ี
มีมวลน้อยจะมีน้ำหนักน้อย  
 

๑๐ ๑๐ 

๔ ตัวกลางของ
แสง 

ว ๒.๓  ป.๔/๑ - เมื่อมองส่ิงต่างๆโดยมีวัตถุต่างชนิดมากั้น
ทางเดินของแสงจะทำให้การมองเห็นส่ิง
ต่างๆชัดเจนต่างกันไป ชนิดของตัวกลาง 
ได้แก่ ตัวกลางโปร่งใส โปร่งแสง  วัตถุทึบ
แสง 
 

๑๐ ๘ 

๕ สมบัติทาง
กายภาพของ
วัตถุ 

ว ๒.๑  ป.๔/๑, 
ป.๔/๒ 

- สมบัติต่างๆของวัสดุท่ีเราสามารถสังเกต
และทดสอบได้  เช่น ความแข็ง  สภาพ
ยืดหยุ่น  การนำความร้อน  การนำไฟฟ้า 
เป็นต้น ดังนั้นจึงอาจนำสมบัติต่าง ๆ มา
พิจารณาเพื่อใช้ในกระบวนการออกแบบ

๑๐ ๑๐ 



๑๑๒ 
 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วย มาตรฐาน/
ตัวชีวั้ด 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
(ชม.) 

คะแนน 

ช้ินงานเพื่อใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  
๖ สถานะของ

สสาร 
ว ๒.๑ ป.๔/๓, 
ป.๔/๔  

วัสดุเป็นสสารเพราะมีมวลและต้องการท่ีอยู่ 
สสารในชีวิตประจำวันมีหลายชนิด  แต่ละ
ชนิดอาจอยู่ในสถานะของแข็ง  ของเหลว  
และแก๊ส  ซึ่งสสารแต่ละสถานะอาจมีสมบัติ
บางประการเหมือนหรือแตกต่างกัน 

๑๐ ๑๐ 

๗ ดวงจันทร์ของ
เรา 

ว ๓.๑  ป.๔/๑,         
ป.๔/๒  
 

 ดวงจันทร์โคจรรอบโลกพร้อมกับหมุนรอบ
ตัวเองในขณะท่ีโลกหมุนรองตัวเอง เมื่อมอง
จากขั้วโลกเหนือจะทำให้เรามองเห็นดวง
จันทร์ปรากฏขึ้นทางทิศตะวันออกและทิศ
ตะวันตกซึ่งหมนุเวียนเป็นแบบรูปซ้ำๆ ดวง
จันทร์เป็นทรงกลม  แต่รูปร่างของดวง
จันทร์ท่ีปรากฏในแต่ละวันจะแตกต่างกัน  
ดวงจันทร์มีรูปร่างท่ีปรากฏรูปเส้ียว เต็มดวง 
และค่อยๆเลือนหายไปจนกลับมาเต็มดวง
สว่างอีกครั้งเป็นแบบซ้ำ ๆของทุก ๆเดือน 

๑๐ ๑๐ 

๘ ระบบสุริยะ
ของเรา 

ว ๓.๑  ป.๔/๓  ระบบสุริยะมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางและ
มีดาวบริวารโคจรอยู่โดยรอบ เช่นดาว
เคราะห์  ดาวเคราะห์น้อย  ดาวเคราะห์
แคระ  ดาวหางและวัตถุขนาดเล็กอื่น  วัตถุ
ขนาดเล็กอื่น ๆ เมื่อเข้ามาในช้ันบรรยากาศ
เนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก ทำให้เกิดเป็น
ดาวตกหรือผีพุ่งไต้และอุกกาบาต  

๑๔ ๘ 

 
๙ 

ออกแบบ
อย่างง่ายใส่ใจ
เทคโนโลยี 

ว ๔.๒  ป.๔/๑  
 

มีเหตุผลเชิงตรรกะเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการ
แก้ปัญหารู้จักสถานะและผลลัพธ์ในการ
ทำงานและผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน  

๑๐ ๗ 

๑๐ ออกแบบ 
และเขียน
โปรแกรม ๑ 

ว ๔.๒ ป.๔/๒ 
 

สามารถออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่าง
ง่ายและสามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดได้
อย่างถูกต้อง 

๑๐ ๗ 

๑๑ สารสนเทศ
เปิดประเทศสู่
โลกกว้าง 

ว ๔.๒ ป.๔/๓, 
ป.๔/๔, ป.๔/๕ 
 

รู้จักค้นหาความรู้ และประเมินความ
น่าเช่ือถือของข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จาก เทคโนโลยีสารสนเทศ และซอฟต์แวร์ท่ี
หลากหลาย เคารพสิทธิและหน้าท่ีของตน
และผู้อื่น 

๑๐ ๑๐ 

รวมเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา ๑๒๐ ๑๐๐ 

 



๑๑๓ 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
 

รายวิชา วิทยาศาสตร์ (ว๑๕๑๐๑)       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕          เวลาเรียน  ๑๒๐ ชั่วโมง                          จำนวน  ๓ หน่วยกิต 
 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วย มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา
(ชม) 

คะแนน 

๑. ส่ิงมีชีวิตกับ
ส่ิงไม่มีชีวิต 

ว ๑.๑ ป.๕/๑, 
ป.๕/๒, 
ป.๕/๓, 
ป.๕/๔ 
 

ความหลากหลายของระบบนิเวศ  
ความสัมพันธ์ของส่ิงไม่มีชีวิตกับส่ิงมีชีวิต 
ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตกับส่ิงมีชีวิต
ต่าง ๆ การถ่ายทอดพลังงานการ
เปล่ียนแปลงแทนท่ีในระบบนิเวศ 
ความหมายของประชากร ปัญหาและ
ผลกระทบท่ีมีต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

๑๐ ๑๐ 

๒. ความ
หลากหลาย
และ
วิวัฒนาการ
ของส่ิงมีชีวิต 

ว ๑.๓ ป.๕/๑, 
ป.๕/๒ 
 

กระบวนการและความสำคัญของการ
ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
สารพันธุกรรมการเปล่ียนแปลงทาง
พันธุกรรมท่ีมีผลต่อส่ิงมีชีวิตความ
หลากหลายทางชีวภาพวิวัฒนาการของ
ส่ิงมีชีวิต 

๑๖ ๑๐ 

๓. สสารกับการ
เปล่ียนสถานะ
ของสาร 

ว ๒.๑ ป.๕/๑, 
ป.๕/๒, 
ป.๕/๓, 
ป.๕/๔ 
 

การเปล่ียนสถานะของสสาร เมื่อทำให้สสาร
ร้อนขึ้นหรือเย็นลง การละลายของสารในน้ำ
การเปล่ียนแปลงของ สารเมื่อเกิดการ
เปล่ียนแปลงทาง เคมี การเปล่ียนแปลงท่ี 
ผันกลับได้และ การเปล่ียนแปลง ท่ีผันกลับ
ไม่ได้ 

๑๒ ๑๐ 

๔. แรงและการ
เคล่ือนท่ี 

ว ๒.๒ ป.๕/๑, 
ป.๕/๒, 
ป.๕/๓, 
ป.๕/๔,  
ป.๕/๕ 
 

วิธีการหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรงในแนว
เดียวกันท่ีกระทำต่อวัตถุในกรณีท่ีวัตถุอยู่นิ่ง 
แรงท่ีกระทำต่อวัตถุท่ีอยู่ในแนวเดียวกัน
และแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ การใช้เครื่อง
ช่ังสปริงในการวัดแรงท่ีกระทำต่อวัตถุของ
แรงเสียดทานท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงการ
เคล่ือนท่ีของวัตถุแรงเสียดทานและแรงท่ีอยู่
ในแนวเดียวกันท่ีกระทำต่อวัตถ ุ

๑๖ ๑๕ 



๑๑๔ 
 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วย มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา
(ชม) 

คะแนน 

๕. 
 
 
 
 
 

 

เสียงและการ
ได้ยิน 
 
 
 
 

ว ๒.๓ ป.๕/๑, 
ป.๕/๒, 
ป.๕/๓, 
ป.๕/๔ , 
ป.๕/๕ 
 

การได้ยินเสียงผ่านตัวกลาง  
ลักษณะและการเกิดเสียงสูง เสียงต่ำ 
ลักษณะและการเกิดเสียงดัง เสียงค่อย
เรียนรู้การวัดระดับเสียงโดยใช้เครื่องมือวัด
ระดับเสียงความรู้เรื่องระดับเสียงโดย
เสนอแนะแนวทางในการหลีกเล่ียงและลด
มลพิษทางเสียง 

๑๐ ๑๐ 

๖. น้ำ ฟ้า และ
ดวงดาว 

ว ๓.๑ ป.๕/๑, 
ป.๕/๒ 
ว ๓.๒   
ป.๕/๑, 
ป.๕/๒, 
ป.๕/๓, 
ป.๕/๔,ป.๕/๕ 

ความแตกต่างของดาวเคราะห์และดาวฤกษ์ 
แผนท่ีดาวและตำแหน่งการขึ้นตกของดาว
ฤกษ์ปริมาณน้ำในแต่ละแหล่ง การใช้น้ำ
อย่างประหยัดและการอนุรักษ์น้ำ วัฎจักร
ของน้ำ กระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ำค้าง
และน้ำค้างแข็งกระบวนการการเกิดฝน 
หิมะ และลูกเห็บ 

๒๐ ๒๐ 

๗. มีเหตุผลท่ีดี
ด้วย
เทคโนโลยี
สร้างสรรค์ 

ว ๔.๒ ป ๕/๑ 
 

มีเหตุผลเชิงตรรกะเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการ
แก้ปัญหารู้จักสถานะและผลลัพธ์ในการ
ทำงานและผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน 

๑๐ ๕ 

๘. ออกแบบและ
เขียน
โปรแกรม ๒ 

ว ๔.๒ ป ๕/๒ 
 

สามารถออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่าง
ง่ายและสามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดได้
อย่างถูกต้อง 

๑๖ ๑๐ 

๙. สารสนเทศ
ปลอดภัยใส่ใจ
สังคม 

ว ๔.๒ ป ๕/๓ 
ป ๕/๔ , 
ป ๕/๕ 

รู้จักค้นหาความรู้ และประเมินความ
น่าเช่ือถือของข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จากเทคโนโลยีสารสนเทศ และซอฟต์แวร์ท่ี
หลากหลาย เคารพสิทธิและหน้าท่ีของตน
และผู้อื่น 

๑๐ ๒๐ 

รวมเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา ๑๒๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๕ 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
 

รายวิชา  วิทยาศาสตร์  (ว๑๖๑๐๑)       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชัน้ประถมศกึษาปีที่ ๖               เวลาเรียน  ๑๒๐ ชั่วโมง                จำนวน  ๓  หน่วยกิต 
 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วย มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
(ชม.) 

คะแนน 

๑ 
 

สารอาหาร 
และระบบ
ย่อยอาหาร 

ว ๑.๒ ป.๖/๑, 
ป.๖/๒, 
ป.๖/๓ 
ป.๖/๔, 
ป.๖/๕ 

- สารอาหารและประโยชน์ของสารอาหาร
แต่ละประเภทจากอาหารท่ีตนเอง
รับประทาน  
- แนวทางในการเลือกรับประทานอาหาร
ให้ได้สารอาหารครบถ้วนในสัดส่วนท่ี
เหมาะสมกับเพศและวัยรวมทั้งความ
ปลอดภัยต่อสุขภาพ  
- ความสำคัญของสารอาหารโดยการ 
เลือกรับประทานอาหารท่ีมีสารอาหาร
ครบถ้วน  
- ระบบย่อยอาหารและหน้าท่ีของอวัยวะ
ในระบบย่อยอาหาร การย่อยอาหารและ
การดูดซึมสารอาหาร 
- ความสำคัญของระบบย่อยอาหาร  
ในการดูแลรักษาอวัยวะในระบบย่อย
อาหารให้ทำงานเป็นปกติ 

๑๖ ๑๕ 

๒ สารผสม ว ๒.๑ ป.๖/๑ - การแยกสารผสม โดยการหยิบออกการ
ร่อนการใช้แม่เหล็กดึงดูด การรินออก การ
กรอง และการตกตะกอนโดยใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์ รวมท้ังระบุวิธีแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวันเกี่ยวกับการแยกสาร 

๑๐ ๕ 

๓ ไฟฟ้า ว ๒.๒ ป.๖/๑ 
ว ๒.๓ ป.๖/๑ 
ป.๖/๒,  
ป.๖/๓ 
ป.๖/๔,  
ป.๖/๕ 
ป.๖/๖ 

- การเกิดและผลของแรงไฟฟ้าซึ่งเกิดจาก
วัตถุท่ีผ่านการขัดถูโดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ 
- ระบุส่วนประกอบและบรรยายหน้าท่ี
ของแต่ละ ส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้า
อย่างง่ายจากหลักฐานเชิงประจักษ์  
- เขียนแผนภาพและต่อวงจรไฟฟ้าอย่าง
ง่าย 
- ออกแบบการทดลองและทดลองด้วยวิธี
ท่ี เหมาะสมในการอธิบายวิธีการและผล
ของการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม 

๒๐ ๒๐ 



๑๑๖ 
 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วย มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
(ชม.) 

คะแนน 

- ประโยชน์ของความรู้ของการต่อ 
เซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมโดยบอกประโยชน์
และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
- ออกแบบการทดลองและทดลองด้วยวิธี
ท่ี เหมาะสมในการอธิบายการต่อหลอด
ไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน 
- ประโยชน์ของความรู้ของการต่อ หลอด
ไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน โดย
บอกประโยชน์ข้อจำกัดและการ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  

๔ แสงและเงา ว ๒.๓ ป.๖/๗, 
  ป.๖/๘ 

- การเกิดเงามืดเงามัวจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์  
- เขียนแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิด
เงามืดเงามัว  

๘ ๑๐ 

๕ ปรากฏการณ์
บนท้องฟ้า 
และ
เทคโนโลยี
อวกาศ 

ว ๓.๑ ป.๖/๑, 
ป.๖/๒               

- สร้างแบบจำลองท่ีอธิบายการเกิดและ
เปรียบเทียบปรากฏการณ์สุริยุปราคาและ
จันทรุปราคา 
- พัฒนาการของเทคโนโลยีอวกาศและ
ยกตัวอย่างการนำเทคโนโลยีอวกาศมาใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจำวันจากข้อมูลท่ี
รวบรวมได้ 

๑๒ ๑๐ 

๖ การ
เปล่ียนแปลง
ของโลก 

ว ๓.๒ ป.๖/๑ 
ป.๖/๒,  
ป.๖/๓ 
ป.๖/๔,  
ป.๖/๕ 
ป.๖/๖ , 
ป.๖/๗ 
ป.๖/๘,  
ป.๖/๙ 

- เปรียบเทียบกระบวนการเกิดหินอัคนี 
หินตะกอน และหินแปรและอธิบาย 
วัฏจักรหิน จากแบบจำลอง 
- บรรยายและยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์
ของหิน และแร่ในชีวิต 
ประจำวันจากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
- สร้างแบบจำลองท่ีอธิบายการเกิดซาก
ดึกดำบรรพ์ และคาดคะเนสภาพ 
แวดล้อมในอดีตของ ซากดึกดำบรรพ์ 
- เปรียบเทียบการเกิดลมบก 
ลมทะเล และมรสุม รวมทั้งอธิบายผลท่ีมี
ต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อมจาก
แบบจำลอง  
- ผลของมรสุมต่อการเกิดฤดูของประเทศ
ไทย จากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
- บรรยายลักษณะและผลกระทบของน้ำ

๒๐ ๒๐ 



๑๑๗ 
 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วย มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
(ชม.) 

คะแนน 

ท่วม การกัดเซาะชายฝ่ัง 
ดินถล่ม แผ่นดินไหว สึนามิ 
- ผลกระทบของภัยธรรมชาติและ ธรณี
พิบัติภัย โดยนำเสนอแนวทางในการเฝ้า
ระวังและปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภัย
ธรรมชาติ และธรณีพิบัติภัยท่ีอาจเกิดใน
ท้องถิน่ 
- สร้างแบบจำลองท่ีอธิบายการเกิด
ปรากฏการณ์ เรือนกระจก และผลของ
ปรากฏการณ์เรือนกระจก ต่อส่ิงมีชีวิต 
 - ผลกระทบของปรากฏการณ์เรือน 
กระจก โดยนำเสนอแนวทางการปฏิบัติตน
เพื่อ ลดกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดแก๊สเรือน
กระจก  

๗ เรียนรู้
เทคโนโลยี 
สู่วิธีแก้ปัญหา 

ว ๔.๒ ป.๖/๑ 
             
             

-รู้ขั้นตอนในการแก้ปัญหาด้วยเหตุผลเชิง
ตรรกะมีแนวคิดการทำงานแบบวนซ้ำและ
มีเงื่อนไข 

๘ ๕ 

๘ ออกแบบและ
เขียน
โปรแกรม ๑ 
 

ว ๔.๒ ป.๖/๒ - สามารถออกแบบและเขียนโปรแกรม
พร้อมกับตรวจสอบข้อผิดพลาดของ
โปรแกรมและแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๑๖ ๑๐ 

๙ เทคโนโลยีสู่
ชีวียุค ๔.๐ 

ว ๔.๒ ป.๖/๓ 
  ป.๖/๔ 

มีเทคนิคขั้นสูงการค้นหาข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือ
รู้อันตรายจากการใช้งานและอาชญากรรม
ทางอินเทอร์เน็ต และแนวทางในการ
ป้องกันสามารถกำหนดรหัสผ่าน เข้าใจ
สิทธิ์การใช้งาน (สิทธิ์ในการเข้าถึง) รู้
อันตรายและแนวทางการตรวจสอบ
ป้องกันมัลแวร์ท่ีอยู่บนอินเทอร์เน็ต 

๑๐ ๕ 

รวมเวลาตลอดปีการศึกษา ๑๒๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๘ 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
 

รายวิชา วิทยาศาสตร์  ว ๒๑๑๐๑             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑      เวลา ๘๐ ช่ัวโมง/ ภาคเรียน        จำนวน   ๒ หน่วยกิต            ภาคเรียนที่ ๑ 
            
หน่วยที่ ชื่อหน่วย มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 

( ช่ัวโมง ) 
คะแนน 

1 หน่วย
พื้นฐานของ
ส่ิงมีชีวิต 

ว ๑.๒ ม.๑/๑ เปรียบเทียบรูปร่าง ลักษณะและ
โครงสร้างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 
รวมทั้งบรรยายหน้าท่ีของผนังเซลล์ 
เย่ือหุ้มเซลล์ ไซโทพลาซึม นิวเคลียส  
แวคิวโอล ไมโทคอนเดรีย และ                     
คลอโรพลาสต์ 

๑๐ ๑๕ 

ว ๑.๒ ม.๑/๒ ใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงศึกษาเซลล์
และโครงสร้างต่างๆภายในเซลล์ 

  

ว ๑.๒ ม.๑/๓ อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่างกับ
การทำหน้าท่ีของเซลล์ 

  

ว ๑.๒ ม.๑/๔  อธิบายการจัดระบบของส่ิงมีชีวิตโดย
เริ่มจากเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะระบบ
อวัยวะ จนเป็นส่ิงมีชีวิต 

  

ว ๑.๒ ม.๑/๕ อธิบายกระบวนการแพร่และ 
ออสโมซิสจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
และยกตัวอย่างการแพร่และ 
ออสโมซิสในชีวิตประจำวัน 

  

 พืชดอก ว ๑.๒ ม.๑/๑๑ อธิบายการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและ
ไม่อาศัยเพศของพืชดอก 

๑๒ ๒๐ 

ว ๑.๒ ม.๑/๑๒ อธิบายลักษณะโครงสร้างของดอกท่ีมี
ส่วนทำให้เกิดการถ่ายเรณู รวมทั้ง
บรรยายการปฏิสนธิของพืชดอก การ
เกิดผลและเมล็ด การกระจายเมล็ด 
และการงอกของเมล็ด 

  

ว ๑.๒ ม.๑/๑๓ ตระหนักถึงความสำคัญของสัตว์ที่ช่วย
ในการถ่ายเรณูของพืชดอกโดยการไม่
ทำลายชีวิตของสัตว์ท่ีช่วยในการถ่าย
เรณู 

  

ว ๑.๒ ม.๑/๑๖ เลือกวิธีการขยายพันธุ์พืชให้เหมาะสม
กับความต้องการของมนุษย์โดยใช้
ความรู้เกี่ยวกับการสืบพันธุ์ของพืช 

  

    



๑๑๙ 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
( ช่ัวโมง ) 

คะแนน 

  ว ๑.๒ ม.๑/๑๗ อธิบายความสำคัญของเทคโนโลยีการ
เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืชในการใช้
ประโยชน์ด้านต่างๆ 

  

  ว ๑.๒ ม.๑/๑๘ ตระหนักถึงประโยชน์ของการ
ขยายพันธุ์พืชโดยการนำความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

  

3 การ
สังเคราะห์
ด้วยแสง 

ว ๑.๒  ม.๑/๖ ระบุปัจจัยท่ีจำเป็นในการสังเคราะห์
ด้วยแสงและผลผลิตท่ีเกิดขึ้นจากการ
สังเคราะห์ด้วยแสงโดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

๖ ๑๐ 
 

ว ๑.๒  ม.๑/๗ อธิบายความสำคัญของการสังเคราะห์
ด้วยแสงของพืชต่อส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงแวดล้อม 

  

ว ๑.๒  ม.๑/๘ ตระหนักในคุณค่าของพืชท่ีมีต่อ
ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม โดยการ
ร่วมกันปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ใน
โรงเรียนและชุมชน 

  

4 การลำเลียง
น้ำ ธาตุ
อาหาร และ
อาหารพืช 

ว ๑.๒  ม.๑/๙ บรรยายลักษณะและหน้าท่ีของไซเล็ม
และโฟลเอ็ม 

๑๐ ๒๐ 

ว ๑.๒ ม.๑/๑๐ เขียนแผนภาพท่ีบรรยายทิศทางการ
ลำเลียงสารในไซเล็มและโฟลเอ็ม 
ของพืช 

  

ว ๑.๒ ม.๑/๑๔ อธิบายความสำคัญของธาตุอาหารบาง
ชนิดท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตและการ
ดำรงชีวิตของพืช 

  

ว ๑.๒ ม.๑/๑๕ เลือกใช้ปุ๋ยท่ีมีธาตุอาหารเหมาะสมกับ
พืชในสถานการณ์ท่ีกำหนด 

  

5 
 

สารบริสุทธิ์ ว ๒.๑ ม.๑/๑ อธิบายสมบัติทางกายภาพบางประการ
ของธาตุโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ 
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีได้จาก
การสังเกตและการทดสอบและใช้
สารสนเทศท่ีได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ 
รวมทั้งจัดกลุ่มธาตุเป็นโลหะ อโลหะ
และกึ่งโลหะ 
 

๒๒ 
 
 

๓๕ 

 
 



๑๒๐ 
 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
( ช่ัวโมง ) 

คะแนน 

  ว ๒.๑ ม.๑/๒ วิเคราะห์ผลจากการใช้ธาตุโลหะอโลหะ กึ่ง
โลหะและธาตุกัมมันตรังสี ท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิต
ส่ิงแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคม จากข้อมูลท่ี
รวบรวมได้ 

  

ว ๒.๑ ม.๑/๓ ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ธาตุโลหะอโลหะ
กึ่งโลหะธาตุกัมมันตรังสีโดยเสนอแนวทางการ
ใช้ธาตุอย่างปลอดภัยคุ้มค่า 

  

ว ๒.๑ ม.๑/๔ เปรียบเทียบจุดเดือด จุดหลอมเหลวของสาร
บริสุทธิ์และสารผสม โดยการวัดอุณหภูมิ 
เขียนกราฟแปลความหมายข้อมูลจากกราฟ 
หรือสารสนเทศ 

  

ว ๒.๑ ม.๑/๕ อธิบายและเปรียบเทียบความหนาแน่นของ
สารบริสุทธิ์และสารผสม 

  

ว ๒.๑ ม.๑/๖ ใช้เครื่องมือเพื่อวัดมวลและปริมาตร
ของสารบริสุทธิ์และสารผสม 

  

ว ๒.๑ ม.๑/๗ อธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
อะตอมธาตุและสารประกอบโดยใช้
แบบจำลองและสารสนเทศ 

  

ว ๒.๑ ม.๑/๘ อธิบายโครงสร้างอะตอมท่ี
ประกอบด้วยโปรตอนนิวตรอนและ
อิเล็กตรอนโดยใช้แบบจำลอง 

  

ระหว่างเรียน ๗๐ 
ปลายภาค ๓๐ 
รวมทั้งสิ้น ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๑ 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
รายวิชา วิทยาศาสตร์  ว ๒๑๑๐๒       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑      เวลา ๘๐ ช่ัวโมง/ ภาคเรียน          จำนวน  ๒ หน่วยกิต            ภาคเรียนที่ ๒ 
 

หน่วยท่ี ชื่อหน่วย มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
( ช่ัวโมง ) 

คะแนน 

๑ ความร้อน
กับการ
เปล่ียนแปลง
ของสสาร 

ว ๒.๑ ม.๑/๙ อธิบายและเปรียบเทียบการจัดเรียง
อนุภาค แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค 
และการเคล่ือนท่ีของอนุภาคของสสาร
ชนิดเดียวกันในสถานะของแข็ง 
ของเหลวและแก๊สโดยใช้แบบจำลอง 

๑๖ 
 

 

๓๐ 

ว ๒.๑ ม.๑/๑๐ อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง 
พลังงานความร้อนกับการเปล่ียน
สถานะของสสารโดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์และแบบจำลอง 

ว ๒.๓ ม.๑/๑ - วิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูล 
และคำนวณปริมาณความร้อนท่ีทำให้
สสารเปล่ียนอุณหภูมิและเปล่ียน
สถานะโดยใช้สมการ  Q = mc     t 
และ Q =mL 

ว ๒.๓ ม.๑/๒ ใช้เทอร์มอมิเตอร์ในการวัดอุณหภูมิ
ของสสาร 

ว ๒.๓ ม.๑/๓ สร้างแบบจำลองท่ีอธิบายการขยายตัว
หรือหดตัวของสสารเนื่องจากได้รับ
หรือสูญเสียความร้อน 

ว ๒.๓ ม.๑/๔ ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของ
การหดและขยายตัวของสสาร
เนื่องจากความร้อนโดยวิเคราะห์
สถานการณ์ปัญหา และเสนอแนะ
วิธีการนำความรู้มาแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวัน 

๒ การถ่ายโอน
ความร้อน 

ว ๒.๓ ม.๑/๕ วิเคราะห์สถานการณ์การถ่ายโอน
ความร้อนและคำนวณปริมาณความ
ร้อนท่ีถ่ายโอนระหว่างสสารจนเกิด
สมดุลความร้อนโดยใช้สมการ 
 Q สูญเสีย = Q ได้รับ 

๘ ๑๕ 

ว ๒.๓ ม.๑/๖ สร้างแบบจำลองท่ีอธิบายการถ่ายโอน
ความร้อนโดยการนำความร้อน การพา
ความร้อนการแผ่รังสีความร้อน 



๑๒๒ 
 

หน่วยท่ี ชื่อหน่วย มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
( ช่ัวโมง ) 

คะแนน 

ว ๒.๓ ม.๑/๗ ออกแบบ เลือกใช้ และสร้างอุปกรณ์ 
เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันโดยใช้
ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายโอนความร้อน 

๓ ลม ฟ้า  
อากาศ
รอบตัว 

ว ๒.๓ ม.๑/๑ สร้างแบบจำลองท่ีอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างความดันอากาศ
กับความสูงจากพื้นโลก 

๑๒ ๒๐ 

ว ๓.๒ ม.๑/๑ สร้างแบบจำลองท่ีอธิบายการแบ่งช้ัน
บรรยากาศ และเปรียบเทียบประโยชน์
ของบรรยากาศแต่ละช้ัน 

ว ๓.๒ ม.๑/๒ อธิบายปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงองค์ประกอบของลมฟ้า
อากาศ จากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 

ว ๓.๒ ม.๑/๔ อธิบายการพยากรณ์อากาศ และ
พยากรณ์อากาศอย่างง่ายจากข้อมูลท่ี
รวบรวมได้ 

ว ๓.๒ ม.๑/๕ ตระหนักถึงคุณค่ำของการพยากรณ์
อากาศโดยนำเสนอแนวทางการปฏิบัติ
ตนและการใช้ประดยชน์จากคำ
พยากรณ์ 

๔ มนุษย์และ
การเปล่ียน 
แปลงลม ฟ้า 
อากาศ 

ว ๓.๒ ม.๑/๓ - เปรียบเทียบกระบวนการเกิดพายุฝน
ฟ้าคะนองและพายุหมุนเขตร้อน และ
ผลท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม 
รวมทั้งนำเสนอแนวทางการปฏิบัติตน
ให้เหมาะสมและปลอดภัย   

๘ 
 

๑๕ 

ว ๓.๒ ม.๑/๖ -  อธิบายสถานการณ์และผลกระทบ
การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลกจาก
ข้อมูล ท่ีรวบรวมได้  

ว ๓.๒ ม.๑/๗ - ตระหนักถึงผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลกโดย
นำเสนอแนวทางการปฏิบัติตนภาใต้
การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลก 

๕ เทคโนโลยี ว ๔.๑ ม.๑/๑ อธิบายแนวคิดหลักของเทคโนโลยีใน
ชีวิตประจำวันและวิเคราะห์สาเหตุ
หรือปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง
ของเทคโนโลยี 

๘ ๑๐ 



๑๒๓ 
 

หน่วยท่ี ชื่อหน่วย มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
( ช่ัวโมง ) 

คะแนน 

ว ๔.๑ ม.๑/๒ ระบุปัญหาหรือความต้องการใน
ชีวิตประจำวัน รวบรวม วิเคราะห์
ข้อมูลและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา 

ว ๔.๑ ม.๑/๓ ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดย
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจ
เลือกข้อมูลท่ีจำเป็น นำเสนอแนวทาง
การแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจ วางแผน
และดำเนินการแก้ปัญหา 

ว ๔.๑ ม.๑/๔ ทดสอบ ประเมินผล  และระบุ
ข้อบกพร่องท่ีเกิดขึ้น พร้อมท้ังหาแนว
ทางการปรับปรุงแก้ไข และนำเสนอผล
การแก้ปัญหา 

ว ๔.๑ ม.๑/๕ ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ
อุปกรณ์เครื่องมือกลไก ไฟฟ้าหรือ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อแก้ปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย 

๖ วิทยาการ
คำนวณ 

ว ๔.๒ ม.๑/๑ ออกแบบอัลกอริทึมท่ีใช้แนวคิดเชิง
นามธรรมเพื่อแก้ปัญหาหรืออธิบาย
การทำงานท่ีพบในชีวิตจริง 

๘ ๑๐ 

ว ๔.๒ ม.๑/๒ ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย
เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือ
วิทยาศาสตร์ 

ว ๔.๒ ม.๑/๓ รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ประมวลผล
ประเมินผลนำเสนอข้อมูล และ
สารสนเทศ ตามวัตถุประสงค์โดยใช้
ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ต
ท่ีหลากหลาย 

ว ๔.๒ ม.๑/๔ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 
ใช้ส่ือและแหล่งข้อมูลตามข้อกำหนด
และข้อตกลง 

ระหว่างเรียน ๗๐ 
ปลายภาค ๓๐ 
รวมทั้งสิ้น ๑๐๐ 

 
 
 



๑๒๔ 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
รายวิชาวิทยาศาสตร์ ว ๒๒๑๐๑       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๒     เวลา ๘๐ ช่ัวโมง/ ภาคเรียน         จำนวน ๒ หน่วยกิต               ภาคเรียนที่ ๑ 
 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
คะแนน 

๑ องค์ประกอบ
ของสารละลาย 

ว ๒.๑ ม.๒/๔, 
ม.๒/๕, ม.๒/๖ 

 

-  ชนิดตัวละลาย ชนิดตัวทำละลาย 
อุณหภูมิท่ีมีต่อสภาพละลาย  
- ความเข้มข้นเป็นร้อยละ ปริมาตร 
ต่อปริมาตร มวลต่อมวล และมวล 
ต่อปริมาตร 
- การนำความรู้เรื่องความเข้มข้นของ
สารไปใช้  

 

9 8 

๒ 
 

ระบบอวัยวะใน
ร่างกายของเรา 
(ระบบหายใจ) 

ว ๑.๒  ม.๒/๑,  
ม.๒/๒, ม.๒/๓ 

- หน้าท่ีของอวัยวะท่ีเกี่ยวข้องในระบบ
หายใจ 
- กลไกการหายใจเข้าและออก 
กระบวนการแลกเปล่ียนแก๊ส 
- การดูแลรักษาอวัยวะในระบบหายใจ 

๖ ๘ 

ระบบอวัยวะใน
ร่างกายของเรา 
(ระบบขับถ่าย
ในการกำจัด

ของเสียทางไต) 
 

ว ๑.๒  ม.๒/๔, 
ม.๒/๕ 

- หน้าท่ีของอวัยวะในระบบขับถ่ายใน
การกำจัดของเสียทางไต 
- การปฏิบัติตนท่ีช่วยให้ระบบขับถ่าย 

๖ ๘ 

ระบบอวัยวะใน
ร่างกายของเรา 
(ระบบ
หมุนเวียนเลือด) 

ว ๑.๒ ม.๒/๖ 
ม.๒/๗, ม.๒/๘, 
ม.๒/๙ 

- หน้าท่ีของหัวใจหลอดเลือด และ
เลือด 
- การทำงานของระบบหมุนเวียนเลือด  
- การเปรียบเทียบอัตราการเต้นของ
หัวใจ ขณะปกติและหลังทำกิจกรรม 
- การดูแลรักษาอวัยวะในระบบ
หมุนเวียนเลือด 
 

๖ ๘ 

ระบบอวัยวะใน
ร่างกายของเรา 
(ระบบประสาท

ส่วนกลาง) 

ว ๑.๒ ม.๒/๑๐, 
ม.๒/๑๑ 

- หน้าท่ีของอวัยวะในระบบประสาท
ส่วนกลาง 
- การดูแลรักษา รวมถึงการป้องกัน
การกระทบกระเทือนและอันตรายต่อ
สมองและไขสันหลัง 
 

๖ ๘ 



๑๒๕ 
 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
คะแนน 

๒ ระบบอวัยวะใน
ร่างกายของเรา 
(ระบบสืบพันธุ์
ของเพศชาย
และเพศหญิง) 

ว ๑.๒ ม.๒/๑๒, 
        ม.๒/๑๓, 
        ม.๒/๑๔, 
        ม.๒/๑๕, 
        ม.๒/๑๖, 
        ม.๒/๑๗ 

- หน้าท่ีของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์
ของเพศชายและเพศหญิง 
- การเปล่ียนแปลงของร่างกายเมื่อเข้า
สู่วัยหนุ่มสาว 
- การดูแลรักษาร่างกายและจิตใจของ
ตนเองในช่วงท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
- การตกไข่ การมีประจำเดือน   
การปฏิสนธิ และการพัฒนาของไซโกต  
จนคลอดเป็นทารก 
- การคุมกำเนิด 

- การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  

๘ ๘ 

3 
 
 

การเคล่ือนท่ี ว ๒.๒ ม.๒/๑๔, 
ม.๒/๑๕   

- อัตราเร็วและความเร็วของการ
เคล่ือนท่ีของวัตถุ โดยใช้สมการ 
- เขียนแผนภาพแสดงการกระจัดและ
ความเร็ว 

7 10 

แรงและแรง
ลัพธ์ 

ว ๒.๒ ม.๒/๑, 
ม.๒/๒, ม.๒/๓, 
ม.๒/๔, ม.๒/๕ 

- แรงลัพธ์ที่เกิดจากแรงหลายแรงท่ี
กระทำต่อวัตถุในแนวเดียวกัน 
- เขียนแผนภาพแสดงแรงและแรง
ลัพธ์ที่เกิดจากแรงหลายแรงท่ีกระทำ
ต่อวัตถุในแนวเดียวกัน 
- ความดันของของเหลว 
- แรงพยุงและการจม การลอยของ
วัตถุในของเหลว 
- เขียนแผนภาพแสดงแรงท่ีกระทำต่อ
วัตถุในของเหลว 
 

8 10 

แรงเสียดทาน ว ๒.๒ ม.๒/๖, 
ม.๒/๗, ม.๒/๘, 
ม.๒/๙ 

- อธิบายแรงเสียดทานสถิตและแรง
เสียดทานจลน์ 
- ปัจจัยท่ีมีผลต่อขนาดของแรงเสียด
ทาน 
- เขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทาน
และแรงอื่น ๆ ท่ีกระทำต่อวัตถุ 
- สถานการณ์ปัญหาและเสนอแนะ
วิธีการลดหรือเพิ่มแรงเสียดทาน 

6 8 

 
 
 



๑๒๖ 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย 
มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
คะแนน 

3 
 

โมเมนต์ของ
แรง 

ว ๒.๒ ม.๒/๑๐   - โมเมนต์ของแรง เมื่อวัตถุอยู่ในสภาพ
สมดุลต่อการหมุน และคำนวณโดยใช้
สมการM = Fl 

๔ ๖ 

สนามแม่ 
เหล็ก 
สนามไฟฟ้า 
และสนาม
โน้มถ่วง 

ว ๒.๒   
ม.๒/๑๐, 
ม.๒/๑๑,  
ม.๒/๑๒, 
ม.๒/๑๓ 

- สนามแม่เหล็ก สนามไฟฟ้า และสนาม
โน้มถ่วง และทิศทางของแรงท่ีกระทำ
ต่อวัตถุ 
- แรงแม่เหล็ก แรงไฟฟ้าและแรงโน้ม
ถ่วงท่ีกระทำต่อวัตถุ 
- แรงแม่เหล็ก แรงไฟฟ้า และแรงโน้ม
ถ่วงท่ีกระทำต่อวัตถุท่ีอยู่ในสนามนั้นๆ 
กับระยะห่างจากแหล่งของสนามถึงวัตถุ 

4 8 

4 เทคโนโลยี
กับการ
ทำงาน 

ว ๔.๑ ม.๒/๑, 
ม.๒/๒, ม.๒/๓, 
ม.๒/๔ , ม.๒/๕ 

- สาเหตุหรือปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี  
ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม  
ด้านพลังงานส่ิงแวดล้อม การเกษตร 
การอาหาร ปัญหา แล้วดำเนินการ
สืบค้น รวบรวมข้อมูล ความรู้จาก
ศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อนำไป 
สู่การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา 
- การเลือก และการใช้ข้อมูล การ
ปรับปรุงแก้ไข และนำเสนอผลงาน การ
แก้ปัญหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก 
ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ 

๑0 ๑0 

ระหว่างเรียน ๗๐ 
ปลายภาค ๓๐ 
รวมทั้งสิ้น ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๗ 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
 

รายวิชาวิทยาศาสตร์ ว ๒๒๑๐๒     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๒      เวลา  ๘๐ ช่ัวโมง/ ภาคเรียน        จำนวน ๒ หน่วยกิต               ภาคเรียนที่ ๒ 
 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

คะแนน 

๑ งานและ
พลังงาน 

ว ๒.๓  ม.๒/๑, 
ม.๒/๒,ม.๒/๓, 
ม.๒/๔,ม.๒/๕, 
ม.๒/๖ 

- วิเคราะห์สถานการณ์และคำนวณ
เกี่ยวกับงานและกำลังท่ีเกิดจากแรงท่ี
กระทำต่อวัตถุโดยใช้สมการ  
- วิเคราะห์หลักการทำงานของ
เครื่องกลอย่างง่ายจากข้อมูลท่ี
รวบรวมได้ 
- ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้
ของเครื่องกลอย่างง่าย โดยบอก
ประโยชน์และการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
- ออกแบบและทดลองด้วยวิธีท่ี
เหมาะสมในการอธิบายปัจจัยท่ีมีผล
ต่อพลังงานจลน์ และพลังงานศักย์
โน้มถ่วง 
- แปลความหมายขอ้มูลและอธิบาย
การเปล่ียนพลังงานระหว่างพลังงาน
ศักย์โน้มถ่วงและพลังงานจลน์ของ
วัตถุโดยพลังงานกลของวัตถุมีค่าคงตัว
จากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 

- วิเคราะห์สถานการณ์และอธิบาย
การเปล่ียนและการถ่ายโอนพลังงาน

โดยใช้กฎการอนุรักษ์พลังงาน 

16 32 

๒ การแยกสาร
ผสม 

ว ๒.๑ ม.๒/๑, 
ม.๒/๒, ม.๒/๓ 

- การระเหยแห้งการตกผลึก การกล่ัน
อย่างง่าย โครมาโทกราฟีแบบ
กระดาษ การสกัดด้วย ตัวทำละลาย  
- แยกสารโดยการระเหยแห้ง การตก
ผลึก การกล่ันอย่างง่าย  
โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ การสกัด
ด้วยตัวทำละลาย 
- นำวิธีการแยกสารไปใช้แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวัน 
 

 

14 14 



๑๒๘ 
 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

คะแนน 

3 โครงสร้างโลก
และการ

เปล่ียนแปลง 

ว ๓.๒  ม.๒/๔, 
ม.๒/๕,ม.๒/๖, 
ม.๒/๗,ม.๒/๘, 
ม.๒/๙  
ม.๒/๑๐ 

- โครงสร้างภายในโลก กระบวนการผุ
พังอยู่กับท่ี การกร่อน และการสะสม
ตัวของตะกอน การเกิดดิน ช้ันดิน 

องค์ประกอบของดิน แหล่งน้ำผิวดิน
และแหล่งน้ำใต้ดิน การใช้น้ำอย่าง
ยั่งยืนในท้องถิ่น และภัยจากน้ำ 

20 24 

4 ทรัพยากร
พลังงาน 

(เช้ือเพลิงซาก
ดึกดำบรรพ์ ) 

ว ๓.๒  ม.๒/๑, 
ม.๒/๒, ม.๒/๓ 

- การเกิด และการใช้ประโยชน์จาก
เช้ือเพลิงซากดึกดำบรรพ์  
- การนำเสนอแนวทางการใช้เช้ือเพลิง
ซากดึกดำบรรพ์ 
- การรวบรวมข้อมูลและนำเสนอแนว

ทางการใช้พลังงานทดแทน 

16 16 

5 การออกแบบ
เชิงวิศวกรรม 

ว ๔.๑ ม.2/๑,   
ม.๓/๒,ม.๓/๓,   
ม.๓/๔, ม.๓/๕ 
 

-ออกแบบอัลกอริทึมท่ีใช้แนวคิดเชิง
คำนวณในการแก้ปัญหา หรือการ
ทำงานท่ีพบในชีวิตจริง 
-ออกแบบและเขียนโปรแกรมท่ีใช้
ตรรกะ 
และฟังก์ชันในการแก้ปัญหา 
-องค์ประกอบและหลักการทำงาน
ของระบบคอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีการส่ือสาร  
เพื่อประยุกต์ใช้งานหรือแก้ปัญหา
เบ้ืองต้น 
-ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย มีความรับผิดชอบ  
สร้างและแสดงสิทธิ 
ในการเผยแพร่ผลงาน 

14 14 

ระหว่างเรียน ๗๐ 
ปลายภาค ๓๐ 
รวมทั้งสิ้น ๑๐๐ 

 
 
 
 
 

 
 



๑๒๙ 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
 

รายวิชา วิทยาศาสตร์              รหัสวิชา ว ๒๓๑๐๑         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๓    เวลา  ๘๐ ช่ัวโมง/ ภาคเรียน          จำนวน  ๒ หน่วยกิต               ภาคเรียนที่ ๑ 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย 
มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

คะแนน 

๑ ระบบนิเวศ ว ๑.๑  ม.๓/๑, 
ม.๓/๒, ม.๓/๓,  
ม.๓/๔, ม.๓/๕,   
ม.๓/๖   

ปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบระบบ
นิเวศ รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่าง
ส่ิงมีชีวิต สร้างแบบจำลองการ
ถ่ายทอดพลังงานในสายใยอาหาร 
ความสัมพันธ์ของผู้ผลิต ผู้บริโภค 
และผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ในระบบ
นิเวศ การสะสมสารพิษในส่ิงมีชีวิต
ในโซ่อาหาร ตระหนักถึงความ 
สัมพันธ์ของส่ิงมีชีวิต และส่ิงแวดล้อม
ในระบบนิเวศ โดยไม่ทำลายสมดุล
ของระบบนิเวศ 

๑๕ ๑๕ 

๒ พันธุกรรม ว ๑.๓  ม.๓/๑,   
ม.๓/๒,  ม.๓/๓,   
ม.๓/๔,  ม.๓/๕,   
ม.๓/๖,  ม.๓/๗,  
ม.๓/๘,  ม.๓/๙,   
 

ความสัมพันธ์ระหว่างยีน  ดีเอ็นเอ 
และ โครโมโซม การถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรม แอลลีลเด่น
ข่มแอลลีลด้อยอย่างสมบรูณ์  
จีโนไทป์ ฟีโนไทป์  ความแตกต่าง
ของการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส และ
ไมโอซิส การเปล่ียนแปลงของยีน
หรือโครโมโซม โรคทางพันธุกรรม 
ยกตัวอย่างโรคทางพันธุกรรม  
ประโยชน์ความรู้เรื่องโรคทาง
พันธุกรรม การดัดแปรพันธุกรรม 
ผลกระทบท่ีมีต่อมนุษย์และ
ส่ิงแวดล้อม เผยแพร่ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ซึ่ง ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ  อธิบาความสำคัญของ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
ตระหนักในคุณค่าความสำคัญของ
ความหลากหลายทางชีวภาพ  

๑๘ ๒๕ 

๓ สมบัติของ
สาร 

ว ๒.๑  ม.๓/๑,   
ม.๓/๒, ม.๓/๓,   
ม.๓/๔, ม.๓/๕,   

สมบัติทางกายภาพประโยชน์วัสดุ
ประเภทพอลิเมอร์ เซรามิก และวัสดุ
ผสม เห็นคุณค่าของการใช้วัสดุ

๑๕ ๑๕ 



๑๓๐ 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย 
มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

คะแนน 

ม.๓/๖,  ม.๓/๗,  
ม.๓/๘ 

ประเภทพอลิเมอร์ เซรามิก และวัสดุ
ผสม อย่าประหยัดและคุ้มค่า การ
เกิดปฏิกิริยาเคมี การเรียงตัวใหม่
ของอะตอม แบบจำลองและสมการ   
กฎทรงมวล  ปฏิกิริยาดูดความร้อน 
คายความร้อน การเปล่ียนแปลง
พลังงานความร้อน ปฏิกิริยาการเกิด
สนิมของเหล็ก ปฏิกิริยาของกรดกับ
โลหะ   ปฏิกิริยาของกรดกับเบส   
ปฏิกิริยาของเบสกับโลหะ   ฝนกรด 
การสังเคราะห์แสง เขียนสมการ
ปฏิกิริยา ประโยชน์และโทษของ
ปฏิกิริยาเคมีท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงแวดล้อม ยกตัวอย่างวิธีป้องกัน
และแก้ปัญหาท่ีเกิดจากปฏิกิริยาเคมี
ท่ีพบในชีวิตประจำวันจากการ 
วิธีแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน  
ใช้ความรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมี 
บูรณาการวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ 

๔ การ
ออกแบบเชิง
วิศวกรรม 

ว ๔.๑ ม.๓/๑,   
ม.๓/๒,  ม.๓/๓,   
ม.๓/๔,  ม.๓/๕ 
 

วิเคราะห์สาเหตุ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 
ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับ
ศาสตร์อื่น แก้ปัญหาหรือพัฒนางาน 
เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือก
ข้อมูล ดำเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็น
ขั้นตอนทดสอบ ประเมินผล 
วิเคราะห์ และให้เหตุผลของปัญหา
หรือข้อบกพร่องท่ีเกิดข้ึน หาแนวทาง
การปรับปรุง แก้ไข และนำเสนอผล
การแก้ปัญหา 

๑๒ ๑๕ 

ระหว่างเรียน ๗๐ 
ปลายภาค ๓๐ 

รวม ๑๐๐ 
 
 
 



๑๓๑ 
 

 
หน่วยการเรียนรู้ 

 

รายวิชา วิทยาศาสตร์                รหัสวิชา ว ๒๓๑๐๒       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓      เวลา  ๘๐ ช่ัวโมง/ ภาคเรียน           จำนวน  ๒ หน่วยกิต            ภาคเรียนที่ ๒ 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย 
มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

คะแนน 

๑ ไฟฟ้า ว ๒.๓  ม.๓/๑,   
ม.๓/๒,  ม.๓/๓,   
ม.๓/๔,  ม.๓/๕,   
ม.๓/๖,  ม.๓/๗,  
ม.๓/๘,  ม.๓/๙,   
ม.๓/๑๐,  
ม.๓/๑๑,  
ม.๓/๑๒    

วิเคราะห์ความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า 
และความต้านทาน คำนวณใช้สมการ 
 V = IR  เขียนกราฟความสัมพันธ์
ระหว่างกระแสไฟฟ้าและความต่าง
ศักย์ใช้โวลต์มิเตอร์ แอมมิเตอร์ 
ความต่างศักย์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า
แบบอนุกรมและแบบขนาน เขียน
แผนภาพวงจรไฟฟ้า ช้ินส่วน
อิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายในวงจรไฟฟ้า
คำนวณพลังงานไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้า 
การเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าอย่าง
ประหยัดและปลอดภัยอธิบายการ
เกิดคล่ืน คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า
สเปกตรัม และอันตรายจากคล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้า 

๑๘ ๒๐ 

๒ แสง ว ๒.๓  ม.๓/๑๓,  
         ม.๓/๑๔ 
         ม.๓/๑๕   
         ม.๓๑๖  
         ม.๓/๑๗   
         ม.๓/๑๘ 
         ม.๓/๑๙   
         ม.๓/๒๐ 
         ม.๓/๒๑    

อธิบายกฏการสะท้อนของแสง  
การเกิดภาพจากกระจกเงา  
การหักเหของแสง ตัวกลางโปร่งใส 
การกระจายแสง แสงขาว 
ปรากฏการณ์ท่ีเกี่ยวกับแสง ทัศน
อุปกรณ์ เกิดภาพของทัศนอุปกรณ์
และเลนส์ตา ความสว่าง  วัดความ
สว่างของแสงตระหนักในคุณค่าของ
ความรู้เรื่อง ความสว่างของแสงท่ีมี
ต่อดวงตา วิเคราะห์สถานการณ์
ปัญหา ขอ้เสนอแนะ การจัดความ
สว่างให้เหมาะสม  

๑๘ ๒๐ 

๓ อวกาศ ว ๓.๑  ม.๓/๑,   
ม.๓/๒, ม.๓/๓,   
ม.๓/๔   
 

การโคจรของดาวเคราะห์รอบดวง
อาทิตย์  
การเกิดฤดู การเคล่ือนท่ีดวงอาทิตย์ 
ข้างขึ้น – ข้างแรม การเปล่ียนแปลง

๑๒ ๑๕ 



๑๓๒ 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย 
มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

คะแนน 

เวลาการขึ้นและตกของดวงจันทร์ 
น้ำขึ้น-น้ำลง 
ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ  

๔ การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ว ๔.๒  ม.๓/๑,   
ม.๓/๒,  ม.๓/๓,   
ม.๓/๔     
 
 
 

พัฒนาแอปพลิเคช่ัน   ประมวลผล 
ประเมินผล นำเสนอ ข้อมูลและ
สารสนเทศ โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือ
บริการบนอินเตอร์เนตท่ีหลากหลาย  
ความน่าเช่ือถือของข้อมูล ผลกระทบ
จากการให้ข่าวสารท่ีผิด ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 
รับผิดชอบต่อสังคม ปฏิบัติตาม
กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
ใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบธรรม 
 

๑๒ ๑๕ 

ระหว่างเรียน ๗๐ 
ปลายภาค ๓๐ 

รวม ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๓ 
 

ส่วนที่ ๕ 
การจัดการเรียนการสอนและการวัดการประเมินผล 

 
แนวทางการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

การเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๒๒ ระบุว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุก

คนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญท่ีสุดกระบวนการจัดการ ศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพในมาตรา ๒๒ เน้นการจัดการศึกษาในระบบนอกระบบ
และตามอัธยาศัยให้ความสำคัญของการบูรณาการความรู้ คุณธรรมกระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม             
ของระดับประถมในส่วนของการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์นั้น ต้องให้เกิดท้ังความรู้ทักษะและเจตคติทางด้าน
วิทยาศาสตร์ รวมท้ังความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เรื่องการจัดการการบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์               
จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 

ในส่วนการจัดกระบวนการเรียนรู้ มาตรา ๒๔ ของพรบ.การศึกษาแห่งชาติให้ระบุให้สถานศึกษาและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้ 

๑. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยคำนึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 

๒. ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ และการประยุกต์ความรู้มาเพื่อใช้ป้องกันและการแก้ไขปัญหา โดย
จัดการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมหลากหลาย ได้แก่ กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมสะเต็ม
ศึกษา กิจกรรม Coding เป็นต้น 

๓. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่าน
และเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  

๔. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆอย่างได้สัดส่วนสมดุลกันรวม                
ท้ังปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกกลุ่มสาระการเรียน 

๕. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมส่ือการเรียนและอำนวยความสะดวก
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมท้ังสามารถใช้ในการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้              
ท้ังผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากส่ือการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ 

๖. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการการเรียนรู้แบบภควันตภาพ (Ubiquitous Education) คือการ
เรียนรู้ได้ทุกเวลาทุกสถานท่ี โดยใช้ส่ือเทคโนโลยีในการเรียนรู้ ฝึกการศึกษาค้นคว้าความรู้ด้วยตนเองโดยใช้ 
อินเตอร์เน็ต ส่ือออนไลน์แอพพลิเคช่ัน  LINE,  Youtube, Facebook และเรียนรู้ผ่านบทเรียนออนไลน์ (E-
Learning)   โดยใช้   Google Apps for Education รูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น Google Docs , Google Sheets  
Google Slides , Google Form , Google Sites , Google Classroom , Google Docs, Google Drive 

การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางดังกล่าวสอดคล้องตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ ท่ีเน้น
ผู้เรียน เป็นสำคัญ คือให้ ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่  และส่ิงประดิษฐ์ใหม่โดยการใช้กระบวนการทางปัญญา
(กระบวนการคิด) กระบวนการทางสังคม (กระบวนการกลุ่ม ) และให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์และมีส่วนร่วมในการเรียน
สามารถนำความรู้ไป ประยุกต์ใช้ได้ โดยผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้อำนวยความสะดวกจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้
ผู้เรียน กล่าวคือ ลดบทบาทของผู้สอนจากการเป็นผู้บอกเล่าหรือบรรยายเป็นการวางแผนการจัดกิจกรรม     ให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการท่ีสำคัญคือกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ซึ่งเป็นกระบวนก าร              
ท่ีจะนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้โดยการคิดตามการสังเกต การต้ังคำถามการวางแผนเพื่อการทดลองการสำรวจ



๑๓๔ 
 

ตรวจสอบซึ่งเป็นวิธีการหาข้อมูลโดยตรงด้วยวิธีการท่ีหลากหลายท้ังเพิ่มปริมาณและคุณภาพกระบวนการแก้ปัญหา
การสืบค้นข้อมูลการอภิปรายและการส่ือสารความรู้ในรูปแบบต่างๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจกิจกรรมต่างๆ จะต้องเน้นท่ี
บทบาทของผู้เรียนต้ังแต่เริ่มคือร่วมวางแผนการเรียน รวมท้ังเน้นการวัดผลและการประเมินผลอย่างหลากหลายวิธี 
และต้องคำนึงว่ากิจกรรมการเรียนนั้นเน้นการพัฒนากระบวนการคิดวางแผนลงมือปฏิบัติสืบค้นข้อมูลรวบรวม
ข้อมลูด้วยวิธีการต่างๆ จากแหล่งเรียนรู้หลากหลาย ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลการแก้ปัญหา การมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกัน
และกันการสร้างคำอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลท่ีสืบค้นได้เพื่อนำไปสู่คำตอบของปัญหาหรือคำถามต่างๆในท่ีสุดเป็นการ
สร้างองค์ความรู้ ท้ังนี้กิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าวต้องพัฒนาผู้เรียนให้เจริญพัฒนาท้ังร่างกายอารมณ์สังคมและ
สติปัญญา 

การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กระบวนการท่ีสำคัญคือนักเรียนเป็นผู้คิดลงมือ
ปฏิบัติศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลายเน้นการใช้ส่ือเทคโนโลยี ICT การสอนแบบ STEM การ
สอนแบบ Coding ท้ังกิจกรรมภาคสนาม การสังเกต การสำรวจตรวจสอบ การทดลองในห้องปฏิบัติการ การศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลในโรงเรียน ชุมชน และการค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต การทำโครงงานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี การปฏิบัติกิจกรรมสะเต็มศึกษา กิจกรรม Coding  

การศึกษาจากแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น โดยคำนึงถึงวุฒิภาวะ ประสบการณ์เดิม ส่ิงแวดล้อมและ
วัฒนธรรมต่างกัน ท่ีนักเรียนได้รับรู้มาแล้วก่อนเข้าสู่ห้องเรียน การเรียนรู้ของนักเรียนจะเกิดข้ึนระหว่างท่ีนักเรียนมี
ส่วนร่วมในการทำกิจกรรมการเรียนนั้น มีความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ได้ พัฒนา
กระบวนการคิดขั้นสูงและคาดหวังว่ากระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวจะทำให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม ในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมท้ังสามารถส่ือสารและทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เจตคติทางวิทยาศาสตร์หรือจิตวิทยาศาสตร์ท่ีคาดหวังจะได้รับการพัฒนาขึ้นในตัว
นักเรียนโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ มีดังนี้  

- ความสนใจใฝ่รู้ 
- ความซื่อสัตย์ 
- ความอดทนมุ่งมั่น 
- การมีใจกว้างยอมรับความคิดเห็น 
- ความคิดสร้างสรรค์ 
- มีความสงสัยและกระตือรือร้นท่ีจะหาคำตอบ 
- ยอมรับเมื่อมีประจักษ์พยานหรือเหตุผลท่ีเพียงพอ 
ในการจัดการเรียนการสอนผู้สอนต้องศึกษาเป้าหมายและปรัชญาของการจัดการเรียนรู้ให้เข้าใจอย่าง             

ถ่องแท้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆ ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้น
กระบวนการและผู้เรียนมีความสำคัญท่ีสุดแล้วพิจารณาเลือกนำไปใช้ออกแบบกิจกรรมท่ีหลากหลายให้เหมาะสมกับ
เนื้อหาสาระเหมาะกับสภาพแวดล้อมของโรงเรียน แหล่งความรู้ของท้องถิ่นและท่ีสำคัญคือศักยภาพของผู้เรียนด้วย 
ดังนั้นในเนื้อหาสาระเดียวกันผู้สอนแต่ละโรงเรียนย่อมจัดการเรียนการสอนและใช้ส่ือการเรียนการสอนท่ีแตกต่างกัน
ได้ 

การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ช่วยให้มีการพัฒนาในทุก ๆด้านและครอบคลุมถึงเรื่องของความ
ตระหนักและผลของวิทยาศาสตร์ด้วยการจัดเรียนการสอนกลุ่มวิทยาศาสตร์ในทุกระดับจึงต้องดำเนินการท่ีจะ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาท่ีสมบูรณ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่ม
วิทยาศาสตร์ท่ีเน้นกระบวนการท่ีผู้เรียนเป็นผู้คิดลงมือปฏิบัติ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง อย่างมีระบบด้วยกิจกรรม
หลากหลาย กิจกรรมท่ีจะจัดให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้มีหลากหลายเช่น 

- กิจกรรมแก้ปัญหา 
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- กิจกรรมการสังเกต 
- กิจกรรมสำรวจตรวจสอบ 
- กิจกรรมการทดลอง 
- กิจกรรมสืบค้นข้อมูลท้ังจากแหล่งข้อมูลท่ีเป็นบุคคล เอกสารในห้องสมุด หรือหน่วยงานในท้องถิ่นจนถึง

การศึกษาค้นคว้าจากส่ือต่าง ๆ การสืบค้นทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
- กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมสะเต็มศึกษา 
- กิจกรรม Coding  
- กิจกรรมอภิปราย 

 
กระบวนการเรียนการสอนที่ใช้จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

การเรียนรู้เป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการพัฒนาความคิดความสามารถโดยอาศัยประสบการณ์และ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและส่ิงแวดล้อมทำให้บุคคลดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขในสังคมดังนั้นก่อนท่ีครูผู้สอนจะ
จัดการเรียนการสอนจะต้องตระหนักว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นด้วยตัวของผู้เรียนเองการเรียนรู้เรื่องใหม่จะมีพื้น ฐานมา
จากความรู้เดิม ฉะนั้นประสบการณ์ของนักเรียนจึงเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง กระบวนการเรียนรู้ท่ี
แท้จริงของนักเรียนไม่ได้เกิดจากการบอกเล่าของครูหรือนักเรียน เพียงแต่จดจำแนวคิดต่างๆท่ีมีผู้บอก    ให้เท่านั้น 
กระบวนการท่ีนักเรียนจะต้องสืบค้นเสาะหา สำรวจ ตรวจสอบ และค้นคว้าด้วยวิธีการต่างๆ จะทำให้ผู้เรียนเกิด
ความเข้าใจและเกิดการรับรู้จากความรู้นั้นอย่างยาวนาน สามารถนำมาใช้ได้เมื่อมีสถานการณ์ใดๆ มาเผชิญหน้า
ดังนั้นการท่ีนักเรียนจะสร้างองค์ความรู้ได้จึงต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  
 
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ( inquiry process ) 

กระบวนการเรียนการสอนเน้นการสืบเสาะหาความรู้ ( inquiry process ) เป็นการพัฒนาให้ผู้เรียนได้รับ
ความรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้จักใช้ความคิดของตนเองสามารถเสาะหาความรู้
หรือวิเคราะห์ข้อมูลได้ การจัดการให้นักเรียนเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้อาจทำได้เป็นขั้นตอนดังนี้ 
 ๑.ขั้นสร้างความสนใจ (engagement) เป็นการนำเข้าสู่บทเรียนหรือเรื่องท่ีสนใจซึ่งอาจเกิดขึ้นเอง    

จากความสงสัยหรืออาจเริ่มจากความสนใจของตัวนักเรียนเอง  หรือเกิดจากการอภิปรายภายในกลุ่มเรื่องท่ีน่าสนใจ
อาจมาจากเหตุการณ์ท่ีกำกำลังเกิดขึ้นอยู่ในช่วงเวลานั้น  หรือเป็นเรื่องท่ีเช่ือมโยงกับความรู้เดิมท่ีเพิ่งเรียนรู้มาแล้ว
เป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนสร้างคำถามกำหนดกำหนดประเด็นท่ีจะศึกษาในกรณีท่ียังไม่มีประเด็นใดน่าสนใจครูอาจให้
ศึกษาจากส่ือต่างๆ  หรือเป็นผู้กระตุ้นด้วยการเสนอประเด็นขึ้นมาก่อนแต่ไม่ควรบังคับให้นักเรียนยอมรับประเด็น
หรือคำถามท่ีครูกำลังสนใจเป็นเรื่องท่ีจะใช้ศึกษา 
 ๒.สำรวจและค้นหา (exploration) เมื่อทำความเข้าใจในประเด็นหรือคำถามท่ีสนใจจะศึกษาอย่าง   ถ่อง

แท้แล้วก็จะมีการวางแผนกำหนดแนวทางการสำรวจตรวจสอบต้ังสมมติฐานกำหนดทางเลือกท่ีเป็นไปได้ลงมือปฏิบัติ
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลข้อข้อสนเทศหรือปรากฏการณ์ต่างๆวิธีการตรวจสอบอาจทำได้หลายวิธี เช่นทำ          การ
ทดลองทำกิจกรรมภาคสนามการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยสร้างสถานการณ์จำลองการศึกษาข้อมูลเอกสารอ้างอิง 
หรือจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลอย่างเพียงพอท่ีจะใช้ในขั้นต่อไป 
 ๓. ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (explanation) เมื่อได้ข้อมูลอย่างเพียงพอจากการสำรวจตรวจสอบแล้วจึง

นำข้อมูลข้อสนเทศท่ีได้มาวิเคราะห์แปลผลสรุปผลและนำเสนอผลท่ีได้ในรูปแบบต่างๆ เช่นบรรยายสรุ ปสร้าง
แบบจำลองทางคณิตหรือวาดรูปสร้างตารางการค้นพบในขั้นนี้ อาจเป็นไปได้หลายทาง เช่นสนับสนุนสมมุติฐานท่ีต้ัง
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ไว้ โต้แย้งกับสมมุติฐานท่ีต้ังไว้ หรือไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นท่ีได้กำหนดไว้ แต่ผลท่ีได้จะอยู่ในรูปแบบใดก็สามารถ
สร้างความรู้และช่วยเกิดการเรียนรู้ได้ 
 ๔. ขั้นขยายผลความรู้  (elaboration) เป็นการนำความรู้ท่ีสร้างขึ้นไปเช่ือมโยงกับความรู้เดิมหรือแนวคิด

ท่ีได้ค้นคว้าเพิ่มเติมหรือนำแบบจำลองหรือข้อสรุปท่ีได้ไปอธิบายสถานการณ์หรือเหตุการณ์อื่นๆถ้าใช้อธิบายเรื่อง
ต่างๆได้มากก็แสดงว่ามีข้อจำกัดน้อยซึ่งก็จะช่วยเช่ือมโยงกับเรื่องต่างๆและทำให้เกิดความรู้กว้างขวางขึ้น 
 ๕. ขั้นประเมินผลเป็นการประเมินการเรียนรู้ (evaluation) ด้วยกระบวนการต่างๆว่านักเรียนมีความรู้

อะไรบ้างอย่างไรและมากน้อยเพียงใดจากขั้นนี้ก็นำไปสู่การนำความรู้ไปประยุกต์ในเรื่องอื่นๆ การนำความรู้หรือ
แบบจำลองไปใช้อธิบายหรือประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์หรือเรื่องอื่นจะนำไปสู่ข้อโต้แย้งหรือข้อจำกัด ซึ่งจะก่อให้เกิด
เป็นประเด็นหรือคำถามหรือปัญหาท่ีต้องสำรวจตรวจสอบต่อไปทำให้เกิดเป็นกระบวนการท่ีต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆจึง
เรียกว่ากระบวนการสืบเสาะหาความรู้จึงช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ท้ังเนื้อหาและหลักการทฤษฎีตลาดตลอดจน
การลงมือปฏิบัติเพื่อให้ได้ความรู้ซึ่งเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ต่อไป 

การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์นอกจากจะใช้กระบวนการดังกล่าวแล้วอาจใช้วิธีในการสืบเสาะหา
ความรู้ด้วยรูปแบบอื่นๆดังนี้ 

๑. การค้นหารูปแบบ (pattern seeking)  โดยท่ีนักเรียนเริ่มด้วย การสังเกตและบันทึกผลพบ
ปรากฏการณ์ตามธรรมชาติหรือทำการสำรวจตรวจสอบโดยท่ีไม่สามารถควบคุมตัวแปรได้แล้ว คิดหารูปแบบจาก
ข้อมูล เช่น จากการสังเกตผลฝรั่งในสวนจากหลายแห่งพบว่าฝรั่งท่ีได้รับแสงจะมีขนาดโตกว่าผลฝรั่งท่ีไม่ได้รับแสง
นักเรียนก็สร้างรูปแบบและสร้างความรู้ได้ 

๒. การจำแนกประเภทและการระบุชื่อ (classification and identification)    เป็นการจัดประเภท
ของวัตถุหรือเหตุการณ์เป็นกลุ่มหรือการระบุช่ือวัตถุหรือเหตุการณ์ท่ีเป็นสมาชิกของกลุ่มเช่นเราจะเป็นสัตว์ไม่มี
กระดูกสันหลังเหล่านี้ได้อย่างไรวัสดุใดนำไฟฟ้าได้ดีหรือไม่ดี สารต่าง ๆ เรานี้จำแนกอยู่ในกลุ่มใด 

๓. การสำรวจและค้นหา (exploring) เป็นการสังเกตและวัตถุหรือเหตุการณ์ในรายละเอียดหรือทำการ
สังเกตต่อเนื่องเป็นเวลานาน เช่น ใครมีการพัฒนาการอย่างไร เมื่อผสมของเหลวต่างชนิดกันเข้าด้วยกันจะเกิดอะไร
ขึ้น 

๔. การพัฒนาระบบ  (developing system)  เป็นการออกแบบทดสอบและปรับปรุงส่ิงประดิษฐ์หรือ
ระบบ 

๕. การสร้างแบบจำลองเพื่อการสำรวจตรวจสอบ (investigate models)  เป็นการสร้างแบบจำลอง
เพื่ออธิบายเพื่อให้เห็นถึงการทำงานเช่นการสร้างแบบจำลองระบบนิเวศ 
 
กระบวนการแก้ปัญหา (problem solving process) 

การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มีจุดมุ่งหมายประการหนึ่งคือในแน่นักเรียนได้ฝึกแก้ปัญหาต่างๆโดยผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติอย่างมีระบบผลท่ีได้จากการฝึกจะช่วยให้นักเรียนสามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาต่างๆ
ด้วยวิธีการคิดอย่างสมเหตุสมผลโดยใช้กระบวนการหรือวิธีการความรู้ทักษะต่างๆและความเข้าใจในปัญหานั้นมา
ประกอบกันเพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ปัญหา 

กิจกรรมการคิดและปฏิบัติ (Hands-on Mind-on Activities) 
นักการศึกษาวิทยาศาสตร์แนะนำให้ครูติดตามให้นักเรียนได้คิดและลงมือปฏิบัติเมื่อนักเรียนได้ลงมือปฏิบั ติ

จริงแล้วหรือได้ทำการทดลองต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์ก็จะเกิดความคิดและคำถามท่ีหลากหลาย 
การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ (Cooperative Learning) 
การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจเป็นกระบวนการเรียนรู้ ท่ีสามารถนำมาใช้ในการเรียนการสอนทาง

วิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสมวิธีหนึ่ง เนื่องจากขณะท่ีนักเรียนทำกิจกรรมร่วมกันในกลุ่มนักเรียนจะได้มีโอกาส
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แลกเปล่ียนความรู้ความสามารถไปในกลุ่มเล็กและการท่ีแต่ละคนมีวัยใกล้เคียงกันทำให้สามารถส่ือสารกันได้เป็น
อย่างดีในการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจท่ีมีประสิทธิภาพนั้นต้องมีรูปแบบหรือการจัดระบบอย่างดีนักศึกษาหลายท่าน
ได้ทำการศึกษาค้นคว้าอย่างกว้างขวางเพื่อจะได้นำมาใช้การเรียนการสอนวิชาต่างๆรวมท้ัง วิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ด้วย 
 
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เพื่อท่ีจะทราบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้หรือไม่เพียงใดจำเป็นต้องมี
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในอดีตการวัดและการประเมินผลส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการใช้
ข้อสอบซึ่งไม่สามารถสนองเจตนารมณ์การเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนคิดลงมือปฏิบัติ การวัดผลและประเมินผล
อาจจัดทำได้หลากหลาย เช่นการวัดผลออนไลน์รูปแบบต่างๆ อาทิ Google Form , โปรแกรมถามตอบ Online 
Kahoot ดังนั้นผู้สอนต้องตระหนักว่าการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลเป็นกระบวนการเดียวกันและ
จะต้องวางแผนไปพร้อมกัน  
 
แนวทางการวัดผลและการประเมินผล 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้จะบรรลุผลตามเป้าหมายการเรียนการสอนท่ีวางไว้ได้ควรมีแนวปฏิบัติ
ดังต่อไปนี ้

๑. ต้องวัดผลและประเมินผลท้ังความรู้ความคิดความสามารถทักษะและกระบวนการเจตคติคุณธรรม
จริยธรรมค่านิยมในวิทยาศาสตร์รวมทั้งโอกาสในการเรียนของผู้เรียน 

๒. วิธีการวัดและประเมินผลต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีกำหนดไว้ 
๓. ต้องเก็บข้อมลูท่ีได้จากการวัดและประเมินผลอย่างตรงไปตรงมาและต้องประเมินผลภายใต้ข้อมูล 

ท่ีมีอยู่ 
๔. ผลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องนำไปสู่การแปลผลและลงข้อสรุปท่ีสมเหตุสมผล 
๕. การวัดและประเมินผลต้องมีความเท่ียงตรงและเป็นธรรมท้ังในด้านวิธกีารวัดและโอกาสของการ 

ประเมิน 
๖. การวัดและประเมินผลด้วยเครื่องมือท่ีทันสมัยน่าสนใจและมีความถูกต้อง เท่ียงตรง แปลผลได้ 

 
จุดมุ่งหมายของการวัดผลและประเมินผล 

๑. เพื่อไปนี่ใช้ความรู้ความสามารถทักษะและกระบวนการเจตคติคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมของผู้เรียน
และเพื่อซ่อมเสริมผู้เรียนให้พัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะได้เต็มตามศักยภาพ 

๒. เพื่อใช้เป็นข้อมูลป้องกันให้แก่ตัวผู้เรียนเองว่าบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้เพียงใด 
๓. เพื่อใช้ข้อมูลในการสรุปผลการเรียนรู้และเปรียบเทียบถึงระดับพัฒนาการของการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผลจึงต้องมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อกระบวนการเรียนการสอนวิธีการวัดและการ

ประเมินผลท่ีสามารถสะท้อนผลการเรียนรู้อย่างแท้จริงของผู้เรียนแล้วกระบวนการเรียนรู้และ ผลการเรียนรู้              
ท้ัง ๓ ด้านตามท่ีกล่าวมาแล้วจึงต้องวัดได้ประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic asseaament) 

 
 
 
 
 



๑๓๘ 
 

การวัดและการประเมินผลจากสภาพจริง 
กิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนมีหลากหลาย เช่น กิจกรรมสำรวจภาคสนามกิจกรรม สำรวจตรวจสอบ              

การทดลอง กิจกรรมศึกษาค้นคว้า กิจกรรมศึกษาปัญหาพิเศษหรือโครงงานวิทยาศาสตร์ อย่างไรก็ตามในการทำ
กิจกรรมเหล่านี้ต้องคำนึงถึงว่าผู้เรียนแต่ละคนมีศักยภาพแตกต่างกันผู้เรียนแต่ละคนจึงอาจทำงานช้ินเดียวกันได้
เสร็จในเวลาท่ีแตกต่างกันและผลงานท่ีได้ก้อยอาจแตกต่างกันเมื่อผู้เรียนทำกิจกรรมเหล่านี้แล้วก็จะต้องเก็บรวบรวม
ผลงานเช่นรายงาน ช้ินงานบันทึก และทักษะปฏิบัติต่างๆ มีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ความรักความซาบซึ้ งกิจกรรม
ผู้เรียนได้ทำในผลงานเหล่านี้ต้องใช้วิธีประเมินท่ีมีความเหมาะสมและแตกต่างกันเพื่อช่วยให้สามารถประเมินความรู้
ความสามารถและความรู้สึกนึกคิดท่ีแท้จริงของผู้เรียนได้ การวัดและการประเมินผลจากสภาพจริงจะมีประสิทธิภาพ
ก็ต่อเมื่อมีการประเมินหลายหลายด้านหลากหลายวิธีในสถานการณ์ต่างๆท่ีสอดคล้องกับชีวิตจริงและต้องประเมิน
อย่างต่อเนื่องเพื่อจะได้ข้อมูลท่ีมากพอท่ีจะสะท้อนความสามารถท่ีแท้จริงของผู้เรียนได้ 
 
ลักษณะสำคัญของการวัดและประเมินผลจากสภาพจริง 

๑. การวัดและการประเมินผลจากสภาพจริงมีลักษณะท่ีสำคัญคือใช้วิธีการประเมินกระบวนการท่ีซับซ้อน
ความสามารถในการปฏิบัติงานศักยภาพของเรียนในด้านการผู้ผลิตและกระบวนการท่ีได้ผลผลิตมากกว่าท่ี
จะประเมินว่าผู้เรียนสามารถจดจำความรู้อะไรได้บ้าง 

๒. เป็นการประเมินความสามารถของผู้เรียนเพื่อวินิจฉัยผู้เรียนในส่วนท่ีควรส่งเสริมได้ส่วนท่ีควรจะแก้ไข
ปรับปรุงเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพตามความสามารถความสนใจและความต้องการของ 
แต่ละบุคคล 

๓. เป็นการประเมินท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมประเมินผลงานของท้ังตนเองและของเพื่อนร่วมห้องเพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักตัวเองเช่ือมั่นในตัวเองสามารถพัฒนาตนเองได้ 

๔. ข้อมลูท่ีได้จากการประเมินจะสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการเรียนการสอนและการวางแผนการสอนของ
ผู้สอนว่าสามารถตอบสนองความสามารถ ความสนใจความต้องการของผู้เรียนแต่ละบุคคลได้หรือไม่ 

๕. ประเมินความสามารถของผู้เรียนในการถ่ายโอนการเรียนรู้ไปสู่ชีวิตจริงได้ 
๖. ถูกประเมินด้านต่าง ๆด้วยวิธีท่ีหลากหลายในสาขาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

 
วิธีการและแหล่งข้อมูลที่ใช้ 

เพื่อให้การวัดและการประเมินผล ได้สะท้อนความสามารถท่ีแท้จริงของผู้เรียนผลการประเมินอาจจะได้มา
จากแหล่งข้อมูลและสถานการณ์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

๑. สังเกต การแสดงออกเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม 
๒. ช้ินงาน ผลงาน รายงาน  และบันทึกของผู้เรียน 
๓. การสัมภาษณ์ 
๔. การวัดและประเมินผลภาคปฏิบัติ 
๕. การวัดและประเมินผลด้านความรู้ความสามารถ 
๖. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้โดยแฟ้มผลงาน 
๗. การวัดและการประเมินผลออนไลน์รูปแบบต่างๆ อาทิ Google Form , โปรแกรมถามตอบ Online 

Kahoot 
 
 
 



๑๓๙ 
 

การวัดและการประเมินผลด้านความสามารถ 
ความสามารถของผู้เรียนประเมินได้จากการแสดงออกโดยตรงจากการทำงานต่างๆเป็นสถานการณ์ ท่ี

กำหนดให้ซึ่งเป็นของจริงหรือใกล้เคียงกับสภาพจริงและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แก้ปัญหาหรือปฏิบัติงานได้จริงโดย
ประเมินจากกระบวนการทำงานกระบวนการคิดโดยเฉพาะความคิดขั้นสูงและผลงานท่ีได้ 

ลักษณะสำคัญของการประเมินความสามารถคือกำหนดวัตถุประสงค์ของงานวิธีการทำงานผลสำเร็จของ
งานมีคำส่ังควบคุมสถานการณ์ในการปฏิบัติงานและมีเกณฑ์การให้คะแนนท่ีชัดเจนการประเมินความสามารถท่ี
แสดงออกของผู้เรียนทำได้หลายแนวทางต่างๆกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมสถานการณ์และความสนใจของผู้เรียนดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้ 

๑. มอบหมายงานให้ทำงานท่ีมอบหมายให้ทำต้องมีความหมายมีความสำคัญมีความสัมพันธ์กับหลักสูตร
เนื้อหาวิชาในชีวิตจริงของผู้เรียนผู้เรียนต้องใช้ความรู้หลายด้านในการปฏิบัติงานท่ีสามารถสะท้อนให้เห็นถึง
กระบวนการทำงานและการใช้ขับความคิดอย่างลึกซึ้ง 

๒. กำหนดช้ินงานหรืออุปกรณ์หรือส่ิงประดิษฐ์ให้ผู้เรียนวิเคราะห์องค์ประกอบและกระบวนการทำงานและ
เสนอแนวทางเพื่อพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓. กำหนดตัวอย่างช้ินงานให้และให้ผู้เรียนศึกษาช้ินงานนั้นและสร้างช้ินงานท่ีมีลักษณะของการทำงานได้
เหมือนหรือดีกว่าเดิม 

๔. สร้างสถานการณ์จำลองท่ีสัมพันธ์กับชีวิตจริงของผู้เรียนโดยกำหนดสถานการณ์แล้วให้ผู้เรียนลงมือ
ปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหา 
 
การประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้แฟ้มผลงาน ( Portfolio Assessment ) 
แฟ้มผลงาน คือ อะไร 

 เมื่อผู้เรียนทำกิจกรรมต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ท้ังในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียน
ก็ตามก็จะมีผลงานท่ีได้จากการทำกิจกรรมเหล่านั้นปรากฏอยู่เสมอซึ่งสามารถจำแนกผลงานตามกิจกรรมต่างๆดังนี้ 

๑. การฟังบรรยายเมื่อผู้เรียนฟังบรรยายก็จะมีสมุดจดคำบรรยายซึ่งอาจอยู่ในรูปของบันทึกอย่างละเอียด
หรือบันทึกแบบย่อท้ังนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของความชอบความเคยชินของผู้เรียนในการบันทึกคำบรรยาย 

๒. การทำการทดลองผลงานของผู้เรียนท่ีเกี่ยวข้องกับการทดลองอาจจะประกอบด้วยการวางแผน              
การทดลองท้ังในรูปของบันทึกอย่างเป็นระบบหรือบันทึกอย่างย่อการบันทึกผลการทดลองและปัญหาท่ีพบขณะ         
ทำการทดลองการแปลผลสรุปผลและอภิปรายผลการทดลองและผลงาน สุดท้ายท่ีเกี่ยวข้องกับการทดลองคือ             
การรายงานผลการทดลองท่ีผู้เรียนอาจทำเป็นกลุ่มหรือเป็นเดียวก็ได้ 

๓. การอภิปรายผลงานของผู้เรียนท่ีเกี่ยวข้องกับการอภิปรายคือว่าหัวข้อและข้อมูลท่ีจะมานำมาใช้ใน
อภิปรายผลท่ีได้จากการอภิปรายรวมรวมทั้งข้อสรุปต่างๆ 

๔. การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากเป็นผลงานท่ีสำคัญประการหนึ่งของผู้เรียนท่ีเกิดจากการท่ีได้รับมอบหมาย
จากครูผู้สอน ให้ไปค้นคว้าหาความรู้ในเรื่องต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับหัวข้อหรือประเด็นท่ีกำลังศึกษาผลงาน           ท่ีได้
จากการค้นคว้าเพิ่มเติมอาจจะอยู่ในรูปของรายงานการทำวิจัยเอกสารหรือบันทึกประเด็นสำคัญซึ่งอาจนำไปใช้
ประกอบการอภิปรายในช่ัวโมงก็ได้ 

๕. ศึกษานอกสถานท่ี การศึกษานอกสถานท่ีจัดเป็นวิธีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ตรงกับเรื่อง            
ท่ีกำลังศึกษาผลงานท่ีได้อาจประกอบด้วยบันทึกการสังเกตการตอบคำถามหรือปัญหาจากใบงานการเขียนรายงาน
ส่ิงท่ีค้นพบ 

นอกจากกิจกรรมท่ีได้กล่าวมาแล้วยังอาจมีกิจกรรมอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนซึ่งผู้เรียนสามารถ
แสดงออกถึงความสามารถอื่น ๆ อีกด้วยเช่นการส่ือสารผลงานเหล่านี้ถ้าได้รับการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างมีระบบ



๑๔๐ 
 

ด้วยตัวผู้เรียนเองตามช่วงเวลาท้ังก่อนและหลังความคิดโดยได้รับคำแนะนำจากครูผู้สอนและผู้เรียนฝึกทำจนเคยชิน
แล้วและถือเป็นผลงานท่ีสำคัญยิ่งท่ีใช้ในการประเมินการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนต่อไป 

 
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ 

๑. บทบาทสำคัญของสื่อต่อการเรียนรู้ 
 การจัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๖๔๒ เน้นให้เกิดการเรียนรู้ได้              
ทุกเวลาทุกสถานท่ีและต้องจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนตลอดเวลาส่ือการเรียนการสอนจึงมีบทบาทสำคัญยิ่ง
อีกประการหนึ่งต่อการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยเน้นให้ใช้จากส่ือใกล้ตัวท่ีอยู่ในท้องถิ่นเป็น
สำคัญและสังคมโลกปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้โลกไร้พรมแดนการใช้ส่ือประเภทเทคโนโลยีสาระสนเทศจึงมี
บทบาทขึ้นด้วย 

๒. ประเภทของสื่อการเรียนการสอน 
 ส่ือการเรียนการสอนมีความหลากหลายประเภทท้ังท่ีเป็นส่ือของจริง ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
ส่ือมัลติมีเดีย ส่ือการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพจะช่วยส่งเสริมกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ ติดตามบทเรียนและ
สร้างความรู้ความเข้าใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่ือการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีสำคัญ
ประกอบด้วย 

๑. อุปกรณ์การทดลอง ซึ่งมีท้ังอุปกรณ์วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เช่น กล้องจุลทรรศน์ เครื่องช่ัง มัลติมิเตอร์ 
    เครื่องแก้ว และอุปกรณ์เฉพาะท่ีใช้ในประกอบการทดลองบางการทดลอง 
๒. ส่ือส่ิงพิมพ์  ได้แก่ หนังสือเรียนหนังสือ อ่านประกอบ แผนภาพ แผ่นโปสเตอร์ วารสาร นิตยสาร

หนังสือพิมพ์รายวัน ส่ิงเหล่านี้จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจท้ังท่ีเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท้ังทางตรง
และทางอ้อม 

๓. ส่ือโสตทัศนูปกรณ์ ได้แก่ แผนภาพโปร่งใส วีดีทัศน์ สไลด์  
๔. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ส่ือประเภท เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ส่ือออนไลน์ Application   Youtube  

Facebook บทเรียนออนไลน์ (E-Learning) โดยใช้  Google Apps for Education รูปแบบต่าง ๆ อาทิ
เช่น Google Docs , Google Sheets  Google Slides , Google Form , Google Sites , Google 
Classroom , Google Docs, Google Drive รวมทั้งอุปกรณ์ทดลองท่ีใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์  

๕. สารเคมี วัสดุส้ินเปลือง 
๖. อุปกรณ์ของจริง ได้แก่ ตัวอย่างของส่ิงมีชีวิต  ตัวอย่างหินแร่ และสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ 

  เนื่องจากมีส่ืออยู่หลากหลายผู้สอน ต้องมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์วินิจฉัยและตัดสินใจเลือกใช้
ส่ืออย่างเหมาะสมคุ้มค่า และประหยัดท้ังนี้ครูผู้สอนอาจจะทำหรือจัดหาวัสดุในท้องถิ่นทดแทนวัสดุท่ีมีราคาแพง 
หรืออาจใช้ส่ือเพื่อช่วยประหยัดเวลาในการศึกษาหรือใช้ส่ือแทนกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีอาจเกิดอันตราย เช่น 
การทดลองท่ีเกิดระเบิดอย่างรุนแรง 
 
แหล่งการเรียนรู้ 

การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ต้องส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้ ทุกเวลา 
ทุกสถานท่ีและเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต จากการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย แหล่งเรียนรู้สำหรับวิชาวิทยาศาสตร์ 
ไม่จำเป็นต้องอยู่เฉพาะในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน หรือจากหนังสือเรียนเท่านั้น แต่จะ
รวมถึงแหล่งเรียนรู้หลากหลาย ท้ังในโรงเรียนและนอกโรงเรียนดังนี้ 

- ส่ือส่ิงพิมพ์ เช่น หนังสือเรียน หนังสืออ้างอิง หนังสืออ่านประกอบ หนังสือพิมพ์ วารสาร 



๑๔๑ 
 

- ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ มัลมิเดีย CAI วีดีทัศน์ และรายการวิทยาศาสตร์ท่ีผ่านส่ือวิทยุโทรทัศน์  
อินเตอร์เน็ต  Application  Youtube, Facebook และบทเรียนออนไลน์  (E-Learning)  โดยใช้   
Google Apps for Education รูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น Google Docs , Google Sheets  Google 
Slides , Google Form , Google Sites , Google Classroom , Google Docs, Google Drive 

- แหล่งเรียนรู้ ในโรงเรียน เช่น ห้องสมุด 
- แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น เช่น ห้องสมุดมีชีวิตอบจ. ชลบุรี  ท้องฟ้าจำลองชลบุรี  อุทยานการเรียนรู้ชลบุรี 

สวนสัตว์  พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์  
- แหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นบุคคล เช่น ปราชญ์ท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ครู อาจารย์ ทูตสะเต็ม  
ท้ังนี้ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ครูผู้สอนควรพิจารณาใช้แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ให้สอดคล้อง 

กับสาระ และมาตรฐานการเรียนรู้ และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดท่ีผู้เรียนจะได้รับการพัฒนา ท้ังด้านความรู้ความคิด
ทักษะกระบวนการ เจตคติ คุณธรรม และค่านิยมจาก แหล่งเรียนรู้เหล่านั้นอาจจะส่งผล ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
เต็มศักยภาพ 
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                   ภาคผนวก 
 

อภิธานศพัท์ 
 

กระบวนทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Process) เป็นกระบวนการในการศึกษาหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่ง
ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก การต้ังคำถามหรือกำหนดปัญหา การสร้างสมมติฐานหรือคาดการณ์คำตอบ  
การออกแบบ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล การลงข้อสรุป และการส่ือสาร 
กำหนดปัญหา (define problem) 
 ระบคุำถาม ประเด็นหรือสถานการณ์ท่ีเป็นข้อสงสัยเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาหรืออภิปรายร่วมกัน 
แก้ปัญหา (solve problem) 
 หาคำตอบของปัญหาท่ียังไม่รู้วิธีการมาก่อน ท้ังปญัหาท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์โดยตรงและปัญหาใน
ชีวิตประจำวันโดยใช้เทคนิคและ วิธีการต่าง ๆ 
เขยีนแผนผัง/วาดภาพ (construct diagram/ illustrate) 

นำเสนอข้อมูลหรือผลการสำรวจตรวจสอบด้วยแผนผัง กราฟหรือภาพวาด 
คาดคะเน (predict) 

คาดการณ์ผลท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตโดยอาศัยข้อมูลท่ีสังเกตได้และประสบการณ์ท่ีมี 
คำนวณ (calculate) 

หาผลลัพธ์จากข้อมูล โดยใช้หลักการ ทฤษฎี หรือวิธีการทางคณิตศาสตร์ 
จำแนก (classify) 

จัดกลุ่มของส่ิงต่าง ๆ โดยอาศัยลักษณะท่ีเหมือนกันเป็นเกณฑ์ 
ต้ังคำถาม (ask question) 

พูดหรือเขียนประโยค หรือวลีเพื่อให้ได้มาซึ่งการค้นหาคำตอบท่ีต้องการ 
ทดลอง (conduct/experiment) 

ปฏิบัติการเพื่อหาคำตอบของคำถาม หรือปัญหาในการทดลอง โดยต้ังสมมติฐานเพื่อเป็นแนวทางในการ
กำหนดตัวแปรและวางแผนดำเนินการเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน 
นำเสนอ (present) 

แสดงข้อมูล เรื่องราว หรือความคิด เพื่อให้ผู้อื่นรับรู้หรือพิจารณา 
บรรยาย (describe) 

ให้รายละเอียดของเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนให้ผู้อื่นได้รับรู้ด้วยการบอกหรือเขียน 
บันทึก (record) 

เขียนข้อมูลท่ีได้จากการสังเกตเพื่อช่วยจำ หรือเพื่อเป็นหลักฐาน 
เปรียบเทียบ (compare) 

บอกความเหมือน และ/หรือความแตกต่าง ของส่ิงท่ีเทียบเคียงกัน 
 
แปลความหมาย (interpret) 

แสดงความหมายของข้อมูลจากหลักฐานท่ีปรากฏ เพื่อลงข้อสรุป 
เลือกใช้ (select) 

พิจารณา และตัดสินใจนำวัสดุส่ิงของ อุปกรณ์ หรือวิธีการมาใช้ได้อย่างเหมาะสม 
วัด (measure) 
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หาขนาด หรือปริมาณ ของส่ิงต่าง ๆ โดยใช้เครื่องมือ ท่ีเหมาะสม 
วิเคราะห ์(analyze) 

แยกแยะ จัดระบบ เปรียบเทียบจัดลำดับ 
สร้างแบบจำลอง (construct model) 

นำเสนอแนวคิด หรือเหตุการณ์ในรูปของแผนภาพ ช้ินงานสมการ ข้อความ คำพูดและ/หรือใช้แบบจำลอง
เพื่ออธิบายความคิด วัตถุ หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ 
สังเกต (observe) 

หาข้อมูลด้วยการใช้ประสาทสัมผัสท้ังห้า ท่ีเหมาะสมตามข้อเท็จจริงท่ีปรากฏ โดยไม่ใช้ ประสบการณ์เดิม
ของผู้สังเกต 
สำรวจ (explore) 

หาข้อมูลเกี่ยวกับส่ิงต่าง ๆ โดยใช้วิธีการและเทคนิคท่ีเหมาะสม เพื่อนำข้อมูลมาใช้ตามวัตถุประสงค์ท่ี
กำหนดไว้ 
สืบค้นข้อมูล (search) 

หาข้อมูล หรือข้อสนเทศท่ีมีผู้รวบรวมไว้แล้วจากแหล่งต่าง ๆมาใช้ประโยชน์ 
สื่อสาร (communicate) 

นำเสนอ และแลกเปล่ียนความคิด ข้อมูล หรือผลจากการสำรวจตรวจสอบ ด้วยวิธีที่เหมาะสม 
อธิบาย (explain) 

กล่าวถึงเรื่องราวต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล และมีข้อมูล หรือประจักษ์พยานอ้างอิง 
อภิปราย (discuss) 

แสดงความคิดเห็นต่อประเด็นหรือคำถามอย่างมีเหตุผลโดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ ของผู้อภิปราย
และข้อมูลประกอบ 
ออกแบบการทดลอง (design experiment) 

กำหนด และวางแผนวิธีการทดลองให้สอดคล้องกับ สมมติฐานและตัวแปรต่าง ๆ รวมทั้งการบันทึกข้อมูล 
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) 
 เป็นกระบวนการท่ีส่งเสริมให้นักเรียนได้สืบค้น  สืบเสาะ  สำรวจ  ตรวจสอบ  และค้นคว้าด้วยวิธีการต่างๆ  
จนเกิดความเข้าใจและรับรู้ความรู้นั้นอย่างมีความหมาย 
 
สะเต็มศึกษา  (STEM Education) 

เป็นคำย่อจากภาษาอังกฤษของศาสตร์ 4 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี 
(Technology)  วิศวกรรมศาสตร์(Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics)  หมายถึงองค์ความรู้ วิชาการ
ของศาสตร์ท้ังส่ีท่ีมีความเช่ือมโยงกันในโลกของความเป็นจริงท่ีต้องอาศัยองค์ความรู้ต่างๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกัน
ในการดำเนินชีวิตและการทำงาน 
Coding  

คือ ส่วนหนึ่งของหลักสูตรวิทยาการคำนวณท่ีบรรจุอยู่ในสาระเทคโนโลยี กลุ่มสาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เป้าหมาย มุ่งเน้นให้นักเรียนฝึกคิดอย่างเป็นระบบ ค้นเจอปัญหาและเงื่อนไข รู้เหตุและผล เข้าใจกระบวนการทำงาน
เพื่อแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นทักษะสำคัญและจำเป็นสำหรับเด็กในศตวรรษใหม่ 
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โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้หลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปี ๑ - ๖   
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) 

ห้องที่ ๑ - ๔ 
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โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 
ห้องท่ี ๑ วิทย์-คณิต-อังกฤษ 

 

 
 
 
 
 

ป.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 880  รายวิชาพื้นฐาน 880 
ท๑๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ 200  ท๑๒๑๐๑ ภาษาไทย ๒ 200 

ค๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑ 160  ค๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๒ 160 
ว๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑ 120  ว๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒ 120 

ส๑๑๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๑ 40  ส๑๒๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๒ 40 
ส๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๑ 40  ส๑๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๒ 40 

พ๑๑๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๑ 40  พ๑๒๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๒ 40 
ศ๑๑๑๐๑ ศิลปะ ๑ 40  ศ๑๒๑๐๑ ศิลปะ ๒ 40 

ง๑๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๑ 40  ง๑๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๒ 40 
อ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ 200  อ๑๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๒ 200 

รายวิชาเพ่ิมเติม 200  รายวิชาเพ่ิมเติม 200 
ว๑๑๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๑ 40  ว๑๒๒๐๑ คอมพิวเตอร ์๒ 40 

ส๑๑๒๓๑ หน้าที่พลเมือง ๑ 40  ส๑๒๒๓๒ หน้าที่พลเมือง ๒ 40 
ค๑๑๒๐๑ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 40  ค๑๒๒๐๑ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 40 

ว๑๑๒๐๑ สนุกกับวิทยาศาสตร ์ 40  ว๑๒๒๐๑ สนุกกับวิทยาศาสตร ์ 40 
อ๑๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40  อ๑๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
กิจกรรมแนะแนว 40  กิจกรรมแนะแนว 40 

ลูกเสือ-เนตรนารี 40  ลูกเสือ-เนตรนารี 40 
กิจกรรมชุมนุม  30  กิจกรรมชุมนุม  30 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 
รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 



๑๔๖ 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

ห้องท่ี ๑ วิทย์-คณติ-อังกฤษ 
 

 
 
 
 
 

ป.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 880  รายวิชาพื้นฐาน 880 
ท๑๓๑๐๑ ภาษาไทย ๓ 200  ท๑๔๑๐๑ ภาษาไทย ๔ 200 

ค๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๓ 160  ค๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๔ 160 
ว๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓ 120  ว๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔ 120 

ส๑๓๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๓ 40  ส๑๔๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๔ 40 
ส๑๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๓ 40  ส๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๔ 40 

พ๑๓๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๓ 40  พ๑๔๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๔ 40 
ศ๑๓๑๐๑ ศิลปะ ๓ 40  ศ๑๔๑๐๑ ศิลปะ ๔ 40 

ง๑๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๓ 40  ง๑๔๑๐๑ การงานอาชีพ ๔ 40 
อ๑๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓ 200  อ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๔ 200 

รายวิชาเพ่ิมเติม 200  รายวิชาเพ่ิมเติม 200 
ว๑๓๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๓ 40  ว๑๔๒๐๑ คอมพิวเตอร ์๔ 40 

ส๑๓๒๓๓ หน้าที่พลเมือง ๓ 40  ส๑๔๒๓๔ หน้าที่พลเมือง ๔ 40 
ค๑๓๒๐๑ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 40  ค๑๔๒๐๑ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 40 

ว๑๓๒๐๑ สนุกกับวิทยาศาสตร ์ 40  ว๑๔๒๐๑ สนุกกับวิทยาศาสตร ์ 40 
อ๑๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40  อ๑๔๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
กิจกรรมแนะแนว 40  กิจกรรมแนะแนว 40 

ลูกเสือ-เนตรนารี 40  ลูกเสือ-เนตรนารี 40 
กิจกรรมชุมนุม  30  กิจกรรมชุมนุม  30 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 
รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 



๑๔๗ 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู ้

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

ห้องท่ี ๑ วิทย์-คณิต-อังกฤษ 
 

 
 
 
 

ป.๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 880  รายวิชาพื้นฐาน 880 

ท๑๕๑๐๑ ภาษาไทย ๕ 160  ท๑๖๑๐๑ ภาษาไทย ๖ 160 
ค๑๕๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๕ 160  ค๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๖ 160 

ว๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๕ 120  ว๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๖ 120 
ส๑๕๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๕ 80  ส๑๖๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๖ 80 

ส๑๕๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๕ 40  ส๑๖๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๖ 40 
พ๑๕๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๕ 80  พ๑๖๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๖ 80 

ศ๑๕๑๐๑ ศิลปะ ๕ 80  ศ๑๖๑๐๑ ศิลปะ ๖ 80 
ง๑๕๑๐๑ การงานอาชีพ ๕ 80  ศ๑๖๑๐๑ การงานอาชีพ ๖ 80 

อ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕ 80  ศ๑๖๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๖ 80 
รายวิชาเพ่ิมเติม 200  รายวิชาเพ่ิมเติม 200 

ว๑๕๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๕ 40  ว๑๖๒๐๑ คอมพิวเตอร ์๖ 40 
ส๑๕๒๓๕ หน้าที่พลเมือง ๕ 40  ส๑๖๒๓๖ หน้าที่พลเมือง ๖ 40 

ค๑๕๒๐๑ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 40  ค๑๖๒๐๑ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 40 
ว๑๕๒๐๑ สนุกกับวิทยาศาสตร ์ 40  ว๑๖๒๐๑ สนุกกับวิทยาศาสตร ์ 40 

อ๑๕๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40  อ๑๖๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 

กิจกรรมแนะแนว 40  กิจกรรมแนะแนว 40 
ลูกเสือ-เนตรนารี 40  ลูกเสือ-เนตรนารี 40 

กิจกรรมชุมนุม  30  กิจกรรมชุมนุม  30 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 



๑๔๘ 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

ห้องท่ี ๒ ด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ , ภาษาจีน , ภาษาญี่ปุ่น) 

 
 
 
 
 
 
 

ป.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 880  รายวิชาพื้นฐาน 880 
ท๑๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ 200  ท๑๒๑๐๑ ภาษาไทย ๒ 200 

ค๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑ 160  ค๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๒ 160 
ว๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑ 120  ว๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒ 120 

ส๑๑๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๑ 40  ส๑๒๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๒ 40 
ส๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๑ 40  ส๑๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๒ 40 

พ๑๑๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๑ 40  พ๑๒๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๒ 40 
ศ๑๑๑๐๑ ศิลปะ ๑ 40  ศ๑๒๑๐๑ ศิลปะ ๒ 40 

ง๑๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๑ 40  ง๑๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๒ 40 
อ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ 200  อ๑๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๒ 200 

รายวิชาเพ่ิมเติม 200  รายวิชาเพ่ิมเติม 200 
ว๑๑๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๑ 40  ว๑๒๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๒ 40 

ส๑๑๒๓๑ หน้าที่พลเมือง ๑ 40  ส๑๒๒๓๒ หน้าที่พลเมือง ๒ 40 
อ๑๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40  อ๑๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40 

จ๑๑๒๐๑ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 40  จ๑๒๒๐๑ ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 40 
ญ๑๑๒๐๑ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 40  ญ๑๒๒๐๑ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
กิจกรรมแนะแนว 40  กิจกรรมแนะแนว 40 

ลูกเสือ-เนตรนารี 40  ลูกเสือ-เนตรนารี 40 
กิจกรรมชุมนุม  30  กิจกรรมชุมนุม  30 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 
รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 



๑๔๙ 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

ห้องท่ี ๒ ด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ , ภาษาจีน , ภาษาญี่ปุ่น) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ป.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 880  รายวิชาพื้นฐาน 880 
ท๑๓๑๐๑ ภาษาไทย ๓ 200  ท๑๔๑๐๑ ภาษาไทย ๔ 200 

ค๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๓ 160  ค๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๔ 160 
ว๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓ 120  ว๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔ 120 

ส๑๓๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๓ 40  ส๑๔๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๔ 40 
ส๑๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๓ 40  ส๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๔ 40 

พ๑๓๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๓ 40  พ๑๔๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๔ 40 
ศ๑๓๑๐๑ ศิลปะ ๓ 40  ศ๑๔๑๐๑ ศิลปะ ๔ 40 

ง๑๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๓ 40  ง๑๔๑๐๑ การงานอาชีพ ๔ 40 
อ๑๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓ 200  อ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๔ 200 

รายวิชาเพ่ิมเติม 200  รายวิชาเพ่ิมเติม 200 
ว๑๓๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๓ 40  ว๑๔๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๔ 40 

ส๑๓๒๓๓ หน้าที่พลเมือง ๓ 40  ส๑๔๒๓๔ หน้าที่พลเมือง ๔ 40 
อ๑๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40  อ๑๔๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40 

จ๑๓๒๐๑ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 40  จ๑๔๒๐๑ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 40 
ญ๑๓๒๐๑ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 40  ญ๑๔๒๐๑ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
กิจกรรมแนะแนว 40  กิจกรรมแนะแนว 40 

ลูกเสือ-เนตรนารี 40  ลูกเสือ-เนตรนารี 40 
กิจกรรมชุมนุม  30  กิจกรรมชุมนุม  30 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 
รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 



๑๕๐ 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

ห้องท่ี ๒ ด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ , ภาษาจีน , ภาษาญี่ปุ่น) 

 
 
 
 
 
 
 

ป.๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 880  รายวิชาพื้นฐาน 880 
ท๑๕๑๐๑ ภาษาไทย ๕ 160  ท๑๖๑๐๑ ภาษาไทย ๖ 160 

ค๑๕๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๕ 160  ค๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๖ 160 
ว๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๕ 120  ว๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๖ 120 

ส๑๕๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๕ 80  ส๑๖๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๖ 80 
ส๑๕๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๕ 40  ส๑๖๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๖ 40 

พ๑๕๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๕ 80  พ๑๖๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๖ 80 
ศ๑๕๑๐๑ ศิลปะ ๕ 80  ศ๑๖๑๐๑ ศิลปะ ๖ 80 

ง๑๕๑๐๑ การงานอาชีพ ๕ 80  ศ๑๖๑๐๑ การงานอาชีพ ๖ 80 
อ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕ 80  ศ๑๖๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๖ 80 

รายวิชาเพ่ิมเติม 200  รายวิชาเพ่ิมเติม 200 
ว๑๕๒๐๑ คอมพิวเตอร ์๕ 40  ว๑๖๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๖ 40 

ส๑๕๒๓๕ หน้าที่พลเมือง ๕ 40  ส๑๖๒๓๖ หน้าที่พลเมือง ๖ 40 
อ๑๕๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40  อ๑๖๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40 

จ๑๕๒๐๑ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 40  จ๑๖๒๐๑ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 40 
ญ๑๕๒๐๑ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 40  ญ๑๖๒๐๑ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
กิจกรรมแนะแนว 40  กิจกรรมแนะแนว 40 

ลูกเสือ-เนตรนารี 40  ลูกเสือ-เนตรนารี 40 
กิจกรรมชุมนุม  30  กิจกรรมชุมนุม  30 

กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 
รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 



๑๕๑ 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

ห้องท่ี ๓ ด้านศิลปะ-พลศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

ป.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 880  รายวิชาพื้นฐาน 880 
ท๑๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ 200  ท๑๒๑๐๑ ภาษาไทย ๒ 200 

ค๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑ 160  ค๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๒ 160 
ว๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑ 120  ว๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒ 120 

ส๑๑๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๑ 40  ส๑๒๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๒ 40 
ส๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๑ 40  ส๑๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๒ 40 

พ๑๑๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๑ 40  พ๑๒๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๒ 40 
ศ๑๑๑๐๑ ศิลปะ ๑ 40  ศ๑๒๑๐๑ ศิลปะ ๒ 40 

ง๑๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๑ 40  ง๑๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๒ 40 
อ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ 200  อ๑๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๒ 200 

รายวิชาเพ่ิมเติม 200  รายวิชาเพ่ิมเติม 200 

ว๑๑๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๑ 40  ว๑๒๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๒ 40 

ส๑๑๒๓๑ หน้าที่พลเมือง ๑ 40  ส๑๒๒๓๒ หน้าที่พลเมือง ๒ 40 

ศ๑๑๒๐๑ ศิลปะสร้างสรรค ์ 40  ศ๑๒๒๐๑ ศิลปะสร้างสรรค ์ 40 

พ๑๑๒๐๑ กีฬาเพื่อสขุภาพ 40  พ๑๒๒๐๑ กีฬาเพื่อสขุภาพ 40 

อ๑๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40  อ๑๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
กิจกรรมแนะแนว 40  กิจกรรมแนะแนว 40 

ลูกเสือ-เนตรนารี 40  ลูกเสือ-เนตรนารี 40 
กิจกรรมชุมนุม  30  กิจกรรมชุมนุม  30 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 
รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 



๑๕๒ 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู ้

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

ห้องท่ี ๓ ด้านศิลปะ-พลศึกษา 

 
 
 
 
 

ป.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวิชา ชือ่วิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 880  รายวิชาพื้นฐาน 880 

ท๑๓๑๐๑ ภาษาไทย ๓ 200  ท๑๔๑๐๑ ภาษาไทย ๔ 200 

ค๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๓ 160  ค๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๔ 160 

ว๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓ 120  ว๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔ 120 

ส๑๓๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๓ 40  ส๑๔๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๔ 40 

ส๑๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๓ 40  ส๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๔ 40 

พ๑๓๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๓ 40  พ๑๔๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๔ 40 

ศ๑๓๑๐๑ ศิลปะ ๓ 40  ศ๑๔๑๐๑ ศิลปะ ๔ 40 

ง๑๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๓ 40  ง๑๔๑๐๑ การงานอาชีพ ๔ 40 

อ๑๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓ 200  อ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๔ 200 

รายวิชาเพ่ิมเติม 200  รายวิชาเพ่ิมเติม 200 

ว๑๓๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๓ 40  ว๑๔๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๔ 40 

ส๑๓๒๓๓ หน้าที่พลเมือง ๓ 40  ส๑๔๒๓๔ หน้าที่พลเมือง ๔ 40 

ศ๑๓๒๐๑ ศิลปะสร้างสรรค ์ 40  ศ๑๔๒๐๒ ศิลปะสร้างสรรค ์ 40 

พ๑๓๒๐๑ กีฬาเพื่อสขุภาพ 40  พ๑๔๒๐๑ กีฬาเพื่อสขุภาพ 40 

อ๑๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40  อ๑๔๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 

กิจกรรมแนะแนว 40  กิจกรรมแนะแนว 40 

ลูกเสือ-เนตรนารี 40  ลูกเสือ-เนตรนารี 40 

กิจกรรมชุมนุม  30  กิจกรรมชุมนุม  30 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 



๑๕๓ 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

ห้องท่ี ๓ ด้านศิลปะ-พลศึกษา 
 

ป.๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 880  รายวิชาพื้นฐาน 880 

ท๑๕๑๐๑ ภาษาไทย ๕ 160  ท๑๖๑๐๑ ภาษาไทย ๖ 160 
ค๑๕๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๕ 160  ค๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๖ 160 

ว๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๕ 120  ว๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๖ 120 
ส๑๕๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๕ 80  ส๑๖๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๖ 80 

ส๑๕๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๕ 40  ส๑๖๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๖ 40 
พ๑๕๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๕ 80  พ๑๖๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๖ 80 

ศ๑๕๑๐๑ ศิลปะ ๕ 80  ศ๑๖๑๐๑ ศิลปะ ๖ 80 
ง๑๕๑๐๑ การงานอาชีพ ๕ 80  ศ๑๖๑๐๑ การงานอาชีพ ๖ 80 

อ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕ 80  ศ๑๖๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๖ 80 
รายวิชาเพ่ิมเติม 200  รายวิชาเพ่ิมเติม 200 

ว๑๕๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๕ 40  ว๑๖๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๖ 40 

ส๑๕๒๓๕ หน้าที่พลเมือง ๕ 40  ส๑๖๒๓๖ หน้าที่พลเมือง ๖ 40 

ศ๑๕๒๐๑ ศิลปะสร้างสรรค ์ 40  ศ๑๖๒๐๑ ศิลปะสร้างสรรค ์ 40 

พ๑๕๒๐๑ กีฬาเพื่อสขุภาพ 40  พ๑๖๒๐๑ กีฬาเพื่อสขุภาพ 40 

อ๑๕๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40  อ๑๖๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 

กิจกรรมแนะแนว 40  กิจกรรมแนะแนว 40 
ลูกเสือ-เนตรนารี 40  ลูกเสือ-เนตรนารี 40 

กิจกรรมชุมนุม  30  กิจกรรมชุมนุม  30 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 
 
 
 
 
 
 



๑๕๔ 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

ห้องท่ี ๔ สังคมศึกษา-การงานอาชีพ 

 
 
 
 
 

ป.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพืน้ฐาน 880  รายวิชาพื้นฐาน 880 

ท๑๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ 200  ท๑๒๑๐๑ ภาษาไทย ๒ 200 

ค๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑ 160  ค๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๒ 160 

ว๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑ 120  ว๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒ 120 

ส๑๑๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๑ 40  ส๑๒๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๒ 40 

ส๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๑ 40  ส๑๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๒ 40 

พ๑๑๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๑ 40  พ๑๒๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๒ 40 

ศ๑๑๑๐๑ ศิลปะ ๑ 40  ศ๑๒๑๐๑ ศิลปะ ๒ 40 

ง๑๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๑ 40  ง๑๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๒ 40 

อ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑ 200  อ๑๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๒ 200 

รายวิชาเพ่ิมเติม 200  รายวิชาเพ่ิมเติม 200 

ว๑๑๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๑ 40  ว๑๒๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๒ 40 

ส๑๑๒๓๑ หน้าที่พลเมือง ๑ 40  ส๑๒๒๓๒ หน้าที่พลเมือง ๒ 40 

ส๑๑๒๐๑ วิถีไทย 40  ส๑๒๒๐๑ วิถีไทย 40 

ง๑๑๒๐๑ งานบ้านงานประดิษฐ์ 40  ง๑๒๒๐๑ งานบ้านงานประดิษฐ์ 40 

อ๑๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40  อ๑๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 

กิจกรรมแนะแนว 40  กิจกรรมแนะแนว 40 

ลูกเสือ-เนตรนารี 40  ลูกเสือ-เนตรนารี 40 

กิจกรรมชุมนุม  30  กิจกรรมชุมนุม  30 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 



๑๕๕ 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู ้

หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

ห้องท่ี ๔ สังคมศึกษา-การงานอาชีพ 
 

ป.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 880  รายวิชาพื้นฐาน 880 

ท๑๓๑๐๑ ภาษาไทย ๓ 200  ท๑๔๑๐๑ ภาษาไทย ๔ 200 
ค๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๓ 160  ค๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๔ 160 

ว๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓ 120  ว๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔ 120 
ส๑๓๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๓ 40  ส๑๔๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๔ 40 

ส๑๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๓ 40  ส๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๔ 40 
พ๑๓๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๓ 40  พ๑๔๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๔ 40 

ศ๑๓๑๐๑ ศิลปะ ๓ 40  ศ๑๔๑๐๑ ศิลปะ ๔ 40 
ง๑๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๓ 40  ง๑๔๑๐๑ การงานอาชีพ ๔ 40 

อ๑๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓ 200  อ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๔ 200 
รายวิชาเพ่ิมเติม 200  รายวิชาเพ่ิมเติม 200 

ว๑๓๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๓ 40  ว๑๔๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๔ 40 

ส๑๓๒๓๓ หน้าที่พลเมือง ๓ 40  ส๑๔๒๓๔ หน้าที่พลเมือง ๔ 40 

ส๑๓๒๐๑ วิถีไทย 40  ส๑๔๒๐๑ วิถีไทย 40 

ง๑๓๒๐๑ งานบ้านงานประดิษฐ์ 40  ง๑๔๒๐๑ งานบ้านงานประดิษฐ์ 40 

อ๑๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40  อ๑๔๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 

กิจกรรมแนะแนว 40  กิจกรรมแนะแนว 40 
ลูกเสือ-เนตรนารี 40  ลูกเสือ-เนตรนารี 40 

กิจกรรมชุมนุม  30  กิจกรรมชุมนุม  30 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 
 
 
 
 
 
 



๑๕๖ 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับช้ันประถมศึกษา   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

ห้องท่ี ๔ สังคมศึกษา-การงานอาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป.๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 880  รายวิชาพื้นฐาน 880 
ท๑๕๑๐๑ ภาษาไทย ๕ 160  ท๑๖๑๐๑ ภาษาไทย ๖ 160 

ค๑๕๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๕ 160  ค๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๖ 160 
ว๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๕ 120  ว๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๖ 120 

ส๑๕๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๕ 80  ส๑๖๑๐๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๖ 80 
ส๑๕๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๕ 40  ส๑๖๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๖ 40 

พ๑๕๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๕ 80  พ๑๖๑๐๑ สุขศึกษา และพลศึกษา ๖ 80 
ศ๑๕๑๐๑ ศิลปะ ๕ 80  ศ๑๖๑๐๑ ศิลปะ ๖ 80 

ง๑๕๑๐๑ การงานอาชีพ ๕ 80  ศ๑๖๑๐๑ การงานอาชีพ ๖ 80 
อ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕ 80  ศ๑๖๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๖ 80 

รายวิชาเพ่ิมเติม 200  รายวิชาเพ่ิมเติม 200 

ว๑๕๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๕ 40  ว๑๖๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๖ 40 

ส๑๕๒๓๕ หน้าที่พลเมือง ๕ 40  ส๑๖๒๓๖ หน้าที่พลเมือง ๖ 40 

ส๑๕๒๐๑ วิถีไทย 40  ส๑๖๒๐๑ วิถีไทย 40 

ง๑๕๒๐๑ งานบ้านงานประดิษฐ์ 40  ง๑๖๒๐๑ งานบ้านงานประดิษฐ์ 40 

อ๑๕๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40  อ๑๖๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
กิจกรรมแนะแนว 40  กิจกรรมแนะแนว 40 

ลูกเสือ-เนตรนารี 40  ลูกเสือ-เนตรนารี 40 
กิจกรรมชุมนุม  30  กิจกรรมชุมนุม  30 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 
รวมเวลา 1200  รวมเวลา 1200 



๑๕๗ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้หลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ๑ - ๓   
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) 

ห้องที่ ๑ - ๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๕๘ 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู ้

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

ห้องเรียนท่ี ๑ วิทย์-คณิต-อังกฤษ  
 

ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๑)  ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท21101 ภาษาไทย ๑ 60  ท21102 ภาษาไทย 2 60 

ค21101 คณิตศาสตร์ ๑ 60  ค21102 คณิตศาสตร์ 2 60 

ว21101 วิทยาศาสตร์ ๑ 80  ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 80 

ส21101 สังคมศึกษา 1 20  ส21103 สังคมศึกษา 2 20 

ส21102 ประวัติศาสตร์ ๑ 20  ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 20 

พ21101 สุขศึกษา ๑ 20  พ21103 สุขศึกษา 2 20 

พ21101 พลศึกษา ๑ 20  พ21104 พลศึกษา 2 20 

ศ21101 ทัศนศิลป-์ดนตรี 1 40  ศ21102 ทัศนศิลป-์ดนตรี 2 40 

ง21101 การงานอาชีพ ๑ 40  ง21102 การงานอาชีพ 2 40 

อ21101 ภาษาอังกฤษ ๑ 60  อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ 2 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 120  รายวิชาเพิ่มเติม 120 

ว21201 คอมพิวเตอร์ ๑ 20  ว21202 คอมพิวเตอร์ 2 20 

ส21231 หน้าที่พลเมือง ๑ 20  ส21232 หน้าที่พลเมือง 2 20 

ค21201 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 20  ค21202 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 20 

ว21201 สนุกกับวิทยาศาสตร ์ 20  ว21202 สนุกกับวิทยาศาสตร ์ 20 

อ2๑๒๐1 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20  อ21202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

กิจกรรมชุมนุม 15  กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลา 600  รวมเวลา 600 

 
 
 

 
 



๑๕๙ 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

ห้องเรียนท่ี ๑ วิทย์-คณิต-อังกฤษ  
 

ม.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๑)  ม.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท22101 ภาษาไทย 3 60  ท22102 ภาษาไทย 4 60 

ค22101 คณิตศาสตร์ 3 60  ค22102 คณิตศาสตร์ 4 60 

ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 80  ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 80 

ส22101 สังคมศึกษา 3 20  ส22103 สังคมศึกษา 4 20 

ส22102 ประวัติศาสตร์ 3 20  ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 20 

พ22101 สุขศึกษา 3 20  พ22103 สุขศึกษา 4 20 

พ22102 พลศึกษา 3 20  พ22104 พลศึกษา 4 20 

ศ22103 ทัศนศิลป-์ดนตรี 3 40  ศ22104 ทัศนศิลป-์ดนตรี 4 40 

ง22101 การงานอาชีพ 3 40  ง22102 การงานอาชีพ 4 40 

อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 60  อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 120  รายวิชาเพิ่มเติม 120 

ว22201 คอมพิวเตอร์ 3 20  ว22202 คอมพิวเตอร์ 4 20 

ส22233 หน้าที่พลเมือง 3 20  ส22234 หน้าที่พลเมือง 4 20 

ค22201 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 20  ค22202 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 20 

ว22201 สนุกกับวิทยาศาสตร ์ 20  ว22202 สนุกกับวิทยาศาสตร ์ 20 

อ22201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20  อ22202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

กิจกรรมชุมนุม 15  กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลา 600  รวมเวลา 600 

 
 



๑๖๐ 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

ห้องเรียนท่ี ๑ วิทย์-คณติ-อังกฤษ  
 

 
 
 

ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๑)  ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท23101 ภาษาไทย 5 60  ท23102 ภาษาไทย 6 60 

ท23101 คณิตศาสตร์ 5 60  ค23102 คณิตศาสตร์ 6 60 

ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 80  ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 80 

ส23101 สังคมศึกษา 5 20  ส23104 สังคมศึกษา 6 20 

ส23102 ประวัติศาสตร์ 5 20  ส23105 ประวัติศาสตร์ 6 20 

พ23101 สุขศึกษา 5 20  พ23103 สุขศึกษา 6 20 

พ23102 พลศึกษา 5 20  พ23104 พลศึกษา 6 20 

ศ23105 ทัศนศิลป-์ดนตรี 5 40  ศ23106 ทัศนศิลป-์ดนตรี 6 40 

ง23101 การงานอาชีพ 5 40  ง23102 การงานอาชีพ 6 40 

อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 60  อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 120  รายวิชาเพิ่มเติม 120 

ว23201 คอมพิวเตอร์ 5 20  ว23202 คอมพิวเตอร์ 6 20 

ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 20  ส23236 หน้าที่พลเมือง 6 20 

ค23201 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 20  ค23202 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 20 

ว23201 สนุกกับวิทยาศาสตร ์ 20  ว23202 สนุกกับวิทยาศาสตร ์ 20 

อ23201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20  อ23202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20 

กิจกรรมพฒันาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

กิจกรรมชุมนุม 15  กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลา 600  รวมเวลา 600 



๑๖๑ 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู ้

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

ห้องท่ี ๒ ด้านภาษา-อังกฤษ 

 
 

 

ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๑)  ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รหัสวชิา ชือ่วิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท21101 ภาษาไทย ๑ 60  ท21102 ภาษาไทย 2 60 

ค21101 คณิตศาสตร์ ๑ 60  ค21102 คณิตศาสตร์ 2 60 

ว21101 วิทยาศาสตร์ ๑ 80  ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 80 

ส21101 สังคมศึกษา 1 20  ส21103 สังคมศึกษา 2 20 

ส21102 ประวัติศาสตร์ ๑ 20  ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 20 

พ21101 สุขศึกษา ๑ 20  พ21103 สุขศึกษา 2 20 

พ21101 พลศึกษา ๑ 20  พ21104 พลศึกษา 2 20 

ศ21101 ทัศนศิลป-์ดนตรี 1 40  ศ21102 ทัศนศิลป-์ดนตรี 2 40 

ง21101 การงานอาชีพ ๑ 40  ง21102 การงานอาชีพ 2 40 

อ21101 ภาษาอังกฤษ ๑ 60  อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ 2 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 120  รายวิชาเพิ่มเติม 120 

ว21201 คอมพิวเตอร์ ๑ 20  ว21202 คอมพิวเตอร์ 2 20 

ส21231 หน้าที่พลเมือง ๑ 20  ส21232 หน้าที่พลเมือง 2 20 

อ21201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20  อ21202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20 

จ21201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 20  จ21201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 20 

ญ21201 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 20  ญ21201 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

กิจกรรมชุมนุม 15  กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลา 600  รวมเวลา 600 



๑๖๒ 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู ้

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

ห้องท่ี ๒ ด้านภาษา-อังกฤษ 
 

ม.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๑)  ม.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวชิา ชือ่วิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท22101 ภาษาไทย 3 60  ท22102 ภาษาไทย 4 60 

ค22101 คณิตศาสตร์ 3 60  ค22102 คณิตศาสตร์ 4 60 

ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 80  ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 80 

ส22101 สังคมศึกษา 3 20  ส22103 สังคมศึกษา 4 20 

ส22102 ประวัติศาสตร์ 3 20  ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 20 

พ22101 สุขศึกษา 3 20  พ22103 สุขศึกษา 4 20 

พ22102 พลศึกษา 3 20  พ22104 พลศึกษา 4 20 

ศ22103 ทัศนศิลป-์ดนตรี 3 40  ศ22104 ทัศนศิลป-์ดนตรี 4 40 

ง22101 การงานอาชีพ 3 40  ง22102 การงานอาชีพ 4 40 

อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 60  อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 120  รายวิชาเพิ่มเติม 120 

ว22201 คอมพิวเตอร์ 3 20  ว22202 คอมพิวเตอร์ 4 20 

ส22233 หน้าที่พลเมือง 3 20  ส22234 หน้าที่พลเมือง 4 20 

อ21201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20  อ22201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20 

จ21201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 20  จ22201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 20 

ญ21201 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 20  ญ22201 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

กิจกรรมชุมนุม 15  กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลา 600  รวมเวลา 600 

 



๑๖๓ 
 

 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

ห้องท่ี ๒ ด้านภาษา-อังกฤษ 
 

ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๑)  ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท23101 ภาษาไทย 5 60  ท23102 ภาษาไทย 6 60 

ท23101 คณิตศาสตร์ 5 60  ค23102 คณิตศาสตร์ 6 60 

ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 80  ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 80 

ส23101 สังคมศึกษา 5 20  ส23104 สังคมศึกษา 6 20 

ส23102 ประวัติศาสตร์ 5 20  ส23105 ประวัติศาสตร์ 6 20 

พ23101 สุขศึกษา 5 20  พ23103 สุขศึกษา 6 20 

พ23102 พลศึกษา 5 20  พ23104 พลศึกษา 6 20 

ศ23105 ทัศนศิลป-์ดนตรี 5 40  ศ23106 ทัศนศิลป-์ดนตรี 6 40 

ง23101 การงานอาชีพ 5 40  ง23102 การงานอาชีพ 6 40 

อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 60  อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 120  รายวิชาเพิ่มเติม 120 

ว23201 คอมพิวเตอร์ 5 20  ว23202 คอมพิวเตอร์ 6 20 

ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 20  ส23236 หน้าที่พลเมือง 6 20 

อ21201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20  อ23201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20 

จ21201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 20  จ23201 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 20 

ญ21201 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 20  ญ23201 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

กิจกรรมชุมนุม 15  กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลา 600  รวมเวลา 600 

 



๑๖๔ 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

ห้องท่ี ๓ ด้านศิลปะ-พลศึกษา 
 

ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๑)  ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท21101 ภาษาไทย ๑ 60  ท21102 ภาษาไทย 2 60 

ค21101 คณิตศาสตร์ ๑ 60  ค21102 คณิตศาสตร์ 2 60 

ว21101 วิทยาศาสตร์ ๑ 80  ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 80 

ส21101 สังคมศึกษา 1 20  ส21103 สังคมศึกษา 2 20 

ส21102 ประวัติศาสตร์ ๑ 20  ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 20 

พ21101 สุขศึกษา ๑ 20  พ21103 สุขศึกษา 2 20 

พ21101 พลศึกษา ๑ 20  พ21104 พลศึกษา 2 20 

ศ21101 ทัศนศิลป-์ดนตรี 1 40  ศ21102 ทัศนศิลป-์ดนตรี 2 40 

ง21101 การงานอาชีพ ๑ 40  ง21102 การงานอาชีพ 2 40 

อ21101 ภาษาอังกฤษ ๑ 60  อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ 2 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 120  รายวิชาเพิ่มเติม 120 

ว21201 คอมพวิเตอร์ ๑ 20  ว21202 คอมพิวเตอร์ 2 20 

ส21231 หน้าที่พลเมือง ๑ 20  ส21232 หน้าที่พลเมือง 2 20 

ศ21201 ศิลปะสร้างสรรค ์ 20  ศ21202 ศิลปะสร้างสรรค ์ 20 

พ21201 กีฬาเพื่อสขุภาพ 20  พ21202 กีฬาเพื่อสขุภาพ 20 

อ2๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20  อ21202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

กิจกรรมชุมนุม 15  กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลา 600  รวมเวลา 600 

 
 



๑๖๕ 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

ห้องท่ี ๓ ด้านศิลปะ-พลศึกษา 
 

ม.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๑)  ม.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท22101 ภาษาไทย 3 60  ท22102 ภาษาไทย 4 60 

ค22101 คณิตศาสตร์ 3 60  ค22102 คณิตศาสตร์ 4 60 

ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 80  ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 80 

ส22101 สังคมศึกษา 3 20  ส22103 สังคมศึกษา 4 20 

ส22102 ประวัติศาสตร์ 3 20  ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 20 

พ22101 สุขศึกษา 3 20  พ22103 สุขศึกษา 4 20 

พ22102 พลศึกษา 3 20  พ22104 พลศึกษา 4 20 

ศ22103 ทัศนศิลป-์ดนตรี 3 40  ศ22104 ทัศนศิลป์-ดนตรี 4 40 

ง22101 การงานอาชีพ 3 40  ง22102 การงานอาชีพ 4 40 

อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 60  อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 120  รายวิชาเพิ่มเติม 120 

ว22201 คอมพิวเตอร์ 3 20  ว22202 คอมพิวเตอร์ 4 20 

ส22233 หน้าที่พลเมือง 3 20  ส22234 หน้าที่พลเมือง 4 20 

ศ22201 ศิลปะสร้างสรรค ์ 20  ศ22202 ศิลปะสร้างสรรค ์ 20 

พ22201 กีฬาเพื่อสขุภาพ 20  พ22202 กีฬาเพื่อสขุภาพ 20 

อ22201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20  อ22202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

กิจกรรมชุมนุม 15  กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลา 600  รวมเวลา 600 

 
 



๑๖๖ 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

ห้องท่ี ๓ ด้านศิลปะ-พลศึกษา 
 

ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๑)  ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท23101 ภาษาไทย 5 60  ท23102 ภาษาไทย 6 60 

ท23101 คณิตศาสตร์ 5 60  ค23102 คณิตศาสตร์ 6 60 

ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 80  ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 80 

ส23101 สังคมศึกษา 5 20  ส23104 สังคมศึกษา 6 20 

ส23102 ประวัติศาสตร์ 5 20  ส23105 ประวัติศาสตร์ 6 20 

พ23101 สุขศึกษา 5 20  พ23103 สุขศึกษา 6 20 

พ23102 พลศึกษา 5 20  พ23104 พลศึกษา 6 20 

ศ23105 ทัศนศิลป-์ดนตรี 5 40  ศ23106 ทัศนศิลป-์ดนตรี 6 40 

ง23101 การงานอาชีพ 5 40  ง23102 การงานอาชีพ 6 40 

อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 60  อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 120  รายวิชาเพิ่มเติม 120 

ว23201 คอมพิวเตอร์ 5 20  ว23202 คอมพิวเตอร์ 6 20 

ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 20  ส23236 หน้าที่พลเมือง 6 20 

ศ23201 ศิลปะสร้างสรรค ์ 20  ศ23202 ศิลปะสร้างสรรค ์ 20 

พ23201 กีฬาเพื่อสขุภาพ 20  พ23202 กีฬาเพื่อสขุภาพ 20 

อ23201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20  อ23202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

กิจกรรมชุมนุม 15  กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณะประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลา 600  รวมเวลา 600 

 
 



๑๖๗ 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

ห้องท่ี ๔ ด้านสังคมศึกษา-การงานอาชีพ 
 

ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๑)  ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท21101 ภาษาไทย ๑ 60  ท21102 ภาษาไทย 2 60 

ค21101 คณิตศาสตร์ ๑ 60  ค21102 คณิตศาสตร์ 2 60 

ว21101 วิทยาศาสตร์ ๑ 80  ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 80 

ส21101 สังคมศึกษา 1 20  ส21103 สังคมศึกษา 2 20 

ส21102 ประวัติศาสตร์ ๑ 20  ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 20 

พ21101 สุขศึกษา ๑ 20  พ21103 สุขศึกษา 2 20 

พ21101 พลศึกษา ๑ 20  พ21104 พลศึกษา 2 20 

ศ21101 ทัศนศิลป-์ดนตรี 1 40  ศ21102 ทัศนศิลป-์ดนตรี 2 40 

ง21101 การงานอาชีพ ๑ 40  ง21102 การงานอาชีพ 2 40 

อ21101 ภาษาอังกฤษ ๑ 60  อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ 2 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 120  รายวิชาเพิ่มเติม 120 

ส21231 หน้าที่พลเมือง ๑ 20  ว21202 คอมพิวเตอร์ 2 20 

ส24201 วิถีไทย 20  ส21232 หน้าที่พลเมือง 2 20 

ง24201 งานบ้านงานประดิษฐ์ 20  ส21201 วิถีไทย 20 

อ24201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20  ง21201 งานบ้านงานประดิษฐ์ 20 

ง21201 คอมพิวเตอร์ ๑ 20  อ21201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

กิจกรรมชุมนุม 15  กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลา 600  รวมเวลา 600 

 



๑๖๘ 
 

 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู ้

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

ห้องท่ี ๔ ด้านสังคมศึกษา-การงานอาชีพ 
 

ม.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๑)  ม.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท22101 ภาษาไทย 3 60  ท22102 ภาษาไทย 4 60 

ค22101 คณิตศาสตร์ 3 60  ค22102 คณิตศาสตร์ 4 60 

ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 80  ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 80 

ส22101 สังคมศึกษา 3 20  ส22103 สังคมศึกษา 4 20 

ส22102 ประวัติศาสตร์ 3 20  ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 20 

พ22101 สุขศึกษา 3 20  พ22103 สุขศึกษา 4 20 

พ22102 พลศึกษา 3 20  พ22104 พลศึกษา 4 20 

ศ22103 ทัศนศิลป-์ดนตรี 3 40  ศ22104 ทัศนศิลป-์ดนตรี 4 40 

ง22101 การงานอาชีพ 3 40  ง22102 การงานอาชีพ 4 40 

อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 60  อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 120  รายวิชาเพิ่มเติม 120 

ส22233 หน้าที่พลเมือง 3 20  ว22202 คอมพิวเตอร์ 4 20 

ส24201 วิถีไทย 20  ส22234 หน้าที่พลเมือง 4 20 

ง24201 งานบ้านงานประดิษฐ์ 20  ส22201 วิถีไทย 20 

อ24201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20  ง22201 งานบ้านงานประดิษฐ์ 20 

ง22201 คอมพิวเตอร์ 3 20  อ22201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

กิจกรรมชุมนุม 15  กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลา 600  รวมเวลา 600 

 
 



๑๖๙ 
 

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ) 

ห้องท่ี ๔ ด้านสังคมศึกษา-การงานอาชีพ 
 

ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๑)  ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒) 

รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.)  รหัสวชิา ชื่อวิชา เวลา(ช.ม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 420  รายวิชาพ้ืนฐาน 420 

ท23101 ภาษาไทย 5 60  ท23102 ภาษาไทย 6 60 

ท23101 คณิตศาสตร์ 5 60  ค23102 คณิตศาสตร์ 6 60 

ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 80  ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 80 

ส23101 สังคมศึกษา 5 20  ส23104 สังคมศึกษา 6 20 

ส23102 ประวตัิศาสตร์ 5 20  ส23105 ประวัติศาสตร์ 6 20 

พ23101 สุขศึกษา 5 20  พ23103 สุขศึกษา 6 20 

พ23102 พลศึกษา 5 20  พ23104 พลศึกษา 6 20 

ศ23105 ทัศนศิลป-์ดนตรี 5 40  ศ23106 ทัศนศิลป-์ดนตรี 6 40 

ง23101 การงานอาชีพ 5 40  ง23102 การงานอาชีพ 6 40 

อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 60  อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 120  รายวิชาเพิ่มเติม 120 

ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 20  ว23202 คอมพิวเตอร์ 6 20 

ส24201 วิถีไทย 20  ส23236 หน้าที่พลเมือง 6 20 

ง24201 งานบ้านงานประดิษฐ์ 20  ส23201 วิถีไทย 20 

อ24201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20  ง23201 งานบ้านงานประดิษฐ์ 20 

ง23201 คอมพิวเตอร์ 5 20  อ23201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

ลูกเสือ-เนตรนารี 20  ลูกเสือ-เนตรนารี 20 

กิจกรรมชุมนุม 15  กิจกรรมชุมนุม 15 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 5 

รวมเวลา 600  รวมเวลา 600 

 
 
 
 
 



๑๗๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คำสั่ง 
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบา้นสวนอุดมวิทยา 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๗๑ 
 

 

คำสั่งโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
ท่ี    ๔๘   / 2564 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุง บริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา   
ประจำปีการศึกษา  2564 

……………………………………………………………………………………………………………… 
  เพื่อให้การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา   เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  ฉบับเพิ่มเติม  พ.ศ. 2545  และแนวทางของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 ( ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ )  จึงขอแต่งต้ังคณะครู
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  ดังต่อไปนี้ 
1.  คณะกรรมการที่ปรึกษา 

1. นายพลธาวิน  วัชรทรธำรงค์     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา   
2. นางสาวสิริพร  สารวรรณ        รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  
3. นางสมพร  วิชัยประเสริฐ        ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4. นายณัฐนนท์  เฟื่องนคร        ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา    
4. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

  
หน้าที่ 

1.  ให้คำปรึกษาแนะนำอำนวยความสะดวกในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและกลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่างๆ 

2.  ดูแลแก้ปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้น 

2.  คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
1.  นายณัฐนนท์  เฟื่องนคร   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 2.  นางเบญจมาศ  อุนทสูรย์  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 3.  นางสาวกันตา   ไกรภักดี  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 4.  นางสิริวรรณ  ขันติธรรมกุล  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 5.  นางวิภารัตน์  ธานีวัฒน ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

6.  นางสาวนิรวรรณ  พันหอม  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๗. นางสาววัชรียา  ตู้จินดา  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๘. นางสาววราภรณ์  ประกอบธรรม ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
1.  นายณัฐพล   โทนะพันธ ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
2.  นางสมคะเน  กระจ่าง   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3.  นางจิระนันท์  ศักดิ์ศรีวัฒนา  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 4.  นางสาวพรพิไล   รุ่งรักษา  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 



๑๗๒ 
 

 5.  นางสาวประภัสสร   ศรีเจริญ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 6.  นายพัฒนพงษ์   จันทลา  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 7.  นางสาวสุดา  ศรีประสาน  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 8.  นายจีระศักดิ์  ฉลวย   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1.  นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.  นางปวีณา  ศรีพงษ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3.  นางสมพร   วิชัยประเสริฐ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4.  นางสาวจินตนา  จ่ามีเคน  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
5.  นายกรินทร์  วังทะพันธ ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
6.  นายเอกลักษณ์  ดัชถุยาวัตร  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
7.  นางสาวมัสยา  เรืองนาราบ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๘.  นายสวัสด์ิ   เพิ่มจรัส   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๙.  นายเจษฎา  อาทร   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๑๐. นายกิตติศักดิ์  สละสวัสด์ิ  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1.  นางสาวนิรชา  จุมพล       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
2.  นางนงลักษณ์  นพหิรัญ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3. นางสาวอรอุมา   พิลาวุฒิ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4.  นางสมพร  นิสัยสุข   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
5.  นายณัฐวิ  เพ็ชราการ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
1.  นางสาววรรณวรา   ปราศจากศัตรู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
2.  นายทศพร  ช้างภู่   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  
3.  นายภานุวัฒน์  กร่อยกระโทก  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
1.  นายพุทธิพงษ์  แซ่ล้ิม   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
2.  นางวิยะดา  สุขพานิช   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3.  นายธนานพ  พึ่งพงษ์   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
1.  นางสาวนันทยา   หอมมณี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
2.  นางสาวสมรัก  บุญเรือน  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3.  นายธนะชาติ  บาตรโพธิ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 



๑๗๓ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาองักฤษ ) 
1. นางสาวรัชดาวรรณ   ทองดา     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

( ภาษาอังกฤษ ) 
2. นางสาวอภิญญา  โทธุโย  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3. นางสาวิตรี   ปลายชัยภูมิ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4. นายปิติพงศ์   พาโสมนัสสกุล  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
5. นางสาวศิรประภา   ชุปวา  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๖. นางสุรีรัตน์  สมจิตต์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๗. นายจิรเมธ  โพธิรัตนวงศ์  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๘. นางสาวญาณิศา  ฐาปนกุลศักดิ์  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาตะวันออก ) 
1. นางสาวพรพิมล  ทองคำดี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

( ภาษาตะวันออก ) 
2. นางสาวสวรรยา  คุ้มพงษ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3. นางสาวญาณิศา  สกุลวงศ์ธนา  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔. นางสาวศศิธร  สุปิตา   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๕. นางสาวสุจิตรา  ธรรมศิริ  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. นางสาววัชรียา  ตู้จินดา  หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
2. นางสาวพีรญา  เจริญสุข  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3. นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  
๔. นางสาวพรพิมล  ทองคำดี  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๕. นางสาวเพชรรัตน์  ดาทอง  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๖. นายธนานพ  พึ่งพงษ ์   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

หลักสูตรปฐมวัย 
 1.  นางสาวรุ่งทิวา    เงินสมบัติ  หัวหน้าระดับปฐมวัย 
 2.  นางปัญจรัตน์  โอวาท   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 3.  นางนันทิยา  ไตรรัตน ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 4.  นางสาวสุพิชญา  กล่ันนุรักษ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 5.  นางสาวสมฤทัย  ศิริบุญชู  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 6.  นางสาวรินรฎา  พงศ์ธนิต  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

กลุ่มการศึกษาพิเศษ 
1. นางปวีณา  ศรีพงษ์   หัวหน้ากลุ่มการศึกษาพิเศษ 
2. นางสาวพีรญา  เจริญสุข  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓. นางสมพร  วิชัยประเสริฐ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 



๑๗๔ 
 

หน้าที่ 
1.  วางแผนการดำเนินงานวิชาการ  กำหนดสาระรายละเอียดของหลักสูตรระดับสถานศึกษา  และแนว

การจัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  สภาพเศรษฐกิจ  สังคม  ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาของท้องถิ่น และวิทยาการสมัยใหม่ 

2.  จัดทำคู่มือการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา  นิเทศ  กำกับ  ติดตาม  ให้คำปรึกษา
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร  การจัดกระบวนการเรียนรู้  การวัดและประเมินผล  และการแนะแนวให้สอดคล้อง  
เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3.  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร  เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร  การจัดกระบวนการเรียนรู้  
การวัดและประเมินผล  การแนะแนวให้เป็นไปตามจุดหมายและแนวทางการดำเนินการของหลักสูตร 

4.  ผสานความร่วมมือจากบุคคล  หน่วยงาน  องค์กรต่าง ๆ  และชุมชน  เพื่อให้การใช้หลักสูตรเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ  และมีคุณภาพ 

5.  ประชาสัมพันธ์หลักสูตร  และการใช้หลักสูตรแก่นักเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  และผู้เกี่ยวข้อง  นำ
ข้อมูลป้อนกลับจากฝ่ายต่าง ๆ  มาพิจารณา  เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

6.  ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับการพฒันาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
7.  ติดตามผลการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล  ระดับช้ัน  ระดับช่วงช้ัน  และระดับกลุ่มวิชาในแต่ละปี

การศึกษา   เพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการดำเนินงานด้านต่าง ๆ  ของสถานศึกษา 
8.  ตรวจสอบ  ทบทวน  ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู  และการบริหารหลักสูตรระดับ

สถานศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมาแล้วใช้ผลการประเมินเพื่อวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานของครูและการบริหาร
หลักสูตรปีการศึกษาต่อไป 

9.  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษาโดยเน้นการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนต่อคณะครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน คณะครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาบริหาร
หลักสูตร ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาสถานศึกษา  สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

หน้าที่ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
1.  จัดทำเอกสารการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระโดยมีส่วนประกอบต่างๆ  ตามคู่มือกำหนดหลักสูตร

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 2.  จัดทำหน่วยการเรียนรู้โดยให้มีการบูรณการในระดับช้ันเดียวกัน 
 3.  จัดทำคำอธิบายรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้  และแผนการจัดการเรียนรู้ 
 4.  รวบรวมเอกสารท่ีทำเสร็จส่งฝ่ายวิชาการเพื่อตรวจแก้ไขและจัดทำรูปเล่ม 
 5.  ติดตามการใช้หลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  ท่ีรับผิดชอบ 

3. คณะกรรมการด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1.  นายณัฐนนท์  เฟื่องนคร  หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอนและหัวหน้า 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
2.  นางสาววัชรียา  ตู้จินดา  หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
3.  นายณัฐพล  โทนะพันธ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
4.  นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5.  นางสาวนิรชา  จุมพล       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 



๑๗๕ 
 

6.  นางสาววรรณวรา  ปราศจากศัตรู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
7.  นางสาวนันทยา   หอมมณี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
๘.  นายพุทธิพงษ์  แซ่ล้ิม   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
๙.  นางสาวรัชดาวรรณ  ทองดา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

( ภาษาอังกฤษ ) 
๑๐.  นางสาวพรพิมล  ทองคำดี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

( ภาษาตะวันออก ) 
1๑. นางปวีณา  ศรีพงษ์   หัวหน้ากลุ่มการศึกษาพิเศษ 
1๒. นางสาวรุ่งทิวา  เงินสมบัติ  หัวหน้าระดับปฐมวัย 
1๓. นางจิระนนัท์  ศักดิ์ศรีวัฒนา  หัวหน้าสายช้ันประถมศึกษา 
1๔. นายธนะชาติ  บาตรโพธิ์  หัวหน้าสายช้ันมัธยมศึกษา 

หน้าที่ 
1.  วางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 

2551 
2.  ออกแบบเอกสารประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และเกณฑ์การอ่านประเมินผู้เรียน 
3.  จัดทำคู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4.  ดำเนินการจัดกิจกรรม 

 

4. คณะกรรมการดำเนินการด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1.  นางสาวรุ่งทิวา    เงินสมบัติ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 2.  นางปัญจรัตน์  โอวาท    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 3.  นางนันทิยา  ไตรรัตน ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 4.  นางสาวสุพิชญา  กล่ันนุรักษ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 5.  นางสาวสมฤทัย  ศิริบุญชู   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

๖.  นายณัฐนนท์  เฟื่องนคร    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๗.  นางเบญจมาศ  อุนทสูรย์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๘.  นางสาวกันตา   ไกรภักดี   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๙.  นางสิริวรรณ  ขันติธรรมกุล   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๐.  นางวิภารัตน์  ธานีวัฒน ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

๑๑.  นางสาวนิรวรรณ  พันหอม   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๑๒. นางสาววัชรียา  ตู้จินดา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
1๓.  นายณัฐพล   โทนะพันธ ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๑๔.  นางสมคะเน  กระจ่าง   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๑๕.  นางจิระนันท์  ศักดิ์ศรีวัฒนา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 ๑๖.  นางสาวพรพิไล   รุ่งรักษา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๗.  นางสาวประภัสสร   ศรีเจริญ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๘.  นายพัฒนพงษ์   จันทลา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๙.  นายจีระศักดิ์  ฉลาย    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

๒๐.  นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 



๑๗๖ 
 

2๑.  นางปวีณา  ศรีพงษ์    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๒.  นางสมพร   วิชัยประเสริฐ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๓.  นางสาวจินตนา  จ่ามีเคน   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๔.  นายกรินทร์  วังทะพันธ ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๕.  นายเอกลักษณ์  ดัชถุยาวัตร   ครูโรงเรียนบ้านสวนอดุมวิทยา 
๒๖.  นางสาวมัสยา  เรืองนาราบ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๗.  นางสาวนิรชา  จุมพล   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
2๘.  นางนงลักษณ์  นพหิรัญ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๙. นางสาวอรอุมา  พิลาวุฒิ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๐.  นางสมพร  นิสัยสุข    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๑.  นางสาววรรณวรา   ปราศจากศัตรู  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓2.  นายทศพร  ช้างภู่    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  
๓๓.  นายพุทธิพงษ์  แซ่ล้ิม   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๔.  นางวิยะดา  สุขพานิช   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๕.  นางนันทยา   หอมมณี   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๖.  นางสาวสมรัก  บุญเรือน   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3๗.  นายธนะชาติ  บาตรโพธิ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๘. นางสาวรัชดาวรรณ   ทองดา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๙. นางสาวอภิญญา  โทธุโย   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๐. นางสาวิตรี   ปลายชัยภูมิ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4๑. นายปิติพงศ์  พาโสมนัสสกุล   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๒. นางสาวศิรประภา   ชุปวา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๓. นางสุรีรัตน์  สมจิตต์    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๔. นางสาวพรพิมล  ทองคำดี   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๕. นางสาวสวรรยา  คุ้มพงษ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๖. นางสาวพีรญา  เจริญสุข   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4๗. นางสาวเพชรรัตน์  ดาทอง   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๘. นางสาวญาณิศา  สกุลวงศ์ธนา  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๙. นางสาวศศิธร  สุปิตา    ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๕๐. นางสาวสุจิตรา  ธรรมศิริ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๕๑. นายจิรเมธ  โพธิรัตนวงศ์   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
52. นางสาวญาณิศา  ฐาปนกุลศักดิ์  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
53.  นายธนานพ  พึ่งพงษ ์   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
54.  นายภานุวัฒน์  กร่อยกระโทก  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
55.  นายณัฐวิ  เพ็ชราการ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
56.  นายสวัสด์ิ   เพิ่มจรัส   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
57.  นายเจษฎา  อาทร    ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
58. นายกิตติศักดิ์  สละสวัสด์ิ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 59.  นางสาวสุดา  ศรีประสาน   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 



๑๗๗ 
 

60. นางสาววราภรณ์  ประกอบธรรม  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 61.  นางสาวรินรฎา  พงศ์ธนิต   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
หน้าที่ 

1.  วางแผนพัฒนานักเรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์.    
2.  จัดทำคู่มือการประเมินผู้เรียน 
3.  ออกแบบเอกสารประกอบการประเมินผู้เรียน 
4.  ดำเนินการจัดกิจกรรม 
5.  สรุปรายงานผลต่อฝ่ายบริหาร 

 
5.  คณะกรรมการด้านการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  เขียนสื่อความ 
 1.  นางสาวรุ่งทิวา    เงินสมบัติ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 2.  นางปัญจรัตน์  โอวาท    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 3.  นางนันทิยา  ไตรรัตน ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 4.  นางสาวสุพิชญา  กล่ันนุรักษ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 5.  นางสาวสมฤทัย  ศิริบุญชู   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

๖.  นายณัฐนนท์  เฟื่องนคร    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๗.  นางเบญจมาศ  อุนทสูรย์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๘.  นางสาวกันตา   ไกรภักดี   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๙.  นางสิริวรรณ  ขันติธรรมกุล   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๐.  นางวิภารัตน์  ธานีวัฒน ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

๑๑.  นางสาวนิรวรรณ  พันหอม   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๑๒. นางสาววัชรียา  ตู้จินดา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
1๓.  นายณัฐพล   โทนะพันธ ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๑๔.  นางสมคะเน  กระจ่าง   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๑๕.  นางจิระนันท์  ศักดิ์ศรีวัฒนา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 ๑๖.  นางสาวพรพิไล   รุ่งรักษา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๗.  นางสาวประภัสสร   ศรีเจริญ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๘.  นายพัฒนพงษ์   จันทลา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๙.  นายจีระศักดิ์  ฉลาย    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

๒๐.  นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
2๑.  นางปวีณา  ศรีพงษ์    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๒.  นางสมพร   วิชัยประเสริฐ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๓.  นางสาวจินตนา  จ่ามีเคน   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๔.  นายกรินทร์  วังทะพันธ ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๕.  นายเอกลักษณ์  ดัชถุยาวัตร   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๖.  นางสาวมัสยา  เรืองนาราบ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๗.  นางสาวนิรชา  จุมพล   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
2๘.  นางนงลักษณ์  นพหิรัญ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๙. นางสาวอรอุมา   พิลาวุฒิ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 



๑๗๘ 
 

๓๐.  นางสมพร  นิสัยสุข    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๑.  นางสาววรรณวรา   ปราศจากศัตรู  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓2.  นายทศพร  ช้างภู่    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  
๓๓.  นายพุทธิพงษ์  แซ่ล้ิม   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๔.  นางวิยะดา  สุขพานิช   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๕.  นางนันทยา   หอมมณี   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๖.  นางสาวสมรัก  บุญเรือน   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3๗.  นายธนะชาติ  บาตรโพธิ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๘. นางสาวรัชดาวรรณ   ทองดา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๙. นางสาวอภิญญา  โทธุโย   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๐. นางสาวิตรี   ปลายชัยภูมิ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4๑. นายปิติพงศ์  พาโสมนัสกุล   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๒. นางสาวศิรประภา   ชุปวา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๓. นางสุรีรัตน์  สมจิตต์    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๔. นางสาวพรพิมล  ทองคำดี   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๕. นางสาวสวรรยา  คุ้มพงษ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๖. นางสาวพีรญา  เจริญสุข   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4๗. นางสาวเพชรรัตน์  ดาทอง   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๘. นางสาวญาณิศา  สกุลวงศ์ธนา  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๙. นางสาวศศิธร  สุปิตา    ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๕๐. นางสาวสุจิตรา  ธรรมศิริ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๕๑. นายจิรเมธ  โพธิรัตนวงศ์   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
52. นางสาวญาณิศา  ฐาปนกุลศักดิ์  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
53.  นายธนานพ  พึ่งพงษ ์   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
54.  นายภานุวัฒน์  กร่อยกระโทก  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
55.  นายณัฐวิ  เพ็ชราการ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
56.  นายสวัสด์ิ   เพิ่มจรัส   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
57.  นายเจษฎา  อาทร    ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
58. นายกิตติศักดิ์  สละสวัสด์ิ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 59.  นางสาวสุดา  ศรีประสาน   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
60. นางสาววราภรณ์  ประกอบธรรม  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 61.  นางสาวรินรฎา  พงศ์ธนิต   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
หน้าที่ 

1.  วางแผนพัฒนานักเรียนด้านการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  เขียน 
2.  จัดทำคู่มือการประเมินผู้เรียนด้านการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  เขียน 
3.  ออกแบบเอกสารประกอบการประเมินผู้เรียนด้านการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  เขียน 
4.  ดำเนินการประเมินผู้เรียน 

 



๑๗๙ 
 

 

6.  คณะกรรมการวัดผลและประเมินผล 
1.  นางสมพร   วิชัยประเสริฐ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
2.  นางจิระนันท์  ศักดิ์ศรีวัฒนา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 3.  นางสาวรุ่งทิวา  เงินสมบัติ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 4.  นายธนะชาติ  บาตรโพธิ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 5.  นายณัฐนนท์  เฟื่องนคร   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 6.  นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๗.  นางสาวประภัสสร  ศรีเจริญ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๘.  นายณัฐพล  โทนะพันธ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๙.  นางสาวมัสยา  นาเรืองราบ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
หน้าที่ 

1.  วางแนวปฏิบัติการประเมินผลการเรียน 
2.  ประสานงานกับกลุ่มคณะกรรมการสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
3.  ดำเนินการประเมินผลตามแนวปฏิบัติ 
4.  เสนออนุมัติผลการประเมินรายปี  หรือรายภาค 
5.  เสนอตัดสินและอนุมัติผลการผ่านช่วงช้ัน 

7.  คณะกรรมการออกแบบการเรียนการสอน 
 1.  นางสาวรุ่งทิวา    เงินสมบัติ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 2.  นางปัญจรัตน์  โอวาท    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 3.  นางนันทิยา  ไตรรัตน ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 4.  นางสาวสุพิชญา  กล่ันนุรักษ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 5.  นางสาวสมฤทัย  ศิริบุญชู   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

๖.  นายณัฐนนท์  เฟื่องนคร    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๗.  นางเบญจมาศ  อุนทสูรย์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๘.  นางสาวกันตา   ไกรภักดี   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๙.  นางสิริวรรณ  ขันติธรรมกุล   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๐.  นางวิภารัตน์  ธานีวัฒน ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

๑๑.  นางสาวนิรวรรณ  พันหอม   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๑๒. นางสาววัชรียา  ตู้จินดา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
1๓.  นายณัฐพล   โทนะพันธ ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๑๔.  นางสมคะเน  กระจ่าง   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๑๕.  นางจิระนันท์  ศักดิ์ศรีวัฒนา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 ๑๖.  นางสาวพรพิไล   รุ่งรักษา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๗.  นางสาวประภัสสร   ศรีเจริญ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๘.  นายพัฒนพงษ์   จันทลา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๑๙.  นายจีระศักดิ์  ฉลาย    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

๒๐.  นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
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2๑.  นางปวีณา  ศรีพงษ์    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๒.  นางสมพร   วิชัยประเสริฐ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๓.  นางสาวจินตนา  จ่ามีเคน   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๔.  นายกรินทร์  วังทะพันธ ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๕.  นายเอกลักษณ์  ดัชถุยาวัตร   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๖.  นางสาวมัสยา  เรืองนาราบ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๗.  นางสาวนิรชา  จุมพล   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
2๘.  นางนงลักษณ์  นพหิรัญ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๒๙. นางสาวอรอุมา  พิลาวุฒิ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๐.  นางสมพร  นิสัยสุข    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๑.  นางสาววรรณวรา   ปราศจากศัตรู  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓2.  นายทศพร  ช้างภู่    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  
๓๓.  นายพุทธิพงษ์  แซ่ล้ิม   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๔.  นางวิยะดา  สุขพานิช   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๕.  นางสาวนันทยา   หอมมณี   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๖.  นางสาวสมรัก  บุญเรือน   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
3๗.  นายธนะชาติ  บาตรโพธิ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๘. นางสาวรัชดาวรรณ   ทองดา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๓๙. นางสาวอภิญญา  โทธุโย   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๐. นางสาวิตรี   ปลายชัยภูมิ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4๑. นายปิติพงศ์  พาโสมนัสสกุล   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๒. นางสาวศิรประภา   ชุปวา   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๓. นางสุรีรัตน์  สมจิตต์    ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๔. นางสาวพรพิมล  ทองคำดี   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๕. นางสาวสวรรยา  คุ้มพงษ์   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๖. นางสาวพีรญา  เจริญสุข   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
4๗. นางสาวเพชรรัตน์  ดาทอง   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๘. นางสาวญาณิศา  สกุลวงศ์ธนา  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๔๙. นางสาวศศิธร  สุปิตา    ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๕๐. นางสาวสุจิตรา  ธรรมศิริ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
๕๑. นายจิรเมธ  โพธิรัตนวงศ์   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
52. นางสาวญาณิศา  ฐาปนกุลศักดิ์  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
53.  นายธนานพ  พึ่งพงษ ์   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
54.  นายภานุวัฒน์  กร่อยกระโทก  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
55.  นายณัฐวิ  เพ็ชราการ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
56.  นายสวัสด์ิ   เพิ่มจรัส   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
57.  นายเจษฎา  อาทร    ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
58. นายกิตติศักดิ์  สละสวัสด์ิ   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 59.  นางสาวสุดา  ศรีประสาน   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
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60. นางสาววราภรณ์  ประกอบธรรม  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 61.  นางสาวรินรฎา  พงศ์ธนิต   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
หน้าที่ 

1.  วางแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณการแต่ละระดับช้ัน 
2.  จัดทำโครงการบูรณการแต่ละระดับช้ัน 
3.  ให้คำแนะนำและติดตามผลการดำเนินโครงการ 
4.  สรุปผลรายงานต่อผู้บริหาร 

8.  คณะกรรมการควบคุมดูแลการผลิตสื่อการเรียนการสอน 
 1.  นายกรินทร์  วังทะพันธ ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 2.  นางสาวกันตา  ไกรภักดี  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา                                                      

3.  นางสาวมัสยา  เรืองนาราบ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา                                       
4.  นางสาวรุ่งทิวา   เงินสมบัติ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 ๕.  นางสาวสุพิชญา  กล่ันนุรักษ ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๖.   นายเจษฎา  อาทร                     ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา   
 ๗.   นายกิตติศักด์ิ  สละสวัสด์ิ         ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  
หน้าที่ 
 1.  ให้ความรู้และอำนวยความสะดวกแก่ครูผู้สอน 
 2.  ออกแบบการประเมินและบันทึกการใช้ส่ือการเรียนการสอน 
 3.  จัดทำคู่มือส่ือการเรียนรู้ในหลักสูตรสถานศึกษา 
 4.  ประชาสัมพันธ์ให้เกิดการผลิตและการใช้ส่ือประกอบการสอน 
 5.  ประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานฝ่ายบริหาร   

9.  คณะกรรมการแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 1.  นางสาวกันตา  ไกรภักดี  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

2.  นายณัฐนนท์  เฟื่องนคร  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 3.  นางสมพร  วิชัยประเสริฐ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 4.  นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

๕.  นายสมควร  รุ่งรส   ตัวแทนชุมชน 
๖.  นายดุลยเดช  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ตัวแทนผู้ปกครอง 

หน้าที่ 
1.  วางแผนดำเนินการรวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.  จัดทำเอกสารข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.  เผยแพร่เอกสารและประชาสัมพันธ์ให้เกิดการนำไปใช้ 
4.  รวบรวมสถิติ  สรุปการใช้ข้อมูลรายงานฝ่ายบริหาร 

10. คณะกรรมการวิจัยในชั้นเรียน 
 1.  นางสาวรุ่งทิวา   เงินสมบัติ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 ๒.  นางสาวมัสยา  เรืองนาราบ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 3. นางสาวสุพิชญา  กล่ันนุรักษ์  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 



๑๘๒ 
 

 4. นางสาวศิรประภา  ชุปวา  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
 5. นางสาวอรอุมา  พิลาวุฒิ  ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
หน้าที่ 

1.  ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรียน 
2.  รวบรวมข้อมูลการวิจัยในช้ันเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
3.  สรุปรายงานผู้บริหาร 

 11. คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน 
1. นางสมพร  วิชัยประเสริฐ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา(หัวหน้างานวิชาการ) 
2.  นายณัฐนนท์  เฟื่องนคร  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
3.  นายณัฐพล  โทนะพันธ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
4.  นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยี 
5.  นางสาวนิรชา  จุมพล   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
6.  นางสาววรรณวรา  ปราศจากศัตรู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
7.  นางสาวนันทยา   หอมมณี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
๘.  นายพุทธิพงษ์  แซ่ล้ิม   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
8.  นางสาวรัชดาวรรณ  ทองดา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

( ภาษาอังกฤษ ) 
 

9.  นางสาวพรพิมล  ทองคำดี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
( ภาษาตะวันออก ) 

11. นางสาววัชรียา  ตู้จินดา  หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1๒. นางปวีณา  ศรีพงษ์   หัวหน้ากลุ่มการศึกษาพิเศษ 
1๓. นางสาวรุ่งทิวา  เงินสมบัติ  หัวหน้าระดับปฐมวัย 
1๔. นางสาวมัสยา  เรืองนาราบ  งานวัดผลและประเมินผล 

หน้าที่ 
1.  กำหนดเกณฑ์และออกแบบเอกสาร  หลักฐานการเทียบโอนผลการเรียนท่ีเอื้อประโยชน์สูงสุดต่อทุก

ขั้นตอนในการเทียบโอนผลการเรียน 
2.  พิจารณาเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียนในสถานศึกษา 

12. คณะกรรมการประเมินผลการใช้หลักสูตร 
1. นางสมพร  วิชัยประเสริฐ   ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา(หัวหน้างานวิชาการ) 
2.  นายณัฐนนท์  เฟื่องนคร  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
3.  นายณัฐพล  โทนะพันธ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
4.  นางสาวณัฏฐ์ชญานันท์   ชราชิต หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5.  นางสาวนิรชา  จุมพล   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
6.  นางสาววรรณวรา  ปราศจากศัตรู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
7.  นางสาวนันทยา   หอมมณี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 



๑๘๓ 
 

๘.  นายพุทธิพงษ์  แซ่ล้ิม   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 
๙.  นางสาวรัชดาวรรณ  ทองดา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

( ภาษาอังกฤษ ) 
๑๐.  นางสาวพรพิมล  ทองคำดี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

( ภาษาตะวันออก ) 
1๑. นางสาววัชรียา  ตู้จินดา  หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1๒. นางปวีณา  ศรีพงษ๋   หัวหน้ากลุ่มการศึกษาพิเศษ 
1๓. นางสาวรุ่งทิวา  เงินสมบัติ  หัวหน้าระดับปฐมวัย 
1๔. นายพัฒนพงษ์   จันทลา  งานแผนการศึกษา 
1๕. นางสาวมัสยา  เรืองนาราบ  งานวัดผลและประเมินผล 

หน้าที่ 
1.  ติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรเป็นระยะ  และเมื่อส้ินสุดการใช้หลักสูตร 
2.  สรุปรายงานผู้บริหารเพื่อปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาต่อไป 

 
                       ให้คณะกรรมการทุกฝ่ายร่วมกันปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา      
                                       
                               ส่ัง  ณ  วันท่ี   ๒๓   เมษายน   พ.ศ.  256๔ 
 
 
              

( นายพลธาวิน  วัชรทรธำรงค์ ) 
            ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 


