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คำนำ 
 

โรงเรียนเทศบาล ๑ (บานเกา)   สังกัดเทศบาลตำบลเมืองพาน  ซึ่งไดดำเนินการจัดทำหลักสูตร
วิทยาศาสตร  พ.ศ.๒๕๖5 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ เปนหลักสูตรซึ่งตรง
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐)  โดยมีสาระและ
มาตรฐานการเรียนรูเปนกรอบในฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่อกำหนดการจัดทำโครงสรางและสาระหลักสูตร
สถานศึกษาและหลักสูตรทองถ่ินใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาครั้งนี้ 
เปนการสรางหลักสูตรที่อาศัยการมีสวนรวมของนักเรียน  คณะครู  ผูปกครองและชุมชน ทั้งนี้เพ่ือใหสามารถ
ขับเคลื่อนไปสูการจัดการเรียนรูที่สงผลใหผูเรียนมีคุณภาพดานความรูและทักษะที่จำเปนในการดำรงชีวิตในสังคม
ที่มีการเปลี่ยนแปลงและแสวงหาความรูเพ่ือพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิตตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๓๐/๒๕๖๑ เรื่องใหเปลี่ยนมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพความเปนอยูของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และมีความทันสมัย  มุง
ผลประโยชนตอผูเรียนเปนสำคัญ   และเพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณในการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาที่
กำหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาการนำไปพัฒนาเปนหลักสูตรสถานศึกษา ที่สอดคลองกับความตองการของ
ชุมชน และที่ใชประกอบการเรียนรู ในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สงเสริมการเรียนรู ใหเปนไปตามหลักการ 
และจุดมุงหมายของหลักสูตรจัดทำตามสาระมาตรฐานสาระการเรียนรูและตัวชี้วัด กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) มีเนื้อหาเกี่ยวกับสาระ
การเรียนรูพ้ืนฐาน วิทยาศาสตรกายภาพ วิทยาศาสตรชีวภาพ โลกและดวงดาว เทคโนโลยี  สาระการเรียนรู
เพ่ิมเติมฟสิกส เคมี ชีววิทยา และโลก ดวงดาวและอวกาศ เพ่ือใหการจัดการศึกษาสอดคลองกับสภาพสังคม การ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม สภาพแวดลอม และความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เจริญกาวหนา
อยางรวดเร็ว 

ในปการศึกษา ๒๕๖๕  นี้ทางกลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดรวมกันจัดทำหลักสูตร
การเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โรงเรียนเทศบาล ๑ (บานเกา)   พุทธศักราช  ๒๕๖๕ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) เพ่ือเปนกรอบทิศทางในการนำ
หลักสูตรไปใชอยางมีประสิทธิภาพและเพ่ือใหเกิดการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
และมีศกัยภาพความสามารถในการปรับตัวใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุขท้ังในสังคมไทยและสังคมโลกตอไป 

ขอขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวของทกุภาคสวนที่ใหความรวมมือและมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรฉบับนี้ใหมี
ความสมบูรณและเหมาะสมตามบริบทตอการจัดการศึกษาในโรงเรียนเทศบาล ๑ (บานเกา) ตั้งแตปการศึกษา 
๒๕๖๕ เปนตนไป 

 
      

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  



 
 
ลงชื่อ .............................................. 

         (นางสาวประกายแกว  แกวอินตะ) 
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                โรงเรียนเทศบาล 1 (บานเกา) 
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วิสัยทัศนหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  
 พัฒนาวิธีคิด  มีจิตวิทยาศาสตร  เขาใจธรรมชาติ และเทคโนโลยี  ใชความรูอยางมีเหตุผล  บนความ
สรางสรรค  สอดคลองกับสภาพจริง และมีคุณธรรม  นำไปใชในการดำรงชีวิต 
 
เรียนรูอะไรในวิทยาศาสตร 
 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรมุงหวังใหผูเรียนไดเรียนรูวิทยาศาสตรที่เนนการเชื่อมโยงความรูกับ
กระบวนการ มีทักษะสำคัญในการคนควาและสรางองคความรู โดยใชกระบวนการในการสืบเสาะหาความรู และ
แกปญหาที่หลากหลาย ใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูทุกขั้นตอน มีการทำกิจกรรมดวยการลงมือปฏิบัติจริง
อยางหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น โดยกำหนดสาระสำคัญดังนี้ 

วิทยาศาสตรชีวภาพ เรียนรูเกี่ยวกับชีวิตในสิ่งแวดลอม องคประกอบของสิ่งมีชีวิต การดำรงชีวิต ของ
มนุษยและสัตว การดำรงชีวิตของพืช พันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 

วิทยาศาสตรกายภาพ เรียนรูเก่ียวกับ ธรรมชาติของสาร การเปลี่ยนแปลงของสาร การเคลื่อนที่พลังงาน
และคลื่น 

วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ เรียนรูเก่ียวกับโลกในเอกภพ ระบบโลก และมนุษยกับ การเปลี่ยนแปลงของโลก 
เทคโนโลยี 

 การออกแบบและเทคโนโลยี เรียนรูเกี่ยวกับการพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
เทคโนโลยี  เพ่ือดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ใชความรูและทักษะทางดานวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และศาสตรอ่ืน ๆ เพ่ือแกปญหา หรือพัฒนางานอยางมีความคิดสรางสรรคดวยกระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรม เลือกใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลกระทบตอชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอม 

 วิทยาการคำนวณ เรียนรูเก่ียวกับการพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความเขาใจ มีทักษะการคิดเชิงคำนวณ 
การคิดวิเคราะห แกปญหาเปนขั้นตอนและเปนระบบ ประยุกตใชความรูดานวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศสื่อสารในการแกปญหาที่พบในชีวิตจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู 
สาระที่ ๑ วิทยาศาสตรชีวภาพ 
มาตรฐาน ว ๑.๑   เขาใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธระหวางสิ่งไมมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและ

ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศ การถายทอดพลังงานการ
เปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปญหาและผลกระทบที่มีตอ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แนวทางในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการแกไข
ปญหาสิ่งแวดลอมรวมทั้งนำความรูไปใชประโยชน 

มาตรฐาน ว  ๑.๒ เขาใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเขาและออกจากเซลล
ความสัมพันธของโครงสราง และหนาที่ของระบบตาง ๆ ของสัตวและมนุษยที่ทำงานสัมพันธ
กันความสัมพันธของโครงสราง และหนาที่ของอวัยวะตาง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธกัน 
รวมทั้งนำความรูไปใชประโยชน 
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มาตรฐาน  ว ๑.๓ เขาใจกระบวนการและความสำคัญของการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรมการ
เปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลตอสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำความรูไปใชประโยชน 

 
สาระที่ ๒ วิทยาศาสตรกายภาพ 
มาตรฐาน ว ๒. ๑ เขาใจสมบัติของสสาร องคประกอบของสสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของสสารกับ

โครงสรางและแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค หลักและธรรมชำติของการเปลี่ยนแปลงสถานะ
ของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

มาตรฐาน ว ๒.๒ เขาใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทำตอวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่
แบบตาง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งนำความรูไปใชประโยชน 

มาตรฐาน  ว ๒.๓ เขาใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธระหวาง
สสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณที่เก่ียวของกับ
เสียง แสง และคลื่นแมเหล็กไฟฟา รวมทั้งนำความรูไปใชประโยชน 

 
สาระที่ ๓ วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ 
มาตรฐาน ว ๓. ๑ เขาใจองคประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี ดาวฤกษ

และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธภายในระบบสุริยะท่ีสงผลตอสิ่งมีชีวิตและการประยุกตใช
เทคโนโลยีอวกาศ 

มาตรฐาน ว ๓.๒ เขาใจองคประกอบและความสัมพันธของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก และ
บนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟาอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผล
ตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 

 
สาระที่ ๔ เทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว ๔.๑   เขาใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

ใชความรูและทักษะทางดานวิทยาศาสตรคณิตศาสตรและศาสตรอ่ืน ๆ เพื่อแกปญหาหรือ
พัฒนางานอยางมีความคิดสรางสรรคดวยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช
เทคโนโลยีอยางเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลกระทบตอชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอม 

มาตรฐาน ว ๔.๒   เขาใจและใชแนวคิดเชิงคำนวณในการแกปญหาที่พบในชีวิตจริงอยางเปนขั้นตอนและเปน
ระบบ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรูการทำงาน และการแกปญหาได
อยางมีประสิทธิภาพ รูเทาทัน และมีจริยธรรมมาตรฐาน  
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คุณภาพผูเรียน 
 
จบช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ 

❖เขาใจลักษณะทั่วไปของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของสิ่งมชีีวิตรอบตัว 

❖เขาใจลักษณะที่ปรากฏ ชนิดและสมบัติบางประการของวัสดุที่ใชทำวัตถุและการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ
รอบตัว 

❖เขาใจการดึง การผลัก แรงแมเหล็ก และผลของแรงที่มีตอการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ
พลังงานไฟฟา และการผลิตไฟฟา การเกิดเสียง แสงและการมองเห็น 

❖เขาใจการปรากฏของดวงอาทิตยดวงจันทรและดาว ปรากฏการณการขึ้นและตกของดวงอาทิตยการ
เกิดกลางวันกลางคืน การกำหนดทิศ ลักษณะของหิน การจำแนกชนิดดินและการใชประโยชนลักษณะ
และความสำคัญของอากาศ การเกิดลม ประโยชนและโทษของลม 

❖ตั้งคำถามหรือกำหนดปญหาเก่ียวกับสิ่งที่จะเรียนรูตามที่กำหนดใหหรือตามความสนใจสังเกต สำรวจ
ตรวจสอบโดยใชเครื่องมืออยางงาย รวบรวมขอมูล บันทึก และอธิบายผลการสำรวจตรวจสอบดวยการ
เขียนหรือวาดภาพ และสื่อสารสิ่งที่เรียนรูดวยการเลาเรื่อง หรือดวยการแสดงทาทางเพ่ือใหผูอ่ืนเขาใจ 

❖แกปญหาอยางงายโดยใชขั้นตอนการแกปญหา มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เบื้องตน รักษาขอมูลสวนตัว 

❖แสดงความกระตือรือรน สนใจที่จะเรียนรูมีความคิดสรางสรรคเก่ียวกับเรื่องที่จะศึกษาตามที่
กำหนดใหหรือตามความสนใจ มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น และยอมรับฟงความคิดเห็นผูอ่ืน 

❖แสดงความรับผิดชอบดวยการทำงานที่ไดรับมอบหมายอยางมุงมั่น รอบคอบประหยัด ซื่อสัตยจนงาน
ลุลวงเปนผลสำเร็จ และทำงานรวมกับผูอ่ืนอยางมคีวามสุข 

❖ตระหนักถึงประโยชนของการใชความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการดำรงชีวิต ศึกษาหา
ความรูเพิ่มเติม ทำโครงงานหรือชิ้นงานตามที่กำหนดใหหรือตามความสนใจ 

 
จบช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ 

❖เขาใจโครงสราง ลักษณะเฉพาะการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตในแหลงที่อยู 
การทำหนาที่ของสวนตาง ๆ ของพืช และการทำงานของระบบยอยอาหารของมนุษย 

❖เขาใจสมบัติและการจำแนกกลุมของวัสดุ สถานะและการเปลี่ยนสถานะของสสารการละลาย การ
เปลี่ยนแปลงทางเคมีการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไดและผันกลับไมไดและการแยกสารอยางงาย 

❖เขาใจลักษณะของแรงโนมถวงของโลก แรงลัพธแรงเสียดทาน แรงไฟฟาและผลของแรงตาง ๆ ผลที่
เกิดจากแรงกระทำตอวัตถุความดัน หลักการที่มีตอวัตถุวงจรไฟฟาอยางงายปรากฏการณเบื้องตนของ
เสียง และแสง 



4 
 

❖เขาใจปรากฏการณการข้ึนและตก รวมถึงการเปลี่ยนแปลงรูปรางปรากฏของดวงจันทรองคประกอบ
ของระบบสุริยะ คาบการโคจรของดาวเคราะหความแตกตางของดาวเคราะหและดาวฤกษการข้ึนและตก
ของกลุมดาวฤกษการใชแผนที่ดาว การเกิดอุปราคาพัฒนาการและประโยชนของเทคโนโลยีอวกาศ 

❖เขาใจลักษณะของแหลงน้ำ วัฏจักรน้ำ กระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ำคางน้ำคางแข็ง หยาดน้ำฟา 
กระบวนการเกิดหิน วัฏจักรหิน การใชประโยชนหินและแร การเกิดซากดึกดำบรรพการเกิดลมบก ลม
ทะเล มรสุม ลักษณะและผลกระทบของภัยธรรมชาติธรณีพิ บัติภัยการเกิดและผลกระทบของ
ปรากฏการณเรือนกระจก 

❖คนหาขอมูลอยางมีประสิทธิภาพและประเมินความนาเชื่อถือ ตัดสินใจเลือกขอมูลใชเหตุผลเชิงตรรกะ
ในการแกปญหา ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการทำงานรวมกันเขาใจสิทธิและหนาที่ของตน 
เคารพสิทธิของผูอ่ืน 

❖ตั้งคำถามหรือกำหนดปญหาเก่ียวกับสิ่งที่จะเรียนรูตามที่กำหนดใหหรือตามความสนใจ คาดคะเน
คำตอบหลายแนวทาง สรางสมมติฐานที่สอดคลองกับคำถามหรือปญหาที่จะสำรวจตรวจสอบ วางแผน
และสำรวจตรวจสอบโดยใชเครื่องมือ อุปกรณและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม ในการเก็บรวบรวม
ขอมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

❖วิเคราะหขอมูล ลงความเห็น และสรุปความสัมพันธของขอมูลที่มาจากการสำรวจตรวจสอบใน
รูปแบบที่เหมาะสม เพื่อสื่อสารความรูจากผลการสำรวจตรวจสอบไดอยางมีเหตุผลและหลักฐานอางอิง 

❖แสดงถึงความสนใจ มุงมั่น ในสิ่งที่จะเรียนรู มีความคิดสรางสรรคเกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษาตามความ
สนใจของตนเอง แสดงความคิดเห็นของตนเอง ยอมรับในขอมูลที่มีหลักฐานอางอิง และรับฟงความ
คิดเห็นผูอื่น 

❖แสดงความ รับผิดชอบดวยการทำงานที่ไดรบัมอบหมายอยางมุงมั่นรอบคอบ ประหยัด ซื่อสัตยจนงาน
ลุลวงเปนผลสำเร็จ และทำงานรวมกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค 

❖ตระหนักในคุณคาของความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใชความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ในการดำรงชีวิต แสดงความชื่นชม ยกยอง และเคารพสิทธิในผลงานของผูคิดคนและศึกษาหาความรู
เพ่ิมเติม ทำโครงงานหรือชิ้นงานตามที่กำหนดใหหรือตามความสนใจ 

❖แสดงถึงความซาบซึ้ง หวงใย แสดงพฤติกรรมเก่ียวกับการใชการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางรูคุณคา 

 
จบช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ 

❖เขาใจลักษณะและองคประกอบที่สำคัญของเซลลสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธของการทำงานของระบบตาง 
ๆ ในรางกายมนุษยการดำรงชีวิตของพืช การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมการเปลี่ยนแปลงของยีนหรือ
โครโมโซม และตัวอยางโรคที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมประโยชนและผลกระทบของ
สิ่งมชีีวิตดัดแปรพันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ ปฏิสัมพันธขององคประกอบของระบบนิเวศและ
การถายทอดพลังงานในสิ่งมีชีวิต 
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❖เขาใจองคประกอบและสมบัติของธาตุ สารละลาย สารบริสุทธิ์ สารผสมหลักการแยกสาร การ
เปลี่ยนแปลงของสารในรูปแบบของการเปลี่ยนสถานะ การเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมีและ
สมบัติทางกายภาพ และการใชประโยชนของวัสดุประเภทพอลิเมอรเซรามิก และวัสดุผสม 

❖เขาใจการเคลื่อนที่ แรงลัพธและผลของแรงลัพธกระทำตอวัตถุ โมเมนตของแรงแรงที่ปรากฏใน
ชีวิตประจำวัน สนามของแรง ความสัมพันธของงาน พลังงานจลน พลังงานศักยโนมถวงกฎการอนุรักษ
พลังงาน การถายโอนพลังงาน สมดุลความรอน ความสัมพันธของปริมาณทางไฟฟาการตอวงจรไฟฟาใน
บาน พลังงานไฟฟา และหลักการเบื้องตนของวงจรอิเล็กทรอนิกส 

❖เขาใจสมบัติของคลื่น และลักษณะของคลื่นแบบตาง ๆ แสง การสะทอนการหักเหของแสง  และทัศน
อุปกรณ 

❖เขาใจการโคจรของดาวเคราะหรอบดวงอาทิตย การเกิดฤดู การเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตยการ
เกิดขางข้ึนขางแรม การข้ึนและตกของดวงจันทรการเกิดน้ำขึ้นน้ำลงประโยชนของเทคโนโลยีอวกาศและ
ความกาวหนาของโครงการสำรวจอวกาศ 

❖เขาใจลักษณะของชั้นบรรยากาศ องคประกอบและปจจัยที่มีผลตอลมฟาอากาศการเกิดและ
ผลกระทบของพายุฟาคะนอง พายุหมุนเขตรอน การพยากรณอากาศ สถานการณการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศโลก กระบวนการเกิดเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพและการใชประโยชนพลังงานทดแทนและการใช
ประโยชนลักษณะโครงสรางภายในโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาบนผิวโลก ลักษณะชั้น
หนาตัดดิน กระบวนการเกิดดิน แหลงน้ำผิวดิน แหลงน้ำใตดินกระบวนการเกิดและผลกระทบของภัย
ธรรมชาติและธรณพีิบัติภัย 

❖เขาใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีไดแก ระบบทางเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีกับศาสตรอื่น โดยเฉพาะวิทยาศาสตร หรือคณิตศาสตรวิเคราะห 
เปรียบเทียบ และตัดสินใจเพ่ือเลือกใชเทคโนโลยีโดยคำนึงถึงผลกระทบตอชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอม 
ประยุกตใชความรูทักษะ และทรัพยากรเพื่อออกแบบและสรางผลงานสำหรับการแกปญหาใน
ชีวิตประจำวันหรือการประกอบอาชีพ โดยใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทั้งเลือกใชวัสดุ
อุปกรณและเครื่องมือไดอยางถูกตอง เหมาะสม ปลอดภัย รวมทั้งคำนึงถึงทรัพยสินทางปญญา 

❖นำขอมูลปฐมภูมิเขาสูระบบคอมพิวเตอร วิเคราะห ประเมิน นำเสนอขอมูลและสารสนเทศไดตาม
วัตถุประสงค ใชทักษะการคิดเชิงคำนวณในการแกปญหาที่พบในชีวิตจริงและเขียนโปรแกรมอยางงายเพื่อ
ชวยในการแกปญหา ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางรูเทาทันและรับผิดชอบตอสังคม 

❖ตั้งคำถามหรือกำหนดปญหาที่เชื่อมโยงกับพยานหลักฐาน หรือหลักการทางวิทยาศาสตรที่มีการ
กำหนดและควบคุมตัวแปร คิดคาดคะเนคำตอบหลายแนวทาง สรางสมมติฐานท่ีสามารถนำไปสูการ
สำรวจตรวจสอบ ออกแบบและลงมือสำรวจตรวจสอบโดยใชวัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสม เลือกใช
เครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพที่
ไดผลเที่ยงตรงและปลอดภัย 

❖วิเคราะหและประเมินความสอดคลองของขอมูลที่ไดจากการสำรวจตรวจสอบจากพยานหลักฐาน โดย
ใชความรูและหลักการทางวิทยาศาสตรในการแปลความหมายและลงขอสรุปและสื่อสารความคิด ความรู
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จากผลการสำรวจตรวจสอบหลากหลายรูปแบบ หรือใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใหผูอื่นเขาใจไดอยาง
เหมาะสม 

❖แสดงถึงความสนใจ มุงมั่น รับผิดชอบ รอบคอบ และซื่อสัตย ในสิ่งที่จะเรียนรูมีความคิดสรางสรรค
เก่ียวกับเรื่องที่จะศกึษาตามความสนใจของตนเอง โดยใชเครื่องมือและวิธีการที่ใหไดผลถูกตอง เชื่อถือได
ศึกษาคนควาเพ่ิมเติมจากแหลงความรูตาง ๆ แสดงความคิดเห็นของตนเอง รับฟงความคิดเห็นผูอ่ืน และ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรูที่คนพบ เมื่อมีขอมูลและประจักษพยานใหมเพิ่มข้ึนหรือโตแยงจากเดิม

❖ตระหนักในคุณคาของความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ ใชในชีวิตประจำวันใชความรูและ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพแสดงความชื่นชม 
ยกยอง และเคารพสิทธิในผลงานของผูคิดคน เขาใจผลกระทบทั้งดานบวกและดานลบของการพัฒนาทาง
วิทยาศาสตรตอสิ่งแวดลอมและตอบริบทอ่ืน ๆ และศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม ทำโครงงานหรือสรางชิ้นงาน
ตามความสนใจ 

❖แสดงถึงความซาบซึ้ง หวงใย มีพฤติกรรมเก่ียวกับการดูแลรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ และความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

 
สมรรถนะสำคัญของผูเรียน 

หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โรงเรียนบาล 1 (บานเกา)  พุทธศักราช  256๔ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 25๖๐ ) มุงใหผูเรียนเกิด
สมรรถนะสำคัญ 5 ประการ ดังนี้ 

1. ความสามารถในการสื่อสาร  เปนความสามารถในการรับและสงสาร  มีวัฒนธรรมในการใชภาษา
ถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและ
ประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาตอรองเพ่ือขจัดและลดปญหา
ความขัดแยงตาง ๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผลและความถูกตอง  ตลอดจนการเลือกใช
วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีตอตนเองและสังคม 

2. ความสามารถในการคิด  เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดอยาง
สรางสรรค  การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพื่อนำไปสูการสรางองคความรูหรือสารสนเทศเพ่ือ
การตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแกปญหา  เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่เผชิญได
อยางถูกตองเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจความสัมพันธและการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชในการปองกันและแกไขปญหา
และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม 

4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต   เปนความสามารถในการนำกระบวนการตาง ๆ ไปใชในการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง  การทำงาน และการอยูรวมกันในสังคมดวยการ
สรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความขัดแยงตาง ๆ อยางเหมาะสม การปรับตัวให
ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม และการรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบ
ตอตนเองและผูอ่ืน 
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5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือก และใช เทคโนโลยีดานตาง ๆ และมี
ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทำงาน  การ
แกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค 

หลักสูตรกลุมสาระวิทยาศาสตร โรงเรียนบาล 1 (บานเกา)  พุทธศักราช  256๔ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 25๖๐) มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค เพ่ือใหสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข  ในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก   
ดังนี้ 

1.   รักชาติศาสน  กษัตริย 
2.   ซื่อสัตยสุจริต 
3.   มีวินัย 
4.   ใฝเรียนรู 
5.   อยูอยางพอเพียง 
6.   มุงมั่นในการทำงาน 
7.   รักความเปนไทย 
8.   มีจิตสาธารณะ 
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ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระที่ ๑ วิทยาศาสตรชีวภาพ 
มาตรฐาน ว ๑.๑ เขาใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธระหวางสิ่งไมมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และ
ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศการถายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ใน
ระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปญหาและผลกระทบที่มีตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแนวทางใน
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมรวมทั้งนำความรูไปใชประโยชน 
ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.  ๑ 
 

๑. ระบุชื่อพืชและสัตวที่อาศัยอยูบริเวณตาง ๆ
จากขอมูลที่รวบรวมได 
๒. บอกสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับการ
ดำรงชีวิตของสัตวในบริเวณที่อาศัยอยู 

• บริเวณตาง ๆ ในทองถิ่น เชน สนามหญา ใตตนไม
สวนหยอม แหลงน้ำอาจพบพืชและสัตวหลายชนิด
อาศัยอยู 
• บริเวณที่แตกตางกันอาจพบพืชและสัตวแตกตางกัน
เพราะสภาพแวดลอมของแตละบริเวณจะมีความ
เหมาะสมตอการดำรงชีวิตของพืชและสัตวที่อาศัยอยู
ในแตละบริเวณ เชน สระน้ำ มีน้ำเปนที่อยูอาศัยของ
หอย ปลา สาหราย เปนที่หลบภัยและมีแหลงอาหาร
ของหอยและปลา บริเวณตนมะมวงมีตนมะมวงเปน
แหลงที่อยูและมีอาหารสำหรับกระรอกและมด 
• ถาสภาพแวดลอมในบริเวณที่พืชและสัตวอาศัยอยูมี
การเปลี่ยนแปลง จะมีผลตอการดำรงชีวิตของพืชและ
สัตว 

ป.๒ - - 

ป.๓ - - 

ป.๔ - - 

ป. ๕ 
 
 
 
 
 

๑. บรรยายโครงสรางและลักษณะของสิ่งมีชีวิต
ที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต ซึ่งเปนผลมาจาก
การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในแตละแหลงท่ีอยู 

• สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตวมีโครงสรางและลักษณะที่
เหมาะสมในแตละแหลงที่อยูซึ่งเปนผลมาจากการ
ปรับตัวของสิ่งมีชีวิต เพื่อใหดำรงชีวิตและอยูรอดไดใน
แตละแหลงที่อยู เชน ผักตบชวามีชองอากาศในกาน
ใบ ชวยใหลอยน้ำไดตนโกงกางที่ขึ้นอยูในปาชายเลนมี
รากค้ำจุนทำใหลำตนไมลม ปลามีครีบชวยในการ
เคลื่อนที่ในน้ำ 
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

๒. อธิบายความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งมีชีวิต และความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งไมมีชีวิต เพ่ือประโยชนตอการดำรงชีวิต 
๓. เขียนโซอาหารและระบุบทบาทหนาที่ของ
ส่ิงมชีีวิตที่เปนผูผลิตและผูบริโภคในโซอาหาร 
๔. ตระหนักในคุณคาของสิ่งแวดลอมที่มีตอการ
ดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต โดยมีสวนรวมในการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 

• ในแหลงที่อยูหนึ่ง ๆ สิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธซึ่ง
กันและกันและสัมพันธกับสิ่งไมมีชีวิต เพื่อประโยชน
ตอการดำรงชีวิต เชน ความสัมพันธกันดานการกินกัน
เปนอาหาร เปนแหลงที่อยูอาศัยหลบภัยและเลี้ยงดู
ลูกออน ใชอากาศในการหายใจ 
• สิ่งมีชีวิตมีการกินกันเปนอาหาร โดยกินตอกันเปน
ทอดๆในรูปแบบของโซอาหาร ทำใหสามารถระบุ
บทบาทหนาที่ของสิ่งมีชีวิตเปนผูผลิตและผูบริโภค 

ป.๖ - - 

ม.๑ - - 

ม.๒ - - 

ม.๓ ๑. อธิบายปฏิสัมพันธขององคประกอบของ 
ระบบนิเวศที่ไดจากการสำรวจ 

• ระบบนิเวศประกอบดวยองคประกอบท่ีมีชีวิตเชน 
พืช สัตวจุลินทรียและองคประกอบที่ไมมีชีวิต เชน 
แสง น้ำ อุณหภูมิแรธาตุแกสองคประกอบเหลานี้มี
ปฏิสัมพันธกัน เชนพืชตองการแสง น้ำ และแกส
คารบอนไดออกไซดในการสรางอาหาร สัตวตองการ
อาหาร และสภาพแวดลอมที่ เหมาะสมในการ
ดำรงชีวิต เชนอุณหภูมิความชื้น องคประกอบทั้ง
สองสวนนี้จะตองมีความสัมพันธกันอยางเหมาะสม
ระบบนิเวศจึงจะสามารถคงอยูตอไปได 

 ๒. อธิบายรูปแบบความสัมพันธระหวาง
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตรูปแบบตางๆ ในแหลงที่
อยูเดียวกันที่ไดจากการสำรวจ 

• สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธกันในรูปแบบ
ตาง ๆ เชน ภาวะพ่ึงพากัน ภาวะอิงอาศัยภาวะ
เหยื่อกับผูลา ภาวะปรสิต 
• สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันที่อาศัยอยูรวมกันในแหลงที่
อยูเดียวกัน ในชวงเวลาเดียวกัน เรียกวาประชากร 
• กลุมสิ่งมีชีวิตประกอบดวยประชากรของสิ่งมีชีวิต 
หลาย ๆ ชนิด อาศัยอยูรวมกันในแหลงที่อยูเดียวกัน 
 

 ๓. สรางแบบจำลองในการอธิบายการถายทอด
พลังงานในสายใยอาหาร 
๔. อธิบายความสัมพันธของผูผลิต ผูบริโภค 
และผูยอยสลายสารอินทรียในระบบนิเวศ 
๕. อธิบายการสะสมสารพิษในสิ่งมีชีวิตในโซ

• กลุมสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศแบงตามหนาที่ไดเปน๓ 
กลุม  ไดแก   ผูผลิต ผูบริ โภค และผูยอยสลาย
สารอินทรียสิ่งมีชีวิตทั้ง ๓ กลุมนี้มีความสัมพันธกัน 
ผู ผลิ ต เป นสิ่ ง มีชี วิ ตที่ ส ร างอาหารได เอง โดย
กระบวนการสังเคราะหดวยแสงผูบริโภค เปน
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

อาหาร 
๖. ตระหนักถึงความสัมพันธของสิ่งมีชีวิต และ
สิ่งแวดลอมในระบบนิเวศ โดยไมทำลายสมดุล
ของระบบนิเวศ 

สิ่งมีชีวิตที่ไมสามารถสรางอาหารไดเอง และตองกิน
ผูผลิตหรือสิ่งมีชีวิตอ่ืนเปนอาหาร เมื่อผูผลิตและ
ผู บ ริ โภ คตายลง จะถู กย อย โด ยผู ย อย สลาย
สารอินทรียซึ่งจะเปลี่ยนสารอินทรียเปนสาร 
อนินทรียกลับคืนสู สิ่ งแวดลอม ทำให เกิดการ
หมุนเวียนสารเปนวัฏจักรจำนวนผูผลิตผูบริโภคและ
ผูยอยสลายสารอินทรียจะตองมีความเหมาะสม จึง
ทำใหกลุมสิ่งมชีีวิตอยูไดอยางสมดุล 
• พลังงานถูกถายทอดจากผูผลิตไปยังผูบริโภคลำดับ
ตาง ๆ รวมทั้งผูยอยสลายสารอินทรียในรูปแบบ
สายใยอาหาร ที่ประกอบดวยโซอาหารหลายโซที่
สัมพันธกัน ในการถายทอดพลังงานในโซอาหาร 
พลังงานที่ถูกถายทอดไปจะลดลงเรื่อย ๆ ตามลำดับ
ของการบริโภค 
• การถายทอดพลังงานในระบบนิเวศ อาจทำใหมี
สารพิษสะสมอยูในสิ่งมีชีวิตไดจนอาจกอให เกิด
อันตรายตอสิ่งมีชีวิต และทำลายสมดุลในระบบ
นิเวศ ดังนั้นการดูแลรักษาระบบนิเวศใหเกิดความ
สมดุล และคงอยูตลอดไปจึงเปนสิ่งสำคัญ 

 
สาระที่ ๑ วิทยาศาสตรชีวภาพ 
มาตรฐาน ว  ๑.๒  เขาใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หนวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเขาและออกจาก
ความสัมพันธของโครงสรางและหนาที่ของระบบตาง ๆของสัตวและมนุษยที่ทำงานสัมพันธกันความสัมพันธของ
โครงสรางและหนาที่ของอวัยวะตาง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธกัน รวมทั้งนำความรูไปใชประโยชน 

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.  ๑ ๑. ระบุชื่อ บรรยายลักษณะและบอก
หนาที่ของสวนตาง ๆ ของรางกายมนุษย
สัตวและพืชรวมทั้งบรรยายการทำหนาที่
รวมกันของสวนตางๆของรางกายมนุษย
ในการทำกิจกรรมตางๆจากขอมูลที่
รวบรวมได๒. ตระหนักถึงความสำคัญของ
สวนตาง ๆ ของรางกายตนเอง โดยการ
ดูแลสวนตางๆ อยางถูกตอง ใหปลอดภัย 

• มนุษยมีสวนตาง ๆ ที่มีลักษณะและหนาที่แตกตาง
กัน เพ่ือใหเหมาะสมในการดำรงชีวิตเชน ตามีหนาที่
ไวมองดูโดยมีหนังตาและขนตาเพ่ือปองกันอันตราย
ใหกับตา หูมีหนาที่รับฟงเสียงโดยมีใบหูและรูหูเพื่อ
เปนทางผานของเสียงปากมีหนาที่พูด กินอาหาร มี
ชองปากและมีริมฝปากบนลาง แขนและมือมีหนาที่
ยก หยิบ จับมีทอนแขนและนิ้วมือที่ขยับไดสมองมี
หนาที่ควบคุมการทำงานของสวนตาง ๆ ของรางกาย
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และรักษาความสะอาดอยูเสมอ 
 
 
 

อยูในกะโหลกศีรษะ โดยสวนตางๆของรางกายจะทำ
หนาที่รวมกันในการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน 
• สัตวมีหลายชนิด แตละชนิดมีสวนตาง ๆ ที่ มี
ลักษณะและหนาที่แตกตางกัน เพื่อใหเหมาะสมใน
การดำรงชีวิต เชน ปลามีครีบเปนแผน สวนกบเตา 
แมว มีขา ๔ ขา และมีเทาสำหรับใชในการเคลื่อนที่  
• พืชมีสวนตาง ๆ ที่มีลักษณะและหนาที่แตกตางกัน
เพ่ือใหเหมาะสมในการดำรงชีวิตโดยทั่วไป รากมี
ลักษณะเรียวยาว และแตกแขนงเปนรากเล็ก ๆทำ
หนาที่ดูดน้ำ ลำตนมีลักษณะเปนทรงกระบอกตั้งตรง
และมีกิ่งกาน ทำหนาที่ชู ก่ิงกาน ใบและดอก ใบมี
ลั กษณ ะเป นแผนแบน  ทำหน าที่ ส ร า งอาห าร 
นอกจากนี้พืชหลายชนิด อาจมีดอกที่มีสีรูปรางตาง ๆ 
ทำหนาท่ีสืบพันธุรวมทั้งมีผลที่มีเปลือก มีเนื้อหอหุม
เมล็ด และมีเมล็ดซึ่งสามารถงอกเปนตนใหมได 

ป. ๒ ๑. ระบุวาพืชตองการแสงและน้ำเพ่ือการ    
เจริญเติบโตโดยใชขอมูลจากหลักฐาน 
เชิงประจักษ 
๒. ตระหนักถึงความจำเปนที่พืชตองไดรับ
น้ ำและ แสงเพ่ือการเจริญ เติบ โต โดย   
ดูแลพืชใหไดรับสิ่งดังกลาวอยางเหมาะสม 

• พืชตองการน้ำแสงเพ่ือการเจริญเติบโต 

 ๓. สรางแบบจำลองที่บรรยายวัฏจักรชีวิต 
ของพืชดอก 

• พืชดอกเมื่อเจริญเติบโตและมีดอกดอกจะมีการ 
สืบพันธุเปลี่ยนแปลงไปเปนผลภายในผลมีเมล็ดเมื่อ
เมล็ดงอกตนออนที่อยูภายในเมล็ดจะเจริญเติบโตเปน
พืชตนใหมพืชตนใหมจะเจริญเติบโตออกดอกเพื่อ
สืบพันธุมีผลตอไปไดอีกหมุนเวียนตอเนื่องเปนวัฏจักร
ชีวิตของพืชดอก 

ป. ๓ ๑. บรรยายสิ่งที่จำเปนตอการดำรงชีวิต
และการเจริญเติบโตของมนุษยและสัตว
โดยใชขอมูลที่รวบรวมได 
๒. ตระหนักถึงประโยชนของอาหารน้ำและ
อากาศโดยการดูแลตนเองและสัตวใหไดรับ
สิ่งเหลานี้อยางเหมาะสม 

• มนุษยและสัตวตองการอาหารน้ำและอากาศ 
เพ่ือการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโต 
• อาหารชวยใหรางกายแข็งแรงและเจริญเติบโต 
น้ำชวยใหรางกายทำงานไดอยางปกติอากาศใช 
ในการหายใจ 
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๓. สรางแบบจำลองที่บรรยายวัฏจักรชีวิต
ของสัตวและเปรียบเทียบวัฏจักรชีวิตของ
สัตวบางชนิด 
๔. ตระหนักถึงคุณคาของชีวิตสัตวโดยไม
ทำใหวัฏจักรชีวิตของสัตวเปลี่ยนแปลง 

• สัตว เมื่ อ เป นตั ว เต็มวัยจะสืบ พัน ธุมี ลูก เมื่ อลูก
เจริญเติบโตเปนตัวเต็มวัยก็สืบพันธุมีลูกตอไปไดอีก
หมุนเวียนตอเนื่องเปนวัฏจักรชีวิตของสัตวซึ่งสัตวแต
ละชนิดเชนผีเสื้อกบไกมนุษยจะมีวัฏจักรชีวิตท่ีเฉพาะ
และแตกตางกัน 

ป. ๔ ๑. บรรยายหนาที่ของรากลำตนใบและ
ดอกของพืชดอกโดยใชขอมูลที่รวบรวมได 

• สวนตางๆของพืชดอกทำหนาที่แตกตางกัน 
  - รากทำหนาที่ดูดน้ำและธาตุอาหารขึ้นไปยังลำตน 
  - ลำตนทำหนาที่ลำเลียงน้ำตอไปยังสวนตางๆ 
    ของพืช 
  - ใบทำหนาที่สรางอาหารอาหารที่พืชสรางขึ้น 
    คือน้ำตาลซึ่งจะเปลี่ยนเปนแปง 
  - ดอกทำหนาที่สืบพันธุประกอบดวย 
  สวนประกอบตางๆไดแกกลีบเลี้ยงกลีบดอก 
  เกสรเพศผูและเกสรเพศเมียซึ่งสวนประกอบ 
 แตละสวนของดอกทำหนาที่แตกตางกัน 

ป. ๕ - - 

ป.๖ ๑. ระบุสารอาหารและบอกประโยชนของ
สารอาหารแตละประเภทจากอาหารที่
ตนเองรับประทาน 
๒. บอกแนวทางในการเลือกรับประทาน
อาหารใหไดสารอาหารครบถวนในสัดสวน
ที่ เหมาะสมกับเพศและวัยรวมทั้งความ
ปลอดภัยตอสุขภาพ 
๓. ตระหนักถึงความสำคัญของสารอาหาร
โดยการเลือกรับประทานอาหารที่ มี
สารอาหารครบถวนในสัดสวนที่เหมาะสม
กับเพศและวัยรวมทั้งปลอดภัยตอสุขภาพ 
๔. สรางแบบจำลองระบบยอยอาหารและ
บรรยายหนาท่ีของอวัยวะในระบบยอย
อาหารรวมทั้งอธิบายการยอยอาหารและ
การดูดซึมสารอาหาร 
๕. ตระหนักถึงความสำคัญของระบบยอย

• ส ารอาห ารที่ อยู ใน อาห ารมี ๖ ป ระเภ ท ได แก
คารโบไฮเดรตโปรตีนไขมันเกลือแรวิตามินและน้ำ 
• อาหารแตละชนิดประกอบดวยสารอาหารที่แตกตาง
กันอาหารบางอยางประกอบดวยสารอาหารประเภท
เดียวอาหารบางอยางประกอบดวยสารอาหารมากกวา
หนึ่งประเภท 
• สารอาหารแตละประเภทมีประโยชนตอรางกาย
แตกตางกันโดยคารโบไฮเดรตโปรตีนและไขมันเปน
สารอาหารที่ใหพลังงานแกรางกายสวนเกลือแรวิตามิน
และน้ำเปนสารอาหารที่ไมใหพลังงานแกรางกายแต
ชวยใหรางกายทำงานไดเปนปกติ 
• การรับประทานอาหารเพ่ือใหรางกายเจริญเติบโตมี
การเปลี่ยนแปลงของรางกายตามเพศและวัยและมี
สุขภาพดีจำเปนตองรับประทานใหไดพลังงานเพียงพอ
กับความตองการของรางกายและใหไดสารอาหาร
ครบถวนในสัดสวนท่ีเหมาะสมกับเพศและวัยรวมทั้ง
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อาหารโดยการบอกแนวทางในการดูแล
รักษาอวัยวะในระบบยอยอาหารใหทำงาน
เปนปกติ 

ตองคำนึงถึงชนิดและปริมาณของวัตถุเจือปนในอาหาร
เพ่ือความปลอดภัยตอสุขภาพ 
• ระบบยอยอาหารประกอบดวยอวัยวะตางๆไดแก
ปากหลอดอาหารกระเพาะอาหารลำไสเล็กลำไสใหญ
ทวารหนักตับและตับออนซึ่งทำหนาที่รวมกันในการ
ยอยและดูดซึมสารอาหาร 
  - ปากมีฟนชวยบดเคี้ยวอาหารใหมีขนาดเล็กลง และ
มีลิ้นชวยคลุก เคลาอาหารกับน้ำลายในน้ ำลายมี
เอนไซมยอยแปงใหเปนน้ำตาล 
- หลอดอาหารทำหนาที่ลำเลียงอาหารจากปากไปยัง
กระเพาะอาหารภายในกระเพาะอาหารมีการยอย
โปรตีนโดยกรดและเอนไซม ท่ีสรางจากกระเพาะ
อาหาร 
- ลำไสเล็กมีเอนไซมที่สรางจากผนังลำไสเล็กเองและ
จากตับออนที่ชวยยอยโปรตีนคารโบไฮเดรตและไขมัน
โดยโปรตีนคารโบไฮเดรตและไขมันที่ผานการยอยจน
เปนสารอาหารขนาดเล็กพอที่จะดูดซึมไดรวมถึง
น้ำเกลือแรและวิตามิน 
จะถูกดูดซึมที่ผนังลำไส เล็กเขาสูกระแสเลือดเพ่ือ
ลำ เลี ย งไป ยั งส วน ต างๆของรางกายซึ่ ง โป รตี น
คารโบไฮเดรตและไขมันจะถูกนำไปใชเปนแหลง
พลังงานสำหรับใชในกิจกรรมตางๆสวนน้ำเกลือแรและ
วิตามินจะชวยใหรางกายทำงานไดเปนปกติ 
- ตับสรางน้ำดีแลวสงมายังลำไสเล็กชวยใหไขมันแตก
ตัว 
- ลำไสใหญทำหนาที่ดูดน้ำและเกลือแรเปนบริเวณที่มี
อาหารที่ยอยไมไดหรือยอยไมหมดเปนกากอาหารซึ่ง
จะถูกกำจัดออกทางทวารหนัก 
• อวัยวะตางๆในระบบยอยอาหารมีความสำคัญจึงควร
ปฏิบัติตนดูแลรักษาอวัยวะใหทำงานเปนปกติ 
 

ม.  ๑ ๑ . เป รียบ เที ยบ รูป ร างลั กษณ ะและ
โครงสรางของเซลล พืชและเซลลสัตว
รวมทั้งบรรยายหนาที่ของผนังเซลลเยื่อหุม

• เซลลเปนหนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตบาง
ชนิดมีเซลลเพียงเซลลเดียวเชนอะมีบา พารามีเซียม
ยีสตบางชนิดมีหลายเซลลเชน พืชสัตว 
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เซลลไซโทพลาซึมนิวเคลียสแวคิวโอลไมโท
คอนเดรียและคลอโรพลาสต 
๒. ใชกลองจุลทรรศนใชแสงศกึษาเซลล 
และโครงสรางตางๆภายในเซลล 

• โครงสรางพ้ืนฐานที่พบทั้งในเซลลพืชและเซลลสัตว 
และสามารถสังเกตไดดวยกลองจุลทรรศนใชแสง 
ไดแก  เย่ื อหุ ม เซลล ไซ โทพลาซึมและนิ ว เคลียส
โครงสรางที่พบในเซลลพืชแตไมพบในเซลลสัตวไดแก
ผนังเซลลและคลอโรพลาสต 
• โครงสรางตางๆของเซลลมีหนาที่แตกตางกัน 
- ผนังเซลลทำหนาที่ใหความแข็งแรงแกเซลล 
- เยื่อหุมเซลลทำหนาที่หอหุมเซลลและควบคุมการ
ลำเลียงสารเขาและออกจากเซลล 
- นิวเคลียสทำหนาที่ควบคุมการทำงานของเซลล 
- ไซโทพลาซึมมีออรแกเนลลที่ทำหนาที่แตกตางกัน 
- แวคิวโอลทำหนาที่เก็บน้ำและสารตางๆ 
- ไม โท คอน เด รียท ำห น าที่ เ ก่ี ย ว กั บ ก ารส ลาย
สารอาหารเพ่ือใหไดพลังงานแกเซลล 
- คลอโรพลาสตเปนแหลงที่เกิดการสังเคราะหดวยแสง 

๓. อธิบายความสัมพันธระหวางรูปราง 
กับการทำหนาที่ของเซลล 

• เซลลของสิ่งมีชีวิตมีรูปรางลักษณะที่หลากหลาย 
และมีความเหมาะสมกับหนาที่ของเซลลนั้นเชน 
เซลลประสาทสวนใหญมีเสนใยประสาทเปน 
แขนงยาวนำกระแสประสาทไปยังเซลลอื่นๆที่ 
อยูไกลออกไปเซลลขนรากเปนเซลลผิวของราก 
ที่มีผนังเซลลและเยื่อหุมเซลลยื่นยาวออกมา 
ลักษณะคลายขนเสนเล็กๆเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีผิวใน 
การดูดน้ำและธาตุอาหาร 

 ๔. อธิบายการจัดระบบของสิ่งมีชีวิตโดย
เริ่มจากเซลลเนื้อเยื่ออวัยวะระบบอวัยวะ
จนเปนสิ่งมีชีวิต 

• พืชและสัตวเปนสิ่งมีชีวิตหลายเซลลมีการจัดระบบ
โดยเริ่มจากเซลลไปเปนเนื้อเยื่ออวัยวะระบบอวัยวะ
และสิ่งมีชีวิตตามลำดับเซลลหลายเซลลมารวมกันเปน
เนื้อเยื่อเนื้ อเยื่อหลายชนิดมารวมกันและทำงาน
รวมกันเปนอวัยวะอวัยวะตางๆทำงานรวมกันเปน
ระบบอวัยวะระบบอวัยวะทุกระบบทำงานรวมกันเปน
สิ่งมชีีวิต 

๕. อธิบายกระบวนการแพรและออสโมซิส
จากหลักฐานเชิงประจักษและยกตัวอยาง
การแพรและออสโมซิสในชีวิตประจำวัน 

• เซลลมีการนำสารเขาสูเซลลเพ่ือใชในกระบวนการ
ตางๆของเซลลและมีการขจัดสารบางอยางที่เซลลไม
ตองการออกนอกเซลลการนำสารเขาและออกจาก
เซลลมีหลายวิธีเชนการแพรเปนการเคลื่อนที่ของสาร
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จากบริเวณที่มีความเขมขนของสารสูงไปสูบริเวณที่มี
ความเขมขนของสารต่ำสวนออสโมซิสเปนการแพร
ของน้ำผานเยื่อหุมเซลลจากดานท่ีมีความเขมขนของ
สารละลายต่ ำ ไป ยั งด าน ที่ มี ค ว าม เข ม ข น ขอ ง
สารละลายสูงกวา 

๖. ระบุปจจัยที่จำเปนในการสังเคราะห
ดวยแสงและผลผลิตที่ เกิดขึ้นจากการ
สังเคราะหดวยแสงโดยใชหลักฐานเชิง
ประจักษ 

• กระบวนการสังเคราะหดวยแสงของพืชที่เกิดขึ้นใน
คลอโรพลาสตจำเปนตองใชแสงแกสคารบอนได-
ออกไซดคลอโรฟลลและน้ำผลผลิตที่ ไดจากการ
สังเคราะหดวยแสงไดแกน้ำตาล และแกสออกซิเจน 

๗. อธิบายความสำคัญของการสังเคราะห
ด ว ย แ ส ง ข อ ง พื ช ต อ สิ่ ง มี ชี วิ ต แ ล ะ
สิ่งแวดลอม 
๘ . ต ระห นั ก ในคุณ ค าของพื ชที่ มี ต อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอมโดยการรวมกัน
ปลูกและดูแลรักษาตนไมในโรงเรียนและ
ชุมชน 

• การสังเคราะหดวยแสงเปนกระบวนการที่สำคัญตอ
สิ่งมีชีวิตเพราะเปนกระบวนการเดียวที่สามารถนำ
พลังงานแสงมาเปลี่ยนเปนพลังงานในรูปสารประกอบ
อินทรียและเก็บสะสมในรูปแบบตางๆในโครงสรางของ
พืชพืชจึงเปนแหลงอาหารและพลังงานที่สำคัญของ
สิ่งมีชีวิตอื่นนอกจากนี้กระบวนการสังเคราะหดวยแสง
ยังเปนกระบวนการหลักในการสรางแกสออกซิเจน
ใหกับบรรยากาศเพ่ือใหสิ่งมีชีวิตอ่ืนใชในกระบวนการ 
หายใจ 

 ๙. บรรยายลักษณะและหนาที่ของไซเล็ม
และโฟลเอ็ม 
๑๐. เขียนแผนภาพที่บรรยายทิศทางการ
ลำเลียงสารในไซเล็มและโฟลเอ็มของพืช 

• พืชมีไซเล็มและโฟลเอ็มซึ่งเปนเนื้อเยื่อมีลักษณะ
คลายทอเรียงตัวกันเปนกลุมเฉพาะที่โดยไซเล็มทำ
หนาท่ีลำเลียงน้ำและธาตุอาหารมีทิศทางลำเลียงจาก
รากไปสูลำตนใบและสวนตางๆของพืชเพ่ือใชในการ
สังเคราะหดวยแสงรวมถึงกระบวนการอ่ืนๆสวนโฟล-
เอ็มทำหนาที่ลำเลียงอาหารที่ไดจากการสังเคราะห
ดวยแสงมีทิศทางลำเลียงจากบริเวณที่มีการสังเคราะห
ดวยแสงไปสูสวนตางๆของพืช 

๑๑. อธิบายการสืบพันธุแบบอาศัยเพศ
และไมอาศัยเพศของพืชดอก 

• พืชดอกทุกชนิดสามารถสืบพันธุแบบอาศัยเพศได
และบางชนิดสามารถสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศได 

๑๒. อธิบายลักษณะโครงสรางของดอกที่มี
สวนทำใหเกิดการถายเรณูรวมทั้งบรรยาย
การปฏิสนธิของพืชดอกการเกิดผลและ
เมล็ดการกระจายเมล็ดและการงอกของ
เมล็ด 
๑๓. ตระหนักถึงความสำคัญของสัตวที่ชวย

• พืชตองการธาตุอาหารที่จำเปนหลายชนิดในการ
เจริญเติบโตและการดำรงชีวิต 
• พืชตองการธาตุอาหารบางชนิดในปริมาณมากไดแก
ไน โต ร เจน ฟ อสฟ อรัส โพ แท ส เซี ย ม แคล เซี ย ม
แมกนีเซียมและกำมะถันซึ่งในดินอาจมีไมเพียงพอ
สำหรับการเจริญเติบโตของพืชจึงตองมีการใหธาตุ
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ในการถายเรณูของพืชดอกโดยการไม
ทำลายชีวิตของสัตวที่ชวยในการถายเรณู 

อาหารในรูปของปุยกับพืชอยางเหมาะสม 

 ๑๖. เลือกวิธีการขยายพันธุพืชใหเหมาะสม
กับความตองการของมนุษยโดยใชความรู 
เก่ียวกับการสืบพันธุของพืช 
๑๗. อธิบายความสำคญัของเทคโนโลยีการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือพืชในการใชประโยชน
ดานตางๆ 
๑ ๘ . ต ระห นั กถึ งป ระ โยชน ของก าร
ขยายพันธุพืชโดยการนำความรูไปใชใน
ชีวิตประจำวัน 

• มนุษยสามารถนำความรูเรื่องการสืบพันธุแบบอาศัย
เพศและไมอาศัยเพศมาใชในการขยายพันธุเพ่ือเพิ่ม
จำนวนพืชเชนการใชเมล็ดที่ไดจากการสืบพันธุแบบ
อาศัยเพศมาเพาะเลี้ยงวิธีการนี้จะไดพืชในปริมาณมาก
แตอาจมีลักษณะที่แตกตางไปจากพอแมสวนการตอน
ก่ิงการปกชำการตอกิ่ งการติดตาการทาบก่ิงการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเปนการนำความรูเรื่องการสืบพันธุ
แบบไมอาศัยเพศของพืชมาใชในการขยายพันธุเพื่อให
ไดพืชที่มีลักษณะเหมือนตนเดิม ซึ่งการขยายพันธุแต
ละวิธีมีขั้นตอนแตกตางกันจึงควรเลือกใหเหมาะสมกับ
ความตองการของมนุษยโดยตองคำนึงถึงชนิดของพืช
และลักษณะการสืบพันธุของพืช 
• เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเปนการนำ
ความรูเกี่ยวกับปจจัยที่จำเปนตอการเจริญเติบโตของ
พืชมาใชในการเพิ่มจำนวนพืชและทำใหพืชสามารถ
เจริญเติบโตไดในหลอดทดลองซึ่งจะไดพืชจำนวนมาก
ในระยะเวลาสั้ นและสามารถนำเทคโนโลยีการ
เพาะเลี้ ยงเนื้ อ เยื่ อมาประยุกต เพ่ื อการอนุ รักษ
พันธุกรรมพืชปรับปรุงพันธุพืชที่มีความสำคัญทาง
เศรษฐกิจการผลิตยา และสารสำคัญในพืชและอื่นๆ 

ม. ๒ ๑. ระบุอวัยวะและบรรยายหนาที่ ของ
อวัยวะที่เก่ียวของในระบบหายใจ 
๒. อธิบายกลไกการหายใจเขาและออกโดย
ใชแบบจำลองรวมทั้งอธิบาย กระบวนการ
แลกเปลี่ยนแกส 
๓ . ตระหนักถึ งความสำคัญของระบบ
หายใจโดยการบอกแนวทางในการดูแล
รักษาอวัยวะในระบบหายใจใหทำงานเปน
ปกต ิ

• ระบบหายใจมีอวัยวะตางๆที่เก่ียวของไดแกจมูกทอ
ลมปอดกะบังลมและกระดูกซี่โครง 
• มนุษยหายใจเขาเพ่ือนำแกสออกซิเจนเขาสูรางกาย
เพ่ือนำไปใชในเซลลและหายใจออกเพื่อกำจัดแกส
คารบอนไดออกไซดออกจากรางกาย 
• อากาศเคลื่อนที่เขาและออกจากปอดไดเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงปริมาตรและความดันของอากาศภายใน
ชองอกซึ่งเก่ียวของกับการทำงานของกะบังลมและ
กระดูกซี่โครง 
• ก า ร แ ล ก เป ลี่ ย น แ ก ส อ อ ก ซิ เจ น กั บ แ ก ส
คารบอนไดออกไซดในรางกายเกิดขึ้นบริเวณถุงลมใน
ปอดกับหลอดเลือดฝอยท่ีถุงลมและระหวางหลอด
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เลือดฝอยกับเนื้อเยื่อ 
• การสูบบุหรี่การสูดอากาศท่ีมีสารปนเปอนและการ
เปนโรคเก่ียวกับระบบหายใจบางโรคอาจทำใหเกิดโรค
ถุงลมโปงพองซึ่งมีผลใหความจุอากาศของปอดลดลง
ดังนั้นจึงควรดูแลรักษาระบบหายใจใหทำหนาที่เปน
ปกต ิ

 ๔. ระบุอวัยวะและบรรยายหนาที่ ของ
อวัยวะในระบบขับถายในการกำจัดของ
เสียทางไต 
๕ . ตระหนักถึ งความสำคัญของระบบ
ขับถายในการกำจัดของเสียทางไตโดยการ
บอกแนวทางในการปฏิบัติตนที่ชวยให
ระบบขับถายทำหนาที่ไดอยางปกติ 

• ระบบขับถายมี อวั ยวะที่ เกี่ ยวของคือ ไตท อ ไต
กระเพาะปสสาวะและทอปสสาวะโดยมีไตทำหนาท่ี
กำจัดของเสียเชนยูเรียแอมโมเนียกรดยูริกรวมทั้งสาร
ที่รางกายไมตองการออกจากเลือดและควบคุมสารที่มี
มากหรือนอยเกินไปเชนน้ำโดยขับออกมาในรูปของ
ปสสาวะ 
• การเลือกรับประทานอาหารที่ เหมาะสม เช น
รับประทานอาหารที่ไมมีรสเค็มจัดการดื่มน้ำสะอาดให
เพียงพอเปนแนวทางหนึ่งที่ชวยใหระบบขับถายทำ
หนาที่ไดอยางปกติ 

 ๖. บรรยายโครงสรางและหนาที่ของหัวใจ 
หลอดเลือดและเลือด 
๗. อธิบายการทำงานของระบบหมุนเวียน
เลือดโดยใชแบบจำลอง 

• ระบบหมุนเวียนเลือดประกอบดวยหัวใจหลอดเลือด
และเลือด 
• หัวใจของมนุษยแบงเปน๔หองไดแกหัวใจหองบน๒
หองและหองลาง๒หองระหวางหัวใจหองบนและหัวใจ
หองลางมีลิ้นหัวใจก้ัน 
• หลอดเลือดแบงเปนหลอดเลือดอารเตอรีหลอดเลือด
เวนหลอดเลือดฝอยซึ่งมีโครงสรางตางกัน 
• เลือดประกอบดวยเซลลเม็ดเลือดเพลตเลตและ
พลาสมา 
• การบีบและคลายตัวของหัวใจทำใหเลือดหมุนเวียน
และลำเลียงสารอาหารแกสของเสียและสารอ่ืนๆไปยัง
อวัยวะและเซลลตางๆทั่วรางกาย 
• เลือดท่ีมีปริมาณแกสออกซิเจนสูงจะออกจากหัวใจ
ไปยั งเซลล ต างๆ ท่ั วรา งกายขณ ะเดี ยวกั นแก ส
คารบอนไดออกไซดจากเซลลจะแพรเขาสูเลือดและ
ลำเลียงกลับเขาสูหัวใจและถูกสงไปแลกเปลี่ยนแกสที่
ปอด 

 ๘. ออกแบบการทดลองและทดลองในการ • ชีพจรบอกถึงจังหวะการเตนของหัวใจซึ่งอัตราการ
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

เปรียบเทียบอัตราการเตนของหัวใจขณะ
ปกติและหลังทำกิจกรรม 
๙ . ตระหนักถึ งความสำคัญของระบบ
หมุนเวียนเลือดโดยการบอกแนวทางใน
การดูแลรักษาอวัยวะในระบบหมุนเวียน
เลือดใหทำงานเปนปกติ 

เตนของหัวใจในขณะปกติและหลังจากทำกิจกรรม
ต างๆจะแตกต างกั นส วน ความดัน เลื อดระบบ
หมุนเวียนเลือดเกิดจากการทำงานของหัวใจและหลอด
เลือด 
• อัตราการเตนของหัวใจมีความแตกตางกันในแตละ
บุคคลคนที่เปนโรคหัวใจและหลอดเลือดจะสงผลทำให
หัวใจสูบฉีดเลือดไมเปนปกติ 
• การออกกำลังกายการเลือกรับประทานอาหารการ
พักผอนและการรักษาภาวะอารมณใหเปนปกติจึงเปน
ทางเลือกหนึ่งในการดูแลรักษาระบบหมุนเวียนเลือด
ใหเปนปกติ 

 ๑๐. ระบุอวัยวะและบรรยายหนาที่ของ
อวัยวะในระบบประสาทสวนกลางในการ
ควบคุมการทำงานตางๆของรางกาย 
๑๑. ตระหนักถึงความสำคัญของระบบ
ประสาทโดยการบอกแนวทางในการดูแล
รั ก ษ า ร ว ม ถึ ง ก า ร ป อ ง กั น ก า ร
กระทบกระเทือนและอันตรายตอสมอง
และไขสันหลัง 

• ระบบประสาทสวนกลางประกอบดวยสมองและไข
สันหลังจะทำหนาที่รวมกับเสนประสาทซึ่งเปนระบบ
ประสาทรอบนอกในการควบคุมการทำงานของอวัยวะ
ตางๆรวมถึงการแสดงพฤติกรรมเพ่ือการตอบสนองตอ
สิ่งเรา 
• เมื่อมีสิ่งเรามากระตุนหนวยรับความรูสึกจะเกิด
กระแสประสาทสงไปตามเซลลประสาทรับความรูสึก
ไปยังระบบประสาทสวนกลางแลวสงกระแสประสาท
มาตามเซลลประสาทสั่งการไปยังหนวยปฏิบัติงานเชน
กลามเนื้อ 
• ระบบประสาทเปนระบบที่มีความซับซอนและมี
ความสัมพันธกับทุกระบบในรางกายดังนั้นจึงควร
ปองกันการเกิดอุบัติเหตุที่กระทบกระเทือนตอสมอง
หลีกเลี่ยงการใชสารเสพติดหลีกเลี่ยงภาวะเครียดและ
รับประทานอาหารที่มีประโยชนเพ่ือดูแลรักษาระบบ
ประสาทใหทำงานเปนปกติ 

 ๑๒. ระบุอวัยวะและบรรยายหนาที่ของ
อวัยวะในระบบสืบพันธุของเพศชายและ
เพศหญิงโดยใชแบบจำลอง 
๑๓. อธิบายผลของฮอรโมนเพศชายและ
เพศหญิงที่ควบคุมการเปลี่ยนแปลงของ
รางกายเมื่อเขาสูวัยหนุมสาว 
๑๔. ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของ

• มนุษยมีระบบสืบพันธุที่ประกอบดวยอวัยวะตางๆที่
ทำหนาที่เฉพาะโดยรังไขในเพศหญิงจะทำหนาที่ผลิต
เซลลไขสวนอัณฑะในเพศชายจะทำหนาที่สรางเซลล
อสุจิ 
• ฮอรโมนเพศทำหนาที่ควบคุมการแสดงออกของ
ลักษณะทางเพศที่แตกตางกันเมื่อเขาสูวัยหนุมสาวจะ
มีการสรางเซลลไขและเซลลอสุจิการตกไขการมีรอบ
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

รางกายเมื่อเขาสูวัยหนุมสาวโดยการดูแล
รักษารางกายและจิตใจของตนเองในชวงที่
มีการเปลี่ยนแปลง 

เดือนและถามีการปฏิสนธิของเซลลไขและเซลลอสุจิ
จะทำใหเกิดการตั้งครรภ 

 ๑๕. อธิบายการตกไขการมีประจำเดือน 
การปฏิสนธิและการพัฒนาของไซโกต 
จนคลอดเปนทารก 
๑๖. เลือกวิธีการคุมกำเนิดที่เหมาะสมกับ 
สถานการณที่กำหนด 
๑ ๗ . ตระหนั กถึ งผลกระทบของการ
ตั้งครรภกอนวัยอันควรโดยการประพฤติ
ตนใหเหมาะสม 

• การมีประจำเดือนมีความสัมพันธกับการตกไขโดย
เปนผลจากการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอรโมนเพศ
หญิง 
• เมื่ อเพศหญิงมีการตกไขและเซลล ไข ไดรับการ
ปฏิสนธิกับเซลลอสุจิจะทำใหไดไซโกตไซโกตจะเจริญ
เปนเอ็มบริโอและฟตัสจนกระทั่งคลอดเปนทารกแตถา
ไมมีการปฏิสนธิเซลลไขจะสลายตัวผนังดานในมดลูก
รวมทั้ งหลอดเลือดจะสลายตัวและหลุดลอกออก
เรียกวาประจำเดือน 
• การคุมกำเนิดเปนวิธีปองกันไมใหเกิดการตั้งครรภ
โดยปองกันไมใหเกิดการปฏิสนธิหรือไมใหมีการฝงตัว
ของเอ็มบริโอซึ่งมีหลายวิธีเชนการใชถุงยางอนามัยการ
กินยาคุมกำเนิด 

ม.๓ - - 
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สาระที่ ๑ วิทยาศาสตรชีวภาพ 
มาตรฐาน ว ๑.๓  เขาใจกระบวนการ และความสำคัญของการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมสารพันธุกรรม
การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลตอสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
รวมทั้งนำความรูไปใชประโยชน 

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.  ๑ - - 
ป. ๒ ๑. เปรียบเทียบลักษณะของสิ่งมีชีวิตและ 

สิ่งไมมีชีวิตจากขอมูลที่รวบรวมได 
• สิ่งที่อยูรอบตัวเรามีทั้งที่เปนสิ่งมีชีวิตและสิ่งไมมีชีวิต
สิ่ งมีชีวิตตองการอาหารมีการหายใจเจริญเติบโต
ขับถายเคลื่อนไหวตอบสนองตอสิ่งเราและสืบพันธุได
ลูกที่มีลักษณะคลายคลึงกับพอแมสวนสิ่งไมมีชีวิตจะ
ไมมีลักษณะดังกลาว 

ป.๓ - - 
ป.4 ๑. จำแนกสิ่งมีชีวิตโดยใชความเหมือนและ

ความแตกตางของลักษณะของสิ่งมีชีวิต
ออกเปนกลุมพืชกลุมสัตวและกลุมที่ไมใช
พืช  และสัตว 

• สิ่งมีชีวิตมีหลายชนิดสามารถจัดกลุมไดโดยใชความ
เหมือนและความแตกตางของลักษณะตางๆเชนกลุม
พืชสรางอาหารเองไดและเคลื่อนที่ดวยตนเองไมได
กลุมสัตวกินสิ่งมีชีวิตอ่ืนเปนอาหารและเคลื่อนที่ได
กลุมที่ไมใชพืชและสัตวเชนเห็ดราจุลินทรีย 

 ๒. จำแนกพืชออกเปนพืชดอกและพืชไมมี
ดอกโดยใชการมีดอกเปนเกณฑ โดยใช
ขอมูลที่รวบรวมได 
๓. จำแนกสัตวออกเปนสัตวมีกระดูกสัน
หลังและสัตวไมมีกระดูกสันหลังโดยใชการ
มีกระดูกสันหลังเปนเกณฑโดยใชขอมูลที่
รวบรวมได 
๔. บรรยายลักษณะเฉพาะที่สังเกตไดของ
สัตวมีกระดูกสันหลังในกลุมปลากลุมสัตว
สะเทินน้ำสะเทินบกกลุมสัตวเลื้อยคลาน
กลุมนกและกลุมสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ำนม
และยกตัวอยางสิ่งมีชีวิตในแตละกลุม 
 
 
 
 
 
 

• การจำแนกพืช สามารถใชการมีดอกเปนเกณฑใน
การจำแนกไดเปน พืชดอกและพืชไมมดีอก 
• การจำแนกสัตว สามารถใชการมีกระดูกสันหลังเปน
เกณฑในการจำแนก ไดเปนสัตวมีกระดูกสันหลัง 
และสัตวไมมีกระดูกสันหลัง 
• สัตวมีกระดูกสันหลังมีหลายกลุมไดแกกลุมปลากลุม
สัตวสะเทินน้ำสะเทินบก กลุมสัตวเลื้อยคลานกลุมนก
และกลุมสัตวเลี้ยงลูกดวยนม ซึ่งแตละกลุม 
จะมีลักษณะเฉพาะที่สังเกตได 
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ช้ัน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.  ๕ ๑. อธิบายลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการ

ถายทอด 
จากพอแมสูลูกของพืชสัตวและมนุษย 
๒. แสดงความอยากรูอยากเห็นโดยการ
ถามคำถาม 
เก่ียวกับลักษณะที่คลายคลึงกันของตนเอง
กับ 
พอแม 

• สิ่งมีชีวิตทั้งพืชสัตวและมนุษยเมื่อโตเต็มที่จะมีการ
สืบพันธุเพื่อเพิ่มจำนวนและดำรงพันธุโดยลูกที่เกิดมา
จะไดรับการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากพอแม
ทำใหมีลักษณะทางพันธุกรรมที่เฉพาะแตกตางจาก
สิ่งมชีีวิตชนิดอ่ืน 
• พืชมีการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเชนลักษณะ
ของใบสีดอก 
• สัตวมีการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเชนสีขน
ลักษณะของขนลักษณะของหู 
• มนุษยมีการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเชนเชิง
ผมที่หนาผากลักย้ิมลักษณะหนังตาการหอลิ้นลักษณะ
ของติ่งหู 

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

และโครโมโซมโดยใชแบบจำลอง 
• ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตสามารถถายทอด
จากรุนหนึ่งไปยังอีกรุนหนึ่ งไดโดยมียีนเปนหนวย
ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรม 
• โครโมโซมประกอบดวยดีเอ็นเอและโปรตีนขดอยูใน
นิวเคลียสยีนดีเอ็นเอและโครโมโซมมีความสัมพันธกัน
โดยบางสวนของดีเอ็นเอทำหนาที่เปนยีนที่กำหนด
ลักษณะของสิ่งมีชีวิต 
• สิ่งมีชีวิตท่ีมีโครโมโซม๒ชุดโครโมโซมที่เปนคูกันมี
การเรียงลำดับของยีนบนโครโมโซมเหมือนกัน
เรียกวาฮอมอโลกัสโครโมโซมยีนหนึ่ งที่ อยูบนคู  
ฮอมอโลกัสโครโมโซมอาจมีรูปแบบแตกตางกันเรียก
แตละรูปแบบของยีนที่ตางกันนี้วาแอลลีลซึ่งการเขาคู
กันของแอลลีลตางๆอาจสงผลทำใหสิ่งมีชีวิตมีลักษณะ
ที่แตกตางกันได 
• สิ่งมีชีวิตแตละชนิดมีจำนวนโครโมโซมคงที่มนุษยมี
จำนวนโครโมโซม๒๓คู เป นออโตโซม๒๒คู และ
โครโมโซมเพศ๑คูเพศหญิงมีโครโมโซมเพศเปน XX 
เพศชายมีโครโมโซมเพศเปน XY 
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ช้ัน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ม.๓ ๒ . อธิบ ายการถ ายทอดลักษณ ะทาง

พันธุกรรมจากการผสมโดยพิจารณ า
ลักษณะเดียวที่แอลลีลเดนขมแอลลีลดอย
อยางสมบูรณ 
๓. อธิบายการเกิดจีโนไทปและฟโนไทป
ของลูกและคำนวณอัตราสวนการเกิดจีโน
ไทปและฟโนไทปของรุนลูก 

• เมนเดลไดศกึษาการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
ของตนถั่วชนิดหนึ่งและนำมาสูหลักการพ้ืนฐานของ
การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต 
• สิ่งมีชีวิตที่มีโครโมโซมเปน๒ชุดยีนแตละตำแหนบน 
ฮอมอโลกัสโครโมโซมมี๒แอลลีลโดยแอลลีลหนึ่งมา
จากพอและอีกแอลลีลมาจากแมซึ่งอาจมีรูปแบบ
เดียวกันหรือแตกตางกันแอลลีลที่แตกตางกันนี้แอล
ลีลหนึ่งอาจมีการแสดงออกขมอีกแอลลีลหนึ่งไดเรียก
แอลลีลนั้นวาเปนแอลลีลเดนสวนแอลลีลที่ถูกขมอยาง
สมบูรณเรียกวาเปนแอลลีลดอย 
• เม่ือมีการสรางเซลลสืบพันธุแอลลีลที่เปนคูกันในแต
ละฮอมอโลกัสโครโมโซมจะแยกจากกันไปสู เซลล
สืบพันธุแตละเซลลโดยแตละเซลลสืบพันธุจะไดรับ
เพียง๑แอลลีลและจะมาเขาคูกับแอลลีลที่ตำแหนง
เดียวกันของอีกเซลลสืบพันธุหนึ่งเมื่อเกิดการปฏิสนธิ
จนเกิดเปนจีโนไทปและแสดงฟโนไทปในรุนลูก 

 ๔. อธิบายความแตกตางของการแบงเซลล
แบบไมโทซิสและไมโอซิส 

• กระบวนการแบงเซลลของสิ่งมีชีวิตมี๒แบบคือ     
ไมโทซิสและไมโอซิส 
• ไมโทซิสเปนการแบงเซลลเพ่ือเพิ่มจำนวนเซลล
รางกายผลจากการแบงจะได เซลลใหม๒เซลลที่มี
ลักษณะและจำนวนโครโมโซมเหมือนเซลลตั้งตน 
• ไมโอซิสเปนการแบงเซลลเพื่อสรางเซลลสืบพันธุผล
จากการแบ งจะได เซลล ใหม๔ เซลลที่ มี จำนวน
โครโมโซมเปนครึ่งหนึ่งของเซลลตั้งตนเมื่อเกิดการ
ปฏิสนธิของเซลลสืบพันธุลูกจะไดรับการถายทอด
โครโมโซมชุดหนึ่งจากพอและอีกชุดหนึ่งจากแมจึงเปน
ผลใหรุนลูกมีจำนวนโครโมโซมเทากับรุนพอแมและจะ
คงทีใ่นทุกๆรุน 
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 ๑. บอกไดวาการเปลี่ยนแปลงของยีนหรือ

โครโมโซมอาจทำใหเกิดโรคทางพันธุกรรม
พรอมทั้งยกตัวอยางโรคทางพันธุกรรม 
๒. ตระหนักถึงประโยชนของความรูเรื่อง
โรคทางพันธุกรรมโดยรูวากอนแตงงานควร
ปรึกษาแพทยเพื่อตรวจและวินิจฉัยภาวะ
เสี่ยงของลูกที่อาจเกิดโรคทางพันธุกรรม 
 

• การเปลี่ยนแปลงของยีนหรือโครโมโซมสงผลใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
เชนโรคธาลัสซีเมียเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของยีน
กลุมอาการดาวนเกิดจากการเปลี่ยนแปลงจำนวน
โครโมโซม 
• โรคทางพันธุกรรมสามารถถายทอดจากพอแมไปสู
ลูกไดดังนั้นกอนแตงงานและมีบุตรจึงควรปองกันโดย
การตรวจและวินิจฉัยภาวะเสี่ยงจากการถายทอดโรค
ทางพันธุกรรม 

 ๓. อธิบายการใชประโยชนจากสิ่งมีชีวิตดัด
แปรพันธุกรรมและผลกระทบที่อาจมีตอ
มนุษยและสิ่ งแวดลอมโดยใชข อมูลที่
รวบรวมได 
๔. ตระหนักถึงประโยชนและผลกระทบ
ของสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมที่อาจมีตอ
มนุษยและสิ่งแวดลอมโดยการเผยแพร
ความรูที่ไดจากการโตแยงทางวิทยาศาสตร
ซึ่งมีขอมูลสนับสนุน 

• มนุษยเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตตาม
ธรรมชาติเพื่อใหไดสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะตามตองการ
เรียกสิ่งมชีีวิตนี้วาสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม 
• ในปจจุบันมนุษยมีการใชประโยชนจากสิ่งมีชีวิตดัด
แปรพันธุกรรมเปนจำนวนมากเชนการผลิตอาหารการ
ผลิตยารักษาโรคการเกษตรอยางไรก็ดีสังคมยังมีความ
กังวล เกี่ ย ว กับ ผลกระท บของสิ่ งมี ชี วิ ตดั ดแปร
พันธุกรรมที่มีตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอมซึ่งยังทำการ
ติดตามศึกษาผลกระทบดังกลาว 

 ๕. เปรียบเทียบความหลากหลายทาง
ชีวภาพในระดับชนิดสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
ตางๆ 
๖ . อ ธิ บ า ย ค ว า ม ส ำ คั ญ ข อ งค ว า ม
หลากหลายทางชีวภาพที่มีตอการรักษา
สมดุลของระบบนิเวศและตอมนุษย 
๗ . แสดงความตระหนักในคุณคาและ
ความสำคัญของความหลากหลายทาง
ชีวภาพโดยมีสวนรวมในการดูแลรักษา
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

• ความหลากหลายทางชีวภาพมี๓ระดับไดแกความ
หลากหลายของระบบนิเวศความหลากหลายของชนิด
สิ่งมีชีวิตและความหลากหลายทางพันธุกรรมความ
หลากหลายทางชีวภาพนี้มีความสำคัญตอการรักษา
สมดุลของระบบนิเวศระบบนิเวศที่มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพสูงจะรักษาสมดุลไดดีกวาระบบนิเวศที่มี
ความหลากหลายทางชีวภาพต่ำกวานอกจากนี้ความ
หลากหลายทางชีวภาพยังมีความสำคัญตอมนุษยใน
ดานตางๆเชนใชเปนอาหาร ยารักษาโรควัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมตางๆดังนั้นจึงเปนหนาที่ของทกุคนในการ
ดูแลรักษาความหลากหลายทางชีวภาพใหคงอยู 
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สาระที่ ๒วิทยาศาสตรกายภาพ 
มาตรฐาน ว ๒. ๑ เขาใจสมบัติของสสารองคประกอบของสสารความสัมพันธระหวางสมบัติของสสารกับ
โครงสรางและแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาคหลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิด
สารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคม ี 

 
ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.  ๑ ๑. อธิบายสมบัติที่สังเกตไดของวัสดุที่ใชทำ
วัตถุซึ่งทำจากวัสดุชนิดเดียวหรือหลาย
ชนิ ดประกอบ กัน โดยใชห ลั กฐาน เชิ ง
ประจักษ 
๒. ระบุชนิดของวัสดุและจัดกลุมวัสดุ 
ตามสมบัติที่สังเกตได 

• วัสดุที่ใชทำวัตถุที่เปนของเลนของใชมีหลายชนิดเชนผา
แกวพลาสติกยางไมอิฐหินกระดาษโลหะวัสดุแตละชนิดมี
สมบัติที่สังเกตไดตางๆเชนสีนุมแข็งขรุขระเรียบใสขุนยืด
หดไดบิดงอได 
• สมบัติที่สังเกตไดของวัสดุแตละชนิดอาจเหมือนกันซึ่ง
สามารถนำมาใชเปนเกณฑในการจัดกลุมวัสดุได 
• วัสดุบางอยางสามารถนำมาประกอบกันเพื่อทำเปนวัตถุ
ตางๆเชนผาและกระดุมใชทำเสื้อไมและโลหะใชทำ
กระทะ 

ป. ๒ ๑. เปรียบเทียบสมบัติการดูดซับน้ำของ
วัสดุโดยใชหลักฐานเชิงประจักษและระบุ
การนำสมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุไป
ประยุกตใชในการทำวัตถุในชีวิตประจำวัน 

• วัสดุแตละชนิดมีสมบัติการดูดซับน้ำแตกตางกันจึงนำไป
ทำวัตถุเพ่ือใชประโยชนไดแตกตางกันเชนใชผาที่ดูดซับ
น้ำไดมากทำผาเช็ดตัวใชพลาสติกซึ่งไมดูดซับน้ำทำรม 

๒. อธิบายสมบัติที่สังเกตไดของวัสดุที่เกิด
จากการนำวัสดุมาผสมกันโดยใชหลักฐาน
เชิงประจักษ 

• วัสดุบางอยางสามารถนำมาผสมกันซึ่งทำใหไดสมบัติที่
เหมาะสมเพ่ือนำไปใชประโยชนตามตองการเชนแปงผสม
น้ำตาลและกะทิใชทำขนมไทยปูนปลาสเตอรผสมเยื่อ
กระดาษใชทำกระปุกออมสินปูนผสมหินทรายและน้ำใช
ทำคอนกรีต 

๓. เปรียบเทียบสมบัติที่สังเกตไดของวัสดุ
เพ่ือนำมาทำเปนวัตถุในการใชงานตาม
วัตถุประสงคและอธิบายการนำวัสดุที่ใช
แลวกลับมาใช ใหม โดยใชหลักฐานเชิ ง
ประจักษ 
๔. ตระหนักถึงประโยชนของการนำวัสดุที่
ใชแลวกลับมาใชใหมโดยการนำวัสดุที่ใช
แลวกลับมาใชใหม 
 
 
 

• ก ารน ำ วั ส ดุ ม าท ำ เป น วั ต ถุ ใน ก า ร ใช ง าน ต าม
วัตถุประสงคข้ึนอยูกับสมบัติของวัสดุวัสดุที่ใชแลวอาจนำ
กลับมาใชใหมไดเชนกระดาษใชแลวอาจนำมาทำเปน
จรวดกระดาษดอกไมประดิษฐถุงใสของ 
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ป. ๓ ๑. อธิบายวาวัตถุประกอบขึ้นจากชิ้ น

สวนยอยๆซึ่งสามารถแยกออกจากกันได
และประกอบกันเปนวัตถุชิ้นใหมไดโดยใช
หลักฐานเชิงประจักษ 

• วัตถุอาจทำจากชิ้นสวนยอยๆซึ่งแตละชิ้นมีลักษณะ
เหมือนกันมาประกอบเขาดวยกันเมื่อแยกชิ้นสวนยอยๆ
แตละชิ้นของวัตถุออกจากกันสามารถนำชิ้นสวนเหลานั้น
มาประกอบเปนวัตถุชิ้นใหมไดเชนกำแพงบานมีกอนอิฐ
หลายๆกอนประกอบเขาดวยกันและสามารถนำกอนอิฐ 
จากกำแพงบานมาประกอบเปนพื้นทางเดินได 

๒. อธิบายการเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อทำ
ใหรอนขึ้นหรือทำใหเย็นลงโดยใชหลักฐาน 
เชิงประจักษ 

• เมื่อใหความรอนหรือทำใหวัสดุรอนขึ้นและเมื่อลดความ
รอนหรือทำใหวัสดุเย็นลงวัสดุจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได
เชนสีเปลี่ยนรูปรางเปลี่ยน 

ป.๔ ๑. เปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพดาน
ความแข็งสภาพยืดหยุนการนำความรอน
และการนำไฟฟาของวัสดุโดยใชหลักฐาน
เชิงประจักษจากการทดลองและระบุการ
นำสมบัติเรื่องความแข็งสภาพยืดหยุนการ
นำความรอนและการนำไฟฟาของวัสดุไป
ใชในชีวิตประจำวันผานกระบวนการ 
ออกแบบชิ้นงาน 
๒. แลกเปลี่ยนความคิดกับผู อ่ืนโดยการ
อภิปรายเก่ียวกับสมบัติทางกายภาพของ
วัสดุอยางมเีหตุผลจากการทดลอง 

• วัสดุแตละชนิดมีสมบัติทางกายภาพแตกตางกันวัสดุที่มี
ความแข็งจะทนตอแรงขูดขีดวัสดุที่มีสภาพยืดหยุนจะ
เปลี่ยนแปลงรูปรางเมื่อมีแรงมากระทำและกลับสภาพ
เดิมไดวัสดุท่ีนำความรอนจะรอนไดเร็วเมื่อไดรับความ
รอนและวัสดุที่นำไฟฟาไดจะใหกระแสไฟฟาผานไดดังนั้น
จึงอาจนำสมบัติตางๆมาพิจารณาเพื่อใชในกระบวนการ
ออกแบบชิ้นงานเพ่ือใชประโยชนในชีวิตประจำวัน 

๓ . เปรียบ เที ยบสมบั ติ ของสสารทั้ ง๓
สถานะจากขอมูลที่ไดจากการสังเกตมวล
การตองการท่ีอยูรูปรางและปริมาตรของ
สสาร 
๔. ใชเครื่องมือเพื่อวัดมวลและปริมาตร 
ของสสารทั้ง๓สถานะ 

• วัสดุเปนสสารเพราะมีมวลและตองการที่อยูสสารมี
สถานะเปนของแข็งของเหลวหรือแกสของแข็งมีปริมาตร
และรูปรางคงที่ของเหลวมีปริมาตรคงที่แตมีรูปราง
เปลี่ยนไปตามภาชนะเฉพาะสวนที่บรรจุของเหลวสวน
แกสมีปริมาตรและรูปรางเปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุ 

ป. ๕ ๑. อธิบายการเปลี่ยนสถานะของสสารเมื่อ
ทำให สสารรอน ข้ึนหรือ เย็นลงโดยใช
หลักฐานเชิงประจักษ 

• การเปลี่ยนสถานะของสสารเปนการเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพเมื่อเพ่ิมความรอนใหกับสสารถึงระดับหนึ่งจะทำ
ใหสสารที่ เปนของแข็งเปลี่ยนสถานะเปนของเหลว 
เรียกวาการหลอมเหลว และเม่ือเพ่ิมความรอนตอไป
จนถึงอีกระดับหนึ่งของเหลวจะเปลี่ยนเปนแกสเรียกวา 
การกลายเปนไอตอเมื่อลดความรอนลงถึงระดับหนึ่งแกส
จะเปลี่ยน 
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  สถานะเปนของเหลวเรียกวาการควบแนนและถาลด

ความรอนตอไปอีกจนถึงระดับหนึ่งของเหลวจะเปลี่ยน
สถานะเปนของแข็งเรียกวาการแข็งตัวสสารบางชนิด
สามารถเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเปนแกสโดยไมผาน
การเปนของเหลวเรียกวาการระเหิดสวนแกสบางชนิด
สามารถเปลี่ยนสถานะเปนของแข็งโดยไมผานการเปน
ของเหลวเรียกวาการระเหิดกลับ 

๒. อธิบายการละลายของสารในน้ำโดยใช
หลักฐานเชิงประจักษ 

• เมื่อใสสารลงในน้ำแลวสารนั้นรวมเปนเนื้อเดียวกันกับ
น้ำทั่วทุกสวนแสดงวาสารเกิดการละลายเรียกสารผสมที่
ไดวาสารละลาย 

๓. วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของสารเมื่อ
เกิ ดก ารท างเคมี โดย ใช ห ลั ก ฐ าน เชิ ง
ประจักษ 

• เมื่อผสมสาร๒ชนิดข้ึนไปแลวมีสารใหมเกิดขึ้นซึ่งมี
สมบัติตางจากสารเดิมหรือเมื่อสารชนิดเดียวเกิดการ
เปลี่ยนแปลงแลวมีสารใหมเกิดข้ึนการเปลี่ยนแปลงนี้
เรียกวาการเปลี่ยนแปลงทางเคมีซึ่งสังเกตไดจากมีสีหรือ
กลิ่นตางจากสารเดิมหรือมีฟองแกสหรือมีตะกอนเกิดขึ้น
หรือมีการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของอุณหภูมิ 

๔. วิเคราะหและระบุการเปลี่ยนแปลงที่ผัน
กลับไดและการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไมได 

• เมื่อสารเกิดการเปลี่ยนแปลงแลวสารสามารถเปลี่ยน
กลับเปนสารเดิมไดเปนการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไดเชน
การหลอมเหลวการกลายเปนไอการละลายแตสาร
บางอยางเกิดการเปลี่ยนแปลงแลวไมสามารถเปลี่ยนกลับ
เปนสารเดิมไดเปนการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไมไดเชน 
การเผาไหมการเกิดสนิม 

ป. ๖ ๑. อธิบายและเปรียบเทียบการแยกสาร
ผสมโดยการหยิบออกการรอนการใช
แมเหล็กดึงดูดการรินออกการกรองและ
การต กต ะกอน  โด ย ใช ห ลั ก ฐ าน เชิ ง
ป ระจั กษ ร วมทั้ งระบุ วิ ธี แก ป ญ ห าใน
ชีวิตประจำวันเก่ียวกับการแยกสาร 

• สารผสมประกอบดวยสารตั้งแต๒ชนิดขึ้นไปผสมกัน 
เชนน้ำมันผสมน้ำ ขาวสารปนกรวดทรายวิธีการที่
เหมาะสมในการแยกสารผสมขึ้นอยูกับลักษณะ และ
สมบัติของสารที่ผสมกัน ถาองคประกอบของสารผสม
เปนของแข็งกับของแข็งที่มีขนาดแตกตางกันอยางชัดเจน
อาจใชวิธีการหยิบออก  หรือการรอนผานวัสดุที่มีรูถามี
สารใดสารหนึ่งเปนสารแมเหล็กอาจใชวิธีการใชแมเหล็ก
ดึงดูด ถาองคประกอบเปนของแข็งที่ไมละลายในของ 
ของเหลวอาจใชวิ ธีการรินออกการกรองหรือการ
ตกตะกอนซึ่งวิธีการแยกสารสามารถนำไปใชประโยชนใน
ชีวิตประจำวันได 
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ม.  ๑ ๑. อธิบายสมบัติทางกายภาพบางประการ

ของธาตุโลหะอโลหะและก่ึงโลหะโดยใช
หลักฐานเชิงประจักษที่ไดจากการสังเกต
และการทดสอบและใชสารสนเทศที่ไดจาก
แหลงขอมูลตางๆรวมทั้งจัดกลุมธาตุเปน
โลหะอโลหะและก่ึงโลหะ 

• ธาตุแตละชนิดมีสมบัติ เฉพาะตัวและมีสมบัติทาง
กายภาพบางประการเหมือนกันและบางประการตางกัน
ซึ่งสามารถนำมาจัดกลุมธาตุเปนโลหะอโลหะและก่ึง
โลหะธาตุโลหะมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวสูงมีผิวมันวาวนำ
ความรอนนำไฟฟาดึงเปนเสนหรือตีเปนแผนบางๆไดและ
มีความหนาแนนทั้งสูงและต่ำธาตุอโลหะมีจุดเดือดจุด
หลอมเหลวต่ำมีผิวไมมันวาวไมนำความรอนไมนำไฟฟา
เปราะแตกหักงายและมีความหนาแนนต่ำธาตุกึ่งโลหะมี
สมบัติบางประการเหมือนโลหะและสมบัติบางประการ
เหมือนอโลหะ 

๒. วิเคราะหผลจากการใชธาตุโลหะอโลหะ
ก่ึ งโล ห ะแล ะธาตุ กั มมั น ตรั งสี ที่ มี ต อ
สิ่งมีชีวิตสิ่งแวดลอมเศรษฐกิจและสังคม
จากขอมูลที่รวบรวมได 
๓. ตระหนักถึงคุณคาของการใชธาตุโลหะ
อโลหะกึ่งโลหะธาตุกัมมันตรังสีโดยเสนอ
แนวทางการใชธาตุอยางปลอดภัยคุมคา 

• ธาตุโลหะอโลหะและก่ึงโลหะที่สามารถแผรังสีไดจัดเปน
ธาตุกัมมันตรังสี 
• ธาตุมีทั้งประโยชนและโทษการใชธาตุโลหะอโลหะกึ่ง
โลหะธาตุกัมมันตรังสีควรคำนึงถึงผลกระทบตอสิ่งมีชีวิต
สิ่งแวดลอมเศรษฐกิจและสังคม 

๔. เปรียบเทียบจุดเดือดจุดหลอมเหลวของ
สารบริสุ ท ธิ์ แ ละสารผสมโดยการวั ด
อุณหภูมิเขียนกราฟแปลความหมายขอมูล
จากกราฟหรือสารสนเทศ 

• สารบริสุทธิ์ประกอบดวยสารเพียงชนิดเดียวสวนสาร
ผสมประกอบดวยสารตั้งแต๒ชนิดขึ้นไปสารบริสุทธิ์แตละ
ชนิดมีสมบัติบางประการที่เปนคาเฉพาะตัวเชนจุดเดือด
และจุดหลอมเหลวคงที่แตสารผสมมีจุดเดือดและจุด
หลอมเหลวไมคงที่ขึ้นอยูกับชนิดและสัดสวนของสารที่
ผสมอยูดวยกัน 

๕. อธิบายและเปรียบเทียบความหนาแนน
ของสารบริสุทธิ์และสารผสม 
๖. ใชเครื่องมือเพื่อวัดมวลและปริมาตร
ของสารบริสุทธิ์และสารผสม 

• สารบริสุทธิ์แตละชนิดมีความหนาแนนหรือมวลตอหนึ่ง
หนวยปริมาตรคงที่เปนคาเฉพาะของสารนั้น ณ สถานะ
และอุณหภูมิหนึ่งแตสารผสมมีความหนาแนนไมคงที่
ขึ้นอยูกับชนิดและสัดสวนของสารที่ผสมอยูดวยกัน 

๗. อธิบายเก่ียวกับความสัมพันธระหวาง
อะตอมธาตุและสารประกอบโดยใช
แบบจำลองและสารสนเทศ 

สารบริสุท ธ์ิแบงออกเปนธาตุและสารประกอบธาตุ
ประกอบดวยอนุภาคที่เล็กที่สุดที่ยังแสดงสมบัติของธาตุ
นั้นเรียกวา อะตอม  ธาตุแตละชนิดประกอบดวยอะตอม
เพียงชนิดเดียวและไมสามารถแยกสลายเปนสารอ่ืนได
ด วยวิธีท างเคมี ธาตุ เขียนแทนดวยสัญลักษณ ธาตุ
สารประกอบเกิดจากอะตอมของธาตุตั้งแต ๒ ชนิดข้ึนไป 
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  รวมตัวกันทางเคมีในอัตราสวนคงท่ีมีสมบัติแตกตางจาก

ธาตุที่เปนองคประกอบสามารถแยกเปนธาตุไดดวยวิธี
ทางเคมีธาตุและสารประกอบสามารถเขียนแทนไดดวย
สูตรเคมี 

๘. อธิบายโครงสรางอะตอมที่ประกอบดวย 
โปรตอนนิวตรอนและอิเล็กตรอนโดยใช 
แบบจำลอง 

• อะตอมประกอบดวยโปรตอนนิวตรอนและอิเล็กตรอน
โปรตอนมีประจุไฟฟาบวกธาตุชนิดเดียวกันมีจำนวน
โปรตอนเทากันและเปนคาเฉพาะของธาตุนั้นนิวตรอน
เปนกลางทางไฟฟา สวนอิเล็กตรอนมีประจุไฟฟาลบเมื่อ
อะตอมมีจำนวนโปรตอนเทากับจำนวนอิเล็กตรอนจะ
เปนกลางทางไฟฟาโปรตอนและนิวตรอนรวมกันตรง
กลางอะตอมเรียกวานิวเคลียส  สวนอิเล็กตรอนเคลื่อนที่
อยูในท่ีวางรอบนิวเคลียส 

๙. อธิบายและเปรียบเทียบการจัดเรียง
อนุภาคแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาคและ
การเคลื่อนที่ของอนุภาคของสสารชนิด
เดียวกันในสถานะของแข็งของเหลวและ
แกสโดยใชแบบจำลอง 
๑๐. อธิบายความสัมพันธระหวางพลังงาน
ความรอนกับการเปลี่ยนสถานะของสสาร
โด ย ใช ห ลั ก ฐ า น เชิ ง ป ร ะ จั ก ษ แ ล ะ
แบบจำลอง 

• สสารทุกชนิดประกอบดวยอนุภาคโดยสารชนิดเดียวกัน
ที่มีสถานะของแข็งของเหลวแกสจะมีการจัดเรียงอนุภาค
แรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาคการเคลื่อนท่ีของอนุภาค
แตกตางกันซึ่งมีผลตอรูปรางและปริมาตรของสสาร 
• อนุภาคของของแข็งเรียงชิดกันมีแรงยึดเหนี่ยวระหวาง
อนุภาคมากที่สุดอนุภาคสั่นอยูกับที่ทำใหมีรูปรางและ
ปริมาตรคงที่ 
• อนุภาคของของเหลวอยูใกลกันมีแรงยึดเหนี่ยวระหวาง
อนุภาคนอยกวาของแข็งแตมากกวาแกสอนุภาคเคลื่อนที่
ไดแตไม เปนอิสระเทาแกสทำใหมีรูปรางไมคงท่ีแต
ปริมาตรคงที่ 
• อนุภาคของแกสอยูหางกันมากมีแรงยึดเหนี่ยวระหวาง
อนุภาคนอยที่สุดอนุภาคเคลื่อนที่ ไดอยางอิสระทุก
ทิศทางทำใหมีรูปรางและปริมาตรไมคงที่จุดหลอมเหลว 
• เม่ือใหความรอนแกของเหลวอนุภาคของของเหลวจะมี
พลังงานและอุณหภูมิเพ่ิมขึ้นจนถึงระดับหนึ่งซึ่งของเหลว 
จะใชความรอนในการเปลี่ยนสถานะเปนแกสเรียกความ
รอนที่ใชในการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเปนแกสวา 
ความรอนแฝงของการกลายเปนไอและอุณหภูมิขณะ 
เปลี่ยนสถานะจะคงที่เรียกอุณหภูมินี้วาจุดเดือด 
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  • เมื่อทำใหอุณหภูมิของแกสลดลงจนถึงระดับหนึ่งแกสจะ

เปลี่ ยนสถานะเป นของเหลวเรียกอุณหภูมินี้ ว าจุด
ควบแนนซึ่งมอีุณหภูมิเดียวกับจุดเดือดของของเหลวนั้น 
• เมื่อทำใหอุณหภูมิของของเหลวลดลงจนถึงระดับหนึ่ง
ของเหลวจะเปลี่ยนสถานะเปนของแข็งเรียกอุณหภูมินี้วา
จุดเยือกแข็งซึ่งมีอุณหภูมิเดียวกับจุดหลอมเหลวของ
ของแข็งนั้น 

ม. ๒ ๑. อธิบายการแยกสารผสมโดยการระเหย
แห ง ก ารต กผ ลึ ก ก า รก ลั่ น อ ย า ง ง า ย       
โครมาโทกราฟแบบกระดาษการสกัดดวย
ตัวทำละลายโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ 
๒. แยกสารโดยการระเหยแหงการตกผลึก 
การกลั่นอยางงายโครมาโทกราฟแบบ
กระดาษการสกัดดวยตัวทำละลาย 

• การแยกสารผสมใหเปนสารบริสุทธิ์ทำไดหลายวิธีขึ้นอยู
กับสมบัติของสารนั้นๆการระเหยแหงใชแยกสารละลาย
ซึ่งประกอบดวยตัวละลายที่เปนของแข็งในตัวทำละลายที่
เปนของเหลวโดยใชความรอนระเหยตัวทำละลายออกไป
จนหมดเหลือแตตัวละลายการตกผลึกใชแยกสารละลาย
ที่ประกอบดวยตัวละลายที่เปนของแข็งในตัวทำละลายที่
เปนของเหลวโดยทำใหสารละลายอ่ิมตัวแลวปลอยใหตัว
ทำละลายระเหยออกไปบางสวนตัวละลายจะตกผลึกแยก
ออก ม าก ารกลั่ น อย า ง ง าย ใช แ ย กส ารล ะล ายที่
ประกอบดวยตัวละลายและตัวทำละลายที่เปนของเหลว
ที่มีจุดเดือดตางกันมากวิธีนี้จะแยกของเหลวบริสุทธิ์ออก
จากสารละลายโดยใหความรอนกับสารละลายของเหลว
จะเดือดและกลายเปนไอแยกจากสารละลายแลว
ควบแนนกลับเปนของเหลวอีกครั้งขณะที่ของเหลวเดือด
อุณหภูมิของไอจะคงที่โครมาโทกราฟแบบกระดาษเปน
วิธีการแยกสารผสมที่มีปริมาณนอยโดยใชแยกสารที่มี
สมบัติการละลายในตัวทำละลายและการถูกดูดซับดวย
ตัวดูดซับแตกตางกันทำใหสารแตละชนิดเคลื่อนที่ไปบน
ตัวดูดซับไดตางกันสารจึงแยกออกจากกันไดอัตราสวน
ระหวางระยะทางที่สารสารแตละชนิดเคลื่อนที่ไปบนตัว
ดูดซับไดตางกันสารจึงแยกออกจากกันไดอัตราสวน
ระหวางระยะทางที่สารองคประกอบแตละชนิดเคลื่อนที่
ไดบนตัวดูดซับกับระยะทางที่ตัวทำละลายเคลื่อนท่ีได
เปนคาเฉพาะตัวของสารแตละชนิดในตัวทำละลายและ
ตัวดูดซับหนึ่งๆการสกัดดวยตัวทำละลายเปนวิธีการแยก
สารผสมที่มีสมบัติ 
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  การละลายในตัวทำละลายที่ตางกันโดยชนิดของตัวทำ

ละลายมีผลตอชนิดและปริมาณของสารที่สกัดไดการสกัด
โดยการกลั่นดวยไอน้ำใชแยกสารที่ระเหยงายไมละลาย
น้ำและไมทำปฏิกิริยากับน้ำออกจากสารที่ระเหยยากโดย
ใชไอน้ำเปนตัวพา 

๓. นำวิธีการแยกสารไปใชแกปญหาใน
ชีวิตประจำวันโดยบูรณาการวิทยาศาสตร
ค ณิ ต ศ า ส ต ร เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ
วิศวกรรมศาสตร 

• ความรูดานวิทยาศาสตรเก่ียวกับการแยกสารบูรณาการ
กับคณิตศาสตร เทคโนโลยีโดยใชกระบวนการทาง
วิศวกรรมสามารถนำไปใชแกปญหาในชีวิตประจำวันหรือ
ปญหาที่พบในชุมชนหรือสรางนวัตกรรมโดยมีขั้นตอน
ดังนี้ 
- ระบุปญหาในชีวิตประจำวันที่เก่ียวกับการแยกสารโดย
ใชสมบัติทางกายภาพหรือนวัตกรรมที่ตองการพัฒนาโดย
ใชหลักการดังกลาว 
- รวบรวมขอมูลและแนวคิดเก่ียวกับการแยกสารโดยใช
สมบัติทางกายภาพที่สอดคลองกับปญหาท่ีระบุหรือ
นำไปสูการพัฒนานวัตกรรมนั้น 
- ออกแบบวิธีการแกปญหาหรือพัฒนานวัตกรรมที่
เกี่ ยว กับการแยกสารในสารผสมโดยใชสมบัติทาง
กายภาพ โดย เชื่ อ ม โย งความรู ด าน วิ ทย าศาสต ร
คณิตศาสตรเทคโนโลยีและกระบวนการทางวิศวกรรม
รวมทั้ งกำหนดและควบคุมตัวแปรอยางเหมาะสม
ครอบคลุม 
- วางแผนและดำเนินการแกปญหาหรือพัฒนานวัตกรรม
รวบรวมขอมูลจัดกระทำขอมูลและเลือกวิธีการสื่อ
ความหมายที่เหมาะสมในการนำเสนอผล 
- ทดสอบประเมินผลปรับปรุงวิธีการแกปญหาหรือ
นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นโดยใชหลักฐานเชิงประจักษที่
รวบรวมได 
- นำเสนอวิ ธีการแกปญหาหรือผลของนวัตกรรมที่
พัฒนาขึ้นและผลที่ไดโดยใชวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมและ
นาสนใจ 
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 ๔. ออกแบบการทดลองและทดลองในการ

อธิบายผลของชนิดตัวละลายชนิดตัวทำ
ละลายอุณหภูมิที่มีตอสภาพละลายไดของ
สารรวมทั้งอธิบายผลของความดันที่มีตอ
สภาพละลายไดของสารโดยใชสารสนเทศ 

• สารละลายอาจมีสถานะเปนของแข็งของเหลวและแกส
สารละลายประกอบดวยตัวทำละลายและตัวละลายกรณี
สารละลายเกิดจากสารที่มีสถานะเดียวกันสารที่มีปริมาณ
มากที่สุดจัดเปนตัวทำละลายกรณีสารละลายเกิดจากสาร
ที่มีสถานะตางกันสารที่มีสถานะเดียวกันกับสารละลาย
จัดเปนตัวทำละลาย 
• สารละลายที่ตัวละลายไมสามารถละลายในตัวทำ
ละลายไดอีกที่อุณหภูมิหนึ่งๆเรียกวาสารละลายอิ่มตัว 
• สารละลายที่ตัวละลายไมสามารถละลายในตัวทำ
ละลายไดอีกที่อุณหภูมิหนึ่งๆเรียกวาสารละลายอิ่มตัว 
• สภาพละลายไดของสารในตัวทำละลายเปนคาท่ีบอก
ปริมาณของสารที่ละลายไดในตัวทำละลาย๑๐๐กรัมจน
ไดสารละลายอิ่มตัว ณ อุณหภูมิและความดันหนึ่งๆสภาพ
ละลายไดของสารบงบอกความสามารถในการละลายได
ของตัวละลายในตัวทำละลายซึ่งความสามารถในการ
ละลายของสารข้ึนอยูกับชนิดของตัวทำละลายและตัว
ละลายอุณหภูมิและความดัน 
• สารชนิดหนึ่งๆมีสภาพละลายไดแตกตางกันในตัวทำ
ละลายที่แตกตางกันและสารตางชนิดกันมีสภาพละลาย
ไดในตัวทำละลายหนึ่งๆไมเทากัน 
• เม่ืออุณหภูมิสูงข้ึนสารสวนมากสภาพละลายไดของสาร
จะเพ่ิมขึ้นยกเวนแกสเมื่ออุณหภูมิสูงข้ึน 
สภาพการละลายไดจะลดลงสวนความดันมีผลตอแกส
โดยเม่ือความดันเพ่ิมข้ึนสภาพละลายไดจะสูงข้ึน 
• ค ว าม รู เ ก่ี ย ว กั บ ส ภ าพ ล ะล าย ได ข อ งส าร เมื่ อ
เปลี่ยนแปลงชนิดตัวละลายตัวทำละลายและอุณหภูมิ
สามารถนำไปใชประโยชนในชีวิตประจำวันเชนการทำ
น้ำเชื่อมเขมขนการสกัดสารออกจากสมุนไพรให ได
ปริมาณมากที่สุด 

๕. ระบุปริมาณตัวละลายในสารละลายใน
หนวยความเขมขนเปนรอยละปริมาตรตอ
ปริมาตรมวลตอมวลและมวลตอปริมาตร 

• ความเขมขนของสารละลายเปนการระบุปริมาณตัว
ละลายในสารละลายหนวยความเขมขนมีหลายหนวยที่
นิยมระบุเปนหนวยเปนรอยละปริมาตรตอปริมาตรมวล
ตอมวลและมวลตอปริมาตร 
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 ๖. ตระหนักถึงความสำคัญของการนำ

ความรูเรื่องความเขมขนของสารไปใชโดย
ย ก ตั ว อ ย า ง ก า ร ใช ส า ร ล ะ ล า ย ใช
ชีวิตประจำวันอยางถูกตองและปลอดภัย 

• รอยละโดยปริมาตรตอปริมาตรเปนการระบุปริมาตรตัว
ละลายในสารละลาย ๑๐๐ หนวยปริมาตรเดียวกันนิยม
ใชกับสารละลายที่เปนของเหลวหรือแกส 
• รอยละโดยมวลตอมวลเปนการระบุมวลตัวละลายใน
สารละลาย  ๑ ๐๐  หน วยมวล เดี ยวกั นนิ ยม ใช กั บ
สารละลายที่มีสถานะเปนของแข็ง 
• รอยละโดยมวลตอปริมาตรเปนการระบุมวลตัวละลาย
ในสารละลาย ๑๐๐ หนวยปริมาตรนิยมใชกับสารละลาย
ที่มีตัวละลายเปนของแข็งในตัวทำละลายที่เปนของเหลว 
• การใชสารละลายในชีวิตประจำวันควรพิจารณาจาก
ความเขมขนของสารละลายข้ึนอยูกับจุดประสงคของการ
ใชงานและผลกระทบตอสิ่งชีวิตและสิ่งแวดลอมเปนวัสดุ
ผสมระหวางผากับยางคอนกรีตเสริมเหล็กเปนวัสดุผสม
ระหวางคอนกรีตกับเหล็ก 
• วัสดุบางชนิดสลายตัวยากเชนพลาสติกการใชวัสดุอยาง
ฟุมเฟอยและไมระมัดระวังอาจกอปญหาตอสิ่งแวดลอม 

 

ม.๓ ๑. ระบุสมบัติทางกายภาพและการใช
ประโยชนวัสดุประเภทพอลิเมอรเซรามิก
และวัสดุผสมโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ
และสารสนเทศ 
๒ . ตระหนักถึ งคุณคาของการใชวัสดุ
ประเภทพอลิเมอรเซรามิกและวัสดุผสม
โดยเสนอแนะแนวทางการใชวัสดุอยาง
ประหยัดและคุมคา 

พอลิ เมอรเซรามิกและวัสดุผสมเปนวัสดุที่ ใชมากใน
ชีวิตประจำวัน 
• พอลิเมอรเปนสารประกอบโมเลกุลใหญที่ เกิดจาก
โมเลกุลจำนวนมากรวมตัวกันทางเคมีเชนพลาสติกยาง
เสนใยซึ่งเปนพอลิเมอรที่มีสมบัติแตกตางกันโดยพลาสติก
เปนพอลิเมอรที่ขึ้นรูปเปนรูปทรงตางๆไดยางยืดหยุนได
สวนเสนใยเปนพอลิเมอรที่สามารถดึงเปนเสนยาวไดพอลิ
เมอรจึงใชประโยชนไดแตกตางกัน 
• เซรามิกเปนวัสดุที่ผลิตจากดินหินทรายและแรธาตุตางๆ
จากธรรมชาติและสวนมากจะผานการเผาที่อุณหภูมิสูง
เพ่ือใหไดเนื้อสารที่แข็งแรงเซรามิกสามารถทำเปนรูปทรง
ตางๆไดสมบัติทั่วไปของเซรามิกจะแข็งทนตอการสึก
กรอน สมบัติทั่วไปของเซรามิก จะแข็งทนตอการสึก
กรอนและเปราะสามารถนำไปใชประโยชน ได เชน  
ภาชนะเครื่องปนดินเผา ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 
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  • วัสดุผสมเปนวัสดุที่เกิดจากวัสดุตั้งแต๒ประเภทที่มี

สมบัติแตกตางกันมารวมตัวกันเพื่อนำไปใชประโยชนได
มากขึ้นเชนเสื้อกันฝนบางชนิดเปนวัสดุผสมระหวางผากับ
ยางคอนกรีตเสริมเหล็กเปนวัสดุผสมระหวางคอนกรีตกับ
เหล็ก 
• วัสดุบางชนิดสลายตัวยากเชนพลาสติกการใชวัสดุอยาง
ฟุมเฟอยและไมระมัดระวังอาจกอปญหาตอสิ่งแวดลอม 

๓. อธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมีรวมถึงการ
จัดเรียงตัวใหมของอะตอมเมื่อเกิดปฏิกิริยา
เคมีโดยใชแบบจำลองและสมการขอความ 

• การเกิดปฏิกิริยาเคมีหรือการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของ
สารเปนการเปลี่ยนแปลงที่ทำใหเกิดสารใหมโดยสารท่ี
เขาทำปฏิกิริยาเรียกวาสารตั้งตนสารใหมที่เกิดข้ึนจาก
ปฏิกิริยาเรียกวาผลิตภัณฑการเกิดปฏิกิริยาเคมีสามารถ
เขียนแทนไดดวยสมการขอความ 
• การเกิดปฏิกิริยาเคมีอะตอมของสารตั้งตนจะมีการ
จัดเรียงตัวใหมไดเปนผลิตภัณฑซึ่งมีสมบัติแตกตางจาก
ส ารตั้ งต น โด ยอะต อม แต ล ะช นิ ดก อน แล ะห ลั ง
เกิดปฏิกิริยาเคมมีีจำนวนเทากัน 

๔. อธิบายกฎทรงมวลโดยใชหลักฐานเชิง
ประจักษ 

• เม่ือเกิดปฏิกิริยาเคมีมวลรวมของสารตั้งตนเทากับมวล
รวมของผลิตภัณฑซึ่งเปนไปตามกฎทรงมวล 

๖. อธิบายปฏิกิริยาการเกิดสนิมของเหล็ก
ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะปฏิ กิริยาของ
กรดกับเบสและปฏิกิริยาของเบสกับโลหะ
โดยใชหลักฐานเชิงประจักษและอธิบาย
ปฏิกิริยาการเผาไหมการเกิดฝนกรดการ
สังเคราะห ดวยแสงโดยใชสารสนเทศ
รวมทั้งเขียนสมการขอความแสดง 
ปฏิกิริยาดังกลาว 

• ปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจำวันมีหลายชนิดเชน
ปฏิกิริยาการเผาไหมการเกิดสนิมของเหล็กปฏิกิริยาของ
กรดกับโลหะปฏิกิริยาของกรดกับเบสปฏิกิริยาของเบส
กับโลหะการเกิดฝนกรดการสังเคราะหดวยแสงปฏิกิริยา
เคมีสามารถเขียนแทนไดดวยสมการขอความซึ่งแสดงชื่อ
ของสารตั้งตนและผลิตภัณฑเชน 

เชื้อเพลิง + ออกซิเจน→คารบอนไดออกไซด + น้ำ 
ปฏิ กิ ริยาการเผาไหม เป นปฏิ กิริยาระหวางสารกับ
ออกซิเจนสารที่เกิดปฏิกิริยาการเผาไหมสวนใหญเปน
สารประกอบที่มีคารบอนและไฮโดรเจนเปนองคประกอบ
ซึ่งถาเกิดการเผาไหมอยางสมบูรณจะไดผลิตภัณฑเปน 
คารบอนไดออกไซดและน้ำ 
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 • การเกิดสนิมของเหล็กเกิดจากปฏิกิริยาเคมีระหวาง
เหล็กน้ำและออกซิเจนไดผลิตภัณฑเปนสนิมของเหล็ก 
• ปฏิกิริยาการเผาไหมและการเกิดสนิมของเหล็กเปน
ปฏิกิริยาระหวางสารตางๆกับออกซิเจน 
• ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะกรดทำปฏิกิริยากับโลหะได
หลายชนิดไดผลิตภัณฑเปนเกลือของโลหะและแกส
ไฮโดรเจน 
• ปฏิกิ ริยาของกรดกับสารประกอบคารบอเนตได
ผลิตภัณฑเปนแกสคารบอนไดออกไซดเกลือของโลหะ
และน้ำ 
• ปฏิกิริยาของกรดกับเบสไดผลิตภัณฑเปนเกลือของ
โลหะและน้ำหรืออาจไดเพียงเกลือของโลหะ 
• ปฏิกิริยาของเบสกับโลหะบางชนิดไดผลิตภัณฑเปน
เกลือของเบสและแกสไฮโดรเจน 
• การเกิดฝนกรดเปนผลจากปฏิกิริยาระหวางน้ำฝนกับ
ออกไซดของไนโตรเจนหรือออกไซด 
ของซัลเฟอรทำใหน้ำฝนมีสมบัติเปนกรด 
• การสังเคราะหดวยแสงของพืชเปนปฏิกิริยาระหวาง
แกสคารบอนไดออกไซดกับน้ำโดยมีแสงชวยในการ
เกิดปฏิ กิริย าไดผลิตภัณฑ เป นน้ ำตาลกลู โคสและ
ออกซิเจน 

๗. ระบุประโยชนและโทษของปฏิกิริยาเคมี 
ที่ มี ต อสิ่ งมี ชี วิ ต และสิ่ งแ วดล อมและ
ยกตัวอยางวิธีการปองกันและแกปญหาที่
เกิดจากปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจำวัน
จากการสืบคนขอมูล 
๘. ออกแบบวิธีแกปญหาในชีวิตประจำวัน
โดยใชความรูเก่ียวกับปฏิกิริยาเคมี 
โดยบูรณาการวิทยาศาสตรคณติศาสตร 
เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร 

ปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจำวันมีทั้งประโยชนและ
โทษตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอมจึงตองระมัดระวังผลจาก
ปฏิกิริยาเคมีตลอดจนรูจักวิธีปองกันและแกปญหาที่เกิด
จากปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจำวัน 
• ความรูเกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีสามารถนำไปใชประโยชน
ในชีวิตประจำวันและสามารถบูรณาการกับคณิตศาสตร
เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตรเพ่ือใชปรับปรุงผลิตภัณฑ
ใหมีคุณภาพตามตองการหรืออาจสรางนวัตกรรมเพื่อ
ปองกันและแกปญหาที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาเคมีโดยใช
ความรูเก่ียวกับปฏิกิริยาเคมีเชนการเปลี่ยนแปลงพลังงาน
ความรอนอันเนื่องมาจากปฏิกิริยาเคมีการเพิ่มปริมาณ
ผลผลิต 
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สาระที่ ๒ วิทยาศาสตรกายภาพ 
มาตรฐาน ว ๒.๒  เขาใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวันผลของแรงที่กระทำตอวัตถุลักษณะการเคลื่อนที่
แบบตางๆของวัตถุรวมทั้งนำความรูไปใชประโยชน 

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.  ๑ - - 

ป. ๒ - - 

ป. ๓ ๑. ระบุผลของแรงที่มีตอการเปลี่ยนแปลง 
การเคลื่อนที่ของวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ

• การดึงหรือการผลักเปนการออกแรงที่เกิดจากวัตถุ
หนึ่งกระทำกับอีกวัตถุหนึ่งโดยวัตถุทั้งสองอาจสัมผัส
หรือไมตองสัมผัสกันเชนการออกแรงโดยใชมือดึงหรือ
การผลักโตะใหเคลื่อนที่เปนการออกแรงที่วัตถุตอง
สัมผัสกันแรงนี้จึงเปนแรงสัมผัสสวนการที่แมเหล็ก
ดึงดูดหรือผลักระหวางแมเหล็กเปนแรงที่เกิดขึ้นโดย
แมเหล็กไมจำเปนตองสัมผัสกันแรงแมเหล็กนี้จึงเปน
แรงไมสัมผัส 

๒. เปรียบเทียบและยกตัวอยางแรงสัมผัส
และแรงไมสัมผัสที่มีผลตอการเคลื่อนที่ของ
วัตถุโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ 

• การดึงหรือการผลักเปนการออกแรงที่เกิดจากวัตถุ
หนึ่งกระทำกับอีกวัตถุหนึ่งโดยวัตถุทั้งสองอาจสัมผัส
หรือไมตองสัมผัสกันเชนการออกแรงโดยใชมือดึงหรือ
การผลักโตะใหเคลื่อนที่เปนการออกแรงที่วัตถุตอง
สัมผัสกันแรงนี้จึงเปนแรงสัมผัสสวนการที่แมเหล็ก
ดึงดูดหรือผลักระหวางแมเหล็กเปนแรงที่เกิดขึ้นโดย
แมเหล็กไมจำเปนตองสัมผัสกันแรงแมเหล็กนี้จึงเปน
แรงไมสัมผัส 

๓. จำแนกวัตถุโดยใชการดึงดูดกับแมเหล็ก
เปนเกณฑจากหลักฐานเชิงประจักษ 
๔. ระบุขั้วแมเหล็กและพยากรณผลที่เกิดข้ึน
ระหวางข้ัวแมเหล็กเมื่อนำมาเขาใกลกันจาก
หลักฐานเชิงประจักษ 

• แมเหล็กสามารถดึงดูดสารแมเหล็กได 
• แรงแมเหล็กเปนแรงที่เกิดขึ้นระหวางแมเหล็กกับสาร
แมเหล็กหรือแมเหล็กกับแมเหล็กแมเหล็กมี๒ขั้วคือขั้ว
เหนือและขั้วใตข้ัวแมเหล็กชนิดเดียวกันจะผลักกันตาง
ชนิดกันดึงดูดกัน 

ป. ๔ ๑. ระบุผลของแรงโนมถวงที่มีตอวัตถุจาก
หลักฐานเชิงประจักษ 
๒. ใชเครื่องชั่งสปริงในการวัดน้ำหนักของ

วัตถุ 

• แรงโนมถวงของโลกเปนแรงดึงดูดที่โลกกระทำตอ
วัตถุมีทิศทางเขาสูศูนยกลางโลกและเปนแรงไมสัมผัส
แรงดึงดูดที่โลกกระทำกับวัตถุหนึ่งๆทำใหวัตถุตกลงสู
พ้ืนโลกและทำใหวัตถุมีน้ำหนักวัดน้ำหนักของวัตถุได
จากเครื่องชั่งสปริงน้ำหนักของวัตถุข้ึนกับมวลของวัตถุ
โดยวัตถุท่ีมีมวลมากจะมีน้ำหนักมากวัตถุที่มีมวลนอย
จะมีน้ำหนักนอย 
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 ๓. บ รรยายมวลของวัต ถุที่ มี ผลตอการ
เปลี่ ยนแปลงการเคลื่อนที่ ของวัตถุจาก
หลักฐานเชิงประจักษ 

• มวลคือปริมาณเนื้อของสสารทั้งหมดที่ประกอบกัน
เปนวัตถุซึ่งมีผลตอความยากงายในการเปลี่ยนแปลง
การเคลื่อนที่ของวัตถุวัตถุที่มีมวลมากจะเปลี่ยนแปลง
การเคลื่อนที่ไดยากกวาวัตถุที่มีมวลนอยดังนั้นมวลของ
วัตถุนอกจากจะหมายถึงเนื้อท้ังหมดของวัตถุนั้นแลว
ยังหมายถึงการตานการเปลี่ยนแปลง 
การเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นดวย 

ป.๕ ๑. อธิบายวิธีการหาแรงลัพธของแรงหลาย
แรงในแนวเดียวกันที่กระทำตอวัตถุในกรณีที่
วัตถุอยูนิ่งจากหลักฐานเชิงประจักษ 
๒. เขียนแผนภาพแสดงแรงท่ีกระทำตอวัตถุที่
อยูในแนวเดียวกันและแรงลัพธที่กระทำตอ
วัตถุ 
๓. ใชเครื่องชั่งสปริงในการวัดแรงที่กระทำตอ
วัตถุ 

• แรงลัพธเปนผลรวมของแรงที่กระทำตอวัตถุโดยแรง
ลัพธของแรง๒แรงที่กระทำตอวัตถุเดียวกันจะมีขนาด
เทากับผลรวมของแรงทั้งสองเมื่อแรงทั้งสองอยูในแนว
เดียวกันและมีทิศทางเดียวกันแตจะมีขนาดเทากับ
ผลตางของแรงทั้ งสองเมื่อแรงทั้ งสองอยู ในแนว
เดียวกันแตมีทิศทางตรงขามกันสำหรับวัตถุที่อยูนิ่งแรง
ลัพธที่กระทำตอวัตถุมีคาเปนศูนย 
• การเขียนแผนภาพของแรงที่กระทำตอวัตถุสามารถ
เขียนไดโดยใชลูกศรโดยหัวลูกศรแสดงทิศทางของแรง
และความยาวของลูกศรแสดงขนาดของแรงที่กระทำ
ตอวัตถุ 

๔ . ระบุผลของแรงเสียดทานที่มี ตอการ
เปลี่ ยนแปลงการเคลื่อนที่ ของวัตถุจาก
หลักฐานเชิงประจักษ 
๕. เขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทานและ
แรงที่อยูในแนวเดียวกันที่กระทำตอวัตถุ 

• แรงเสียดทานเปนแรงที่เกิดข้ึนระหวางผิวสัมผัสของ
วัตถุเพ่ือตานการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นโดยถาออกแรง
กระทำตอวัตถุท่ีอยูนิ่งบนพ้ืนผิวหนึ่งใหเคลื่อนท่ีแรง
เสียดทานจากพ้ืนผิวนั้นก็จะตานการเคลื่อนที่ของวัตถุ
แตถาวัตถุกำลังเคลื่อนที่แรงเสียดทานก็จะทำใหวัตถุ
นั้นเคลื่อนที่ชาลง 
หรือหยุดนิ่ง 

ป. ๖ ๑. อธิบายการเกิดและผลของแรงไฟฟาซึ่ง
เกิดจากวัตถุที่ผานการขัดถูโดยใชหลักฐาน
เชิงประจักษ 

• วัตถุ ๒ ชนิดที่ผานการขัดถูแลวเมื่อนำเขาใกลกันอาจ
ดึงดูดหรือผลักกันแรงที่เกิดขึ้นนี้เปนแรงไฟฟาซึ่งเปน
แรงไมสัมผัสเกิดขึ้นระหวางวัตถุที่มีประจุไฟฟาซึ่ง
ประจุไฟฟาม๒ีชนิดคือประจุไฟฟาบวกและประจุไฟฟา
ลบวัตถุที่มีประจุไฟฟาชนิดเดียวกันผลักกันชนิดตรง
ขามกันดึงดูดกัน 
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ม.  ๑ ๑. สรางแบบจำลองที่อธิบายความสัมพันธ
ระหวางความดันอากาศกับความสูงจากพื้น
โลก 

• เมื่อวัตถุอยูในอากาศจะมีแรงที่อากาศกระทำตอวัตถุ
ในทุกทิศทางแรงที่อากาศกระทำตอวัตถุขึ้นอยู กับ
ขนาดพื้นที่ของวัตถุนั้นแรงที่อากาศกระทำตั้งฉากกับ
ผิววัตถุตอหนึ่งหนวยพื้นที่เรียกวาความดันอากาศ 
• ความดันอากาศมีความสัมพันธกับความสูงจากพ้ืน
โลกโดยบริเวณที่สูงจากพื้นโลกขึ้นไปอากาศเบาบางลง
มวลอากาศนอยลงความดันอากาศก็จะลดลง 

ม. ๒ ๑. พยากรณการเคลื่อนที่ของวัตถุท่ีเปนผล
ของแรงลัพธที่เกิดจากแรงหลายแรงที่กระทำ
ตอวัตถุในแนวเดียวกันจากหลักฐานเชิ ง
ประจักษ 
๒. เขียนแผนภาพแสดงแรงและแรงลัพธที่
เกิดจากแรงหลายแรงที่กระทำตอวัตถุในแนว
เดียวกัน 

• แรงเปนปริมาณเวกเตอรเมื่อมแีรงหลายๆแรงกระทำ
ตอวัตถุแลวแรงลัพธที่กระทำตอวัตถุมีคาเปนศูนยวัตถุ
จะไมเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนท่ีแตถาแรงลัพธที่กระทำ
ตอวัตถุมีคาไม เปนศูนยวัตถุจะเปลี่ ยนแปลงการ
เคลื่อนที ่

๓. ออกแบบการทดลองและทดลองดวยวิธี 
ที่ เหมาะสมในการอธิบายปจจัยที่มีผลตอ
ความดันของของเหลว 

• เมื่อวัตถุอยูในของเหลวจะมีแรงที่ของเหลวกระทำตอ
วัตถุในทุกทิศทางโดยแรงที่ของเหลวกระทำตั้งฉากกับ
ผิววัตถุตอหนึ่ งหน วยพื้ นที่ เรียกวาความดันของ
ของเหลว 
• ความดันของของเหลวมีความสัมพันธกับความลึก
จากระดับผิวหนาของของเหลวโดยบริเวณที่ลึกลงไป
จากระดับผิวหนาของของเหลวมากขึ้นความดันของ
ของเหลวจะเพ่ิมข้ึนเนื่องจากของเหลวที่อยูลึกกวาจะมี
น้ำหนักของของเหลว ดานบนกระทำมากกวา 

๔. วิเคราะหแรงพยุงและการจมการลอยของ
วัตถุในของเหลวจากหลักฐานเชิงประจักษ 
๕. เขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระทำตอวัตถุ 
ในของเหลว 

• เมื่ อวัตถุอ ยู ในของเหลวจะมีแรงพยุงเนื่องจาก
ของเหลวกระทำตอวัตถุโดยมีทิศขึ้นในแนวดิ่งการจม
หรือการลอยของวัตถุขึ้นกับน้ำหนักของวัตถุและแรง
พยุงถาน้ำหนักของวัตถุและแรงพยุงของของเหลวมีคา
เทากันวัตถุจะลอยนิ่งอยูในของเหลวแตถาน้ำหนักของ
วัตถุมีคามากกวาแรงพยุงของของเหลววัตถุจะจม 

 ๖. อธิบายแรงเสียดทานสถิตและแรงเสียด
ทานจลนจากหลักฐานเชิงประจักษ 

• แรงเสียดทานเปนแรงที่เกิดข้ึนระหวางผิวสัมผัสของ
วัตถุเพ่ือตานการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นโดยถาออกแรง
กระทำตอวัตถุที่อยูนิ่งบนพ้ืนผิวใหเคลื่อนที่แรงเสียด
ทานก็จะตานการเคลื่อนที่ของวัตถุแรงเสียดทานที่
เกิดข้ึนในขณะที่วัตถุยังไมเคลื่อนที่เรียกแรงเสียดทาน
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สถิตแตถาวัตถุกำลังเคลื่อนที่แรงเสียดทานก็จะทำให
วัตถุนั้นเคลื่อนที่ชาลงหรือหยุดนิ่งเรียกแรงเสียดทาน
จลน 

๗. ออกแบบการทดลองและทดลองดวยวิธีที่ 
เหมาะสมในการอธิบายปจจัยที่มีผลตอขนาด 
ของแรงเสียดทาน 
๘. เขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทานและ
แรงอ่ืนๆที่กระทำตอวัตถุ 
๙.ตระหนักถึงประโยชนความรูเรื่องแรงเสียด
ทานโดยวิเคราะหสถานการณปญหาและ
เสนอแนะวิธีการลดหรือเพิ่มแรงเสียดทานที่
เป น ป ร ะ โย ช น ต อ ก ารท ำกิ จ ก ร รม ใน
ชีวิตประจำวัน 

• ขนาดของแรงเสียดทานระหวางผิวสัมผัสของวัตถุ
ขึ้นกับลักษณะผิวสัมผัสและขนาดของแรงปฏิกิริยาตั้ง
ฉากระหวางผิวสัมผัส 
• กิจกรรมในชีวิตประจำวันบางกิจกรรมตองการแรง
เสียดทานเชนการเปดฝาเกลียวขวดน้ำการใชแผนกัน
ลื่นในหองน้ำบางกิจกรรมไมตองการแรงเสียดทานเชน
การลากวัตถุบนพ้ืนการใชน้ำมันหลอลื่นในเครื่องยนต 
• ความรูเรื่องแรงเสียดทานสามารถนำไปใชประโยชน
ในชีวิตประจำวันได 

๑๐. ออกแบบการทดลองและทดลองดวยวิธี 
ที่เหมาะสมในการอธิบายโมเมนตของแรงเมื่อ
วัตถุอ ยู ในสภาพสมดุลตอการหมุนและ
คำนวณโดยใชสมการ 
M = Fl 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑. เปรียบเทียบแหลงของสนามแมเหล็ก 
สนามไฟฟาและสนามโนมถวงและทิศทาง 
ของแรงที่กระทำตอวัตถุที่อยูในแตละสนาม 

• เมื่อมีแรงที่กระทำตอวัตถุโดยไมผานศูนยกลางมวล
ของวัตถุจะเกิดโมเมนตของแรงทำใหวัตถุหมุนรอบ
ศูนยกลางมวลของวัตถุนั้น 
• โมเมนตของแรงเปนผลคูณของแรงที่กระทำตอวัตถุ
กับระยะทางจากจุดหมุนไปตั้งฉากกับแนวแรงเมื่อ
ผลรวมของโมเมนตของแรงมีคาเปนศูนยวัตถุจะอยูใน
สภาพสมดุลตอการหมุนโดยโมเมนตของแรงในทิศ
ทวนเข็มนาิกาจะมีขนาดเทากับโมเมนตของแรงใน
ทิศตามเข็มนาิกา 
• ของเลนหลายชนิดประกอบดวยอุปกรณหลายสวนที่
ใชหลักการโมเมนตของแรงความรูเรื่องโมเมนตของ
แรงสามารถนำไปใชออกแบบและประดิษฐของเลนได 
• วัตถุท่ีมีมวลจะมีสนามโนมถวงอยูโดยรอบแรงโนม
ถวงที่กระทำตอวัตถุที่อยูในสนามโนมถวงจะมีทิศพุง
เขาหาวัตถุที่เปนแหลงของสนามโนมถวง 
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 จากขอมูลที่รวบรวมได 
๑๒. เขียนแผนภาพแสดงแรงแมเหล็กแรง
ไฟฟาและแรงโนมถวงที่กระทำตอวัตถุ 

• วัตถุที่มีประจุไฟฟาจะมีสนามไฟฟาอยูโดยรอบแรง
ไฟฟาที่กระทำตอวัตถุที่มีประจุจะมีทิศพุงเขาหาหรือ
ออกจากวัตถุที่มีประจุที่เปนแหลงของสนามไฟฟา 
• วัตถุที่เปนแมเหล็กจะมีสนามแมเหล็กอยูโดยรอบแรง
แมเหล็กที่กระทำตอขั้วแมเหล็กจะมีทิศพุงเขาหาหรือ
ออกจากขั้วแมเหล็กที่เปนแหลงของสนามแมเหล็ก 

๑๓. วิเคราะหความสัมพันธระหวางขนาด
ของแรงแมเหล็กแรงไฟฟาและแรงโนมถวงที่
กระทำตอวัตถุที่อยูในสนามนั้นๆกับระยะหาง
จากแหลงของสนามถึงวัตถุจากขอมูลที่
รวบรวมได 

• ขนาดของแรงโนมถวงแรงไฟฟาและแรงแมเหล็กที่
กระทำตอวัตถุที่อยูในสนามนั้นๆจะมีคาลดลงเมื่อวัตถุ
อยูหางจากแหลงของสนามนั้นๆมากขึ้น 

๑๔ . อธิบ ายและคำนวณ อัตราเร็วและ
ความเร็วของ 
การเคลื่อนที่ของวัตถุโดยใชสมการ 

𝑉 = และ   𝑉 =  

จากหลักฐานเชิงประจักษ 
๑๕. เขียนแผนภาพแสดงการกระจัดและ

ความเร็ว 

• การเคลื่อนที่ของวัตถุเปนการเปลี่ยนตำแหนงของ
วัตถุเทียบกับตำแหนงอางอิงโดยมีปริมาณที่เกี่ยวของ
กับการเคลื่อนท่ีซึ่งมีทั้งปริมาณสเกลารและปริมาณ
เวกเตอรเชนระยะทางอัตราเร็วการกระจัดความเร็ว
ปริมาณสเกลารเปนปริมาณที่มีขนาดเชนระยะทาง
อัตราเร็วปริมาณเวกเตอรเปนปริมาณที่มีทั้งขนาดและ
ทิศทางเชนการกระจัดความเร็ว 
• เขียนแผนภาพแทนปริมาณเวกเตอรไดดวยลูกศรโดย
ความยาวของลูกศรแสดงขนาดและหัวลูกศรแสดง
ทิศทางของเวกเตอรนั้นๆ 
• ระยะทางเปนปริมาณสเกลารโดยระยะทางเปนความ
ยาวของเสนทางที่เคลื่อนที่ได 
• การกระจัดเปนปริมาณเวกเตอรโดยการกระจัดมีทิศ
ชี้จากตำแหนงเริ่มตนไปยังตำแหนงสุดทายและมีขนาด
เทากับระยะที่สั้นที่สุดระหวางสองตำแหนงนั้น 
• อัตราเร็วเปนปริมาณสเกลารโดยอัตราเร็วเปน
อัตราสวนของระยะทางตอเวลา 
• ความเร็วปริมาณเวกเตอรมีทิศเดียวกับทิศของการ
กระจัดโดยความเร็วเปนอัตราสวนของการกระจัดตอ
เวลา 

ม.๓ - - 
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สาระที่ ๒ วิทยาศาสตรกายภาพ 
มาตรฐาน ว ๒.๓ เขาใจความหมายของพลังงานการเปลี่ยนแปลงและการถายโอนพลังงานปฏิสัมพันธระหวาง
สสารและพลังงานพลังงานในชีวิตประจำวันธรรมชาติของคลื่นปรากฏการณท่ี  เกี่ยวของกับเสียงแสงและ
คลื่นแมเหล็กไฟฟารวมทั้งนำความรูไปใชประโยชน 

 
ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.๑ ๑. บรรยายการเกิดเสียงและทิศทางการ
เคลื่อนที่ของเสียงจากหลักฐานเชิงประจักษ 

• เสียงเกิดจากการสั่นของวัตถุวัตถุที่ทำใหเกิดเสียง
เปนแหลงกำเนิดเสียงซึ่งมีทั้งแหลงกำเนิดเสียงตาม
ธรรมชาติและแหลงกำเนิดเสียงท่ีมนุษยสรางข้ึนเสียง
เคลื่อนที่ออกจากแหลงกำเนิดเสียงทกุทิศทาง 

ป.๒ ๑. บรรยายแนวการเคลื่อนที่ของแสงจาก 
แหลงกำเนิดแสงและอธิบายการมองเห็นวัตถุ
จากหลักฐานเชิงประจักษ 
๒. ตระหนักในคุณคาของความรูของการ
มองเห็นโดยเสนอแนะแนวทางการปองกัน
อันตรายจากการมองวัตถุท่ีอยูในบริเวณที่มี
แสงสวางไมเหมาะสม 

• แสงเคลื่อนที่จากแหลงกำเนิดแสงทุกทิศทางเปนแนว
ตรงเมื่อมีแสงจากวัตถุมาเขาตาจะทำใหมองเห็นวัตถุ
นั้นการมองเห็นวัตถุที่เปนแหลงกำเนิดแสงแสงจาก
วัตถุนั้นจะเขาสูตาโดยตรงสวนการมองเห็นวัตถุที่ไมใช
แหลงกำเนิดแสงตองมีแสงจากแหลงกำเนิดแสงไป
กระทบวัตถุแลวสะทอนเขาตาถามีแสงที่สวางมากๆ
เขาสูตาอาจเกิดอันตรายตอตาไดจึงตองหลีกเลี่ยงการ
มองหรือใชแผนกรองแสงที่มีคุณภาพเมื่อจำเปนและ
ตองจัดความสวางใหเหมาะสมกับการทำกิจกรรมตางๆ
เช นก ารอ าน ห นั งสื อ การดู จอ โท รทั ศน ก าร ใช
โทรศพัทเคลื่อนที่และแท็บเล็ต 

ป.๓ ๑. ยกตัวอยางการเปลี่ยนพลังงานหนึ่งไปเปน
อีกพลังงานหนึ่งจากหลักฐานเชิงประจักษ 

• พลังงานเปนปริมาณที่แสดงถึงความสามารถในการ
ทำงานพลังงานมีหลายแบบเชนพลังงานกลพลังงาน
ไฟฟาพลังงานแสงพลังงานเสียงและพลังงานความรอน
โดยพลังงานสามารถเปลี่ยนจากพลังงานหนึ่งไปเปนอีก
พลังงานหนึ่ งได เชนการถูมือจนรูสึกรอนเปนการ
เปลี่ยนพลังงานกลเปนพลังงานความรอนแผงเซลล
สุริยะเปลี่ยนพลังงานแสงเปนพลังงานไฟฟาหรือ
เครื่องใชไฟฟาเปลี่ยนพลังงานไฟฟาเปนพลังงานอื่น 

๒. บรรยายการทำงานของเครื่องกำเนิด
ไฟฟาและระบุแหลงพลังงานในการผลิต
ไฟฟาจากขอมูลที่รวบรวมได 
๓. ตระหนักในประโยชนและโทษของไฟฟา
โดยนำเสนอวิธีการใชไฟฟาอยางประหยัด
และปลอดภัย 

• ไฟฟาผลิตจากเครื่องกำเนิดไฟฟาซึ่งใชพลังงานจาก
แหลงพลังงานธรรมชาติหลายแหลงเชนพลังงานจาก
ลมพลังงานจากน้ำพลังงานจากแกสธรรมชาติ 
• พลังงานไฟฟามีความสำคัญตอชีวิตประจำวันการใช
ไฟฟานอกจากตองใชอยางถูกวิธีประหยัดและคุมคา
แลวยังตองคำนึงถึงความปลอดภัยดวย 
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ป.๔ ๑. จำแนกวัตถุเปนตัวกลางโปรงใสตัวกลาง
โปรงแสงและวัตถุทึบแสงจากลักษณะการ
มองเห็นสิ่งตางๆผานวัตถุนั้นเปนเกณฑโดยใช
หลักฐานเชิงประจักษ 

• เมื่อมองสิ่งตางๆโดยมีวัตถุตางชนิดกันมาก้ันแสงจะ
ทำใหลักษณะการมองเห็นสิ่งนั้นๆชัดเจนตางกันจึง
จำแนกวัตถุที่มาก้ันออกเปนตัวกลางโปรงใสซึ่งทำให
มองเห็นสิ่งตางๆไดชัดเจนตัวกลางโปรงแสงทำให
มองเห็นสิ่งตางๆไดไมชัดเจนและวัตถุทึบแสงทำใหมอง
ไมเห็นสิ่งตางๆนั้น 

ป.๕ ๑. อธิบายการไดยินเสียงผานตัวกลางจาก
หลักฐานเชิงประจักษ 

• การได ยิน เสียงตองอาศัยตัวกลางโดยอาจเป น
ของแข็งของเหลวหรืออากาศเสียงจะสงผานตัวกลาง
มายังหู 

๒. ระบุตัวแปรทดลองและอธิบายลักษณะ
และการเกิดเสียงสูงเสียงต่ำ 
๓. ออกแบบการทดลองและอธิบายลักษณะ
และการเกิดเสียงดังเสียงคอย 
๔. วัดระดับเสียงโดยใชเครื่องมือวัดระดับ
เสียง 
๕. ตระหนักในคุณคาของความรูเรื่องระดับ
เสียงโดยเสนอแนะแนวทางในการหลีกเลี่ยง
และลดมลพิษทางเสียง 

• เสียงที่ ได ยินมีระดับสูงต่ำของเสียงตางกันขึ้นกับ
ความถ่ีของการสั่นของแหลงกำเนิดเสียงโดยเมื่อ
แหลงกำเนิดเสียงสั่นดวยความถ่ีต่ำจะเกิดเสียงต่ำแต
ถาสั่นดวยความถ่ีสูงจะเกิดเสียงสูงสวนเสียงดังคอยที่
ไดยินขึ้นกับพลังงานการสั่นของแหลงกำเนิดเสียงโดย
เมื่อแหลงกำเนิดเสียงสั่นดวยพลังงานมากจะเกิดเสียง
ดังแตถาแหลงกำเนิดเสียงสั่นดวยพลังงานนอยจะเกิด
เสียงคอย 
• เสียงดังมากๆเปนอันตรายตอการไดยินและเสียงที่
กอใหเกิดความรำคาญเปนมลพิษทางเสียงเดซิเบลเปน
หนวยที่บอกถึงความดังของเสียง 

ป.๖ ๑. ระบุสวนประกอบและบรรยายหนาที่ของ
แตละสวนประกอบของวงจรไฟฟาอยางงาย
จากหลักฐานเชิงประจักษ 
๒. เขียนแผนภาพและตอวงจรไฟฟาอยาง
งาย 

• วงจรไฟฟาอยางงายประกอบดวยแหลงกำเนิดไฟฟา
สายไฟฟาและเครื่องใช ไฟฟ าหรืออุปกรณ ไฟฟ า
แหลงกำเนิดไฟฟาเชนถานไฟฉายหรือแบตเตอรี่ทำ
หนาที่ใหพลังงานไฟฟาสายไฟฟาเปนตัวนำไฟฟาทำ
หน า ท่ี เชื่ อมต อระหว างแหล งกำเนิ ด ไฟฟ าและ
เครื่องใชไฟฟาเขาดวยกันเครื่องใชไฟฟามีหนาที่
เปลี่ยนพลังงานไฟฟาเปนพลังงานอื่น 

 ๓. ออกแบบการทดลองและทดลองดวยวิธีที่ 
เหมาะสมในการอธิบายวิธีการและผลของ 
การตอเซลลไฟฟาแบบอนุกรม 
๔. ตระหนักถึงประโยชนของความรูของการ
ตอเซลลไฟฟาแบบอนุกรมโดยบอกประโยชน
และการประยุกตใชในชีวิตประจำวัน 

• เมื่อนำเซลลไฟฟาหลายเซลลมาตอเรียงกันโดยให
ขั้วบวกของเซลลไฟฟาเซลลหนึ่งตอกับขั้วลบของอีก
เซลลหนึ่งเปนการตอแบบอนุกรมทำใหมีพลังงานไฟฟา
เหมาะสมกับเครื่องใชไฟฟาซึ่งการตอเซลลไฟฟาแบบ
อนุกรมสามารถนำไปใชประโยชนในชีวิตประจำวันเชน
การตอเซลลไฟฟาในไฟฉาย 
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๕. ออกแบบการทดลองและทดลองดวยวิธีที่ 
เหมาะสมในการอธิบายการตอหลอดไฟฟา 
แบบอนุกรมและแบบขนาน 
๖. ตระหนักถึงประโยชนของความรูของการ
ตอหลอดไฟฟาแบบอนุกรมและแบบขนาน
โด ย บ อก ป ระ โย ช น ข อ จ ำกั ด แ ล ะก าร
ประยุกตใชในชีวิตประจำวัน 

• การตอหลอดไฟฟาแบบอนุกรมเมื่อถอดหลอดไฟฟา
ดวงใดดวงหนึ่ งออกทำใหหลอดไฟฟ าท่ีเหลือดับ
ทั้งหมดสวนการตอหลอดไฟฟาแบบขนานเมื่อถอด
หลอดไฟฟาดวงใดดวงหนึ่งออกหลอดไฟฟาที่เหลือก็ยัง
สวางไดการตอหลอดไฟฟาแตละแบบสามารถนำไปใช
ประโยชนไดเชนการตอหลอดไฟฟาหลายดวงในบาน
จึงตองตอหลอดไฟฟาแบบขนานเพ่ือเลือกใชหลอด
ไฟฟาดวงใดดวงหนึ่งไดตามตองการ 

๗. อธิบายการเกิดเงามืดเงามัวจากหลักฐาน
เชิงประจักษ 
๘. เขียนแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิด 
เงามืดเงามัว 

• เมื่อนำวัตถุทึบแสงมาก้ันแสงจะเกิดเงาบนฉากรับ
แสงท่ีอยูดานหลังวัตถุโดยเงามีรูปรางคลายวัตถุที่ทำให
เกิดเงาเงามัวเปนบริเวณที่มีแสงบางสวนตกลงบนฉาก
สวนเงามืดเปนบริเวณที่ไมมีแสงตกลงบนฉากเลย 

ม.๑ ๑. วิเคราะหแปลความหมายขอมูลและ
คำนวณปริมาณความรอนที่ ทำใหสสาร
เปลี่ยนอุณหภูมิและเปลี่ยนสถานะ 
โดยใชสมการ Q = Mc∆t และ Q = mL 
๒. ใชเทอรมอมิเตอรในการวัดอุณหภูมิของ
สสาร 

• เม่ือสสารไดรับหรือสูญเสียความรอนอาจทำใหสสาร
เปลี่ยนอุณหภูมิเปลี่ยนสถานะหรือเปลี่ยนรูปราง 
• ปริมาณความรอนที่ทำใหสสารเปลี่ยนอุณหภูมิขึ้นกับ
มวลความรอนจำเพาะและอุณหภูมิที่เปลี่ยนไป 
• ปริมาณความรอนที่ทำใหสสารเปลี่ยนสถานะข้ึนกับ
มวลและความรอนแฝงจำเพาะโดยขณะที่สสารเปลี่ยน
สถานะอุณหภูมิจะไมเปลี่ยนแปลง 

๓. สรางแบบจำลองที่อธิบายการขยายตัว
หรือหดตัวของสสารเนื่องจากไดรับหรือ
สูญเสียความรอน 
๔. ตระหนักถึงประโยชนของความรูของการ
หดและขยายตัวของสสารเนื่องจากความรอน 
โดยวิเคราะหสถานการณปญหาเสนอแนะ
วิธีการนำความรูมาแกปญหาชีวิตประจำวัน 

• ความรอนทำใหสสารขยายตัวหรือหดตัวไดเนื่องจาก
เมื่อสสารไดรับความรอนจะทำใหอนุภาคเคลื่อนที่เร็ว
ขึ้นทำใหเกิดการขยายตัวแตเมื่อสสารคายความรอนจะ
ทำใหอนุภาคเคลื่อนที่ชาลงทำใหเกิดการหดตัว 
• ความรูเรื่องการหดและขยายตัวของสสารเนื่องจาก
ความรอนนำไปใชประโยชนไดดานตางๆเชนการสราง
ถนนการสรางรางรถไฟการทำเทอรมอมิเตอร 

 ๕. วิเคราะหสถานการณการถายโอนความ
รอนและคำนวณปริมาณความรอนที่ถายโอน 
ระหวางสสารจนเกิดสมดุลความรอนโดยใช 
สมการ 
        Qสูญเสีย = Qไดรับ 

• ความรอนถายโอนจากสสารที่มีอุณหภูมิสูงกวาไปยัง
สสารที่มีอุณหภูมิต่ำกวาจนกระทั่งอุณหภูมิของสสาร
ทั้งสองเทากันสภาพที่สสารท้ังสองมีอุณหภูมิเทากัน
เรียกวาสมดุลความรอน 
• เมื่อมีการถายโอนความรอนจากสสารที่มีอุณหภูมิ
ตางกันจนเกิดสมดุลความรอนความรอนที่เพ่ิมขึ้นของ
สสารหนึ่งจะเทากับความรอนที่ลดลงของอีกสสารหนึ่ง
ซึ่งเปนไปตามกฎการอนุรักษพลังงาน 



43 
 

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

๖. สรางแบบจำลองที่อธิบายการถายโอน
ความรอน 
โดยการนำความรอนการพาความรอน 
การแผรังสีความรอน 
๗. ออกแบบเลือกใชและสรางอุปกรณเพ่ือแก 
ปญหาในชีวิตประจำวันโดยใชความรูเก่ียวกับ 
การถายโอนความรอน 

• การถายโอนความรอนมี๓แบบคือการนำความรอน
การพาความรอนและการแผรังสีความรอน การนำ
ความรอนเปนการถายโอนความรอนที่อาศัยตัวกลาง
โดยที่ตัวกลางไมเคลื่อนที่การพาความรอนเปนการถาย
โอนความรอนที่อาศัยตัวกลางโดยที่ตัวกลางเคลื่อนที่
ไปดวยสวนการแผรังสีความรอนเปนการถายโอนความ
รอนที่ไมตองอาศัยตัวกลาง 
• ความรู เก่ียวกับการถายโอนความรอนสามารถ
นำไปใชประโยชนในชีวิตประจำวันไดเชนการเลือกใช
วัสดุเพ่ือนำมาทำภาชนะบรรจุอาหารเพ่ือเก็บความ
รอนหรือการออกแบบระบบระบายความรอนใน
อาคาร 

ม.๒ ๑. วิเคราะหสถานการณและคำนวณเก่ียวกับ
งานและกำลังท่ีเกิดจากแรงที่กระทำตอวัตถุ 

โดยใชสมการW = Fs และP =  

จากขอมูลที่รวบรวมได 
๒. วิเคราะหหลักการทำงานของเครื่องกล
อยางงาย 
จากขอมูลที่รวบรวมได 
๓. ตระหนักถึงประโยชนของความรูของ 
เครื่องกลอยางงายโดยบอกประโยชน 
และการประยุกตใชในชีวิตประจำวัน 

• เมื่อออกแรงกระทำตอวัตถุแลวทำใหวัตถุเคลื่อนที่
โดยแรงอยูในแนวเดียวกับการเคลื่อนที่จะเกิดงานงาน
จะมีค ามากหรือน อย ข้ึน กับขนาดของแรงและ
ระยะทางในแนวเดียวกับแรง 
• งานที่ทำในหนึ่งหนวยเวลาเรียกวากำลังหลักการของ
งานนำไปอธิบายการทำงานของเครื่องกลอยางงาย 
ไดแก คาน พ้ืนเอียง ลอกเดี่ยว ลิ่ม สกรู ลอและเพลา
ซี่งนำไปใชประโยชนดานตางๆในชีวิตประจำวัน 

๔. ออกแบบและทดลองดวยวิธีที่เหมาะสม 
ในการอธิบายปจจัยที่มีผลตอพลังงานจลน 
และพลังงานศักยโนมถวง 

• พลังงานจลนเปนพลังงานของวัตถุที่เคลื่อนที่พลังงาน
จลนจะมีคามากหรือนอยข้ึนกับมวลและอัตราเร็วสวน
พลังงานศักยโนมถวงเก่ียวของกับตำแหนงของวัตถุจะ
มีคามากหรือนอยขึ้นกับมวลและตำแหนงของวัตถุเมื่อ
วัตถุอยูในสนามโนมถวงวัตถุจะมีพลังงานศักยโนมถวง
พลังงานจลนและพลังงานศักยโนมถวงเปน 
พลังงานกล 

 ๕. แปลความหมายขอมูลและอธิบายการ
เปลี่ยนพลังงานระหวางพลังงานศักยโนมถวง
และพลังงานจลนของวัตถุโดยพลังงานกล
ของวัตถุมีคาคงตัวจากขอมูลที่รวบรวมได 

• ผลรวมของพลังงานศักยโนมถวงและพลังงานจลน 
เปนพลังงานกลพลังงานศักยโนมถวงและพลังงานจลน
ของวัตถุหนึ่งๆสามารถเปลี่ยนกลับไปมาไดโดยผลรวม
ของพลังงานศักยโนมถวงและพลังงานจลนมีคาคงตัว
นั่นคือพลังงานกลของวัตถุมีคาคงตัว 
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 ๖. วิเคราะหสถานการณและอธิบายการ
เปลี่ยนและการถายโอนพลังงานโดยใชกฎ
การอนุรักษพลังงาน 

• พลังงานรวมของระบบมีคาคงตัวซึ่งอาจเปลี่ยนจาก
พลังงานหนึ่งเปนอีกพลังงานหนึ่ งเชนพลังงานกล
เปลี่ยนเปนพลังงานไฟฟาพลังงานจลนเปลี่ยนเปน
พลั งงานความรอนพลั งงาน เสี ย งพลั งงานแสง
เนื่องมาจากแรงเสียดทานพลังงานเคมีในอาหาร
เปลี่ยนเปนพลังงานที่ไปใชในการทำงานของสิ่งมีชีวิต 
• นอกจากนี้พลังงานยังสามารถถายโอนไปยังอีกระบบ
หนึ่งหรือไดรับพลังงานจากระบบอ่ืนไดเชนการถาย
โอนความรอนระหวางสสารการถายโอนพลังงานการ
สั่นของแหลงกำเนิดเสียงไปยังผูฟงทั้งการเปลี่ยน
พลังงานและการถายโอนพลังงานพลังงานรวมทั้งหมด
มีคาเทาเดิมตามกฎการอนุรักษพลังงาน 

ม.๓ ๑.วิเคราะหความสัมพันธระหวางความตาง
ศักยกระแสไฟฟาและความตานทานและ
คำนวณปริมาณที่เก่ียวของโดยใช 
สมการV = IR 
จากหลักฐานเชิงประจักษ 
๒ . เขี ย น ก ราฟ คว าม สั ม พั น ธ ระห ว า ง
กระแสไฟฟาและความตางศักยไฟฟา 
๓ . ใช โวลตมิ เตอรแอมมิ เตอรในการวัด
ปริมาณทางไฟฟา 

• เมื่อตอวงจรไฟฟาครบวงจรจะมีกระแสไฟฟาออก
จากขั้วบวกผานวงจรไฟฟาไปยังข้ัวลบของแหลงกำเนิด
ไฟฟาซึ่งวัดคาไดจากแอมมิเตอร 
• คาที่บอกความแตกตางของพลังงานไฟฟาตอหนวย 
ประจุระหวางจุด๒จุดเรียกวาความตางศักยซึ่งวัดคาได
จากโวลตมิเตอร 
• ขนาดของกระแสไฟฟามีคาแปรผันตรงกับความตาง
ศักยระหวางปลายทั้งสองของตัวนำโดยอัตราสวน
ระหวางความตางศักยและกระแสไฟฟามีคาคงที่เรียก
คาคงท่ีนี้วาความตานทาน 

๔ . วิ เค ราะห ค ว ามต า งศั ก ย ไฟ ฟ าแล ะ
กระแสไฟฟาในวงจรไฟฟาเม่ือตอตัวตานทาน
หลายตัว 
แบบอนุกรมและแบบขนานจากหลักฐาน 
เชิงประจักษ 
๕. เขียนแผนภาพวงจรไฟฟาแสดงการตอตัว
ตานทานแบบอนุกรมและขนาน 

• ในวงจรไฟฟ าประกอบด วยแหล งกำเนิดไฟฟ า
สายไฟฟาและอุปกรณไฟฟาโดยอุปกรณไฟฟาแตละ
ชิ้นมีความตานทานในการตอตัวตานทานหลายตัวมีทั้ง
ตอแบบอนุกรมและแบบขนาน 
• ก ารต อ ตั วต าน ท าน ห ล ายตั วแบบ อนุ ก รม ใน
วงจรไฟฟาความตางศักยที่ครอมตัวตานทานแตละตัว
มีคาเท ากับผลรวมของความตางศักยที่ ครอมตัว
ตานทานแตละตัวโดยกระแสไฟฟาที่ผานตัวตานทาน
แตละตัวมีคาเทากัน 
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 ๖ . บ ร ร ย าย ก า รท ำ ง า น ข อ งชิ้ น ส ว น
อิเล็กทรอนิกส 
อยางงายในวงจรจากขอมูลที่รวบรวมได 
๗ . เขี ย น แ ผ น ภ า พ แ ล ะ ต อ ชิ้ น ส ว น
อิเล็กทรอนิกส 
อยางงายในวงจรไฟฟา 

• การตอตัวตานทานหลายตัวแบบขนานในวงจรไฟฟา
กระแสไฟฟาที่ผานวงจรจะมีคาเทากับผลรวมของ
กระแสไฟฟาที่ผานตัวตานทานแตละตัวโดยความตาง
ศักยที่ครอมตัวตานทานแตละตัวมีคาเทากัน 
• ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสมีหลายชนิดเชนตัวตานทาน
ไดโอดทรานซิสเตอรตัวเก็บประจุโดยชิ้นสวนแตละ
ชนิดทำหนาที่แตกตางกันเพ่ือใหวงจรทำงานไดตาม
ตองการ 
• ตัวตานทานทำหนาที่ควบคุมปริมาณกระแสไฟฟาใน
วงจรไฟฟาไดโอดทำหนาที่ใหกระแสไฟฟาผานทาง
เดียวทรานซิสเตอรทำหนาท่ีเปนสวิตชปดหรือเปด
วงจรไฟฟาและควบคุมปริมาณกระแสไฟฟาตัวเก็บ
ประจุทำหนาที่เก็บและคายประจุไฟฟา 
• เครื่องใช ไฟฟ าอย างงายประกอบดวยชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกสหลายชนิดที่ทำงานรวมกันการตอวงจร
อิเล็กทรอนิกสโดยเลือกใชชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสที่
เหมาะสมตามหนาที่ของชิ้นสวนนั้นๆจะสามารถทำให
วงจรไฟฟาทำงานไดตามตองการ 

 ๘. อธิบายและคำนวณพลังงานไฟฟาโดยใช
สมการ 
W = Pt รวมทั้งคำนวณคาไฟฟาของเครื่องใช 
ไฟฟาในบาน 
๙ . ตระหนั ก ในคุณ ค าของการเลื อก ใช
เครื่องใชไฟฟา 
โดยนำเสนอวิธีการใชเครื่องใชไฟฟา 
อยางประหยัดและปลอดภัย 

• เครื่องใชไฟฟาจะมีคากำลังไฟฟาและความตางศักย
กำกับไวกำลังไฟฟามีหนวยเปนวัตตความตางศักยมี
หนวยเปนโวลตคาไฟฟาสวนใหญคิดจากพลังงานไฟฟา
ที่ใชทั้งหมดซึ่งหาไดจากผลคูณของกำลังไฟฟาในหนวย
กิโลวัตตกับเวลาในหนวยชั่วโมงพลังงานไฟฟามีหนวย
เปนกิโลวัตตชั่วโมงหรือหนวย 
• วงจรไฟฟาในบานมีการตอเครื่องใชไฟฟาแบบขนาน
เพ่ือใหความตางศักยเทากันการใชเครื่องใชไฟฟาใน
ชีวิตประจำวันตองเลือกใชเครื่องใชไฟฟาที่มีความตาง
ศักยและกำลังไฟฟาใหเหมาะกับการใชงานและการใช
เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณไฟฟาตองใชอยางถูกตอง
ปลอดภัยและประหยัด 

 ๑๐. สรางแบบจำลองที่อธิบายการเกิดคลื่น 
และบรรยายสวนประกอบของคลื่น 

• คลื่นเกิดจากการสงผานพลังงานโดยอาศัยตัวกลาง
และไมอาศัยตัวกลางในคลื่นกลพลังงานจะถูกถายโอน
ผานตัวกลางโดยอนุภาคของตัวกลางไมเคลื่อนที่ไปกับ
คลื่นคลื่นที่แผออกมาจากแหลงกำเนิดคลื่นอยาง
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ตอเนื่องและมีรูปแบบที่ซ้ำกันบรรยายไดดวยความยาว
คลื่นความถี่แอมพลิจูด 

 ๑๑. อธิบายคลื่นแมเหล็กไฟฟาและสเปกตรัม 
คลื่นแมเหล็กไฟฟาจากขอมูลที่รวบรวมได 
๑๒. ตระหนักถึงประโยชนและอันตรายจาก 
คลื่ นแม เหล็กไฟฟ าโดยนำเสนอการใช
ประโยชนในดานตางๆและอันตรายจากคลื่น
แมเหล็กไฟฟาในชีวิตประจำวัน 

• คลื่นแมเหล็กไฟฟาเปนคลื่นที่ไมอาศัยตัวกลางในการ
เคลื่อนที่มีความถ่ีตอเนื่องเปนชวงกวางมากเคลื่อนที่ใน
สุญญากาศดวยอัตราเร็วเทากันแตจะเคลื่อนที่ดวย
อัตราเร็วตางกันในตัวกลางอื่นคลื่นแมเหล็กไฟฟาแบง
ออกเปนชวงความถี่ตางๆเรียกวาสเปกตรัมของคลื่น
แมเหล็กไฟฟาแตละชวงความถ่ีมีชื่อเรียกตางกันไดแก
คลื่ น วิ ท ยุ ไม โครเวฟอิ นฟราเรดแสงที่ มอ งเห็ น
อัลตราไวโอเลตรังสีเอกซและรังสีแกมมาซึ่งสามารถ
นำไปใชประโยชนได 
• เลเซอรเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มีความยาวคลื่น
เดียวเปนลำแสงขนานและมีความเขมสูงนำไปใช
ประโยชนในดานตางๆเชนดานการสื่อสารมีการใช
เลเซอรสำหรับสงสารสนเทศผานเสนใยนำแสงโดย
อาศัยหลักการการสะทอนกลับหมดของแสงดาน
การแพทยใชในการผาตัด 
• คลื่นแมเหล็กไฟฟาสามารถนำไปใชประโยชนแลวยัง
มี โท ษ ต อ ม นุ ษ ย ด ว ย เช น ถ า ม นุ ษ ย ได รั บ รั ง สี
อัลตราไวโอเลตมากเกินไปอาจจะทำให เกิดมะเร็ง
ผิวหนังหรือถาไดรังสีแกมมาซึ่งเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟา
ที่มีพลังงานสูงและสามารถทะลุผานเซลลและอวัยวะ
ไดอาจทำลายเนื้อเยื่อหรืออาจทำใหเสียชีวิตไดเมื่อ
ไดรับรังสีแกมมาในปริมาณสูง 

 ๑๓. ออกแบบการทดลองและดำเนินการ
ทดลองดวยวิธีที่เหมาะสมในการอธิบายกฎ
การสะทอนของแสง 
๑๔. เขียนแผนภาพการเคลื่อนที่ของแสง
แสดงการเกิดภาพจากกระจกเงา 

• เมื่อแสงตกกระทบวัตถุจะเกิดการสะทอนซึ่งเปนไป
ตามกฎการสะทอนของแสงโดยรังสีตกกระทบเสนแนว
ฉากรังสีสะทอนอยู ในระนาบเดียวกันและมุมตก
กระทบเทากับมุมสะทอนภาพจากกระจกเงาเกิดจาก
รังสีสะทอนตัดกันหรือตอแนวรังสีสะทอนใหตัดกันโดย
ถารังสีสะทอนตัดกันจริงจะเกิดภาพจริงแตถาตอแนว
รังสีสะทอนใหไปตัดกันจะเกิดภาพเสมือน 
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๑๕ . อธิบายการหัก เหของแสงเมื่อผาน
ตัวกลางโปรงใสที่แตกตางกันและอธิบายการ
กระจายแสงของแสงขาวเมื่อผานปริซึมจาก
หลักฐานเชิงประจักษ 
๑๖. เขียนแผนภาพการเคลื่อนที่ของแสง 
แสดงการเกิดภาพจากเลนสบาง 

• เมื่อแสงเดินทางผานตัวกลางโปรงใสที่แตกตางกัน
เชนอากาศและน้ำอากาศและแกวจะเกิดการหักเห
หรืออาจเกิดการสะทอนกลับหมดในตัวกลางที่แสงตก
กระทบการหักเหของแสงผานเลนสทำใหเกิดภาพที่มี
ชนิดและขนาดตางๆ 
• แสงขาวประกอบดวยแสงสีตางๆเมื่อแสงขาวผาน
ปริซึมจะเกิดการกระจายแสงเปนแสงสีตางๆเรียกวา
สเปกตรัมของแสงขาวเมื่อเคลื่อนที่ในตัวกลางใดๆที่
ไมใชอากาศจะมีอัตราเร็วตางกันจึงมีการหักเหตางกัน 

๑๗. อธิบายปรากฏการณที่เก่ียวกับแสงและ
การทำงานของทัศนอุปกรณจากขอมูลที่
รวบรวมได 
๑๘. เขียนแผนภาพการเคลื่อนที่ของแสง
แสดงการเกิดภาพของทศันอุปกรณและเลนส
ตา 

• การสะทอนและการหักเหของแสงนำไปใชอธิบาย
ปรากฏการณที่เก่ียวกับแสงเชนรุงมิราจและอธิบาย
การทำงานของทัศนอุปกรณเชนแวนขยายกระจกโคง
จราจรกลองโทรทรรศนกลองจุลทรรศนและแวน
สายตา 
• ในการมองวัตถุเลนสตาจะถูกปรับโฟกัสเพ่ือใหเกิด
ภาพชัดที่จอตาความบกพรองทางสายตาเชนสายตา
สั้นและสายตายาวเปนเพราะตำแหนงที่เกิดภาพไมได
อยูที่จอตาพอดีจึงตองใชเลนสในการแกไขเพ่ือชวยให
มองเห็นเหมือนคนสายตาปกติโดยคนสายตาสั้นใช
เลนสเวาสวนคนสายตายาวใชเลนสนูน 

๑๙. อธิบายผลของความสวางที่มีตอดวงตา
จากขอมูลที่ไดจากการสืบคน 
๒๐. วัดความสวางของแสงโดยใชอุปกรณวัด 
ความสวางของแสง 
๒๑. ตระหนักในคุณคาของความรูเรื่องความ
สวางของแสงที่มีตอดวงตาโดยวิ เคราะห
สถานการณปญหาการจัดความสวาง 

• ความสวางของแสงมีผลตอดวงตามนุษยการใช
สายตาในสภาพแวดลอมที่มีความสวางไมเหมาะสมจะ
เปนอันตรายตอดวงตาเชนการดูวัตถุในท่ีมีความสวาง
มากหรือน อยเกิน ไปการจองดู หน าจอภาพเปน
เวลานานความสวางบนพ้ืนที่รับแสงมีหนวยเปนลักซ
ความรูเก่ียวกับความสวาง สามารถนำมาใชจัดความ
สวางใหเหมาะสม 
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 มาตรฐาน ว ๓. ๑ เขาใจองคประกอบลักษณะกระบวนการเกิดและวิวัฒนาการของเอกภพกาแล็กซีดาวฤกษ
และระบบสุริยะรวมทั้งปฏิสัมพันธภายในระบบสุริยะที่สงผลตอสิ่งมีชีวิตและการประยุกตใชเทคโนโลยีอวกาศ 
 

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป. ๑ ๑. ระบุดาวที่ปรากฏบนทองฟาในเวลา
กลางวันและกลางคืนจากขอมูลที่รวบรวม
ได 
๒. อธิบายสาเหตุที่มองไมเห็นดาวสวนใหญ 
ในเวลากลางวันจากหลักฐานเชิงประจักษ 

• บนทองฟามีดวงอาทิตยดวงจันทรและดาวซึ่งในเวลา
กลางวันจะมองเห็นดวงอาทิตยและอาจมองเห็นดวง
จันทรบางเวลาในบางวันแตไมสามารถมองเห็นดาว 
• ในเวลากลางวันมองไมเห็นดาวสวนใหญเนื่องจาก
แสงอาทิตยสวางกวาจึงกลบแสงของดาวสวนในเวลา
กลางคืนจะมองเห็นดาวและมองเห็นดวงจันทรเกือบ
ทุกคืน 

ป.๒ - - 

ป.๓ ๑. อธิบายแบบรูปเสนทางการขึ้นและตก
ขอ งด วงอา ทิ ต ย โด ย ใช ห ลั ก ฐาน เชิ ง
ประจักษ 
๒. อธิบายสาเหตุการเกิดปรากฏการณการ
ขึ้นและตกของดวงอาทิตยการเกิดกลางวัน
กล างคื น แล ะก ารกำห น ดทิ ศ โด ย ใช
แบบจำลอง 
๓. ตระหนักถึงความสำคัญของดวงอาทิตย
โดย 

 

• คนบนโลกมองเห็นดวงอาทิตยปรากฏข้ึนทางดาน
หนึ่งและตกทางอีกดานหนึ่งทุกวันหมุนเวียนเปนแบบ
รูปซ้ำๆ 
• โลกกลมและหมุนรอบตัวเองขณะโคจรรอบดวง
อาทิตยทำใหบริเวณของโลกไดรับแสงอาทิตยไมพรอม
กันโลกดานที่ไดรับแสงจากดวงอาทิตยจะเปนกลางวัน
สวนดานตรงข ามที่ ไม ไดรับแสงจะเปนกลางคืน
นอกจากนี้คนบนโลกจะมองเห็นดวงอาทิตยปรากฏขึ้น
ทางดานหนึ่ งซึ่ งกำหนดให เปนทิศตะวันออกและ
มองเห็นดวงอาทิตยตกทางอีกดานหนึ่งซึ่งกำหนดให
เปนทิศตะวันตกและเมื่อใหดานขวามืออยูทางทิศ
ตะวันออกดานซายมืออยูทางทิศตะวันตกดานหนาจะ
เปนทิศเหนือและดานหลังจะเปนทิศใต 
• ใน เวลากลางวันโลกจะไดรับพลังงานแสงและ
พลังงานความรอนจากดวงอาทิตยทำใหสิ่งมีชีวิต
ดำรงชีวิตอยูได 

ป.๔ ๑. อธิบายแบบรูปเสนทางการขึ้นและตก 
ขอ งดวงจั น ท ร โดย ใช ห ลั ก ฐ าน เชิ ง
ประจักษ 

• ดวงจันทรเปนวัตถุที่เปนทรงกลมแตรูปรางของ 
ดวงจันทรที่มองเห็นหรือรูปรางปรากฏของดวงจันทร
บนทองฟาแตกตางกันไปในแตละวันโดยในแตละวัน
ดวงจันทรจะมีรูปรางปรากฏเปนเสี้ยวที่มีขนาดเพ่ิมข้ึน
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อยางตอเนื่องจนเต็มดวงจากนั้นรูปรางปรากฏของดวง
จันทรจะแหวงและมีขนาดลดลงอยางตอเนื่องจนมอง
ไมเห็นดวงจันทรจากนั้นรูปรางปรากฏของดวงจันทร 
จะเปนเสี้ยวใหญขึ้นจนเต็มดวงอีกครั้ง 

 ๒. สรางแบบจำลองที่อธิบายแบบรูปการ
เปลี่ยนแปลงรูปรางปรากฏของดวงจันทร
และพยากรณรูปรางปรากฏของดวงจันทร 

• ดวงจันทรเปนวัตถุที่เปนทรงกลมแตรูปรางของดวง
จันทรที่มองเห็นหรือรูปรางปรากฏของดวงจันทรบน
ทองฟาแตกตางกันไปในแตละวันโดยในแตละวันดวง
จันทรจะมีรูปรางปรากฏเปนเสี้ยวที่มีขนาดเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่องจนเต็มดวงจากนั้นรูปรางปรากฏของดวง
จันทรจะแหวงและมีขนาดลดลงอยางตอเนื่องจนมอง
ไมเห็นดวงจันทรจากนั้นรูปรางปรากฏของดวงจันทร 
จ ะ เป น เสี้ ย ว ให ญ ขึ้ น จ น เต็ ม ด ว งอี ก ค รั้ ง ก า ร
เปลี่ยนแปลงเชนนี้เปนแบบรูปซ้ำกันทุกเดือน 

 ๓. สรางแบบจำลองแสดงองคประกอบของ
ระบบสุริยะและอธิบายเปรียบเทียบคาบ
การโคจรของดาว เคราะห ต างๆจาก
แบบจำลอง 

• ระบบสุริยะเปนระบบที่มีดวงอาทิตยเปนศูนยกลาง 
และมีบริวารประกอบดวยดาวเคราะหแปดดวงและ
บริวารซึ่งดาวเคราะหแตละดวงมีขนาดและระยะหาง
จากดวงอาทิตยแตกตางกันและยังประกอบดวยดาว
เคราะหแคระดาวเคราะหนอยดาวหางและวัตถุขนาด
เล็กอ่ืนๆโคจรอยูรอบดวงอาทิตยวัตถุขนาดเล็กอื่นๆ
เมื่อเขามาในชั้นบรรยากาศเนื่องจากแรงโนมถวงของ
โลกทำใหเกิดเปนดาวตกหรือผีพุงไตและอุกกาบาต 

ป.๕ ๑. เปรียบเทียบความแตกตางของดาว
เคราะหและดาวฤกษจากแบบจำลอง 

• ดาวที่มองเห็นบนทองฟาอยูในอวกาศซึ่งเปนบริเวณ
ที่อยูนอกบรรยากาศของโลกมีทั้งดาวฤกษและดาว
เคราะหดาวฤกษเปนแหลงกำเนิดแสงจึงสามารถ
มองเห็นไดสวนดาวเคราะหไมใชแหลงกำเนิดแสงแต
สามารถมองเห็นไดเนื่องจากแสงจากดวงอาทิตยตก
กระทบดาวเคราะหแลวสะทอนเขาสูตา 

๒. ใชแผนที่ดาวระบุตำแหนงและเสนทาง
การขึ้นและตกของกลุมดาวฤกษบนทองฟา
และอธิบายแบบรูปเสนทางการขึ้นและตก
ของกลุมดาวฤกษบนทองฟาในรอบป 

• การมองเห็นกลุมดาวฤกษมีรูปรางตางๆเกิดจาก 
จินตนาการของผูสังเกตกลุมดาวฤกษตางๆท่ีปรากฏใน
ทองฟาแตละกลุมมีดาวฤกษแตละดวงเรียงกันที่
ตำแหนงคงที่และมีเสนทางการขึ้นและตกตามเสนทาง
เดิมทุกคืนซึ่ งจะปรากฏตำแหนงเดิมการสั งเกต
ตำแหนงและการข้ึนและตกของดาวฤกษและกลุมดาว
ฤกษสามารถทำไดโดยใชแผนที่ดาวซึ่งระบุมุมทิศและ
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มุมเงยที่กลุมดาวนั้นปรากฏผูสังเกตสามารถใชมือใน
การประมาณคาของมุมเงยเมื่อสังเกตดาวในทองฟา 

ป.๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. สรางแบบจำลองที่อธิบายการเกิดและ 
เปรียบเทียบปรากฏการณสุริยุปราคา 
และจันทรุปราคา 

• เมื่อโลกและดวงจันทรโคจรมาอยูในแนวเสนตรง
เดียวกันกับดวงอาทิตยในระยะทางที่เหมาะสมทำให
ดวงจันทรบังดวงอาทิตยเงาของดวงจันทรทอดมายัง
โลกผูสังเกตที่อยูบริเวณเงาจะมองเห็นดวงอาทิตยมืด
ไปเกิดปรากฏการณสุริยุปราคาซึ่งมีทั้งสุริยุปราคาเต็ม
ดวงสุริยุปราคาบางสวนและสุริยุปราคาวงแหวน 
• หากดวงจันทรและโลกโคจรมาอยูในแนวเสนตรง
เดียวกันกับดวงอาทิตยแลวดวงจันทรเคลื่อนที่ผานเงา
ของโลกจะมองเห็นดวงจันทรมืดไป 
เกิดปรากฏการณจันทรุปราคาซึ่งมทีั้งจันทรุปราคา 
เต็มดวงและจันทรุปราคาบางสวน 

๒. อธิบายพัฒนาการของเทคโนโลยีอวกาศ
และยกตัวอยางการนำเทคโนโลยีอวกาศมา
ใชประโยชนในชีวิตประจำวันจากขอมูลที่
รวบรวมได 

• เทคโนโลยีอวกาศเริ่มจากความตองการของมนุษยใน
การสำรวจวัตถุทองฟาโดยใชตาเปลากลองโทรทรรศน
และไดพัฒนาไปสูการขนสงเพ่ือสำรวจอวกาศดวย
จรวดและยานขนสงอวกาศและยังคงพัฒนาอยาง
ตอ เนื่ องปจจุ บันมี การนำเทคโนโลยีอวกาศบาง
ประเภทมาประยุกตใชในชีวิตประจำวันเชนการใช
ดาวเทียมเพ่ือการสื่อสารการพยากรณอากาศหรือการ
สำรวจทรัพยากรธรรมชาติการใชอุปกรณวัดชีพจรและ
การเตนของหัวใจหมวกนิรภัยชุดกีฬา 

ม.๑  -  

ม.๒  -  

ม.๓ ๑. อธิบายการโคจรของดาวเคราะหรอบ 
ดวงอาทิตยดวยแรงโนมถวงจากสมการ 

F = (Gm1m2)/r2 

• ในระบบสุริยะมีดวงอาทิตยเปนศูนยกลางโดยมีดาว
เคราะหและบริวารดาวเคราะหแคระดาวเคราะหนอย
ดาวหางและอ่ืนๆเชน วัตถุคอยเปอรโคจรอยูโดยรอบ
ซึ่งดาวเคราะหและวัตถุเหลานี้โคจรรอบดวงอาทิตย
ดวยแรงโนมถวงแรงโนมถวงเปนแรงดงึดูดระหวางวัตถุ
สองวัตถุโดยเปนสัดสวนกับผลคูณของมวลทั้งสองและ
เปนสัดสวนผกผันกับกำลังสองของระยะทางระหวาง
วัตถุทั้งสองแสดงไดโดยสมการ F = (Gm1m2)/r2 
เมื่อ F แทนความโนมถวงระหวางมวลทั้งสอง 
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G แทนคานิจโนมถวงสากล m1 แทนมวลของ 
วัตถุแรก 
m2 แทนมวลของวัตถุที่สองและ 
r แทนระยะหางระหวางวัตถุทั้งสอง 

 ๒. สรางแบบจำลองที่อธิบายการเกิดฤดู
และการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย 

• การที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตยในลักษณะที่แกนโลก
เอียงกับแนวตั้งฉากของระนาบทางโคจรทำใหสวน
ตางๆบนโลกไดรับปริมาณแสงจากดวงอาทิตยแตกตาง
กันในรอบปเกิดเปนฤดูกลางวันกลางคืนยาวไมเทากัน
และตำแหนงการขึ้นและตกของดวงอาทิตยที่ขอบฟา
และเสนทางการข้ึนและตกของดวงอาทิตยเปลี่ยนไป 
ในรอบปซึ่งสงผลตอการดำรงชีวิต 

 ๓. สรางแบบจำลองที่ อธิบายการเกิด
ขางขึ้นขางแรมการเปลี่ยนแปลงเวลาการ
ขึ้นและตกของดวงจันทรและการเกิดน้ำขึ้น
น้ำลง 

• ดวงจันทรโคจรรอบโลกโลกและดวงจันทรโคจรรอบ
ดวงอาทิตยดวงจันทรรับแสงจากดวงอาทิตยครึ่งดวง
ตลอดเวลาเมื่อดวงจันทรโคจรรอบโลกไดหันสวนสวาง
มายังโลกแตกตางกันจึงทำใหคนบนโลกสังเกตสวน
สวางของดวงจันทรแตกตางไปในแตละวันเกิดเปน
ขางข้ึนขางแรม 
• ดวงจันทรโคจรรอบโลกในทิศทางเดียวกันกับที่โลก
หมุนรอบตัว เองจึงทำให เห็นดวงจันทร ข้ึนช าไป
ประมาณวันละ๕๐นาที 
• แรงโนมถวงที่ดวงจันทรดวงอาทิตยกระทำตอโลกทำ
ใหเกิดปรากฏการณน้ำขึ้นน้ำลงซึ่งสงผลตอสิ่งแวดลอม
และสิ่งมีชีวิตบนโลกวันท่ีน้ำมีระดับการขึ้นสูงสุดและ
ลงต่ำสุดเรียกวันน้ำเกิดสวนวันที่ระดับน้ำมีการขึ้นและ
ลงน อย เรียกวันน้ ำตายโดยวันน้ ำ เกิ ดน้ ำตายมี
ความสัมพันธกับขางขึ้นขางแรม 

 ๔. อธิบายการใชประโยชนของเทคโนโลยี
อวกาศและยกตัวอยางความกาวหนาของ
โครงการสำรวจอวกาศจากขอมูลที่รวบรวม
ได 

• เทคโนโลยีอวกาศไดมีบทบาทตอการดำรงชีวิต 
ของมนุษยในปจจุบันมากมายมนุษยไดใชประโยชน
จากเทคโนโลยีอวกาศเชนระบบนำทางดวยดาวเทียม 
(GNSS) การติดตามพายุสถานการณไฟปาดาวเทียม
ชวยภัยแลงการตรวจคราบน้ำมันในทะเล 
• โครงการสำรวจอวกาศตางๆไดพัฒนาเพิ่มพูนความรู
ความเขาใจตอโลกระบบสุริยะและเอกภพมากขึ้นเปน
ลำดับตัวอยางโครงการสำรวจอวกาศเชนการสำรวจ
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สิ่งมีชีวิตนอกโลกการสำรวจดาวเคราะหนอกระบบ
สุริยะการสำรวจดาวอังคารและบริวารอื่นของดวง
อาทิตย 

 
สาระที่ ๓ วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ 
มาตรฐาน ว ๓.๒   เขาใจองคประกอบและความสัมพันธของระบบโลกกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก

และบนผิวโลกธรณีพิบัติภัยกระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟาอากาศและภูมิอากาศโลก
รวมทั้งผลตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 

 
ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป. ๑ ๑. อธิบายลักษณะภายนอกของหินจาก

ลักษณะเฉพาะตัวที่สังเกตได 
• หินที่อยูในธรรมชาติมีลักษณะภายนอกเฉพาะตัว 
ที่สังเกตไดเชนสีลวดลายน้ำหนักความแข็งและเนื้อหิน 

ป.๒ ๑. ระบุสวนประกอบของดินและจำแนก
ชนิดของดิน 
โดยใชลักษณะเนื้อดินและการจับตัวเปน
เกณฑ 
๒. อธิบายการใชประโยชนจากดินจาก
ขอมูลที่รวบรวมได 

• ดินประกอบดวยเศษหินซากพืชซากสัตวผสมอยูใน
เนื้อดินมีอากาศและน้ำแทรกอยูตามชองวางในเนื้อดิน
ดินจำแนกเปนดินรวนดินเหนียวและดินทรายตาม
ลักษณะเนื้อดินและการจับตัวของดินซึ่งมผีลตอการอุม
น้ำที่แตกตางกัน 
• ดินแตละชนิดนำไปใชประโยชนไดแตกตางกันตาม
ลักษณะและสมบัติของดิน 

ป.๓ ๑. ระบุสวนประกอบของอากาศบรรยาย
ความสำคัญของอากาศและผลกระทบของ
มลพิษทางอากาศตอสิ่งมีชีวิตจากขอมูลที่
รวบรวมได 
๒. ตระหนักถึงความสำคัญของอากาศโดย
นำเสนอแนวทางการปฏิบัติตนในการลด
การเกิดมลพิษ 
 

• อากาศโดยทั่วไปไมมีสีไมมีกลิ่นประกอบดวย 
แกสไนโตรเจนแกสออกซิเจนแกสคารบอนไดออกไซด
แก สอื่ นๆรวมทั้ งไอน้ ำและฝุ น ละอองอากาศมี
ความสำคัญตอสิ่งมีชีวิตหากสวนประกอบของอากาศ
ไมเหมาะสมเนื่องจากมีแกสบางชนิดหรือฝุนละอองใน
ปริมาณมากอาจเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตชนิดตางๆ
จัดเปนมลพิษทางอากาศ 
• แนวทางการปฏิบัติตนเพ่ือลดการปลอยมลพิษทาง
อากาศเชนใชพาหนะรวมกันหรือเลือกใชเทคโนโลยีที่
ลดมลพิษทางอากาศ 

๓. อธิบายการเกิดลมจากหลักฐานเชิง
ประจักษ 

• ลมคืออากาศที่เคลื่อนที่ เกิดจากความแตกตางกัน
ของอุณหภูมิอากาศบริเวณที่อยูใกลกันโดยอากาศ
บริเวณที่ มีอุณหภูมิสูงจะลอยตัวสูงขึ้นและอากาศ
บริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำกวาจะเคลื่อนเขาไปแทนที่ 

 ๔. บรรยายประโยชนและโทษของลมจาก • ลมสามารถนำมาใชเปนแหลงพลังงานทดแทนในการ
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ขอมูลที่รวบรวมได ผลิตไฟฟาและนำไปใชประโยชนในการทำกิจกรรม

ตางๆของมนุษยหากลมเคลื่อนที่ดวยความเร็วสูงอาจ
ทำให เกิดอันตรายและความเสียหายตอชีวิตและ
ทรัพยสินได 

ป.๔ - - 
ป.๕ ๑. เปรียบเทียบปริมาณน้ำในแตละแหลง

และระบุ ปริม าณ น้ ำที่ มนุษย ส ามารถ
นำมาใชประโยชนไดจากขอมูลที่รวบรวม
ได 

• โลกมีทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มซึ่งอยูในแหลงน้ำตางๆที่มี
ทั้งแหลงน้ำผิวดินเชนทะเลมหาสมุทรบึงแมน้ำและ
แหลงน้ำใตดินเชนน้ำในดินและน้ำบาดาลน้ำทั้งหมด
ของโลกแบงเปนน้ำเค็มประมาณรอยละ๙๗.๕ซึ่งอยูใน
มหาสมุทรและแหลงน้ำอ่ืนๆและที่เหลืออีกประมาณ
รอยละ๒.๕เปนน้ำจืดถาเรียงลำดับปริมาณ 
น้ำจืดจากมากไปนอยจะอยู ท่ีธารน้ำแข็งและพ้ืน
น้ำแข็งน้ำใตดินชั้นดินเยือกแข็งคงตัวและน้ำแข็งใตดิน
ทะเลสาบความชื้นในดินความชื้นในบรรยากาศบึง
แมน้ำและน้ำในสิ่งมชีีวิต 

๒. ตระหนักถึงคุณคาของน้ำโดยนำเสนอ
แนวทางการใชน้ำอยางประหยัดและการ
อนุรักษน้ำ 

• น้ำจืดท่ีมนุษยนำมาใชไดมีปริมาณนอยมาก 
จึงควรใชน้ำอยางประหยัดและรวมกันอนุรักษน้ำ 

๓. สรางแบบจำลองที่อธิบายการหมุนเวียน
ของน้ำในวัฏจักรน้ำ 

• วัฏจักรน้ำเปนการหมุนเวียนของน้ำที่มีแบบรูปซ้ำ
เดิมและตอเนื่องระหวางน้ำในบรรยากาศน้ำผิวดินและ
น้ำใตดินโดยพฤติกรรมการดำรงชีวิตของพืชและสัตว
สงผลตอวัฏจักรน้ำ 

๔. เปรียบเทียบกระบวนการเกิดเมฆหมอก
น้ำคางและน้ำคางแข็งจากแบบจำลอง 

• ไอน้ำในอากาศจะควบแนนเปนละอองน้ำเล็กๆโดยมี
ละอองลอยเชนเกลือฝุนละอองละอองเรณูของดอกไม
เปนอนุภาคแกนกลางเมื่อละอองน้ำจำนวนมากเกาะ
กลุมรวมกันลอยอยูสูงจากพ้ืนดินมากเรียกวาเมฆแต
ละอองน้ำที่ เกาะกลุมรวมกันอยูใกลพื้นดินเรียกวา
หมอกสวนไอน้ำที่ควบแนนเปนละอองน้ำเกาะอยูบน
พ้ืนผิววัตถุใกลพ้ืนดินเรียกวาน้ำคาง 
ถาอุณหภูมิใกลพื้นดินต่ำกวาจุดเยือกแข็งน้ำคางก็จะ
กลายเปนน้ำคางแข็ง 

 ๕. เปรียบเทียบกระบวนการเกิดฝนหิมะ
และลูกเห็บจากขอมูลที่รวบรวมได 

• ฝนหิมะลูกเห็บเปนหยาดน้ำฟาซึ่งเปนน้ำที่มีสถานะ
ตางๆที่ตกจากฟาถึงพ้ืนดินฝนเกิดจากละอองน้ำในเมฆ
ที่รวมตัวกันจนอากาศไมสามารถพยุงไวไดจึงตกลงมา
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หิมะเกิดจากไอน้ำในอากาศระเหิดกลับเปนผลึกน้ำแข็ง
รวมตัวกันจนมีน้ำหนักมากข้ึนจนเกินกวาอากาศจะ
พยุงไวจึงตกลงมาลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำท่ีเปลี่ยน
สถานะเปนน้ำแข็ง แลวถูกพายุพัดวนซ้ำไปซ้ำมาใน
เมฆฝนฟาคะนองที่มีขนาดใหญและอยูในระดับสูงจน
เปนกอนน้ำแข็งขนาดใหญขึ้นแลวตกลงมา 

ป.๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. เปรียบเทียบกระบวนการเกิดหินอัคนี 
หินตะกอนและหินแปรและอธิบายวัฏจักร
หิน 
๒ . บ รรย ายแล ะยกตั วอย า งการ ใช
ประโยชนของหิน 

• หิ น เป น วั ส ดุ แ ข็ ง เ กิ ด ข้ึ น เอ งต าม ธ รรม ช าติ
ประกอบดวยแรตั้งแตหนึ่งชนิดข้ึนไปสามารถจำแนก
หินตามกระบวนการเกิดไดเปน๓ประเภทไดแกหิน
อัคนีหินตะกอนและหินแปร 
• หินอัคนีเกิดจากการเย็นตัวของแมกมาเนื้อหินมี
ลักษณะเปนผลึกทั้งผลึกขนาดใหญและขนาดเล็กบาง
ชนิดอาจเปนเนื้อแกวหรือมีรูพรุน 
• หินตะกอนเกิดจากการทับถมของตะกอนเมื่อถูกแรง
กดทับและมีสารเชื่อมประสานจึงเกิดเปนหินเนื้อหิน
กลุมนี้สวนใหญมีลักษณะเปนเม็ดตะกอนมีทั้งเนื้อ
หยาบและเนื้อละเอียดบางชนิดเปนเนื้อผลึกที่ยึดเกาะ
กัน เกิดจากการตกผลึกหรือตกตะกอนจากน้ ำ
โดยเฉพาะน้ำทะเลบางชนิดมีลักษณะเปนชั้นๆจึงเรียก
อีกชื่อวาหินชั้น 
• หินแปรเกิดจากการแปรสภาพของหินเดิมซึ่งอาจเปน
หินอัคนีหินตะกอนหรือหินแปรโดยการกระทำของ
ความรอนความดันและปฏิกิริยาเคมีเนื้อหินของหิน
แปรบางชนิดผลึกของแรเรียงตัวขนานกันเปนแถบบาง
ชนิดแซะออกเปนแผนไดบางชนิดเปนเนื้อผลึกที่มี
ความแข็งมาก 
• หินในธรรมชาติทั้ง๓ประเภทมีการเปลี่ยนแปลงจาก
ประเภทหนึ่งไปเปนอีกประเภทหนึ่งหรือประเภทเดิม
ไดโดยมีแบบรูปการเปลี่ยนแปลงคงที่และตอเนื่อง
เปนวัฏจักร 

๒ . บ ร รย าย แล ะยกตั ว อย า งก าร ใช
ประโยชนของหิน 

• หินและแรแตละชนิดมีลักษณะและสมบัติแตกตาง
กันมนุษยใชประโยชนจากแรในชี วิตประจำวันใน
ลักษณะตางๆเชนนำแรมาทำเครื่องสำอางยาสีฟน
เครื่องประดับอุปกรณทางการแพทยและนำหินมาใช
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ในงานกอสราง 

๓. สรางแบบจำลองที่อธิบายการเกิดซาก
ดึกดำบรรพและคาดคะเนสภาพแวดลอม
ในอดีตของซากดึกดำบรรพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔. เปรียบเทียบการเกิดลมบกลมทะเลและ
มรสุมรวมทั้งอธิบายผลที่มีตอสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดลอมจากแบบจำลอง 

• ซากดึกดำบรรพเกิดจากการทบัถมหรือการประทับ
รอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตจนเกิดเปนโครงสรางของซาก
หรือรองรอยของสิ่งมีชีวิตที่ปรากฏอยูในหินในประเทศ
ไทยพบซากดึกดำบรรพที่หลากหลายเชนพืชปะการัง
หอยปลาเตาไดโนเสารและรอยตีนสัตว 
• ซากดึกดำบรรพสามารถใชเปนหลักฐานหนึ่งที่ชวย
อธิบายสภาพแวดลอมของพ้ืนที่ในอดีตขณะเกิด
สิ่งมชีีวิตนั้นเชนหากพบซากดึกดำบรรพของหอยน้ำจืด
สภาพแวดลอมบริเวณนั้นอาจเคยเปนแหลงน้ำจืดมา
กอนและหากพบซากดึกดำบรรพของพืช
สภาพแวดลอมบริเวณนั้นอาจเคยเปนปามากอน
นอกจากนี้ซากดึกดำบรรพยังสามารถใชระบุอายุของ
หินและเปนขอมูลในการศึกษาวิวัฒนาการของ
สิ่งมชีีวิต 
• ลมบกลมทะเลและมรสุมเกิดจากพ้ืนดินและพ้ืนน้ำ
รอนและเย็นไมเทากันทำให อุณหภูมิอากาศเหนือ
พ้ืนดินและพื้นน้ำแตกตางกันจึงเกิดการเคลื่อนที่ของ
อากาศจากบริเวณที่มี อุณหภูมิต่ำไปยังบริเวณที่มี
อุณหภูมิสูง 
• ลมบกและลมทะเลเปนลมประจำถ่ินที่พบบริเวณ
ชายฝงโดยลมบกเกิดในเวลากลางคืนทำใหมีลมพัดจาก
ชายฝงไปสูทะเลสวนลมทะเลเกิดในเวลากลางวันทำให
มีลมพัดจากทะเลเขาสูชายฝง 

 ๕. อธิบายผลของมรสุมตอการเกิดฤดูของ
ประเทศไทยจากขอมูลท่ีรวบรวมได 

• มรสุมเปนลมประจำฤดูเกิดบริเวณเขตรอนของโลก
ซึ่งเปนบริเวณกวางระดับภูมิภาคประเทศไทยไดรับผล
จากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในชวงประมาณ
กลางเดือนตุลาคมจนถึงเดือนกุมภาพันธทำใหเกิดฤดู
หนาวและไดรับผลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใตในชวง
ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมจนถึงกลางเดือน
ตุลาคมทำใหเกิดฤดูฝนสวนชวงประมาณกลางเดือน
กุมภาพันธจนถึงกลางเดือนพฤษภาคมเปนชวงเปลี่ยน
มรสุมและประเทศไทยอยูใกลเสนศูนยสูตรแสงอาทิตย
เกือบตั้งตรงและตั้งตรงประเทศไทยในเวลา 
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เที่ยงวันทำใหไดรับความรอนจากดวงอาทิตยอยาง
เต็มที่อากาศจึงรอนอบอาวทำใหเกิดฤดูรอน 

 ๖. บรรยายลักษณะและผลกระทบของน้ำ
ท ว ม ก า ร กั ด เซ า ะ ช า ย ฝ ง ดิ น ถ ล ม
แผนดินไหวสึนามิ 
๗. ตระหนักถึงผลกระทบของภัยธรรมชาติ
และธรณีพิบัติภัยโดยนำเสนอแนวทางใน
การเฝาระวังและปฏิบัติตนใหปลอดภัยจาก
ภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยท่ีอาจเกิดใน
ทองถ่ิน 

• น้ำทวมการกัดเซาะชายฝงดินถลมแผนดินไหวและ  
สึนามิมีผลกระทบตอชีวิตและสิ่งแวดลอมแตกตางกัน 
• มนุษยควรเรียนรูวิธีปฏิบัติตนใหปลอดภัยเชนติดตาม
ขาวสารอยางสม่ำเสมอเตรียมถุงยังชีพใหพรอมใช
ตลอดเวลาและปฏิบัติตามคำสั่งของผูปกครองและ
เจาหนาที่อยางเครงครัดเม่ือเกิดภัยธรรมชาติและธรณี
พิบัติภัย 

 ๘. สรางแบบจำลองที่ อธิบายการเกิด
ปรากฏการณ เรือนกระจกและผลของ
ปรากฏการณเรือนกระจกตอสิ่งมีชีวิต 
๙. ตระหนักถึงผลกระทบของปรากฏการณ
เรือนกระจกโดยนำเสนอแนวทางการ
ปฏิบัติตนเพื่อลดกิจกรรมที่กอใหเกิดแกส
เรือนกระจก 

• ปรากฏการณเรือนกระจกเกิดจากแกสเรือนกระจก
ในชั้นบรรยากาศของโลกกักเก็บความรอนแลวคาย
ความรอนบางสวนกลับสูผิวโลกทำใหอากาศบนโลกมี
อุณหภูมิเหมาะสมตอการดำรงชีวิต 
• หากปรากฏการณเรือนกระจกรุนแรงมากขึ้นจะมีผล
ตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกมนุษยจึงควรรวมกัน
ลดกิจกรรมที่กอใหเกิดแกสเรือนกระจก 

ม. ๑ ๑. สรางแบบจำลองที่อธิบายการแบงชั้น
บรรยากาศและเปรียบเทียบประโยชนของ
บรรยากาศแตละชั้น 

• โลกมีบรรยากาศหอหุมนักวิทยาศาสตรใชสมบัติ 
แล ะองค ป ระกอบ ขอ งบ รรยาก าศ ใน การแบ ง
บรรยากาศของโลกออกเปนชั้นซึ่งแบงไดหลายรูปแบบ
ตามเกณฑที่แตกตางกันโดยทั่วไปนักวิทยาศาสตรใช
เกณฑการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตามความสูงแบง
บรรยากาศไดเปน๕ชั้นไดแกชั้นโทรโพสเฟยรชั้นสตรา
โตสเฟยรชั้นมีโซสเฟยรชั้นเทอรโมสเฟยรและชั้นเอก
โซสเฟยร 

 
 

• บรรยากาศแตละชั้นมีประโยชนตอสิ่งมีชีวิตแตกตาง
กันโดยชั้นโทรโพสเฟยรมีปรากฏการณลมฟาอากาศที่
สำคัญตอการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตชั้นสตราโตสเฟยร
ชวยดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตยไมให
มายังโลกมากเกินไปชั้นมีโซสเฟยรชวยชะลอวัตถุนอก
โลกที่ผานเขามาใหเกิดการเผาไหมกลายเปนวัตถุขนาด
เล็กลดโอกาสที่จะทำความเสียหายแกสิ่งมีชีวิตบนโลก 
ชั้นเทอรโมสเฟยรสามารถสะทอนคลื่นวิทยุและชั้นเอก
โซสเฟยรเหมาะสำหรับการโคจรของดาวเทียมรอบโลก
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ในระดับต่ำ 

๒. อธิบายปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลง 
องคประกอบของลมฟาอากาศจากขอมูล 
ที่รวบรวมได 

• ลมฟาอากาศเปนสภาวะของอากาศในเวลาหนึ่งของ
พ้ืนที่หนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาขึ้นอยูกับ
องคประกอบลมฟาอากาศไดแกอุณหภูมิอากาศความ
กดอากาศลมความชื้นเมฆและหยาดน้ำฟาโดยหยาด
น้ำฟาที่พบบอยในประเทศไทยไดแกฝนองคประกอบ
ลมฟาอากาศเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาข้ึนอยูกับปจจัย
ตางๆเชนปริมาณรังสีจากดวงอาทิตยและลักษณะ
พ้ืนผิวโลกสงผลตออุณหภูมิอากาศ อุณหภูมิอากาศ
และปริมาณไอน้ำสงผลตอความชื้นความกดอากาศ
สงผลตอลมความชื้นและลมสงผลตอเมฆ 

๓. เปรียบเทียบกระบวนการเกิดพายุฝนฟา
คะนองและพายุหมุนเขตรอนและผลที่มีตอ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอมรวมทั้งนำเสนอ
แนวทางการปฏิบัติตนใหเหมาะสมและ
ปลอดภัย 

• พายุฝนฟาคะนองเกิดจากการท่ีอากาศที่มีอุณหภูมิ
และความชื้นสูงเคลื่อนที่ ข้ึนสู ระดับความสูงที่มี
อุณหภูมิต่ำลงจนกระทั่ งไอน้ำในอากาศเกิดการ
ควบแนนเปนละอองน้ำและเกิดตอเนื่องเปนเมฆขนาด
ใหญพายุฝนฟาคะนองทำใหเกิดฝนตกหนักลมกรรโชก
แรงฟาแลบฟาผาซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตและ
ทรัพยสิน 
• พายุหมุนเขตรอนเกิดเหนือมหาสมุทรหรือทะเลที่น้ำ
มีอุณหภูมิสูงตั้งแต๒๖-๒๗องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให
อากาศที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูงบริเวณนั้นเคลื่อนที่
สูงขึ้นอยางรวดเร็วเปนบริเวณกวางอากาศจากบริเวณ
อ่ืนเคลื่อนเขามาแทนที่และพัดเวียนเขาหาศูนยกลาง
ของพายุย่ิงใกลศูนยกลางอากาศจะเคลื่อนที่พัดเวียน
เกือบเปนวงกลมและมีอัตราเร็วสูงที่สุดพายุหมุนเขต
รอนทำให เกิดคลื่นพายุซัดฝ งฝนตกหนักซึ่ งอาจ
กอใหเกิดอันตรายตอชีวิตและทรัพยสินจึงควรปฏิบัติ
ตนใหปลอดภัยโดยติดตามขาวสารการพยากรณ
อากาศและไมเขาไปอยูในพ้ืนที่ที่เสี่ยงภัย 

 ๔ . อธิบ ายการพ ยากรณ อ ากาศและ
พยากรณอากาศอยางงายจากขอมูลที่
รวบรวมได 

• การพยากรณอากาศเปนการคาดการณลมฟาอากาศ 
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยมีการตรวจวัดองคประกอบ
ล ม ฟ าอ าก าศ ก า ร สื่ อ ส าร แ ล ก เป ลี่ ย น ข อ มู ล
องคประกอบลมฟาอากาศระหวางพื้นที่การวิเคราะห
ขอมูลและสรางคำพยากรณอากาศ 
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 ๕. ตระหนักถึงคุณคาของการพยากรณ

อากาศโดยนำเสนอแนวทางการปฏิบัติตน
และการใชประโยชนจากคำพยากรณ
อากาศ 

• การพยากรณอากาศสามารถนำมาใชประโยชนดาน
ตางๆเชนการใชชีวิตประจำวันการคมนาคมการเกษตร
การปองกันและเฝาระวังภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

 ๖. อธิบายสถานการณและผลกระทบการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกจากขอมูลที่
รวบรวมได 

• ภูมิอากาศโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องโดย
ปจจัยทางธรรมชาติแตปจจุบันการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศเกิดขึ้นอยางรวดเร็วเนื่องจากกิจกรรมของ
มนุษยในการปลดปลอยแกสเรือนกระจกสูบรรยากาศ
แกสเรือนกระจกที่ถูกปลดปลอยมากที่สุดไดแกแกส
คารบอนไดออกไซดซึ่งหมุนเวียนอยูในวัฏจักรคารบอน 

 ๗ . ต ระห นั ก ถึ งผ ล ก ระท บ ขอ งก าร
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกโดยนำเสนอ
แ น วท า งก า รป ฏิ บั ติ ต น ภ าย ใต ก า ร
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 

• การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกกอใหเกิดผลกระทบ
ตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอมเชนการหลอมเหลวของ
น้ ำแ ข็ งขั้ ว โลกการ เพิ่ ม ขึ้ น ของระดั บ ทะเลการ
เปลี่ยนแปลงวัฏจักรน้ำการเกิดโรคอุบัติใหมและอุบัติ
ซ้ำและการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ รุนแรงข้ึน
มนุษยจึงควรเรียนรูแนวทางการปฏิบัติตนภายใต
สถานการณดังกลาวทั้ งแนวทางการปฏิบัติตนให
เหมาะสมและแนวทางการลดกิจกรรมที่สงผลตอการ 

- เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 
ม.๒ ๑. เปรียบเทียบกระบวนการเกิดสมบัติและ

การใชประโยชนรวมทั้งอธิบายผลกระทบ
จากการใชเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพจาก
ขอมูลที่รวบรวมได 

• เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพของซากสิ่งมีชีวิตในอดีตโดยกระบวนการทาง
เคมีและธรณีวิทยาเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพไดแกถาน
หินหินน้ำมันและปโตรเลียมซึ่งเกิดจากวัตถุตนกำเนิด
และสภาพแวดลอมการเกิดที่แตกตางกันทำใหไดชนิด
ของเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพที่มีลักษณะสมบัติและ
การนำไปใชประโยชนแตกตางกันสำหรับปโตรเลียม
จะตองมีการผานการกลั่นลำดับสวนกอนการใชงาน
เพ่ือใหไดผลิตภัณฑที่เหมาะสมตอการใชประโยชน
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพเปนทรัพยากรที่ใชแลวหมด
ไปเนื่องจากตองใชเวลานานหลายลานปจึงจะเกิดขึ้น
ใหมได 

๒. แสดงความตระหนักถึงผลจากการใช
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพโดยนำเสนอแนว
ทางการใชเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ 

• การเผาไหมเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพในกิจกรรม
ตางๆของมนุษยจะทำใหเกิดมลพิษทางอากาศซึ่งสงผล
กระทบตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอมนอกจากนี้แกสบาง
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ชนิดที่เกิดจากการเผาไหมเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ
เชนแกสคารบอนไดออกไซด และไนตรัสออกไซดยัง
เปนแกสเรือนกระจกซึ่งสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศของโลกรุนแรงขึ้นดังนั้นจึงควรใชเชื้อเพลิง
ซากดึกดำบรรพโดยคำนึงถึงผลที่เกิดขึ้นตอสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดลอมเชนเลือกใชพลังงานทดแทนหรือ
เลือกใชเทคโนโลยีที่ลดการใช 

- เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ 
๓. เปรียบเทียบขอดีและขอจำกัดของ
พลังงานทดแทนแตละประเภทจากการ
รวบรวมขอมูลและนำเสนอแนวทางการใช
พลังงานทดแทนที่เหมาะสมในทองถิ่น 

• เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพเปนแหลงพลังงานที่สำคัญ
ในกิจกรรมตางๆของมนุษยเนื่องจากเชื้อเพลิงซากดึก
ดำบรรพมีปริมาณจำกัดและมัก เพิ่ มมลภาวะใน
บรรยากาศมากข้ึนจึงมีการใชพลังงานทดแทนมากขึ้น
เชนพลังงานแสงอาทิตยพลั งงานลมพลังงานน้ำ
พลังงานชีวมวลพลังงานคลื่นพลังงานความรอนใต
พิภพพลังงานไฮโดรเจนซึ่งพลังงานทดแทนแตละชนิด 
จะมีขอดีและขอจำกัดที่แตกตางกัน 

๔. สรางแบบจำลองที่อธิบายโครงสราง
ภายในโลกตามองคประกอบทางเคมีจาก
ขอมูลที่รวบรวมได 

• โค ร งส ร า งภ าย ใน โล ก แบ งออ ก เป น ชั้ น ต าม
องคประกอบทางเคมีไดแกเปลือกโลกซึ่งอยูนอกสุด
ประกอบดวยสารประกอบของซิลิกอนและอะลูมิเนียม
เปนหลักเนื้อโลกคือสวนที่อยูใตเปลือกโลกลงไปจนถึง
แกนโลกมีองคประกอบหลักเปนสารประกอบของ
ซิลิกอนแมกนีเซียมและเหล็กและแกนโลกคือสวนที่อยู
ใจกลางของโลกมีองคประกอบหลักเปนเหล็กและ
นิกเกิลซึ่งแตละชั้นมลีักษณะแตกตางกัน 

 ๕. อธิบายกระบวนการผุพังอยูกับที่การ
กรอนและการสะสมตัวของตะกอนจาก
แบบจำลองรวมทั้ งยกตัวอยางผลของ
กระบวนการดังกลาวที่ทำใหผิวโลกเกิดการ
เปลี่ยนแปลง 

• การผุพังอยู กับที่การกรอนและการสะสมตัวของ
ตะกอนเปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาที่
ทำใหผิวโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงเปนภูมิลักษณแบบ
ตางๆโดยมีปจจัยสำคัญคือน้ำลมธารน้ำแข็งแรงโนม
ถวงของโลกสิ่งมีชีวิตสภาพอากาศและปฏิกิริยาเคมี 
• การผุ พังอยูกับที่คือการที่หินผุพังทำลายลงดวย
กระบวนการตางๆไดแกลมฟาอากาศกับน้ำฝนและ
รวมทั้งการกระทำของตนไมกับแบคทีเรียตลอดจนการ
แตกตัวทางกลศาสตรซึ่งมีการเพ่ิมและลดอุณหภูมิ
สลับกันเปนตน 
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• ก า รก ร อ น คื อ ก ระบ ว น ก ารห นึ่ งห รื อ ห ล าย
กระบวนการที่ทำใหสารเปลือกโลกหลุดไปละลายไป
หรือกรอนไปโดยมีตัวนำพาธรรมชาติคือลมน้ำและธาร
น้ ำแ ข็ งร วม กั บ ป จ จั ย อื่ น ๆ ได แ ก ล มฟ าอ ากาศ
สารละลายการครูดถูการนำพาท้ังนี้ ไมรวมถึงการ
พังทลายเปนกลุมกอนเชนแผนดินถลมภูเขาไฟระเบิด 
• การสะสมตัวของตะกอนคือการสะสมตัวของวัตถุ
จากการนำพาของน้ำลมหรือธารน้ำแข็ง 

 ๖. อธิบายลักษณะของชั้นหนาตัดดินและ
กระบวนการเกิดดินจากแบบจำลองรวมทั้ง
ระบุปจจัยที่ทำใหดินมีลักษณะและสมบัติ
แตกตางกัน 

• ดินเกิดจากหินที่ผุพังตามธรรมชาติผสมคลุกเคลากับ
อินทรียวัตถุที่ไดจากการเนาเปอยของซากพืชซากสัตว
ทับถมเปนชั้นๆบนผิวโลกชั้นดินแบงออกเปนหลายชั้น
ขนานหรือเกือบขนานไปกับผิวหนาดินแตละชั้นมี
ลักษณะแตกตางกันเนื่องจากสมบัติทางกายภาพเคมี
ชีวภาพและลักษณะอื่นๆเชนสีโครงสรางเนื้อดินการยึด
ตัวความเปนกรด-เบสสามารถสังเกตไดจากการสำรวจ
ภาคสนามการเรียกชื่อชั้นดินหลักจะใช 
อักษรภาษาอังกฤษตัวใหญไดแก O, A, E, B, C, R 
• ชั้นหนาตัดดินเปนชั้นดินที่มีลักษณะปรากฏใหเห็น
เรียงลำดับเปนชั้นจากชั้นบนสุดถึงชั้นลางสุด 
• ปจจัยที่ทำใหดินแตละทองถิ่นมีลักษณะและสมบัติ
แตกตางกันไดแกวัตถุตนกำเนิดดินภูมิอากาศสิ่งมีชีวิต
ในดินสภาพภูมิประเทศและระยะเวลาในการเกิดดิน 

 ๗. ตรวจวัดสมบัติบางประการของดินโดย
ใชเครื่องมือที่เหมาะสมและนำเสนอแนว
ทางการใชประโยชนดินจากขอมูลสมบัติ
ของดิน 

• สมบัติบางประการของดินเชนเนื้อดินความชื้นดินคา
ความเปนกรด-เบสธาตุอาหารในดินสามารถนำไปใชใน
การตัดสินใจถึงแนวทางการใชประโยชนที่ดินโดยอาจ
นำไปใชประโยชนทางการเกษตรหรืออื่นๆซึ่งดินที่ไม
เหมาะสมตอการทำการเกษตรเชนดินจืดดินเปรี้ยวดิน
เค็มและดินดานอาจเกิดจากสภาพดินตามธรรมชาติ
หรือการใชประโยชนจะตองปรับปรุงใหมีสภาพ
เหมาะสมเพ่ือนำไปใชประโยชน 
 

 ๘. อธิบายปจจัยและกระบวนการเกิด
แหลงน้ำผิวดินและแหลงน้ำใตดินจาก
แบบจำลอง 

• แหลงน้ำผิวดินเกิดจากน้ำฝนที่ตกลงบนพื้นโลกไหล
จากที่สูงลงสูที่ต่ำดวยแรงโนมถวงการไหลของน้ำทำให
พ้ืนโลกเกิดการกัดเซาะเปนรองน้ำเชนลำธารคลอง
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และแมน้ำซึ่งรองน้ำจะมีขนาดและรูปรางแตกตางกัน
ขึ้นอยูกับปริมาณน้ำฝนระยะเวลาในการกัดเซาะชนิด
ดินและหินและลักษณะภูมิประเทศเชนความลาดชัน
ความสูงต่ำของพ้ืนที่เม่ือน้ำไหลไปยังบริเวณที่เปนแอง 
จะเกิดการสะสมตัวเปนแหลงน้ำเชนบึงทะเลสาบทะเล
และมหาสมุทร 
• แหลงน้ำใตดินเกิดจากการซึมของน้ำผิวดินลงไป
สะสมตัวใตพ้ืนโลกซึ่งแบงเปนน้ำในดินและน้ำบาดาล
น้ำในดินเปนน้ำที่อ ยู รวมกับอากาศตามชองวาง
ระหวางเม็ดดินสวนน้ำบาดาลเปนน้ำที่ไหลซึมลึกลงไป
และถูกกักเก็บไวในชั้นหินหรือชั้นดินจนอิ่มตัวไปดวย
น้ำ 

 ๙. สรางแบบจำลองที่อธิบายการใชน้ำและ
นำเสนอ 
แนวทางการใชน้ำอยางยั่งยืนในทองถ่ิน
ของตนเอง 

• แหลงน้ำผิวดินและแหลงน้ำใตดินถูกนำมาใชใน
กิจกรรมตางๆของมนุษยสงผลตอการจัดการ 
การใชประโยชนน้ำและคุณภาพของแหลงน้ำเนื่องจาก
การเพ่ิมข้ึนของจำนวนประชากรการใชประโยชนพ้ืนที่
ในดานตางๆเชนภาคเกษตรกรรมภาคอุตสาหกรรม
และการเปลี่ ยนแปลงภูมิ อากาศทำให เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ลุมน้ำและแหลงน้ำ
ผิวดินไมเพียงพอสำหรับกิจกรรมของมนุษยน้ำจาก
แหลงน้ำใตดินจึงถูกนำมาใชมากขึ้นสงผลใหปริมาณน้ำ
ใตดิน ลดลงมากจึ งตองมีการจัดการใชน้ ำอย าง
เหมาะสมและยั่งยืนซึ่งอาจทำไดโดยการจัดหาแหลงน้ำ
เพ่ือใหมีแหลงน้ำเพียงพอสำหรับการดำรงชีวิตการ
จัดสรรและการใชน้ำอยางมีประสิทธิภาพการอนุรักษ 
และฟนฟูแหลงน้ำการปองกันและแกไขปญหาคุณภาพ
น้ำ 

 ๑ ๐ . ส ร า ง แ บ บ จ ำ ล อ ง ที่ อ ธิ บ า ย
กระบวนการเกิดและผลกระทบของน้ำทวม
การกัดเซาะชายฝงดินถลมหลุมยุบแผนดิน
ทรุด 

• น้ำทวมการกัดเซาะชายฝงดินถลมหลุมยุบแผนดิน
ทรุดมีกระบวนการเกิดและผลกระทบที่แตกตางกันซึ่ง
อาจสรางความเสียหายรายแรงแกชีวิตและทรัพยสิน 
• น้ำทวมเกิดจากพ้ืนที่หนึ่งไดรับปริมาณน้ำเกินกวาที่
จะกักเก็บไดทำใหแผนดินจมอยูใตน้ำโดยข้ึนอยูกับ
ปริมาณน้ำและสภาพทางธรณีวิทยาของพ้ืนที่ 
• การกัดเซาะชายฝงเปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงของ
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ชายฝงทะเลที่เกิดขึ้นตลอดเวลาจากการกัดเซาะของ
คลื่นหรือลมทำใหตะกอนจากที่หนึ่ง ไปตกทับถมในอีก
บริเวณหนึ่งแนวของชายฝ งเดิมจึงเปลี่ยนแปลงไป
บริเวณที่มีตะกอนเคลื่อนเขามานอยกวาปริมาณที่
ตะกอนเคลื่อนออกไปถือวาเปนบริเวณที่มีการกัดเซาะ
ชายฝง 
• ดินถลมเปนการเคลื่อนที่ของมวลดินหรือหินจำนวน
มากลงตามลาดเขาเนื่องจากแรงโนมถวงของโลกเปน
หลักซึ่งเกิดจากปจจัยสำคัญไดแกความลาดชันของ
พ้ืนที่สภาพธรณีวิทยาปริมาณน้ำฝนพืชปกคลุมดินและ
การใชประโยชนพ้ืนที่ 
• หลุมยุบคือแองหรือหลุมบนแผนดินขนาดตางๆที่อาจ
เกิดจากการถลมของโพรงถ้ำหินปูน เกลือหินใตดิน
หรือเกิดจากน้ำพัดพาตะกอนลงไปในโพรงถ้ำหรือธาร
น้ำใตดิน 
• แผนดินทรุดเกิดจากการยุบตัวของชั้นดินหรือหินรวน
เมื่อมวลของแข็งหรือของเหลวปริมาณมากที่รองรับอยู
ใตชั้นดินบริเวณนั้นถูกเคลื่อนยายออกไปโดยธรรมชาติ
หรือโดยการกระทำของมนุษย 

ม.๓ - - 
 
สาระที่๔เทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว ๔. ๑ เขาใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยาง   
รวดเร็วใชความรูและทักษะทางดานวิทยาศาสตรคณิตศาสตรและศาสตรอื่นๆเพื่อ  แกปญหาหรือพัฒนางาน
อยางมีความคิดสรางสรรคดวยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเลือกใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสมโดย
คำนึงถึงผลกระทบตอชีวิตสังคมและสิ่งแวดลอม 
 

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.๑ - - 
ป.๒ - - 
ป.๓ - - 
ป.๔ - - 
ป.๕ - - 
ป.๖ - - 
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ม. ๑ ๑. อธิบายแนวคิดหลักของเทคโนโลยีใน

ชีวิตประจำวันและวิเคราะหสาเหตุหรือ
ปจจัยที่ส งผลตอการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี 

• เทคโนโลยีเปนสิ่งที่มนุษยสรางหรือพัฒนาข้ึนซึ่งอาจ
เปนไดทั้งชิ้นงานหรือวิธีการเพ่ือใชแกปญหาสนอง
ความตองการหรือเพิ่มความสามารถในการทำงานของ
มนุษย 
• ระบบทางเทคโนโลยีเปนกลุมของสวนตางๆตั้งแต
สองสวนขึ้นไปประกอบเขาดวยกันและทำงานรวมกัน
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคโดยในการทำงานของระบบ
ทางเทคโนโลยีจะประกอบไปดวยตัวปอน (input) 
กระบวนการ (process)และผลผลิต  (output) ที่
สัมพันธกันนอกจากนี้ระบบทางเทคโนโลยีอาจมีขอมูล
ยอนกลับ(feedback) เพื่อใชปรับปรุงการทำงานได
ตามวัตถุประสงคซึ่งการวิเคราะหระบบทางเทคโนโลยี
ช วย ให เข า ใจองคประกอบและการทำงานของ
เทคโนโลยีรวมถึงสามารถปรับปรุงใหเทคโนโลยีทำงาน
ไดตามตองการ 
• เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบันซึ่งมีสาเหตุหรือปจจัยมาจากหลายดาน
เชนปญหาความตองการความกาวหนาของศาสตร
ตางๆเศรษฐกิจสังคม 

๒ . ระบุ ป ญ ห าหรือความต องก ารใน
ชีวิตประจำวันรวบรวมวิเคราะหขอมูลและ
แนวคิดท่ีเก่ียวของกับปญหา 

• ปญหาหรือความตองการในชีวิตประจำวันพบไดจาก
หลายบริบทขึ้นกับสถานการณที่ประสบเชนการเกษตร
การอาหาร 
• การแกปญหาจำเปนตองสืบคนรวบรวมขอมูลความรู
จากศาสตรตางๆที่เก่ียวของเพ่ือนำไปสู 

- การออกแบบแนวทางการแกปญหา 
 ๓. ออกแบบวิธีการแกปญหาโดยวิเคราะห 

เปรียบเทียบและตัดสินใจเลือกขอมูลที่
จำเปนนำเสนอแนวทางการแกปญหาให
ผู อ่ื น เข า ใจ ว างแ ผ น แล ะด ำ เนิ น ก าร
แกปญหา 

• การวิเคราะหเปรียบเทยีบและตัดสินใจเลือกขอมูล 
ที่จำเปนโดยคำนึงถึงเงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยูชวย
ใหไดแนวทางการแกปญหาที่เหมาะสม 
• การออกแบบแนวทางการแกปญหาทำไดหลากหลาย
วิธีเชนการรางภาพการเขียนแผนภาพการเขียนผังงาน 
• การกำหนดข้ันตอนและระยะเวลาในการทำงานกอน
ดำเนินการแกปญหาจะชวยใหทำงานสำเร็จไดตาม
เปาหมายและลดขอผิดพลาดของการทำงานที่อาจ
เกิดข้ึน 
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 ๔. ทดสอบประเมินผลและระบุขอบกพรอง

ที่เกิดขึ้นพรอมทั้งหาแนวทางการปรับปรุง
แกไขและนำเสนอผลการแกปญหา 

• การทดสอบและประเมินผลเปนการตรวจสอบ
ชิ้ น งานหรือวิ ธีการวาสามารถแกปญหาไดตาม
วั ต ถุ ป ระส งค ภ าย ใต ก รอบ ขอ งป ญ ห า เพ่ื อห า
ขอบกพรองและดำเนินการปรับปรุงโดยอาจทดสอบซ้ำ
เพ่ือใหสามารถแกปญหาได 
• การนำเสนอผลงานเปนการถายทอดแนวคิดเพ่ือให
ผูอื่นเขาใจเก่ียวกับกระบวนการทำงานและชิ้นงานหรือ
วิธีการที่ ไดซึ่งสามารถทำไดหลายวิธีเชนการเขียน
รายงานการทำแผนนำเสนอผลงานการจัดนิทรรศการ
การนำเสนอผานสื่อออนไลน 

 ๕. ใชความรูและทั กษะเก่ียวกับวัสดุ
อุ ป ก รณ เค รื่ อ งมื อ ก ล ไก ไฟ ฟ า ห รื อ
อิ เล็กทรอนิ กส เพื่ อแกปญหาไดอย าง
ถูกตองเหมาะสมและปลอดภัย 

• วัสดุแตละประเภทมีสมบัติแตกตางกันเชนไมโลหะ
พลาสติกจึงตองมีการวิเคราะหสมบัติเพ่ือเลือกใชให
เหมาะสมกับลักษณะของงาน 
• การสรางชิ้นงานอาจใชความรู เรื่องกลไกไฟฟ า
อิเล็กทรอนิกสเชน LED บัซเซอรมอเตอรวงจรไฟฟา 
• อุปกรณและเครื่องมือในการสรางชิ้นงานหรือพัฒนา
วิธีการมีหลายประเภทตองเลือกใชใหถูกตองเหมาะสม
และปลอดภัยรวมทั้ง 

- รูจักเก็บรักษา 
ม.๒ 

 
๑. คาดการณแนวโนมเทคโนโลยีที่จะ
เกิดข้ึนโดยพิจารณาจากสาเหตุหรือปจจัยที่
สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
และวิเคราะหเปรียบเทียบตัดสินใจเลือกใช
เทคโนโลยีโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดข้ึน
ตอชีวิตสังคมและสิ่งแวดลอม 

• สาเหตุหรือปจจัยตางๆเชนความกาวหนาของศาสตร
ต างๆการเปลี่ ยนแปลงทางดาน เศรษฐกิจสั งคม
วัฒ นธรรมทำให เทค โน โลยีมี การ เปลี่ ยนแปลง
ตลอดเวลา 
• เทคโนโลยีแตละประเภทมีผลกระทบตอชีวิตสังคม
และสิ่ งแวดลอมที่ แตกต างกัน จึงตองวิ เคราะห
เปรียบเทียบขอดีขอเสียและตัดสินใจเลือกใชให
เหมาะสม 

๒. ระบุปญหาหรือความตองการในชุมชน
หรือทองถิ่นสรุปกรอบของปญหารวบรวม
วิเคราะหขอมูลและแนวคิดท่ีเก่ียวของกับ
ปญหา 

• ปญหาหรือความตองการในชุมชนหรือทองถ่ินมี
หลายอยางขึ้นกับบริบทหรือสถานการณที่ประสบเชน
ดานพลังงานสิ่งแวดลอมการเกษตรการอาหาร 
• การระบุปญหาจำเปนตองมีการวิเคราะหสถานการณ
ของปญหาเพ่ือสรุปกรอบของปญหาแลวดำเนินการ
สืบคนรวบรวมขอมูลความรูจากศาสตรต างๆที่
เกี่ ยวของเพื่ อนำไปสูการออกแบบแนวทางการ
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แกปญหา 

 ๓. ออกแบบวิธีการแกปญหาโดยวิเคราะห 
เปรียบเทียบและตัดสินใจเลือกขอมูลที่
จำเปนภายใตเงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยู
นำเสนอแนวทางการแกปญหาใหผู อ่ืน
เขาใจวางแผนขั้นตอนการทำงานและ
ดำเนินการแกปญหาอยางเปนข้ันตอน 

• การวิเคราะหเปรียบเทียบและตัดสินใจเลือกขอมูลที่
จ ำ เป น โดยคำนึ ง ถึ งเงื่อน ไขและทรัพยากรเช น
งบประมาณเวลาขอมูลและสารสนเทศวัสดุเครื่องมือ
และอุปกรณ ช วยให ได แนวทางการแกปญ หาที่
เหมาะสม 
• การออกแบบแนวทางการแกปญหาทำไดหลากหลาย
วิธีเชนการรางภาพการเขียนแผนภาพการเขียนผังงาน 
• การกำหนดข้ันตอนระยะเวลาในการทำงานกอน
ดำเนินการแกปญหาจะชวยใหการทำงานสำเร็จไดตาม
เปาหมายและลดขอผิดพลาด 
ของการทำงานที่อาจเกิดขึ้น 

 ๔. ทดสอบประเมินผลและอธิบายปญหา
หรือขอบกพรองที่ เกิดขึ้นภายใตกรอบ
เงื่อนไขพรอมทั้งหาแนวทางการปรับปรุง
แกไขและนำเสนอผลการแกปญหา 

• การทดสอบและประเมินผลเปนการตรวจสอบ
ชิ้ น งานหรือวิ ธีการวาสามารถแกปญหาไดตาม
วั ต ถุ ป ระส งค ภ าย ใต ก รอบ ขอ งป ญ ห า เพ่ื อห า
ขอบกพรองและดำเนินการปรับปรุงใหสามารถแกไข
ปญหาได 
• การนำเสนอผลงานเปนการถายทอดแนวคิดเพ่ือให
ผูอื่นเขาใจเก่ียวกับกระบวนการทำงานและชิ้นงานหรือ
วิธีการที่ ไดซึ่งสามารถทำไดหลายวิธีเชนการเขียน
รายงานการทำแผนนำเสนอผลงานการจัดนิทรรศการ 

 ๕. ใชความรูและทั กษะเก่ียวกับวัสดุ
อุ ป ก รณ เค รื่ อ งมื อ ก ล ไก ไฟ ฟ า แ ล ะ
อิเล็กทรอนิกสเพื่อแกปญหาหรือพัฒนา
งานไดอยางถูกตองเหมาะสมและปลอดภัย 

• วัสดุแตละประเภทมีสมบัติแตกตางกันเชนไมโลหะ
พลาสติกจึงตองมีการวิเคราะหสมบัติเพ่ือเลือกใชให
เหมาะสมกับลักษณะของงาน 
• การสรางชิ้นงานอาจใชความรู เรื่องกลไกไฟฟ า
อิเล็กทรอนิกสเชน LED มอเตอรบัซเซอรเฟองรอกลอ
เพลา 
• อุปกรณและเครื่องมือในการสรางชิ้นงานหรือพัฒนา
วิธีการมีหลายประเภทตองเลือกใชใหถูกตองเหมาะสม
และปลอดภัยรวมทั้งรูจักเก็บรักษา 

ม.๓ ๑. วิเคราะหสาเหตุหรือปจจัยที่สงผลตอ
การเปลี่ ยนแปลงของเทคโน โลยีและ
ความสัมพันธของเทคโนโลยีกับศาสตรอื่น
โดยเฉพาะวิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตร

• เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบันซึ่งมีสาเหตุหรือปจจัยมาจากหลายดาน
เชนปญหาหรือความตองการของมนุษยความกาวหนา
ของศาสตรตางๆการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ
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เพ่ือเปนแนวทาง 
 

สังคมวัฒนธรรมสิ่งแวดลอม 
• เทคโนโลยีมีความสัมพันธกับศาสตรอื่นโดยเฉพาะ
วิทยาศาสตรโดยวิทยาศาสตรเปนพื้นฐานความรูที่
นำไปสูการพัฒนาเทคโนโลยีและเทคโนโลยี ท่ีได
สามารถเปนเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควาเพื่อให
ไดมาซึ่งองคความรูใหม 

๒. ระบุปญหาหรือความตองการของชุมชน
หรือทองถ่ินเพ่ือพัฒนางานอาชีพสรุปกรอบ
ของปญหารวบรวมวิเคราะหขอมูลและ
แนวคิดที่เก่ียวของกับปญหาโดยคำนึงถึง
ความถูกตองดานทรัพยสินทางปญญา 

• ปญหาหรือความตองการอาจพบไดในงานอาชีพของ
ชุ มชนหรือท อง ถ่ินซึ่ งอาจมีห ลายด าน เช นด าน
การเกษตรอาหารพลังงานการขนสง 
• การวิเคราะหสถานการณปญหาชวยใหเขาใจเงื่อนไข
และกรอบของปญหาไดชัดเจนจากนั้นดำเนินการ
สืบคนรวบรวมขอมูลความรูจากศาสตรต างๆที่
เกี่ ยวของเพื่ อนำไปสูการออกแบบแนวทางการ
แกปญหา 

๓. ออกแบบวิธีการแกปญหาโดยวิเคราะห 
เปรียบเทียบและตัดสินใจเลือกขอมูลที่
จำเปนภายใตเงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยู
นำเสนอแนวทางการแกปญหาใหผู อ่ืน
เขาใจดวยเทคนิคหรือวิธีการที่หลากหลาย
วางแผนข้ันตอนการทำงานและดำเนินการ
แกปญหาอยางเปนข้ันตอน 

• การวิเคราะหเปรียบเทียบและตัดสินใจเลือกขอมูลที่
จำเปนโดยคำนึงถึงทรัพยสินทางปญญาเงื่อนไขและ
ทรัพยากรเชนงบประมาณเวลาขอมูลและสารสนเทศ
วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณชวยให ไดแนวทางการ
แกปญหาที่เหมาะสม 
• การออกแบบแนวทางการแกปญหาทำไดหลากหลาย
วิธีเชนการรางภาพการเขียนแผนภาพการเขียนผังงาน 
• เทคนิคหรือวิธีการในการนำเสนอแนวทางการ
แกปญหามีหลากหลายเชนการใชแผนภู มิตาราง
ภาพเคลื่อนไหว 
• การกำหนดข้ันตอนและระยะเวลาในการทำงานกอน
ดำเนินการแกปญหาจะชวยใหการทำงานสำเร็จไดตาม
เปาหมายและลดขอผิดพลาดของการทำงานที่อาจ
เกิดข้ึน 

๔. ทดสอบประเมินผลวิเคราะหและให
เหตุผลของปญหาหรือขอบกพรองที่เกิดข้ึน
ภายใตกรอบเงื่อนไขพรอมทั้ งหาแนว
ทางการปรับปรุงแกไขและนำเสนอผลการ
แกปญหา 

• การทดสอบและประเมินผลเปนการตรวจสอบ
ชิ้ น งานหรือวิ ธีการวาสามารถแกปญหาไดตาม
วั ต ถุ ป ระส งค ภ าย ใต ก รอบ ขอ งป ญ ห า เพ่ื อห า
ขอบกพรองและดำเนินการปรับปรุงโดยอาจทดสอบซ้ำ
เพ่ือใหสามารถแกไขปญหาได 
• การนำเสนอผลงานเปนการถายทอดแนวคิดเพ่ือให
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ผูอื่นเขาใจเก่ียวกับกระบวนการทำงานและชิ้นงานหรือ
วิธีการที่ ไดซึ่งสามารถทำไดหลายวิธีเชนการเขียน
รายงานการทำแผนนำเสนอผลงานการจัดนิทรรศการ
การนำเสนอผานสื่อออนไลน 

 ๕. ใชความรูและทั กษะเก่ียวกับวัสดุ
อุ ป ก รณ เค รื่ อ งมื อ ก ล ไก ไฟ ฟ า แ ล ะ
อิเล็กทรอนิกสใหถูกตองกับลักษณะของ
งานและปลอดภัยเพ่ือแกปญหาหรือพัฒนา
งาน 

• วัสดุแตละประเภทมีสมบัติแตกตางกันเชนไมโลหะ
พลาสติกเซรามิกจึงตองมีการวิเคราะหสมบัติเพ่ือ
เลือกใชใหเหมาะสมกับลักษณะของงาน 
• การสรางชิ้นงานอาจใชความรู เรื่องกลไกไฟฟ า
อิเล็กทรอนิกสเชน LED LDR มอเตอรเฟองคานรอก
ลอเพลา 
• อุปกรณและเครื่องมือในการสรางชิ้นงานหรือพัฒนา
วิธีการมีหลายประเภทตองเลือกใชใหถูกตองเหมาะสม
และปลอดภัยรวมทั้งรูจักเก็บรักษา 

 
สาระที่ ๔ เทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว ๔.๒ เขาใจและใชแนวคิดเชิงคำนวณในการแกปญหาที่พบในชีวิตจริงอยางเปนขั้นตอนและเปน
ระบบใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรูการทำงานและการแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ
รูเทาทันและมีจริยธรรม 

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป. ๑ ๑. แกปญหาอยางงายโดยใชการลองผิด

ลองถูกการเปรียบเทยีบ 
• การแกปญหาใหประสบความสำเร็จทำไดโดยใช 
ขั้นตอนการแกปญหา 
• ปญหาอยางงายเชนเกมเขาวงกตเกมหา 
จุดแตกตางของภาพการจัดหนังสือใสกระเปา 

 ๒. แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานหรือการ
แกปญหาอยางงายโดยใชภาพสัญลักษณ
หรือขอความ 

• การแสดงขั้นตอนการแกปญหาทำไดโดยการเขียน
บอกเลาวาดภาพหรือใชสัญลักษณ 
• ปญหาอยางงายเชนเกมเขาวงกตเกมหาจุดแตกตาง
ของภาพการจัดหนังสือใสกระเปา 

 ๓ . เขี ย น โป รแ กรม อย า งง า ย โด ย ใช
ซอฟตแวรหรือสื่อ 

• การเขียนโปรแกรมเปนการสรางลำดับของคำสั่งให
คอมพิวเตอรทำงาน 
• ตัวอยางโปรแกรมเชนเขียนโปรแกรมสั่งใหตัวละคร
ยายตำแหนงยอขยายขนาดเปลี่ยนรูปราง 
• ซอฟตแวรหรือสื่อที่ใชในการเขียนโปรแกรมเชนใช
บัตรคำสั่งแสดงการเขียนโปรแกรม, Code.org 

 ๔. ใชเทคโนโลยีในการสรางจัดเก็บเรียกใช • การใชงานอุปกรณเทคโนโลยีเบื้องตนเชนการใชเมาส
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ขอมูลตามวัตถุประสงค คียบอรดจอสัมผัสการเปด-ปดอุปกรณเทคโนโลยี 

• การใชงานซอฟตแวรเบื้องตนเชนการเขาและออก
จากโปรแกรมการสรางไฟลการจัดเก็บการเรียกใชไฟล
ทำไดในโปรแกรมเชนโปรแกรมประมวลคำโปรแกรม
กราฟกโปรแกรมนำเสนอ 
• การสรางและจัดเก็บไฟลอยางเปนระบบจะทำให
เรียกใชคนหาขอมูลไดงายและรวดเร็ว 

 ๕. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย
ปฏิบัติตามขอตกลงในการใชคอมพิวเตอร
รวมกันดูแลรักษาอุปกรณเบื้องตนใชงาน
อยางเหมาะสม 

• การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัยเชนรูจัก
ขอมูลสวนตัวอันตรายจากการเผยแพรขอมูลสวนตัว
และไมบอกขอมูลสวนตัวกับบุคคลอ่ืนยกเวนผูปกครอง
หรือครูแจงผูเก่ียวของเมื่อตองการความชวยเหลือ
เก่ียวกับการใชงาน 
• ขอปฏิบัติในการใชงานและการดูแลรักษาอุปกรณ
เชนไมขีดเขียนบนอุปกรณทำความสะอาดใชอุปกรณ
อยางถูกวิธี 
• การใชงานอยางเหมาะสมเชนจัดทานั่งใหถูกตอง 
การพักสายตาเมื่อใชอุปกรณเปนเวลานานระมัดระวัง
อุบัติเหตุจากการใชงาน 

ป.๒ ๑. แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานหรือการ
แกปญหาอยางงายโดยใชภาพสัญลักษณ
หรือขอความ 

• การแสดงข้ันตอนการแกปญหาทำไดโดยการเขียน 
บอกเลาวาดภาพหรือใชสัญลักษณ 
• ปญหาอยางงายเชนเกมตัวตอ๖-๑๒ชิ้นการแตงตัวมา
โรงเรียน 

 ๒ . เขี ย น โป รแ กรม อย า งง า ย โด ย ใช
ซอฟตแวรหรือสื่อและตรวจหาขอผิดพลาด
ของโปรแกรม 

• ตัวอยางโปรแกรมเชนเขียนโปรแกรมสั่งใหตัวละคร
ทำงานตามที่ตองการและตรวจสอบขอผิดพลาดปรับ
แกไขใหไดผลลัพธตามที่กำหนด 
• การตรวจหาขอผิดพลาดทำไดโดยตรวจสอบคำสั่งที่
แจงขอผิดพลาดหรือหากผลลัพธไม เปนไปตามที่
ตองการใหตรวจสอบการทำงานทีละคำสั่ง 
• ซอฟตแวรหรือสื่อที่ใชในการเขียนโปรแกรมเชนใช
บัตรคำสั่งแสดงการเขียนโปรแกรม, Code.org 

 
 

๓. ใชเทคโนโลยีในการสรางจัดหมวดหมู
ค น ห า จั ด เ ก็ บ เรี ย ก ใช ข อ มู ล ต า ม
วัตถุประสงค 

• การใชงานซอฟตแวรเบื้องตนเชนการเขาและออก
จากโปรแกรมการสรางไฟลการจัดเก็บการเรียกใชไฟล
การแก ไขตกแตงเอกสารทำได ใน โปรแกรมเชน
โปรแกรมประมวลคำโปรแกรมกราฟกโปรแกรม
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
นำเสนอ 
• การสรางคัดลอกยายลบเปลี่ยนชื่อจัดหมวดหมูไฟล
และโฟลเดอรอยางเปนระบบจะทำใหเรียกใชคนหา
ขอมูลไดงายและรวดเร็ว 

 ๔. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย
ปฏิบัติตามขอตกลงในการใชคอมพิวเตอร
รวมกันดูแลรักษาอุปกรณเบื้องตนใชงาน
อยางเหมาะสม 

• การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัยเชนรูจัก
ขอมูลสวนตัวอันตรายจากการเผยแพรขอมูลสวนตัว
และไมบอกขอมูลสวนตัวกับบุคคลอ่ืนยกเวนผูปกครอง
หรือครูแจงผูเก่ียวของเมื่อตองการความชวยเหลือ
เก่ียวกับการใชงาน 
• ขอปฏิบัติในการใชงานและการดูแลรักษาอุปกรณ
เชนไมขีดเขียนบนอุปกรณทำความสะอาดใชอุปกรณ
อยางถูกวิธี 
 • การใชงานอยางเหมาะสมเชนจัดทานั่งใหถูกตองการ
พักสายตาเมื่อใชอุปกรณเปนเวลานานระมัดระวัง
อุบัติเหตุจากการใชงาน 

ป.๓ ๑. แสดงอัลกอริทึมในการทำงานหรือการ
แกปญหาอยางงายโดยใชภาพสัญลักษณ
หรือขอความ 

• อัลกอริทึมเปนข้ันตอนที่ใชในการแกปญหา 
• การแสดงอัลกอริทึมทำไดโดยการเขียนบอกเลาวาด
ภาพหรือใชสัญลักษณ 
• ตัวอยางปญหาเชนเกมเศรษฐีเกมบันไดงูเกม Tetris 
เกม OX การเดินไปโรงอาหารการทำความสะอาด
หองเรียน 

 ๒ . เขี ย น โป รแ กรม อย า งง า ย โด ย ใช
ซอฟตแวรหรือสื่อและตรวจหาขอผิดพลาด
ของโปรแกรม 

• การเขียนโปรแกรมเปนการสรางลำดับของคำสั่ง 
ใหคอมพิวเตอรทำงาน 
• ตัวอยางโปรแกรมเชนเขียนโปรแกรมท่ีสั่งให 
ตัวละครทำงานซ้ำไมสิ้นสุด 
• การตรวจหาขอผิดพลาดทำไดโดยตรวจสอบคำสั่ง 
ที่แจงขอผิดพลาดหรือหากผลลัพธไมเปนไปตาม 
ที่ตองการใหตรวจสอบการทำงานทีละคำสั่ง 
• ซอฟตแวรหรือสื่อที่ใชในการเขียนโปรแกรมเชน 
ใชบัตรคำสั่งแสดงการเขียนโปรแกรม, Code.org 

 ๓. ใชอินเทอรเน็ตคนหาความรู • อินเทอรเน็ตเปนเครือขายขนาดใหญชวยใหการ
ติดตอสื่อสารทำไดสะดวกและรวดเร็วและเปน
แหลงขอมูลความรูที่ชวยในการเรียนและการดำเนิน
ชีวิต 
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
• เว็บเบราวเซอรเปนโปรแกรมสำหรับอานเอกสาร 
บนเว็บเพจ 
• การสืบคนขอมูลบนอินเทอรเน็ตทำไดโดยใชเว็บไซต
สำหรับสืบคนและตองกำหนดคำคนที่เหมาะสมจึงจะ
ไดขอมูลตามตองการ 
• ขอมูลความรูเชนวิธีทำอาหารวิธีพับกระดาษเปนรูป
ตางๆขอมูลประวัติศาสตรชาติไทย(อาจเปนความรูใน
วิชาอื่นๆหรือเรื่องที่เปนประเด็นที่สนใจในชวงเวลา
นั้น) 
• การใชอินเทอรเน็ตอยางปลอดภัยควรอยูในการดูแล
ของครูหรือผูปกครอง 

ป.๔ ๑. ใชเหตุผลเชิงตรรกะในการแกปญหา
การอธิบายการทำงานการคาดการณ
ผลลัพธจากปญหาอยางงาย 

• การใชเหตุผลเชิงตรรกะเปนการนำกฎเกณฑหรือ
เงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณีมาใชพิจารณา 
ในการแกปญหาการอธิบายการทำงานหรือการ
คาดการณผลลัพธ 
• สถานะเริ่มตนของการทำงานท่ีแตกตางกันจะให 
ผลลัพธที่แตกตางกัน 
• ตัวอยางปญหาเชนเกม OX โปรแกรมที่มีการคำนวณ
โปรแกรมท่ีมีตัวละครหลายตัวและมีการสั่งงานที่
แตกตางหรือมีการสื่อสารระหวางกันการเดินทางไป
โรงเรียนโดยวิธีการตางๆ 

 ๒. ออกแบบและเขียนโปรแกรมอยางงาย
โดยใชซอฟตแวรหรือสื่อและตรวจหา
ขอผิดพลาดและแกไข 

• การออกแบบโปรแกรมอยางงายเชนการออกแบบ 
โดยใช storyboard หรือการออกแบบอัลกอริทึม 
• การเขียนโปรแกรมเปนการสรางลำดับของคำสั่งให
คอมพิวเตอรทำงานเพื่อใหไดผลลัพธตามควาตองการ
หากมีขอผิดพลาดใหตรวจสอบการทำงานทีละคำสั่ง
เมื่อพบจุดที่ทำใหผลลัพธ 
ไมถูกตองใหทำการแกไขจนกวาจะไดผลลัพธ 
ที่ถูกตอง 
• ตัวอยางโปรแกรมที่มีเรื่องราวเชนนิทานที่มีการ
โตตอบกับผูใชการตูนสั้นเลากิจวัตรประจำวัน
ภาพเคลื่อนไหว 
• การฝกตรวจหาขอผิดพลาดจากโปรแกรมของผูอ่ืน 
จะชวยพัฒนาทักษะการหาสาเหตุของปญหาไดดียิ่งข้ึน 
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
• ซอฟตแวรท่ีใชในการเขียนโปรแกรมเชนScratch, 
logo 

 ๓. ใชอินเทอรเน็ตคนหาความรูและ
ประเมินความนาเชื่อถือของขอมูล 

• การใชคำคนที่ตรงประเด็นกระชับจะทำใหไดผลลัพธ
ที่รวดเร็วและตรงตามความตองการ 
• การประเมนิความนาเชื่อถือของขอมูลเชนพิจารณา
ประเภทของเว็บไซต (หนวยงานราชการสำนักขาว
องคกร) ผูเขียนวันที่เผยแพรขอมูลการอางอิง 
• เมื่อไดขอมูลที่ตองการจากเว็บไซตตางๆจะตองนำ
เนื้อหามาพิจารณาเปรียบเทียบแลวเลือกขอมูลที่มี
ความสอดคลองและสัมพันธกัน 
• การทำรายงานหรือการนำเสนอขอมูลจะตองนำ
ขอมูลมาเรียบเรียงสรุปเปนภาษาของตนเองที่
เหมาะสมกับกลุมเปาหมายและวิธีการนำเสนอ(บูรณา
การกับวิชาภาษาไทย) 

 ๔. รวบรวมประเมินนำเสนอขอมูลและ
สารสนเทศโดยใชซอฟตแวรที่หลากหลาย
เพ่ือแกปญหาในชีวิตประจำวัน 

• การรวบรวมขอมูลทำไดโดยกำหนดหัวขอที่ตองการ
เตรียมอุปกรณในการจดบันทึก 
• การประมวลผลอยางงายเชนเปรียบเทียบจัดกลุม
เรียงลำดับการหาผลรวม 
• วิเคราะหผลและสรางทางเลือกที่เปนไปไดประเมนิ
ทางเลือก (เปรียบเทียบตัดสิน) 
• การนำเสนอขอมูลทำไดหลายลักษณะตามความ 
เหมาะสมเชนการบอกเลาเอกสารรายงานโปสเตอร
โปรแกรมนำเสนอ 
• การใชซอฟตแวรเพื่อแกปญหาในชีวิตประจำวันเชน
การสำรวจเมนูอาหารกลางวันโดยใชซอฟตแวรสราง
แบบสอบถามและเก็บขอมูลใชซอฟตแวรตารางทำงาน
เพ่ือประมวลผลขอมูล 
รวบรวมขอมูลเก่ียวกับคุณคาทางโภชนาการและสราง
รายการอาหารสำหรับ๕วันใชซอฟตแวรนำเสนอผล
การสำรวจรายการอาหารท่ีเปนทางเลือกและขอมูล
ดานโภชนาการ 

 ๕. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย
เขาใจสิทธิและหนาที่ของตนเคารพในสิทธิ
ของผูอ่ืนแจงผูเก่ียวของเมื่อพบขอมูลหรือ

• การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัยเขาใจ 
สิทธิและหนาที่ของตนเคารพในสิทธิของผูอ่ืนเชนไม
สรางขอความเท็จและสงใหผูอ่ืนไมสรางความ
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
บุคคลที่ไมเหมาะสม เดือดรอนตอผูอื่นโดยการสงสแปมขอความลูกโซสงตอ

โพสตที่มีขอมูลสวนตัวของผูอ่ืนสงคำเชิญเลนเกมไม
เขาถึงขอมูลสวนตัวหรือการบานของบุคคลอื่นโดย
ไมไดรับอนุญาตไมใชเครื่องคอมพิวเตอร/ชื่อบัญชีของ
ผูอื่น 
• การสื่อสารอยางมีมารยาทและรูกาลเทศะ 
• การปกปองขอมูลสวนตัวเชนการออกจากระบบ 
เมื่อเลิกใชงานไมบอกรหัสผานไมบอกเลขประจำตัว
ประชาชน 

ป.๕ ๑. ใชเหตุผลเชิงตรรกะในการแกปญหา
การอธิบายการทำงานการคาดการณ
ผลลัพธจากปญหาอยางงาย 

• การใชเหตุผลเชิงตรรกะเปนการนำกฎเกณฑหรือ 
เงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณีมาใชพิจารณาในการ 
แกปญหาการอธิบายการทำงานหรือการคาดการณ 
ผลลัพธ 
• สถานะเริ่มตนของการทำงานท่ีแตกตางกันจะให 
ผลลัพธที่แตกตางกัน 
• ตัวอยางปญหาเชนเกม Sudoku โปรแกรมทำนาย
ตัวเลขโปรแกรมสรางรูปเรขาคณติตามคาขอมูลเขา
การจัดลำดับการทำงานบานในชวงวันหยุดจัดวางของ
ในครัว 

 ๒. ออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการใช
เหตุผลเชิงตรรกะอยางงายตรวจหา
ขอผิดพลาดและแกไข 

การออกแบบโปรแกรมสามารถทำไดโดยเขียนเปน
ขอความหรือผังงาน 
• การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการตรวจสอบ
เงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณีเพ่ือใหไดผลลัพธที่ถูกตอง
ตรงตามความตองการ 
• หากมีขอผิดพลาดใหตรวจสอบการทำงานทีละคำสั่ง
เมื่อพบจุดที่ทำใหผลลัพธไมถูกตองใหทำการแกไข
จนกวาจะไดผลลัพธที่ถูกตอง 
• การฝกตรวจหาขอผิดพลาดจากโปรแกรมของผูอ่ืน
จะชวยพัฒนาทักษะการหาสาเหตุของปญหาไดดียิ่งขึ้น 
• ตัวอยางโปรแกรมเชนโปรแกรมตรวจสอบเลขคูเลขคี่
โปรแกรมรับขอมูลน้ำหนักหรือสวนสูงแลวแสดงผล
ความสมสวนของรางกายโปรแกรมสั่งใหตัวละครทำ
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 
• ซอฟตแวรที่ใชในการเขียนโปรแกรมเชนScratch, 
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logo 

 ๓. ใชอินเทอรเน็ตคนหาขอมูล
ติดตอสื่อสารและทำงานรวมกันประเมิน
ความนาเชื่อถือของขอมูล 

• การคนหาขอมูลในอินเทอรเน็ตและการพิจารณาผล
การคนหา 
• การติดตอสื่อสารผานอินเทอรเน็ตเชนอีเมลบล็อก
โปรแกรมสนทนา 
• การเขียนจดหมาย (บูรณาการกับวิชาภาษาไทย) 
• การใชอินเทอรเน็ตในการติดตอสื่อสารและทำงาน
ร ว ม กั น เช น ใช นั ด ห ม าย ใน ก า รป ร ะชุ ม ก ลุ ม
ประชาสัมพันธกิจกรรมในหองเรียนการแลกเปลี่ยน
ความรูความคิดเห็นในการเรียนภายใตการดูแลของครู 
• ก ารป ระ เมิ น ค ว าม น า เชื่ อ ถื อ ขอ งข อ มู ล เช น
เปรียบเทียบความสอดคลองสมบูรณของขอมูลจาก
หลายแหลงแหลงตนตอของขอมูลผูเขียนวันที่เผยแพร
ขอมูล 
• ขอมูลที่ดีตองมีรายละเอียดครบทุกดานเชนขอดีและ
ขอเสียประโยชนและโทษ 

 ๔. รวบรวมประเมินนำเสนอขอมูลและ
สารสน เท ศตามวัตถุ ป ระสงค โดย ใช
ซอฟตแวรหรือบริการบนอินเทอรเน็ตที่
หลากหลายเพ่ือแกปญหาในชีวิตประจำวัน 

• การรวบรวมขอมูลประมวลผลสรางทางเลือก
ประเมินผลจะทำให ไดสารสนเทศเพ่ือใช ในการ
แกปญหาหรือการตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ 
• การใชซอฟตแวรหรือบริการบนอินเทอรเน็ต ท่ี
หลากหลายในการรวบรวมประมวลผลสรางทางเลือก
ประเมินผลนำเสนอจะชวยใหการแกปญหาทำไดอยาง
รวดเร็วถูกตองและแมนยำ 
• ตัวอยางปญหาเชนถายภาพและสำรวจแผนที่ใน
ทองถิ่นเพื่อนำเสนอแนวทางในการจัดการพ้ืนที่วางให
เกิดประโยชนทำแบบสำรวจความ 
คิดเห็นออนไลนและวิเคราะหขอมูลนำเสนอขอมูล 
โดยการใช blog หรือ web page 

 ๕. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย
มีมารยาทเขาใจสิทธิและหนาที่ของตน
เคารพในสิทธิของผูอ่ืนแจงผูเก่ียวของเมื่อ
พบขอมูลหรือบุคคลที่ไมเหมาะสม 

• อันตรายจากการใช งานและอาชญากรรมทาง
อินเทอรเน็ต 
• มารยาทในการติดตอสื่อสารผานอินเทอรเน็ต(บูรณา
การกับวิชาที่เก่ียวของ) 

ป.๖ ๑. ใชเหตุผลเชิงตรรกะในการอธิบายและ
อ อ ก แ บ บ วิ ธี ก า รแ ก ป ญ ห าที่ พ บ ใน

• การแกปญหาอยางเปนขั้นตอนจะชวยใหแกปญหาได
อยางมีประสิทธิภาพ 
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ชีวิตประจำวัน • การใชเหตุผลเชิงตรรกะเปนการนำกฎเกณฑหรือ

เงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณีมาใชพิจารณา 
ในการแกปญหา 
• แนวคิดของการทำงานแบบวนซ้ำและเงื่อนไข 
• การพิจารณากระบวนการทำงานที่มีการทำงานแบบ
วนซ้ำหรือเงื่อนไขเปนวิธีการที่จะชวยใหการออกแบบ
วิธีการแกปญหาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
• ตัวอยางปญหาเชนการคนหาเลขหนาที่ตองการให
เร็วที่สุดการทายเลข๑-๑,๐๐๐,๐๐๐โดยตอบใหถูก
ภายใน๒๐คำถามการคำนวณเวลาในการเดินทางโดย
คำนึงถึงระยะทางเวลาจุดหยุดพัก 

 ๒. ออกแบบและเขียนโปรแกรมอยางงาย
เพ่ือแกปญหาในชีวิตประจำวันตรวจหา
ขอผิดพลาดของโปรแกรมและแกไข 

• การออกแบบโปรแกรมสามารถทำไดโดยเขียนเปน
ขอความหรือผังงาน 
• การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการใชตัวแปร 
การวนซ้ำการตรวจสอบเงื่อนไข 
• หากมีขอผิดพลาดใหตรวจสอบการทำงานทีละคำสั่ง
เมื่อพบจุดที่ทำใหผลลัพธไมถูกตองใหทำการแกไข
จนกวาจะไดผลลัพธที่ถูกตอง 
• การฝกตรวจหาขอผิดพลาดจากโปรแกรมของผูอ่ืน
จะชวยพัฒนาทักษะการหาสาเหตุของปญหาไดดีย่ิงข้ึน 
• ตัวอยางโปรแกรมเชนโปรแกรมเกมโปรแกรมหา
คาค.ร.น. เกมฝกพิมพ 
• ซอฟตแวรที่ใชในการเขียนโปรแกรมเชนScratch, 
logo 

 ๓. ใชอินเทอรเน็ตในการคนหาขอมูลอยาง
มีประสิทธิภาพ 

• การคนหาอยางมีประสิทธิภาพเปนการคนหาขอมูลที่
ไดตรงตามความตองการในเวลาที่รวดเร็ว 
จากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือหลายแหลงและขอมูลมี
ความสอดคลองกัน 
• ก าร ใช เทคนิ คการค นห าขั้ น สู ง เช น การ ใช ตั ว
ดำเนินการการระบุรูปแบบของขอมูลหรือชนิดของ
ไฟล 
• การจัดลำดับผลลัพธจากการคนหาของโปรแกรม 
คนหา 
• การเรียบเรียงสรุปสาระสำคัญ (บูรณาการกับวิชา
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ภาษาไทย) 

 ๔. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศทำงานรวมกัน
อยางปลอดภัยเขาใจสิทธิและหนาที่ของตน
เคารพในสิทธิของผูอ่ืนแจงผูเก่ียวของเมื่อ
พบขอมูลหรือบุคคลที่ไมเหมาะสม 

• อันตรายจากการใช งานและอาชญากรรมทาง
อินเทอรเน็ตแนวทางในการปองกัน 
• วิธีกำหนดรหัสผาน 
• การกำหนดสิทธ์ิการใชงาน (สิทธิ์ในการเขาถึง) 
• แนวทางการตรวจสอบและปองกันมัลแวร 
• อั น ต ร าย จ าก ก ารติ ด ตั้ งซ อฟ ต แ ว ร ท่ี อ ยู บ น
อินเทอรเน็ต 

ม.๑ ๑. ออกแบบอัลกอริทึมที่ ใชแนวคิดเชิง
นามธรรมเพื่อแกปญหาหรืออธิบายการ
ทำงานที่พบในชีวิตจริง 

• แนวคิดเชิงนามธรรมเปนการประเมินความสำคัญ
ของรายละเอียดของปญหาแยกแยะสวนที่ เป น
สาระสำคัญออกจากสวนที่ไมใชสาระสำคัญ 
• ตัวอยางปญหาเชนตองการปูหญาในสนามตามพ้ืนที่
ที่กำหนดโดยหญาหนึ่งผืนมีความกวาง๕๐เซนติเมตร
ยาว๕๐เซนติเมตรจะใชหญาทั้งหมดก่ีผืน 

 ๒. ออกแบบและเขียนโปรแกรมอยางงาย 
เ พ่ื อแ ก ป ญ ห าท างคณิ ต ศาส ต รห รื อ
วิทยาศาสตร 

• การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการใชตัวแปร
เงื่อนไขวนซ้ำ 
• ก ารอ อกแบ บ อั ล กอ ริทึ ม เพื่ อ แก ป ญ ห าท าง
คณิตศาสตรวิทยาศาสตรอยางงายอาจใชแนวคิดเชิง
นามธรรมในการออกแบบเพ่ือใหการแกปญหามี
ประสิทธิภาพ 
• การแกปญหาอยางเปนขั้นตอนจะชวยใหแกปญหาได
อยางมีประสิทธิภาพ 
• ซอฟตแวรที่ใชในการเขียนโปรแกรมเชน Scratch, 
python, java 
• ตัวอยางโปรแกรมเชนโปรแกรมสมการการเคลื่อนที่
โปรแกรมคำนวณหาพ้ืนที่โปรแกรมคำนวณดัชนีมวล
กาย 

 ๓. รวบรวมขอมูลปฐมภูมิประมวลผล
ประเมินผลนำเสนอขอมูลและสารสนเทศ
ตามวัตถุประสงคโดยใชซอฟตแวรหรือ
บริการบนอินเทอรเน็ตที่หลากหลาย 

• ก ารรวบ รวมข อมู ลจ ากแห ล งข อมู ลป ฐมภู มิ
ประมวลผลสรางทางเลือกประเมินผลจะทำให ได
สารสนเทศเพื่อใชในการแกปญหาหรือการตัดสินใจได
อยางมีประสิทธิภาพ 
• การประมวลผลเปนการกระทำกับขอมูลเพื่อใหได
ผลลัพธที่มีความหมายและมีประโยชนตอการนำไปใช
งานสามารถทำไดหลายวิธี เชนคำนวณอัตราสวน
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คำนวณคาเฉลี่ย 
• การใชซอฟตแวรหรือบริการบนอินเทอรเน็ต ท่ี
หลากหลายในการรวบรวมประมวลผลสรางทางเลือก
ประเมินผลนำเสนอจะชวยใหแกปญหาไดอยางรวดเร็ว
ถูกตองและแมนยำ 
• ตัวอยางปญหาเนนการบูรณาการกับวิชาอื่นเชนตม
ไขใหตรงกับพฤติกรรมการบริโภคคาดัชนีมวลกายของ
คนในทองถ่ินการสรางกราฟผลการทดลองและ
วิเคราะหแนวโนม 

 ๔. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย
ใชสื่อและแหลงขอมูลตามขอกำหนดและ
ขอตกลง 

• ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัยเชนการ
ปกปองความเปนสวนตัวและอัตลักษณ 
• การจัดการอัตลักษณเชนการตั้งรหัสผานการปกปอง
ขอมูลสวนตัว 
• การพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหาเชนละเมิด
ความเปนสวนตัวผูอ่ืนอนาจารวิจารณผูอ่ืนอยางหยาบ
คาย 
• ขอตกลงขอกำหนดในการใชสื่อหรือแหลงขอมูล
ตางๆเชน Creative commons 

ม.๒ ๑. ออกแบบอัลกอริทึมที่ใชแนวคิดเชิง
คำนวณในการแกปญหาหรือการทำงานที่
พบในชีวิตจริง 

• แนวคิดเชิงคำนวณ 
• การแกปญหาโดยใชแนวคิดเชิงคำนวณ 
• ตัวอยางปญหาเชนการเขาแถวตามลำดับ 
ความสูงใหเร็วที่สุดจัดเรียงเสื้อใหหาไดงายที่สุด 

 ๒. ออกแบบและเขียนโปรแกรมที่ใช
ตรรกะและฟงกชันในการแกปญหา 

• ตัวดำเนินการบูลีน 
• ฟงกชัน 
• การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการใชตรรกะ
และฟงกชัน 
• การออกแบบอัลกอริทึมเพ่ือแกปญหาอาจใชแนวคิด
เชิงคำนวณในการออกแบบเพ่ือใหการแกปญหามี
ประสิทธิภาพ 
• การแกปญหาอยางเปนขั้นตอนจะชวยใหแกปญหา 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
• ซอฟตแวรท่ีใชในการเขียนโปรแกรมเชน Scratch, 
python, java, c 
• ตัวอยางโปรแกรมเชนโปรแกรมตัดเกรด 
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หาคำตอบทั้งหมดของอสมการหลายตัวแปร 

 ๓. อภิปรายองคประกอบและหลักการ
ทำงานของระบบคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีการสื่อสารเพ่ือประยุกตใชงาน
หรือแกปญหาเบื้องตน 

• องคประกอบและหลักการทำงานของระบบ
คอมพิวเตอร 
• เทคโนโลยีการสื่อสาร 
• การประยุกตใชงานและการแกปญหาเบื้องตน 

 ๔. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย
มีความรับผิดชอบสรางและแสดงสิทธิใน
การเผยแพรผลงาน 

• ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัยโดยเลือก
แนวทางปฏิบัติเมื่อพบเนื้อหาที่ไมเหมาะสมเชนแจง
รายงานผูเก่ียวของปองกันการเขามาของขอมูลที่ไม
เหมาะสมไมตอบโตไมเผยแพร 
• การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีความรับผิดชอบ
เชนตระหนักถึงผลกระทบในการเผยแพรขอมูล 
• การสรางและแสดงสิทธิ์ความเปนเจาของผลงาน 
• การกำหนดสิทธิการใชขอมูล 

ม.๓ ๑. พัฒนาแอปพลิเคชันที่มีการบูรณาการ
กับวิชาอื่นอยางสรางสรรค 

• ขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน 
• Internet of Things (IoT) 
• ซอฟตแวรท่ีใชในการพัฒนาแอปพลิเคชันเชน 
Scratch, python, java, c, AppInventor 
• ตัวอยางแอปพลิเคชันเชนโปรแกรมแปลง 
สกุลเงินโปรแกรมผันเสียงวรรณยุกตโปรแกรมจำลอง
การแบงเซลลระบบรดน้ำอัตโนมัติ 

 ๒. รวบรวมขอมูลประมวลผลประเมินผล
น ำ เส น อข อมู ล แล ะส ารส น เท ศ ตาม
วัตถุประสงคโดยใชซอฟตแวรหรือบริการ
บนอินเทอรเน็ตที่หลากหลาย 

• การรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลปฐมภูมิและ 
ทุติยภูมิประมวลผลสรางทางเลือกประเมินผลจะทำให
ไดสารสนเทศเพื่อใชในการแกปญหาหรือการตัดสินใจ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
• การประมวลผลเปนการกระทำกับขอมูลเพื่อใหได
ผลลัพธที่มีความหมายและมีประโยชนตอการ 
นำไปใชงาน 
• การใชซอฟตแวรหรือบริการบนอินเทอรเน็ต ท่ี
หลากหลายในการรวบรวมประมวลผลสรางทางเลือก
ประเมินผลนำเสนอจะชวยใหแกปญหาไดอยางรวดเร็ว
ถูกตองและแมนยำ 
• ตัวอยางปญหาเชนการเลือกโปรโมชันโทรศัพทให
เหมาะกับพฤติกรรมการใชงานสินคาเกษตรที่ตองการ
และสามารถปลูกไดในสภาพดินของทองถิ่น 
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 ๓. ประเมินความนาเชื่ อถือของขอมูล

วิเคราะหสื่อและผลกระทบจากการให
ขาวสารท่ีผิดเพ่ือการใชงานอยางรูเทาทัน 

• การประเมินความนาเชื่อถือของขอมูลเชนตรวจสอบ
และยืนยันขอมูลโดยเทียบเคียงจากขอมูลหลายแหลง
แยกแยะขอมูลที่เปนขอเท็จจริงและขอคิดเห็นหรือใช 
PROMPT 
• การสืบคนหาแหลงตนตอของขอมูล 
• เหตุผลวิบัต ิ(logical fallacy) 
• ผลกระทบจากขาวสารที่ผิดพลาด 
• การรูเทาทันสื่อเชนการวิเคราะหถึงจุดประสงคของ
ขอมูลและผูใหขอมูลตีความแยกแยะเนื้อหาสาระของ
สื่อเลือกแนวปฏิบัติไดอยางเหมาะสมเมื่อพบขอมูล
ตางๆ 

 ๔. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย
และมีความรับผิดชอบตอสังคมปฏิบัติตาม
กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอรใชลิขสิทธิ์
ของผูอ่ืนโดยชอบธรรม 

• การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัยเชนการ
ทำธุรกรรมออนไลนการซื้อสินคาซื้อซอฟตแวร  
คาบริการสมาชิกซื้อไอเท็ม 
• การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีความรับผิดชอบ 
เชนไมสรางขาวลวงไมแชรขอมูลโดยไมตรวจสอบ
ขอเท็จจริง 
• กฎหมายเก่ียวกับคอมพิวเตอร 
• การใชลิขสิทธิ์ของผูอ่ืนโดยชอบธรรม (fair use) 
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โครงสรางหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร 
ระดับช้ันประถมศึกษาปที่  1 – 6 

รหัสวิชา รายวิชา จำนวนชั่วโมง หนวยการเรียน ช้ันปที่เรียน 
รายวิชาพื้นฐาน 
ว11101 วิทยาศาสตร1 80 2 ชั้นประถมศึกษาปที 1 
ว12101 วิทยาศาสตร2 80 2 ชั้นประถมศึกษาปที 2 
ว13101 วิทยาศาสตร3 80 2 ชั้นประถมศึกษาปที 3 
ว14101 วิทยาศาสตร4 120 3 ชั้นประถมศึกษาปที 4 
ว15101 วิทยาศาสตร5 120 3 ชั้นประถมศึกษาปที 5 
ว16101 วิทยาศาสตร6 120 3 ชั้นประถมศึกษาปที 6 
 
รายวิชาเพิ่มเติม 
ว1๑201 คอมพิวเตอรเพิ่มเติม ๑ 40 1 ชั้นประถมศึกษาปที ๑ 
ว12201 คอมพิวเตอรเพิ่มเติม 2 40 1 ชั้นประถมศึกษาปที 2 
ว13201 คอมพิวเตอรเพิ่มเติม 3 40 1 ชั้นประถมศึกษาปที 3 
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โครงสรางหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 

ภาคเรียนท่ี  1 
รหัสวิชา รายวิชา จำนวนช่ัวโมง หนวยการเรียน ชั้นปที่เรียน 

รายวิชาพื้นฐาน 
ว21101 วิทยาศาสตร 1 60 1.5 ช้ันมัธยมศึกษาปที 1 
ว22101 วิทยาศาสตร 3 60 1.5 ช้ันมัธยมศึกษาปที 2 
ว23101 วิทยาศาสตร 5 60 1.5 ช้ันมัธยมศึกษาปที 3 
ว๒๑๑02 เทคโนโลยี ๑ 

(วิทยาการคำนวณ) 
20 0.5 ช้ันมัธยมศึกษาปที 1 

ว๒2๑02 เทคโนโลยี 3 
(วิทยาการคำนวณ) 

20 0.5 ช้ันมัธยมศึกษาปที 2 

ว๒3๑02 เทคโนโลยี 5 
(วิทยาการคำนวณ) 

20 0.5 ช้ันมัธยมศึกษาปที 3 

 
ภาคเรียนท่ี  2 

รหัสวิชา รายวิชา จำนวนช่ัวโมง หนวยการเรียน ชั้นปที่เรียน 
รายวิชาพื้นฐาน 
ว21103 วิทยาศาสตร 2 60 1.5 ช้ันมัธยมศึกษาปที 1 
ว22103 วิทยาศาสตร 4 60 1.5 ช้ันมัธยมศึกษาปที 2 
ว23103 วิทยาศาสตร 6 60 1.5 ช้ันมัธยมศึกษาปที 3 
ว๒๑๑04 เทคโนโลยี 2 

(วิทยาการคำนวณ) 
20 0.5 ช้ันมัธยมศึกษาปที 1 

ว๒2๑04 เทคโนโลยี 4 
(วิทยาการคำนวณ) 

20 0.5 ช้ันมัธยมศึกษาปที 2 

ว๒3๑04 เทคโนโลยี 6 
(วิทยาการคำนวณ) 

20 0.5 ช้ันมัธยมศึกษาปที 3 
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รายวิชาเพิ่มเติม 
ภาคเรียนท่ี  1 
ว21201 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 1 ๒0 ๐.5 ชั้นมัธยมศึกษาปที 1 
ว22201 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3 20 0.5 ชั้นมัธยมศึกษาปที 2 
ว23201 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 5 20 0.5 ชั้นมัธยมศึกษาปที 3 
 
ภาคเรียนท่ี  2 
ว21202 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 2 ๒0 ๐.5 ชั้นมัธยมศึกษาปที 1 
ว22202 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 4 20 0.5 ชั้นมัธยมศึกษาปที 2 
ว23202 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 6 20 0.5 ชั้นมัธยมศึกษาปที 3 
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วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด 
และสาระการเรียนรูแกนกลางและสาระการเรียนรูทองถิ่น 

ประถมศึกษาปที่ ๑ – มัธยมศึกษาปที่ 3 
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กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลางและสาระการเรียนรูทองถิ่น 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี  1 
สาระที่  1วิทยาศาสตรชีวภาพ 
มาตรฐาน ว  1.1เขาใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธระหวางสิ่งไมมีชีวิตกับส่ิงมีชีวิตและความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับส่ิงมีชีวิต
ตาง ๆ ในระบบนิเวศ การถายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากรปญหาและผลกระทบที่มีตอ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แนวทางในการอนุรักษทรพัยากรธรรมชาติและการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมรวมทั้งนำความรูไปใชประโยชน 

ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอนัพึงประสงค
(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

1. ระบุชื่อ พืชและสัตวที่
อาศัยอยูบริเวณตาง ๆ จาก
ขอมูลที่รวบรวมได 
 
2. บอกสภาพแวดลอมท่ี
เหมาะสมกับการดำรงชีวิต
ของสัตวในบริเวณที่อาศัย
อยู 

-ชื่อพืชและสัตว 
-ส ภ าพ แ ว ด ล อ ม ที่
เห ม า ะ ส ม กั บ ก า ร
ดำรงชีวิตของสัตว 

-การลงความเห็นจาก
ขอมูล 

-ใฝเรียนรู 
-มุงมั่นในการทำงาน 

-บริเวณตางๆ ในทองถ่ิน 
เชน สนามหญา ใตตนไม 
สวนหยอม อาจพบพืชและ
สัตวหลายชนิดอาศัยอยู   
-บริเวณที่แตกตางกันอาจ
พบพืชและสัตวแตกตางกัน 
- ถ าส ภ าพ แวด ล อม ใน
บริเวณที่พืชและสัตวอาศัย
อยูมีการเปลี่ยนแปลง จะมี
ผลตอการดำรงชีวิตของพืช
และสตัว 

-สำรวจ สังเกต และ
รวบรวมพืช และสัตวที่พบ
บริเวณโรงเรียนฯ  
-ตรวจสอบ และระบุ
สิ่งมีชีวิตที่พบบริเวณ
โรงเรียนฯ  
-ระบุปญหา เสนอ
แนวทางในการแกไข และ
อนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติ ในทองถ่ิน 

 
 
 
 
 



86 
 

สาระที่  1วิทยาศาสตรชีวภาพ 
มาตรฐาน ว  1.2 เขาใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หนวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารผานเซลลความสัมพันธของโครงสราง และหนาที่ของระบบตาง ๆ 
ของสัตวและมนุษยท่ีทางานสัมพันธกัน ความสัมพันธของโครงสราง และหนาท่ีของอวัยวะตาง ๆ ของพืชท่ีทำงานสัมพันธกันรวมท้ังนำความรูไปใช
ประโยชน 

ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

1. ระบุชื่อ บรรยายลักษณะ
และบอกหนาที่ของสวนตาง ๆ 
ของรางกายมนุษย สัตว และ
พืช รวมทั้ งบรรยายการทำ
หนาท่ีรวมกัน ของสวนตาง ๆ 
ของรางกายมนุษยในการทำ
กิจกรรมตาง ๆ จากขอมูลท่ี
รวบรวมได 

บอกหนาที่ ของสวน
ตาง ๆ ของรางกาย
มนุษย สัตว และพืช 

-การลงความเห็นจาก
ขอมูล 

-ใฝเรียนรู - มนุษยมีสวนตางๆ ที่มีลักษณะ
และหนาที่แตกตางกัน เพ่ือให
เหมาะสมในการดำรงชีวิต สวน
ตาง ๆ ของรางกายจะทำหนาที่
รวมกันในการทำกิจกรรม ใน
ชีวิตประจำวัน  
- สัตวมีหลายชนิด แตละชนิดมี
สวนตางๆ ที่มีลักษณะและหนาที่
แตกตางกัน เพ่ือใหเหมาะสม ใน
การดำรงชีวิต  
- พืชมีสวนตาง ๆ ที่ มีลักษณะ
และหนาที่แตกตางกัน เพ่ือให
เหมาะสม  

-ระบุสวนประกอบ 
และบอกหนาที่ของ
อวัยวะภายนอกของ
สัตวที่พบในชุมชน 

2. ตระหนักถึงความสำคัญ
ของสวนตางๆ ของรางกาย
ตนเอง โดยการดูแลสวนตางๆ
อยางถูกตอง ใหปลอดภัย และ
รักษา ความสะอาดอยูเสมอ 

-ต ร ะ ห นั ก ถึ ง
ความสำคัญของสวน
ต างๆ  ของร า งกาย
ตนเอง โดยการดูแล
สวนตางๆอยางถูกตอ 

-การลงความเห็นจาก
ขอมูล 

-ใฝเรียนรู - ม นุ ษ ย ใช ส ว น ต า ง  ๆ  ข อ ง
รางกายในการทำกิจกรรมตาง ๆ 
เพ่ือการดำรงชีวิต มนุษยจึงควร
ใชสวนตาง ๆของรางกายอยาง
ถูกตอง ปลอดภัย และรักษา 
ความสะอาดอยูเสมอ  
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สาระที่  1   วิทยาศาสตรชีวภาพ 
มาตรฐาน ว  1.3   เขาใจกระบวนการและความสำคัญของการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม การเปล่ียนแปลงทางพันธุกรรมท่ีมีผลตอ
สิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมท้ังนำความรูไปใชประโยชน 

ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอนัพึงประสงค
(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

- - - - - - 
 
สาระที่ 2วิทยาศาสตรกายภาพ 
มาตรฐาน ว 2.1 เขาใจสมบัติของสสาร องคประกอบของสสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของสสารกับโครงสรางและแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค 
หลักและธรรมชาติของการเปล่ียนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะ
กระบวนการ(P) 

คุณลักษณะอนั
พึงประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการ
เรียนรูทองถิ่น 

1. อธิบายสมบัติ
ที่ สังเกตไดของ
วัสดุที่ใชทำวัตถุ
ซึ่ งทำจากวัสดุ
ชนิดเดียว หรือ
ห ล า ย ช นิ ด
ประกอบกันโดย
ใชหลักฐานเชิง
ประจักษ 
2. ระบุชนิดวัสดุ
จัดกลุมวัสดุตาม
สมบัติที่สังเกต 

-อ ธิ บ า ย
ส ม บั ติ ที่
สังเกตไดของ
วัสดุ ที่ ใช ท ำ
วัตถุ 
-บ อ ก ช นิ ด
ของวัสด ุ

-การลงความเห็น
จากขอมูล 

-มุ ง มั่ น ใ น ก า ร
ทำงาน 
-ใฝเรียนรู 

-วัสดุที่ ใชทำวัตถุที่ เปนของเลน ของใช  มีหลายชนิด เชน ผา แกว 
พลาสติก ยาง ไม อิฐ หิน กระดาษ โลหะ วัสดุแตละชนิดมีสมบัติที่สังเกต
ไดตาง ๆ เชน สี นุม แข็ง ขรุขระ เรียบ ใส ขุน ยืดหดได บิดงอได  
- สมบัติที่สังเกตไดของวัสดุแตชนิดอาจเหมือนกัน สามารถนำมาใชเปน
เกณฑในการจัดกลุมวัสดุได วัสดุบางอยางสามารถนำมาประกอบกันเพื่อ
ทำเปนวัตถุตาง ๆ เชน ผาและกระดุม ใชทำเสื้อ  

-อธิบายสมบัติ
ของวัสดุที่ใชทำ
อุ ป ก ร ณ แ ล ะ
เครื่องมือใสการ
ประกอบอาชีพ
ในทองถิ่น 
- 
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สาระที่ 2  วิทยาศาสตรกายภาพ 
มาตรฐาน ว 2.2  เขาใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจาวัน ผลของแรงที่กระทาตอวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนท่ีแบบตาง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งนำความรูไป
ใชประโยชน 

ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอนัพึงประสงค
(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

- - - - - - 
 
สาระที่ 2  วิทยาศาสตรกายภาพ 
มาตรฐาน ว 2. 3  เขาใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธระหวางสสารและพลังงาน พลังงานใน
ชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของคล่ืน ปรากฏการณที่เกี่ยวของกับเสียง แสง และคลื่นแมเหล็กไฟฟา รวมทั้งนำความรูไปใชประโยชน 

ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอนัพึงประสงค
(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

1. บรรยายการเกิด เสียง
และทิศทาง การเคลื่อนที่
ของเสียงจากหลักฐานเชิง
ประจักษ 

มีความรูเกี่ยวกับการ
เกิดเสียงและทิศทาง 
การเคลื่อนที่ของเสียง 

-การลงความเห็นจาก
ขอมูล 

-ใฝเรียนรู -เสียงเกิดจากการสั่นของ
วัตถุ ที่ทำใหเกิดเสียงเปน
แหลงกำเนิดเสียงธรรมชาติ
และที่มนุษยสรางข้ึน เสียง
เคลื่อนที่ออกจากแหลง 
กำเนิดเสียงทุกทิศทาง 

-จำแนกแหลงท่ีมาของ
เสียงรอบๆ โรงเรียน  
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สาระที่ 3วิทยาศาสตรโลก และอวกาศ 
 มาตรฐาน ว 3.1 เขาใจองคประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี ดาวฤกษ และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ
ภายในระบบสุริยะท่ีสงผลตอส่ิงมีชีวิตและการประยุกตใชเทคโนโลยีอวกาศ 
 

ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอนัพึงประสงค
(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

1. ระบุดาว ท่ีปรากฏบน
ทองฟาในเวลากลางวัน และ
ก ล า ง คื น จ า ก ข อ มู ล ที่
รวบรวมได 
2. อธิบายสาเหตุที่มองไม
เห็นดาวสวนใหญ  ในเวลา
กลางวันจากหลักฐานเชิ ง
ประจักษ 

-ระบุดาวที่ปรากฏบน
ท อ ง ฟ า ใ น เ ว ล า
กลางวัน และกลางคืน 
-บอกสาเหตุที่มองไม
เ ห็ น ด า ว ใ น เ ว ล า
กลางวัน 

-การจำแนกประเภท -ใฝเรียนรู - บนทองฟามีดวงอาทิตย 
ดวงจันทร และดาว ซึ่งใน
เวลากลางวันจะมองเห็น
ด ว ง อ า ทิ ต ย แ ล ะ อ า จ
มองเห็นดวงจันทรบางเวลา
ในบางวัน แตไมสามารถ
มองเห็นดาว 
 -ในเวลากลางวันมองไม
เห็นดาวสวนใหญเนื่องจาก
แสงอาทิตยสวางกวาจึ ง
กลบแสงของดาว สวนใน
เวลากลางคืนจะมองเห็น
ดาวและมองเห็นดวงจันทร 
เกือบทุกคืน 

- 
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สาระที่ 3  วิทยาศาสตรโลก และอวกาศ 
มาตรฐาน ว 3.2  เขาใจองคประกอบ และความสัมพันธของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการ
เปล่ียนแปลงลมฟาอากาศและภูมิอากาศโลกรวมท้ังผลตอส่ิงมีชีวิตและสิ่งแวดลอม   

ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอนัพึงประสงค
(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

ว  3.2 ป  1/1อ ธิ บ า ย
ลักษณะภายนอกของหิน 
จากลั กษณ ะเฉพาะตั วที่
สังเกตได 

อธิบายลักษณะของหิน ทักษะการสังเกต 
ทักษะการจำแนก 

ใฝเรียนรู -หิ นที่ อยู ในธรรมชาติมี
ลักษณะภายนอกเฉพาตัว 
ที่สังเกตได เชน สี ลวดลาย 
น้ำหนัก ความแข็ง และ
เนื้อหิน 

-สังเกตลักษณะของหินท่ี
พบบริเวณโรงเรียน  

 
สาระที่ 4เทคโนโลย ี
มาตรฐาน ว 4.1เขาใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วใชความรูและทักษะทางดานวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร และศาสตรอื่น ๆ เพื่อแกปญหา หรือพัฒนางานอยางมีความคิดสรางสรรคดวยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช 
เทคโนโลยีอยางเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลกระทบตอชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอม 

ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอนัพึงประสงค
(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

- - - - - - 
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สาระที่ 4  เทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว 4.2 เขาใจและใชแนวคิดเชิงคำนวณในการแกปญหาที่พบในชีวิตจริงอยางเปนขั้นตอนและเปนระบบ 
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู การทางาน และการแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ รูเทาทัน และมีจริยธรรม 

ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอนัพึงประสงค
(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

1. แกปญหาอยางงายโดยใช
การลองผิ ดลองถูก  การ
เปรียบเทียบ 
รักษาอุปกรณ เบื้องตน ใช
งานอยางเหมาะสม 

แกปญหาอยางงายโดย
ใชการลองผิดลองถูก 
การเปรียบเทียบ 
รักษาอุปกรณเบื้องตน 
ใชงานอยางเหมาะสม 

การใชเทคโนโลย ี ใฝเรียนรู - การแกปญหาใหประสบ
ความสำเร็จทำไดโดยใช
ขั้นตอนการแกปญหา 
 - ปญ หาอยางง าย  เช น 
เกมเขาวงกต เกมหาจุด
แตกตางของภาพการจัด
หนังสือใสกระเปา 

-แก ป ญหาต างๆในการ
ดำเนินกิจกรรมประจำวัน
ในโรงเรียนได 

2. แสดงลำดับขั้นตอนการ
ทำงาน หรือ การแกปญหา
อ ย า ง ง า ย โ ด ย ใ ช ภ า พ 
สัญลักษณ หรือขอความ 
 

แสดงลำดับ ข้ันตอน
การทำงาน หรือ การ
แกปญหาอยางงายโดย
ใช ภ าพ  สัญ ลั กษ ณ  
หรือขอความ 

การใชเทคโนโลย ี ใฝเรียนรู - การแสดงข้ันตอนการ
แกปญหาทำได โดยการ
เขียน บอกเลา วาดภาพ 
หรือใชสัญลักษณ  
- ปญหาอยางงาย เชน เกม
เข า ว ง ก ต  เก ม ห า จุ ด
แตกตางของภาพ การจัด
หนังสือใสกระเปา 
 

 

3. เขียนโปรแกรมอยางงาย 
โดยใชซอฟตแวรหรือสื่อ 
 

เขียนโปรแกรมอยาง
งาย โดยใชซอฟตแวร
หรือสื่อ 

การใชเทคโนโลย ี ใฝเรียนรู - การเขียนโปรแกรมเปน
การสรางลำดับของคำสั่ง 
ใหคอมพิวเตอรทำงาน 
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ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอนัพึงประสงค
(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

    - ตัวอยางโปรแกรม เชน 
เขียนโปรแกรมสั่ งให  ตัว
ละครย ายตำแหน ง  ย อ
ขยายขนาด เปลี่ยนรูปราง 
- ซอฟตแวร หรือสื่อที่ใชใน
การเขียนโปรแกรม เชน ใช
บัตรคำสั่งแสดงการเขียน
โปรแกรม, Code.org 

 

4.ใชเทคโนโลยีในการสราง 
จัดเก็บ เรียกใชขอมูลตาม
วัตถุประสงค 
 

ใชเทคโนโลยีในการ
สราง จัดเก็บ เรียกใช
ขอมูลตาม
วัตถุประสงค 
 

การใชเทคโนโลย ี ใฝเรียนรู - ก า ร ใช ง า น อุ ป ก ร ณ
เทคโนโลยี เบื้ องตน เชน 
การใชเมาส คียบอรด จอ
สั ม ผั ส  ก า ร เป ด -ป ด 
อุปกรณเทคโนโลยี  
-ก าร ใช งาน ซอฟ ต แ วร
เบื้องตน เชน การเขาและ
ออกจากโปรแกรม การ
สรางไฟล การจัดเก็บ การ
เรี ย ก ใช ไฟ ล  ท ำ ได ใน
โปรแกรม เชน โปรแกรม
ประมวลคำ โป รแกรม
กราฟก โปรแกรมนำเสนอ  
-การสรางและจัดเก็บไฟล
อยางเปนระบบจะทำให 
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ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอนัพึงประสงค
(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

    เรียกใช คนหำขอมูลไดงาย
และรวดเร็ว 

 

5. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยางปลอดภัย ปฏิบัติตาม
ข อ ต ก ล ง ใ น ก า ร ใ ช
คอมพิวเตอรรวมกัน ดูแล 

ใ ช เ ท ค โ น โ ล ยี
ส า ร ส น เท ศ อ ย า ง
ปลอดภัย ปฏิบัติตาม
ข อ ต ก ล งใน ก าร ใช
คอมพิวเตอรรวมกัน 
ดูแล 

การใชเทคโนโลย ี ใฝเรียนรู - ก า ร ใ ช เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศอยางปลอดภัย 
เช น  รู จั กข อมู ลส วนตั ว 
อันตรายจากการเผยแพร
ขอมูลสวนตัว และไมบอก
ขอมูลสวนตัวกับบุคคลอ่ืน
ยกเวนผูปกครอง หรือครู 
แจงผูเก่ียวของเมื่อตองการ 
ความชวยเหลือเก่ียวกับ
การใชงาน  
- ขอปฏิบัติในการใชงาน
และการดูแลรักษาอุปกรณ 
เชน ไมขีดเขียนบนอุปกรณ 
ทำความสะอาด ใชอุปกรณ
อยางถูกวิธ ี
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กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลางและสาระการเรียนรูทองถิ่น 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๒ 
สาระที่  1วิทยาศาสตรชีวภาพ 
มาตรฐาน ว  1.1 เขาใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธระหวางส่ิงไมมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต
ตาง ๆ ในระบบนิเวศ การถายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากรปญหาและผลกระทบที่มีตอ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม แนวทางในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมรวมทั้งนำความรูไปใชประโยชน 

ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอนัพึงประสงค
(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

- - - - - - 
 
สาระที่ ๑ วิทยาศาสตรชีวภาพ 
มาตรฐาน ว  ๑.๒  เขาใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเขาและออกจากความสัมพันธของโครงสรางและหนาที่ของระบบ
ตางๆของสัตวและมนุษยที่ทำงานสัมพันธกัน ความสัมพันธของโครงสรางและหนาที่ของอวัยวะตาง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธกัน รวมทั้งนำความรูไปใช
ประโยชน 

ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอนัพึงประสงค
(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

 ๑.ระบุวาพืชตองการแสง
และน้ำเพ่ือการเจริญเติบโต
โดยใชขอมูลจากหลักฐาน
เชิงประจักษ 
๒. ตระหนักถึงความจำเปน
ที่พืชตองไดรับน้ำและ แสง
เพ่ือการเจริญเติบโตโดย   
ดูแลพืชใหไดรับสิ่งดังกลาว 

การใชทักษะกระบวน 
การทางวิทยาศาสตร 

ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร 

-ใฝเรียนรู 
-มุงมั่นในการทำงาน 
-มีวินัย 
-อดทน 

พืชตองการน้ำแสงเพื่อการ
เจริญเติบโตพืชดอกเมื่อ
เจริญเติบโตและมีดอกดอก
จ ะ มี ก า ร สื บ พั น ธุ
เปลี่ ยนแปลงไป เป นผล
ภายในผลมีเมล็ดเม่ือเมล็ด
งอกตนออนท่ีอยูภายใน
เมล็ดจะเจริญเติบโตเป 

- ปลูกพืชอยางงาย เชน
หั ว ห อ ม แ ด ง  บ ริ เว ณ
ห อ ง เ รี ย น ห รื อ ส ว น
โรงเรียน 
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ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอนัพึงประสงค
(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

อยางเหมาะสม 
๓. สรางแบบจำลองที่
บรรยายวัฏจักรชีวิต   ของ
พืชดอก แสดงความคิดเห็น
เปนกลุมและรวบรวมเปน
ความรู 

   พืชตนใหมพืชตนใหมจะ
เจริญเติบโตออกดอกเพ่ือ
สืบ พันธุ มีผลตอไปได อีก
หมุนเวียนตอเนื่องเปน 
วัฏจักรชีวิตของพืชดอก 

 

 
สาระที่๑วิทยาศาสตรชีวภาพ 
มาตรฐาน ว ๑.๓ เขาใจกระบวนการ และความสำคัญของการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมสารพันธุกรรมการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลตอ
สิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งนำความรูไปใชประโยชน 
 

ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอนัพึงประสงค
(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

๑. เปรียบเทียบลักษณะของ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งไมมีชีวิตจาก
ขอมูลที่รวบรวมได 

การใชทักษะกระบวน 
การทางวิทยาศาสตร 

ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร 

-ใฝเรียนรู 
-มุงมั่นในการทำงาน 
-มีวินัย 
-อดทน 

สิ่งท่ีอยูรอบตัวเรามีทั้ งที่
เ ป น สิ่ ง มี ชี วิ ต แ ล ะ
สิ่ ง ไ ม มี ชี วิ ต สิ่ ง มี ชี วิ ต
ต อ งก า ร อ าห า ร มี ก า ร
หายใจเจริญเติบโตขับถาย
เคลื่อนไหวตอบสนองตอสิ่ง
เรา และสืบพันธุไดลูกที่มี
ลักษณะคลายคลึงกับพอ
แม  สวนสิ่งไมมีชีวิตจะไมมี
ลักษณะดังกลาว 

-ส ำรวจสิ่ ง มี ชี วิ ต  แล ะ
สิ่งไมมีชีวิตในหองเรียน
และบริเวณรอบ โรงเรียน 
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สาระที่๒วิทยาศาสตรกายภาพ 
มาตรฐาน ว ๒. ๑  เขาใจสมบัติของสสารองคประกอบของสสารความสัมพันธระหวางสมบัติของสสารกับโครงสรางและแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค
หลักและธรรมชาติของการเปล่ียนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 

ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ(P) คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

๑. เปรียบเทียบสมบัติการดูด
ซั บ น้ ำ ข อ ง วั ส ดุ โ ด ย ใช
หลักฐานเชิงประจักษและ
ระบุการนำสมบัติการดูดซับ
น้ำของวัสดุไปประยุกตใชใน
การทำวัตถุในชีวิตประจำวัน 
๒. อธิบายสมบัติที่สังเกตได
ของวัสดุที่เกิดจากการนำวัสดุ
มาผสมกันโดยใชหลักฐานเชิง
ประจักษ 
 
 
๓ . เป รียบ เที ยบ สมบั ติ ที่
สังเกตไดของวัสดุเพ่ือนำมา
ทำเปนวัตถุในการใชงานตาม
วัตถุประสงคและอธิบายการ
นำวัสดุที่ ใชแลวกลับมาใช
ให ม โด ย ใช ห ลั ก ฐ าน เชิ ง
ประจักษ 

การใชทักษะกระบวน 
การทางวิทยาศาสตร 

ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร 

-ใฝเรียนรู 
-มุงมั่นในการทำงาน 
-มีวินัย 
-อดทน 

วัดุแตละชนิดมีสมบัติการ
ดูดซับน้ำแตกตางกันจึ ง
น ำ ไป ท ำ วั ต ส ถุ เ พ่ื อ ใช
ประโยชนไดแตกตางกัน
เชน ใชผาที่ ดูดซับน้ำได
ม า ก ท ำ ผ า เช็ ด ตั ว ใ ช
พลาสติกซึ่งไมดูดซับน้ำทำ
รมวัสดุบางอยางสามารถ
นำมาผสมกันซึ่งทำใหได 
สม บั ติ ที่ เห ม าะส ม เ พ่ื อ
นำไป ใช ป ระโยชน ตาม
ตองการ 
การนำวัสดุมาทำเปนวัตถุ
ใ น ก า ร ใ ช ง า น ต า ม
วัตถุ ป ระส งค ข้ึน อยู กั บ
สมบัติของวัสดุวัสดุที่ ใช
แลวอาจนำกลับมาใชใหม
ไดเชนกระดาษใชแลวอาจ
นำมาทำเปนจรวดกระดาษ 

-สังเกตลักษณะการใชงาน
และสมบัติของวัสดุ ตางๆ 
ในชีวิตประจำวัน 
 
 
-สังเกต และจำแนกวัสดุ ที่
เกิดจากการการนำวัสดุมา
ผสมกัน  โดยสั งเกตจาก
ขอ งใช ส ว น ตั ว  ขอ งใช
ภ า ย ใน ห อ ง เรี ย น แ ล ะ
โรงเรียน 
 
- นำวัสดุที่พบในทองถิ่น/
โรงเรียน มาออกแบบ และ
ส ร า งชิ้ น ง าน ให ม ที่ ใช
ประโยชนได   



97 
 

ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ(P) คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

๔. ตระหนักถึงประโยชนของ
การนำวัสดุท่ีใชแลวกลับมา
ใชใหมโดยการนำวัสดุที่ ใช
แลวกลับมาใชใหม 
 

   ดอกไมประดิษฐถุงใสของ  

 
สาระที่๒วิทยาศาสตรกายภาพ 
มาตรฐาน ว ๒.๒  เขาใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวันผลของแรงที่กระทำตอวัตถุลักษณะการเคลื่อนที่แบบตางๆของวัตถุรวมทั้งนำความรูไปใช
ประโยชน 

ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอนัพึงประสงค
(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

- - - - - - 
 
สาระที่๒วิทยาศาสตรกายภาพ 
มาตรฐาน ว๒.๓ เขาใจความหมายของพลังงานการเปล่ียนแปลงและการถายโอนพลังงานปฏิสัมพันธระหวางสสารและพลังงานพลังงานใน
ชีวิตประจำวันธรรมชาติของคล่ืนปรากฏการณที่  เกี่ยวของกับเสียงแสงและคลื่นแมเหล็กไฟฟารวมทั้งนำความรูไปใชประโยชน 

 
ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ

(P) 
คณุลักษณะอนัพึงประสงค

(A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

๑ . บ ร ร ย า ย แ น ว ก า ร
เค ลื่ อ น ที่ ข อ ง แ ส ง จ า ก
แหลงกำเนิดแสงและอธิบาย
การมองเห็นวัตถุจา 

การใชทักษะกระบวน 
การทางวิทยาศาสตร 

ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร 

-ใฝเรียนรู 
-มุงมั่นในการทำงาน 
-มีวินัย 
-อดทน 

แสงเคลื่อนที่จากแหลง 
กำเนิดแสงทุกทิศทางเปน
แนวตรงเมื่อมีแสงจากวัตถุ
มาเขาตาทำใหมองเห็นวัตถุ 

- 
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ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอนัพึงประสงค
(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

หลักฐานเชิงประจักษ 
๒. ตระหนักในคุณคาของ
ความรูของการมองเห็นโดย
เส น อแน ะแน วท างก า ร
ปองกันอันตรายจากการมอง
วัตถุท่ีอยูในบริเวณที่ มีแสง
สวางไมเหมาะสม 

   นั้นการมองเห็นวัตถุที่เปน
แหลงกำเนิดแสงแสงจาก
วัตถุนั้นจะเขาสูตาโดยตรง 
สวนการมองเห็นวัตถุตองมี
แสงจากแหลงกำเนิดแสง
ไปกระทบวัตถุแลวสะทอน
เขาตาหลีกเลี่ยงการมอง
แสงจา 

 

 
สาระที่๓วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ 
 มาตรฐาน ว ๓. ๑เขาใจองคประกอบลักษณะกระบวนการเกิดและวิวัฒนาการของเอกภพกาแล็กซีดาวฤกษและระบบสุริยะรวมทั้งปฏิสัมพันธภายใน
ระบบสุริยะที่สงผลตอส่ิงมีชีวิตและการประยุกตใชเทคโนโลยีอวกาศ 
 

ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอนัพึงประสงค
(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

- - - - - - 
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สาระที ่๓ วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ 
มาตรฐาน ว ๓.๒ เขาใจองคประกอบและความสัมพันธของระบบโลกกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลกและบนผิวโลกธรณีพิบัติภัยกระบวนการ
เปล่ียนแปลงลมฟาอากาศและภูมิอากาศโลกรวมท้ังผลตอส่ิงมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 
 
ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ

(P) 
คุณลักษณะอันพึงประสงค
(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

๑. ระบุสวนประกอบของดิน
และจำแนกชนิดของดิน 
โดยใชลักษณะเนื้อดินและ
การจับตัวเปนเกณฑ 
๒. อธิบายการใชประโยชน
จากดินจากขอมูลที่รวบรวม
ได 

การใชทักษะกระบวน 
การทางวิทยาศาสตร 

ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร 

-ใฝเรียนรู 
-มุงมั่นในการทำงาน 
-มีวินัย 
-อดทน 

ดินประกอบดวยเศษหิน
ซากพืชซากสัตวอากาศ
และน้ำตามในเนื้อดินดิน
จำแนกเปน3 ประเภทตาม
ลักษณะเนื้อดินซึ่งมีผลตอ
การอุมน้ำที่แตกตางกันใช
ประโยชนไดตามลักษณะ
และสมบัติของดิน 

-สังเกต เปรียบเทียบ
ลักษณะของดินรอบ
บริเวณสวนของโรงเรียน
กับดินรอบอาคารเรียน  
-ทดลองปลูกพืชอยางงาย
ในดินรวน 
-ดินในทองถิ่น และการ
นำไปใชประโยชน 
 

และจำแนกชนิดของดิน 
โดยใชลักษณะเนื้อดินและ
การจับตัวเปนเกณฑ 
๒. อธิบายการใชประโยชน
จากดินจากขอมูลที่รวบรวม
ได 

     

 
 
 
 



100 
 

สาระที่๔เทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว ๔. ๑ เขาใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปล่ียนแปลงอยาง  รวดเร็วใชความรูและทักษะทางดาน
วิทยาศาสตรคณิตศาสตรและศาสตรอื่นๆเพื่อ  แกปญหาหรือพัฒนางานอยางมีความคิดสรางสรรคดวยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเลือกใช
เทคโนโลยีอยางเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลกระทบตอชีวิตสังคมและสิ่งแวดลอม 
 

ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอนัพึงประสงค
(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

- - - - - - 
 
สาระที่๔เทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว ๔.๒ เขาใจและใชแนวคิดเชิงคำนวณในการแกปญหาท่ีพบในชีวิตจริงอยางเปนขั้นตอนและเปนระบบใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการเรียนรูการทำงานและการแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพรูเทาทันและมีจริยธรรม 

ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอนัพึงประสงค
(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

๑. แสดงลำดับขั้นตอนการ
ทำงานหรือการแกปญหา
อ ย า ง ง า ย โ ด ย ใ ช ภ า พ
สัญลักษณหรือขอความ 
 
 
๒. เขียนโปรแกรมอยางงาย
โดยใชซอฟตแวรหรือสื่อและ
ตรวจหาขอผิดพลาดของ
โปรแกรม 
 

การใชทักษะกระบวน 
การทางวิทยาศาสตร 

ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร 

-ใฝเรียนรู 
-มุงมั่นในการทำงาน 
-มีวินัย 
-อดทน 

ก ารแ ส ด งขั้ น ต อน ก าร
แกปญหาทำได โดยการ
เขียนบอกเลาวาดภาพหรือ
ใชสัญลักษณปญหาอยาง
งายเชนเกมตัวตอ๖-๑๒ชิ้น
การแตงตัวมาโรงเรียน 
ตัวอยางโปรแกรมเชนเขียน
โปรแกรมสั่ งใหตัวละคร
ทำงานตามที่ตองการและ
ตรวจสอบขอผิดพลาดปรับ
แกไขใหไดผลลัพธตามที ่

-แก ป ญหาต างๆในการ
ดำเนินกิจกรรมประจำวัน
ในโรงเรียนได เชน การวาง
รองเท า การจัดกระเป า
นั ก เรี ย น  ก าร จั ด เก็ บ
อุปกรณแปรงฟนฯลฯ 
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ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ

(P) 

คุณลักษณะอนัพึงประสงค

(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

    กำหนดการตรวจหา

ขอผิดพลาดทำไดโดย

ตรวจสอบคำสั่งท่ีแจง

ขอผิดพลาดหรือหาก

ผลลัพธไมเปนไปตามที่

ตองการใหตรวจสอบการ

ทำงานทีละคำสั่งซอฟตแวร

หรือสื่อที่ใชในการเขียน 

 

๓. ใชเทคโนโลยีในการสราง
จัดหมวดหมูคนหาจัดเก็บ
เ รี ย ก ใ ช ข อ มู ล ต า ม
วัตถุประสงค 
 

   โปรแกรมเชนใชบัตรคำสั่ง
แสดงการเขียนโปรแกรม, 
Code.orgก า ร ใ ช ง า น
ซอฟตแวรเบื้องตนเชนการ
เขาและออกจากโปรแกรม
การสรางไฟลการจัดเก็บ
การเรียกใชไฟลการแกไข
ตกแต งเอกสารทำได ใน
โปรแกรมเชนโปรแกรม
ป ระ ม ว ล ค ำ โป ร แ ก ร ม
กราฟกโปรแกรมนำเสนอ
การสรางคัดลอกยายลบ
เปลี่ยนชื่อจดัหมวดหมูไฟล 
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ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอนัพึงประสงค
(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

    และโฟลเดอรอยางเปน  
๔. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยางปลอดภัยปฏิบัติตาม
ข อ ต ก ล ง ใ น ก า ร ใ ช
คอมพิวเตอรรวมกันดูแล
รักษาอุปกรณเบื้องตนใชงาน
อยางเหมาะสม 

   ระบ บจะทำให เรี ยกใช
คนหาขอมูลไดงาย 
ก า ร ใ ช เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศอยางปลอดภัย
เช น รู จั ก ข อ มู ล ส ว น ตั ว
อันตรายจากการเผยแพร
ขอมูลสวนตัวและไมบอก
ขอมูลสวนตัวกับบุคคลอื่น 
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กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
การวิเคราะหตัวชี้วัดชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ 

สาระที่  1วิทยาศาสตรชีวภาพ 

มาตรฐาน ว  1.1 เขาใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธระหวางส่ิงไมมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต

ตาง ๆ ในระบบนิเวศ การถายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากรปญหาและผลกระทบที่มีตอ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แนวทางในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมรวมทั้งนำความรูไปใชประโยชน 

ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ

(P) 

คุณลักษณะอนัพึงประสงค

(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

- - - - - - 

 
สาระที่ ๑ วิทยาศาสตรชีวภาพ 
มาตรฐาน ว  ๑.๒  เขาใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเขาและออกจากความสัมพันธของโครงสรางและหนาที่ของระบบตาง ๆ
ของสัตวและมนุษยท่ีทำงานสัมพันธกัน ความสัมพันธของโครงสรางและหนาที่ของอวัยวะตาง ๆ ของพืชท่ีทำงานสัมพันธกัน รวมท้ังนำความรูไปใชประโยชน 

ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอนัพึงประสงค
(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

๑. บรรยายสิ่งที่จำเปนตอ
ก า ร ด ำ ร งชี วิ ต แ ล ะ ก า ร
เจริญเติบโตของมนุษยและ
สัตวโดยใชขอมูลที่รวบรวม
ได 
๒. ตระหนักถึงประโยชน
ของอาหารน้ำและอากาศ 

ก า ร ใ ช ทั ก ษ ะ
ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง
วิทยาศาสตร 

ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร 

-ใฝเรียนรู 
-มุงมั่นในการทำงาน 
-มีวินัย 
-อดทน 

มนุษยและสัตวตองการ
อาหารน้ำและอากาศ 
เพ่ือการดำรงชีวิตและการ
เจริญเติบโตอาหารชวยให
ร า ง ก า ย แ ข็ ง แ ร ง แ ล ะ
เจริญ เติ บ โตน้ ำช วย ให
รางกายทำงานได 
 

- ศึ กษ า ชี วิ ต ของปล า 
บ ริ เว ณ บ อ ป ล า ห น า
ธนาคารโรงเรียน 
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ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอนัพึงประสงค
(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

โดยการดูแลตนเองและสัตว
ให ได รั บ สิ่ ง เห ล านี้ อ ย า ง
เหมาะสม 
๓ . ส ร า งแ บ บ จ ำล อ งที่
บรรยายวัฏจักรชีวิตของสัตว
และเปรียบเทียบวัฏจักรชีวิต
ของสัตวบางชนิด 
๔. ตระหนักถึงคุณคาของ
ชีวิตสัตวโดยไมทำใหวัฏจักร
ชีวิตของสัตวเปลี่ยนแปลง 

   ป ก ติ อ า ก าศ ใช ใน ก า ร
หายใจสัตวเม่ือเปนตัวเต็ม
วัยจะสืบพันธุมีลูกเม่ือลูก
เจริญเติบโตเปนตัวเต็มวัยก็
สืบพันธุมีลูกตอไป 
ได อีกหมุนเวียนตอเนื่อง
เปนวัฏจักรชีวิตของสัตว 
ซึ่งสัตวแตละชนิดเชนผีเสื้อ
กบไกมนุษยจะมีวัฏจักร
ชีวิตที่เฉพาะและแตกตาง
กัน 

 

 
สาระที่๒วิทยาศาสตรกายภาพ 
มาตรฐาน ว ๒. ๑  เขาใจสมบัติของสสารองคประกอบของสสารความสัมพันธระหวางสมบัติของสสารกับโครงสรางและแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค
หลักและธรรมชาติของการเปล่ียนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

 
ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ

(P) 
คุณลักษณะอนัพึงประสงค

(A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

๑. อธิบายวาวัตถุประกอบ
ขึ้นจากชิ้นสวนยอยๆซึ่ง
สามารถแยกออกจากกันได
และประกอบกันเปนวัตถุชิ้น
ใหมไดโดยใชหลักฐานเชิง 

การใชทักษะกระบวน 
การทางวิทยาศาสตร 

ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร 

-ใฝเรียนรู 
-มุงมั่นในการทำงาน 
-มีวินัย 
-อดทน 

วั ต ถุ อ า จ ท ำ จ า ก ชิ้ น
สวนยอยๆซึ่ งแตละชิ้นมี
ลั กษ ณ ะ เห มื อ น กั น ม า
ประกอบเขาดวยกันเมื่อ
แยกชิ้นสวนยอยๆแตละชิ้น 

- 
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ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอนัพึงประสงค
(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

ประจักษ 
 
 
 
๒. อธิบายการเปลี่ยนแปลง
ของวัสดุเมื่อทำใหรอนขึ้น
หรือทำใหเย็นลงโดยใช
หลักฐานเชิงประจักษ 

   ข อ ง วั ต ถุ อ อ ก จ า ก กั น
สามารถนำชิ้นสวนเหลานั้น
มาประกอบเปนวัตถุชิ้ น
ใหมได 
เมื่อใหความรอนหรือทำให
วัสดุรอนขึ้นและเมื่อ 
ลดความรอนหรือทำให
วัสดุเย็นลงวัสดุจะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงได 

 

 
สาระที่๒ วิทยาศาสตรกายภาพ 
มาตรฐาน ว ๒.๒  เขาใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวันผลของแรงที่กระทำตอวัตถุลักษณะการเคลื่อนที่แบบตางๆของวัตถุรวมทั้งนำความรูไปใช
ประโยชน 

ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอนัพึงประสงค
(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

๑. ระบุผลของแรงที่ มีตอ
ก า ร เป ลี่ ย น แ ป ล ง ก า ร
เค ลื่ อ น ที่ ข อ ง วั ต ถุ จ า ก
หลักฐานเชิงประจักษ 
๒ เ ป รี ย บ เ ที ย บ แ ล ะ
ยกตัวอยางแรงสัมผัสและ
แรงไมสัมผัสที่มีผลตอการ
เคลื่อนที่ของวัตถุโดยใช 

การใชทักษะกระบวน 
การทางวิทยาศาสตร 

ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร 

-ใฝเรียนรู 
-มุงมั่นในการทำงาน 
-มีวินัย 
-อดทน 

การดึงหรือการผลักเปน
การออกแรงที่เกิดจากวัตถุ
หนึ่งกระทำกับอีกวัตถุหนึ่ง
โดยวัตถุทั้งสองอาจสัมผัส
หรือไมตองสัมผัสกัน 
แมเหล็กสามารถดึงดูดสาร
แม เหล็กไดแรงแม เหล็ก
เปนแรงที่เกิดขึ้นระหวาง 

- 
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ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอนัพึงประสงค
(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

หลักฐานเชิงประจักษ 
๓. จำแนกวัตถุโดยใชการ
ดึงดูดกับแมเหล็กเปนเกณฑ
จากหลักฐานเชิงประจักษ 
๔ . ระ บุ ข้ั วแม เห ล็ กแล ะ
พ ย า ก ร ณ ผ ล ท่ี เกิ ด ข้ึ น
ระห ว า ง ข้ั วแม เห ล็ ก เมื่ อ
น ำ ม า เข า ใ ก ล กั น จ า ก
หลักฐานเชิงประจักษ 

   แม เหล็กกับสารแม เหล็ก
หรือแมเหล็กกับแมเหล็ก
แมเหล็กมี๒ข้ัวคือขั้วเหนือ
และข้ัวใตข้ัวแมเหล็กชนิด
เดี ยว กันจะผลัก กันต าง
ชนิดกันดึงดูดกัน 
 

 

 
สาระที่๒วิทยาศาสตรกายภาพ 
มาตรฐาน ว ๒.๓ เขาใจความหมายของพลังงานการเปลี่ยนแปลงและการถายโอนพลังงานปฏิสัมพันธระหวางสสารและพลังงานพลังงานใน
ชีวิตประจำวันธรรมชาติของคล่ืนปรากฏการณที่  เกี่ยวของกับเสียงแสงและคลื่นแมเหล็กไฟฟารวมทั้งนำความรูไปใชประโยชน 

 
ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ

(P) 
คณุลักษณะอนัพึงประสงค

(A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

๑. ยกตัวอยางการเปลี่ยน
พ ลั งงาน ห นึ่ ง ไป เป น อี ก
พลังงานหนึ่งจากหลักฐาน
เชิงประจักษ 
 
 
 

การใชทักษะกระบวน 
การทางวิทยาศาสตร 

ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร 

-ใฝเรียนรู 
-มุงมั่นในการทำงาน 
-มีวินัย 
-อดทน 

พลังงานเปนปริมาณที่
แสดงถึงความสามารถใน
การทำงานพลังงานมีหลาย
แบบโดยพลังงานสามารถ
เปลี่ยนจากพลังงานหนึ่งไป
เปนอีกพลังงานหนึ่งได 
ไฟฟาผลิตจากเครื่อง 

- 
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ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอนัพึงประสงค
(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

๒. บรรยายการทำงานของ
เครื่องกำเนิดไฟฟาและระบุ
แหลงพลังงานในการผลิต
ไฟฟาจากขอมูลที่รวบรวมได 
๓. ตระหนักในประโยชน
แ ล ะ โท ษ ข อ งไฟ ฟ า โด ย
นำเสนอวิธีการใชไฟฟาอยาง
ประหยัดและปลอดภัย 

   กำเนิดไฟฟาซึ่งใชพลังงาน
จากแหลงพลังงาน
ธรรมชาติหลายแหลง
พลังงานไฟฟามี
ความสำคัญตอ
ชีวิตประจำวันการใชไฟฟา
นอกจากตองใชอยางถูกวิธี
ประหยัดและคุมคาแลวยัง
ตองคำนึงถึงความ
ปลอดภัยดวย 

 

 
สาระที่๓วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ 
 มาตรฐาน ว ๓. ๑ เขาใจองคประกอบลักษณะกระบวนการเกิดและวิวัฒนาการของเอกภพกาแล็กซีดาวฤกษและระบบสุริยะรวมทั้งปฏิสัมพันธภายใน
ระบบสุริยะที่สงผลตอส่ิงมีชีวิตและการประยุกตใชเทคโนโลยีอวกาศ 

ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอนัพึงประสงค
(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

๑. อธิบายแบบรูปเสนทาง
การขึ้ น และตกขอ งดว ง
อาทิตยโดยใชหลักฐานเชิง
ประจักษ 
๒. อธิบายสาเหตุการเกิด
ปรากฏการณการขึ้นและตก
ของดวงอาทิตยการเกิด  

การใชทักษะกระบวน 
การทางวิทยาศาสตร 

ทั กษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร 

-ใฝเรียนรู 
-มุงมั่นในการทำงาน 
-มีวินัย 
-อดทน 

คนบนโลกมองเห็ นดวง
อาทิตยปรากฏข้ึนทางดาน
หนึ่ งและตกทางอีกดาน
หนึ่งทุกวันหมุนเวียนเปน
แบบรูปซ้ำๆโลกกลมและ
หมุนรอบตัวเองขณะโคจร
รอบดวงอาทิตยทำให 

- 



108 
 

ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอนัพึงประสงค
(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

กลางวันกลางคืนและการ
ก ำ ห น ด ทิ ศ โ ด ย ใ ช
แบบจำลอง 
๓. ตระหนักถึงความสำคัญ
ของดวงอาทิตยโดย 
 

   บ ริ เว ณ ข อ ง โล ก ได รั บ
แสงอาทิตย ไมพรอมกัน
โลกนอกจากนี้คนบนโลก
จะมองเห็ นดวงอาทิ ตย
ปรากฏขึ้นทางดานหนึ่งซึ่ง
ก ำ ห น ด ใ ห เ ป น ทิ ศ
ตะวันออกและมองเห็น
ดวงอาทิตยตกทางอีกดาน
หนึ่งซึ่งกำหนดใหเปนทิศ
ตะวันตกดานหนาจะเปน
ทิศเหนือและดานหลังจะ
เปนทิศใต 

 

 
สาระที่๓วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ 
มาตรฐาน ว ๓.๒ เขาใจองคประกอบและความสัมพันธของระบบโลกกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลกและบนผิวโลกธรณีพิบัติภัยกระบวนการ
เปล่ียนแปลงลมฟาอากาศและภูมิอากาศโลกรวมท้ังผลตอส่ิงมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 
 

ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอนัพึงประสงค
(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

๑. ระบุสวนประกอบของ
อากาศบรรยายความสำคัญ
ของอากาศและผลกระทบ
ของมลพิษทางอากาศตอ 

การใชทักษะกระบวน 
การทางวิทยาศาสตร 

ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร 

-ใฝเรียนรู 
-มุงมั่นในการทำงาน 
-มีวินัย 
-อดทน 

อากาศโดยท่ัวไปไมมีสีไมมี
กลิ่นประกอบดวย 
แกสไนโตรเจน 
แกสออกซิเจน 

- 
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ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอนัพึงประสงค
(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

สิ่ ง มี ชี วิ ต จ า ก ข อ มู ล ที่
รวบรวมได 

   แกสคารบอนไดออกไซด
แกสอื่นๆรวมท้ังไอน้ำและ 

 

๒. ตระหนักถึงความสำคัญ
ของอากาศโดยนำเสนอแนว
ทางการปฏิบัติตนในการลด
การเกิดมลพิษ 
 
 
 
๓. อธิบายการเกิดลมจาก
หลักฐานเชิงประจักษ 
 
 

   ฝุนละอองอากาศมี
ความสำคัญตอสิ่งมีชีวิต
ปฏิบัติตนเพ่ือลดการปลอย
มลพิษทางอากาศเชนใช
พาหนะรวมกันหรือเลือกใช
เทคโนโลยีที่ลดมลพิษทาง
อากาศ 
ลมคืออากาศที่เคลื่อนที่
เกิดจากความแตกตางกัน
ของอุณหภูมิอากาศบริเวณ
ที่อยูใกลกันโดยอากาศ
บริเวณที่มีอุณหภูมิสูงจะ
ลอยตัวสูงข้ึนและอากาศ 

ระบุ ปญ หามล พิษทาง
อากาศ ใน ชุ ม ชน  แล ะ
เสนอแนวทางแกไขปญหา 
 
 
 
 
ระบุทิศทางลมในเวลาตาง 
ๆ บริเวณสนามโรงเรียน
ไดได(เชา กลางวัน กอน
เลิกเรียน) 

๔. บรรยายประโยชนและ
โทษของลมจากขอ มูล ท่ี
รวบรวมได 
 

   บริเวณท่ีมีอุณหภูมิต่ำกวา
จะเคลื่อนเขาไปแทนที่ 
ลมสามารถนำมาใชเปน
แหลงพลังงานทดแทนใน
การผลิตไฟฟาแลนำไปใช
ประโยชนในการทำ
กิจกรรมตางๆของมนุษย 
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สาระที่๔เทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว ๔. ๑ เขาใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปล่ียนแปลงอยาง  รวดเร็วใชความรูและทักษะทางดาน
วิทยาศาสตรคณิตศาสตรและศาสตรอื่นๆเพื่อ  แกปญหาหรือพัฒนางานอยางมีความคิดสรางสรรคดวยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
เลือกใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลกระทบตอชีวิตสังคมและส่ิงแวดลอม 
 

ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอนัพึงประสงค
(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

- - - - - - 
 
สาระที่๔เทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว ๔.๒ เขาใจและใชแนวคิดเชิงคำนวณในการแกปญหาท่ีพบในชีวิตจริงอยางเปนขั้นตอนและเปนระบบใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการเรียนรูการทำงานและการแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพรูเทาทันและมีจริยธรรม 

ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอนัพึงประสงค
(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

๑. แสดงอัลกอริทึมในการ
ทำงานหรือการแกปญหา
อ ย า ง ง า ย โ ด ย ใ ช ภ า พ
สัญลักษณหรือขอความ 
 
 
 
 
 

การใชทักษะกระบวน 
การทางวิทยาศาสตร 

ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร 

-ใฝเรียนรู 
-มุงมั่นในการทำงาน 
-มีวินัย 
-อดทน 

อัลกอริทึมเปนขั้นตอนที่ใช
ในการแกปญหาการแสดง
อัลกอริทึมทำไดโดยการ
เขียนบอกเลาวาดภาพหรือ
ใชสัญลักษณ 
• ตัวอยางปญหาเชนเกม
เศ รษ ฐี เก ม บั น ได งู เก ม 
Tetris เกม OX การเดินไป
โรงอาหารการทำความ
สะอาดหองเรียน 
 

- 
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ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอนัพึงประสงค
(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

๒. เขียนโปรแกรมอยางงาย
โดยใชซอฟตแวรหรือสื่อและ
ตรวจหาขอผิดพลาดของ
โปรแกรม 
 
 

   การเขียนโปรแกรมเปนการ
สรางลำดับของคำสั่ง 
ใหคอมพิวเตอรทำงาน 
การตรวจหาขอผิดพลาด
ทำไดโดยตรวจสอบคำสั่ง 
ที่แจงขอผิดพลาดหรือหาก
ผลลัพธไมเปนไปตาม 
ที่ตองการใหตรวจสอบการ
ทำงานทีละคำสั่ง 

 

๓. ใช อิน เทอร เน็ ตคนหา
ความรู 

   ซอฟตแวรหรือสื่อที่ ใชใน
การเขียนโปรแกรมเชนใช
บัตรคำสั่งแสดงการเขียน
โปรแกรม, Code.org 
อินเทอรเน็ตเปนเครือขาย
ใหญชวยใหการติดตอ 
สื่อสารทำไดสะดวกและ
รวดเร็วและเปนขอมูล 
ความรูที่ชวยในการเรียน
และการดำเนินชีวิตเว็บ
เบราวเซอรเปนโปรแกรม
สำหรับอานเอกสารบนเว็บ
เพจการสืบคนขอมูลบน
อินเทอรเน็ต 
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กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
การวิเคราะหตัวชี้วัดชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔ 

สาระที่  1วิทยาศาสตรชีวภาพ 
มาตรฐาน ว 1.1 เขาใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธระหวางสิ่งไมมีชีวิตกับส่ิงมีชีวิตและความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับส่ิงมีชีวิต
ตาง ๆ ในระบบนิเวศ การถายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากรปญหาและผลกระทบที่มีตอ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แนวทางในการอนุรักษทรพัยากรธรรมชาติและการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมรวมทั้งนำความรูไปใชประโยชน 

รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 
- - - - 

 
สาระที่ 1 วิทยาศาสตรชีวภาพ 
มาตรฐาน ว 1.2 เขาใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หนวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารผานเซลลความสัมพันธของโครงสราง และหนาที่ของระบบตาง 
ๆ ของสัตวและมนุษยท่ีทำงานสัมพันธกัน ความสัมพันธของโครงสราง และหนาท่ีของอวัยวะตาง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธกันรวมท้ังนำความรูไปใช
ประโยชน 

รหัสตัวชี้วัด ตวัชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 
ว 1.2 ป 4/1 1. บรรยายหนาที่ของราก ลำตน ใบ และ

ดอกของพืชดอกโดยใชขอมูลที่รวบรวมได 
- สวนตาง ๆ ของพืชดอกทำหนาที่แตกตาง
กัน  
- รากทำหนาที่ดูดน้ำและแรธาตุขึ้นไปยังลำ
ตน  
- ลำตนทำหนาที่ลำเลียงน้ำตอไปยังสวนตาง 
ๆ ของพืช  
- ใบทำหนาที่สรางอาหาร อาหารที่พืชสราง
ขึ้นคือน้ำตาลซึ่งจะเปลี่ยนเปนแปง 
- ดอกทำหน าที่ สื บ พั นธุ  ป ระกอบด วย
สวนประกอบตาง ๆ ไดแก กลีบเลี้ยง กลีบ
ดอก เกสรเพศผู  และเกสรเพศ เมีย  ซึ่ ง

- ศึกษา โครงสรางของพืชท่ีพบในบริเวณ
ชายหาด หนาโรงเรียน เชน ผักบุงทะเล ตน
สน เปนตน  
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รหัสตัวชี้วัด ตวัชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 
สวนประกอบแตละสวนของดอก ทำหนาที่
แตกตางกัน 

 
สาระที่ 1 วิทยาศาสตรชีวภาพ 
มาตรฐาน ว 1.3 เขาใจกระบวนการและความสำคัญของการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลตอ
สิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมท้ังนำความรูไปใชประโยชน 
รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 
ว1.3ป 4/1 1. จำแนกสิ่งมีชีวิตโดยใชความ

เหมือนและ ความแตกตางของ
ลักษณะของสิ่งมีชีวิตออกเปน 
กลุมพืช กลุมสัตว และกลุมท่ี
ไมใชพืชและสัตว 

- สิ่งมีชีวิตมีหลายชนิด สามารถจัดกลุมไดโดยใช ความเหมือนและความ
แตกตางของลักษณะตาง ๆ เชน กลุมพืชสรางอาหารเองได และเคลื่อนที่
ดวยตนเองไมได กลุมสัตวกินสิ่งมีชีวิตอื่นเปนอาหารและเคลื่อนที่ได กลุมที่
ไมใชพืชและสัตว เชน เห็ด รา จุลินทรีย 

- สำรวจ จัดกลุม สิ่งมีชีวิตที่
พ บ บ ริ เว ณ ช าย ห าด ห น า
โรงเรียน และบริ เวณชุมชน
โดยรอบ  

ว1.3ป 4/2 2. จำแนกพืชออกเปนพืชดอก
และพืชไมมีดอก โดยใชการมี
ดอกเปนเกณฑ โดยใชขอมูล ที่
รวบรวมได 

-  การจำแนกพืช สามารถใชการมีดอกเปนเกณฑ ในการจำแนก ไดเปนพืช
ดอกและพืชไมมีดอก การจำแนกสัตว สามารถใชการมีกระดูกสันหลัง เปน
เกณฑในการจำแนก ไดเปนสัตวมีกระดูกสันหลังและสัตวไมมีกระดูกสันหลัง 

- 

ว1.3ป 4/3 3. จำแนกสัตวออกเปนสัตวมี
กระดูกสันหลังและสัตว ไมมี
กระดูกสันหลัง โดยใชการมี
กระดูกสันหลังเปนเกณฑ โดยใช
ขอมูลที่รวบรวมได 

- สัตวมีกระดูกสันหลังมีหลายกลุม ไดแก กลุมปลา กลุมสัตวสะเทินน้ำ
สะเทินบก กลุมสัตวเลื้อยคลาน กลุมนก และกลุมสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ำนม 
ซึ่งแตละกลุมจะมีลักษณะเฉพาะที่สังเกตได 

- 

ว1.3ป 4/4 4. บรรยายลักษณะเฉพาะที่
สังเกตไดของสัตวมีกระดูกสัน
หลั ง ใน กลุ มป ล า กลุ ม สั ต ว
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รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 
ส ะ เทิ น น้ ำส ะ เทิ น บ ก  ก ลุ ม
สัตวเลื้อยคลาน กลุมนก และ
กลุ มสัตว เลี้ ยงลูกด วยน้ ำนม 
และยกตัวอยางสิ่งมีชีวิตในแต
ละกลุม 

 
สาระที่ 2 วิทยาศาสตรกายภาพ 
มาตรฐาน ว 2.1 เขาใจสมบัติของสสาร องคประกอบของสสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของสสารกับโครงสรางและแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค 
หลักและธรรมชาติของการเปล่ียนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 
ว 2.1 ป 4/1 1. เปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพดาน

ความแข็ง สภาพยืดหยุน การนำความรอน 
และการนำไฟฟาของวัสดุโดยใชหลักฐานเชิง
ประจักษจากการทดลองและระบุการนำ
สมบัติเรื่องความแข็ง สภาพยืดหยุน การนำ
ความรอน และการนำไฟฟาของวัสดุไปใชใน
ชีวิตประจำวัน ผานกระบวนกำรออกแบบ
ชิ้นงาน 

- วัสดุแตละชนิดมีสมบัติทางกายภาพแตกตาง
กัน วัสดุท่ีมีความแข็งจะทนตอแรงขูดขีด วัสดุ
ที่มีสภาพยืดหยุนจะเปลี่ยนแปลงรูปรางเม่ือมี
แรงมากระทำและกลับสภาพเดิมได วัสดุที่นำ
ความรอนจะรอนไดเร็วเมื่อไดรับความรอน 
และวัสดุท่ีนำไฟฟาได จะใหกระแสไฟฟาไหล
ผานได  ดังนั้นจึ งอาจนำสมบัติตาง ๆ มา
พิจารณาเพ่ือใชในกระบวนการออกแบบ
ชิ้นงานเพ่ือใชประโยชนในชีวิตประจำวัน 

- 

ว 2.1 ป 4/2 2. แลกเปลี่ยนความคิดกับผู อ่ืนโดยการ
อภิปรายเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพของ
วัสดุอยางมีเหตุผลจากการทดลอง 

ว 2.1 ป 4/3 3 . เปรียบ เที ยบสมบัติของสสารทั้ ง 3 
สถานะ จากขอมูลที่ไดจากการสังเกต มวล 
การตองการที่อยู รูปรางและปริมาตรของ

- วัสดุเปนสสารเพราะมีมวลและตองการที่อยู 
สสารมีสถานะเปนของแข็ง ของเหลว หรือ
แกส ของแข็ง มีปริมาตรและรูปรางคงที่  
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รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 
สสาร ของเหลวมีปริมาตรคงที่ แตมีรูปรางเปลี่ยนไป

ตามภาชนะเฉพาะสวนที่บรรจุของเหลว สวน
แกสมีปริมาตรและรูปรางเปลี่ยนไปตาม
ภาชนะที่บรรจ ุ

ว 2.1 ป 4/4 4. ใชเครื่องมือเพ่ือวัดมวล และปริมาตรของ
สสารทั้ง 3 สถานะ 

 

 
สาระที่ 2 วิทยาศาสตรกายภาพ 
มาตรฐาน ว 2.2 เขาใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทำตอวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่แบบตาง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งนำความรูไป
ใชประโยชน 

รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 
ว 2.2 ป 4/1 1. ระบุผลของแรงโนมถวงท่ีมีตอวัตถุจาก

หลักฐานเชิงประจักษ 
-  แรงโนมถวงของโลกเปนแรงดึงดูดที่ โลก
กระทำตอวัตถุ มีทิศทางเขาสูศูนยกลางโลก 
และเปนแรงไมสัมผัส แรงดึงดูดที่โลกกระทำ
กับวัตถุหนึ่ง ๆ ทำใหวัตถุตกลงสูพื้นโลก และ
ทำใหวัตถุมีน้ำหนัก วัดน้ำหนักของวัตถุไดจาก
เครื่องชั่งสปริง น้ำหนักของวัตถุขึ้นกับมวล
ของวัตถุ โดยวัตถุที่มีมวลมากจะมีน้ำหนัก
มาก วัตถุที่มีมวลนอยจะมีน้ำหนักนอย 

- 

ว 2.2 ป 4/2 2. ใชเครื่องชั่งสปริงในการวัดน้ำหนักของ
วัตถุ 

ว 2.2 ป 4/3 3. บรรยายมวลของวัต ถุที่ มีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุจาก
หลักฐานเชิงประจักษ 

- มวล คือ ปริมาณเนื้อของสารท้ังหมดที่
ประกอบกันเปนวัตถุ ซึ่งมีผลตอความยากงาย
ในการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ วัตถุ
ที่มีมวลมากจะเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได
ยากกวาวัตถุที่มีมวลนอย ดังนั้น มวลของวัตถุ
หมายถึงเนื้อของวัตถุนั้นยังหมายถึงการตาน
การเปลีย่นแปลง การเคลื่อนที่ของวัตถุดวย 

- 
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สาระที่ 2 วิทยาศาสตรกายภาพ 
มาตรฐาน ว 2.3  เขาใจความหมายของพลังงาน การเปล่ียนแปลงและการถายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธระหวางสสารและพลังงาน พลังงานใน
ชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของคล่ืน ปรากฏการณที่เกี่ยวของกับเสียง แสง และคลื่นแมเหล็กไฟฟา รวมทั้งนำความรูไปใชประโยชน 

รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 
ว 2.3 ป 4/1 1 . จ ำแน กวั ต ถุ เป น ตั วกล าง โป ร ง ใส 

ตัวกลางโปรงแสง และวัตถุทึบแสง จาก
ลักษณะ การมองเห็นสิ่งตาง ๆ ผานวัตถุนั้น
เปนเกณฑโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ 

- เมื่อมองสิ่งตาง ๆ โดยมีวัตถุตางชนิดกันมา
ก้ันแสง จะทำใหลักษณะการมองเห็นสิ่งนั้นๆ 
ชัดเจนตางกัน จึงจำแนกวัตถุที่มาก้ันออกเปน
ตัวกลางโปรงใส ซึ่งทำใหมองเห็นสิ่งตาง ๆ ได
ชัดเจน ตัวกลางโปรงแสงทำใหมองเห็น สิ่ง
ตาง ๆ ไดไมชัดเจน และ วัตถุทึบแสงทำให
มองไมเห็นสิ่งตาง ๆ นั้น 

- 

 
สาระที่ 3วิทยาศาสตรโลก และอวกาศ 
 มาตรฐาน ว 3.1 เขาใจองคประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซีดาวฤกษ และระบบสุริยะ รวมท้ังปฏิสัมพันธ
ภายในระบบสุริยะท่ีสงผลตอส่ิงมีชีวิตและการประยุกตใชเทคโนโลยีอวกาศ 
รหัส

ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรู

ทองถิ่น 
ว  3 .1 
ป 4/1 

1. อธิบายแบบรูป
เสนทางการข้ึนและ
ตก ของดวงจันทร 
โดยใชหลักฐานเชิง
ประจักษ 

- ดวงจันทรเปนบริวารของโลก โดยดวงจันทรหมุนรอบตัวเองขณะโคจรรอบโลก ขณะที่โลกก็หมุน รอบตัวเองดวย
เชนกัน การหมุนรอบตัวเองของโลกจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกในทิศทางทวนเข็มนาิกาเมื่อมองจากข้ัวโลก
เหนือ ทำใหมองเห็น ดวงจันทรปรากฏข้ึนทางดานทิศตะวันออกและตกทางดานทิศตะวันตกหมุนเวียนเปนแบบรูป
ซ้ำ  

- 

ว  3 .1 
ป 4/2 

2. สรางแบบจำลอง
ที่ อธิบ ายแบ บรูป 
การเปลี่ ยนแปลง

-  ดวงจันทรเปนวัตถุที่เปนทรงกลม แตรูปรางของดวงจันทรที่มองเห็นหรือรูปรางปรากฏของดวงจันทรบนทองฟา
แตกตางกันไปในแตละวัน โดยในแตละวันดวงจันทรจะมีรูปรางปรากฏเปนเสี้ยวท่ีมีขนาดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจน
เต็มดวง จากนั้นรูปรางปรากฏของดวงจันทรจะแหวงและมีขนาดลดลง อยางตอเนื่องจนมองไมเห็นดวงจันทร 
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รหัส
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

รูปรางปรากฏของ
ด ว ง จั น ท ร  แ ล ะ
พ ยาก รณ รู ป ร า ง
ป ร าก ฏ ข อ งด ว ง
จันทร 

จากนั้นรูปรางปรากฏของดวงจันทรจะเปนเสี้ยวใหญข้ึนจนเต็มดวงอีกครั้ง การเปลี่ยนแปลงเชนนี้เปนแบบรูปซ้ำ
กัน ทุกเดือน 

ว  3 .1 
ป 4/3 

3. สรางแบบจำลอง
แสดงองคประกอบ
ข อ งร ะ บ บ สุ ริ ย ะ 
แ ล ะ อ ธิ บ า ย
เป รียบ เที ยบคาบ 
การโคจรของดาว
เคราะหตาง ๆ จาก
แบบจำลอง 

- ระบบสุริยะเปนระบบที่มีดวงอาทิตยเปนศูนยกลางและมีบริวารประกอบดวย ดาวเคราะหแปดดวงและบริวาร 
ซึ่งดาวเคราะหแตละดวงมีขนาดและระยะหางจากดวงอาทิตยแตกตางกัน และยังประกอบดวย ดาวเคราะหแคระ 
ดาวเคราะหนอย ดาวหาง และวัตถุขนาดเล็กอ่ืน ๆ โคจรอยูรอบดวงอาทิตย วัตถุขนาดเล็กอื่น ๆ เม่ือเขามาในชั้น
บรรยากาศเนื่องจากแรงโนมถวงของโลก ทำใหเกิดเปนดาวตกหรือผีพุงไตและอุกกาบาต 

- 
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สาระที่ 3  วิทยาศาสตรโลก และอวกาศ 
มาตรฐาน ว 3.2 เขาใจองคประกอบ และความสัมพันธของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการ
เปล่ียนแปลงลมฟาอากาศและภูมิอากาศโลกรวมท้ังผลตอส่ิงมีชีวิตและสิ่งแวดลอม   
 

รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 
- - - - 

สาระที่ 4เทคโนโลย ี
มาตรฐาน ว 4.1 เขาใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วใชความรูและทักษะทางดานวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร และศาสตรอื่น ๆ เพื่อแกปญหา หรือพัฒนางานอยางมีความคิดสรางสรรคดวยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใชเทคโนโลยีอยาง
เหมาะสมโดยคำนึงถึงผลกระทบตอชวีิต สังคม และสิ่งแวดลอม 
 
รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

- - - - 
 
สาระที่ 4  เทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว 4.2 เขาใจและใชแนวคิดเชิงคำนวณในการแกปญหาท่ีพบในชีวิตจริงอยางเปนขั้นตอนและเปนระบบใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการเรียนรู การทำงาน และการแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ รูเทาทัน และมีจริยธรรม 
 

รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 
ว 4.2 ป 4/1 1. ใชเหตุผลเชิงตรรกะในการแกปญหา 

การอธิบายการทำงาน การคาดการณ
ผลลัพธ จากปญหาอยางงาย 

- ก ารใช เห ตุ ผ ล เชิ งต รรกะเป น ก ารน ำ
กฎเกณฑ หรือเงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณีมา
ใชพิจารณาในการแกปญหา การอธิบายการ
ทำงาน หรือการคาดการณผลลัพธ  
- สถานะเริ่มตนของการทำงานที่แตกตางกัน
จะใหผลลัพธที่แตกตางกัน  

- 
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รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 
- ตัวอยางปญหา เชน เกม OX, โปรแกรมที่มี 
การคำนวณ, โปรแกรมท่ีมีตัวละครหลายตัว
และ มีการสั่งงานที่แตกตาง หรือมีการสื่อสาร
ระหวางกัน , การเดินทางไปโรงเรียนโดย
วธิีการตาง ๆ 

ว 4.2 ป 4/2 2. ออกแบบ และเขียนโปรแกรมอยางงาย 
โดยใชซอฟตแวร หรือสื่อ และตรวจหา
ขอผิดพลาดและแกไข 

- การออกแบบโปรแกรมอยางงาย เชน การ
อ อก แบ บ โด ย ใช  storyboard ห รื อ ก าร
ออกแบบอัลกอริทึม  
- การเขียนโปรแกรมเปนการสรางลำดับของ
คำสั่ ง ให คอมพิว เตอรทำงาน เพ่ือให ได
ผลลัพธตาม ความตองการ หากมีขอผิดพลาด
ใหตรวจสอบ การทำงานทีละคำสั่ง เม่ือพบจุด
ที่ทำใหผลลัพธ ไมถูกตอง ใหทำการแกไข
จนกวาจะไดผลลัพธที่ถูกตอง  
- ตัวอยางโปรแกรมที่มีเรื่องราว เชน นิทานที่
มี การตอบโตกับผูใช การตูนสั้น เลากิจวัตร
ประจำวัน ภาพเคลื่อนไหว  
การฝกตรวจหาขอผิดพลาดจากโปรแกรมของ
ผูอื่นจะชวยพัฒนาทักษะการหาสำเหตุของ
ปญหาไดดียิ่งข้ึน  
-ซอฟตแวรที่ ใชในการเขียนโปรแกรม เชน 
Scratch, logo 

 

 3 . ใชอิน เทอร เน็ ตคนหาความรู  และ
ประเมินความนาเชื่อถือของขอมูล 

- การใชคำคนที่ตรงประเด็น กระชับ จะทำให
ได  ผลลัพธ ท่ี รวด เร็วและตรงตามความ
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รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 
ตองการ  
- การประเมินความนาเชื่อถือของขอมูล เชน 
พิจารณาประเภทของเว็บไซต  ผูเขียน วันท่ี
เผยแพรขอมูล การอางอิง 
- เมื่อไดขอมูลที่ตองการจากเว็บไซตตาง ๆ 
จะตองนำเนื้อหามาพิจารณา เปรียบเทียบ 
แลวเลือกขอมูล ที่ มีความสอดคลองและ
สัมพันธกัน  
- การทำรายงานหรือการนำเสนอขอมูล
จะตอง นำขอมูลมาเรียบเรียง สรุป เปนภาษา
ของตนเอง ที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมายและ
วิธีการนำเสนอ (บูรณาการกับวิชาภาษไทย) 

 4. รวบรวม ประเมิน นำเสนอขอมูลและ
สารสนเทศ โดยใชซอฟตแวรท่ีหลากหลาย 
เพ่ือแกปญหาในชีวิตประจำวัน 

- การรวบรวมขอมูล ทำไดโดยกำหนดหัวขอ 
ที่ตองการ เตรียมอุปกรณในการจดบันทึก 
 - การประมวลผลอยางงาย เชน เปรียบเทียบ 
จัดกลุม เรียงลำดับ การหาผลรวม  
- วิเคราะหผลและสรางทางเลือกที่เปนไปได 
ประเมินทางเลือก (เปรียบเทียบ ตัดสิน)  
- การนำเสนอขอมูลทำไดหลายลักษณะตาม 
ค ว า ม เห ม า ะ ส ม  เช น  ก า ร บ อ ก เล า 
เอกสารรายงาน โปสเตอร โปรแกรมนำเสนอ  
- ก า ร ใช ซ อ ฟ ต แ ว ร เ พ่ื อ แ ก ป ญ ห า ใน
ชีวิตประจำวัน เชน การสำรวจเมนูอาหาร
กลางวันโดยใชซอฟตแวรสรางแบบสอบถาม
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รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 
และเก็บขอมูล ใชซอฟตแวรตารางทำงานเพ่ือ
ประมวลผลขอมูล รวบรวมขอมูลเก่ียวกับ
คุณค าทางโภชนาการและสรางรายการ
อาหารสำหรับ 5 วัน ใชซอฟตแวรนำเสนอผล
การสำรวจ รายการอาหารที่ เปนทางเลือก 
และขอมูลดานโภชนาการ 

 5. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย 
เขาใจสิทธิและหนาที่ของตน เคารพในสิทธิ
ของผูอ่ืน แจงผูเก่ียวของเม่ือพบขอมูล หรือ
บุคคลที่ไมเหมาะสม 

- การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย 
เขาใจสิทธิและหนาที่ของตน เคารพในสิทธิ
ของผูอ่ืน เชน ไมสรางขอความเท็จและสงให
ผูอื่น ไมสราง ความเดือดรอนตอผูอ่ืนโดยการ
สงสแปม ขอความลูกโซ สงตอโพสตที่มีขอมูล
สวนตัวของผูอื่น สงคำเชิญเลนเกม ไมเขาถึง
ขอมูลสวนตัวหรือการบานของบุคคลอ่ืนโดย
ไมไดรับอนุญาต ไมใชเครื่องคอมพิวเตอร/ ชื่อ
บัญชีของผูอ่ืน 
- การสื่อสารอยางมีมารยาทและรูกาลเทศะ 
- การปกปองขอมูลสวนตัว เชน การออกจาก
ระบบเม่ือเลิกใชงาน ไมบอกรหัสผาน ไมบอก
เลขประจำตัวประชำชน 
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กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
การวิเคราะหตัวชี้วัดชั้นประถมศึกษาปท่ี ๕ 

สาระที่  1  วิทยาศาสตรชีววิทยา 
มาตรฐานที1่.1  ว ๑.1เขาใจความหลากหลายของระนบนบนิเวศ  ความสมัพันธุระหวางสิ่งไมมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธุระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต
ตางๆในระบบนิเวศ การถายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร  ปญหาและผลกระทบที่มีตอทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม แนวทางในการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมรวมทั้งนำความรูไปใชประโยชน 

 ว๑.๓ เขาใจกระบวนการและความสำคัญของการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมสารพันธุกรรมการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมท่ีมีผลตอสิ่งมีชีวิต 
ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำความรูไปใชประโยชน 
 

ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ(P) คุณลักษณะอนัพึงประสงค(A) สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

ตั ว ชี้ วั ด ที่  1
บ ร ร ย า ย
โค รงสร า งแล ะ
ลั ก ษ ณ ข อ ง
สิ่ ง มี ชี วิ ต ที่
เหมาะสมกับการ
ดำรงชีวิตซึ่งเปน
ผ ล ม าจ าก ก า ร
ป รั น ตั ว ข อ ง
สิ่ งมี ชี วิ ต แต ล ะ
แหลงท่ีอยู 
 
 
 

สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตวมี
โครงสรางและลักษณะท่ี
เหมาะสมกับแตละแหลงที่
อยู  ซึ่งเปนผลมาจากการ
ป รั บ ตั ว ข อ ง สิ่ ง มี ชี วิ ต 
เพ่ือใหสามารถดำรงชีวิต
และอยู รอดได ในแตละ
แหลงท่ีอยู  

ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร 
1.ทักษะการสังเกต โดย
สั ง เก ต โค ร งส ร า งแ ล ะ
ลักษณะของสิ่งมีชีวิตกับ
แหลงท่ีอยูที่สิ่ งมีชีวิตนั้น
อาศัยอยู 
2.ทักษะการลงความเห็น
ขอมู ล  โดยแสดงความ
คิ ด เห็ น แ ล ะ เชื่ อ ม โย ง
ความรูเก่ียวกับโครงสราง
และลักษณะของสิ่งมีชีวิต
ที่ มี คว าม เห มาะสมกั บ
แหลงท่ีอยูของ 

- ใฝรูใฝเรียน 
- ซื่อสัตย มีวินัย 

 

สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตวมีโครงสราง
และลักษณะท่ีเหมาะสมในแตละ
แหลงที่อยู  ซึ่งเปนผลมาจากการ
ป รั บ ตั ว ข อ งสิ่ ง มี ชี วิ ต เพื่ อ ให
ดำรงชีวิตและอยูรอดได ในแตละ
แหลงที่อยู  เชนผักตบขวามีชอง
อากาศในกานใบชวยใหลอยน้ำได 
ตนโกงกางท่ีขึ้นอยูในปาชายเลนมี
รากค้ำจุนทำใหลำตนไมลม ปลามี
ครีบชวยในการเคลื่อนที่ในน้ำ 
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ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ(P) คุณลักษณะอนัพึงประสงค(A) สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

  สิ่งมีชีวิตนั้นๆ 
ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 
1.ทักษะดานความรวมมือ
และการทำงานเป น ทีม 
โด ย มี ส ว น ร ว ม ใน ก า ร
สังเกต การสืบคนขอมูล
แ ล ะ ก า ร แ ส ด ง ค ว า ม
คิ ด เห็ น เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร
ปรับตัวของสิ่งมีชีวิต 

   

 
สาระที่  1  วิทยาศาสตรชีววิทยา 
มาตรฐานท่ี1.1 ว ๑.1เขาใจความหลากหลายของระนบนบนิเวศ  ความสัมพันธุระหวางสิ่งไมมีชีวิตกันสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธุระหวางสิ่งมีชีวิตกันสิ่งมีชีวิต
ตางๆในระบบนิเวศ การถายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร  ปญหาและผลกระทบที่มีตอทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม แนวทางในการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมรวมทั้งนำความรูไปใชประโยชน 

ว ๑.๓ เขาใจกระบวนการและความสำคัญของการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมสารพันธุกรรมการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลตอสิ่งมีชีวิต 
ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำความรูไปใชประโยชน 
 

ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ(P) คุณลักษณะอนัพึงประสงค(A) สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

ตัวชี้วัดที่ 2 
อธิบายความ
สัมพันธุระหวาง
สิ่งมีชีวิตกับ

1.ในแหลงท่ีอยูหนึ่งๆ มี
สิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัย
อยูดวยกันและมี
ความสัมพันธกัน เชนนก

ทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร 
1.ทักษะการสังเกต โดย
สังเกตการดำรงชีวิตของ

- ใฝรูใฝเรียน 
- ซื่อสัตย มีวินัย 

 

-ในแหลงที่อยูหนึ่งๆสิ่งมีชีวิตจะมี
ความสัมพันธซึ่งกันและกันและ
สัมพันธกับสิ่งไมมีชีวิตเพ่ือ
ประโยชนตอการดำรงชีวิต เชน
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สิ่งมีชีวิตและ  กินหนอนเปนอาหาร นก สิ่งมีชีวิตแตละชนดิใน ความสัมพันธในดานการกินกันเปน 

ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ(P) คุณลักษณะอนัพึงประสงค(A) สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

ความสัมพันธ
ระหวางสิ่งมีชีวิต
กับสิ่งไมมีชีวิต
เพ่ือประโยชนตอ
การดำรงชีวิต 
ตัวชี้วัดที่3 
เขียนโซอาหาร
และบทบาท
หนาที่ของ
สิ่งมีชีวิตที่เปน
ผูผลิตและ
ผูบริโภคในโซ
อาหาร 
ตัวชี้วัดที่ 4 
ตระหนักใน
คุณคาของ
สิ่งแวดลอมที่มี
ตอการดำรงชีวิต
ของสิ่งมีชีวิต โดย
มีสวนรวมในการ

อาศัยหลบภัยและเลี้ยงดู
ลูกออนอยูบนตนไม และ
สิ่งมีชีวิตยงัมีความสัมพันธ
กับสิ่งไมมีชีวิต เชน
สิ่งมีชีวิตใชอากาศในการ
หายใจ 

แหลงท่ีอยูหนึ่งๆและ
ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิต 
2.ทักษะการลงความเห็น
จากขอมูลโดยแสดงความ
คิดเห็นและเชื่อมโยงขอมูล
จากผลการสำรวจและการ
สืบคนขอมูลเก่ียวกับ
ความสัมพันธระหวาง
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและ
ความสัมพันธระหวาง
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไมมีชีวิตใน
แหลงท่ีอยูนั้นๆ 
3.ทักษะการจัดกระทำ
และสื่อความหมายขอมูล 
โดยการนำขอมูลการ
ดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต
ชนิดตางๆที่ไดจากการ
สำรวจการสืบคนขอมูล
และการอภิปราย 

อาหารเปนแหลงที่อยูอาศัยหลบ
ภัยและเลี้ยงดูลูกออนใชอากาศใน
การหายใจ 
-สิ่งมีชีวิตมีการกินกันเปนอาหาร
โดยการกินตอกันเปนทอดๆในรูป
ของโซอาหาร ทำใหสามารถระบุ
บทบาทหนาที่ของสิ่งมีชีวิตเปน
ผูผลิตและผูบริโภค 
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ดูแลรักษา
สิ่งแวดลอม 
 
สาระที่  1  วิทยาศาสตรชีววิทยา 
มาตรฐานท่ี1.1 ว ๑.1เขาใจความหลากหลายของระนบนบนิเวศ  ความสัมพันธุระหวางสิ่งไมมีชีวิตกันสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธุระหวางสิ่งมีชีวิตกันสิ่งมีชีวิต
ตางๆในระบบนิเวศ การถายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร  ปญหาและผลกระทบที่มีตอทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม แนวทางในการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมรวมทั้งนำความรูไปใชประโยชน 

ว ๑.๓ เขาใจกระบวนการและความสำคัญของการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมสารพันธุกรรมการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลตอสิ่งมีชีวิต 
ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำความรูไปใชประโยชน 

ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ(P) คุณลักษณะอนัพึงประสงค(A) สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

ตัวชี้วัดที่5 
อธิบายลักษณะ
ทางพันธุกรรมที่มี
การถายทอดจาก
พอแมสูลูก ของ
พืช สัตว และ
มนุษย 
ตัวชี้วัดที่6 
6.แสดงความ
อยากรูอยากเห็น
โดยการถาม
คำถามเก่ียวกับ
ลักษณะที่
คลายคลึงกันของ

สิ่งมีชีวิตทั้งพืช  สัตว และ
มนุษย เมื่อโตเต็มที่จะมี
การสืบพันธุเพ่ือเพิ่ม
จำนวนและดำรงพันธุ โดย
ลูกที่เกิดมาจะไดรับการ
ถายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมจากพอแม ทำ
ใหลักษณะทางพันธุกรรม
ที่เฉพาะแตกตางจาก
สิ่งมีชีวิตชนิดอื่น 

ทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร 
1.ทักษะการสังเกต โดย
สังเกตลักษณะทาง
พันธุกรรมท่ีสังเกตไดของ
พอแมกับลูก ของ พืช สัตว 
และ มนุษย 
2.ทักษะการลงความเห็น
จากขอมูล โดยแสดงความ
คิดเห็นและเชื่อมโยง 
ผลการสังเกตเก่ียวกับ
ลักษณะทางพันธุกรรม.
ของลูกวาสเหมือนหรือ
คลายคลึงกับพอแม 

- ใฝรูใฝเรียน 
- ซื่อสัตย มีวินัย 

 

-สิ่งมีชีวิตท้ังพืช สัตว และมนุษย 
เมื่อโตเต็มที่จะมีการสืบพันธุเพ่ือ
เพ่ิมจำนวนและดำรงคพันธุ โดยลูก
ที่เกิดมา จะไดรับการถายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรมจากพอแม 
ทำใหมีลักษณะทางพันธุกรรมที่
เฉพาะแตกตางจากสิ่งมีชีวิตชนิด
อ่ืน 
-พืชมีการถายทอดทางพันธุกรรม 
เชน ลักษณะของ ใบ สีดอก 
-มนุษยมีการถายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม เชน เชิงผม หนาผาก 
ลักยิ้มการหอลิ้น ติ่งหู 
- 
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ตนเองกับพอแม ทักษะแหงศตวรรตท่ี21 
1.ทักษะดานความรวมมือ
และการทำงานเปนทีม  

ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ(P) คุณลักษณะอนัพึงประสงค(A) สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

  โดยมีสวนรวมในการ
สังเกต การสืบคนขอมูล
และการแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับการ
ปรับตัวของสิ่งมีชีวิต 

   

 
สาระที่  2  วิทยาศาสตรกายภาพ 
มาตรฐานท่ี2.1 ว 2.1เขาใจสมบัติของสสาร องคประกอบของสสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของสสารกับโครงสรางและแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค 
หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคม ี
มาตรฐานท่ี2.2 ว2.2 เขาใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงท่ีกระทำตอวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่แบบตางๆของวัตถุรวมท้ังนำความรูไปใช
ประโยชน 
มาตรฐานที่2.3 ว2.3 เขาใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถายโอนพลัง ปฎิสัมพันธระหวางสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน 
ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณที่เก่ียวของกับเสียง แสง และคลื่นแมเหล็กไฟฟา รวมทั้งนำความรูไปใชประโยชน 
 

ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ(P) คุณลักษณะอนัพึงประสงค(A) สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

ตัวชี้วัดที่1 
อธิบายการ
เปลี่ยนสถานะ
ของสสารเมื่อทำ

สสารในสถานะของแข็ง 
ของเหลวและแกส 
สามารถเปลี่ยนสถานะได
เมื่อทำใหรอนขึ้นหรือเย็น

ทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร 
1.ทักษะการสังเกตโดย
สังเกตลักษณะของสสารท่ี

- ใฝรูใฝเรียน 
- ซื่อสัตย มีวินัย 

 

การเปลี่ยนสถานะของสสารเปน
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เม่ือ
เพ่ิมความรอนใหกับสสารถึงระดับ
หนึ่งจะทำใหสสารท่ีเปนของแข็ง
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ใหสสารรอนขึ้น
หรือเย็นลงโดยใช
หลักฐานเชิง 

ลง ของแข็งเปลี่ยนสถานะ
เปนของเหลวเรียกวาการ
หลอมเหลว ของเหลว 

เปนของแข็งของเหลวและ
แกส สังเกตการณ
เปลี่ยนแปลงของสสารเม่ือ 

เปลี่ยนสถานะเปนของเหลว 
เรียกวาการหลอมเหลวและเมื่อเพ่ิม
ความรอนตอไปจนถึงอีกระดับหนึ่ง 

ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ(P) คุณลักษณะอนัพึงประสงค(A) สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

ประจักษ เปลี่ยนสถานะเปนแกส 
เรียกวาการกลายเปนไอ
ของซึ่งมีทั้งการเดือดและ
การระเหย แกสเปลี่ยน
สถานะเปนของเหลว
เรียกวาการควบแนน 

ทำใหรอนข้ึนหรือเย็นลง 
บันทึกสิ่งท่ีสังเกตได 
2.ทักษะการหา
ความสัมพันธระหวาง
สเปสกับสเปสและสเปส
กับเวลา โดยบรรยายการ
เปลี่ยนแปลงรูปรางและ
ปริมาตรของสสารเมื่อ
เปลี่ยนสถานะ 
3.ทักษะการจัดกระทำ
และสื่อความหมายขอมูล
โดยนำขอสรุปการเปลี่ยน
สถานะของสสารมาเขียน
ในรูปแบบตางๆ 
4.ทักษะการลงความเห็น
ขอมูลโดยการนำขอมูลที่
ไดจากการสังเกตมา
อธิบาย 

-  ของเหลวจะเปลี่ยนเปนแกสเรียกวา
การกลายเปนไอ แตเมื่อลดพลังงาน
ความรอนลงถึงระดับหนึ่งแกสจะ
เปลี่ยนสถานะเปนของเหลวเรียกวา
การควบแนน และถาลดความรอน
ตอไปอีกจนถึงระดับหนึ่งของเหลว
จะเปลี่ยนสถานะเปนของแข็ง 
เรียกวา การแข็งตัว สสารบางชนิด
สามารถเปลี่ยนสถานะจากของแข็ง
เปนแกสโดยไมผานการเปน
ของเหลว เรียกวาการระเหิดสวน
แกสบางชนิดสามารถเปลี่ยน
สถานะเปนของแข็งโดยไมผานการ
เปนของเหลว เรียกวาการระเหิด
กลับ 
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สาระที่  2  วิทยาศาสตรกายภาพ 
มาตรฐานท่ี 2.1 ว 2.1เขาใจสมบัติของสสาร องคประกอบของสสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของสสารกับโครงสรางและแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค 
หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคม ี
มาตรฐานท่ี2.2 ว2.2 เขาใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงท่ีกระทำตอวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่แบบตางๆของวัตถุรวมท้ังนำความรูไปใช
ประโยชน 
มาตรฐานที่2.3 ว2.3 เขาใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถายโอนพลัง ปฎิสัมพันธระหวางสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน 
ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณที่เก่ียวของกับเสียง แสง และคลืน่แมเหล็กไฟฟา รวมท้ังนำความรูไปใชประโยชน 
 

ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ(P) คุณลักษณะอนัพึงประสงค(A) สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

ตัวชี้วัดที่2 
อธิบายการ
ละลายของสาร
ในน้ำโดยใช
หลักฐานเชิง
ประจักษ 

การละลายของสารในน้ำ
เปนการเปลี่ยนแปลงท่ีสาร
อยางนอยหนึ่งชนิดผสม
เปนเนื้อเดียวกับน้ำ โดยไม
มีสารใหมเกิดขึ้นเรียกสาร
ผสมที่ไดวา สารละลาย 

ทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร 
1.ทักษะการสังเกต โดย
สังเกตลักษณะของสารเม่ือ
ใสสารลงในน้ำ บันทึกสิ่งที่
สังเกตได 
2.ทักษะการหา
ความสัมพันธระหวาง
สเปสกับสเปสและสเปส
กับเวลา โดยบรรยายการ
เปลี่ยนแปลงของสารเม่ือ
ใสลงในน้ำ 
3.ทักษะการลงความเห็น
จากขอมูลโดยการนำ
ขอมูลที่ไดจากการสังเกต 

- ใฝรูใฝเรียน 
- ซื่อสัตย มีวินัย 

 

เมื่อใสสารลงในน้ำแลวสารนั้นรวม
เปนเนื้อเดียวกันกับน้ำทั่วทุกสวน
แสดงวาสารเกิดการละลายเรียก
สารผสมท่ีไดวาสวารละลาย 
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ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ(P) คุณลักษณะอนัพึงประสงค(A) สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

  มาอธิบายการละลายของ
สารในน้ำ 
4.ทักษะการตีความหมาย
ขอมูลและลงขอสรุป โดย
การตีความหมายขอมูลที่
นำเสนอแลวอภิปราย
รวมกันเพ่ือลงขอสรุป 
เรื่องการละลายของสารใน
น้ำ 
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สาระที่  2  วิทยาศาสตรกายภาพ 
มาตรฐานท่ี2.1 ว 2.1เขาใจสมบัติของสสาร องคประกอบของสสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของสสารกับโครงสรางและแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค 
หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคม ี
มาตรฐานท่ี2.2 ว2.2 เขาใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงท่ีกระทำตอวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่แบบตางๆของวัตถุรวมท้ังนำความรูไปใช
ประโยชน 
มาตรฐานท่ี2.3 ว2.3 เขาใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถายโอนพลังปฎิสัมพันธระหวางสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน 
ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณที่เก่ียวของกับเสียง แสง และคลื่นแมเหล็กไฟฟา รวมทั้งนำความรูไปใชประโยชน 
 

ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ(P) คุณลักษณะอนัพึงประสงค(A) สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

ตัวชี้วัดที่3 
วิ เค ร า ะ ห ก า ร
เปลี่ยนแปลงของ  

การเปลี่ยนแปลงทางเคมี
เปนการเปลี่ยนแปลงที่มี
สารใหมเกิดข้ึน ซึ่งอาจ 

ทั ก ษ ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร
วิทยาศาสตร 
1.ทักษะการสังเกตโดย 

- ใฝรูใฝเรียน 
- ซื่อสัตย มีวินัย 

 

เมื่อผสมสาร2ชนิดขึ้นไปแลวมีสาร
ใหม เกิดขึ้น  ซึ่ งมีสมบัติต างจาก
สารเดิม หรือเม่ือสารชนิดเดียวเกิด 

 

ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ(P) คุณลักษณะอนัพึงประสงค(A) สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

สารเม่ือเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทาง
เ ค มี โ ด ย ใ ช
ห ลั ก ฐ า น เชิ ง
ประจักษ 

สังเกตไดจากการที่สารมีสี
หรือกลิ่นตางจากสารเดิม 
ห รือมีฟองแก ส  ห รือ มี
ตะกอนเกิดข้ึน หรือทอมี
การเพ่ิมขึ้น หรือลดลงของ
อุณหภูม ิ

สั งเกตลักษณะของสาร
กอนและหลังนำสารมา
ผสมกัน บันทึกสิ่งที่สังเกต
ได 
2.ทักษะการลงความเห็น
จ ากข อ มู ล โด ย ก ารน ำ
ขอมูลท่ีไดจากการสังเกต
ม า อ ธิ บ า ย ก า ร
เปลี่ยนแปลงทางเคมีของ
สาร 

 การเปลี่ยนแปลงแลวมีสารใหม
เกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงนี้เรียกวา 
การเปลี่ยนแปลงทางเคมีซึ่งสังเกต
ได จ า ก  สี ห รื อ กลิ่ น ท่ี ต า งจ าก
สารเดิมหรือมีฟองแกส มีตะกอน
เกิดข้ึน มีการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของ
อุณหภูม ิ
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3.ทักษะการตีความหมาย
ขอมูลและลงขอสรุป โดย
การตีความหมายขอมูลที่
น ำ เสน อแล วอภิ ป ราย
ร วม กั น เพื่ อ ล งข อ ส รุ ป 
เรื่องการเปลี่ยนแปลงทาง
เคมีของสาร 
ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 
1.ทักษะดานความรวมมือ
และการทำงาน 
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สาระที่  2  วิทยาศาสตรกายภาพ 
มาตรฐานท่ี2.1 ว 2.1เขาใจสมบัติของสสาร องคประกอบของสสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของสสารกับโครงสรางและแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค 
หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคม ี
มาตรฐานท่ี2.2 ว2.2 เขาใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงท่ีกระทำตอวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่แบบตางๆของวัตถุรวมท้ังนำความรูไปใช
ประโยชน 
มาตรฐานที่2.3 ว2.3 เขาใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถายโอนพลัง ปฎิสัมพันธระหวางสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน 
ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณที่เก่ียวของกับเสียง แสง และคลื่นแมเหล็กไฟฟา รวมทั้งนำความรูไปใชประโยชน 
 

ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ(P) คุณลักษณะอนัพึงประสงค(A) สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

ตัวชี้วัดที่4 
วิเคราะหและ
ระบุการ
เปลี่ยนแปลงท่ีผัน
กลับไดและการ
เปลี่ยนแปลงท่ีผัน
กลับไมได 

สารบางอยางเกิดการ
เปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับได
บางอยาง 
เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ผัน
กลับไมได การ
เปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับได
เปนการเปลี่ยนแปลงท่ีสาร
สามารถเปลี่ยนกลับสู
สารเดิมได การ
เปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับ
ไมไดเปนการเปลี่ยนแปลง
ที่ผันกลับไมไดเปนการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดสารใหม
ซึ่งไมสามารถผันกลับได 

ทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร 
1..ทักษะการลงความเห็น
จากขอมูลโดยการนำ
ขอมูลที่ไดจากการ
วิเคราะหมาอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงของสารที่ผัน
กลับไดและผันกลับไมได 
2.ทักษะการตีความหมาย
ขอมูลและลงขอสรุป โดย
การตีความหมายขอมูลที่
นำเสนอแลวอภิปราย
รวมกันเพ่ือลงขอสรุป 
เรื่องการเปลี่ยนแปลงของ
สารที่ผันกลับไดและผัน 

- ใฝรูใฝเรียน 
- ซื่อสัตย มีวินัย 

 

เมื่อสารเกิดการเปลี่ยนแปลงแลว
สารสามารถเปลี่ยนกลับเปน
สารเดิมได เปนการเปลี่ยนบน
แปลงที่ผันกลับไดเชนการ
หลอมเหลว การกลายเปนไอ การ
ละลาย แตสารบางอยางเกิดการ
เปลี่ยนแปลงแลวไมสามารถเปลี่ยน
กลับเปนสารเดิมได เปนการ
เปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับไมได เชน 
การเผาไหม การเกิดสนิม 
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ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ(P) คุณลักษณะอนัพึงประสงค(A) สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

  กลับไมได 
ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 
1.ทักษะดานความรวมมือ
และการทำงานเปนทีมโดย
รวมกันทำกิจกรรม 
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สาระที่  2  วิทยาศาสตรกายภาพ 
มาตรฐานท่ี2.1 ว 2.1เขาใจสมบัติของสสาร องคประกอบของสสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของสสารกับโครงสรางและแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค 
หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
มาตรฐานท่ี2.2 ว2.2 เขาใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทำตอวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่แบบตางๆของวัตถุรวมทั้งนำความรูไปใช
ประโยชน 
มาตรฐานท่ี2.3 ว2.3 เขาใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถายโอนพลัง ปฎิสัมพันธระหวางสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน 
ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณท่ีเก่ียวของกับเสียง แสง และคลื่นแมเหล็กไฟฟา รวมทั้งนำความรูไปใชประโยชน 
 

ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ(P) คุณลักษณะอนัพึงประสงค(A) สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

ตัวชี้วัดที่5 
อธิบายวิธีการหา
แรงลัพธของแรง
หลายแรงในแนว
เดียวกันที่กระทำ
ตอวัตถุในกรณทีี่
วัตถุอยูนิ่งจาก 

แรงลัพธเปนผลรวมของ
แรงที่กระทำตอวัตถุโดย
แรงลัพธของแรงสองแรงท่ี
กระทำตอวัตถุเดียวกันจะ
เทากับขนาดของแรงท้ัง
สองบวกกันเมื่อแรงท้ังสอง
อยูในแนวเดียวกันและมี 

ทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร 
1..ทักษะการวัด โดยการ
วัดขนาดของแรงท่ีกระทำ
ตอวัตถุดวยเครื่องชั่งสปริง
พรอมระบุหนวยของแรง 
2.ทักษะการใชจำนวน  

- ใฝรูใฝเรียน 
- ซื่อสัตย มีวินัย 

 

เมื่อสารเกิดการเปลี่ยนแปลงแลว
สารสามารถเปลี่ยนกลับเปน
สารเดิมไดเปนการเปลี่ยนแปลงที่
ผันกลับได เชน การหลอมเหลว 
การกลายเปนไอ การละลาย แต
สารบางอยางเกิดการเปลี่ยนแปลง
แลวไมสามารถเปลี่ยนกลับเปน 

 

ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ(P) คุณลักษณะอนัพึงประสงค(A) สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

หลักฐานเชิง
ประจักษ 
ตัวชี้วัดที่6 
เขียนแผนภาพ
แสดงแรงที่
กระทำตอวัตถุที่

ทิศทางเดียวกัน แตจะ
เทากับขนาดของแรงท้ัง
สองลบกันเมื่อแรงทั้งสอง
อยูในทิศทางตรงขาม 

โดยการนยำขนาดของแรง
ตางๆที่กระทำตอวัตถุที่อยู
ในแนวเดียวกันมาคำนวณ
เพ่ือระบุแรงลัพธและระบุ
หนวยของแรง 
3.ทักษะการลงความเห็น

-  สารเดิมไดเปนการเปลี่ยนแปลงที่
ผันกลับไมได เชน การเผาไหม การ
เกิดสนิม 
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อยูในแนว
เดียวกันและแรง
ลัพธท่ีกระทำตอ
วัตถุ 
ตัวชี้วัดที่ 7 
ใชเครื่องชั่งสปริง
ในการวัดแรงที่
กระทำตอวัตถุ 

ขอมูล โดยอภิปรายและ
เชื่อมโยงความรูในเรื่อง
แรงเพ่ืออธิบายการหาแรง
ลัพธของแรงในแนว
เดียวกันที่กระทำตอวัตถุ
และอธิบายแรงลัพธใน
กรณทีี่วัตถุอยูนิ่งทกัษะ
การตีความหมายขอมูล 
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สาระที่  2  วิทยาศาสตรกายภาพ 
มาตรฐานท่ี2.1 ว 2.1เขาใจสมบัติของสสาร องคประกอบของสสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของสสารกับโครงสรางและแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค 
หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคม ี
มาตรฐานท่ี2.2 ว2.2 เขาใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงท่ีกระทำตอวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่แบบตางๆของวัตถุรวมท้ังนำความรูไปใช
ประโยชน 
มาตรฐานที่2.3 ว2.3 เขาใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถายโอนพลัง ปฎิสัมพันธระหวางสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน 
ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณที่เก่ียวของกับเสียง แสง และคลื่นแมเหล็กไฟฟา รวมทั้งนำความรูไปใชประโยชน 
 

ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ(P) คุณลักษณะอนัพึงประสงค(A) สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

ตัวชี้วัดที่8 
ระบุผลของแรง
เสียดทานที่มีตอ
การเปลี่ยนแปลง
การเคลื่อนท่ีของ
วัตถุจากหลักฐาน
เชิงประจักษ 
ตัวชี้วัดที่9 
เขียนแผนภาพ
แสดงแรงเสียด
ทานและแรงที่อยู
ในแนวเดียวกันที่
กระทำตอวัตถุ 

แรงเสียดทานเปนแรงที่
เกิดขึ้นระหวางผิวสัมผัส
กับวัตถุ เพ่ือตานการ
เคลื่อนที่ของวัตถุไปบน
ผิวสัมผัสนั้น ถาออกแรง
กระทำตอวัตถุที่อยูนิ่งบน
พ้ืนผิวสัมผัสหนึ่งให
เคลื่อนที่ แรงเสียดทาน
จากผิวสัมผัสนั้นก็จะตาน
การเคลื่อนท่ีของวัตถุ  

ทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร 
1.ทักษะการสังเกตโดย
สังเกตขนาดของแรงจาก
คาที่อานไดบนเครื่องชั่ง
สปริง และสังเกตผลของ
แรงเสยีดทานที่มีตอการ
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่
ของวัตถุ 
 
3.ทักษะการลงความเห็น
ขอมูล โดยอภิปรายและ
เชื่อมโยงความรูในเรื่อง
แรงเพ่ืออธิบายการหาแรง
ลัพธกับการเปลี่ยนแปลง 

- ใฝรูใฝเรียน 
- ซื่อสัตย มีวินัย 

 

แรงเสียดทานเปนแรงที่เกิดข้ึน
ระหวางผิวสัมผัสของวัตถุ เพ่ือตาน
การเคลื่อนท่ีของวัตถุนั้น โดยถา
ออกแรงกระทำตอวัตถุที่อยูนิ่งบน
พ้ืนผิวหนึ่งใหเคลื่อนที่ แรงเสียด
ทานจากพ้ืนผิวนั้นก็จะตานการ
เคลื่อนที่ของวัตถุแตถาวัตถุกำลัง
เคลื่อนที่แรงเสียดทานก็จะทำให
วัตถุนั้นเคลื่อนที่ชาลงหรือหยุดนิ่ง                                      
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ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ(P) คุณลักษณะอนัพึงประสงค(A) สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

  การเคลื่อนท่ีของวัตถุ มา
ระบุผลของแรงเสียดทาน
กับการเปลี่ยนแปลงการ
เคลื่อนที่ของวัตถุ 
4.ทักษะการตีความหมาย
ขอมูลและลงขอสรุป 
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สาระที่  2  วิทยาศาสตรกายภาพ 
มาตรฐานท่ี2.1 ว 2.1เขาใจสมบัติของสสาร องคประกอบของสสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของสสารกับโครงสรางและแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค 
หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคม ี
มาตรฐานท่ี2.2 ว2.2 เขาใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงท่ีกระทำตอวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่แบบตางๆของวัตถุรวมท้ังนำความรูไปใช
ประโยชน 
มาตรฐานที่2.3 ว2.3 เขาใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถายโอนพลัง ปฎิสัมพันธระหวางสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน 
ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณที่เก่ียวของกับเสียง แสง และคลื่นแมเหล็กไฟฟา รวมทั้งนำความรูไปใชประโยชน 

ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ(P) คุณลักษณะอนัพึงประสงค(A) สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

ตัวชี้วัดที่8 
ระบุผลของแรง
เสียดทานที่มีตอ
การเปลี่ยนแปลง
การเคลื่อนท่ีของ
วัตถุจากหลักฐาน
เชิงประจักษ 
ตัวชี้วัดที่9 
เขียนแผนภาพ
แสดงแรงเสียด
ทานและแรงที่อยู
ในแนวเดียวกันที่
กระทำตอวัตถุ 

แรงเสียดทานเปนแรงที่
เกิดขึ้นระหวางผิวสัมผัส
กับวัตถุ เพ่ือตานการ
เคลื่อนที่ของวัตถุไปบน
ผิวสัมผัสนั้น ถาออกแรง
กระทำตอวัตถุที่อยูนิ่งบน
พ้ืนผิวสัมผัสหนึ่งให
เคลื่อนที่ แรงเสียดทาน
จากผิวสัมผัสนั้นก็จะตาน
การเคลื่อนท่ีของวัตถุ  

ทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร 
1.ทักษะการสังเกตโดย
สังเกตขนาดของแรงจาก
คาที่อานไดบนเครื่องชั่ง
สปริง และสังเกตผลของ
แรงเสียดทานที่มีตอการ
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่
ของวัตถุ 
 
3.ทักษะการลงความเห็น
ขอมูล โดยอภิปรายและ
เชื่อมโยงความรูในเรื่อง
แรงเพ่ืออธิบายการหาแรง
ลัพธกับการเปลี่ยนแปลง
การเคลื่อนท่ีของวัตถุ มา 

- ใฝรูใฝเรียน 
- ซื่อสัตย มีวินัย 

 

แรงเสียดทานเปนแรงที่เกิดข้ึน
ระหวางผิวสัมผัสของวัตถุ เพ่ือตาน
การเคลื่อนท่ีของวัตถุนั้น โดยถา
ออกแรงกระทำตอวัตถุที่อยูนิ่งบลน
พ้ืนผิวหนึ่งใหเคลื่อนที่ แรงเสียด
ทานจากพ้ืนผิวนั้นก็จะตานการ
เคลื่อนที่ของวัตถุแตถาวัตถุกำลัง
เคลื่อนที่แรงเสียดทานก็จะทำให
วัตถุนั้นเคลื่อนที่ชาลงหรือหยุดนิ่ง                                      
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ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ(P) คุณลักษณะอนัพึงประสงค(A) สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

  ระบุผลของแรงเสียดทาน
กับการเปลี่ยนแปลงการ
เคลื่อนที่ของวัตถุ 
4.ทักษะการตีความหมาย
ขอมูลและลงขอสรุป 
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สาระที่  2  วิทยาศาสตรกายภาพ 
มาตรฐานท่ี2.1 ว 2.1เขาใจสมบัติของสสาร องคประกอบของสสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของสสารกับโครงสรางและแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค 
หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคม ี
มาตรฐานท่ี2.2 ว2.2 เขาใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงท่ีกระทำตอวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่แบบตางๆของวัตถุรวมท้ังนำความรูไปใช
ประโยชน 
มาตรฐานที่2.3 ว2.3 เขาใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถายโอนพลัง ปฎิสัมพันธระหวางสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน 
ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณที่เก่ียวของกับเสียง แสง และคลื่นแมเหล็กไฟฟา รวมทั้งนำความรูไปใชประโยชน 

ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ(P) คุณลักษณะอนัพึงประสงค(A) สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

10.อธิบายการ
ไดยินเสียงผาน
ตัวกลางจาก
หลักฐานเชิง
ประจักษ 

1.เสียงจากแหลงกำเนิด
เสียงเคลื่อนที่ไปยังหูผูฟง
โดยอาศัยการสั่นของ
ตัวกลางของเสียงทำใหได
ยินเสียง 
2.เสียงสามารถเคลื่อนที่
ผานตัวกลางของเสียงที่
เปนของแข็ง ของเหลว 

ทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร 
1.ทักษะการสังเกตโดย
การบรรยายการไดยิน
เสียงผานตัวกลางของเสียง 
2.ทักษะการลงความเห็น
ขอมูล โดยการเชื่อมโยง
ความรูในเรื่องเสียงและ 

- ใฝรูใฝเรียน 
- ซื่อสัตย มีวินัย 

 

การไดยินเสียงนั้นตองอาศัย
ตัวกลางโดยอาจเปนของ แข็ง 
ของเหลว หรืออากาศ เสียงจะ
สงผานตัวกลางมายังหู 

 

 และแกส การเกิดเสียงเพ่ือลง
ความเห็นเก่ียวกับตัวกลาง
ของเสียงและการไดยิน
เสียง 
3..ทักษะการตีความหมาย
ขอมูลและลงขอสรุปโดย
ทำความเขาใจขอมูลที่
บันทึกไดจากการสังเกต
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และจากการสืบคนเพ่ือลง
ขอสรุปเก่ียวกับตับกลาง
ของเสียงและการไดยิน
เสียง 
4.ทักษะการสราง
แบบจำลอง โดยใช
แบบจำลองที่สรางเพ่ือ
อธิบายสวนประกอบของ
การไดยิน 
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สาระที่  2  วิทยาศาสตรกายภาพ 
มาตรฐานท่ี2.1 ว 2.1เขาใจสมบัติของสสาร องคประกอบของสสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของสสารกับโครงสรางและแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค 
หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคม ี
มาตรฐานท่ี2.2 ว2.2 เขาใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงท่ีกระทำตอวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่แบบตางๆของวัตถุรวมท้ังนำความรูไปใช
ประโยชน 
มาตรฐานที่2.3 ว2.3 เขาใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถายโอนพลัง ปฎิสัมพันธระหวางสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน 
ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณที่เก่ียวของกับเสียง แสง และคลืน่แมเหล็กไฟฟา รวมท้ังนำความรูไปใชประโยชน 

ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ(P) คุณลักษณะอนัพึงประสงค(A) สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

11.ระบุตัวแปร 
ทดลอง และ
อธิบายลักษณะ
และการเกิดเสียง
สูงเสียงต่ำ 

เสียงสูงเสียงต่ำขึ้นอยูกับ
ความถ่ีของการสั่นของ
แหลงกำเนิดเสียง โดย
แหลงกำเนิดเสียงที่สั่นดวย
ความถ่ีมาก จะใหเสียงสูง
แหลงกำเนิดเสียงที่สั่นดวย
ความถ่ีนอยจะใหเสียงต่ำ 
ความถ่ีของเสียงมีหนวย
เปนรอบตอวินาทีหรือ
เฮติรตช 

ทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร 
1.ทักษะการสังเกตโดย
การบรรยายเสียงสูงเสยีง
ต่ำที่ไดยินและการสั่นของ
แหลงกำเนิดเสียง 
2.ทักษะการใชจำนวนโดย
การนับจำนวนรอบในการ
แกวงของวัตถุที่ติดกับเสน
เชือกพรอมท้ังจับเวลาที่ใช
เพ่ือคำนวณหาความถี่ใน
การแกวงของวัตถุ 
3.ทักษะการจัดกระทำ
และสื่อความหมายขอมูล
โดยออกแบบตารางบันทึก
ผลการทดลองเสียงสูงเสียง  

-    ใฝรูใฝเรียน 
- ซื่อสัตย มีวินัย 

 

เสียงท่ีดังมากๆเปนอันตรายตอการ
ไดยินและเสียงท่ีกอใหเกิดความ
รำคาญเปนมลพิษทางเสียง เดซิ
เบลเปนหนวยที่บอกถึงความดัง
ของเสียง 
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ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ(P) คุณลักษณะอนัพึงประสงค(A) สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

  ต่ำและการนำเสนอขอมูล
ดวยรูปแบบหรือวิธีการท่ี
เหมาะสม 
4. ทักษะการลงความเห็น
ขอมูล 
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สาระที่  2  วิทยาศาสตรกายภาพ 
มาตรฐานท่ี2.1 ว 2.1เขาใจสมบัติของสสาร องคประกอบของสสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของสสารกับโครงสรางและแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค 
หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคม ี
มาตรฐานท่ี2.2 ว2.2 เขาใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงท่ีกระทำตอวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่แบบตางๆของวัตถุรวมท้ังนำความรูไปใช
ประโยชน 
มาตรฐานที่2.3 ว2.3 เขาใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถายโอนพลัง ปฎิสัมพันธระหวางสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน 
ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณที่เก่ียวของกับเสียง แสง และคลื่นแมเหล็กไฟฟา รวมท้ังนำความรูไปใชประโยชน 

ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ(P) คุณลักษณะอนัพึงประสงค(A) สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

ตัวชี้วัดที่ 12.
ออกแบบการ
ทดลองและ
อธิบายลักษณะ
และการเกิดเสียง
ดังเสียงคอย 
ตัวชี้วัดที่13  

เสียงดังเสียงคอยหรือ
ระดับเสียงที่ไดยินข้ึนอยู
กับพลังงานในการสั่นของ
แหลงกำเนิดเสียง และ
ระยะหางจากแหลงกำเนิด
เสียง ถาแหลงกำเนิดเสียง
สั่นดวยพลังงานมาก หรือ 

ทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร 
1.ทักษะการสังเกตโดย
การบรรยายความดังของ
เสียงท่ีไดยินจากการ
ทดลอง 
2.ทักษะการวัด จากการ  

-    ใฝรูใฝเรียน 
- ซื่อสัตย มีวินัย 

 

  

ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ(P) คุณลักษณะอนัพึงประสงค(A) สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

วัดระดับเสียงโดย
ใชเครื่องมือวัด
ระดับเสียง 
ตัวชี้วัดที่ 14.
ตระหนักใน
คุณคาของความรู
เรื่องระดับเสียง

ผูสังเกตอยูใกล
แหลงกำเนิดเสียง จะไดยิน
เสียงดัง แตถาแหลงกำเนิด
เสียงสั่นดวยพลังงานนอย 
จะไดยินเสียงคอย 

วัดระดับเสียงโดยใช
เครื่องวัดระดับเสียง หรือ
โปรแกรมประยุกต
(appllcation) และระบุ
หนวยของระดับเสยี 
3.ทักษะการจัดกระทำ
และสื่อความหมายขอมูล
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โดยเสนอแนะ
แนวทางในการ
หลีกเลี่ยงและลด
มลพิษทางเสียง 

โดยการนำขอมูลท่ีไดจาก
การสืบคนจากแหลงตางๆ
มาแยกประเภท และจัด
กระทำใหมเพื่อนำเสนอ
ขอมูลเก่ียวกับมลพิษทาง
เสียงอันตรายและวิธี
ปองกันอันตราย 
4. ทักษะการลงความเห็น
ขอมูลอภิปรายและ
เชื่อมโยงความรูเกี่ยวกับ
คุณภาพของเสยีง 
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สาระที่  3วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ 
มาตรฐานที่3.1 ว 3.1เขาใจองคประกอบ ลักษณะกระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกกกภพ กาแลกซี่  ดาวฤกษ และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ
ภายในระบบสุริยะที่สงผลตอสิ่งมีชีวิต และประยุกตการใชเทคโนโลยีอวกาศ 
มาตรฐานที่3.2 ว3.2 เขาใจองคประกอบและความสัมพันธของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงลมฟาอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 

ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ(P) คุณลักษณะอนัพึงประสงค(A) สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

1.เปรียบเทียบ
ความแตกตาง
ของดาวเคราะห
และดาวฤกษจาก
แบบจำลอง 

ดาวฤกษเปนดาวที่มีแสง
ในตัวเองสวนดาวเคราะห
เปนดาวที่ไมมีแสงใน
ตัวเอง การมองเห็นดาว
ฤกษเปนเพราะแสงของ
ดาวฤกษเขามาสูตาผู
สังเกตโดยตรง  สวนการ
มองเห็นดาวเคราะห เปน
เพราะแสงจากดวงอาทิตย
ตกกระทบดาวเคราะหแลว
สะทอนเขาสูตาของผู
สังเกต 

ทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร 
1. ทักษะการลงความเห็น
ขอมูลโดยใชแบบจำลอง
อธิบายเพ่ือลงความเห็น
เก่ียวกับการมองเห็นดาว
ฤกษและดาวเคราะห 
2.ทักษะการสราง
แบบจำลอง โดยออกแบบ
และเลือกใชวัสดุอุปกรณ
เพ่ือสรางแบบจำลอง
อธิบายการมองเหน็ดาว
ฤกษและดาวเคราะห 
ทักษะแหงศตวรรตท่ี21 
1.ทักษะดานความรวมมือ
และการทำงานเปนทีม 
โดยนักเรียนรวมมือกัน
สืบคนขอมูลแสดงความ  

-    ใฝรูใฝเรียน 
- ซื่อสัตย มีวินัย 

 

ดาวที่มองเห็นบนทองฟาอยูใน
อวกาศซึ่งเปนบริเวณที่อยูนอก
บรรยากาศของโลกมีทั้งดาวฤกษ
และดาวเคราะห ดาวฤกษเปน
แหลงกำเนิดแสงจึงสามารถ
มองเห็นได สวนดาวเคราะหไมใช
แหลงกำเนิดแสงแตสามารถ
มองเห็นไดเนื่องจากแสงจากดวง
อาทิตยตกกระทบดาวเคราะหแลว
สะทอนเขาสูตา 
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ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ(P) คุณลักษณะอนัพึงประสงค(A) สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

  คิดเห็น วิเคราะหขอมูล
ปรึกษาหารือในการสราง
แบบจำลอง 
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สาระที่  3วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ 
มาตรฐานที่3.1 ว 3.1เขาใจองคประกอบ ลักษณะกระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกกกภพ กาแลกซี่  ดาวฤกษ และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ
ภายในระบบสุริยะที่สงผลตอสิ่งมีชีวิต และประยุกตการใชเทคโนโลยีอวกาศ 
มาตรฐานที่3.2 ว3.2 เขาใจองคประกอบและความสัมพันธของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงลมฟาอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 

ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ(P) คุณลักษณะอนัพึงประสงค(A) สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

ตัวชี้วัดที่2 
ใชแผนที่ดาวระบุ
ตำแหนงและ
เสนทางการข้ึน
และตกของกลุม
ดาวฤกษบน
ทองฟาและ
อธิบายแบบรูป
เสนทางการข้ึน
ตกของกลุมดาว
ฤกษบนทองฟา 

1.กลุมดาวฤกษตางๆที่
ปรากฏบนทองฟาแตละ
กลุมมีการเรียงตวัของดาว
ฤกษในตำแหนงคงที่จึงมี
รูปรางเหมือนเดิมและมี
เสนทางการข้ึนและตก
ตามเสนทางเดิมทุกคืน 
2.แผนท่ีดาวเปนแผนที่
ทองฟาที่ใชระบุตำแหนง
ดวงดาว 

ทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร 
1.ทักษะการสังเกตโดย
สังเกตลักษณะและระบุ
ตำแหนงของกลุมดาวแต
ละกลุมบนทองฟา 
2.ทักษะการหา
ความสัมพันธระหวาง
สะเปสกับสะเปส สะเปส
กับเวลา โดยนำขอมูลที่ได
จากแผนท่ีดาวอธิบาย 

-    ใฝรูใฝเรียน 
- ซื่อสัตย มีวินัย 

 

การมองเห็นกลุมดาวฤกษมีรูปราง
ตางๆที่ปรากฏในทองฟาแตละกลุม
มีดาวฤกษแตละดวงเรียงกันที่
ตำแหนงคงที่และมีเสนทางการข้ึน
และตกเสนทางเดิมทุกคืน ซึ่งจะ
ปรากฏตำแหนงเดิม การสังเกต
ตำแหนงและการข้ึนและตกของ
ดาวฤกษ   กลุมดาวฤกษสามารถ
ทำไดโดยใชแผนที่ดาวซึ่งระบุ มุม
ทิศ มุมเงยที่กลุมดาวนั้นปรากฏผู
สังเกตสามารถใชมือในการ 

 

ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ(P) คุณลักษณะอนัพึงประสงค(A) สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

ในรอบป  ตำแหนงและการ
เปลี่ยนแปลงตำแหนงของ
กลุมดาวเมื่อเวลา
เปลี่ยนไป 
3.ทักษะการตีความหมาย

 ประมาณคาของมุมเงยเม่ือสังเกต
ดาวบนทองฟา 
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ขอมูลและลงขอสรุปจาก
การรวบรวมขอมูลและลง
ขอสรุปเก่ียวกับเสนทาง
การข้ึนตกของกลุมดาว 
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สาระที่  3วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ 
มาตรฐานที่3.1 ว 3.1เขาใจองคประกอบ ลักษณะกระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกกกภพ กาแลกซี่  ดาวฤกษ และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ
ภายในระบบสุริยะที่สงผลตอสิ่งมีชีวิต และประยุกตการใชเทคโนโลยีอวกาศ 
มาตรฐานที่3.2 ว3.2 เขาใจองคประกอบและความสัมพันธของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงลมฟาอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 

ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ(P) คุณลักษณะอนัพึงประสงค(A) สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการ
เรียนรู
ทองถิ่น 

ตัวชี้วัดที่3 
เปรียบเทียบ
ปริมาณน้ำในแต
ละแหลงและระบุ
ปริมาณน้ำที่
มนษุยสามารถ
นำมาใช
ประโยชนไดจาก
ขอมูลที่รวบรวม
ได 
ตัวชี้วัดที่4.
ตระหนักถึง
คุณคาของน้ำโดย
นำเสนอแนว
ทางการใชน้ำ
อยางประหยัด 
และอนุรักษ 

บนผิวโลกของเราปกคลุม
ไปดวยน้ำเปนสวนใหญน้ำ
ของโลกทั้งหมดจะเปน
น้ำเคม็ 97.5สวนสวน
ใหญจะอยูในมหาสมุทร
และทะเล ที่เหลือ 2.5 
สวนเปนน้ำจืดในแลงตางๆ
น้ำจืดสวนใหญเปนธาร
น้ำแข็งน้ำแข็งที่อยูตามข้ัว
โลก 

ทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร 
1.ทักษะการจัดกระทำและสื่อ
ความหมายขอมูลโดยการนำ
ขอมูลจากการสืบคนขอมูลและ
รวบรวมขอมูลเก่ียวกับปริมาณ
น้ำในแหลงตางๆของโลกมาจัด
กระทำและนำเสนอ 
2.ทักษะการตีความหมาย
ขอมูลและลงขอสรุปเก่ียวกับ
การวิเคราะหปริมาณน้ำท่ี
มนุษยสามารถนำมาใช 
3.ทักษะการลงความเห็นจาก
ขอมูลโดยวิเคราะหและลง
ความเห็นเก่ียวกับแนวทางการ
ประหยัดน้ำในครัวเรือนและ
การอนุรักษแหลงน้ำ 

-     ใฝรูใฝเรียน 
- ซื่อสัตย มีวินัย 

 

โลกมีทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มซึ่งอยูใน
แหลงน้ำตางๆมีท้ังแหลงน้ำผิวดิน
และน้ำใตดินน้ำทั่งหมดของโลก
เปนน้ำเคม็รอยละ97.5ซึ่งอยูใน
มหาสมุทรและแหลงน้ำอื่นๆที่เหลือ
อีกรอยละ2.5 เปนน้ำจืดและ
เรียงลำดับปริมาณน้ำจืดจากมาก
หานอยคือ ธารน้ำแข็ง พืดน้ำแข็ง 
น้ำใตดิน ชัน้ดินเยือกแข็งคงตัวและ
น้ำแข็งใตดิน ทะเลสาบ ความชื้นใน
ดิน ความชื้นในอากาศ บึงแมน้ำ
และน้ำในสิ่งมีชีวิต 
 -น้ำจืดที่มนุษยนำมาใชไดมี
ปริมาณนอยมากจึงควรใชน้ำอยาง
ประหยัดและอนุรักษน้ำ 
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สาระที่  3วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ 
มาตรฐานที่3.1 ว 3.1เขาใจองคประกอบ ลักษณะกระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกกกภพ กาแลกซี่  ดาวฤกษ และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ
ภายในระบบสุริยะที่สงผลตอสิ่งมีชีวิต และประยุกตการใชเทคโนโลยีอวกาศ 
มาตรฐานที่3.2 ว3.2 เขาใจองคประกอบและความสัมพันธของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงลมฟาอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 

ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ(P) คุณลักษณะอนัพึงประสงค
(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการ
เรียนรู
ทองถิ่น 

ตัวชี้วัดที่ 5  
สรางแบบจำลอง
ที่อธิบายการ
หมุนเวียนของน้ำ
ในวัฏจักรของน้ำ 

วัฏจักรน้ำเปนการ
หมุนเวียนของน้ำในแหลง
ตางๆเชนน้ำในบรรยากาศ  
น้ำผิวดิน น้ำใตดินและน้ำ
ในสิ่งมีชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร 
1.ทักษะการจัดกระทำและสื่อ
ความหมายขอมูลโดยการนำ
ขอมูลจากการสืบคนขอมูลและ
รวบรวมขอมูลเก่ียวกับการ
หมุนเวียนของน้ำในแหลงตางๆ
มาจัดกระทำและนำเสนอ 
2.ทักษะการตีความหมาย
ขอมูลและลงขอสรุปโดยการ
ตีความหมายขอมูลและลง
ขอสรุปเก่ียวกับการหมุนเวียน
ของน้ำแหลงตางๆเปนวัฏจักร 
 3.ทักษะการสรางแบบจำลอง 
โดยการออกแบบและสราง
แบบจำลองที่อธิบายการ
หมุนเวียนของน้ำเปนวัฏจักร 

01ใฝรูใฝเรียน 
- ซื่อสัตย มีวินัย 

 

วัฎจักรน้ำเปนการหมุนเวียนของน้ำ
ที่มีแบบรูปซ้ำเดิมและตอเนื่อง
ระหวางน้ำในบรรยากาศ น้ำผิวดิน
และน้ำใตดิน โดยพฤติกรรมการ
ดำรงชีวิตของพืชและสัตวสงผล
ตอวัฎจักรน้ำ 
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สาระที่  3วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ 
มาตรฐานที่3.1 ว 3.1เขาใจองคประกอบ ลักษณะกระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกกกภพ กาแลกซี่  ดาวฤกษ และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ
ภายในระบบสุริยะที่สงผลตอสิ่งมีชีวิต และประยุกตการใชเทคโนโลยีอวกาศ 
มาตรฐานที่3.2 ว3.2 เขาใจองคประกอบและความสัมพันธของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงลมฟาอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 

ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ(P) คุณลักษณะอนัพึงประสงค(A) สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

ตัวชี้วัดที่  6 
เปรียบเทียบ
กระบวนการเกิด
เมฆ หมอก  
น้ำคางและ
น้ำคางแข็งจาก
แบบจำลอง 
 

เมฆเกิดจากไอน้ำใน
อากาศควบแนนเปน
ละอองน้ำเล็กๆโดยมี
ละอองลอย เชน เกลือ  
ฝุนละออง เกสรดอกไม
เปนอนุภาคแกนกลางและ
ละอองน้ำจำนวนมากนั้น
เกาะกลุมรวมกันลอยอยู
สูงจากพ้ืนดินมากแตหาก
ละอองน้ำที่เกาะกลุม
รวมกันอยูใกลพ้ืนดิน รัย
กวาหมอก 

ทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร 
1.ทักษะการสังเกต การ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนใน
แบบจำลอง 
2.ทักษะการลงความเห็น
โดยลงความเห็นเก่ียวกับ
กระบวนการเกิดเมฆ 
หมอก น้ำคาง และน้ำคาง
แข็งจากแบบจำลอง 
3.ทักษะการตีความหมาย
ลงขอสรุปตีความหมาย
ขอมูลและลงขอสรุป
เก่ียวกับการเกิด เมฆ 
หมอก น้ำคาง และน้ำคาง
แข็ง  
3.ทักษะแหงศตวรรษที่ 
21 

-    ใฝรูใฝเรียน 
- ซื่อสัตย มีวินัย 

 

ไอน้ำในอากาศจะควบแนนเปน
ละอองน้ำเล็กโดยมีละอองลอย 
เชน เกลือ ฝุนละออง เกสรดอกไม
เปนอนุภาคแกนกลาง เมื่อละออง
น้ำจำนวนมากเกาะกลุมรวมกัน
ลอยอยูสูงจากพื้นดินมาก เรียกวา 
เมฆ   แตละอองน้ำที่เกาะกลุม
รวมกันอยูใกลพ้ืนดิน เรียกวา 
หมอก สวนไอน้ำที่ควบแนนเปน
ละอองน้ำเกาะอยูบนพ้ืนผิววัตถุ
ใกลพืน้ดิน เรียกวา  น้ำคาง ถา
อุณหภูมิใกลพ้ืนดินต่ำกวาจุดเยือก
แข็ง น้ำคางจะกลายเปนน้ำคางแข็ง 
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สาระที่  3วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ 
มาตรฐานท่ี 3.1 ว 3.1เขาใจองคประกอบ ลักษณะกระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกกกภพ กาแลกซี่  ดาวฤกษ และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ
ภายในระบบสุริยะที่สงผลตอสิ่งมีชีวิต และประยุกตการใชเทคโนโลยีอวกาศ 
มาตรฐานที่3.2 ว3.2 เขาใจองคประกอบและความสัมพันธของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงลมฟาอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 

ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ(P) คุณลักษณะอนัพึงประสงค(A) สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

ตัวชี้วัดที่  7 
เปรียบเทียบ
กระบวนการเกิด
ฝน หิมะ และ
ลูกเห็บ จาก
ขอมูลที่รวบรวม
ได 

ฝน หิมะ ลูกเห็บ เปนน้ำที่
มีสถานะตางๆที่ตกจาก
ทองฟาถึงพ้ืนดิน  ฝนเกิด
จากละอองน้ำในเมฆที่
รวมตัวกันมีอนุภาคใหญ
ขึน้จนอากาศไมสามารถ
พยุงไวได จึงตกลงมาเปน
หยดน้ำ หิมะเกิดจากไอน้ำ
ในอากาศระเหิดกลับหรือ
เปลี่ยนบนสถานะจากไอ
น้ำเปนของแข็ง 

ทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร 
1.ทักษะการจัดกระทำ
และสื่อความหมายขอมูล 
โดยการนำผลการสืบคน
และรวบรวมขอมูลการเกิด
ฝน หิมะ ลูกเห็บ มาจัด
กระทำและนำเสนอ 
3.ทักษะการตีความหมาย
ขอมูลและลงขอสรุป
เก่ียวกับกระบวนการเกิด
ฝน หิมะ ลูกเห็บ 
 3.ทักษะแหงศตวรรษที่ 
21 โดยนักเรียนรวมกัน
สืบคนขอมูล นำเสนอ และ
อภิปรายเปรยีบเทียบ
กระบวนการเกิด ฝน และ 
หิมะ 

-    ใฝรูใฝเรียน 
- ซื่อสัตย มีวินัย 

 

 ฝน หิมะ ลูกเห็บ เปนหยาดน้ำฟา
ซึ่งเปนน้ำที่มีสถานะตางๆ ที่ตกจาก
ฟาถึงพ้ืนดิน ฝนเกิดจากละอองน้ำ
ในเมฆที่รวมตัวกันจนอากาศไม
สามารถพยุงไวไดจึงตกลงมา  หิมะ
เกิดจากไอน้ำในอากาศระเหิดกลับ
เปนผลึกน้ำแข็ง  รวมตัวกันจนมี
น้ำหนักมากขึ้น จนเกินกวาอากาศ
พยุงไวจึงตกลงมา  ลูกเห็บเกิดจาก
หยดน้ำที่เปลี่ยนสถานะเปนน้ำแข็ง
ถูกพายุซัดซ้ำไปมาในเมฆฝนฟา
คะนองที่มีขนาดใหญและอยูใน
ระดับสูงจนเปนกอนน้ำแข็งขนาด
ใหญขึ้นแลวตกลงมา 
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กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
การวิเคราะหตัวชี้วัด   ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ 

สาระที่ ๑ วิทยาศาสตรชีวภาพ 
มาตรฐาน ว  ๑.๒  เขาใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเขาและออกจากความสัมพันธของโครงสรางและหนาที่ของระบบตาง ๆ
ของสัตวและมนุษยท่ีทำงานสัมพันธกัน ความสัมพันธของโครงสรางและหนาที่ของอวัยวะตาง ๆ ของพืชท่ีทำงานสัมพันธกัน รวมทั้งนำความรูไปใชประโยชน 

ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอนัพึงประสงค
(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

๑. ระบุสารอาหารและบอก
ประโยชนของสารอาหารแต
ละประเภทจากอาหารที่
ตนเองรับประทาน 
๒. บอกแนวทางในการเลือก
รับประทานอาหารให ได
ส ารอ าห า รค รบ ถ ว น ใน
สัดสวนที่เหมาะสมกับเพศ
แ ล ะ วั ย ร ว ม ท้ั ง ค ว า ม
ปลอดภัยตอสุขภาพ 
๓. ตระหนักถึงความสำคัญ
ของสารอาหารโดยการเลือก
รั บ ป ระ ท าน อ าห า รที่ มี
ส ารอ าห า รค รบ ถ ว น ใน
สัดสวนที่เหมาะสมกับเพศ
และวัยรวมทั้งปลอดภัยตอ
สุขภาพ 
๔. สรางแบบจำลองระบบ 

ก า ร ใ ช ทั ก ษ ะ
ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง
วิทยาศาสตร 

ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร 

-ใฝเรียนรู 
-มุงมั่นในการทำงาน 
-มีวินัย 
-อดทน 

 - 



155 
 

ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอนัพึงประสงค
(A) 

 สาระการเรียนรูทองถิ่น 

ยอยอาหารและบรรยาย
หนาที่ของอวัยวะในระบบ
ยอยอาหารรวมท้ังอธิบาย
การยอยอาหารและการดูด
ซึมสารอาหาร 
๕. ตระหนักถึงความสำคัญ
ของระบบยอยอาหารโดย
การบอกแนวทางในการดูแล
รักษาอวัยวะในระบบยอย
อาหารใหทำงานเปนปกต ิ

   ร ะ บ บ ย อ ย อ า ห า ร
ประกอบดวยอวัยวะตางๆ
ไดแกปากหลอดอาหาร
กระเพาะอาหารลำไสเล็ก  
ลำไส ใหญ ทวารหนักตับ
และตับออนซึ่ งทำหนาที่
รวมกันในการยอยและดูด
ซึมสารอาหารอวัยวะตางๆ
ใน ระบ บ ย อย อาห ารมี
ความสำคัญจึงควรปฏิบัติ
ตนดูแลรักษาอวัยวะให
ทำงานเปนปกต ิ
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สาระที ่๒ วิทยาศาสตรกายภาพ 
มาตรฐาน ว ๒. ๑  เขาใจสมบัติของสสารองคประกอบของสสารความสัมพันธระหวางสมบัติของสสารกับโครงสรางและแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค
หลักและธรรมชาติของการเปล่ียนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง 

สาระการเรียนรูทองถิ่น 

๑. อธิบายและเปรียบเทียบการแยก
สารผสมโดยการหยิบออกการรอน
การใชแมเหล็กดึงดูดการรินออกการ
กรองและกาตกตะกอน โดยใช
หลักฐานเชิงประจักษรวมทั้งระบุวิธี
แกปญหาในชีวิตประจำวันเก่ียวกับ
การแยกสาร 

การใชทักษะกระบวน 
การทางวิทยาศาสตร 

ทั กษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร 

-ใฝเรียนรู 
-มุงมั่นในการทำงาน 
-มีวินัย 
-อดทน 

สารผสมประกอบดวย
สารตั้ งแต๒ชนิด ข้ึนไป
ผสมกัน 
เ ช น น้ ำ มั น ผ ส ม น้ ำ 
ขาวสารปนกรวดทราย
วิธีการที่เหมาะสมในการ
แยกสารผสมข้ึนอยู กับ
ลักษณะ และสมบัติของ
สารที่ผสมกันซึ่ งวิธีการ
แยกสารสามารถนำไปใช 
ป ร ะ โ ย ช น ใ น
ชีวิตประจำวันได 

- 
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สาระที่๒ วิทยาศาสตรกายภาพ 
มาตรฐาน ว ๒.๒  เขาใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวันผลของแรงที่กระทำตอวัตถุลักษณะการเคลื่อนที่แบบตางๆของวัตถุรวมทั้งนำความรูไปใช
ประโยชน 

ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอนัพึงประสงค
(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

๑. อธิบายการเกิดและผล
ของแรงไฟฟาซึ่งเกิดจาก
วัตถุที่ผานการขัดถูโดยใช
หลักฐานเชิงประจักษ 

การใชทักษะกระบวน 
การทางวิทยาศาสตร 

ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร 

-ใฝเรียนรู 
-มุงมั่นในการทำงาน 
-มีวินัย 
-อดทน 

วัตถุ๒ชนิดที่ผานการขัดถู
แลวเมื่อนำเขาใกลกันอาจ
ดึงดูดหรือผลักกันแรงที่
เกิดขึ้นนี้ เปนแรงไฟฟาซึ่ง
เปนแรงไมสัมผัสเกิด ข้ึน
ระหวางวัตถุที่มีประจุไฟฟา
ซึ่งประจุไฟฟามี๒ชนิดคือ
ประจุไฟฟาบวกและประจุ
ไฟฟ าลบวัตถุ ที่ มีป ระจุ
ไฟฟาชนิดเดียวกันผลักกัน
ชนิดตรงขามกันดึงดูดกัน 

- 
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สาระที ่๒ วิทยาศาสตรกายภาพ 
มาตรฐาน ว ๒.๓ เขาใจความหมายของพลังงานการเปลี่ยนแปลงและการถายโอนพลังงานปฏิสัมพันธระหวางสสารและพลังงานพลังงานใน
ชีวิตประจำวันธรรมชาติของคล่ืนปรากฏการณที่  เกี่ยวของกับเสียงแสงและคลื่นแมเหล็กไฟฟารวมทั้งนำความรูไปใชประโยชน 

 
ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ

(P) 
คณุลักษณะอนัพึง

ประสงค(A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการ

เรียนรูทองถิ่น 
๑. ระบุสวนประกอบและ
บรรยายหนาที่ของแตละ
สวนประกอบขอวงจรไฟฟา
อยางงายจากหลักฐานเชิง
ประจักษ 
๒. เขียนแผนภาพและตอ
วงจรไฟฟาอยางงาย 
๓. ออกแบบการทดลองและ
ทดลองดวยวิธีท่ีเหมาะสมใน
การอธิบายวิธีการและผลของ
การตอเซลลไฟฟาแบบอนุกรม 
๔. ตระหนักถึงประโยชนของ
ความรูของการตอเซลลไฟฟา
แบบอนุกรมโดยบอกประโยชน
และการประยุกตใชใน
ชีวิตประจำวัน 
๕. ออกแบบการทดลองและ
ทดลองดวยวิธีท่ี 
เหมาะสมในการอธิบายการตอ 

การใชทักษะ
กระบวน 
การทาง
วิทยาศาสตร 

ทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร 

-ใฝเรียนรู 
-มุงมั่นในการทำงาน 
-มีวินัย 
-อดทน 

ว งจ ร ไฟ ฟ าอย าง ง า ยป ระกอบ ด ว ย
แ ห ล งก ำ เนิ ด ไฟ ฟ า ส าย ไฟ ฟ า แ ล ะ
เค รื่ อ ง ใช ไฟ ฟ าห รื อ อุ ป ก รณ ไฟ ฟ า
แหลงกำเนิดไฟฟา 
เมื่อนำเซลลไฟฟาหลายเซลลมาตอเรียง
กันโดยใหขั้วบวกของเซลลไฟฟาเซลลหนึ่ง
ตอกับข้ัวลบของอีกเซลลหนึ่งเปนการตอ
แบ บ อนุ ก รม ท ำให มี พ ลั งงาน ไฟ ฟ า
เหมาะสมกับเครื่องใชไฟฟาซึ่งการตอ
เซลลไฟฟาแบบอนุกรมสามารถนำไปใช
ประโยชนในชีวิตประจำวัน 
 
การตอหลอดไฟฟาแบบอนุกรมเมื่อถอด
หลอดไฟฟาดวงใดดวงหนึ่ งออกทำให
หลอดไฟฟาที่เหลือดับทั้งหมดสวนการตอ
หลอดไฟฟาแบบขนานเมื่อถอดหลอด
ไฟฟาดวงใดดวงหนึ่งออกหลอดไฟฟาที่
เหลือก็ยังสวางได 
เมื่อนำวัตถุทึบแสงมากั้นแสงจะเกิดเงาบน 

- 



159 
 

ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการ
เรียนรูทองถิ่น 

หลอดไฟฟาแบบอนุกรมและ
แบบขนาน 
๖. ตระหนักถึงประโยชนของ
ความรูของการตอหลอดไฟฟา
แบบอนุกรมและแบบขนานโดย
บอกประโยชนขอจำกัดและการ
ประยุกตใชในชีวิตประจำวัน 
๗. อธิบายการเกิดเงามืดเงามัว
จากหลักฐานเชิงประจักษ 
๘. เขียนแผนภาพรังสีของแสง
แสดงการเกิดเงามืดเงามัว 

   ฉากรับแสงที่อยูดานหลังวัตถุโดยเงามี
รูปรางคลายวัตถุที่ทำใหเกิดเงาเงามัวเปน
บริเวณที่มีแสงบางสวนตกลงบนฉากสวน
เงามืดเปนบริเวณที่ไมมีแสงตกลงบนฉาก
เลย 
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สาระที ่๓ วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ 
 มาตรฐาน ว ๓. ๑ เขาใจองคประกอบลักษณะกระบวนการเกิดและวิวัฒนาการของเอกภพกาแล็กซีดาวฤกษและระบบสุริยะรวมทั้งปฏิสัมพันธภายใน
ระบบสุริยะที่สงผลตอส่ิงมีชีวิตและการประยุกตใชเทคโนโลยีอวกาศ 

ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

๑. สรางแบบจำลองที่อธิบายการ
เ กิ ด แ ล ะ เ ป รี ย บ เ ที ย บ
ปรากฏการณ สุริยุปราคาและ
จันทรุปราคา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒ . อ ธิ บ า ย พั ฒ น า ก า ร ข อ ง
เทคโนโลยีอวกาศและยกตัวอยาง
การนำเทคโนโลยีอวกาศมาใช
ประโยชนในชีวิตประจำวันจาก
ขอมูลที่รวบรวมได 

การใชทักษะกระบวน 
การทางวิทยาศาสตร 

ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร 

-ใฝเรียนรู 
-มุงมั่นในการทำงาน 
-มีวินัย 
-อดทน 

เมื่อโลกและดวงจันทรโคจรมาอยูใน
แนวเสนตรงเดียวกันกับดวงอาทิตยใน
ระยะทางที่เหมาะสมทำใหดวงจันทร
บังดวงอาทิตยเงาของดวงจันทรมายัง
โล กผู สั ง เก ต ที่ อ ยู บ ริ เวณ เงาจ ะ
ม อ ง เห็ น ด ว งอ า ทิ ต ย มื ด ไป เกิ ด
ปรากฏการณ สุริยุปราคาซึ่ งมี ท้ั ง
สุ ริ ยุ ป ราคา เต็ มดว งสุ ริ ยุ ป ราคา
บางสวนและสรุิยุปราคาวงแหวน 
เทคโน โลยี อวกาศ เริ่มจ ากความ
ตองการของมนุษยในการสำรวจวัตถุ
ทองฟามีการนำเทคโนโลยีอวกาศบาง
ป ร ะ เ ภ ท ม า ป ร ะ ยุ ก ต ใ ช ใ น
ชีวิตประจำวัน 

- 
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สาระที ่๓ วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ 
มาตรฐาน ว ๓.๒ เขาใจองคประกอบและความสัมพันธของระบบโลกกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลกและบนผิวโลกธรณีพิบัติภัยกระบวนการ
เปล่ียนแปลงลมฟาอากาศและภูมิอากาศโลกรวมท้ังผลตอส่ิงมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 
 

ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ(P) คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

๑ . เ ป รี ย บ เ ที ย บ
กระบวนการเกิดหินอัคนี 
หินตะกอนและหินแปร
และอธิบายวัฏจักรหิน 
๒. บรรยายและ
ยกตัวอยางการใช
ประโยชนของหิน 
 
๓. สรางแบบจำลองที่ 

การใชทักษะกระบวน 
การทางวิทยาศาสตร 

ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร 

-ใฝเรียนรู 
-มุงมั่นในการทำงาน 
-มีวินัย 
-อดทน 

หินเปนวัสดุแข็งเกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติประกอบดวย
แรตั้งแตหนึ่งชนิดขึ้นไป
สามารถจำแนกหินตาม
กระบวนการเกิดไดเปน๓
ประเภทไดแกหินอัคนีหิน
ตะกอนและหินแปรหินใน
ธรรมชาตทิั้ง๓ประเภท
เปลี่ยนแปลงจากประเภท
หนึ่งไปเปนอีกประเภทหนึ่ง
หรือประเภทเดิมไดโดยมี
แบบรูปการเปลี่ยนแปลง
คงท่ีและตอเนื่องเปนวัฏจักร 
มนุษยใชประโยชนจากแรใน
ชีวิตประจำวันในลักษณะ
ตางๆเชนนำแรมาทำ
เครื่องสำอางยาสีฟน 
ซากดึกดำบรรพเกิดจาก 
 

-สั ง เ ก ต 
เปรียบเทียบ หินที่
พ บ บ ริ เว ณ ห น า
อาคารเรียนและหิน
ที่พบบริเวณสวน 
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ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ(P) คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

อธิบายการเกิดซากดึกดำ
บรรพและคาดคะเน
สภาพแวดลอมในอดีต
ของซากดึกดำบรรพ 
 
๔. เปรียบเทียบการเกิด
ลมบกลมทะเลและมรสุม 
รวมทั้งอธิบายผลที่มีตอ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม
จากแบบจำลอง 
 
 
๕. อธิบายผลของมรสุม
ตอการเกิดฤดูของ
ประเทศไทยจากขอมูลที่
รวบรวมได 
 
 
 
๖. บรรยายลักษณะและ 

   การทับถมหรือการประทับ
รอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตจน
เกิดเปนโครงสรางของซาก
สิ่งมีชีวิตที่ปรากฏอยูในหิน
เปนหลักฐานหนึ่งที่ชวย
อธิบายสภาพแวดลอมของ
พ้ืนที่ในอดีตเปนขอมูลใน
การศกึษาวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต 
ลมบกลมทะเลและมรสุม
เกิดจากพื้นดินและพ้ืนน้ำ
รอนและเย็นไมเทากันจึง
เกิดการเคลื่อนที่ของอากาศ
จากบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำ
ไปยังบริเวณท่ีมีอุณหภูมิสูง 
มรสุมเปนลมประจำฤดูเกิด
บริเวณเขตรอนของโลกซึ่ง
เปนบริเวณกวางระดับ
ภูมิภาคประเทศไทยไดรับ
ผลจากมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
น้ำทวมการกัดเซาะชายฝง 
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ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอนัพึงประสงค
(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

ผลกระทบของน้ำทวมการ
กั ด เซ าะช าย ฝ งดิ น ถ ล ม
แผนดินไหวสึนาม ิ
๗. ตระหนักถึงผลกระทบ
ของภัยธรรมชาติและธรณี
พิบัติภัยโดยนำเสนอ
แนวทางในการเฝาระวังและ
ปฏิบัติตนใหปลอดภัยจาก
ภัยธรรมชาติและธรณพีิบัติ
ภัยที่อาจเกิดในทองถ่ิน 
๘ . ส ร า งแ บ บ จ ำล อ งที่
อธิบายการเกิดปรากฏการณ
เรื อนกระจกและผลของ
ปรากฏการณ เรือนกระจก
ตอสิ่งมีชีวิต 
๙. ตระหนักถึงผลกระทบ
ของปรากฏการณเรือน
กระจกโดยนำเสนอแนว
ทางการปฏิบัติตนเพื่อลด
กิจกรรมที่กอใหเกิดแกส

เรือนกระจก 

   ดินถลมแผนดินไหวและ 
สึนามิมีผลกระทบตอชีวิต
และสิ่งแวดลอมแตกตาง
กันมนุษยควรเรียนรูวิธี
ปฏิบัติตนใหปลอดภัย 
 
 
 
 
 
ปรากฏการณเรือนกระจก
เกิดจากแกสเรือนกระจก
ในชั้นบรรยากาศของโลก
กักเก็บความรอนแลวคาย
ความรอนบางสวนกลับสู

ผิวโลกทำใหอากาศบนโลก
มีอุณหภูมิเหมาะสมตอการ

ดำรงชีวิต 

 

 
 



164 
 

สาระที ่๔ เทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว ๔.๒ เขาใจและใชแนวคิดเชิงคำนวณในการแกปญหาท่ีพบในชีวิตจริงอยางเปนขั้นตอนและเปนระบบใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการเรียนรูการทำงานและการแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพรูเทาทันและมีจริยธรรม 

ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอนัพึงประสงค
(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

๑. ใชเหตุผลเชิงตรรกะใน
การอธิบายและออกแบบ
วิธีการแกปญหาที่พบใน
ชีวิตประจำวัน 
 
 
 
 
๒ . ออ กแบ บ แล ะ เขี ยน
โป รแกรมอย างงาย เพ่ื อ
แกปญหาในชีวิตประจำวัน
ตรวจหาขอผิดพลาดของ
โปรแกรมและแกไข 
 
 
 
 
 
 
 

การใชทักษะกระบวน 
การทางวิทยาศาสตร 

ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร 

-ใฝเรียนรู 
-มุงมั่นในการทำงาน 
-มีวินัย 
-อดทน 

การแกปญหาอยางเปน
ขั้นตอนการใชเหตุผลเชิง
ตรรกะเปนการนำกฎเกณฑ
แนวคิดของการทำงานแบบ
วนซ้ำและเงื่อนไขการ
พิจารณากระบวนการ
ทำงานที่มีการทำงานแบบ
วนซ้ำหรือเงื่อนไข 
การออกแบบโปรแกรม
สามารถทำไดโดยเขียนเปน
ขอความหรือผังงาน 
การออกแบบและเขียน
โปรแกรมท่ีมีการใชตัวแปร 
การวนซ้ำการตรวจสอบ
เงื่อนไขการฝกตรวจหา
ขอผิดพลาดจากโปรแกรม
ซอฟตแวรที่ใชในการเขียน
โปรแกรมเชนScratch, 
logo การคนหาอยางมี
ประสิทธิภาพเปนการคนหา 

- 
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ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอนัพึงประสงค
(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

๓.ใชอินเทอรเน็ตในการ
คนหาขอมูลอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
๔. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ท ำ ง า น ร ว ม กั น อ ย า ง
ปลอดภัยเขาใจสิทธิและ
หนาที่ของตนเคารพในสิทธิ
ของผูอ่ืนแจงผูเก่ียวของเม่ือ
พบขอมูลหรือบุคคลที่ ไม
เหมาะสม 

   ขอมูลที่ไดตรงตามความ
ตองการในเวลาที่รวดเร็ว
การใชเทคนิคการคนหาขั้น
สูงเชนการใชตัวดำเนินการ
การระบุรูปแบบของขอมูล
หรือชนิดของไฟลการ
จัดลำดับผลลัพธจากการ
คนหาของโปรแกรมคนหา 
อันตรายจากการใชงานและ
อาชญากรรมทาง
อินเทอรเน็ตแนวทางในการ
ปองกันวิธีกำหนดรหัสผาน
การกำหนดสิทธิ์การใชงาน 
(สิทธิ์ในการเขาถึง) แนว
ทางการตรวจสอบและ
ปองกันมัลแวรอันตรายจาก
การติดตั้งซอฟตแวรที่อยูกับ
อินเทอรเน็ต 
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กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ 

สาระที่  1 วิทยาศาสตรชีวภาพ 
มาตรฐาน ว  1.1 เขาใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธระหวางส่ิงไมมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต
ตาง ๆ ในระบบนิเวศ การถายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากรปญหาและผลกระทบที่มีตอ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แนวทางในการอนุรักษทรพัยากรธรรมชาติและการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมรวมทั้งนำความรูไปใชประโยชน 

ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอนัพึงประสงค
(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

- - - - - - 
 
สาระที่  1วิทยาศาสตรชีวภาพ 
มาตรฐาน ว  1.2 เขาใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หนวยพื้นฐานของส่ิงมีชีวิต การลำเลียงสารผานเซลลความสัมพันธของโครงสราง และหนาท่ีของระบบตาง ๆ 
ของสัตวและมนุษยท่ีทางานสัมพันธกัน ความสัมพันธของโครงสราง และหนาท่ีของอวัยวะตาง ๆ ของพืชท่ีทำงานสัมพันธกันรวมท้ังนำความรูไปใช
ประโยชน 

ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

๑. เปรียบเทียบรูปราง
และโครงสรางของเซลล  
พืชและเซลลสัตว  รวมท้ัง
บรรยายหน าที่ ของ ผนั ง
เซลล  เยื่ อหุ ม เซลล  ไซ
โทพลาสซึม นิวเคลียส แวว
คิวโอล ไมโทคอนเดรีย และ
คลอโรพลาสต 

 

เซลลเปนหนวยพ้ืนฐาน
ของสิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิต
บางชนิ ดมี เซลล เพี ยง
เซลล เดียว บางชนิดมี
หลายเซลล  
-โครงสรางพ้ืนฐานที่พบ
ทั้งในเซลลพืชและเซลล
สัตว และสามารถสังเกต
ไดดวยกลองจุลทรรศน  

-การลงความเห็นจาก
ขอมูล 
-การสังเกต 

-มุงมั่นในการทำงาน 
-ใฝเรียนรู 

-เซลลเปนหนวยพ้ืนฐาน
ของสิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิต
บางชนิ ดมี เซลล เพี ยง
เซลล เดี ยว บางชนิ ดมี
หลายเซลล  
-โครงสรางพ้ืนฐานที่พบ
ทั้งในเซลลพืชและเซลล
สัตว และสามารถสังเกต
ไดดวย 

- 
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ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

๒. ใชกลองจุลทรรศนใช
แส งศึ กษ าเซลล และ
โครงสรางตาง ๆ ภายใน
เซลล 

ใชแสง   กลองจุลทรรศนใชแสง  

๓ . อธิ บ ายความสั ม พั นธ
ระหวางรูปรางกับการทำหนาที่
ของเซลล  

หนาที่และรูปรางของเซลล
ของสิ่งมีชีวิต 

-การลงความเห็นจาก
ขอมูล 

-ใฝเรียนรู -เซลลของสิ่งมีชีวิตมี
รู ป ร างลั กษ ณ ะที่
หลากหลายและมี
ความเหมาะสมกั บ
หนาที่ของเซลลนั้น  

- 

๔. อธิบายการจัดระบบของ
สิ่งมีชีวิต โดยเริ่ม  
จากเซลล เนื้อเยื่อ อวัยวะ 
ระบบอวัยวะ  
จนเปนสิ่งมีชีวิต  

เซลลหลายเซลลมารวมกัน 
เปนเนื้อเยื่อ เนื้อเยื่อหลาย
ชนิดมารวมกันและทำงาน 
รวมกันเปนอวัยวะ อวัยวะ
ตาง ๆ ทำงานรวมกัน เปน
ระบบอวัยวะ ระบบอวัยวะ
ทุกระบบทำงาน 
รวมกันเปนสิ่งมีชีวิต  

-การลงความเห็นจาก
ขอมูล 

-ใฝเรียนรู -พื ช แ ล ะ สั ต ว เป น
สิ่งมีชีวิตหลายเซลลมี
การจัดระบบ โดยเริ่ม
จากเซลลไปเปนเนื้อเยื่อ 
อวัยวะ ระบบอวัยวะ 
และสิ่งมีชีวิต  
 

 

๕. อธิบายกระบวนการแพร
และออสโมซิสจากหลักฐาน
เชิงประจักษ และยกตัวอยาง
การแพร และออสโมซิสใน
ชีวิตประจำวัน  

การนำสารเขาและออกจาก
เซลลมีหลายวิธี เชน การ
แพรออสโมซิส 
 
 

 

-การลงความเห็นจาก
ขอมูล 

-ใฝเรียนรู -เซลลมีการนำสารเขาสู
เซลลเพื่อใชกระบวนการ
ตาง ๆ ของเซลล และมี
การขจัดสารบางอยางที่
เซลล ไมตองการออก
นอกเซลล การนำสาร 
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ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

    เขาและออกจากเซลลมี
หลายวิธ ีเชน การแพร
ออสโมซิส 

 

๖. ระบุปจจัยที่จำเปนในการ
สั งเคราะห ด วยแสงและ
ผลผลิตท่ี เกิดข้ึนจากการ
สังเคราะหดวยแสง โดยใช
หลักฐานเชิงประจักษ  

-กระบวนการสังเคราะห
ดวยแสงของพืชที ่
 

-การลงความเห็นจาก
ขอมูล 

-ใฝเรียนรู -กระบวนการสังเคราะห
ดวยแสงของพืชที่เกิดขึ้น
ใน ค ล อ โ ร พ ล า ส ต
จำเป นตองใชแสง แกส
คาร บ อน ได ออก ไซด
ค ล อ โรฟ ล ล  แ ล ะน้ ำ 
ผล ผ ลิ ตที่ ได จ ากก าร
สังเคราะหดวยแสง ไดแก 
น้ำตาลและแกสออกซิเจน 

 

๗. อธิบายความสำคัญของ
การสังเคราะหดวยแสงของ
พื ช ต อ สิ่ ง มี ชี วิ ต แ ล ะ
สิ่งแวดลอม  
๘. ตระหนักในคุณคาของ
พืชที่ มี ต อสิ่ งมี ชี วิต และ
สิ่งแวดลอม โดยการรวมกัน
ปลูกและดูแล รักษาตนไมใน
โรงเรียนและชุมชน  

-การสังเคราะหดวยแสง เปน
กระบวนการท่ีสามารถนำ
พลังงานแสงมาเปลี่ยนเปน
พลังงานในรูป สารประกอบ
อินทรียและเก็บสะสมใน
รูปแบบตาง ๆ พืชจึงเปน
แหลงอาหารและ พลังงานที่
สำคั ญ ของสิ่ งมี ชี วิ ตอื่ น 
นอกจากนี้  กระบวนการ
สังเคราะหดวยแสงยังเปน
กระบวนการหลักในการ  

-การลงความเห็นจาก
ขอมูล 

-ใฝเรียนรู -การสังเคราะหดวยแสง 
เป น ก ระบ วน การ ท่ี
สามารถนำพลังงานแสง
มาเปลี่ยนเปนพลังงานใน
รูป สารประกอบอินทรีย
และเก็บสะสมในรูปแบบ
ตาง ๆ พืชจึงเปนแหลง
อาหารและ พลังงานท่ี
สำคัญของสิ่ งมีชีวิตอ่ืน 
นอกจากนี้ กระบวนการ
สังเคราะหดวยแสงยัง  
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ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

 สรางแกสออกซิ เจนให กับ
บรรยากาศ 

  เปนกระบวนการหลักใน
การสรางแกสออกซิเจน
ใหกับบรรยากาศ  
 
 

 

๙. บรรยายลั กษณะและ
หนาที่ของไซเล็ม  
และโฟลเอม  
๑ ๐ . เขี ยน แผน ภ าพที่
บรรยายทิศทางการลำเสียง
สารในไซเล็มและโฟลเอ็ม
ของพืช  

-บรรยายลั กษณ ะและ
หนาที่ของไซเล็ม  
และโฟลเอม  ซึ่ ง เป น
เนื้อเยื่อ ทำหนาท่ีลำเสียง
น้ำและธาตุอาหาร  
 

-การลงความเห็นจาก
ขอมูล 

-ใฝเรียนรู -พืชมีไซเล็มและโฟลเอ็ม 
ซึ่งเปนเน้ือเยื่อ ทำหนาที่
ลำเสียงน้ำและธาตุอาหาร 
มีทิศทางลำเสียงจากราก
ไปสูลำตน ใบ และสวนตาง 
ๆ ของพืช เพ่ือใช  ในการ
สังเคราะหดวยแสง รวมถึง
กระบวนการอื่น ๆ  
สวนโฟลเอ็มทำหนาที่ลำ
เสียงอาหารท่ีไดจากการ 
สังเคราะหดวยแสง มีทิศทาง
ลำเสียงจากบริเวณที่มี การ
สังเคราะหดวยแสงไปสูสวน
ตาง ๆ ของพืช  
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ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

๙. บรรยายลั กษณะและ
หนาที่ของไซเล็ม  
และโฟลเอม  
๑ ๐ . เขี ยน แผน ภ าพที่
บรรยายทิศทางการลำเสียง
สารในไซเล็มและโฟลเอ็ม
ของพืช  

-บรรยายลักษณะและ
หนาที่ของไซเล็ม  
และโฟลเอม  ซึ่ ง เป น
เนื้ อเยื่ อ ทำหน าที่ ลำ
เสียงน้ำและธาตุอาหาร  
 

-การลงความเห็นจาก
ขอมูล 

-ใฝเรียนรู -พืชมีไซเล็มและโฟลเอ็ม 
ซึ่งเปนเน้ือเยื่อ ทำหนาที่
ลำเสียงน้ำและธาตุอาหาร 
มีทิศทางลำเสียงจากราก
ไปสูลำตน ใบ และสวนตาง 
ๆ ของพืช เพ่ือใช ในการ
สังเคราะหดวยแสง รวมถึง
กระบวนการอื่น ๆ  
สวนโฟลเอ็มทำหนาที่ลำ
เสียงอาหารท่ีไดจากการ 
สั งเคราะห ด วยแสง มี
ทิศทางลำเสียงจากบริเวณ
ที่มี การสังเคราะหดวยแสง
ไปสูสวนตาง ๆ ของพืช  

 

๑๑. อธิบายการสืบพันธุ
แบบอาศัยเพศ และไมอาศัย
เพศของพืชดอก  
๑ ๒ . อ ธิ บ าย ลั ก ษ ณ ะ
โครงสรางของดอกที่มีสวน  
ท ำให เกิ ดการถ ายเรณู  
รวมทั้งบรรยาย การปฏิสนธิ
ของพืชดอก การเกิดผลและ
เมล็ด การกระจายเมล็ด  

มีความรูเรื่อง การสืบ
พันธแบบอาศัยเพศกับ
แบบไมอาศัยเพศของ
พืช 

-การลงความเห็นจาก
ขอมูล 

-ใฝเรียนรู พืชดอกทุกชนิดสามารถ
สืบพันธุแบบอาศัยเพศได  
และบางชนิ ดสามารถ
สืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ
ได  
-การสืบพันธุแบบอาศัยเพศ
เปนการสืบพันธุที่มี  
การผสมกันของสเปรมกับ
เซลลไข การสืบพันธุ  
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ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

และการงอกของเมล็ด  
๑๓. ตระหนักถึงความสำคัญ
ของสัตวที่ชวย  
ในการถายเรณูของพืชดอก 
โดยการไมทำลาย ชีวิตของ
สัตวที่ชวยในการถายเรณ ู

   แบบอาศัยเพศของพืชดอก
เกิดขึ้นที่ดอก โดยภายใน  
อับเรณูของสวนเกสรเพศ
ผูมีเรณู ซึ่งทำหนาที่  
สรางสเปรม ภายในออวุล
ของสวนเกสร เพศเมีย  
มีถุ งเอ็มบริโอ ทำหน าท่ี
สรางเซลลไข  
-การสืบพันธุแบบไมอาศัย
เพศ เปนการสืบพันธุที่พืช  
ตนใหม ไม ได เกิดจากการ
ปฏิสนธิระหวางสเปรม 
กับเซลลไข แตเกิดจากสวน
ตาง ๆ ของพืช เชน ราก  
ล ำ ต น  ใ บ  มี ก า ร
เจริญเติบโตและพัฒนาข้ึน
มาเปนตนใหม 

 

๑๔. อธิบายความสำคัญของ
ธาตุอาหารบางชนิดท่ีมีผลตอ
การเจริญเติบโตและการ 
ดำรงชีวิตของพืช  
๑๕. เลือกใชปุยที่มีธาต ุ

-ธาตุอาหารที่จำเปนตอ 
เจริญ เติ บโตและการ
ดำรงชีวิตของพืช 
-พืชตองการธาตุอาหาร
บางชนิดในปริมาณมาก  
ไดแก ไนโตรเจน  

-การลงความเห็นจาก
ขอมูล 

-ใฝเรียนรู -พืชตองการธาตุอาหารที่
จำเปนหลายชนิดในการ
ดำรงชีวิต  
-พืชตองการธาตุอาหารบาง
ชนิดในปริมาณมาก  
ไดแก ไนโตรเจน  
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ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ

(P) 
คุณลักษณะอนัพึงประสงค

(A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

อาหารเหมาะสมกับพืช  
ในสถานการณท่ีกำหนด 

ฟอสฟอรัส โพแทสเซยีม 
 

  ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม จึง
ตองมีการใหธาตุอาหารใน
รูปของปุ ยกั บพื ชอย าง
เหมาะสม 

 

๑๖. เลือกวิธีการขยายพันธุ
พืชใหเหมาะสมกับ  
ความตองการของมนุษย โดย
ใชความรูเกี่ยวกับ  
การสืบพันธุของพืช  
๑๗. อธิบายความสำคัญของ
เทคโนโลยี  
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชใน
การใชประโยชน  
ดานตาง ๆ   
๑๘. ตระหนักถึงประโยชน
ของการขยายพันธุ พืช โดย
ก ารน ำค ว าม รู ไป ใช ใน
ชีวิตประจำวัน  

-สามารถนำความรู
เรื่องการสืบพันธุ  
แบบอาศัยเพศและไม
อาศัยเพศ มาใชในการ 
ขยายพั นธุ เพ่ื อเพิ่ ม
จำนวน  
-การนำความรู เรื่อง
การสืบพันธุแบบไม
อาศัยเพศ ของพืชมา
ใช ในการขยายพันธุ  
เพ่ือใหไดพืชที่มี  

- - -มนุษยสามารถนำความรู
เรื่องการสืบพันธุ  
แบบอาศัยเพศและไมอาศัย
เพศ มาใชในการขยายพันธุ
เพ่ือเพ่ิมจำนวนพืช เชน 
การใชเมล็ดท่ีได จากการ
สืบพันธุแบบอาศัยเพศมา
เพาะเลี้ยง วิธีการนี้ จะได
พืชในปริมาณมาก แตอาจ
มีลักษณะที่ แตกต าง ไป
จากพอแม  

- 
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สาระที่  1   วิทยาศาสตรชีวภาพ 
มาตรฐาน ว  1.3   เขาใจกระบวนการและความสำคัญของการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม การเปล่ียนแปลงทางพันธุกรรมท่ีมีผลตอ
สิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมท้ังนำความรูไปใชประโยชน 
 

ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ(P) คุณลักษณะอนัพึงประสงค
(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

- - - - - - 
 
สาระที่ 2วิทยาศาสตรกายภาพ 
มาตรฐาน ว 2.1 เขาใจสมบัติของสสาร องคประกอบของสสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของสสารกับโครงสรางและแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค 
หลักและธรรมชาติของการเปล่ียนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ(P) คุณลักษณะอนัพึงประสงค
(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

๑ . อธิ บ ายสม บั ติ ถ าม
กายภาพบางประการของ 
ธาตุโลหะ อโลหะ และก่ึง
โลหะ โดยใชหลักฐานเชิง
ป ระจั กษ ท่ี ได จากการ
สังเกตและการทดสอบ และ
ใช ส ารสน เทศที่ ได จาก
แหลงขอมูลตาง ๆ รวมทั้ง
จั ด กลุ ม ธาตุ เป น โลห ะ 
อโลหะ และก่ึงโลหะ  

สมบัติของธาตุ  โลหะ 
อโลหะ และก่ึงโลหะ 

-การลงความเห็นจาก
ขอมูล 

-มุงมั่นในการทำงาน 
-ใฝเรียนรู 

-ธาตุแตละชนิดมีสมบัติ
เฉพาะตัวและมีสมบัติทาง
กายภาพบางประการ
เห มื อ น กั น แ ล ะ บ า ง
ป ร ะก า รต า งกั น  ซึ่ ง
สามารถนำมาจัดกลุมธาตุ
เปนโลหะ อโลหะ และก่ึง
โลหะ ธาตุโลหะมีจุดเดือด 
จุดหลอมเหลวสูง มีผิวมัน
วาว นำความรอนนำไฟฟา 
ดึ งเป นเสน หรือตี  เปน
แผนบาง  ๆได และม ี 

- 
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ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ(P) คุณลักษณะอนัพึงประสงค
(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

    ความหนาแนนทั้งสูงและต่ำ 
ธาตุอโลหะ มีจุดเดือด  
จุดหลอมเหลวต่ำ มีผิวไม
มัน วาว ไมนำความรอน ไม
นำไฟฟาเปราะแตกหักงาย
และมีความหนาแนนต่ ำ 
ธาตุ ก่ึงโลหะมีสมบัติบาง
ประการเหมือนโลหะ และ
สมบัตเิหมือนอโลหะ 

 

๒. วิเคราะหผลจากการใช
ธาตุโลหะ อโลหะ ก่ึงโลหะ 
และธาตุกัมมันตรังสี ที่มีตอ
สิ่ งมี ชี วิ ต  สิ่ งแ ว ด ล อ ม 
เศรษฐกิจและสั งคม จาก
ขอมูลที่ รวบรวมได  
๓. ตระหนักถึงคุณคาของการ
ใชธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ 
ธาตุกัมมันตรังสี โดยเสนอ  
แนวทางการใช ธาตุ อย าง
ปลอดภัย คุมคา 

ประโยชนของการใช
ธาตุ โลหะ อโลหะ ก่ึง
โ ล ห ะ  แ ล ะ ธ า ตุ
กัมมันตรังส ี

-การลงความเห็นจาก
ขอมูล 

-มุงมั่นในการทำงาน 
-ใฝเรียนรู 

-ธาตุโลหะ อโลหะ และก่ึง
โลหะ ที่สามารถแผรังสีได  
จัดเปนธาตุกัมมันตรังสี  
-ธาตุมีท้ังประโยชนและโทษ 
การใชธาตุโลหะ อโลหะ  
ก่ึงโลหะ ธาตุกัมมันตรังสี 
ควรคำนึงถึงผลกระทบตอ  
สิ่ งมี ชี วิ ต  สิ่ งแ วดล อม 
เศรษฐกิจและสังคม  

 

๔. เปรียบเทียบจุดเดือด จุด
หลอมเหลวของ สารบริสุทธิ์
และสารผสม โดยการวดั 

-ศึกษาการจำแนกสาร
บ ริ สุ ท ธิ์ แ ล ะ
สารประกอบ 

-การลงความเห็นจาก
ขอมูล 

-มุงมั่นในการทำงาน 
-ใฝเรียนรู 

สารบริสุทธิ์ประกอบดวย
สารเพียงชนิดเดียว สวนสาร
ผสมประกอบดวยสารตั้งแต  
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ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ(P) คุณลักษณะอนัพึงประสงค
(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

อุณหภูมิ เขียนกราฟ แปล
ความหมายขอมูลจากกราฟ  
หรือสารสนเทศ 

   ๒ ชนิดขึ้นไป สารบริสุทธิ์
แตละชนิดมีสมบัติบาง
ป ร ะ ก า ร ท่ี เป น  ค า
เฉพาะตัว เชน จุดเดือด
และจุดหลอมเหลวคงที่  
แตสารผสมมีจุดเดือดและ
จุดหลอมเหลวไมคงที่  
ขึ้นอยูกับชนิดและสัดสวน
ของสารท่ีผสมอยูดวยกัน 

 

๕. อธิบายและเปรียบเทียบ
ความหนาแน นของสาร
บริสุทธิ์และสารผสม  
๖. ใชเครื่องมือเพ่ือวัดมวล
และปริมาตรของ  
สารบริสุทธิ์และสารผสม  

-ศึกษาสมบัติของสาร
บริสุทธิ์และสารผสม 

-การลงความเห็นจาก
ขอมูล 

-มุงมั่นในการทำงาน 
-ใฝเรียนรู 

-สารบริสุทธิ์แตละชนิดมี
ความหนาแนน หรือมวลตอ  
หนึ่งหนวยปริมาตรคงที่  
เปนคาเฉพาะของสารนั้น 
ณ สถานะและอุณหภู มิ
หนึ่ ง แตสารผสมมีความ
หนาแนนไมคงที่ขึ้นอยูกับ
ชนิดและสัดสวนของสาร
ที่ผสมอยู ดวยกัน  

 

๗ . อ ธิ บ า ย เ ก่ี ย ว กั บ
ความสัมพันธระหวาง 
อะตอม ธาตุ และสารประกอบ 
โดยใช  แบ บจำลองและ
สารสนเทศ  

ศึกษาสมบัติของธาตุ
และสารประกอบ โดย
ใชแบบจำลองอะตอม 

-การลงความเห็นจาก
ขอมูล 

-มุงมั่นในการทำงาน 
-ใฝเรียนรู 

-สารบริสุทธิ์แบงออกเปน
ธาตุและสารประกอบ  
ธาตุประกอบดวยอนุภาค
ที่ เล็ ก ที่ สุ ด ที่ เรี ย กว า
อะตอม ธาตุแตละชนิด  
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ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ(P) คุณลักษณะอนัพึงประสงค
(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

    ประกอบดวยอะตอมเพียง
ชนิ ด เดี ยวไม ส ามารถ
แยกสลายเปนสารอ่ืนได
ดวยวิธีทางเคมี 
ธาตุตั้งแต ๒ ชนิดข้ึนไป
รวมตั ว กั นทางเค มี ใน
อัตราสวน คงท่ี มีสมบัติ
แตกตางจากธาตุที่ เปน
องคประกอบ สามารถ
แยกเปนธาตุไดดวยวิธีทาง
เคมีธาตุและ สารประกอบ
สามารถเขียนแทนไดดวย
สูตรเคม ี

 

๘. อธิบายโครงสรางอะตอม
ที่ประกอบดวย โปรตอน 
นิวตรอน และอิเล็กตรอน 
โดยใช แบบจำลอง  

-ศึ กษาองคประกอบ
ของอะตอม โดยใช
แบบจำลอง 
 

-การลงความเห็นจาก
ขอมูล 

-มุงมั่นในการทำงาน 
-ใฝเรียนรู 

-อะตอมประกอบด วย
โปรตอน นิวตรอน และ 
อิ เล็กตรอน โปรตอนมี
ประจุไฟฟาบวก ธาตุชนิด 
เดียวกันมีจำนวนโปรตอน
เทากันและเปนคาเฉพาะ
ของธาตุนั้น นิวตรอนเปน
กลางทางไฟฟา สวน  
อิเล็กตรอนมีประจุไฟฟา
ลบ เมื่ออะตอมมีจำนวน  
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ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ(P) คุณลักษณะอนัพึงประสงค
(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

    โปรตอน เท ากั บจำนวน
อิเล็กตรอน จะเปนกลาง
ทางไฟฟ า โปรตอนและ
นิวตรอนรวมกันตรงกลาง 
อะตอมเรียกวา นิวเคลียส 
สวนอิเล็กตรอนเคลื่อนที่  
อยูในที่วางรอบนิวเคลียส 

 

๙. อธิบายและเปรียบเทียบ
การจัดเรียงอนุภาค 
แรงยึดเหนี่ยวธาตุอนุภาค 
และการเคลื่อนที่  
ของอนุภาคของสสารชนิด
เดียวกันในสถานะ 
ของแข็ง ของเหลว และแกส 
โดยใชแบบจำลอง  

ศึกษาสถานะของสาร 
ไดแก ของแข็ง ของเหลว 
และแกส 
 

-การลงความเห็นจาก
ขอมูล 

-มุงมั่นในการทำงาน 
-ใฝเรียนรู 

สถานะของแข็ง ของเหลว 
แก ส  จะมี  การจั ด เรี ย ง
อนุภาค แรงยึดเหนี่ยวธาตุ
อนุภาคการเคลื่อนที่ของ
อนุภาคแตกตางกัน ซึ่งมีผล
ตอรูปรางและปริมาตรของ
สสาร 
-อนุภาคของของแข็งเรียง
ชิดกัน มีแรงยึดเหนี่ยว ทำ
ใหมี รูปรางและปริมาตร
คงที่  
-อนุภาคของของเหลวอยู
ใกลกัน มีแรงยึดเหนี่ยว  
ธาตุ อนุ ภ าคน อยกว า
ของแข็งแตมากกวาแกส 
อนุภาคเคลื่อนท่ีไดแตไม  
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ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ(P) คุณลักษณะอนัพึงประสงค
(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

    เปนอิสระเทาแกส ทำใหมี 
รูปรางไมคงที่ แตปริมาตร
คงที่ 

 

๑๐. อธิบายความสัมพันธ
ระหวางพลังงาน 
ความรอนกับการเปลี่ยน
สถานะของสสาร โดย  
ใชหลักฐานเชิ งประจักษ
และแบบจำลอง  

ศึกษาการเปลี่ยนแปลง
สถานะของสารเม่ือมี
พ ลั ง ง า น เข า ม า
เกี่ยวของ 
 

-การลงความเห็นจาก
ขอมูล 

-มุงมั่นในการทำงาน 
-ใฝเรียนรู 

-ความร อนมี ผลต อการ
เปลี่ยนสถานะของสสาร 
เมื่ อ ให ค วามร อน แก
ของแ ข็ ง อนุ ภ าคของ
ของแข็ง จะมีพลังงานและ
อุณหภู มิ เพิ่ มขึ้ นจนถึ ง
ระดับหนึ่ง ซึ่งของแข็งจะ
ใชความรอนในการเปลี่ยน
สถานะเป น  ของเหลว 
เรียกความรอนท่ีใชในการ
เปลี่ยนสถานะจากของแข็ง
เปนของเหลววาความรอน
แฝงของ การหลอมเหลว 
และอุณหภูมิขณะเปลี่ยน
สถานะจะคงที่  เรี ยก
อุ ณ ห ภู มิ นี้ ว า  จุ ด
หลอมเหลว  
-เมื่ อ ให ค วามร อน แก
ของเหลว อนุ ภาคของ
ของเหลว จะมีพลังงานและ
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อุณหภู มิ เพ่ิ ม ข้ึนจนถึ ง
ระดับหนึ่ง ซึ่ง ของเหลวจะ
ใชความรอนในการเปลี่ยน
สถานะเปนแกส เรียกความ
รอนที่ ใช ในการเปลี่ ยน
สถานะจากของเหลว เปน
แกสวาความรอนแฝงของ
การกลายเป น ไอ และ 
อุ ณ หภู มิ ขณ ะเปลี่ ยน
ส ถาน ะจะค งที่  เรี ย ก
อุณหภูมินี้วา จุดเดือด  
-เมื่อทำใหอุณหภูมิของแกส
ลดลงจนถึงระดับหนึ่ง แกส
จ ะ เป ลี่ ย น สถ าน ะ เป น
ของเหลว เรียกอุณหภูมินี้  
ว า จุ ด ค วบ แน น  ซึ่ งมี
อุณหภูมิเดียวกับจุดเดือด
ของ ของเหลวนั้น  
-เมื่ อทำให อุณหภู มิ ของ
ของเหลวลดลงจนถึงระดับ  
หนึ่ ง ของเหลวจะเปลี่ ยน
สถานะเปนของแข็ง เรียก  
อุณหภูมินี้วา จุดเยือกแข็ง 
ซึ่งมีอุณหภูมิเดียวกับ  

จุดหลอมเหลวของของแข็งนั้น 
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สาระที่ 2  วิทยาศาสตรกายภาพ 
มาตรฐาน ว 2.2  เขาใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจาวัน ผลของแรงที่กระทาตอวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนท่ีแบบตาง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งนำความรูไป
ใชประโยชน 

ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอนัพึงประสงค
(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

๑. สรางแบบจำลองที่
อธิบายความสัมพันธ  
ระหวางความดันอากาศกับ
ความสูงจากพ้ืนโลก  

ศึกษาความสัมพันธ
ระห ว า งค วาม ดั น
อากาศกับความสูง 

-การลงความเห็นจาก
ขอมูล 

-มุงมั่นในการทำงาน 
-ใฝเรียนรู 

-เม่ือวัตถุอยูในอากาศจะมี
แรงที่อากาศกระทำตอ  
วัตถุในทุกทิศทาง แรงท่ี
อากาศกระทำตอวัตถุ
ขึ้นอยู กับขนาดพื้นที่ของ
วัตถุ นั้ น  แรงที่ อากาศ
กระทำตั้งฉาก กับผิววัตถุ
ต อห นึ่ งห น วย พ้ื น ที่
เรียกวาความดันอากาศ-
ค ว า ม ดั น อ า ก า ศ มี
ความสัมพันธกับความสูง
จากพ้ืนโลก โดยบริเวณท่ี
สู งจากพื้ น โลกขึ้ น ไป 
อากาศเบาบางลง มวล
อากาศนอยลง ความดัน
อากาศก็จะลดลง  

- 
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สาระที่ 2  วิทยาศาสตรกายภาพ 
มาตรฐาน ว 2. 3  เขาใจความหมายของพลังงาน การเปล่ียนแปลงและการถายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธระหวางสสารและพลังงาน พลังงานในชวีิตประ
จาวัน ธรรมชาติของคล่ืน ปรากฏการณที่เกี่ยวของกับเสียง แสง และคลื่นแมเหล็กไฟฟา รวมทั้งนำความรูไปใชประโยชน 

ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

๑ . วิ เค ร า ะ ห  แ ป ล
ความหมายขอมูล และ 
คำนวณปริมาณความรอน
ที่ ท ำ ให ส ส าร เป ลี่ ย น 
อุ ณ หภู มิ และเป ลี่ ยน
สถานะ โดยใชสมการโดย
ใชสมการ  Q=mc∆t  
และ Q=mL  
๒. ใช เทอรมอมิ เตอรใน
การวัดอุณหภูมิของ สสาร 

-ศึกษาความรอนที่ทำ
ให ส ส า ร เป ลี่ ย น
อุณหภู มิและเปลี่ยน
สถานะ  
-ศึ กษาการใช เทอร
มอมินเตอรในการวัด
อุณหภูม ิ

-การลงความเห็นจาก
ขอมูล 

-ใฝเรียนรู -เมื่อสสารไดรับหรือสูญเสียความ
รอนอาจทำใหสสารเปลี่ยนอุณหภูมิ 
เปลี่ยนสถานะ หรือเปลี่ยนรูปราง 
-ปริมาณความรอนที่ทำใหสสาร
เปลี่ยนอุณหภูมิข้ึนกับมวล ความ
ร อนจำเพาะ และอุณ หภู มิ ที่
เปลี่ยนไป  
-ปริมาณความรอนที่ทำใหสสาร
เปลี่ยนสถานะขึ้นกับมวลและความ
รอนแฝงจำเพาะ โดยขณะที่ สสาร
เปลี่ ยนสถานะ อุณหภู มิ จะไม
เปลี่ยนแปลง  

-จำแนกแหลงที่มาของ
เสียงรอบๆ โรงเรียน  

๓. สรางแบบจำลองท่ีอธิบาย
การขยายตัว หรือหดตัวของ
สสารเนื่องจากไดรับหรือ
สูญเสียความรอน  

-วัตถุเมื่ อไดรับความ
รอนจะขยายตัว เมื่ อ
สูญเสียความรอนจะหด
ตัว 
 

-การลงความเห็นจาก
ขอมูล 

-ใฝเรียนรู -ความรอนทำใหสสารขยายตัวหรือ
หดตัวได  
เนื่องจากเมื่อสสารไดรับความรอน
จะทำใหอนุภาค เคลื่อนที่ เร็วข้ึน 
ทำให เกิดการขยายตั ว แต เม่ือ
สสารคายความรอนจะทำให
อนุภาคเคลื่อนที่ชาลง ทำให เกิด
การหดตัว  
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ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

๔. ตระหนักถึงประโยชน
ของความรูของการหด  
และขยายตั วของ
สสารเนื่องจากความ
รอน  

โดยวิเคราะหสถานการณ
ป ญ หา และเสนอแนะ 
วิ ธี ก า ร น ำค ว าม รู ม า
แกปญหาในชีวิตประจำวัน 

-การหดและขยายตัว
ของสสารเนื่ องจาก
ความร อนนำไป ใช
ประโยชนไดดานตาง ๆ 
เชน การสรางถนน การ
สรางรางรถไฟ การทำ
เทอรมอมิเตอร 

-การลงความเห็นจาก
ขอมูล 
 

-ใฝเรียนรู -ความรูเรื่องการหดและขยายตัว
ของสสารเนื่องจาก 
ความรอนนำไปใชประโยชนไดดาน
ตาง ๆ เชน  
การสรางถนน การสรางรางรถไฟ 
การทำเทอรมอมิเตอร 

 

๕. วิเคราะหสถานการณ
การถายโอนความรอน  
แ ล ะ ค ำ น ว ณ
ปริมาณความรอน
ที่ถายโอน  
ธาตุ สส ารจน เกิ ด
สมดุลความรอนโดย
ใช สมการ 
Qสูญเสีย= Qไดรับ  

-ศึกษาการถายโอนความ
รอน 
-การเกิดสมดุลความรอน 
ซึ่ งเป นไปตามกฎการ
อนุรักษพลังงาน 

-การลงความเห็นจาก
ขอมูล 
 

-ใฝเรียนรู -ความรอนถายโอนจากสสารท่ีมี
อุณหภู มิ สู งกว าไปยั งสสารที่ มี
อุณหภูมิต่ำกวาจนกระทั่งอุณหภูมิ
ของ สสารทั้งสองเทากันสภาพที่สสาร
ทั้ งสองมี อุณหภูมิ เทากัน เรียกวา 
สมดุลความรอน  
-เมื่ อมีการถายโอนความรอนจาก
สสารที่มีอุณหภูมิ  
ตางกันจนเกิดสมดุลความรอน ความ
รอนที่ เพิ่ มขึ้ น  ของสสารหนึ่ งจะ
เทากับความรอนท่ีลดลงของ อีกสสาร
หนึ่ง ซึ่งเปนไปตามกฎการอนุรักษ
พลังงาน 
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ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

๖. สรางแบบจำลองที่
อธิบายการถายโอนความ
รอนโดยการนำความรอน 
การพาความรอน การแผ
รังสีความรอน  

-การถายโอนความรอนมี 
๓ แบบ คือ การนำความ
รอน การพาความรอน
และการแผ รั งสี ความ
รอน  

-การลงความเห็นจาก
ขอมูล 
 

-ใฝเรียนรู -การถายโอนความรอนมี ๓ แบบ คือ 
การนำความรอน การพาความรอน
และการแผรังสีความรอน การนำ
ความรอนเปนการถายโอนความรอน
ที่อาศัยตัวกลาง โดยที่ตัวกลางไม
เคลื่อนที่การพาความรอนเปนการ
ถายโอนความรอนที่อาศัย ตัวกลาง 
โดยท่ีตัวกลางเคลื่อนที่ไปดวย สวน
การแผรังสีความรอนเปนการถาย
โอนความรอนท่ีไมตองอาศัยตัวกลาง 

 

๗. ออกแบบ เลือกใชและ
สรางอุปกรณ  
เ พ่ื อ แ ก ป ญ ห า ใ น
ชี วิ ตป ระจำวั น โดยใช
ความรู  
เก่ียวกับการถายโอนความ
รอน  

-ก า ร น ำ ค ว า ม รู
เก่ียวกับการถายโอน
ความรอนสามารถ
นำไปใชประโยชนใน
ชีวิตประจำวันได  

-การลงความเห็นจาก
ขอมูล 
 

-ใฝเรียนรู -ความรูเกี่ยวกับการถายโอนความ
รอนสามารถนำไปใชประโยชนใน
ชีวิตประจำวันได เชน การเลือกใช
วัสดุเพ่ือนำมาทำภาชนะบรรจุ
อาหารเพ่ือเก็บความรอน หรือการ
ออกแบบระบบระบายความรอนใน
อาคาร  
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สาระที่ 3วิทยาศาสตรโลก และอวกาศ 
 มาตรฐาน ว 3.1เขาใจองคประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี ดาวฤกษ และระบบสุริยะ รวมท้ังปฏิสัมพันธ
ภายในระบบสุริยะท่ีสงผลตอส่ิงมีชีวิตและการประยุกตใชเทคโนโลยีอวกาศ 
 

ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอนัพึงประสงค
(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

- - - - - - 
 
สาระที่ 3  วิทยาศาสตรโลก และอวกาศ 
มาตรฐาน ว 3.2  เขาใจองคประกอบ และความสัมพันธของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการ
เปล่ียนแปลงลมฟาอากาศและภูมิอากาศโลกรวมท้ังผลตอส่ิงมีชีวิตและสิ่งแวดลอม   

ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอนัพึงประสงค
(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

๑. สรางแบบจำลองที่อธิบาย
การแบงชั้น บรรยากาศ และ
เปรียบเทียบประโยชน  
ของบรรยากาศแตละชั้น  

-การแบงชั้นบรรยากาศ
โด ย ใช เก ณ ฑ ก า ร
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
ต าม ค ว าม สู ง แ บ ง
บรรยากาศ  
ไดเปน ๕ ชั้น ไดแก ชั้น
โทรโพสเฟยร, ชั้นสตรา
โตสเฟ ยร , ชั้ นมี โซส
เฟ ยร , ชั้ น เทอร โมส
เฟ ยรและชั้ นเอกโซส
เฟ ยร  ซึ่ งแต ละชั้ นมี
ประโยชนแตกตางกันไป 

-การลงความเห็นจาก
ขอมูล 
 

-ใฝเรียนรู -โลกมีบรรยากาศหอหุ ม 
นักวิทยาศาสตรใชสมบัติ 
และองค ป ระกอบของ
บ ร ร ย า ก า ศ ใน แ บ ง
บ ร รย าก าศ  ข อ ง โล ก
ออกเป นชั้ น  ซึ่ งแบ งได
หลายรูปแบบตามเกณฑ  
ที่ แตกต างกั น  โดยทั่ วไป
นักวิทยาศาสตรใชเกณฑ  
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตาม
ความสูงแบงบรรยากาศ  
ไดเปน ๕ ชั้น ไดแก ชั้นโทร 

-สังเกตลักษณะของหินท่ี
พบบริเวณโรงเรียน  
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ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอนัพึงประสงค
(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

    โพสเฟ ยร , ชั้ นสตราโตส
เฟยร , ชั้นมีโซสเฟยร , ชั้น
เทอรโมสเฟยรและชั้นเอก
โซสเฟยร 

 

๒. อธิบายปจจัยที่มีผลตอการ
เปลี่ยนแปลง องคประกอบ
ของลมฟาอากาศจากขอมูล  
ที่รวบรวมได  

-ศึ กษ าการเกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงของ ลมฟา
อากาศ ไดแก อุณหภูมิ
อากาศความกดอากาศ 
ลม ความชื้น เมฆ และ
หยาดน้ำฟา 
 

-การลงความเห็นจาก
ขอมูล 
 

-ใฝเรียนรู -ลมฟาอากาศ เปนสภาวะ
ของอากาศในเวลาหนึ่ง  
ของพื้ นที่ ห นึ่ งที่ มี การ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ขึ้นอยูกับ องคประกอบลม
ฟาอากาศ ไดแก อุณหภูมิ
อากาศความกดอากาศ ลม 
ความชื้น เมฆ และหยาดน้ำ
ฟ าโดยหยาดน้ำฟ าที่ พบ
บอยในประเทศไทยไดแก 
ฝน องคประกอบลมฟ า
อ าก าศ เป ลี่ ย น แ ป ล ง
ตลอดเวลาขึ้นอยูกับปจจัย
ตาง ๆ เชน ปริมาณรังสี
จ ากด ว งอ าทิ ต ย แ ล ะ
ลักษณะพื้นผิวโลกสงผลตอ
อุณหภูมิ อากาศ อุณหภูมิ
อากาศและปริมาณไอน้ำ
สงผลตอความชื้น  
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ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอนัพึงประสงค
(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

    ความกดอากาศสงผลตอลม 
ความชื้นและลมสงผลตอเมฆ 

 

๓. เปรียบเทียบกระบวนการ
เกิดพายุ ฝนฟาคะนองและ
พายุหมุนเขตรอน และผลที่
มี ต อ สิ่ ง มี ชี วิ ต แ ล ะ
สิ่งแวดลอม รวมทั้งนำเสนอ
แนวทางการปฏิบัติตนให
เหมาะสมและปลอดภัย  

-การเกิ ดพายุ ฝนฟ า
คะนอง  
-พายุหมุนเขตรอนเกิด
เหนือมหาสมุทร หรือ
ทะเล  
 

-การลงความเห็นจาก
ขอมูล 
 

-ใฝเรียนรู -พายุฝนฟาคะนอง เกิดจาก
การที่อากาศท่ีมีอุณหภูมิ
และความชื้นสูงเคลื่อนที่
ขึ้นสู ระดับความสูง ท่ี มี
อุณหภูมิต่ำลง จนกระทั่ง
ไอน้ ำในอากาศเกิดการ
ควบแนนเปนละอองน้ ำ 
และเกิดตอเนื่องเปนเมฆ 
ขนาดใหญ  พายุ ฝนฟ า
คะนองทำใหเกิดฝนตกหนัก 
ลม กรรโชกแรง ฟาแลบ
ฟ าผ า ซึ่ งอาจกอให เกิด
อั น ตราย ต อชี วิ ตและ
ทรัพยสิน  
-พายุหมุนเขตรอนเกิดเหนือ
มหาสมุทร หรือทะเล  
ที่น้ ำมีอุณหภูมิสู งตั้ งแต  
๒๖-๒๗ องศาเซลเซียส ขึ้น
ไป  
ทำใหอากาศท่ีมี อุณหภูมิ
และความชื้นสูงบริเวณนั้น  
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ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอนัพึงประสงค
(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

    เคลื่อนที่สูงขึ้นอยางรวดเร็ว
เปนบริเวณกวางอากาศ 
จากบริเวณอ่ืนเคลื่อนเขา
มาแทนที่และพัดเวียนเขา
หา ศูนยกลางของพายุ ยิ่ง
ใกลศูนยกลางอากาศจะ
เคลื่อนที่พัดเวียนเกือบเปน
วงกลมและมีอัตราเร็วสูง
ที่สุด พายุหมุนเขตรอนทำ
ใหเกิดคลื่นพายุซัดฝง ฝน
ตกหนัก ซึ่งอาจกอใหเกิด
อั น ต รายต อ ชี วิ ต แล ะ
ทรัพยสินจึงควรปฏิตนให
ป ล อดภั ย โด ยติ ด ต าม
ข าวสารการพยากรณ
อากาศ และไมเขาไปอยูใน
พ้ืนที่ที่เสี่ยงภัย  
 

 

๔. อธิบายการพยากรณอากาศ 
และพยากรณ  อากาศอยาง
งายจากขอมูลที่รวบรวมได  

ศึ กษาการพยากรณ
อากาศ และพยากรณ  
อากาศอยางงาย 

-การลงความเห็นจาก
ขอมูล 
 

-ใฝเรียนรู -การพยากรณอากาศเปน
การคาดการณลมฟาอากาศ
ที่จะเกิดข้ึนในอนาคตโดยมี
การตรวจวัดองคประกอบลม
ฟาอากาศการสื่อสาร 
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ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอนัพึงประสงค
(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

    แลกเปลี่ยนขอมูล
องคประกอบลมฟาอากาศ
ธาตุพ้ืนที่ การวิเคราะห
ขอมูลและสรางคำ
พยากรณอากาศ 
 

 

๕. ตระหนักถึงคุณคาของ
การพยากรณอากาศ 
โดยนำเสนอแนวทางการ
ปฏิบัติตนและการใช  
ประโยชน จากคำพยากรณ
อากาศ 

-การนำความรูดาน
พยากรณอากาศมาใช
ประโยชนดานตาง ๆ 
เชน การใช
ชีวิตประจำวัน การ
คมนาคม การเกษตร 
การปองกัน และเฝา
ระวังภัยพิบัตทิาง
ธรรมชาต ิ

-การลงความเห็นจาก
ขอมูล 
 

-ใฝเรียนรู -การพยากรณอากาศ
สามารถนำมาใชประโยชน
ดานตาง ๆ เชน การใช
ชีวิตประจำวัน การ
คมนาคม การเกษตร การ
ปองกัน และเฝาระวังภัย
พิบัติทางธรรมชาต ิ

 

๖. อธิบายสถานการณ และ
ผลกระทบ การเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศโลกจากขอมูล  
ที่รวบรวมได  

-ศกึษาผลกระทบที่
เกิดจาการ
เปลี่ยนแปลงของ
อุณหภูมิอากาศ 

-การลงความเห็นจาก
ขอมูล 
 

-ใฝเรียนรู -ภูมิอากาศโลกเกิดการ
เปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง  
โดยปจจัยทางธรรมชาติ 
แตปจจุบันการ
เปลี่ยนแปลง ภูมิอากาศ
เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว
เนื่องจากกิจกรรมของ 
มนุษยในการปลดปลอย  
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ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอนัพึงประสงค
(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

    แกสเรือนกระจกสู
บรรยากาศ แกสเรือน
กระจกท่ีถูกปลดปลอย
มากที่สุด ไดแก แกส 
คารบอนไดออกไซดซึ่ง
หมุนเวียนอยูในวฏัจักร
คารบอน 

 

๗. ตระหนักถึงผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลง ภูมิอากาศ
โลกโดยนำเสนอแนวทางการ
ป ฏิ บั ติ ต น ภ า ย ใต ก า ร
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก  

-ศึกษาผลกระทบของ
ก า ร เป ลี่ ย น แ ป ล ง
ภูมิอากาศตอสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดลอม โลก  

-การลงความเห็นจาก
ขอมูล 
 

-ใฝเรียนรู -การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
โลกกอใหเกิดผลกระทบ  
ตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 
การเพิ่มข้ึนของระดับทะเล 
การเปลี่ยนแปลงวัฏจักรน้ำ 
การเกิดโรคอุบัติใหมและ
อุบัติซ้ำ และการเกิดภัย
พิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรง
ขึ้น มนุษยจึงควรเรียนรูแนว
ทางการปฏิบัติตนภายใต
สถานการณดงักลาว ทั้ง
แนวทางการปฏิบัติตนให
เหมาะสมและแนวทางการ
ลดกิจกรรมที่สงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก  

 

 



190 
 

สาระที่ 4เทคโนโลย ี
มาตรฐาน ว 4.1 เขาใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วใชความรูและทักษะทางดานวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร และศาสตรอื่น ๆ เพื่อแกปญหา หรือพัฒนางานอยางมีความคิดสรางสรรคดวยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช 
เทคโนโลยีอยางเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลกระทบตอชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอม 

ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอนัพึงประสงค
(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

๑. อธิบายแนวคิดหลักของ
เทคโนโลยี ในชีวิตประจำวัน
และวิเคราะหสาเหตุ หรือ  
 
ป จ จั ย ที่ ส ง ผ ล ต อ ก า ร
เปลี่ยนแปลงของ  
เทคโนโลยี  

-ศึกษาการใชเทคโนโลยี
ในชีวิตประจำวัน 

-การลงความเห็นจาก
ขอมูล 
 

-ใฝเรียนรู -เทคโนโลยี เปนสิ่งที่มนุษย
สราง หรือพัฒนาขึ้น  
ซึ่งอาจเปนไดท้ังชิ้นงาน หรือ
วิธีการ เพื่อใชแกปญหา 
สนองความตองการ หรือเพ่ิม
ความสามารถ 
ในการทำงานของมนุษย  
-ระบบทางเทคโนโลยี เปน
กลุมของสวนตาง ๆตั้งแตสอง
สวนข้ึนไปประกอบเขา
ดวยกันและทำงาน รวมกัน
เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค โดย
ในการทำงานของระบบทาง
เทคโนโลยีจะประกอบไปดวย
ตัวปอน (input) 
กระบวนการ (procass) 
และผลผลิต (output) ที่
สัมพันธกัน นอกจากนี้ระบบ
ทางเทคโนโลยีอาจมีขอมูล 

- 
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ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอนัพึงประสงค
(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

    ยอนกลับ (feedback) เพ่ือ
ใชปรับปรุงการทำงานไดตาม
วัตถุประสงค ซึ่งการวิเคราะห
ระบบทางเทคโนโลยชีวยให
เขาใจองคประกอบและการ
ทำงานของเทคโนโลยี รวมถึง 
สามารถปรับปรุงใหเทคโนโลยี
ทำงานไดตามตองการ 
-เทคโนโลยีมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ซึ่ง
มีสาเหตุหรือปจจยัมาจาก
หลายดานเชน ปญหาความ
ตองการความกาวหนาของ
ศาสตรตาง ๆ  เศรษฐกิจ สังคม 

 

๒. ระบุปญหาหรือความ
ตองการในชีวิตประจำวัน  
รวบรวม วิเคราะหขอมูล
และแนวคิดที่เกี่ยวของ  
กับปญหา 

ศึกษาหาแนวทางการ
แก ป ญ หาโดยการ
วิเคราะหสภาพปญหา
น ำ ไป สู ก า ร ห า
แนวทางในการแกไข
ปญหา 

-การลงความเห็นจาก
ขอมูล 
 

-ใฝเรียนรู -ปญหาหรือความตองการใน
ชีวิตประจำวันพบไดจาก
หลายบริบทขึ้นกับ
สถานการณที่ประสบ -การ
แกปญหาจำเปนตองสืบคน 
รวบรวมขอมูลความรูจาก
ศาสตรที่เก่ียวของ เพื่อ
นำไปสูทางการแกปญหา 
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ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ

(P) 
คุณลักษณะอนัพึงประสงค

(A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

๓. ออกแบบวิธีการแกปญหา 
โดยวิเคราะหเปรียบเทียบ และ
ตัดสินใจเลือกขอมูลที่จำเปน  
นำเสนอแนวทางการแกปญหา
ใหผูอ่ืนเขาใจ วางแผนและ
ดำเนินการแกปญหา 

-วิเคราะห และ
ออกแบบวิธีการ
แกปญหา โดย
วิเคราะหเปรียบเทียบ 
และตัดสินใจเลือก
ขอมูลท่ีจำเปน 
นำเสนอแนวทางการ
แกปญหาใหผูอ่ืน
เขาใจ วางแผนและ
ดำเนินการแกปญหา 

-การลงความเห็นจาก
ขอมูล 
-การใชเทคโนโลย ี
 

-ใฝเรียนรู -การวิเคราะห เปรียบเทียบ 
และตัดสินใจเลือกขอมูลที่
จำเปน โดยคำนึงถึงเงื่อนไข
และทรัพยากร ที่มีอยู ชวย
ใหไดแนวทางการแกปญหา
ที่เหมาะสม 
-การออกแบบแนวทางการ
แกปญหาทำไดหลากหลาย
วิธี เชน การรางภาพ การ
เขียนแผนภาพการเขียนผัง 
-การกำหนดขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการทำงาน 
กอนดำเนินการแกปญหาจะ
ชวยใหทำงานสำเรจ็ได  
ตามเปาหมาย  

- 

๔. ทดสอบ ประเมินผล และ
ระบุขอบกพรอง  
ที่เกิดข้ึน พรอมทั้งหาแนว
ทางการปรับปรุง  
แกไข และนำเสนอผลการ
แกปญหา 

-ทำการทดสอบและ
ประเมินผลเปนการ
ตรวจสอบชิ้นงานหรือ
วิธีการวาสามารถ
แกปญหาไดตาม
วัตถุประสงคเพื่อหา
ขอบกพรอง และ 

-การลงความเห็นจาก
ขอมูล 
-การใชเทคโนโลย ี
 

-ใฝเรียนรู -การทดสอบและประเมินผล
เปนการตรวจสอบชิ้นงาน
หรือวิธีการวาสามารถ
แกปญหาไดตาม
วัตถุประสงคเพื่อหา
ขอบกพรอง และดำเนินการ
ปรับปรุงใหสามารถแกไข 
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ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอนัพึงประสงค
(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

 ดำเนินการปรับปรุงให
สามารถแกไขปญหาได  
-การนำเสนอผลงานเปน
การถายทอดแนวคิด
เพื่อให ผูอ่ืนเขาใจ
เก่ียวกับกระบวนการ
ทำงานและชิ้นงาน 
หรือวิธีการที่ได ซึ่ง
สามารถทำไดหลายวิธ ี
เชน การเขียนรายงาน
การทำแผนนำเสนอ
ผลงาน 

  ปญหาได  
-การนำเสนอผลงานเปนการ
ถายทอดแนวคิดเพื่อให  
ผูอื่นเขาใจเก่ียวกับ
กระบวนการทำงานและ
ชิ้นงานหรือวิธีการที่ได ซึ่ง
สามารถทำไดหลายวิธ ีเชน 
การเขียนรายงานการทำแผน
นำเสนอผลงาน 

 

๕. ใชความรูและทักษะ
เก่ียวกับวัสด ุอุปกรณ 
เครื่องมือ กลไก ไฟฟา หรือ
อิเล็กทรอนิกส เพ่ือแกปญหา
ไดอยางถูกตอง เหมาะสมและ 
ปลอดภัย  

-เลือกใชเครื่องมือ 
อุปกรณ วีการในการ
แกปญหาไดอยาง
ถูกตอง  
เหมาะสม และปลอดภัย 
รวมทั้งรูจักเก็บรักษา 

-การลงความเห็นจาก
ขอมูล 
-การใชเทคโนโลย ี
 

-ใฝเรียนรู -วัสดุแตละประเภทมีสมบัติ
แตกตางกัน เชน ไม โลหะ 
พลาสติก จึงตองมีการ
วิเคราะหสมบัติ เพ่ือเลือกใช
ใหเหมาะสมกับลักษณะของ
งาน 
-การสรางชิ้นงานอาจใช
ความรู เรื่องกลไกไฟฟา
อิเล็กทรอนิกส เชน LED บัซ
เซอร มอเตอร วงจรไฟฟา 
-อุปกรณและเครื่องมือในการ 
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ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอนัพึงประสงค
(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

    สรางชิ้นงาน หรือ  
พัฒนาวิธีการมีหลาย
ประเภท ตองเลือกใชให
ถูกตอง  
เหมาะสม และปลอดภัย 
รวมทั้งรูจักเก็บรักษา 

 

 
สาระที่ 4  เทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว 4.2เขาใจและใชแนวคิดเชิงคำนวณในการแกปญหาที่พบในชวีิตจริงอยางเปนขั้นตอนและเปนระบบ 
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู การทางาน และการแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ รูเทาทัน และมีจริยธรรม 

ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ(P) คุณลักษณะอนัพึงประสงค
(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

๑. ออกแบบอัลกอริทึมที่ ใช
แนวคิดเชิงนามธรรม  
เพื่อแกปญหาหรืออธิบายการ
ทำงานที่พบ  
ในชีวิตจริง  

-ส ร า ง แ น ว คิ ด เชิ ง
น ามธรรม  เป น ก าร
ประเมิ นความสำคัญ 
ของรายละเอี ยดของ
ปญหา แยกแยะสวนที่
เปนสาระสำคัญออกจาก
สวนที่ไมใชสาระสำคัญ  
 

-การลงความเห็นจาก
ขอมูล 
-การใชเทคโนโลย ี
 

-ใฝเรียนรู 
 

-แนวคิดเชิงนามธรรม เปน
การประเมินความสำคัญ  
ของรายละเอียดของปญหา 
แยกแยะสวนที่เปน
สาระสำคัญออกจากสวนท่ี
ไมใชสาระสำคญั  
-ตัวอยางปญหา เชน 
ตองการปูหญาในสนาม 
ตามพ้ืนท่ีที่กำหนด โดย
หญาหนึ่งผืนมีความกวาง
๕๐ เซนติเมตร ยาว ๕๐  
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ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ(P) คุณลักษณะอนัพึงประสงค
(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

    เซนติเมตร จะใชหญา 
ทั้งหมดก่ีผืน 

 

๒. ออกแบบและเขียน
โปรแกรมอยางงาย 
เพื่อแกปญหาทาง
คณิตศาสตร หรือ
วิทยาศาสตร 

-การออกแบบและเขียน
โปรแกรมที่มีการใชตัว
แปร เงื่อนไข วนซ้ำ  
-การออกแบบอัลกอริทึม 
เพื่อแกปญหาทาง
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตรอยางงาย 
-การแกปญหาอยางเปน
ขั้นตอนจะชวยให
แกปญหาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
-ซอฟตแวรท่ีใชในการ
เขียนโปรแกรม เชน  
Scratch, python, 
java, c 
-ตัวอยางโปรแกรม เชน 
โปรแกรมสมการการ
เคลื่อนที่ โปรแกรม
คำนวณหาพ้ืนท่ี 
โปรแกรมคำนวณดัชนี
มวลกาย 

-การลงความเห็นจาก
ขอมูล 
-การใชเทคโนโลย ี
 

-ใฝเรียนรู 
 

-การออกแบบและเขียน
โปรแกรมที่มีการใชตัวแปร  
เงื่อนไข วนซ้ำ  
-การออกแบบอัลกอริทึม 
เพื่อแกปญหาทาง
คณิตศาสตรวิทยาศาสตร
อยางงายอาจใชแนวคิดเชิง
นามธรรมในการออกแบบ
เพื่อใหการแกปญหามี
ประสิทธภิาพ 
-การแกปญหาอยางเปน
ขั้นตอนจะชวยใหแกปญหา 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ-
ซอฟตแวรที่ใชในการเขียน
โปรแกรม เชน  
Scratch, python,java, c 
-ตัวอยางโปรแกรม เชน 
โปรแกรมสมการการ
เคลื่อนที่ โปรแกรม
คำนวณหาพ้ืนท่ี โปรแกรม
คำนวณดชันีมวลกาย 
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ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ(P) คุณลักษณะอนัพึงประสงค
(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

๓. รวบรวมขอมูลปฐมภูมิ 
ประมวลผล  
ประเมินผล นำเสนอขอมูล
และสารสนเทศ  
ตามวัตถุประสงคโดยใช
ซอฟตแวร หรือบริการ 
บนอินเทอรเน็ตที่หลากหลาย 

การรวบรวมขอมูลปฐม
ภูมิ ประมวลผล  
ประเมินผล นำเสนอ
ขอมูลและสารสนเทศ  
ตามวัตถุประสงคโดยใช
ซอฟตแวร หรือบริการ 
บนอินเทอรเน็ตที่
หลากหลาย 

-การลงความเห็นจาก
ขอมูล 
-การใชเทคโนโลย ี
 

-ใฝเรียนรู 
 

-การรวบรวมขอมูลจาก
แหลงขอมูลปฐมภูมิ  
ประมวลผล สรางถามเลือก 
ประเมินผล จะทำใหได 
สารสนเทศเพ่ือใชในการ
แกปญหาหรือการตัดสินใจ  
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
-การประมวลผลเปนการ
กระทำกับขอมูลเพื่อใหได  
ผลลัพธที่มีความหมายและมี
ประโยชนตอการนำไป  
ใชงานสามารถทำไดหลายวิธี 
เชน คำนวณอัตราสวน  
คำนวณคาเฉลี่ย  
-การใชซอฟตแวรหรือ
บริการบนอินเทอรเน็ตที่
หลากหลายในการรวบรวม 
ประมวลผล สรางทางเลือก 
ประเมินผล นำเสนอ จะชวย
ใหแกปญหาไดอยางรวดเร็ว 
ถูกตอง และแมนยำ 
-ตัวอยางปญหา เนนการบูร
ณาการกับวิชาอื่น เชน  
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ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ(P) คุณลักษณะอนัพึงประสงค
(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

    ตมไขใหตรงกับพฤติกรรม
การบรโิภค คาดัชนีมวลกาย
ของคนในทองถิ่น การสราง
กราฟผลการทดลองและ
วิเคราะหแนวโนม 

 

๔. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยางปลอดภัย  
ใชสื่อและแหลงขอมูลตาม
ขอกำหนดและ ขอตกลง  

การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศอยาง
ปลอดภัย  
ใชสื่อและแหลงขอมูล
ตามขอกำหนดและ 
ขอตกลง  

  -ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยางปลอดภัย เชน การ
ปกปองความเปนสวนตัว
และอัตลักษณ  
-การจัดการอัตลักษณ เชน 
การตั้งรหัสผาน 
การปกปองขอมูลสวนตัว  
-การพิจารณาความเหมาะสม
ของเนื้อหา เชน  
ละเมิดความเปนสวนตัว
ผูอื่น อนาจาร วิจารณผูอ่ืน  
อยางหยาบคาย 
-ขอตกลง ขอกำหนดในการ
ใชสื่อ หรือแหลงขอมูล  
ตาง ๆ เชน Creative 
commons  
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ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 

สาระที่ 1 วิทยาศาสตรชีวภาพ 
มาตรฐาน ว 1.1 เขาใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธระหวางสิ่งไมมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต
ตาง ๆ ในระบบนิเวศ การถายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปญหาและผลกระทบที่มีตอ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แนวทางในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม รวมทั้งนำความรูไปใชประโยชน  

ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

- - - - - - 
 
มาตรฐาน ว 1.2 เขาใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หนวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารผานเซลล     ความสัมพันธของโครงสรางและหนาที่ของ
ระบบตาง ๆ ของสัตวและมนุษยที่ทำงานสัมพันธกัน ความสัมพันธของโครงสรางและหนาท่ีของอวัยวะตาง ๆ ของพืชท่ีทำงานสัมพันธกัน รวมท้ังนำ
ความรูไปใชประโยชน  

ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ(P) คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

1. ระบุอวัยวะและ
บรรยายหนาที่ของ
อวัยวะที่เก่ียวของใน
ระบบหายใจ 

หนาที่ของอวัยวะที่
เก่ียวของในระบบ
หายใจ 

1. ทักษะการสังเกต 
2. ทักษะการสำรวจ คนหา 
3.ทักษะการคำนวณ 
4. ทักษะการทดลอง 
5.ทักษะการลงความเห็นจาก

ขอมูล 
6. ทักษะการตีความขอมูลและ 
การลงขอสรุป 

ใฝเรียนรู 
มีวินัย  
มุงมั่นในการทำงาน 

 ระบบหายใจมีอวัยวะตาง ๆ 
ที่เก่ียวของ ไดแก จมูก ทอ
ลม ปอด กะบั งลม และ
กระดูกซี่โครง 

 

2. อธิบายกลไกการ
หายใจเขาและออก โดย
ใชแบบจำลอง รวมทั้ง
อธิบายกระบวนการ
แลกเปลี่ยนแกส 

กลไกการหายใจเขา
และออก 

ใฝเรียนรู 
มีวินัย  
มุงมั่นในการทำงาน 

 มนุษยหายใจเขาเพ่ือนำ
แกสออกซิเจนเขาสูรางกาย
เพ่ือนำไปใชในเซลล และ
หายใจออกเพ่ือกำจัดแกส
คารบอน- 
ไดออกไซดออกจากรางกาย 

 



199 
 

3. ตระหนักถึง
ความสำคัญของระบบ
หายใจ โดยการบอก
แนวทางในการดูแล
รักษาอวัยวะในระบบ
หายใจใหทำงานเปน
ปกติ 

ความสำคัญของ
ระบบหายใจการดูแล
รักษาอวัยวะในระบบ
หายใจใหทำงานเปน
ปกติ 

ใฝเรียนรู 
มีวินัย  
มุงมั่นในการทำงาน 

 อากาศเคลื่อนที่ เข าและ
ออกจากปอดได เนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงปริมาตร
และความดันของอากาศ
ภายในชองอกซึ่งเก่ียวของ
กับการทำงานของกะบังลม 
และกระดูกซี่โครง  

 ก า ร แ ล ก เป ลี่ ย น แ ก ส
อ อ ก ซิ เ จ น กั บ แ ก ส
คาร บ อน ไดออก ไซด ใน
รางกายเกิดข้ึนบริเวณถุงลม
ในปอดกับหลอดเลือดฝอย
ที่ถุงลม และระหวาง หลอด
เลือดฝอยกับเนื้อเยื่อ 

การสูบบุหรี่ การสูดอากาศท่ี
มีสารปนเปอนและการเปน
โรคเก่ียวกับระบบหายใจบาง
โรค อาจทำใหเกิดโรคถุงลม
โปงพองซึ่งมีผลใหความจุ
อากาศของปอดลดลง ดังนั้น 
จึงควรดูแลรักษาระบบ
หายใจใหทำหนาที่เปนปกติ 

โรคระบาดที่มีผล
ตอระบบทางเดิน
หายใจ 
เชน COVID-19, 
ฝุน PM2.5 

4. ระบุอวัยวะและ
บรรยายหนาที่ของ
อวัยวะ ในระบบขับถาย

หนาที่ของอวัยวะ ใน
ระบบขับถายการ
กำจัดของเสียทางไต 

1. ทักษะการสำรวจคนหา 
2.ทักษะการจำแนกประเภท 
3. ทักษะการลง  ความเห็นจาก 

ใฝเรียนรู 
มีวินัย  
มุงมั่นในการทำงาน 

 ระบบขับถายมีอวัยวะที่
เก่ียวของ คือ ไต ทอไต 
กระเพาะปสสาวะ และทอ
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ในการกำจัดของเสียทาง
ไต 

ขอมูล ปสสาวะ โดยมีไตทำหนาท่ี
กำจัดของเสีย เชน ยูเรีย 
แอมโมเนีย กรดยูริก 
รวมทั้งสารท่ีรางกายไม
ตองการออกจากเลือด และ
ควบคุมสารที่มีมาก หรือ
นอยเกินไป เชน น้ำ โดยขับ
ออกมาในรูปของปสสาวะ
  

5. ตระหนักถึง
ความสำคัญของระบบ
ขับถายในการกำจัดของ
เสียทางไตโดยการบอก
แนวทางในการปฏิบัติตน
ที่ชวยใหระบบขับถายทำ
หนาที่ไดอยางปกติ   

การปฏิบัติตนที่ชวย
ใหระบบขับถาย ทำ
หนาที่ไดอยางปกติ 

ใฝเรียนรู 
มีวินัย  
มุงมั่นในการทำงาน 

 การเลือกรับประทาน
อาหารท่ีเหมาะสม เชน 
รับประทานอาหารท่ีไมมี  
รสเคม็จัด การดื่มน้ำสะอาด
ใหเพียงพอเปนแนวทาง
หนึ่งท่ีชวยใหระบบขับถาย
ทำหนาที่ไดอยางปกติ 

 

6. บรรยายโครงสราง
และหนาที่ของหัวใจ 
หลอดเลือด และเลือด 

โครงสรางและหนาที่
ของหัวใจ หลอด
เลือด และเลือด 

1. ทักษะการสังเกต 
2.ทักษะการสำรวจ  
   คนหา 
3.ทักษะการทดลอง 
4.ทักษะการลง  
   ความเห็นจากขอมูล 
5.ทักษะการกำหนด 
   และควบคุมตัวแปร 

ใฝเรียนรู 
มีวินัย  
มุงมั่นในการทำงาน 

 ระบบหมุนเวียนเลือด
ประกอบดวยหัวใจ หลอด
เลือด และเลือด  

 หัวใจของมนุษยแบงเปน 4 
หอง ไดแก หัวใจหองบน 2 
หอง และหองลาง 2 หอง 
ระหวางหัวใจหองบนและ
หัวใจหองลางมีลิ้นหัวใจกั้น 
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6.ทักษะการตีความหมายขอมูล
และการลงขอสรุป 

7. ทักษะการจัดกระทำและสื่อ
ความหมายขอมูล 

 หลอดเลือด แบงเปนหลอด
เลือดอารเตอรี หลอดเลือด
เวน หลอดเลือด-ฝอย ซึ่งมี
โครงสรางตางกัน  

เลือด ประกอบดวยเซลลเม็ด
เลือด เพลตเลต และ
พลาสมา 

7. อธิบายการทำงาน
ของระบบหมุนเวียน
เลือด โดยใชแบบจำลอง 

การทำงานของระบบ
หมุนเวียนเลือด 

ใฝเรียนรู 
มีวินัย  
มุงมั่นในการทำงาน 

 การบีบและคลายตัวของ
หัวใจทำใหเลือดหมุนเวียน 
และลำเลียงสารอาหาร 
แกส ของเสีย และสารอ่ืน 
ๆ ไปยังอวัยวะและเซลล
ตาง ๆ ทั่วรางกาย  

เลือดที่มีปริมาณแกส
ออกซิเจนสูงจะออกจาก
หัวใจไปยังเซลลตางๆท่ัว
รางกายขณะเดียวกันแกส
คารบอนไดออกไซดจากเซลล
จะแพรเขาสูเลือด 

 

8. ออกแบบการทดลอง
และทดลองในการ
เปรียบเทียบอัตราการ
เตนของหัวใจ ขณะปกติ
และหลังทำกิจกรรม  

อัตราการเตนของ
หัวใจ ขณะปกติและ
หลังทำกิจกรรม 

ซื่อสัตยสุจริต 
ใฝเรียนรู 
มีวินัย  
มุงมั่นในการทำงาน 
มีจิตสาธารณะ 

 ชีพจรบอกถึงจังหวะการ
เตนของหัวใจซึ่งอัตราการ
เตนของหัวใจในขณะปกติ
และหลังจากทำกิจกรรม
ตาง ๆ จะแตกตางกัน สวน
ความดันเลือดเกิดจากการ
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ทำงานของหัวใจและหลอด
เลือด 

 อัตราการเตนของหัวใจมี
ความแตกตางกันในแตละ
บุคคล คนที่เปนโรคหัวใจ 
และหลอดเลือดจะสงผลทำ
ใหหัวใจสูบฉดีเลือดไมเปน
ปกติ 

 
9. ตระหนักถึง
ความสำคัญของระบบ
หมุนเวียน เลือด โดย
การบอกแนวทางในการ
ดูแลรักษา อวัยวะใน
ระบบหมุนเวียนเลือดให
ทำงาน เปนปกติ 

การดูแลรักษา 
อวัยวะในระบบ
หมุนเวียนเลือดให
ทำงาน เปนปกติ 

ซื่อสัตยสุจริต 
ใฝเรียนรู 
มีวินัย  
มุงมั่นในการทำงาน 
มีจิตสาธารณะ 

 การออกกำลังกาย การ
เลือกรับประทานอาหาร 
การพักผอน และ       การ
รักษาภาวะทางอารมณให
เปนปกติ จึงเปนทางเลือก
หนึ่งในการดูแลรักษาระบบ 
หมุนเวียนเลือดใหเปนปกติ 

 

10. ระบุอวัยวะและ
บรรยายหนาที่ของ
อวัยวะในระบบประสาท
สวนกลาง ในการ
ควบคุม การทำงานตาง 
ๆ ของรางกาย 

หนาที่ของอวัยวะใน
ระบบประสาท
สวนกลาง 

1. ทักษะการสำรวจคนหา 
2. ทักษะการจำแนกประเภท 
3.ทักษะการลงความเห็นจาก
ขอมูล 

ซื่อสัตยสุจริต 
ใฝเรียนรู 
มีวินัย  
มุงมั่นในการทำงาน 
มีจิตสาธารณะ 

 มนุษยมีระบบสืบพันธุที่
ประกอบดวยอวัยวะตาง ๆ 
ที่ทำหนาที่เฉพาะ  โดยรัง
ไขในเพศหญิงจะทำหนาที่
ผลิตเซลลไข สวนอัณฑะใน
เพศชายจะ ทำหนาที่สราง
เซลลอสุจิ 

 

11. ตระหนักถึง
ความสำคัญของระบบ

แนวทางในการดูแล
รักษา รวมถึงการ

ซื่อสัตยสุจริต 
ใฝเรียนรู 

 ฮอรโมนเพศทำหนาที่  
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ประสาท โดยการบอก
แนวทางในการดูแล
รักษา รวมถึงการปองกัน
การกระทบกระเทือน
และอันตรายตอสมอง
และไขสันหลัง 

ปองกันการ
กระทบกระเทือน
และอันตรายตอ
สมองและไขสันหลัง 

มีวินัย  
มุงมั่นในการทำงาน 
มีจิตสาธารณะ 

ควบคุมลักษณะทางเพศท่ี
แตกตางกัน เมื่อเขาสูวัย
หนุมสาวจะมีการสรางเซลล
ไขและเซลลอสุจิ  การตกไข 
การมีรอบเดือน และถามี
การปฏิสนธิของเซลลไข
และเซลลอสุจิจะทำใหเกิด
การตั้งครรภ 

12. ระบุอวัยวะและ
บรรยายหนาที่ของ
อวัยวะในระบบสืบพันธุ
ของเพศชายและเพศ
หญิง โดยใชแบบจำลอง 

ระบบสืบพันธุของ
เพศชายและเพศหญิง 

1. ทักษะการสำรวจคนหา 
2.ทักษะการจำแนกประเภท 
3.ทักษะการเปรียบเทียบ 
4.ทักษะการสื่อความหมายของ

ขอมูล 
5.ทักษะการลงความเห็นจาก

ขอมูล 
6.ทักษะการจัดกระทำและสื่อ
ความหมายขอมูล 

ซื่อสัตยสุจริต 
ใฝเรียนรู 
มีวินัย  
มุงมั่นในการทำงาน 
มีจิตสาธารณะ 

 มนุษยมีระบบสืบพันธุที่
ประกอบดวยอวัยวะตาง ๆ 
ที่ทำหนาที่เฉพาะ  โดยรัง
ไขในเพศหญิงจะทำหนาที่
ผลิตเซลลไข สวนอัณฑะใน
เพศชายจะ ทำหนาที่สราง
เซลลอสุจิ 

 

13. อธิบายผลของ
ฮอรโมนเพศชายและ
เพศหญิงที่ควบคุมการ
เปลี่ยนแปลงของรางกาย
เมื่อเขาสูวัยหนุมสาว  

ฮอรโมนเพศชายและ
เพศหญิง 

ซื่อสัตยสุจริต 
ใฝเรียนรู 
มีวินัย  
มุงมั่นในการทำงาน 
มีจิตสาธารณะ 

 ฮอรโมนเพศทำหนาที่
ควบคุมการแสดงออกของ
ลักษณะทางเพศท่ีแตกตาง
กัน เมื่อเขาสูวัยหนุมสาวจะ
มีการสรางเซลลไขและ
เซลลอสุจิ  การตกไข การมี
รอบเดือน และถามีการ
ปฏิสนธิของเซลลไขและ
เซลลอสุจิจะทำใหเกิดการ
ตั้งครรภ  
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14. ตระหนักถึงการ
เปลี่ยนแปลงของรางกาย 
เมื่อเขาสูวัยหนุมสาวโดย
การดูแลรักษารางกาย 
และจิตใจของตนเอง
ในชวงที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 

การดูแลรักษา
รางกาย และจิตใจ
ของตนเองในชวงท่ีมี
การเปลี่ยนแปลง 

ซื่อสัตยสุจริต 
ใฝเรียนรู 
มีวินัย  
มุงมั่นในการทำงาน 
มีจิตสาธารณะ 

 ฮอรโมนเพศทำหนาที่
ควบคุมลักษณะทางเพศท่ี
แตกตางกัน เมื่อเขาสูวัย
หนุมสาวจะมีการสรางเซลล
ไขและเซลลอสุจิ  การตกไข 
การมีรอบเดือน และถามี
การปฏิสนธิของเซลลไข
และเซลลอสุจิจะทำใหเกิด
การตั้งครรภ  

 

15. อธิบายการตกไข 
การมีประจำเดือน การ
ปฏิสนธิ และการพัฒนา
ของไซโกต จนคลอดเปน  
ทารก 

การตกไข การมี
ประจำเดือน การ
ปฏิสนธิ และการ
พัฒนาของไซโกต จน
คลอดเปน  ทารก 

ใฝเรียนรู 
มีวินัย 
มุงมั่นในการทำงาน 
มีจิตสาธารณะ 

 การมีประจำเดือนมี
ความสัมพันธกับการตกไข 
โดยเปนผลจาก  การ
เปลี่ยนแปลงฮอรโมน เมื่อ
เพศหญิงมีการตกไขและ
เซลลไขไดรับการปฏิสนธิ
กับเซลลอสุจิจะ    ทำใหได
ไซโกต ไซโกตจะเจริญเปน
เอ็มบริโอและฟตัส 
จนกระทั่งคลอดเปนทารก 
แตถาไมมีการปฏิสนธิ เซลล
ไขจะสลายตัว ผนังดานใน
มดลูก รวมทั้งหลอดเลือด
จะสลายตัวและหลุดลอก
ออก เรียกวา ประจำเดือน
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16. เลือกวิธีการคุมกำเนิด
ที่เหมาะสมกับ 
สถานการณที่กำหนด 

วิธีการคมุกำเนิดท่ี
เหมาะสม 

 

ซื่อสัตยสุจริต 
ใฝเรียนรู 
มีวินัย  
มุงมั่นในการทำงาน 
 

 การคมุกำเนิดเปนวิธีปองกัน
ไมใหเกิดการตั้งครรภ โดย
ปองกันไมใหเกิดการปฏิสนธิ
หรือไมใหมีการฝงตัวของ
เอ็มบริโอ ซึ่งมีหลายวิธี เชน 
การใชถุงยางอนามัย การกิน
ยาคุมกำเนิด 

 

17. ตระหนักถึง
ผลกระทบของการ
ตั้งครรภกอนวัยอันควร 
โดยการประพฤติตนให
เหมาะสม 

ผลกระทบของการ
ตั้งครรภกอนวัยอัน
ควร 

ซื่อสัตยสุจริต 
ใฝเรียนรู 
มีวินัย  
 

 การคมุกำเนิดเปนวิธีปองกัน
ไมใหเกิดการตั้งครรภ โดย
ปองกันไมใหเกิดการปฏิสนธิ
หรือไมใหมีการฝงตัวของ
เอ็มบริโอ ซึ่งมีหลายวิธี เชน 
การใชถุงยางอนามัย การกิน
ยาคุมกำเนิด 

 

 
มาตรฐาน ว 1.3 เขาใจกระบวนการและความสำคัญของการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  สารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมท่ีมี
ผลตอส่ิงมีชีวิต ความหลากหลาย ทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำความรูไปใชประโยชน  

ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

- - - - - - 
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สาระที่ 2 วิทยาศาสตรกายภาพ 
มาตรฐาน ว 2.1 เขาใจสมบัติของสสาร องคประกอบของสสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของสสารกับโครงสรางและแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค 
หลักและธรรมชาติของการเปล่ียนแปลง  สถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี   

ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการ
เรียนรูทองถิ่น 

1. อธิบายการแยกสาร
ผสมโดยการระเหย
แหง การตกผลึก การ
กลั่นอยางงาย โคร
มาโทกราฟ แบบ
กระดาษ การสกัดดวย
ตัวทำละลาย โดยใช 
หลักฐานเชิงประจักษ 

2. แยกสารโดยการ
ระเหยแหง การตก
ผลึก การกลั่นอยาง
งาย โครมาโทกราฟ
แบบกระดาษ การ
สกัดดวยตัวทำละลาย 

การระเหยแหง การ
ตกผลึก การกลั่น
อยางงาย โครมาโทก
ราฟ แบบกระดาษ 
การสกัดดวยตัวทำ
ละลาย 

1. ทักษะการสำรวจ
คนหา 

2. ทักษะการสังเกต 
3. ทักษะการ

เปรียบเทียบ 
4. ทักษะการทดลอง 
5.ทักษะการลง

ความเห็นจากขอมูล 
6.ทักษะการนำความรู

ไปใช 
7.ทักษะการจัดกระทำ

และสื่อความหมาย
ขอมูล 

8.ทักษะการกำหนด
และควบคุมตัวแปร 

9.ทักษะการตีความ
หมาขอมูลและการลง
ขอสรุป 
10. ทักษะการ
คำนวณ 

ซื่อสัตยสุจริต 
ใฝเรียนรู 
มีวินัย  
มุงมั่นในการทำงาน 
มีจิตสาธารณะ 

การแยกสารผสมใหเปนสารบริสุทธิ์
ทำไดหลายวิธี ขึ้นอยูกับสมบัติของ
สารนั้น ๆ การระเหยแหงใชแยก
สารละลายซึ่งประกอบดวยตัวละลาย
ที่เปน 
ของเหลว โดยใชความรอนระเหย
ตัวทำละลายออกไปจนหมด เหลือแต
ตวัละลาย การตกผลึกใชแยก
สารละลายที่ประกอบดวยตัวละลายที่
เปนของแข็งในตัวละลายที่เปน
ของเหลว โดยทำใหสารละลายอ่ิมตัว 
แลวปลอยใหตัวทำละลายระเหย
ออกไปบางสวน ตัวละลายจะตกผลึก
แยกออกมา การกลั่นอยางงายใชแยก
สารละลายที่ประกอบดวยตัวละลาย
และตัวทำละลายที่เปนของเหลวที่มี
จุดเดือดตางกันมาก วิธีนีจ้ะแยก
ของเหลวบริสุทธิ์ออกจากสารละลาย
โดยใหความรอนกับสารละลาย 
ของเหลวจะเดือด 
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ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ

(P) 
คุณลักษณะอนัพึง

ประสงค(A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรู

ทองถิ่น 
    ตางกันมาก วิธีนี้จะแยกของเหลว

บริสุทธิ์ออกจากสารละลายโดยให
ความรอนกับสารละลาย ของเหลวจะ
เดือดและกลายเปนไอแยกจาก
สารละลายแลวควบแนนกลับเปน
ของเหลวอีกครั้ง ขณะที่ของเหลวเดือด 
อุณหภูมิของไอจะคงที่  โครมาโทก
ราฟแบบกระดาษเปนวิธีการแยกสาร
ผสมที่มีปริมาณนอยโดยใชแยกสารท่ีมี
สมบัติการละลายในตัวทำละลายและ
การถูกดูดซับดวยตัวดูดซับแตกตางกัน 
ทำใหสารแตละชนิดเคลื่อนที่ไปบนตัว
ดูดซบัไดตางกัน สารจึงแยกออกจาก
กันได อัตราสวนระหวางระยะทางที่
สารองคประกอบแตละชนิดเคลื่อนที่
ไดบนตัวดูดซับกับระยะทางที่ตัวทำ
ละลายเคลื่อนที่ไดเปนคาเฉพาะตัวของ
สารแตละชนิดในตัวทำละลายและตัว
ดูดซบัหนึ่ง ๆ การสกัดดวยตัวทำ
ละลายเปน 
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ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. นำวิธีการแยกสารไปใช
แกปญหาในชีวิตประจำวัน
โดยบูรณาการ
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
เทคโนโลยี และ
วิศวกรรมศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการแยกสารไปใช
แกปญหาใน
ชีวิตประจำวัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ซื่อสัตยสุจริต 
ใฝเรียนรู 
มีวินัย  
มุงมั่นในการทำงาน 
มีจิตสาธารณะ 

วิธีการแยกสารผสมที่มีสมบัติการ
ละลายในตัวทำละลายท่ีตางกัน โดย
ชนิดของ  ตัวทำละลายมีผลตอชนิด
และปริมาณของสารที่สกัดได การสกัด
โดยการกลั่นดวยไอน้ำใชแยกสารที่
ระเหยงาย ไมละลายน้ำ และไมทำ
ปฏิกิริยากับน้ำออกจากสารที่ระเหย
ยากโดยใชไอน้ำเปนตัวพำ 

 ความรูดานวิทยาศาสตรเก่ียวกับ
ก า ร แ ย ก ส า ร  บู ร ณ า ก า ร กั บ
คณิ ตศาสตร เทคโนโลยี  โดยใช
กระบวนการทางวิศวกรรม สามารถ
นำไปใชแกปญหาในชีวิตประจำวัน
หรือปญหาท่ีพบในชุมชนหรือสราง
นวัตกรรม โดยมีขั้นตอน ดังนี ้
 ระบุปญหาในชีวิตประจำวันที่
เก่ียวกับการแยกสารโดยใชสมบัติทาง
กายภาพ หรือนวัตกรรมที่ตองการ
พัฒนา โดยใชหลักการดังกลาว 
 รวบรวมขอมูลและแนวคิดเก่ียวกับ
การแยกสาร โดยใชสมบัติทาง
กายภาพที่สอดคลองกับปญหาที่ระบุ
หรือนำไปสูการพัฒนานวัตกรรมนั้น 
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ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

      ออกแบบวิธีการแกปญหา หรือ
พัฒนานวัตกรรมที่เก่ียวกับการแยก
สารในสารผสม โดยใชสมบัติทาง
กายภาพ โดยเชื่อมโยงความรูดาน
วิ ท ย า ศ า ส ต ร  ค ณิ ต ศ า ส ต ร  
เทคโนโลยี และกระบวนการทาง
วิศวกรรม  รวมทั้ งกำหนดและ
ควบคุมตัวแปร-  วางแผนและ
ดำเนินการแกปญหา หรือพัฒนา
น วัตกรรม  รวบรวมข อมู ล  จั ด
กระทำขอมูล และเลือกวิธีการสื่อ
ความหมายที่ เหมาะสมในการ
นำเสนอผล 

 ทดสอบ  ประเมินผล  ปรับ ปรุ ง
วิธีการแกปญหา หรือนวัตกรรมที่
พั ฒ น าขึ้ น โดย ใช ห ลั ก ฐ าน เชิ ง
ประจักษที่รวบรวมได  
 นำเสนอวิธีการแกปญหา หรือผล
ของนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น และผลที่
ไดโดยใชวิธีการสื่อสารที่เหมาะสม
และนาสนใจอยางเหมาะสม
ครอบคลุม 
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ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

4. ออกแบบการทดลอง
และทดลองในการอธิบาย
ผลของชนิดตัวละลาย 
ชนิดตัวทำละลาย 
อุณหภูมิ ที่มีตอสภาพ
ละลายไดของสาร รวมทั้ง
อธิบายผลของความดันที่มี
ตอสภาพละลายไดของ
สารโดยใชสารสนเทศ 

ผลของชนิดตัวละลาย 
ชนิดตัวทำละลาย 
อุณหภูมิ ที่มีตอสภาพ
ละลายไดของสาร 

1. ทักษะการสังเกต 
2.ทักษะการวัด 
3. ทักษะการคำนวณ 
4.ทักษะการลง
ความเห็นจากขอมูล 

ซื่อสัตยสุจริต 
ใฝเรียนรู 
มีวินัย  
มุงมั่นในการทำงาน 
มีจิตสาธารณะ 

 ส ารล ะล าย อาจมี ส ถ าน ะ เป น
ข อ งแข็ ง  ข อ ง เห ล ว  แ ล ะแ ก ส 
สารละลายประกอบดวยตั วทำ
ล ะ ล าย แ ล ะ ตั ว ล ะ ล าย  ก ร ณี
สารละลายเกิดจากสารที่มีสถานะ
เดียวกัน สารที่มีปริมาณมากที่สุด
จั ด เป น ตั ว ท ำ ล ะ ล า ย  ก ร ณี
สารละลายเกิดจากสารที่มีสถานะ
ตางกัน สารท่ีมีสถานะเดียวกันกับ
สารละลายจัดเปนตัวทำละลาย 
  

 สารละลายที่ตัวละลายไมสามารถ
ละลายในตั วทำละลายได อีกที่
อุณหภูมิหนึ่ง ๆ เรียกวา สารละลาย
อ่ิมตัว  

 สภาพละลายไดของสารในตัวทำ
ละลายเปนคาที่บอกปริมาณของ
สารที่ ละลายได ในตัวทำละลาย 
100 กรัม จนไดสารละลายอ่ิมตัว 
ณ อุณหภูมิ และความดันหนึ่ง ๆ 
สภาพละลายไดของสารบงบอก
ความสามารถในการละลายไดของ
ตัวละลายในตัวทำละลาย ซึ่ง 
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ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

     ความสามารถในการละลายของสาร
ขึ้นอยูกับชนิดของตัวทำละลายและ
ตัวละลาย อุณหภูมิ และความดัน 

 สารชนิดหนึ่ ง มีสภาพละลายได
แตกต าง กัน ใน ตั วท ำละล ายที่
แตกตางกัน และ    สารตางชนิดกัน
มีสภาพละลายไดในตัวทำละลาย
หนึ่ง ๆ ไมเทากัน 

 เม่ืออุณหภูมิสูงขึ้น สารสวนมาก
สภาพละลายไดของสารจะเพ่ิมข้ึน 
ยก เวนแกส  เม่ือ อุณหภู มิสู ง ข้ึน
สภาพการละลายไดจะลดลง สวน
ความดันมีผลตอแกส โดยเมื่อความ
ดันเพ่ิมขึ้น สภาพละลายไดจะสูงขึ้น 
ความรูเก่ียวกับสภาพละลายไดของ
สารเมื่อเปลี่ยนแปลงชนิดตัวละลาย
ตัวทำละลาย และอุณหภูมิ สามารถ
นำไปใชประโยชนในชีวิตประจำวัน 
เชนการทำน้ำเชื่อมเขมขน การสกัด
สารออกจากสมุนไพรใหไดปริมาณ
มากที่สุด 
 
 

 



212 
 

ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

5. ระบุปริมาณตัวละลาย
ในสารละลาย ในหนวย
ความเขมขนเปนรอยละ 
ปริมาตรตอปริมาตร มวล
ตอมวล และมวลตอ
ปริมาตร  

ความเขมขนเปนรอย
ละ ปริมาตรตอ
ปริมาตร มวลตอมวล 
และมวลตอปริมาตร 

 

ซื่อสัตยสุจริต 
ใฝเรียนรู 
มีวินัย  
มุงมั่นในการทำงาน 
มีจิตสาธารณะ 

 ความเขมขนของสารละลายเปนการ
ระบุปริมาณตัวละลายในสารละลาย 
หนวยความเขมขนมีหลายหนวย ที่
นิยมระบุเปนหนวยเปนรอยละ
ปริมาตรตอปริมาตร มวลตอมวล 
และมวลตอปริมาตร  

 รอยละโดยปริมาตรตอปริมาตรเปน
การระบุปริมาตรตัวละลายใน
สารละลาย 100 หนวยปริมาตร
เดียวกัน นิยมใชกับสารละลายที่
เปนของเหลว หรือแกส 

 รอยละโดยมวลตอมวลเปนการระบุ
มวลตัวละลายในสารละลาย 100 
หนวยมวลเดียวกัน นิยมใชกับ
สารละลายท่ีมีสถานะเปนของแข็ง
  

 รอยละโดยมวลตอปริมาตรเปนการ
ระบุมวลตัวละลายในสารละลาย 
100 หนวยปริมาตร นิยมใชกับ
สารละลายท่ีมีตัวละลายเปน
ของแข็งในตัวทำละลายท่ีเปน
ของเหลว  
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ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

6. ตระหนักถึง
ความสำคัญของการนำ
ความรูเรื่องความเขมขน
ของสารไปใช โดย
ยกตัวอยางการใช
สารละลายใน
ชีวิตประจำวันที่อยาง
ถูกตองและปลอดภัย 

การใชสารละลายใน
ชีวิตประจำวัน 

-  ทักษะการสำรวจ
คนหา 

- ทักษะการรวบรวม
ขอมูล 
-ทักษะการจัดกระทำ
และสื่อความหมาย
ขอมูล 

ซื่อสัตยสุจริต 
ใฝเรียนรู 
มีวินัย  
มุงมั่นในการทำงาน 
มีจิตสาธารณะ 

 การใชสารละลายในชีวิตประจำวัน
ควรพิจารณาจากความเขมขนของ
สารละลาย ข้ึนอยูกับจุดประสงค
ของการใชงาน และผลกระทบตอสิ่ง
ชีวิตและสิ่งแวดลอม 

 

 
มาตรฐาน ว 2.2  เขาใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน  ผลของแรงท่ีกระทำตอวัตถุ  ลักษณะการเคลื่อนที่แบบตาง ๆ ของวัตถุ  รวมทั้งนำความรู
ไปใชประโยชน  

ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

1. พยากรณการเคลื่อนที่
ของวัตถุที่เปนผลของ แรง
ลัพธท่ีเกิดจากแรงหลาย
แรงที่กระทำตอ วัตถุใน
แนวเดียวกันจากหลักฐาน
เชิงประจักษ 

แรงลัพธที่เกิดจากแรง
หลายแรงท่ีกระทำตอ 
วัตถุ 

1) ทักษะการวัด 
2) ทักษะการสังเกต 
3) ทักษะการทดลอง 
4) ทักษะการคำนวณ 
5) ทักษะการทำงาน
รวมกัน 
6) ทักษะการพยากรณ
หรือการ 
คาดคะเน 
7) ทักษะการลง 

ซื่อสัตยสุจริต 
ใฝเรียนรู 
มีวินัย  
มุงมั่นในการทำงาน 
มีจิตสาธารณะ 

 แรงเปนปริมาณเวกเตอร เมื่อ
มีแรงหลาย ๆ แรงกระทำตอ
วัตถุ แลวแรงลัพธที่กระทำตอ
วัตถุมีคาเปนศูนย วัตถุจะไม
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนท่ี แต
ถาแรงลัพธที่กระทำตอวัตถุมี
ค า ไม เป น ศู น ย  วั ต ถุ จ ะ
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที ่

- 
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ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

  ความเห็นจากขอมูล    
2. เขียนแผนภาพแสดง
แรงและแรงลัพธที่เกิด 
จากแรงหลายแรงที่
กระทำตอวัตถุในแนว
เดียวกัน 

การเขียนแผนภาพ
แสดงแรงและแรง
ลัพธ 

 ซื่อสัตยสุจริต 
ใฝเรียนรู 
มีวินัย  
มุงมั่นในการทำงาน 
มีจิตสาธารณะ 

 

 

3. ออกแบบการทดลอง
และทดลองดวยวิธี ที่
เหมาะสมในการอธิบาย
ปจจัยที่มีผลตอความดัน
ของของเหลว 

ปจจัยที่มีผลตอความ
ดันของของเหลว 

1) ทักษะการสังเกต 
2) ทักษะการทดลอง 
3)ทักษะการทำงาน
รวมกัน 
4) ทักษะการคำนวณ 
5)ทักษะการลง
ความเห็นจากขอมูล 
 

ซื่อสัตยสุจริต 
ใฝเรียนรู 
มีวินัย  
มุงมั่นในการทำงาน 
มีจิตสาธารณะ 

 เม่ือวัตถุอยูในของเหลวจะมี
แรงที่ของเหลวกระทำตอวัตถุ
ใน ทุ ก ทิ ศ ท าง  โด ย แ ร งที่
ของเหลวกระทำตั้งฉากกับผิว
วั ต ถุ ต อ ห นึ่ ง ห น ว ย พ้ื น ที่  
เ รี ย ก ว า  ค ว า ม ดั น ข อ ง
ของเหลว  

 ความ ดั น ขอ งขอ งเห ล ว มี
ความสัมพันธกับความลึกจาก
ระดับผิวหนาของของเหลว 
โดยบริ เวณ ที่ ลึ กล งไปจาก
ระดับผิวหนาของของเหลว
ม า ก ข้ึ น    ค ว า ม ดั น ข อ ง
ของเหลวจะเพ่ิมขึ้น เนื่องจาก
ของเหลวที่ อยู ลึ กกวาจะมี
น้ำหนักของของเหลวดานบน
กระทำมากกวา 
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ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

4. วิเคราะหแรงพยุงและ
การจม การลอยของวัตถุ
ในของเหลวจากหลักฐาน
เชิงประจักษ 

แรงพยุงและการจม 
การลอยของวัตถุใน
ของเหลว 

 

ซื่อสัตยสุจริต 
ใฝเรียนรู 
มีวินัย  
มุงมั่นในการทำงาน 
มีจิตสาธารณะ 

 เม่ือวัตถุอยูในของเหลวจะมี
แรงพยุง เนื่องจากของเหลว
กระทำตอวัตถุ โดยมีทิศขึ้นใน
แนวดิ่ง การจมหรือการลอย
ของวัตถุข้ึนอยูกับแรงพยุง ถา
น้ำหนักของวัตถุและแรงพยุง
ของของเหลวมีคาเทากัน วัตถุ
จะลอยนิ่งอยูในของเหลว แต
ถ า น้ ำ ห นั ก ข อ งวั ต ถุ มี ค า
มากกวาแรงพยุงของของเหลว 
วัตถุจะจม 

 

5. เขียนแผนภาพแสดง
แรงที่กระทำตอวัตถุ ใน
ของเหลว 

การเขียนแผนภาพ
แสดงแรงที่กระทำตอ
วัตถุ ในของเหลว 

ซื่อสัตยสุจริต 
ใฝเรียนรู 
มีวินัย  
มุงมั่นในการทำงาน 
มีจิตสาธารณะ 

 

6. อธิบายแรงเสียดทาน
สถิตและแรงเสียดทาน 
จลนจากหลักฐานเชิง
ประจักษ  

 1) ทักษะการวัด 
2) ทักษะการสังเกต 
3) ทักษะการทดลอง 
4)ทักษะการ
ตั้งสมมติฐาน 
5)ทักษะการทำงาน
รวมกัน 
6) ทักษะการควบคุม
ตัวแปร 
7) ทักษะการคำนวณ 
8)ทักษะกา
ตีความหมายขอมูล 

ซื่อสัตยสุจริต 
ใฝเรียนรู 
มีวินัย  
มุงมั่นในการทำงาน 
มีจิตสาธารณะ 

แรงเสียดทานเปนแรงท่ีเกิดขึ้น
ระหวางผิวสัมผัสของวัตถุเพ่ือ

ตานการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นโดย
ถาออกแรงกระทำตอวัตถุที่อยูนิ่ง
บนพ้ืนผิวใหเคลื่อนท่ีแรงเสียด
ทานก็จะตานการเคลื่อนที่ของ
วัตถุแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นใน
ขณะที่วัตถุยังไมเคลื่อนที่เรียก 
แรงเสียดทานสถิตแตถาวัตถุ

กำลังเคลื่อนที่แรงเสียด-ทานก็จะ
ทำใหวัตถุนั้นเคลื่อนที่ชาลงหรือ
หยุดนิ่ง เรียกแรงเสียดทานจลน 
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ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

  และลงขอสรุป    
7. ออกแบบการทดลอง
และทดลองดวยวิธีที่ 
เหมาะสมในการอธิบาย
ปจจัยที่มีผลตอขนาดของ
แรงเสียดทาน  

อธิบายปจจัยที่มีผล
ตอขนาดของแรง
เสียดทาน 

 

ซื่อสัตยสุจริต 
ใฝเรียนรู 
มีวินัย  
มุงมั่นในการทำงาน 
มีจิตสาธารณะ 

 ขนาดของแรงเสียดทาน
ระหวางผิวสัมผัสของวัตถุ
ขึ้นกับลักษณะผิวสัมผัสและ
ขนาดของแรงปฏิกิริยาตั้งฉาก
ระหวางผิวสัมผัส 

 กิจกรรมในชีวิตประจำวันบาง
กิจกรรมตองการแรงเสียดทาน
เชน การเปดฝาเกลียวของน้ำ
การใชแผนกันลื่นในหองน้ำ
บางกิจกรรมไมตองการแรง
เสียดทาน เชน การลากวตัถุ
บนพ้ืนการใชน้ำมันหลอลื่นใน
เครื่องยนต 

ความรูเรื่องแรงเสียดทาน
สามารถนำไปใชประโยชนใน
ชีวิตประจำวันได 

 

8. เขียนแผนภาพแสดง
แรงเสียดทานและแรงอ่ืน 
ๆ ที่กระทำตอวัตถุ 

การเขียนแผนภาพ
แสดงแรงเสียดทาน
และแรงอ่ืน ๆ ที่
กระทำตอวัตถุ 

ซื่อสัตยสุจริต 
ใฝเรียนรู 
มีวินัย  
มุงมั่นในการทำงาน 
มีจิตสาธารณะ 

 

9. ตระหนักถึงประโยชน
ของความรูเรื่องแรงเสียด
ทาน โดยวิเคราะห
สถานการณปญหา และ
เสนอแนะวิธีการลด หรือ
เพ่ิมแรงเสียดทาน ที่เปน
ประโยชนตอการทำ
กิจกรรมในชีวิตประจำวัน 
 
 
  

ประโยชนของความรู
เรื่องแรงเสียดทาน 
วิธีการลด หรือเพ่ิม
แรงเสียดทาน 

ซื่อสัตยสุจริต 
ใฝเรียนรู 
มีวินัย  
มุงมั่นในการทำงาน 
มีจิตสาธารณะ 

 

ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ คุณลักษณะอนัพึง สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรู
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(P) ประสงค(A) ทองถิ่น 
10. ออกแบบการทดลอง
และทดลองดวยวิธี ที่
เหมาะสมในการอธิบาย
โมเมนตของแรง เม่ือวัตถุ
อยูในสภาพสมดุลตอการ
หมุน และคำนวณโดยใช
สมการ M = Fl 

โมเมนตของแรง เม่ือ
วัตถุอยูในสภาพ
สมดุลตอการหมุน 
และคำนวณโดยใช
สมการ M = Fl 

1) ทักษะการสังเกต 
2) ทักษะการทดลอง 
3)ทักษะการทำงาน
รวมกัน 
4) ทักษะการคำนวณ 
5)ทักษะการลง
ความเห็นจาก ขอมูล 
6)ทักษะกา
ตีความหมายขอมูล 
และลงขอสรุป 

ซื่อสัตยสุจริต 
ใฝเรียนรู 
มีวินัย  
มุงมั่นในการทำงาน 
มีจิตสาธารณะ 

 เมื่อมีแรงท่ีกระทำตอวัตถุโดย
ไมผานศูนยกลาง มวลของวัตถุ
จะเกิดโมเมนตของแรง ทำให
วัตถุหมุนรอบศูนยกลางมวล
ของวัตถุนั้น  

 โมเมนตของแรงเปนผลคูณ
ของแรงที่กระทำตอวัตถุกับ
ระยะทางจากจุดหมุนไปตั้ง
ฉากกับแนวแรง เม่ือผลรวม
ของโมเมนตของแรงมีคาเปน
ศูนย วัตถุจะอยูในสภาพสมดุล
ตอการหมุน โดยโมเมนตของ
แรงในทิศทวนเข็มนาิกาจะมี
ขนาดเทากับโมเมนตของแรง
ในทิศตามเข็มนาิกา 

ของเลนหลายชนิดประกอบดวย
อุปกรณหลายสวนที่ใชหลักการ
โมเมนตของแรงความรูเรื่อง
โมเมนตของแรงสามารถนำไปใช
ออกแบบและประดิษฐของเลน
ได 
  

 

ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 
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11. เปรียบเทียบแหลง
ของสนามแมเหล็ก 
สนามไฟฟา และสนาม
โนมถวง และทิศทางของ
แรงที่กระทำตอวัตถุท่ีอยู
ในแตละสนาม จากขอมูล
ที่รวบรวมได  

สนามแมเหล็ก 
สนามไฟฟา และ
สนามโนมถวง 

1) ทักษะการระบุ 
2)ทักษะการรวบรวม
ขอมูล  
3)ทักษะการทำงาน
รวมกัน 
4) ทักษะการเชื่อมโยง 
5)ทักษะกา
ตีความหมายขอมูล 
และลงขอสรุป 

ซื่อสัตยสุจริต 
ใฝเรียนรู 
มีวินัย  
มุงมั่นในการทำงาน 
มีจิตสาธารณะ 

 วัตถุที่มีมวลจะมีสนามโนมถวง
อยูโดยรอบแรงโนมถวงท่ี
กระทำตอวัตถุจะมีทิศพุงเขา
หาวัตถุที่เปนแหลงของสนาม
โนมถวง 

 วัตถุที่มีประจุไฟฟาจะมี
สนามไฟฟาอยูโดยรอบ แรง
ไฟฟาที่กระทำตอวัตถุที่มี
ประจุจะมีทิศพุงเขาหาหรือ
ออกจากวัตถุท่ีมีประจุที่เปน
แหลงของสนามไฟฟา 

วัตถุที่เปนแมเหล็กจะมี
สนามแมเหล็กอยูโดยรอบแรง
แมเหล็กที่กระทำตอขั้วแมเหล็ก
จะมีทิศพุงเขาหาหรือออกจาก
ขั้วแมเหล็กที่เปนแหลง
สนามแมเหล็ก 

 

12. เขียนแผนภาพแสดง
แรงแมเหล็ก  แรงไฟฟา
และแรงโนมถวงที่กระทำ
ตอวัตถุ 

การเขียนแผนภาพ
แสดงแรงแมเหล็ก 

ซื่อสัตยสุจริต 
ใฝเรียนรู 
มีวินัย  
มุงมั่นในการทำงาน 
มีจิตสาธารณะ 

 

13. วิเคราะหความ 
สัมพันธระหวางขนาดของ 
แรงแมเหล็ก แรงไฟฟา
และแรงโนมถวงที่กระทำ
ตอวัตถุที่อยูในสนามนั้น ๆ 
กับระยะหางจากแหลง  

ความสัมพันธระหวาง
ขนาดของ แรง
แมเหล็ก แรงไฟฟา
และแรงโนมถวง 

ซื่อสัตยสุจริต 
ใฝเรียนรู 
มีวินัย  
มุงมั่นในการทำงาน 
มีจิตสาธารณะ 

ขนาดของแรงโนมถวง แรงไฟฟา
และแรงแมเหล็กที่กระทำตอ

วัตถุที่อยูในสนามนั้น ๆ จะมีคา
ลดลงเม่ือวัตถุอยูหางจากแหลง

ของสนามนั้น ๆ มากขึ้น 
 
  

 

ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ คุณลักษณะอนัพึง สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรู
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(P) ประสงค(A) ทองถิ่น 
ของสนามถึงวัตถุจาก
ขอมูลที่รวบรวมได 

 
 

   

14. อธิบายและคำนวณ
อัตราเร็วและความเร็ว 
ของการเคลื่อนที่ของวัตถุ
โดยใชสมการ 
 

และ จาก
หลักฐานเชิงประจักษ 

คำนวณอัตราเร็วและ
ความเร็วของการ
เคลื่อนที่ของวัตถุ 

1) ทักษะการสื่อสาร 
2) ทักษะการคำนวณ 
3)ทักษะการทำงาน
รวมกัน 
4) ทักษะการนำ
ความรูไปใช 
5)ทักษะการลง
ความเห็นจากขอมูล 
6)ทักษะกา
ตีความหมายขอมูล
และลงขอสรุป 

ซื่อสัตยสุจริต 
ใฝเรียนรู 
มีวินัย  
มุงมั่นในการทำงาน 
มีจิตสาธารณะ 

 การเคลื่อนท่ีของวัตถุเปนการ
เปลี่ยนตำแหนงของวัตถุเทียบ
กับ ต ำแห น งอ า งอิ ง โด ย มี
ปริมาณที่ เก่ี ยวของกับการ
เคลื่ อนที่ ซึ่ งมี ทั้ งป ริม าณ ส
เกลาร และปริมาณเวกเตอร 
เชน ระยะทาง อัตราเร็ว การ
กระ จัด ความ เร็ ว  ป ริ ม าณ 
สเกลารเปนปริมาณท่ีมีขนาด 
เช น  ร ะย ะท าง  อั ต ร า เร็ ว
ปริมาณเวกเตอรเปนปริมาณท่ี
มีทั้ งขนาด และทิศทาง เชน 
การกระจัด ความเร็ว  

 เขียนแผนภาพแทนปริมาณ
เวกเตอรไดด วยลูกศร โดย
ความยาวของลูกศรแสดง
ขนาด  และหั วลูกศรแสดง
ทิศทางของเวกเตอรนั้ น  ๆ
  

 ระยะทางเปนปริมาณสเกล
ลาร โดยระยะทางเปนควา 

 

15. เขียนแผนภาพแสดง
การกระจัดและความเร็ว 

การเขียนแผนภาพ
แสดงการกระจัดและ
ความเร็ว 

ซื่อสัตยสุจริต 
ใฝเรียนรู 
มีวินัย  
มุงมั่นในการทำงาน 
มีจิตสาธารณะ 
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ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

  

 

  ยาวของเสนทางที่เคลื่อนท่ีได
  

 ก า ร ก ร ะ จั ด เป น ป ริ ม า ณ
เวกเตอร โดยการกระจัดมีทิศ
ชี้จากตำแหน งเริ่มตน ไปยัง
ตำแหนงสุดทาย และมีขนาด
เทากับระยะที่สั้นท่ีสุดระหวาง
สองตำแหนงนั้น 

 อัตราเร็วเปนปริมาณสเกลาร 
โดยอัตราเร็วเปนอัตราสวน
ของระยะทางตอเวลา 

ความเร็วปริมาณเวกเตอรมีทิศ
เดียวกับทิศของการกระจดัโดย
ความเร็วเปนอัตราสวนของการ
กระจัดตอเวลา  
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มาตรฐาน ว 2.3 เขาใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธระหวางสสารและพลังงาน พลังงานใน
ชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของคล่ืน ปรากฏการณที่เกี่ยวของกับเสียง แสง และคลื่นแมเหล็กไฟฟา  รวมทั้งนำความรูไปใชประโยชน  

ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

1. วิเคราะหสถานการณ
และคำนวณเก่ียวกับงาน
และกำลังที่เกิดจากแรงท่ี
กระทำตอวัตถุ                        

โดยใชสมการ  

และ   จากขอมูลที่
รวบรวมได  

การคำนวณเก่ียวกับ
งานและกำลัง 

1) ทักษะการสังเกต 
2) ทักษะการคำนวณ 
3)ทักษะการทำงาน
รวมกัน 
4) ทักษะการนำ
ความรูไปใช 
5) ทักษะการ
เชื่อมโยง 

ซื่อสัตยสุจริต 
ใฝเรียนรู 
มีวินัย  
มุงมั่นในการทำงาน 
มีจิตสาธารณะ 

 เม่ือออกแรงกระทำตอวัตถุ
แลวทำใหวัตถุเคลื่อนที่ โดย
แรงอยู ในแนวเดียวกับการ
เคลื่อนที่จะเกิดงานงานจะมี
คามากหรือนอยขึ้นกับขนาด
ของแรงและระยะทางในแนว
เดียวกับแรง  

 งานที่ทำในหนวยเวลา 
เรียกวา กำลัง หลักการของ
งานนำไปอธิบายการทำงาน
ของเครื่องกลอยางงาย ไดแก 
คานพื้นเอียง รอกเดี่ยว ลิ่ม 
สกรู ลอ และเพลา ซึ่งนำไปใช
ประโยชนดานตาง ๆใน
ชีวิตประจำวัน - 

- 

2. วิเคราะหหลักการ
ทำงานของเครื่องกลอยาง
งายจากขอมูลที่รวบรวมได  

การทำงานของ
เครื่องกลอยางงาย 

1) ทักษะการสังเกต 
2) ทักษะการระบุ 
3) ทักษะการคำนวณ 
4)ทักษะการทำงา

รวมกัน 
 
5) ทักษะการนำ
ความรูไปใช 

ซื่อสัตยสุจริต 
ใฝเรียนรู 
มีวินัย  
มุงมั่นในการทำงาน 
มีจิตสาธารณะ 

 

3. ตระหนักถึงประโยชน
ของความรูของเครื่องกล
อยางงายโดยบอก
ประโยชนและการ
ประยุกตใชใน
ชีวิตประจำวัน 

ประโยชนของ
เครื่องกลใน
ชีวิตประจำวัน 

ซื่อสัตยสุจริต 
ใฝเรียนรู 
มีวินัย  
มุงมั่นในการทำงาน 
มีจิตสาธารณะ 
  

 

4. ออกแบบและทดลอง
ดวยวิธีที่เหมาะสม ในการ

ปจจัยที่มีผลตอ
พลังงานจลนและ

1) ทักษะการสังเกต 
2) ทักษะการระบุ 

ซื่อสัตยสุจริต 
ใฝเรียนรู 

 พลังงานจลนเปนพลังงานของ
วัตถุที่เคลื่อนที่พลังงานจลน
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อธิบายปจจัยที่มีผลตอ
พลังงานจลน และพลังงาน
ศักยโนมถวง 

พลังงานศักยโนมถวง 3) ทักษะการทดลอง 
4)ทักษะการ

ตั้งสมมติฐาน 
5)ทักษะการทำงา

รวมกัน 
6) ทักษะการนำ

ความรูไปใช 

มีวินัย  
มุงมั่นในการทำงาน 
มีจิตสาธารณะ 

จะมีคามากหรือนอยขึ้นกับ
มวลและอัตราเร็วสวน
พลังงานศักยโนมถวงเก่ียวของ
กับตำแหนงของวัตถุจะมีคา
มากหรือนอยขึ้นกับมวลและ
ตำแหนงของวัตถุเมื่อวัตถุอยู
ในสนามโนมถวงวัตถุจะมี
พลังงานศักยโนมถวงพลังงาน
จลนและพลังงานศักยโนมถวง
เปนพลังงานกล  

5. แปลความหมายขอมูล
และอธิบายการเปลี่ยน 
พลังงานระหวางพลังงาน
ศักยโนมถวงและ พลังงาน
จลนของวัตถุโดยพลังงาน
กลของวัตถุมีคาคงตัวจาก
ขอมูลที่รวบรวมได  

การเปลี่ยน พลังงาน
ระหวางพลังงานศักย
โนมถวงและ 
พลังงานจลนของวัตถุ 

ซื่อสัตยสุจริต 
ใฝเรียนรู 
มีวินัย  
มุงมั่นในการทำงาน 
มีจิตสาธารณะ 

 ผลรวมของพลังงานศักยโนม
ถวงและพลงังานจลนเปน
พลังงานกลพลังงานศักยโนม
ถวงและพลังงานจลนของวัตถุ
หนึ่ง ๆ สามารถเปลี่ยน
กลับไปมาไดโดยผลรวมของ
พลังงานศักยโนมถวงและ
พลังงานจลนมีคาคงตัวนั่นคือ
พลังงานกลของวัตถุมีคาคงตัว 

 

6. วิเคราะหสถานการณ
และอธิบายการเปลี่ยนและ
การถายโอนพลังงานโดยใช
กฎการอนุรักษพลังงาน 

 1) ทักษะการสังเกต 
2) ทักษะการสื่อสาร 
3)ทักษะการทำงาน

รวมกัน 
4) ทักษะการเชื่อมโยง 
5) ทักษะการนำ

ซื่อสัตยสุจริต 
ใฝเรียนรู 
มีวินัย  
มุงมั่นในการทำงาน 
มีจิตสาธารณะ 

  พลังงานรวมของระบบมี
คาคงตัวซึ่ งอาจเปลี่ยนจาก
พลังงานหนึ่งเปนอีกพลังงาน
ห นึ่ ง เ ช น พ ลั ง ง า น ก ล
เปลี่ ยน เป นพลังงาน ไฟฟ า 
พ ลั ง งาน จ ลน เป ลี่ ยน เป น
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ความรูไปใช 
6)ทักษะการรวบรวม    
   ขอมูล  

พลังงานความรอนพลังงาน
เสียงพลังงานแสงเนื่องมาจาก
แรงเสียดทานพลังงานเคมีใน
อาหารเปลี่ยนเปนพลังงานที่
ไป ใช ใน ก า รท ำ ง าน ข อ ง
สิ่งมีชีวิต 

 นอกจากนี้พลังงานยังสามารถ
ถายโอนไปยังอีกระบบหนึ่ ง
หรือไดรับพลังงานจากระบบ
อ่ืนไดเชนการถายโอนความ
รอนระหวางสสารการถายโอน
พ ลั ง งาน ข อ งก ารสั่ น ข อ ง
แหลงกำเนิดเสียงไปยังผูฟงท้ัง
การเปลี่ยนพลังงานและการ
ถายโอนพลังงานพลังงานรวม
ทั้งหมดมีคาเทาเดิมตามกฎ
การอนุรักษพลังงาน 
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สาระที่ 3 วิทยาศาสตรโลก และอวกาศ 
มาตรฐาน ว 3.1  เขาใจองคประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี   ดาวฤกษ และระบบสุริยะ รวมทั้ง
ปฏิสัมพันธภายในระบบสุริยะที่สงผลตอส่ิงมีชีวิต  
และการประยุกตใชเทคโนโลยีอวกาศ 

ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

- - - - - - 
 
มาตรฐาน ว 3.2  เขาใจองคประกอบ และความสัมพันธของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก  และบนผิวโลก ธรณีพิบตัิภัย กระบวนการ
เปล่ียนแปลงลมฟาอากาศและภูมิอากาศโลก  รวมทั้งผลตอส่ิงมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 

ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะ
กระบวนกา

ร(P) 

คุณลักษณะ
อันพึง

ประสงค
(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการ
เรียนรูทองถิ่น 

1. เปรียบเทียบ
กระบวนการ
เกิด สมบัติ และ 
การใชประโยชน 
รวมทั้งอธิบาย
ผลกระทบจาก 
การใชเชื้อเพลิง
ซากดึกดำบรรพ 
จากขอมูล ที่
รวบรวมได 

กระบวนการ
เกิด สมบัติ 
และ การใช
ประโยชน 
รวมทั้ง
อธิบาย

ผลกระทบ
จาก การใช
เชื้อเพลิง
ซากดึกดำ

บรรพ 

1) ทักษะการ
สังเกต 
2) ทักษะการ
ทดลอง 
3)ทักษะการ
จำแนก
ประเภท 
4)ทักษะการ
ทำงานรวมกัน 
5) ทักษะ
การนำ

ซื่อสัตยสุจริต 
ใฝเรียนรู 
มีวินัย  

มุงมั่นในการ
ทำงาน 

มีจิต
สาธารณะ 

 เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพของซากสิ่งมีชีวิตใน
อดีตโดยกระบวนการทางเคมีและธรณีวิทยา เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ ไดแก 
ถ านหิน  หิ นน้ ำมันและป โตรเลี ยม  ซึ่ งเกิดจากวัตถุต นกำเนิ ด  และ
สภาพแวดลอมการเกิดที่แตกตางกันทำใหไดชนิดของเชื้อเพลิง ซากดึกดำ
บรรพ ท่ีมีลักษณะ สมบัติและการนำไปใชประโยชนแตกตางกันสำหรับ
ปโตรเลียมจะตองมีผานการกลั่นลำดับสวนกอนการใชงานเพ่ือใหไดผลิตภัณฑ
เหมาะสมตอการใชประโยชนเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพเปนทรัพยากรที่ใชแลว
หมดไปเนื่องจากตองใชเวลานานหลายลานปจึงจะเกิดขึ้นใหมได- 

- 
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2. แสดงความ
ตระหนักถึงผล
จากการใช 
เชื้อเพลิงซากดึก
ดำบรรพโดย
นำเสนอ
แนวทาง การใช
เชื้อเพลิงซากดึก
ดำบรรพ 

ผลจากการ
ใช เชื้อเพลิง
ซากดึกดำ

บรรพ 

ความรูไปใช ซื่อสัตยสุจริต 
ใฝเรียนรู 
มีวินัย  

มุงมั่นในการ
ทำงาน 

มีจิต
สาธารณะ 

 การเผาไหมเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพในกิจกรรมตางๆ ของมนุษยจะทำใหเกิด
มลพิษทางอากาศซึ่งสงผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม นอกจากนี้แกส
บางชนิ ดที่ เกิดจากการเผาไหม เชื้ อ เพลิ งซากดึกดำบรรพ  เช นแก ส
คารบอนไดออกไซดและไนตรัสออกไซดยังเปนแกสเรือนกระจกซึ่งสงผลให
เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกรุนแรงข้ึน ดังนั้นจึงควรใชเชื้อเพลิง
ซากดึกดำบรรพโดยคำนึงถึงผลที่ เกิดข้ึนตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอมเชน 
เลือกใชพลังงานทดแทน หรือเลือกใชเทคโนโลยีที่ลดการใชเชื้อเพลิงซากดึก
ดำบรรพ 

 

3. เปรียบเทียบ
ขอดีและ
ขอจำกัดของ
พลังงานทดแทน
แตละประเภท
จากการรวบรวม
ขอมูล               
และนำเสนอ
แนวทางการใช
พลังงานทดแทน
ที่เหมาะสมใน
ทองถิ่น 

พลังงาน
ทดแทน 

แนวทางการ
ใชพลังงาน
ทดแทน 

ซื่อสัตยสุจริต 
ใฝเรียนรู 
มีวินัย  

มุงมั่นในการ
ทำงาน 

มีจิต
สาธารณะ 

 เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพเปนแหลงพลังงานที่สำคัญในกิจกรรมตางๆ ของ
มนุษยเนื่องจากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพมีปริมาณจำกัดและมักเพ่ิมมลภาวะ
ในบรรยากาศมากขึ้นจึงมีการใชพลังงานทดแทนมากขึ้น เชน พลังงาน
แสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานน้ำพลังงานชีวมวล พลังงานคลื่น พลังงาน
ความรอนใตพิภพ พลังงานไฮโดรเจนซึ่งพลังงานทดแทนแตละชนิดจะมีขอดี
และขอจำกัดที่แตกตางกัน 

 

4. สราง
แบบจำลองที่
อธิบาย
โครงสราง

โครงสราง
ภายใน โลก 

ซื่อสัตยสุจริต 
ใฝเรียนรู 
มีวินัย  

มุงมั่นในการ

 โครงสรางภายในโลกแบงออกเปนชั้นตามองคประกอบทางเคมีไดแกเปลือกโลก
ซึ่งอยูนอกสุดประกอบดวยสารประกอบของซิลิกอน และอะลูมิเนียมเปนหลัก
เน้ือโลกคือสวนท่ีอยูใตเปลือกโลกลงไปจนถึงแกนโลกมีองคประกอบหลักเปน
สารประกอบของซิลิกอน แมกนีเซียม และเหล็กและแกนโลกคือสวนที่อยูใจ
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ภายใน โลกตาม
องคประกอบ
ทางเคมี จาก
ขอมูล ที่
รวบรวมได  

ทำงาน 
มีจิต

สาธารณะ 

กลางของโลก มีองคประกอบหลักเปนเหล็กและนิกเกิลซึ่งแตละชั้นมีลักษณะ
แตกตางกัน 

5. อธิบายกระบวนการผุ
พังอยูกับที่ การกรอนและ
การสะสมตัวของตะกอน
จากแบบจำลอง                      
รวมทั้งยกตัวอยางผลของ
กระบวนการดังกลาวที่ทำ
ใหผิวโลกเกิดการ
เปลี่ยนแปลง 

กระบวนการ
ผุพังอยูกับที่ 
การกรอน
และการ
สะสมตัว

ของตะกอน 

1) ทักษะการ
ระบุ 
2) ทักษะการ
สังเกต 
3)ทักษะกา
เปรียบเทียบ 
4)ทักษะการ
ทำงานรวมกัน 
5)ทักษะการ
รวบรวมขอมูล 
6) ทักษะการ
นำความรูไป
ใช 
7)ทักษะการ
จำแนก
ประเภท 

ซื่อสัตยสุจริต 
ใฝเรียนรู 
มีวินัย  

มุงมั่นในการ
ทำงาน 

มีจิต
สาธารณะ 

 การผุพังอยูกับท่ีการกรอน และการสะสมตัวของตะกอนเปนกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาท่ีทำใหผิวโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงเปนภูมิลักษณ
แบบตางๆ โดยมีปจจัยสำคัญ คือ น้ำ ลม ธารน้ำแข็ง แรงโนมถวงของโลก 
สิ่งมีชีวิตสภาพอากาศ และปฏิกิริยาเคม ี  

 การผุพังอยูกับที่คือ การที่หินผุพังทำลายลงดวยกระบวนการตาง ๆ ไดแก ลม
ฟาอากาศกับน้ำฝนและรวมทั้งการกระทำของตนไมกับแบคทีเรียตลอดจนการ
แตกตัวทางกลศาสตรซึ่งมีการเพ่ิมและลดอุณหภูมิสลับกันเปนตน 

 การกรอนคือ กระบวนการหนึ่งหรือหลายกระบวนการที่ทำใหสารเปลือกโลก
หลุดไปละลายไปหรือกรอนไปโดยมีตัวนำพาธรรมชาติ คือ ลม น้ำ และธาร
น้ำแข็ง รวมกับปจจัยอ่ืน ๆ ไดแกลมฟาอากาศ สารละลายการครูดถู การ
นำพาทั้งนี้ ไมรวมถึงการพังทลายเปนกลุมกอน เชน แผนดินถลม ภูเขาไฟ
ระเบิด 

 การสะสมตัวของตะกอนคือ การสะสมตัวของวัตถุจากการนำพาของน้ำ ลม 
หรือธารน้ำแข็ง 

 

6. อธิบาย
ลักษณะของชั้น
หนาตัดดินและ 
กระบวนการ
เกิดดิน จาก

ลักษณะของ
ชั้นหนาตัด
ดินและ 

กระบวนกา
รเกิดดิน 

ซื่อสัตยสุจริต 
ใฝเรียนรู 
มีวินัย  

มุงมั่นในการ
ทำงาน 

 ดินเกิดจากหินที่ผุพังตามธรรมชาติผสมคลุกเคลากับอินทรียวัตถุที่ไดจากการ
เนาเปอยของซากพืชซากสัตวทับถมเปนชั้นๆ บนผิวโลก ชั้นดินแบงออกเปน
หลายชั้นขนานหรือเกือบขนานไปกับหนาดินแตละชั้นมีลักษณะแตกตางกัน 
เนื่องจากสมบัติทางกายภาพ เคมี ชีวภาพและลักษณะอ่ืน ๆ เชน สี โครงสราง 
เนื้อดิน การยืดตัว ความเปนกรด-เบสสามารถสังเกตไดจากการสำรวจ
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แบบจำลอง 
รวมทั้งระบุ
ปจจัยที่ทำใหดิน
มีลักษณะและ
สมบัติ แตกตาง
กัน 

มีจิต
สาธารณะ 

ภาคสนามการเรียกชื่อชั้นดินหลักจะใชอักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ ไดแก O, 
A, E, B, C, R 

 ชั้นหนาตัดดินเปนชั้นดินที่มีลักษณะปรากฏใหเห็นเรียงลำดับเปนชั้นจากชั้น
บนสุดถึงชั้นลางสุด 

 ปจจัยที่ทำใหดินแตละทองถ่ินมีลักษณะและสมบัติแตกตางกันไดแก วัตถุตน
กำเนิดดิน ภูมิอากาศ สิ่งมีชีวิตในดิน สภาพภูมิประเทศและระยะเวลาในการ
เกิดดิน  

7. ตรวจวัด
สมบัติบาง
ประการของ
ดิน โดยใช 
เครื่องมือที่
เหมาะสม
และนำเสนอ
แนวทาง 
การใช
ประโยชน
ดินจาก
ขอมูลสมบัติ
ของดิน  

การใช
ประโยชน

ดิน 

1) ทักษะการ
สังเกต 
2) ทักษะการ
ทดลอง 
3)ทักษะการ
ทำงานรวมกัน 
4)ทักษะการ
รวบรวมขอมูล 
5) ทักษะ
การนำ
ความรูไปใช 

ซื่อสัตยสุจริต 
ใฝเรียนรู 
มีวินัย  

มุงมั่นในการ
ทำงาน 

มีจิต
สาธารณะ 

 สมบัติบางประการของดิน เชน เนื้อดินความชื้นดิน คาความเปนกรด-เบส 
ธาตุอาหารในดินสามารถนำไปใชในการตัดสินใจถึงแนวทางการใชประโยชน
ที่ดินโดยอาจนำไปใชประโยชนทางการเกษตร หรืออื่น ๆ ซึ่งดินท่ีไมเหมาะสม
ตอการทำการเกษตรเชน ดินจืด ดินเปรี้ยว ดินเค็ม และดินดาน อาจเกิดจาก
สภาพดินตามธรรมชาติหรือการใชประโยชนจะตองปรับปรุงใหมีสภาพ
เหมาะสมเพ่ือนำไปใชประโยชน 

 

8. อธิบาย
ปจจัยและ
กระบวนการ
เกิดแหลงน้ำ
ผิวดินและ

แหลงน้ำผิว
ดินและ

แหลงน้ำใต
ดิน 

1) ทักษะการ
สังเกต 
2) ทักษะการ
ทดลอง 
3)ทักษะการ

ซื่อสัตยสุจริต 
ใฝเรียนรู 
มีวินัย  

มุงมั่นในการ
ทำงาน 

 แหลงน้ำผิวดินเกิดจากน้ำฝนที่ตกลงบนพ้ืนโลกไหลจากที่สูงลงสูที่ต่ำดวยแรง
โนมถวงการไหลของน้ำทำให พ้ืนโลกเกิดการกัดเซาะเปนรองน้ำ เชนลำธาร 
คลอง และแมน้ำซึ่งรองน้ำจะมีขนาดและรูปรางแตกตางกัน ข้ึนอยูกับปริมาณ
น้ำฝน ระยะเวลาในการกัดเซาะชนิดดินและหิน และลักษณะภูมิประเทศ เชน 
ความลาดชันความสูงต่ำของพ้ืนที่เมื่อน้ำไหลไปยังบริเวณท่ีเปนแองจะเกิดการ
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แหลงน้ำใต
ดิน จาก
แบบจำลอง 

ตั้งสมมติฐาน 
4)ทักษะการ
ทำงานรวมกัน 
5)ทักษะการ
รวบรวม
ขอมูล 

มีจิต
สาธารณะ 

สะสมเปนแหลงน้ำ เชน บึง ทะเลสาบทะเล และมหาสมุทร 

 แหลงน้ำใตดินเกิดจากการซึมของน้ำผิวดินลงไปสะสมตัวใตพ้ืนโลกซึ่งแบงเปน
น้ำในดินและน้ำบาดาลน้ำในดินเปนน้ำท่ีอยูรวมกับอากาศตามชองวาง
ระหวางเม็ดดิน สวนน้ำบาดาลเปนน้ำที่ไหลซึมลึกลงไปและถูกกักเก็บไวในชั้น
หินหรือชั้นดินจนอ่ิมตัวไปดวยน้ำ  

9. สราง
แบบจำลองที่
อธิบายการใชน้ำ 
และ นำเสนอ
แนวทางการใช
น้ำอยางยั่งยืนใน 
ทองถิ่นของ
ตนเอง 

การใชน้ำ 
และ 

นำเสนอ
แนวทางการ
ใชน้ำอยาง
ยั่งยืนใน 

1) ทักษะการ
สังเกต 
2) ทักษะการ
ทดลอง 
3)ทักษะการ
ตั้งสมมติฐาน 
4)ทักษะการ
ทำงานรวมกัน 
5)ทักษะการ
รวบรวม
ขอมูล 

ซื่อสัตยสุจริต 
ใฝเรียนรู 
มีวินัย  

มุงมั่นในการ
ทำงาน 

มีจิต
สาธารณะ 

 แหลงน้ำผิวดินและแหลงน้ำใตดินถูกนำมาใชในกิจกรรมตางๆ ของมนุษย 
สงผลตอการจัดการการใชประโยชนน้ำ และคุณภาพของแหลงน้ำเนื่องจาก
การเพ่ิมขึ้นของจำนวนประชากร การใชประโยชนพ้ืนที่ในดานตาง ๆ เชนภาค
เกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศทำใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำฝนในพ้ืนที่ลุมน้ำและแหลงน้ำผิวดินไมเพียงพอสำหรับ
กิจกรรมของมนุษย น้ำจากแหลงน้ำใตดินถูกนำมาใชมากข้ึนสงผลใหปริมาณ
น้ำใตดินลดลงมากจึงตองมีการใชน้ำอยางเหมาะสมและยั่งยืนซึ่งอาจทำไดโดย
การจัดหาแหลงน้ำเพื่อใหมีแหลงน้ำเพียงพอสำหรับการดำรงชีวิตการจัดสรร
และการใชน้ำอยางมีประสิทธิภาพ การอนุรักษและฟนฟูแหลงน้ำการปองกัน
และแกไขปญหาคุณภาพน้ำ  

 

10. สราง
แบบจำลองที่
อธิบาย
กระบวนการเกิด
และผลกระทบ
ของน้ำทวม การ
กัดเซาะชายฝง                      
ดินถลม หลุมยุบ 

ผลกระทบ
ของน้ำทวม 
การกัดเซาะ

ชายฝง                      
ดินถลม 
หลุมยุบ 

แผนดินทรุด 

1) ทักษะการ
สังเกต 
2) ทักษะการ
ทดลอง 
3) ทักษะการ
เชื่อมโยง 
4)ทักษะการ
เปรียบเทียบ 

ซื่อสัตยสุจริต 
ใฝเรียนรู 
มีวินัย  

มุงมั่นในการ
ทำงาน 

มีจิต
สาธารณะ 

 น้ำทวม การกัดเซาะชายฝง ดินถลม หลุมยุบแผนดินทรุด มีกระบวนการเกิด
และผลกระทบที่แตกตางกันซึ่งอาจสรางความเสียหายรายแรงแกชีวิต และ
ทรัพยสิน  

 น้ำทวมเกิดจากพื้นท่ีหนึ่งไดรับปริมาณน้ำเกินกวาที่จะกักเก็บไดทำใหแผนดิน
จมอยูใตน้ำ โดยข้ึนอยูกับปริมาณน้ำและสภาพทางธรณีวิทยาของพ้ืนที ่  

 การกัดเซาะชายฝงเปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงของชายฝงทะเลที่เกิดขึ้น
ตลอดเวลาจากการกัดเซาะของคลื่นหรือลมทำใหตะกอนจากท่ีหนึ่งไปตกทับ
ถมในอีกบริเวณหนึ่งแนวของชายฝงเดิมจึงเปลี่ยนแปลงไปบริเวณที่มีตะกอน
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แผนดินทรุด 5)ทักษะการ
ทำงานรวมกัน 
6)ทักษะการ
รวบรวมขอมูล 
7) ทักษะ
การนำ
ความรูไปใช 

เคลื่อนเขามานอยกวาปริมาณที่ตะกอนเคลื่อนออกไปถือวาเปนบรเิวณท่ีมีการ
กัดเซาะชายฝง  

 ดินถลมเปนการเคลื่อนที่ของมวลดินหรือหินจำนวนมากลงตามลาดเขา
เนื่องจากแรงโนมถวงของโลกเปนหลัก ซึ่งเกิดจากปจจัยสำคัญ ไดแกความ
ลาดชันของพ้ืนที่ สภาพธรณีวิทยาปริมาณน้ำฝน พืชปกคลุมดิน และการใช
ประโยชนพ้ืนที ่

 หลุมยุบ คือแองหรือหลุมบนแผนดินขนาดตาง ๆ ที่อาจเกิดจากการถลมของ
โพรงถ้ำหินปูนเกลือหินใตดิน หรือเกิดจากน้ำพัดพาตะกอนลงไปในโพรงถ้ำ
หรือธารน้ำใตดิน   

 แผนดินทรุดเกิดจากการยุบตัวของชั้นดินหรือหินรวนเมื่อมวลของแข็งหรือ
ของเหลวปริมาณมากที่รองรับอยูใตชั้นดินบริเวณน้ันถูกเคลื่อนยายออกไปโดย
ธรรมชาติหรือโดยการกระทำของมนุษย 

 
 สาระที่ 4  เทคโนโลยี  
มาตรฐาน ว 4.1  เขาใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ใชความรูและทักษะทางดาน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และศาสตรอื่น ๆ เพื่อแกปญหา หรือ   พัฒนางานอยางมีความคิดสรางสรรคดวยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช   
เทคโนโลยีอยางเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลกระทบตอชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอม  

ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ
(P) 

คุณลักษณะอันพึงประสงค
(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

1. คาดการณแนวโนม
เทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นโดย
พิจารณาจากสาเหตุหรือ
ปจจัยที่สงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี และวิเคราะห 

การเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี และ
วิเคราะห 
เปรียบเทียบ 
ตัดสินใจเลือกใช
เทคโนโลยี โดย

1) ทักษะการสังเกต 
2) ทักษะการทดลอง 
3) ทักษะการเชื่อมโยง 
4)ทักษะการ
เปรียบเทียบ 
5)ทักษะการทำงาน

ซื่อสัตยสุจริต 
ใฝเรียนรู 
มีวินัย  
มุงมั่นในการทำงาน 
มีจิตสาธารณะ 

• สาเหตุหรือปจจัยตาง ๆ เชน 
ความกาวหนาของ ศาสตรตาง 
ๆการเปลี่ยนแปลงทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทำ
ใหเทคโนโลยีมีการ 
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา • 

- 
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เปรียบเทียบ ตัดสินใจ
เลือกใชเทคโนโลยี โดย
คำนึงถึงผลกระทบท่ี
เกิดขึ้นตอชีวิต สังคม และ
สิ่งแวดลอม 

คำนึงถึงผลกระทบท่ี
เกิดขึ้นตอชีวิต สังคม 
และสิ่งแวดลอม 

รวมกัน 
6)ทักษะการรวบรวม
ขอมูล 
7)ทักษะการนำ
ความรูไปใช 

เทคโนโลยีแตละประเภทมี
ผลกระทบตอชีวิต สังคม และ
สิ่งแวดลอมที่แตกตางกันจึงตอง 
วิเคราะหเปรียบเทียบขอดี
ขอเสีย และตัดสินใจ เลือกใชให
เหมาะสม- 

2. ระบุปญหาหรือความ
ตองการในชุมชน หรือ 
ทองถิ่น สรุปกรอบของ
ปญหา รวบรวม วิเคราะห
ขอมลูและแนวคิดที่
เก่ียวของกับ ปญหา   

การแกปญหาใน
ชุมชน 

1) ทักษะการสังเกต 
2) ทักษะการทดลอง 
3) ทักษะการเชื่อมโยง 
4)ทักษะการ
เปรียบเทียบ 
5)ทักษะการทำงาน
รวมกัน 
6)ทักษะการรวบรวม
ขอมูล 
7)ทักษะการนำ
ความรูไปใช 

ซื่อสัตยสุจริต 
ใฝเรียนรู 
มีวินัย  
มุงมั่นในการทำงาน 
มีจิตสาธารณะ 

ปญหาหรือความตองการใน
ชุมชนหรือทองถิ่น มีหลายอยาง
ขึ้นกับบริบทหรือสถานการณ ท่ี
ประสบ เชน ดานพลังงาน 
สิ่งแวดลอม การเกษตรการ
อาหาร • การระบุปญหา
จำเปนตองมีการวิเคราะห
สถานการณของปญหาเพ่ือสรุป
กรอบของปญหา แลว
ดำเนินการสืบคน รวบรวม
ขอมูลความรู จากศาสตรตาง ๆ 
ที่เก่ียวของ เพ่ือนำไปสูการ 
ออกแบบแนวทางการแกปญหา 

 

3. ออกแบบวิธีการ
แกปญหา โดยวิเคราะห 
เปรียบเทียบ และตัดสินใจ
เลือกขอมูลที่จำเปน 
ภายใตเงื่อนไขและ
ทรัพยากรที่มีอยู นำเสนอ 

การออกแบบ
เทคโนโลยี การ
แกปญหาจากขอมูล 

1) ทักษะการสังเกต 
2) ทักษะการทดลอง 
3) ทักษะการเชื่อมโยง 
4)ทักษะการ
เปรียบเทียบ 
5)ทักษะการทำงาน

ซื่อสัตยสุจริต 
ใฝเรียนรู 
มีวินัย  
มุงมั่นในการทำงาน 
มีจิตสาธารณะ 

การวิเคราะหเปรียบเทียบ และ
ตัดสินใจ เลือกขอมูลที่จำเปน
โดยคำนึงถึงเงื่อนไข และ
ทรัพยากร เชน งบประมาณ 
เวลา ขอมูล และสารสนเทศ 
วัสดุเครื่องมือและอุปกรณ ชวย
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แนวทางการแกปญหาให
ผูอื่นเขาใจ วางแผน 
ขั้นตอนการทางานและ
ดำเนินการแกปญหา อยาง
เปนขั้นตอน   

รวมกัน 
6)ทักษะการรวบรวม
ขอมูล 
7)ทักษะการนำ
ความรูไปใช 

ใหไดแนวทางการแกปญหาที่
เหมาะสม • การออกแบบแนว
ทางการแกปญหาทำได 
หลากหลายวิธีเชนการรางภาพ 
การเขียน แผนภาพ การเขียน
ผังงาน • การกำหนดข้ันตอน
ระยะเวลาในการทำงานกอน
ดำเนินการแกปญหาจะชวยให
การทำงาน สำเร็จไดตาม
เปาหมาย และลดขอผิดพลาด 
ของการทำงานที่อาจเกิดข้ึน 
  

4. ทดสอบ ประเมินผล 
และอธิบายปญหาหรือ
ขอบกพรองท่ีเกิดขึ้น 
ภายใตกรอบเงื่อนไข 
พรอมทั้งหาแนวทางการ
ปรับปรุงแกไข และ 
นำเสนอผลการแกปญหา  

การปรับปรุงแกไข
ปญหาและนำเสนอ
ผลงาน 

1) ทักษะการสังเกต 
2) ทักษะการทดลอง 
3) ทักษะการเชื่อมโยง 
4)ทักษะการ
เปรียบเทียบ 
5)ทักษะการทำงาน
รวมกัน 
6)ทักษะการรวบรวม
ขอมูล 
7)ทักษะการนำ
ความรูไปใช 

ซื่อสัตยสุจริต 
ใฝเรียนรู 
มีวินัย  
มุงมั่นในการทำงาน 
มีจิตสาธารณะ 

• การทดสอบและประเมินผล
เปนการตรวจสอบ ชิ้นงานหรือ
วิธีการวาสามารถแกปญหาได 
ตามวัตถุประสงคภายใตกรอบ
ของปญหา เพ่ือ หาขอบกพรอง
และดำเนินการปรับปรุงให
สามารถ แกไขปญหาได • การ
นำเสนอผลงานเปนการ
ถายทอดแนวคิดเพ่ือใหผูอ่ืน
เขาใจเก่ียวกับกระบวนการ
ทำงาน และชิ้นงานหรือวิธีการ
ที่ไดซึ่งสามารถทำไดหลายวิธี
เชน การเขียนรายงาน การทำ
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แผนนำเสนอผลงาน การจัด
นิทรรศการ 

5. ใชความรูและทักษะ
เก่ียวกับวัสดุ อุปกรณ 
เครื่องมือ กลไก ไฟฟา 
และอิเล็กทรอนิกส  
เพ่ือแกปญหาหรือพัฒนา
งานไดอยางถูกตอง 
เหมาะสม และปลอดภัย  

ความรูและทักษะ
เก่ียวกับวัสดุ 
อุปกรณ เครื่องมือ 
กลไก ไฟฟา และ
อิเล็กทรอนิกส 

1) ทักษะการสังเกต 
2) ทักษะการทดลอง 
3) ทักษะการเชื่อมโยง 
4)ทักษะการ
เปรียบเทียบ 
5)ทักษะการทำงาน
รวมกัน 
6)ทักษะการรวบรวม
ขอมูล 
7)ทักษะการนำ
ความรูไปใช 

ซื่อสัตยสุจริต 
ใฝเรียนรู 
มีวินัย  
มุงมั่นในการทำงาน 
มีจิตสาธารณะ 

วัสดุแตละประเภทมีสมบัติ
แตกตางกัน เชน ไม โลหะ 
พลาสติกจึงตองมีการวิเคราะห
สมบัติ เพ่ือเลือกใชใหเหมาะสม
กับลักษณะของงาน • การสราง
ชิ้นงานอาจใชความรูเรื่องกลไก
ไฟฟา อิเล็กทรอนิกสเชนLED 
มอเตอรบัซเซอรเฟอง รอกลอ 
เพลา • อุปกรณและเครื่องมือ
ในการสรางชิ้นงาน หรือพัฒนา
วิธีการมีหลายประเภทตอง
เลือกใช ใหถูกตอง เหมาะสม 
และปลอดภัย รวมทั้งรูจัก เก็บ
รักษา 
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มาตรฐาน ว 4.2  เขาใจและใชแนวคิดเชงิคำนวณในการแกปญหาที่พบในชีวิตจริงอยางเปนขั้นตอนและเปนระบบ  ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในการเรียนรู การทำงาน และการแกปญหาไดอยางมี ประสิทธิภาพ รูเทาทัน และมีจริยธรรม 

 
ตัวชี้วัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ

(P) 
คุณลักษณะอนัพงึ

ประสงค(A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรู

ทองถิ่น 
1. ออกแบบอัลกอริทึมที่
ใชแนวคิดเชิงคำนวณ ใน
การแกปญหา หรือการ
ทำงานที่พบ ในชีวิตจริง  

การออกแบบ
อัลกอริทึมท่ีใช
แนวคิดเชิงคำนวณ  

1) ทักษะการสังเกต 
2) ทักษะการทดลอง 
3) ทักษะการเชื่อมโยง 
4)ทักษะการ
เปรียบเทียบ 
5)ทักษะการทำงาน
รวมกัน 
6)ทักษะการรวบรวม
ขอมูล 
7)ทักษะการนำ
ความรูไปใช 

ซื่อสัตยสุจริต 
ใฝเรียนรู 
มีวินัย  
มุงมั่นในการทำงาน 
มีจิตสาธารณะ 

• แนวคิดเชิงคำนวณ • การ
แกปญหาโดยใชแนวคิดเชิง
คำนวณ • ตัวอยางปญหา เชน 
การเขาแถวตามลำดับ ความสูง
ใหเร็วที่สุดจัดเรียงเสื้อใหหาได
งายที่สุด- 

- 

2. ออกแบบและเขียน
โปรแกรมท่ีใชตรรกะ และ
ฟงกชันในการแกปญหา 

การออกแบบและ
เขียนโปรแกรมท่ีใช
ตรรกะ และฟงกชัน
ในการแกปญหา 

1) ทักษะการสังเกต 
2) ทักษะการทดลอง 
3) ทักษะการเชื่อมโยง 
4)ทักษะการ
เปรียบเทียบ 
5)ทักษะการทำงาน
รวมกัน 
6)ทักษะการรวบรวม
ขอมูล 

ซื่อสัตยสุจริต 
ใฝเรียนรู 
มีวินัย  
มุงมั่นในการทำงาน 
มีจิตสาธารณะ 

• ตัวดำเนินการบูลีน • ฟงกชัน 
• การออกแบบและเขียน
โปรแกรมท่ีมีการใชตรรกะ และ
ฟงกชัน • การออกแบบ
อัลกอริทึม เพื่อแกปญหาอาจใช 
แนวคิดเชิงคำนวณในการ
ออกแบบเพื่อให การแกปญหา
มีประสิทธิภาพ • การแกปญหา
อยางเปนขั้นตอนจะชวยให
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7)ทักษะการนำ
ความรูไปใช 

แกปญหาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ • ซอฟตแวรที่ใช
ในการเขียนโปรแกรมเชน
Scratch, python, java, c • 
ตัวอยางโปรแกรม เชน
โปรแกรมตัดเกรด หาคำตอบ
ทั้งหมดของอสมการหลายตัว
แปร 

3. อภิปรายองคประกอบ
และหลักการทำงาน ของ
ระบบคอมพิวเตอร และ
เทคโนโลยี การสื่อสาร 
เพ่ือประยุกตใชงาน หรือ
แกปญหา เบื้องตน 

องคประกอบและ
หลักการทำงาน ของ
ระบบคอมพิวเตอร 
และเทคโนโลยี การ
สื่อสาร 

1) ทักษะการสังเกต 
2) ทักษะการทดลอง 
3) ทักษะการเชื่อมโยง 
4)ทักษะการ
เปรียบเทียบ 
5)ทักษะการทำงาน
รวมกัน 
6)ทักษะการรวบรวม
ขอมูล 
7)ทักษะการนำ
ความรูไปใช 

ซื่อสัตยสุจริต 
ใฝเรียนรู 
มีวินัย  
มุงมั่นในการทำงาน 
มีจิตสาธารณะ 

• องคประกอบและหลักการ
ทำงานของระบบ คอมพิวเตอร 
• เทคโนโลยีการสื่อสาร • การ
ประยุกตใชงานและการ
แกปญหาเบ้ืองตน 

 

4. ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางปลอดภัย 
มีความรับผิดชอบ สราง
และแสดงสิทธิ ในการ
เผยแพรผลงาน 

การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศอยาง
ปลอดภัย มีความ
รับผิดชอบ สรางและ
แสดงสิทธิ ในการ
เผยแพรผลงาน 

1) ทักษะการสังเกต 
2) ทักษะการทดลอง 
3) ทักษะการเชื่อมโยง 
4)ทักษะการ
เปรียบเทียบ 
5)ทักษะการทำงาน

ซื่อสัตยสุจริต 
ใฝเรียนรู 
มีวินัย  
มุงมั่นในการทำงาน 
มีจิตสาธารณะ 

• ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยาง
ปลอดภัย โดยเลือก แนวทาง
ปฏิบัติเมื่อพบเนื้อหาท่ีไม
เหมาะสมเชน แจงรายงาน
ผูเก่ียวของ ปองกันการเขามา
ของ ขอมูลที่ไมเหมาะสมไม
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รวมกัน 
6)ทักษะการรวบรวม
ขอมูล 
7)ทักษะการนำ
ความรูไปใช 

ตอบโตไมเผยแพร • การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางมี
ความรับผิดชอบเชน ตระหนัก
ถึงผลกระทบในการเผยแพร
ขอมูล • การสรางและแสดง
สิทธิ์ความเปนเจาของผลงาน • 
การกำหนดสิทธิการใชขอมูล 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
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คำอธิบายรายวิชา 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

รายวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๑     ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ 
รหัสวิชา  ว๑๑๑๐๑       เวลา  ๑๐๐ช่ัวโมง / ป 

............................................................................................................................................................. 

 ศึกษา วิเคราะห พืชและสัตวที่อาศัยอยูบริเวณตางๆ สภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตวในบริเวณ
ที่อาศัยอยู รวมถึงหนาที่ของสวนตาง ๆ ของสัตวและพืช อีกทั้งหนาที่และการทำหนาที่รวมกันของสวนตาง ๆ ของ
รางกายมนุษย นอกจากนี้มีการจัดกลุมของวัสดุตามสมบัติที่สังเกตได การเกิดเสียงและทิศทาง การเคลื่อนที่ของเสียง 
ทั้งนี้รวมถึงปรากฏการณบนทองฟาในเวลากลางวันและกลางคืน ลักษณะภายนอกของหิน และสามารถแกปญหาโดย
ใชภาพ  สัญลักษณหรือขอความ การเขียนโปรแกรมอยางงาย จากการใชสื่อซอฟตแวร การใชเทคโนโลยีในการสราง 
จัดเก็บ เรียกใชขอมูล การใชคอมพิวเตอรและการดูแลรักษาอุปกรณ 
 โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู การสำรวจ ตรวจสอบ การสืบคนขอมูล การ
เปรียบเทียบขอมูลจากหลักฐานเชิงประจักษและการอภิปราย เพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสาร
สิ่งที่เรียนรู และมีความสามารถในการตัดสินใจ  
      เกิดการรับรู และเห็นคุณคาของการนำความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม 
คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสมที่พึงประสงคตอการดำเนินชีวิตในปจจุบัน 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
วิทยาศาสตร 
มาตรฐาน ว ๑.๑ป.๑/๑, ป.๑/๒  
มาตรฐาน ว ๑.๒ ป.๑/๑, ป.๑/๒ 
มาตรฐาน ว ๒.๑ป.๑/๑, ป.๑/๒ 
มาตรฐาน ว ๒.๓ป.๑/๑  
มาตรฐาน ว ๓.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒ 
มาตรฐาน ว ๓.๑ป.๑/๑ 
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 
มาตรฐาน ว ๔.๒ป.๑/๑ , ป.๑/๒ , ป.๑/๓ , ป.๑/๔ , ป.๑/๕   
  

รวม   ๑๕  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

รายวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี๒      ช้ันประถมศึกษาปที่ ๒ 
รหัสวิชา  ว๑๒๑๐๑        เวลา  ๑๐๐ช่ัวโมง / ป 

............................................................................................................................................................. 

 ศึกษา วิเคราะห ความตองการแสงและน้ำเพ่ือการเจริญเติบโตของพืช วัฏจักรชีวิตของพืชดอก รวมถึง
ลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไมมีชีวิต  อีกทั้งสมบัติของวัสดุและการนำสมบัติของวัสดุไปประยุกตใชในการทำวัตถุ
ในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้วัสดุที่ใชแลวมีประโยชนสามารถนำกลับมาใชใหมไดนอกจากนี้การเคลื่อนที่ของแสงจาก
แหลงกำเนิดแสง สงผลใหสามารถมองเห็นวัตถุ และเสนอแนะแนวทางการปองกันอันตรายจากการมองวัตถุบริเวณ
ที่มีแสงสวางไมเหมาะสม นอกจากนี้ในเรื่องของดินมีสวนประกอบที่หลากหลายและสามารถจำแนกชนิดของดิน
โดยใชเกณฑของลักษณะเนื้อดินและการจับตัว รวมถึงอธิบายการใชประโยชนจากดิน              อีกทั้งสามารถ
แกปญหาโดยใชภาพ สัญลักษณหรือขอความ การเขียนโปรแกรมอยางงาย จากการใชสื่อซอฟตแวร การใช
เทคโนโลยีในการสราง จัดเก็บ เรียกใชขอมูล การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย  
 โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู การสำรวจ ตรวจสอบ การสืบคนขอมูล การ
เปรียบเทียบขอมูลจากหลักฐานเชิงประจักษและการอภิปราย เพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และมีความสามารถในการตัดสินใจ  
 เกิดการรับรู และเห็นคุณคาของการนำความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร 
จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสมที่พึงประสงคตอการดำเนินชีวิตในปจจุบัน 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
วิทยาศาสตร 
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 
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 
มาตรฐาน  ว ๔.๒   ป.๒/๑ , ป.๒/๒ , ป.๒/๓ , ป.๒/๔   
 
รวม   ๑๖   ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

รายวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๓     ช้ันประถมศึกษาปที่ ๓               
รหัสวิชา  ว๑๓๑๐๑       เวลา  ๑๐๐ ชั่วโมง / ป  

............................................................................................................................................................. 
 ศึกษา วิเคราะห สิ่งที่จำเปนตอการดำรงชีวิต และการเจริญเติบโตของมนุษยและสัตว รวมถึงประโยชน
ของอาหาร น้ำ และอากาศ สามารถดูแลตนเองและสัตวใหไดรับสิ่งเหลานี้อยางเหมาะสม อีกทั้งบรรยายและ
เปรียบเทียบวัฏจักรชีวิตของสัตว  นอกจากนี้มีเรื่องของสวนประกอบของวัตถุ และการเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อทำ
ใหรอนขึ้นหรือทำใหเย็นลง  โดยการเปลี่ยนแปลงและการเคลื่อนที่ของวัตถุเกิดจากแรง ทั้งแรงสัมผัสและแรงไม
สัมผัสที่มีผลตอการเคลื่อนที่ของวัตถุ รวมถึงการดึงดูดระหวางแมเหล็กกับวัตถุ ข้ัวแมเหล็ก และการเปลี่ยน
พลังงาน การทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟา และแหลงพลังงานในการผลิตไฟฟา รวมถึงประโยชนและโทษของ
ไฟฟา  โดยนำเสนอวิธีการใชไฟฟาอยางประหยัด และปลอดภัย อีกทั้งในเรื่องของเสนทางการข้ึนและตกของดวง
อาทิตย การเกิดกลางวันกลางคืน และการกำหนดทิศ ความสำคัญของดวงอาทิตยตอสิ่งมีชีวิต รวมไปถึง
สวนประกอบและความสำคัญของอากาศ และผลกระทบของมลพิษทางอากาศตอสิ่งมีชีวิต  การนำเสนอแนว
ทางการปฏิบัติตนในการลดการเกิดมลพิษทางอากาศ นอกจากนี้สามารถอธิบายการเกิดลมและบรรยายประโยชน
และโทษของลม  อีกท้ังสามารถแสดงอัลกอริทึมในการทำงาน แกปญหาโดยใชภาพ สัญลักษณหรือขอความ การ
เขียนโปรแกรมอยางงาย จากการใชสื่อซอฟตแวร และใชอินเทอรเน็ตในการคนหาความรู และรวบรวมประมวลผล 
และนำเสนอขอมูลโดยใชซอฟตแวร 
 โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรการสืบเสาะหาความรู การสำรวจ ตรวจสอบ การสืบคนขอมูล การ
เปรียบเทียบขอมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ และการอภิปราย เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และมีความสามารถในการตัดสินใจ  
 เกิดการรับรู และเห็นคุณคาของการนำความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร 
จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสมที่พึงประสงคตอการดำเนินชีวิตในปจจุบัน 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
วิทยาศาสตร 
มาตรฐาน ว๑.๒  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  
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 
มาตรฐาน ว ๔.๒  ป.๓/๑ , ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป๓/๕รวม   ๒๕   ตัวชี้วัด 
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  คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว14101 วิทยาศาสตร             กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  
ช้ันประถมศึกษาปที่ 4           เวลา 80 ชั่วโมง  
 

ศึกษา คนควา สืบคนขอมูล หนาที่ของราก ลำตน ใบ และดอกของพืชดอกของพืชในทองถ่ิน ความ
เหมือนและความแตกตางของลักษณะของสิ่งมีชีวิต พืช / สัตว / ไมใชพืชไมใชสัตว พืชดอกและพืชไมมีดอก สัตวมี
กระดูกสันหลังและสัตวไมมีกระดูกสันหลัง ลักษณะของสัตวมีกระดูกสันหลังในกลุมปลาและปลานิล กลุมสัตว
สะเทินน้ำสะเทินบก กลุมสัตว  เลื้อยคลาน กลุมนก และกลุมสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ำนม สมบัติทางกายภาพดานความ
แข็ง สภาพยืดหยุน การนำความรอนของวัสดุใกลตัวในทองถิ่น และการนำไฟฟาของวัสดุ สถานะของสสาร 3 
สถานะที่เก่ียวของกับมวล การตองการที่อยู รูปรางและปริมาตรของสสาร การวัดมวล และปริมาตรของสสารทั้ง 3 
สถานะ ผลของแรงโนมถวงที่มีตอวัตถุ การวัดน้ำหนักของวัตถุ โดยใชเครื่องชั่งสปริง มวลของวัตถุที่มีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ วัตถุเปนตัวกลางโปรงใส ตัวกลางโปรงแสง และวัตถุทึบแสง โดยใชลักษณะการ
มองเห็นสิ่งตาง ๆ ผานวัตถุ แบบรูปเสนทางการขึ้นและตกของดวงจันทร รูปการเปลี่ยนแปลงรูปรางปรากฏของ 
ดวงจันทรและพยากรณรูปรางปรากฏของดวงจันทร องคประกอบของระบบสุริยะ  
คาบการโคจรของดาวเคราะหตาง ๆ  

ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรการสืบเสาะหาความรู รวบรวมขอมูล สังเกต สามารระบุ บอก เลือก 
เปรียบเทียบ คาดคะเน ยกตัวอยาง เขียนแผนภาพ ออกแบบ ทดลอง ใชวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ นำเสนอ 
เสนอแนะแนวคิดขอมูล สรางแบบจำลองเพ่ืออธิบาย ใชเหตุผล แลกเปลี่ยนความคิดและลงมือปฏิบัติ 

เพ่ือใหเกิดความรูความคิดความเขาใจมีความตระหนัก มีความมุงมั่นในการทำงาน  ใฝรูใฝเรียน มีวินัย มี
ความซื่อสัตย และพอเพียงนำความรูไปใชในชีวิตประจำวันมีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรมคุณธรรมและคานิยมที่
เหมาะสม 

 
ตัวช้ีวัด 
 ว 1.1 ป.4/1  
 ว 1.2 ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3 , ป.4/4  
 ว 2.1 ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3 , ป.4/4 
 ว 2.2 ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3  
 ว 2.3 ป.4/1  
 ว 3.1 ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3 
 
รวมทั้งหมด   16 ตัวช้ีวัด  
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คำอธิบายรายวิชา 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

รายวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๔         ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 
รหัสวิชา  ว๑๔๑๐๑         เวลา  ๑๒๐ ชั่วโมง / ป 

............................................................................................................................................................. 
ศึกษา วิเคราะห หนาที่ของราก ลำตน ใบ และดอกของพืชดอก สวนประกอบของพืชดอก ความแตกตาง

ของลักษณะของสิ่งมีชีวิตออกเปน กลุมพืช กลุมสัตว และกลุมที่ไมใชพืชและสัตว จำแนกพืชออกเปนพืชดอกและ
พืชไมมีดอก จำแนกสัตวออกเปนสัตวมีกระดูกสันหลังและสัตวไมมีกระดูกสันหลัง ลักษณะเฉพาะของสัตวมีกระดูก
สันหลังในกลุมปลา กลุมสัตวสะเทินน้ำสะเทินบก กลุมสัตวเลื้อยคลาน กลุมนก และกลุมสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 
ตัวอยางของสัตวในแตละกลุม  นอกจากนี้เปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพของวัสดุจากการทดลองและระบุการนำ
สมบัติของวัสดุไปใชในชีวิตประจำวันโดยผานกระบวนการออกแบบชิ้นงาน แลกเปลี่ยนความคิดกับผูอ่ืนโดยการ
อภิปรายเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพของวัสดุอยางดานความแข็ง และสภาพความยืดหยุน การนำความรอน การ
นำไฟฟา ของวัสดุ สมบัติของสสารทั้ง ๓ สถานะ การสังเกต มวล ความตองการที่อยู รูปรางและปริมาตรของสสาร 
เครื่องมอืที่ใชสำหรับการวัดมวล และปริมาตรของสสาร ทั้ง ๓สถานะ ผลของแรงโนมถวงที่มีตอวัตถุ การใชเครื่อง
ชั่งสปริงในการวัดน้ำหนักของวัตถุ มวลของวัตถุที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ วัตถุที่เปนตัวกลาง
โปรงใส ตัวกลางโปรงแสง และวัตถุทึบแสง ลักษณะการมองเห็นผานวัตถุ แบบรูปเสนทางการข้ึนและตกของดวง
จันทร แบบจำลองอธิบายแบบรูปการเปลี่ยนแปลงรูปรางของดวงจันทร และสามารถพยากรณรูปรางของดวง
จันทรที่ปรากฏ แบบจำลองแสดงองคประกอบของระบบสุริยะ และเปรียบเทียบคาบของการโคจรของดาวเคราะห
ตาง ๆ จากแบบจำลองได 

ใชเหตุผลเชิงตรรกะในการแกปญหา การอธิบายการทำงาน การคาดการณผลลัพธ จากปญหาอยางงาย 
ออกแบบ และเขียนโปรแกรมอยางงาย โดยใชซอฟตแวร หรือสื่อ และตรวจหาขอผิดพลาดและแกไขใช
อินเทอรเน็ตคนหาความรู นำเสนอขอมูลและสารสนเทศ ตลอดจนใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการสืบ
เสาะหาความรูการสำรวจตรวจสอบ  การสืบคนขอมูล  การเปรียบเทียบขอมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ  และการ
อภิปรายเพ่ือใหเกิดความรู  ความคิด  ความเขาใจสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู  และมีความสามารถในการตัดสินใจ   
 เกิดการรับรู และเห็นคุณคาของการนำความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร 
จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสมที่พึงประสงคตอการดำเนินชีวิตในปจจุบัน 
รหัสตัวช้ีวัดวิทยาศาสตร  
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  
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) มาตรฐาน ว ๔.๒ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๕  
รวม  ๒๑   ตัวชี้วัด 
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  คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว15101 วิทยาศาสตร             กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  
ช้ันประถมศึกษาปที่ 5            เวลา 80 ชั่วโมง  
 

ศึกษา คนควา สืบคนขอมูล โครงสรางและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต ซึ่งเปนผลมา
จากการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในแตละแหลงที่อยู การปรับตัวของปลานิลในบอเลี้ยงอำเภอพานความสัมพันธ
ระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไมมีชีวิต เพ่ือประโยชนตอการดำรงชีวิต โซ
อาหารและบทบาทหนาที่ของสิ่งมีชีวิตที่เปนผูผลิตและผูบริโภคในโซอาหารในลำน้ำแมสาน คุณคาของสิ่งแวดลอม
ที่มีตอการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต การดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในเขตอำเภอพาน ลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการ
ถายทอดจากพอแมสูลูกของพืช สัตว และมนุษย ลักษณะที่คลายคลึงกันของตนเองกับพอแม  การเปลี่ยนสถานะ
ของสสาร เมื่อทำใหสสารรอนขึ้นหรือเย็นลง การละลายของสารในน้ำ การเปลี่ยนแปลงของสารเมื่อเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมี การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไดและการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไมได  วิธีการหาแรงลัพธของแรง
หลายแรงในแนวเดียวกันที่กระทำตอวัตถุในกรณีที่วัตถุอยูนิ่ง แรงที่กระทำตอวัตถุที่อยูในแนวเดียวกันและแรงลัพธ
ที่กระทำตอวัตถุ การใชเครื่องชั่งสปริงในการวัดแรงที่กระทำตอวัตถุ ผลของแรงเสียดทานที่มีตอการเปลี่ยนแปลง
การเคลื่อนที่ของวัตถุ แรงเสียดทานและแรงที่อยูในแนวเดียวกันท่ีกระทำตอวัตถุ การไดยินเสียงผานตัวกลาง 
ลักษณะและการเกิดเสียงสูง เสียงต่ำ ลักษณะและการเกิดเสียงดัง เสียงคอย ระดับเสียงโดยใชเครื่องมือวัดระดับ
เสียง แนวทางในการหลีกเลี่ยงและลดมลพิษทางเสียง  ความแตกตางของดาวเคราะหและดาวฤกษจากแบบจำลอง 
ตำแหนงและเสนทางการขึ้นและตกของกลุมดาวฤกษบนทองฟา แบบรูปเสนทางการข้ึนและตกของกลุมดาวฤกษ
บนทองฟาในรอบป  ปริมาณน้ำในแตละแหลง ปริมาณน้ำที่มนุษยสามารถนำมาใชประโยชนได คุณคาของน้ำ แนว
ทางการใชน้ำอยางประหยัดและการอนุรักษน้ำ การหมุนเวียนของน้ำในวัฏจักรน้ำ กระบวนการเกิดเมฆ หมอก 
น้ำคางและน้ำคางแข็ง กระบวนการเกิดฝน หิมะ และลูกเห็บ 

ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรการสืบเสาะหาความรู รวบรวมขอมูล สามารถวิเคราะห ถาม ระบุ บอก 
เลือก เปรียบเทียบ คาดคะเน ยกตัวอยาง เขียนแผนภาพ ออกแบบ ทดลอง ใชวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ นำเสนอ 
เสนอแนะแนวคิดขอมูล สรางแบบจำลองเพ่ืออธิบาย บรรยาย มีสวนรวมและลงมือปฏิบัติ 

เพ่ือใหเกิดความรูความคิดความเขาใจมีความตระหนัก มีความมุงมั่นในการทำงาน  ใฝรูใฝเรียน มีวินัย มี
ความซื่อสัตย และพอเพียงนำความรูไปใชในชีวิตประจำวันมีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรมคุณธรรมและคานิยมที่
เหมาะสม 
ตัวช้ีวัด 
 ว 1.1 ป.5/1 , ป.5/2 , ป.5/3 , ป.5/4  
 ว 1.3 ป.5/1 , ป.5/2  
 ว 2.1 ป.5/1 , ป.5/2 , ป.5/3 , ป.5/4 
 ว 2.2 ป.5/1 , ป.5/2 , ป.5/3 , ป.5/4 , ป.5/5 
 ว 2.3 ป.5/1 , ป.5/2 , ป.5/3 , ป.5/4 , ป.5/5  
 ว 3.1 ป.5/1 , ป.5/2  
 ว 3.2 ป.5/1 , ป.5/2 , ป.5/3 , ป.5/4 , ป.5/5  
รวมทั้งหมด   27 ตัวช้ีวัด   
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คำอธิบายรายวิชา 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

รายวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี๕      ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕ 
รหัสวิชา  ว ๑๕๑๐๑          เวลา  ๑๒๐ ช่ัวโมง / ป 

............................................................................................................................................................. 

 ศึกษา วิเคราะห โครงสรางและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการ และการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตใน
แตละแหลงที่อยู ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธระหวางสิ่งมชีีวิตกับสิ่งไมมีชีวิต เพ่ือ
ประโยชนตอการดำรงชีวิตในหวงโซอาหารและบทบาทหนาที่ของสิ่งมีชีวิตที่เปนผูผลิตและผูบริโภคในโซอาหาร 
สวนลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการถายทอดจากพอแมสูลูกของพืช สัตว และมนุษย วามีลักษณะที่คลายคลึงกัน
ของตนเองกับพอแม การเปลี่ยนสถานะของสสารและการเปลี่ยนแปลงทางเคมี สวนวิธีการหาแรงลัพธของแรง
หลายแรงในแนวเดียวกันที่กระทำตอวัตถุอยูนิ่ง การใชเครื่องชั่งสปริงในการวัดแรงที่กระทำตอวัตถุ สงผลตอแรง
เสียดทานที่มีตอการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ และการเขียนแผนภาพของแรงทำใหไดยินเสียงผาน
ตัวกลาง  การเกิดเสียงสูง เสียงต่ำ ออกแบบการทดลองและอธิบายลักษณะและการเกิดเสียงดัง เสียงคอย การวัด
ระดับเสียงโดยใชเครื่องมือวัดระดับเสียง เพ่ือหาแนวทางในการหลีกเลี่ยงและลดมลพิษทางเสียง และสามารถหา
ความแตกตางของดาวเคราะหและดาวฤกษจากแบบจำลอง โดยการใชแผนที่ดาวระบุตำแหนงและเสนทางการข้ึน
และตกของกลุมดาวฤกษบนทองฟา เพ่ือระบุปริมาณน้ำในแตละแหลง ปริมาณน้ำที่มนุษยสามารถนำมาใช
ประโยชนได แนวทางการใชน้ำอยางประหยัดและการอนุรักษน้ำ มีแบบจำลองการหมุนเวียนของน้ำในวัฏจักรน้ำ 
ที่ไดจากกระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ำคาง และน้ำคางแข็ง จากแบบจำลอง และกระบวนการเกิดฝน หิมะ และ
ลูกเห็บ ตลอดจนการใชเหตุผลเชิงตรรกะในการแกปญหา การอธิบายการทำงาน การคาดการณผลลัพธจากปญหา
อยางงาย สามารถออกแบบ และเขียนโปรแกรมอยางงาย โดยใชซอฟตแวร หรือสื่อ และตรวจหาขอผิดพลาดและ
แกไข โดยใชอินเทอรเน็ตคนหาขอมูล ติดตอสื่อสารและทำงานรวมกันเพื่อประเมินความนาเชื่อถือของขอมูล 
รวบรวม ผลประเมิน นำเสนอขอมูลและสารสนเทศโดยใชซอฟตแวรหรือบริการบนอินเตอรเน็ตที่หลากหลาย  

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรู การสำรวจตรวจสอบ การสืบคนขอมูลการ
เปรียบเทียบขอมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ และการอภิปราย เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ  

เกิดการรับรู และเห็นคุณคาของสิ่งแวดลอมที่มีตอการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต โดยมีสวนรวมในการดูแล
รักษาสิ่งแวดลอมนำความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่
เหมาะสมที่พึงประสงคตอการดำเนินชีวิตในปจจุบัน 
รหัสตัวช้ีวัด 
วิทยาศาสตร 
มาตรฐาน ว ๑.๑  ป๕/๑, ป๕/๒, ป๕/๓, ป๕/๔   
มาตรฐาน ว ๑.๓  ป๕/๑, ป๕/๒ 
มาตรฐาน ว ๒.๑  ป๕/๑, ป๕/๒, ป๕/๓, ป๕/๔      
มาตรฐาน ว ๒.๒  ป๕/๑, ป๕/๒, ป๕/๓, ป๕/๔, ป๕/๕ 
มาตรฐาน ว ๒.๓  ป๕/๑, ป๕/๒, ป๕/๓, ป๕/๔, ป๕/๕      
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มาตรฐาน ว ๓.๑  ป๕/๑, ป๕/๒ 
มาตรฐาน ว ๓.๒  ป๕/๑, ป๕/๒, ป๕/๓, ป๕/๔, ป๕/๕  
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)  
มาตรฐาน ว ๔.๒  ป๕/๑, ป๕/๒, ป๕/๓, ป๕/๔, ป๕/๕ 
รวม   ๓๒   ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว16101 วิทยาศาสตร             กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  
ช้ันประถมศึกษาปที่ 6            เวลา 80 ชั่วโมง  
 

ศึกษา คนควา สืบคนขอมูล ประโยชนความสำคัญของสารอาหารและอาหารพ้ืนเมือง สัดสวนที่เหมาะสม
ตอเพศและวัยรวมทั้งความปลอดภัยตอสุขภาพ หนาที่ สวนประกอบ ความสำคัญและแนวทางการดูแลรักษา
อวัยวะของระบบยอยอาหาร การแยกสารผสม วิธีแกปญหาในชีวิตประจำวันเก่ียวกับการแยกสาร การเกิดและผล
ของแรงไฟฟาซึ่งเกิดจากวัตถุที่ผานการขัดถู สวนประกอบและหนาที่ของแตละสวนประกอบของวงจรไฟฟาอยาง
งาย การตอเซลลไฟฟาแบบอนุกรม การตอหลอดไฟฟาแบบอนุกรมและแบบขนาน การเกิดเงามืดเงามัว 
ปรากฏการณสุริยุปราคาและจันทรุปราคา พัฒนาการของเทคโนโลยีอวกาศ การนำเทคโนโลยีอวกาศมาใช
ประโยชน ในชีวิตประจำวัน กระบวนการเกิดหินอัคนีหินตะกอน และหินแปร และอธิบายวัฏจักรหิน การใช
ประโยชนของหินและแรในชีวิตประจำวัน หินในทองถิ่น ซากดึกดำบรรพ การเกิดลมบก ลมทะเล และมรสุม ผลที่
มีตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม ผลของมรสุมตอการเกิดฤดูของประเทศไทยและฤดูกาลในทองถิ่น ลักษณะและ
ผลกระทบของน้ำทวม การกัดเซาะชายฝง ดินถลม แผนดินไหว สึนามิ ผลกระทบของภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติ
ภัยในเขตอำเภอพาน และจังหวัดเชียงราย ปรากฏการณเรือนกระจก ผลกระทบและแนวปฏิบัติเพ่ือลดกิจกรรมที่
กอใหเกิดแกสเรือนกระจก  

ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรการสืบเสาะหาความรู รวบรวมขอมูล สามารถระบุ บอก เลือก 
เปรียบเทียบ คาดคะเน ยกตัวอยาง เขียนแผนภาพ ออกแบบ ทดลอง นำเสนอแนวคิดขอมูล สรางแบบจำลองเพื่อ
อธิบาย บรรยาย และลงมือปฏิบัติ 

เพ่ือใหเกิดความรูความคิดความเขาใจมีความตระหนัก มีความมุงมั่นในการทำงาน  ใฝรูใฝเรียน มีวินัย มี
ความซื่อสัตย และพอเพียงนำความรูไปใชในชีวิตประจำวันมีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรมคุณธรรมและคานิยมที่
เหมาะสม 

 
ตัวช้ีวัด 
 ว 1.2 ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3 , ป.6/4 , ป.6/5  
 ว 2.1 ป.6/1  
 ว 2.2 ป.6/1  
 ว 2.3 ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3 , ป.6/4 , ป.6/5 , ป.6/6 , ป.6/7 , ป.6/8 
 ว 3.1 ป.6/1 , ป.6/2  
 ว 3.2 ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3 , ป.6/4 , ป.6/5 , ป.6/6 , ป.6/7 , ป.6/8 , ป.6/9 
 
รวมทั้งหมด   26 ตัวชี้วัด  
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คำอธิบายรายวิชา 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

รายวิชา  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี๖     ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ 
รหัสวิชา  ว๑๖๑๐๑        เวลา  ๑๒๐ ชั่วโมง / ป 

............................................................................................................................................................. 
 ศึกษา วิเคราะห  สารอาหารประโยชนของสารอาหารแตละประเภทจากอาหารที่ตนเองรับประทานเพ่ือ
การเลือกรับประทานอาหารใหไดสารอาหารครบถวนในสัดสวนที่เหมาะสมกับเพศและวัย รวมท้ังความปลอดภัย
ตอสุขภาพ โดยมีแบบจำลอง ระบบยอยอาหาร อวัยวะในระบบยอยอาหารมีหนาท่ีสำหรับการยอยอาหารและการ
ดูดซึมสารอาหาร  ความสำคัญของระบบยอยอาหาร การดูแลรักษาอวัยวะในระบบยอยอาหารใหทำงานเปนปกติ 
มีการแยกสารผสม โดยการหยิบออก การรอน การใชแมเหล็กดึงดูด การรินออก การกรอง และการตกตะกอน 
สามารถหาวิธีการแกปญหาในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับการแยกสาร การเกิดผลของแรงไฟฟาซึ่งเกิดจากวัตถุที่ผาน
การขัดถู จากสวนประกอบ  หนาที่ ของวงจรไฟฟาแตละสวนอยางงาย  โดยมีแผนภาพการตอวงจรไฟฟาแบบ
อนุกรมและแบบขนาน  สามารถใชการตอหลอดไฟฟาแบบอนุกรมและขนานดวยวิธีการที่เหมาะสม มีประโยชน 
ขอจำกัด ของการเกิดเงามืด เงามัว จากแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดเงามืดเงามัว  จากแบบจำลอง
ปรากฏการณสุริยุปราคา และจันทรุปราคา มีการพัฒนาของเทคโนโลยีอวกาศและการใชประโยชนใน
ชีวิตประจำวัน สวนกระบวนการเกิดหินอัคนี หินตะกอน และหินแปร  ดูจากแบบจำลองวัฏจักรหิน เพ่ือหา
ประโยชนของหินและแรในชีวิตประจำวัน  มีแบบจำลองการเกิดของซากดึกดำบรรพสภาพแวดลอมในอดีต ที่เกิด
จากลมบก ลมทะเล และมรสุม จากแบบจำลอง สามารถสงผลตอการเกิดของมรสุมในฤดูตางๆ ของประเทศไทย 
เกิดผลกระทบของ น้ำทวม การกัดเซาะชายฝง ดินถลม แผนดินไหว สึนามิ  รวมถึงผลกระทบของภัยธรรมชาติ
และธรณีพิบัติภัย  เพ่ือหาแนวทางการเฝาระวังและปฏิบัติตนใหปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ จากแบบจำลองเพ่ือ
อธิบายการเกิดและผลของปรากฏการณ เรือนกระจก  กิจกรรมที่กอใหเกิดแกสเรือนกระจกที่มีทำให เกิด
ปรากฏการณเรือนกระจกลูกเห็บ  

ใชเหตุผลเชิงตรรกะในการแกปญหา การทำงาน การคาดการณผลลัพธ จากปญหาอยางงาย ออกแบบ 
และเขียนโปรแกรมอยางงาย โดยใชซอฟตแวร หรือสื่อ และตรวจหาขอผิดพลาดและแกไขใชอินเทอรเน็ตคนหา
ความรู รวบรวม ประเมิน นำเสนอขอมูลและสารสนเทศ โดยใชซอฟตแวรที่หลากหลาย เพ่ือแกปญหาใน
ชีวิตประจำวัน ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย เขาใจสิทธิและหนาที่ของตน เคารพในสิทธิของผูอ่ืน 

 โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรูการสำรวจตรวจสอบ  การสืบคนขอมูล  การ
เปรียบเทียบขอมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ  และการอภิปรายเพื่อใหเกิดความรู  ความคิด  ความเขาใจสามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู  มีความสามารถในการตัดสินใจ   
 เกิดการรับรู และเห็นคุณคาของการนำความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร 
จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสมที่พึงประสงคตอการดำเนินชีวิตในปจจุบัน 
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รหัสตัวช้ีวัด 
วิทยาศาสตร 
มาตรฐาน ว ๑.๒  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕  
มาตรฐาน ว ๒.๑  ป.๖/๑ 
มาตรฐาน ว ๒.๒  ป.๖/๑ 
มาตรฐาน ว ๒.๓  ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓ , ป.๖/๔ , ป.๖/๕ , ป.๖/๖ , ป.๖/๗ , ป.๖/๘  
มาตรฐาน ว ๓.๑  ป.๖/๑, ป.๖/๒       
มาตรฐาน 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 
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 
มาตรฐาน ว ๔.๒  ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓, ป.๖/๔  
 
รวม   ๓๐   ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ว21101 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 1    กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1               เวลา 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หนวยกิต 
 

ศึกษา วิเคราะห การเรียนรูวิทยาศาสตร สารรอบตัว สมบัติของสาร การจำแนกสารดวยสถานะ เนื้อสาร และ
ขนาดอนุภาคของสาร การเปลี่ยนแปลงของสาร สารบริสุทธิ์และสารผสม สมบัติของสารบริสุทธิ์และสารผสม การ
ใชความรู ทางเคมีใหเปนประโยชนตอการเลือกใชสารเคมีในชีวิตประจำวันไดอยางเหมาะสมและปลอดภัย
การศึกษาชีววิทยาโดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร ศึกษาประเภทโครงสรางและหนาที่ของสวนประกอบภายใน
เซลลสิ่งมีชีวิตดวยกลองจุลทรรศนศึกษากระบวนการลำเลียงสารเขาและออกจากเซลลดวยวิธีการแพรและการ
ออสโมชิส ศึกษาการดำรงชีวิตของพืชกระบวนการสังเคราะหดวยแสง การลำเลียงสารในพืช การเจริญเติบโตของ
พืช การสืบพันธุของพืช และเทคโนโลยีชีวภาพของพืช 

โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร กระบวนการสืบเสาะหาความรู การสืบคั้นขอมูล การสังเกตการ
วิเคราะห การทดลอง การอภิปราย การอธิบาย และสรุป  

เพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูและนำความรู
ไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร มีคุณธรรม และจริยธรรม 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ว 1.2 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7, ม.1/8, ม.1/9, ม.1/10, ม.1/11, ม.1/12, 
ม.1/13, ม.1/14, ม.1/15, ม.1/16, ม.1/17, ม.1/18 
ว 2.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7, ม.1/8, ม.1/9, ม.1/10 
 

รวมทั้งหมด 28 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ว21103 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 2    กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2           เวลา 60 ชั่ ว โมง จำนวน 1.5 
หนวยกิต 
 

ศึกษาเก่ียวกับอุณหภูมิและการวัด ผลของความรอนที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของสาร การถายโอนความ
รอนการดูดกลืนและคายความรอน สมดุลความรอน องคประกอบของบรรยากาศ การแบงชั้นบรรยากาศ ผลของ
รังสีจากดวงอาทิตยตอบรรยากาศ องคประกอบของบรรยากาศ ไดแก อุณหภูมิอากาศ ความดันอากาศ ความชื้น
อากาศ ลมมฆและฝน พายุฟาคะนอง พายุหมุนเขตรอน มรสุม การพยากรณอากาศ และการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศของโลก 

โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร กระบวนการสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูล การสังเกตการ
วิเคราะห การทดลอง การอภิปราย การอธิบาย และสรุป  

เพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูและนำความรู
ไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร มีคุณธรรม และจริยธรรม 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ว 2.3 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7 
ว 2.2 ม.1/1 
ว 3.2 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7 
 

รวมทั้งหมด 15 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ว22101 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 3    กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1       เวลา 60 ชั่ ว โมง จำนวน 1.5 
หนวยกิต 
 

ศึกษาเกี่ยวกับระบบรางกายมนุษย ระบบหายใจ โครงสรางและหนาที่ของอวัยวะในระบบหายใจ การ 
หายใจ การดูแลรักษาอวัยวะในระบบหายใจ ระบบขับถาย โครงสรางและหนาที่ของอวัยวะในระบบขับถาย กลไก
การกำจัดของเสีย การดูแลรักษาอวัยวะในระบบขับถาย ระบบหมนุเวียนเลือด โครงสรางและหนาที่ของอวัยวะใน
ระบบหมุนเวียนเลือด การทำงานของระบบหมุนเวียนเลือด การดูแลรักษาอวัยวะในระบบหมุนเวียนเลือด ระบบ
ประสาทโครงสรางและหนาที่ของอวัยวะในระบบประสาท การทำงานของระบบประสาท การดูแลรักษาอวัยวะใน
ระบบประสาท ระบบสืบพันธุ โครงสรางและหนาที่ของอวัยวะในระบบสืบพันธุเพศชายและเพศหญิง ฮอรโมนเพศ 
การปฏิสนธิและการตั้งครรภ การคุมกำเนิด ศึกษาเก่ียวกับการแยกสารผสม การระเหยแหง การตกผลึก การกลั่น 
โครมาโทกราฟแบบกระดาษ การสกัดดวยตัวทำละลาย การนำวิธีการแยกสารไปใชแกปญหาในชีวิตประจำวัน 

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร กระบวนการสืบเสาะหาความรู การสืบคั้นขอมูล การสังเกต การ
วิเคราะห การทดลอง การอภิปราย การอธิบาย และการสรุป  

เพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูและนำความรู
ไปใชในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยม 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ว 1.2 ม.2/1 , ม.2/ 2, ม.2/3 , ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7 , ม.2/8, ม.2/9, ม.2/10, ม.2/11, ม.2/12, 
        ม.2/13, ม.2/14, ม.2/15, ม.2/16, ม.2/17 
ว 2.1 ม.2/1. ม.2/2. ม.2/3. ม.2/4. ม.2/5. ม.2/6 
 

รวมทั้งหมด 23 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ว22103 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 4    กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2      เวลา 60 ชั่ วโมง จำนวน 1.5 
หนวยกิต 

 
ศึกษาเก่ียวกับแรงและการเคลื่อนที่ แรง แรงดันในของเหลว แรงพยุง แรงเสียดทาน โมเมนตของแรง แรง

ในธรรมชาติ การเคลื่อนที่ ระยะทางและการกระจัด อัตราเร็ว ความเร็ว ศึกษาเก่ียวกับงานและพลังงาน งาน กำลัง
เครื่องกลอยางงาย พลังงาน ประเภทของพลังงานกล กฎการอนุรักษพลังงาน ศึกษาเกี่ยวกับโลกและการ
เปลี่ยนแปลงเชื้อเพลิง ซากดึกดำบรรพ ถานหิน หินน้ำมัน ปโตรเลียม พลังงานทดแทน โครงสรางของโลก การ
เปลี่ยนแปลงของโลก ทรัพยากรดิน กระบวนการเกิดดิน หนาตัดขางของดิน ปจจัยในการเกิดดิน สมบัติของดิน 
การปรับปรุงคณุภาพของดนิ แหลงน้ำ น้ำบนดิน น้ำใตดิน การใชประโยชนจากแหลงน้ำ ภัยพิบัติที่เกิดจากน้ำ 

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร กระบวนการสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูล การสังเกต การ 
วิเคราะห การทดลอง การอภิปราย การอธิบาย และการสรุป  

เพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูและนำความรู
ไปใชในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยม 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ว 2.2 ม.2/1 , ม.2/ 2, ม.2/3 , ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7, ม.2/8, ม.2/9, ม.2/10, ม.2/11, ม.2/12, 
        ม.2/13, ม.2/14, ม.2/15 
ว 2.3 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6 
ว 3.2 ม.2/1. ม.2/2. ม.2/3. ม.2/4. ม.2/5. ม.2/6. ม.2/7. ม.2/8. ม.2/9. ม.2/10 
 

รวม 31 ตัวชีว้ัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ว23101 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 5    กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1      เวลา 60 ชั่ วโมง จำนวน 1.5 
หนวยกิต 
 

ศึกษาเกี่ยวกับระบบนิเวศ องคประกอบของระบบนิเวศ ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ การ
ถายทอดพลังงานในระบบนิเวศ พันธุกรรม โครโมโซม ดีเอ็นเอ และการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การแบง
เซลลของสิ่งมีชีวิต ความผิดปกติทางพันธุกรรมการดัดแปรทางพันธุกรรมความหลากหลายทางชีวภาพ วัสดุใน
ชีวิตประจำวัน สมบัติทางกายภาพและการใชประโยชนพอลิเมอร เซรามิก และวัสดุผสม ผลกระทบจากการใชวัสดุ
ประเภทพอลิเมอร เซรามิก และวัสดุผสม ปฏิกิริยาเคมี การเกิดปฏิกิริยาเคมี ประเภทของปฏิกิริยาเคมี ปฏิกิริยา
เคมีในชีวิตประจำวัน 

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร กระบวนการสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูล การสังเกต การ
วิเคราะห การทดลอง การอภิปราย การอธิบาย และการสรุป  

เพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจมีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูและนำความรูไป
ใชในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรมคุณธรรม และคานิยม 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ว 1.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6 
ว 1.3 ม.3/ 1 , ม.3/2, ม.3/ 3 , ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6, ม.3/7 , ม.3/8, ม.3/9, ม.3/10, ม.3/11 
ว 2.1 ม.3/ 1 , ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6, ม.3/7, ม.3/8 
 

รวมทั้งหมด 25 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ว23103 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 6   กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2      เวลา 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หนวยกิต 
 

ศึกษา วิเคราะห ปริมาณทางไฟฟา กระแสไฟฟา ความตางศักย ความสัมพันธระหวางกระแสไฟฟากับ
ความตางศักย กฎของโอหม ความตานทาน ตัวตานทาน การตอตัวตานทานแบบอนุกรมและแบบขนานชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกสอยางงาย ไดโอด ทรานซิสเตอร ตัวเก็บประจุ วงจรรวม การตอวงจรอิเล็กทรอนิกส พลังงานไฟฟา
และกำลังไฟฟา การคำนวณคาไฟฟา วงจรไฟฟาในบาน อุปกรณไฟฟาและเครื่องใชไฟฟาในบาน การใชไฟฟาอยาง
ประหยัดและปลอดภัย การเกิดคลื่น สวนประกอบของคลื่น คลื่นแมเหล็กไฟฟา สเปกตรัมคลื่นแมเหล็กไฟฟา
ประโยชนและการปองกันอันตรายจากคลื่นแมเหล็กไฟฟา การสะทอนของแสงบนกระจกเงาราบ การสะทอนของ
แสงบนกระจกเงาโคง การหักเหของแสงผานเลนส การทดลองการหักเหของแสง การเกิดภาพจากเลนสบาง 
ปรากฏการณที่เก่ียวกับแสง เชน รุง มิราจ และการทำงานของทัศนอุปกรณ เชน แวนขยาย กระจกโคงจราจร การ
มองเห็นวัตถุความสวางของแสง การโคจรของดาวเคราะหรอบดวงอาทิตย การเกิดฤดูกาล การเคลื่อนที่ปรากฏ
ของดวงอาทิตยการเกิดขางขึ้นขางแรม การเกิดน้ำขึ้นน้ำลง น้ำเปน น้ำตาย เทคโนโลยีอวกาศ กลองโทรทรรศน 
ดาวเทียมและยานอวกาศ นักบินอวกาศ โครงการสำรวจอวกาศ 

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร กระบวนการสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูล การสังเกต  การ
วิเคราะห การทดลอง การอภิปราย การอธิบาย และการสรุป   

เพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจมีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูและนำความรูไป
ใชในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรมคุณธรรม และคานิยม 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ว 2.3 ม.3/1 , ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6, ม.3/7, ม.3/8, ม.3/9, ม.3/10, ม.3/11, ม.3/12 
        ม.3/13, ม.3/14, ม.3/15, ม.3/16, ม.3/17, ม.3/18, ม.3/19, ม.3/20, ม.3/21 
ว 3.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4 
 

รวมทั้งหมด 25 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร (วิทยาการคำนวณ) 

 
วิชา เทคโนโลยี ๑ (วิทยาการคำนวณ) (ว๒๑๑๐2)         กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๑               เวลา    ๒๐  ชั่วโมง  จำนวน ๐.๕ หนวยกิต 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………...........

 ศึกษาแนวคิดเชิงนามธรรม การคัดเลือกคุณลักษณะที่จำเปนตอการแกปญหา ขั้นตอน การแกปญหา การ
เขียนรหัสลำลองและผังงาน การเขียนออกแบบและเขียนโปรแกรมอยางงายที่มี การใชงานตัวแปร เงื่อนไขและ
การวนซ้ำเพ่ือแกปญหาทางคณิตศาสตรหรือวิทยาศาสตร การรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ การประมวลผลขอมูล การ
สรางทางเลือกและประเมินผลเพ่ือตัดสินใจ ซอฟตแวรและบริการบนอินเทอรเน็ตที่ใชในการจัดการขอมูล แนว
ทางการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศใหปลอดภัย การจัดการอัตลักษณ การพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา 
ขอตกลงและขอกำหนดการใชสื่อและแหลงขอมูล 

นำแนวคิดเชิงนามธรรมและข้ันตอนการแกปญหาไปประยุกตใชในการเขียนโปรแกรม หรือการแกปญหา
ในชีวิตจริง รวบรวมขอมูลและสรางทางเลือกในการตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ และตระหนักถึงการใชงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย เกิดประโยชนตอการเรียนรู และไมสรางความเสียหายใหแกผูอื่น 
 
ตัวช้ีวัด 

ว 4.2 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 (สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศกึษาธิการ 2560: 121-123) 

ว 4.2 ม.1/1 ออกแบบอัลกอริทึมที่ใชแนวคิดเชิงนามธรรมเพ่ือแกปญหาหรืออธิบาย การทำงาน
ที่พบในชีวิตจริง 

ว 4.2 ม.1/2 ออกแบบและเขียนโปรแกรมอยางงาย เพ่ือแกปญหาทางคณิตศาสตรหรือ
วิทยาศาสตร 

ว 4.2 ม.1/3 รวบรวมขอมูลปฐมภูมิ ประมวลผล ประเมินผล นำเสนอขอมูลและสารสนเทศ 
ตามวัตถุประสงคโดยใชซอฟตแวรหรือบริการบนอินเทอรเน็ตที่หลากหลาย 

ว 4.2 ม.1/4 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย ใชสื่อและแหลงขอมูลตามขอกำหนด และ
ขอตกลง  

 
รวมทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร (วิทยาการคำนวณ) 

 
วิชา เทคโนโลยี ๒ (วิทยาการคำนวณ) (ว๒๑๑๐4)         กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๑  ภาคเรียนท่ี ๒              เวลา    ๒๐  ช่ัวโมง  จำนวน ๐.๕ หนวยกิต 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………........... 

แนวทางการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศใหปลอดภัย การจัดการอัตลักษณ การพิจารณาความเหมาะสม

ของเนื้อหา ขอตกลงและขอกำหนดการใชสื่อและแหลงขอมูล  นำแนวคิดเชิงนามธรรมและขั้นตอนการแกปญหา

ไปประยุกตใชในการเขียนโปรแกรม หรือ การแกปญหาในชีวิตจริง รวบรวมขอมูลและสรางทางเลือก ในการ

ตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ และตระหนักถึงการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย เกิดประโยชนตอ

การเรียนรู และไมสรางความเสียหายใหแกผูอ่ืน   

 

ตัวช้ีวัด ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓  , ม.๑/๔     

รวมทั้งหมด ๒ ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร (วิทยาการคำนวณ) 

วิชา เทคโนโลยี ๓ (วิทยาการคำนวณ) (ว๒๒๑๐2)         กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๒  ภาคเรียนท่ี ๑           เวลา    ๒๐  ชั่วโมง  จำนวน ๐.๕ หนวยกิต 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………........... 

ศึกษาแนวคิดเชิงคำนวณ การแกปญหาโดยใชแนวคิดเชิงคำนวณ การเขียนโปรแกรมที่มี การใชตรรกะ
และฟงกชัน องคประกอบและหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสื่อสาร แนวทางการปฏิบัติเมื่อ
พบเนื้อหาท่ีไมเหมาะสม การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีความรับผิดชอบ วิธีการสรางและกำหนดสิทธิความ
เปนเจาของผลงาน นำแนวคิดเชิงคำนวณไปประยุกตใชในการเขียนโปรแกรมหรือการแกปญหาในชีวิตจริง สราง
และกำหนดสิทธิ์การใชขอมูล ตระหนักถึงผลกระทบ ในการเผยแพรขอมูล 
 
ตัวช้ีวัด 

ว 4.2 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 (สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศกึษาธิการ 2560: 123-124) 

ว 4.2 ม.2/1 ออกแบบอัลกอริทึมที่ใชแนวคดิเชิงคำนวณในการแกปญหา หรือการทำงาน ที่พบ
ในชีวิตจริง 

ว 4.2 ม.2/2 ออกแบบและเขียนโปรแกรมที่ใชตรรกะและฟงกชันในการ แกปญหา 
ว 4.2 ม.2/3 อภิปรายองคประกอบและหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร และเทคโนโลยี

การสื่อสาร เพื่อประยุกตใชงานหรือแกปญหาเบื้องตน ว 4.2 ม.2/4 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยาง
ปลอดภัย มีความรับผิดชอบ สรางและแสดงสิทธ์ิในการเผยแพรผลงาน 

 
รวมทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร (วิทยาการคำนวณ) 
 

วิชา เทคโนโลยี ๔ (วิทยาการคำนวณ) (ว๒๒๑๐4)         กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๒  ภาคเรียนท่ี ๒           เวลา    ๒๐  ชั่วโมง  จำนวน ๐.๕ หนวยกิต 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………........... 

ศึกษาแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพ่ือการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ใช ความรู

และทักษะทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และศาสตรอ่ืนๆ เพ่ือแกปญหาหรือพัฒนางาน อยางมีความคิด

สรางสรรคดวยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใชเทคโนโลยีอยาง เหมาะสมโดยคำนึงถึงผลกระทบตอ

ชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอม เชิงคำนวณในการแกปญหาที่พบในชีวิตจริงอยางเปนขั้นตอนและเปนระบบ ใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู การทางาน และการแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ รูเทาทัน

และมีจริยธรรม 

โดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ เกิดความรู ความคิด ความเขาใจ 

มีจิตวิทยาศาสตร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู สามารถตัดสินใจ มีทักษะในการดำรงชีวิต 

เพ่ือใหผูเรียนรักการเรียนรูวิทยาศาสตร และนำความรูวิทยาศาสตรเปนเครื่องมือในการเรียนรูวิชาอื่นและ

นำไปใชในชีวิตประจำวันไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

 

ตัวช้ีวัด ม.๒/๑ ,ม.๒/๒, ม.๒/๓,ม.๒/๔  

รวมทั้งหมด ๔ ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร (วิทยาการคำนวณ) 

 

วิชา เทคโนโลยี ๕ (วิทยาการคำนวณ) (ว๒๓๑๐2)         กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓  ภาคเรียนท่ี ๑           เวลา    ๒๐  ชั่วโมง  จำนวน ๐.๕ หนวยกิต 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………........... 

ศึกษาขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน Internet of Things (IoT) การเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาแอป
พลิเคชันขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ การประมวลผลขอมูล การสรางทางเลือกและประเมินผล ซอฟตแวรหรือ
บริการบนอินเทอรเน็ตที่ใชในการจัดการขอมูล การประเมินการความนาเชื่อถือของขอมูล การสืบคนหาแหลงตน
ตอของขอมูล เหตุผลวิวัติ ผลกระทบจากขาวสารที่ผิดพลาด การรูเทาทันสื่อ กฎหมายที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร การ
ใชลิขสิทธ์ิของผูอ่ืนโดยชอบธรรม 

รวบรวมขอมูลปฐมภูมิหรือทุติยภูมิ ประมวลผล สรางทางเลือก และนำเสนอการตัดสินใจไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ออกแบบและเขียนโปรแกรม เพ่ือพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่นอยางสรางสรรค 
ใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางรูเทาทัน และมีความรับผิดชอบตอสังคม 
 
ตัวช้ีวัด 

ว 4.2 เทคโนโลยี (วิทยาการคานวณ) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 (สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศกึษาธิการ 2560: 124-125) 

ว 4.2 ม.3/1 พัฒนาแอปพลิเคชันที่มีการบูรณาการกับวิชาอ่ืนอยางสรางสรรค 
ว 4.2 ม.3/2 รวบรวมขอมูล ประมวลผล ประเมินผล นำเสนอขอมูลและสารสนเทศ ตาม

วัตถุประสงคโดยใชซอฟตแวร หรือบริการบนอินเทอรเน็ตที่หลากหลาย 
ว 4.2 ม.3/3 ประเมินความนาเชื่อถือของขอมูล วิเคราะหสื่อและผลกระทบจากการใหขาวสาร

ที่ผิด เพ่ือการใชงานอยางรูเทาทัน 
ว 4.2 ม.3/4 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัยและมีความรับผิดชอบตอสังคม ปฏิบัติตาม

กฎหมายเก่ียวกับคอมพิวเตอร ใชลิขสิทธิ์ของผูอ่ืนโดยชอบธรรม  
 
รวมทั้งหมด 4 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร (วิทยาการคำนวณ) 

 

วิชา เทคโนโลยี ๖ (วิทยาการคำนวณ) (ว๒๓๑๐4)         กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓  ภาคเรียนท่ี ๒           เวลา    ๒๐  ชั่วโมง  จำนวน ๐.๕ หนวยกิต 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………........... 

ศึกษาการสรางแอนิเมชั่น สรางเกมอยางงาย ฝกการคิดแกปญหา และการนำอัลกอริทึมมาเขียนโปรแกรม 

เพ่ือแกปญหาทางคณติศาสตรหรือวิทยาศาสตรดวยดวยโปรแกรม  Scratch 

นำแนวคิดเชิงนามธรรมและขั้นตอนการแกปญหา ไปประยุกต ใช ในการเขียนโปรแกรม หรือ  

การแกปญหาในชีวิตจริง รวบรวมขอมูลและสรางทางเลือก ในการตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

ตัวช้ีวัด ม.๓/๑, ม.๓/๒,ม.๓/๓,ม.๓/๔ 
รวมทั้งหมด ๔ ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 – 3 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

วิชา ว 11201  คอมพิวเตอรเพิ่มเติม ๑           กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1     เวลา ๔0 ชั่วโมง              จำนวน ๑ หนวยกิต 
 
 ศึกษา ความหมายของขอมูล แหลงขอมูล ลักษณะของขอมูล การเก็บรักษาขอมูล  ประโยชนของขอมูล 
ความหมาย สวนประกอบ หนาที่ และประโยชนของคอมพิวเตอร การควบคุมเมาส แปนพิมพ   การวางมือบน
แปนพิมพ สวนประกอบของโปรแกรม WordPad โปรแกรม Paint แถบเครื่องมือ การพิมพขอความ การกำหนดแบบ
อักษร ขนาดอักษร การจัดรูปแบบขอความ สีขอความ การกำหนดขนาดกระดาษ การบันทึกขอมูล การเปดแฟมขอมูล 
และการพิมพเอกสาร 
 โดยการสืบคน รวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลใกลตัว และการอภิปรายเพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ ตลอดจน
สามารถอธิบายสิ่งที่เรียนรู สรางสรรคผลงานจากสิ่งที่ไดเรียน สามารถนำไปใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจำวัน และ
เห็นคุณคา ความสำคัญของชิ้นงานที่สรางข้ึน 
 
ผลการเรียนรู 

1.บอกความหมายของขอมูล แหลงขอมูล ลักษณะของขอมูล วิธีการเก็บรักษาขอมูล ประโยชนของขอมูล 
2.บอกความหมาย ประโยชน การใชงานคอมพิวเตอรอยางถูกตอง ชื่อและหนาที่ของอุปกรณคอมพิวเตอร 
3.บอกความหมาย การใชงาน และการดูแลรักษาเมาสอยางงาย 
4.บอกสวนตาง ๆ ของแปนพิมพ การวางมือ และการใชงานแปนพิมพอยางถูกตอง 
5.อธิบายการใชงานโปรแกรม WordPad บอกชื่อและหนาที่ของแถบเครื่องมือ และใชงานโปรแกรม 

WordPad 
6.อธิบายการใชงานโปรแกรม Paint บอกชื่อและหนาที่ของแถบเครื่องมือ และใชงานโปรแกรม Paint 
7.เห็นคุณคา ความสำคัญของชิ้นงาน 
 

รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

วิชา ว 12201  คอมพิวเตอรเพิ่มเติม ๑           กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 2     เวลา ๔0 ชั่วโมง              จำนวน ๑ หนวยกิต 
 
 ศึกษา ความหมายของขอมูล แหลงขอมูล คุณสมบัติของขอมูล ประเภทของขอมูล การเก็บรักษาขอมูล 
ประโยชนของขอมูล ความหมาย หลักการทำงาน  สวนประกอบ หนาที่ ประโยชน การดูแลรักษาของคอมพิวเตอร 
ความหมาย สวนประกอบ และหนาตางโปรแกรมวินโดวส ความหมาย ประโยชนและโทษ การใชงานอินเทอรเน็ต 
โปรแกรม Microsoft Word ชื่อและหนาที่ของแถบเครื่องมือ การพิมพขอความ การกำหนดแบบอักษร ขนาดอักษร 
การจัดรูปแบบขอความ สีขอความ การกำหนดขนาดกระดาษ การบันทึกขอมูล การเปดแฟมขอมูล และการพิมพ
เอกสาร 
 โดยการสืบคน รวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลใกลตัว และการอภิปรายเพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ ตลอดจน
สามารถอธิบายสิ่งที่เรียนรู สรางสรรคผลงานจากสิ่งที่ไดเรียน สามารถนำไปใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจำวัน และ
เห็นคุณคา ความสำคัญของชิ้นงานที่สรางข้ึน 
 
ผลการเรียนรู 

1.บอกความหมายของขอมูล แหลงขอมูล คุณสมบัติ ประเภท วิธีการเก็บรักษาขอมูล ประโยชนของขอมูล 
2.บอกความหมาย หลักการทำงาน ประโยชน ชื่อและหนาที่ของอุปกรณคอมพิวเตอร 
3.บอกวิธีการดูแลรักษาคอมพิวเตอร และประโยชนของการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร 
4.บอกความหมาย สวนประกอบ และหนาตางโปรแกรมวินโดวส 
5.บอกความหมาย ประโยชนและโทษของอินเทอรเน็ต  วิธีการใชงานเว็บไซต 
6.อธิบายการใชงาน บอกชื่อ หนาที่ของแถบเครื่องมือ และใชโปรแกรม Microsoft Word พิมพขอความ 
7.เห็นคุณคา ความสำคัญของชิ้นงาน 

 
รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

วิชา ว 13201  คอมพิวเตอรเพิ่มเติม ๑           กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 3     เวลา ๔0 ชั่วโมง              จำนวน ๑ หนวยกิต 
 
 ศึกษา การคนหาขอมูลอยางมีข้ันตอนและนำเสนอขอมูลในรูปแบบตาง ๆ ความหมายของเทคโนโลยี
สารสนเทศ ขอมูลกับเทคโนโลยีสมัยใหม องคประกอบของคอมพิวเตอร การทำงานของคอมพิวเตอร อุปกรณรับขอมูล 
อุปกรณแสดงผลขอมูล วิธีดูแลรักษาอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ การบันทึกขอมูล การเปดแฟมขอมูล การพิมพ
เอกสาร การใชโปรแกรม Microsoft Word ในการจัดทำเอกสาร สรางชิ้นงาน และประยุกตใชโปรแกรมใหสอดคลอง
กับกลุมสาระตาง ๆ  

โดยการสืบคน รวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ และการอภิปรายเพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ ตลอดจน
สามารถอธิบายสิ่งที่เรียนรู สรางสรรคผลงานจากสิ่งที่ไดเรียน สามารถนำไปใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจำวัน และ
เห็นคุณคา ความสำคัญของชิ้นงานที่สรางข้ึน 
 
ผลการเรียนรู 

1.คนหาขอมูลอยางมีขั้นตอนและนำเสนอขอมูลในรูปแบบตาง ๆ 
2.บอกความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ องคประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศขอมูลกับเทคโนโลยี

สมัยใหม 
3.อธิบายถึงองคประกอบของคอมพิวเตอรได 
4.อธิบายถึงการทำงานของคอมพิวเตอรได 
5.บอกถึงอุปกรณรับขอมูล อุปกรณแสดงผลขอมูล 
6.บอกวิธีดูแลรักษาอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7.สามารถบันทึกขอมูล  เปดแฟมขอมูล และพิมพเอกสารได 
8.ใชงานโปรแกรม Microsoft Word ในการจัดทำเอกสาร สรางชิ้นงาน และประยุกตใชโปรแกรมให

สอดคลองกับกลุมสาระตาง ๆ  
9. เห็นคุณคา ความสำคัญของชิ้นงาน 
 

รวมทั้งหมด 9 ผลการเรียนรู 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๑ – ๓ 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

วิชา ว 21201  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ๑          กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 (ภาคเรียนท่ี ๑)  เวลา 40 ชั่วโมง          จำนวน 1.0 หนวยกิต 
 
 ศึกษาหลักการเขียนโปรแกรม หลักการทางานรวมถึงคำสั่งพ้ืนฐานของโปรแกรม Scratch การใชคำสั่งพ้ืนฐาน
ในการเขียนโปรแกรม การกำหนดและใชงานตัวแปร โครงสรางการทำงานโปรแกรมแบบลำดับ เงื่อนไข และวนซ้ำ 

เพื่อนำหลักการเขียนโปรแกรม ไปประยุกตในการเขียนโปรแกรม ออกแบบและสรางสรรคผลงานไดอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการแกปญหา มีความมุงมั่นใฝเรียนรู ตระหนักถึงการใชงานเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางปลอดภัย เกิดประโยชนตอการเรียนรู และไมสรางความเสียหายใหแกผูอ่ืน 
 
ผลการเรียนรู 

1. อธิบายหลักการทำงานคำสั่งพ้ืนฐานของโปรแกรม Scratch ได 
2. อธิบายขั้นตอนและเขียนโปรแกรมสั่งงานคอมพิวเตอรได 
3. ใชคำสั่งพ้ืนฐานในการเขียนโปรแกรมได 
4. กำหนดและใชงานตัวแปรได 
5. อธิบายโครงสรางการเขียนโปรแกรมแบบลำดับ เงื่อนไข และวนซ้ำได 
6. ออกแบบและสรางสรรคผลงานจากโปรแกรม Scratch 
 

รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

 
วิชา ว 21202  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ๒          กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 (ภาคเรียนท่ี 2)  เวลา 40 ชั่วโมง           จำนวน 1.0 หนวยกิต 
 
 ศึกษา วิเคราะห อธิบายหลักการออกแบบผลิตภัณฑ รูจักโปรแกรม SketchUp การทำงานเบื้องตนของ
โปรแกรม SketchUp การสรางโมเดลดวย SketchUp ออกแบบผลิตภัณฑ ตาง ๆ การนำเสนอโมเดล จริยธรรมและ
ความปลอดภัยในการใชคอมพิวเตอร 

เกิดความรู ความเขาใจ มีทักษะ เจตคติ เห็นความสำคัญ และสามารถสรางโมเดลชิ้นงาน และตกแตงชิ้นงาน
ของตนเองพรอมทั้ง Export ไฟลได โดยนำหลักการออกแบบผลิตภัณฑมาพัฒนาผลงานตามความสนใจและความถนัด
อยางเปนระบบ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหเหมาะสม มีหลักการใชโปรแกรมในการนำเสนอผลงาน ดวย
กระบวนการวิเคราะห กระบวนการทำงานเปนกลุม จนสามารถสรางชิ้นงานอยางสรางสรรคจากจินตนาการของตนเอง 

สรางชิ้นงานตามหลักการออกแบบผลิตภัณฑ มีจิตสำนึกในการใชทรัพยากรอยางคุมคา มีจริยธรรมในการใช
คอมพิวเตอร ไมคัดลอกผลงานผูอ่ืน ใชคำสุภาพ และไมสรางความเสียหาย ตอผูอ่ืน 
 
ผลการเรียนรู 

1. บอกความหมายและความสำคัญของการออกแบบผลิตภัณฑได 
2. อธิบายคุณสมบัติของโปรแกรม SketchUpได 
3. สรางและจัดงานชิ้นงานจากโปรแกรม SketchUpได 
4. เลือกและประยุกตใชเทมเพลตใหแสดงผลตามรูปแบบตาง ๆ ได 
5. วาดรูปสรางโมเดลจากโปรแกรม SketchUpได 
6. ใชเครื่องมือตกแตงโมเดลได 
7. นำเสนอโมเดลถูกตองตามหลักจริยธรรมและพระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร  
 

รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 
วิชา ว 22201  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3          กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 (ภาคเรียนท่ี 1)  เวลา 40 ชั่วโมง           จำนวน 1.0 หนวยกิต 
 
 ศึกษาหลักการโปรแกรมข้ันพ้ืนฐาน การเขียนโปรแกรมภาษา และการพัฒนาโครงงาน ที่ใชการเขียนโปรแกรม
เพ่ือแกปญหาหรือสรางชิ้นงาน 

ปฏิบัติการเขียนโปรแกรม ศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงงาน และพัฒนาโครงงานที่ใช การเขียนโปรแกรมเพื่อ
แกปญหาหรือสรางชิ้นงาน นำเสนอผลงานในรูปแบบที่เหมาะสม 

เพ่ือใหมีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการเรียนรูดวยตนเอง คิดแกปญหา และรวมมือกันพัฒนา
ชิ้นงานหรืองานตามหลักการทำโครงงานอยางมีจิตสานึกและความรับผิดชอบ มีทักษะในการนำเสนองานในรูปแบบที่
เหมาะสมกับลักษณะงาน 
 
ผลการเรียนรู 

1. อธิบายความรูเบื้องตนเก่ียวกับการเขียนโปรแกรมได 
2. อธิบายลำดับการออกแบบโปรแกรม 
3. อธิบายความรูเบื้องตนเก่ียวกับภาษา Python ได 
4. อธิบายวิธีการเขียนผังงานโครงสรางโปรแกรม 
5. ประมวลผลการทำงานของงานตาง ๆ 
6. ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเบ้ืองตนได 

 
รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

วิชา ว 22202  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 4          กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 (ภาคเรียนท่ี 2)  เวลา 40 ชั่วโมง           จำนวน 1.0 หนวยกิต 
 
 ศึกษาความรูเกี่ยวกับโปรแกรมการสรางงาน 3 มิติ เชน โปรแกรม Pro /DESKTOPหรือโปรแกรม Google 
SketchUp เปนตน การดาวนโหลดโปรแกรมมาใช การติดตั้งโปรแกรม หนาตางการทำงานและสวนประกอบภายใน
โปรแกรม การใชโปรแกรมเบื้องตน การจัดการกับชิ้นงาน การวาดรูปสรางโมเดล การแกไขและตกแตงโมเดล และการ
ใชโมเดลสำเร็จรูป 

อธิบายความรูเก่ียวกับโปรแกรมการสรางงาน 3 มิติ เชน โปรแกรม Pro/ DESKTOP หรือโปรแกรม Google 
SketchUp เปนตน และฝกปฏิบัติทักษะการดาวนโหลดโปรแกรม การติดตั้งโปรแกรม Google SketchUp การใชงาน
หนาตางการทำงานและสวนประกอบภายในโปรแกรม การใชโปรแกรมเบื้องตน การจัดการกับชิ้นงาน การวาดรูปสราง
โมเดล การแกไขและตกแตงโมเดล การใชโมเดลสำเร็จรูป และการสรางสรรคชิ้นงานตามแบบที่กำหนดใหอยางนอย 1 
ชิ้นงาน 

เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ ในการใชโปรแกรมการสรางงาน 3 มิติ ตามตองการ เพื่อเปนพื้นฐานในการนำไป
ประยุกตใชในชีวิตประจาวัน และการศกึษาตอในระดับสูงขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่เหมาะสมในการทำงาน
ดานการการสรางงาน 3 มิติ 
 
ผลการเรียนรู 

1. อธิบายความรูเก่ียวกับโปรแกรมการสรางงาน 3 มิติได 
2. มีทักษะและอธิบายความรูเบื้องตนการใชโปรแกรมการสรางงาน 3 มิติได 
3. สรางและจัดการกับชิ้นงานตามแบบที่กำหนดได 
4. สามารถวาดรูปสรางโมเดลได 
5. สามารถใชโมเดลสำเร็จรูปได 
6. สามารถวัดระยะและลงรายละเอียดในแบบรางได 
7. สามารถนำเสนอผลงานตามจรรยาบรรณและพระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอรได 
 
รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 
วิชา ว 23201  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 5          กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 (ภาคเรียนท่ี 1)  เวลา 40 ชั่วโมง           จำนวน 1.0 หนวยกิต 
 
 ศึกษาการโปรแกรมเบื้องตน ลำดับการทำงาน กระบวนความ ผังงานโครงสรางหลักการโปรแกรม แบบ 
โครงสราง คำสั่งในการประมวลผล คำสั่งในการคำนวณ ตัวแปร ชนิดของตัวแปร ขอมูลแบบตางๆ คำสั่งควบคุม 
โปรแกรมคำสั่งรับขอมูลและแสดงผล และนำไปปฏิบัติสรางสรรคผลงาน 

โดยใชกระบวนการ ADDIE Model ใหผูเรียนวิเคราะหงาน กิจกรรมที่จะตองปฏิบัติ รวมทั้งทรัพยากรตาง ๆ ที่
เก่ียวของ นำไปสูการออกแบบ การพัฒนา การนำไปใช การประเมนิผล และการปรับปรุงผลงาน 

เพื่อใหผูเรียนมีทักษะและใชเทคโนโลยี มีความซื่อสัตยสุจริต มีวินัยใฝเรียนรู มุงมั่น ในการทำงาน แสวงหา
ความรูไดดวยตนเองจากแหลงความรูที่หลากหลาย มีทักษะในการทำงาน และสามารถนำองคความรูท่ีไดไปใช ปฏิบัติ
หรือสรางสรรคผลงานเพ่ือชีวิต สังคมและสาธารณะประโยชน 
 
ผลการเรียนรู 

1. ความรูเบื้องตนเก่ียวกับโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร 
2. สามารถเขียนโปรแกรมดวยคำสั่งภาษาคอมพิวเตอรได 
3. สรางชิ้นงานจากโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรในรูปแบบโครงงานคอมพิวเตอรได 
4. สามารถการนำเสนอผลงานผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรได 

 
รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู 
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 
วิชา ว 23202  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 6          กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 (ภาคเรียนท่ี 2)  เวลา 40 ชั่วโมง           จำนวน 1.0 หนวยกิต 
 
 ศึกษาเก่ียวกับหลักการสรางเว็บเพจดวยภาษา Hyper Text Markup Language (HTML) โครงสรางการเขียน
ภาษา HTML การจัดและการตกแตงขอความ การแทรกรูปภาพลงในเว็บเพจ การสรางตาราง การเชื่อมโยงหนาเว็บ
เพจ การสรางฟอรมชนิดตางๆ เทคนิคพิเศษในการใชงาน Style Sheet และ Dynamic HTML (DHTML) เพ่ือการ
ตกแตงเว็บเพจใหสวยงาม และนำไปปฏิบัติสรางสรรคผลงาน 

โดยใชกระบวนการ ADDIE Model ใหผูเรียนวิเคราะหงาน กิจกรรมที่จะตองปฏิบัติ รวมทั้งทรัพยากรตาง ๆ ที่
เก่ียวของ นำไปสูการออกแบบ การพัฒนา การนำไปใช การประเมนิผล และการปรับปรุงผลงาน 

เพื่อใหผูเรียนมีทักษะและใชเทคโนโลยี มีความซื่อสัตยสุจริต มีวินัยใฝเรียนรู มุงมั่น ในการทำงาน แสวงหา
ความรูไดดวยตนเองจากแหลงความรูที่หลากหลาย มีทักษะในการทำงาน และสามารถนำองคความรูท่ีไดไปใช ปฏิบัติ
หรือสรางสรรคผลงานเพ่ือชีวิต สังคมและสาธารณะประโยชน 
 
ผลการเรียนรู 

1. อธิบายการเขียนคำสั่งของโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรได 
2. ปฏิบัติการใชคำสั่งและสรางชิ้นงานจากโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรได 
3. ออกแบบและนำเสนอชิ้นงานที่สรางสรรคได 

 
รวมทั้งหมด 3 ผลการเรียนรู 
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โครงสรางรายวิชาและวางแผนการประเมิน 
รายวิชาพื้นฐาน 
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โครงสรางรายวิชา      
รายวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี๑           ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ 
รหัสวิชา  ว๑๑๑๐๑                เวลา 80 ชั่วโมง / ป 

วิทยาศาสตร 
ที ่ ชื่อหนวยการเรียนรู รหัสตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ จำนวน

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

ภาระชิ้นงาน 

1 หนวยท่ี ๑ การเรียนรูสิ่ง
ตางๆรอบตัว 
- เรียนรูแบบนักวิทยาศาสตร 
(การสืบเสาะหาความรู) 
- เรียนรูแบบนักวิทยาศาสตร 
(การสังเกตและการลง
ความเห็นจากขอมูล) 
- เรียนรูแบบนักวิทยาศาสตร 
(การจำแนกประเภท) 
- เรียนรูแบบนักวิทยาศาสตร 
(การพยากรณ) 

บูรณาการ 
และทักษะทาง
วิทยาศาสตร 

การศกึษาหาความรูตาง ๆ  

ดวยทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร   

 

กระบวนการวิทยาศาสตรเปนกระบวนการ

ที่ผู เรียนใชคนควาหาองคความรูทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรเปนทักษะ

สำคัญ ประการหนึ่ งของกระบวนการ

วิทยาศาสตร ที่ตองพัฒนาผู เรียนให มี

ค วาม รู   ค ว าม เข า ใจ  ต ระห นั ก เห็ น

ความสำคัญ  และมีความชำนาญ เพื่ อ

สามารถคนหาความรูดวยตนเองได การ

แสวงหาความรู ความเขาใจธรรมชาติของ

มนุษยนั้น จะเกิดจากการสังเกตธรรมชาติ

และปรากฏการณทางธรรมชาติ   แลว

รวบรวมขอมูลผานทางประสาทสัมผัส นำ

ขอมูลที่ไดไปจัดจำแนกและคิดพิจารณา

เหตุและผล เกิดเปนความคิดและความเชื่อ 

นำความคิด 

 

๑๐ ๑๐ แฟมสะสม
งาน 
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ที ่ ชื่อหนวยการเรียนรู รหัสตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ จำนวน
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

ภาระชิ้นงาน 

    และความเชื่อไปปฏิบัติกอใหเกิดการสังเกต 

การรวบรวมขอมูล และการคิดเปนวัฏจักร

อยางนี้เรื่อย ๆ 

   

2 หนวยท่ี ๒ ตัวเรา สัตว และ
พืชรอบตัว 
- รางกายของเรา 
- สัตวและพืชรอบตัวเรา 

ว๑.๑ป.๑/๑,  
ป.๑/๒ 
ว๑.๒ ป.๑/๑, ป.
๑/๒ 
 

1)ลักษณะของอวัยวะภายนอก

รางกายของมนุษย 

2) ลักษณะของอวัยวะภายใน

รางกายของมนุษย 

3) ระบุชื่ออวัยวะภายนอก

รางกายของมนุษย 

4) ระบุชื่ออวัยวะภายใน

รางกายของมนุษย 

5) ความหมายของอวัยวะ

ภายนอกและอวัยวะภายใน 

6) บอกชื่อและระบุตำแหนง

ของอวัยวะภายนอกและ 

มนุษยมีสวนตาง ๆ ที่มีลักษณะและหนาที่

แตกตางกัน เพ่ือใหเหมาะสมในการดารง

ชีวิต เชน ตามีหนาที ่ไวมองด ูโดยมีหนังตา

และขนตาเพ่ือปองกันอันตรายใหกับตา หู

มีหนาที่รับฟงเสียง โดยมีใบหูและรูหู เพ่ือ

เปนทางผานของเสียง ปากมีหนาที่พูด กิน

อาหาร มีชองปากและมีริมฝปากบนลาง 

แขนและมือมีหนาท่ียก หยิบ จับ มีทอน

แขนและนิ้วมือท่ีขยับได สมอง มีหนาที่

ควบคุมการทำงานของสวนตาง ๆ ของ

รางกาย เปนกอนอยูในกะโหลกศีรษะ โดย

สวนตาง ๆ ของรางกายจะทำหนาที่รวมกัน

ในการทำกิจกรรม ในชีวิตประจำวัน 

 

 

 

๒๙ ๑๕ สมุดเลมเล็ก
บันทึก

สิ่งมีชีวิต 
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ที ่ ชื่อหนวยการเรียนรู รหัสตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ จำนวน
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

ภาระชิ้นงาน 

   

อวัยวะภายใน 

7) หนาที่ของอวัยวะแตละสวน 

8) การทำงานรวมกันของ

อวัยวะ 

9) การดูแลรักษาอวัยวะของ

รางกาย 

10) สวนตาง ๆ ของพืช 

11) หนาที่ของสวนตาง ๆ ของ

พืช 

12) ความสำคัญของสวนตาง 

ๆ ของพืชที่มีผลตอการ

ดำรงชีวิตแตกตางกัน 

13) สวนตาง ๆ ของพืชที่มี

ลักษณะที่คลายคลึงกันหรือ

แตกตางกัน 

สัตวมีหลายชนิด แตละชนิดมีสวนตาง ๆ ที่

มีลักษณะและหนาท่ีแตกตางกัน เพื่อให

เหมาะสม ในการดำรงชีวิต เชน ปลามีครีบ

เปนแผน สวนกบ เตา แมว มีขา 4 ขาและ

มีเทา สำหรับใชในการเคลื่อนที่พืชมีสวน

ตาง ๆ ที่มีลักษณะและหนาที่แตกตางกัน 

เพ่ือใหเหมาะสมในการดำรงชีวิตโดยท่ัวไป 

รากมีลักษณะเรียวยาว และแตกแขนงเปน

รากเล็ก ๆ ทำหนาท่ีดูดนา ลำตนมีลักษณะ

เปนทรงกระบอกตั้งตรงและมีก่ิงกาน ทำ

หนาท่ีชูก่ิงกาน ใบ และดอก ใบมีลักษณะ

เป นแผนแบน  ทำหน าที่ สรางอาหาร 

นอกจากนี้ พืชหลายชนิดอาจมีดอกที่มีสี 

รูปรางตาง ๆทำหนาที่สืบพันธุ รวมทั้งมีผล

ที่มีเปลือก มีเนื้อหอหุมเมล็ด และมีเมล็ด

ซึ่งสามารถงอกเปนตนใหมได 
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ที ่ ชื่อหนวยการเรียนรู รหัสตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ จำนวน
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

ภาระชิ้นงาน 

 
 

 14) อวัยวะภายนอกของ

สัตว15) หนาที่อวัยวะ

ภายนอกของสัตว 

 

บริเวณตาง ๆ ในทองถ่ิน เชน สนามหญา 

ใตตนไม สวนหยอม แหลงน้ำ อาจพบพืช

และสัตวหลายชนิดอาศัยอยู บริเวณที่

แตกตางกันอาจพบพืชและสัตวแตกตางกัน 

เพราะสภาพแวดลอมของแตละบริเวณจะ

ม ีความเหมาะสมตอการดำรงชีวิตของพืช

และสัตว ที่อาศยัอยูในแตละบริเวณ เชน 

สระน้ำ มีน้ำเปนที่อยู อาศัยของหอย ปลา 

สาหราย เปนท่ีหลบภยัและม ีแหลงอาหาร

ของหอยและปลา บริเวณตนมะมวงมี ตน

มะมวงเปนแหลงท่ีอยู และมีอาหารสำหรับ

กระรอกและมด ถาสภาพแวดลอมใน

บริเวณที่พืชและสัตวอาศัยอยูมีการ

เปลี่ยนแปลง จะมีผลตอการดำรงชีวิตของ

พืชและสัตว 
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ที ่ ชื่อหนวยการเรียนรู รหัสตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ จำนวน
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

ภาระชิ้นงาน 

3 หนวยท่ี ๓ สิ่งตางๆรอบตัว
เรา 
- วัสดุรอบตัวเรา (วัตถุ และ
วัสดุ) 
- วัสดุรอบตัวเรา (วัสดุใน
ชีวิตประจำวัน) 
- เสียงในชีวิตประจำวัน 

ว๒.๑ป.๑/๑,  
ป.๑/๒ 
ว๒.๓ ป.๑/๑  

1) จัดกลุมของเลนและของใช 

2) วัสดุที่ใชทำของเลนของใชมี

หลายชนิด เชน ไม โลหะ 

พลาสติก ยาง แกว เปนตน 

3) ลักษณะของวัสดุที่ใชทำของ

เลนและของใช 

4) การจัดกลุมของวัสดุตาม

เกณฑตางๆ ที่กำหนด 

5) การเกิดเสียง 

6) แหลงกำเนิดเสียง 

7) ทิศทางการเคลื่อนที่ ของ

เสียง   

 

ของเลนและของใชรอบตัวเราทำมาจาก

วัสดุตางๆ หลายชนิด เชน ผา กระดาษ ไม 

โลหะ พลาสติก เปนตน ซึ่งวัสดุเหลานี้อาจ

มีลักษณะบางอยางเหมือนกันและอาจมี

บางอยางแตกตางกัน การจัดกลุมของวัสดุ

เราสามารถกำหนดเกณฑไดหลายอยาง 

เชน ใชชนิดของของวัสดุที่ทำวัตถุ เปน

เกณฑ หรือใชลักษณะของวัสดุท่ีสังเกตเห็น

ไดเปนเกณฑเสียงเปนพลังงานรูปหนึ่งที่เรา

สามารถรับรูได โดยการฟงผานทางหู เสียง

เกิ ด จ าก ก ารสั่ น ส ะ เทื อ น  ข อ งวั ต ถุ

แหลงกำเนิดเสียง คือ สิ่งท่ีทำใหเกิดเสียง

เมื่อสิ่งนั้นมี การสั่นสะเทือน การทำใหสิ่ง

ตางๆ เกิดเสียงไดมี หลายวิธีดวยกัน เชน 

ดีด สี ตี เปา เปนตน ซึ่งแหลงกำเนิดเสียง

แบงได 2 ประเภท ไดแก แหลงกำเนิด

เสียงตามธรรมชาติ และแหลงกำเนิดเสียง

ที่มนุษยสรางขึ้น  

 

 

23 ๑๐ แฟมสะสม
งาน 
ประดิษฐ
ของเลนจาก
วัสด ุ
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ที ่ ชื่อหนวยการเรียนรู รหัสตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ จำนวน
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

ภาระชิ้นงาน 

4 หนวยท่ี ๔ โลกและทองฟา
ของเรา 
- หิน 
- ทองฟาและดวงดาว 

ว ๓.๑ป.๑/๑, ป.
๑/๒ 
ว ๓.๒ป.๑/๑  

1) บนทองฟามีดวงอาทิตย 

ดวงจันทร และดาว ซึ่งในเวลา

กลางวันจะมองเห็นดวงอาทิตย

และอาจมองเห็นดวงจันทรบาง 

เวลาในบางวัน แตไมสามารถ

มองเห็นดาว ในเวลากลางวัน

มองไมเห็นดาวสวนใหญ

เนื่องจากแสงอาทิตยสวางกวา

จึงกลบแสงของดาว สวนใน

เวลากลางคืนจะมองเห็นดาว

และมองเห็นดวงจันทร เกือบ

ทุกคืน 

2) หิ น ที่ อ ยู ใน ธร รม ช าติ มี

ลักษณะภายนอกเฉพาตัว ที่

สั ง เกต ได  เช น  สี  ลวดลาย 

น้ำหนัก ความแข็ง และเนื้อหิน 

ทองฟาประกอบดวยดวงอาทิตย ดวงจันทร 

 และดาว เวลากลางวันจะมองเห็นดวง

อาทิตยและ 

อาจมองเห็นดวงจันทรบางเวลาในบางวัน 

 แตไมสามารถมองเห็นดาว  

ในเวลากลางวันมองไมเห็นดาว 

สวนใหญเนื่องจากแสงอาทิตยสวางกวาจึง

กลบแสงของดาว 

 สวนในเวลากลางคืนจะมองเห็นดาวและ

มองเห็นดวงจันทร เกือบทุกคืน 

หินที่อยูในธรรมชาติมีลักษณะภายนอกเฉ

พาตัว ที่สังเกตได เชน ส ีลวดลาย น้ำหนัก 

ความแข็ง และเนื้อหิน 

 

๑๖ ๑๐ แฟมสะสม
งาน 

 รวม ๑๐   ๘๐ ๗๐  
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โครงสรางรายวิชา 
รายวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี๑ (วิทยาการคำนวณ)             ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ 
รหัสวิชา  ว๑๑๑๐๑                เวลา  8๐ ชั่วโมง / ป 

ที ่ ชื่อหนวยการเรียนรู รหัสตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ จำนวน
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

ภาระ
ชิ้นงาน 

1 บทที่ ๑ โปง กอย และอ่ิม 
- การเปรียบเทียบความเหมือน 
- การเปรียบเทียบความ
แตกตาง 

ว๔.๒ ป.๑/๑ 
 

1 การแกปญหาใหประสบ
ความสำเร็จทำไดโดยใชขั้นตอน 
2 การแกปญหา ปญหาอยางงาย 
เชน เกมเขาวงกต เกมหาจุด
แตกตาง ของภาพ การจัด
หนังสือใสกระเปา 

การแกปญหาที่พบในชีวิตจริงอยาง
เปนขั้นตอน และเปนระบบ ใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการเรียนรู การทำงาน 
และการแกปญหาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ รูเทาทัน และมี
จริยธรรม 

๒ 
 

 

๒ แฟมสะสม
งาน 

2 บทที่ ๒ครอบครัวของเรา 
- แสดงลำดับขั้นตอน 
- อัลกอลิทึมอยางงาย 

ว๔.๒ป.๑/๒ 1 การแสดงข้ันตอนการแกปญหา
ทำไดโดยการเขียน บอกเลา วาด
ภาพ หรือใชสัญลักษณ  
2 ปญหาอยางงาย เชน เกมเขา
วงกต เกมหาจุดแตกตาง ของ
ภาพ การจัดหนังสือใสกระเปา 

แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานหรือ
การแกปญหาอยางงายโดยใชภาพ 
สัญลักษณ หรือขอความ 

๒ ๒ แฟมสะสม
งาน 

3 บทที่ ๓เสนทางกลับบาน 
- แกปญหาโดยการลองผิดลอง
ถูก 

ว๔.๒ ป.๑/๑ การแกปญหาใหประสบ
ความสำเร็จทำไดโดยใชขั้นตอน
การแกปญหา 

การแกปญหาที่พบในชีวิตจริงอยาง
เปนขั้นตอน และเปนระบบ ใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการเรียนรู การทำงาน 
และการแกปญหาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ รูเทาทัน และมี 

๒ ๓ แฟมสะสม
งาน 



280 
 

ที ่ ชื่อหนวยการเรียนรู รหัสตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ จำนวน
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

ภาระ
ชิ้นงาน 

4 บทที่ ๔โปรแกรมแกหิว 
- แกปญหาโดยการแสดงลำดับ
ขั้นตอน 
- เขียนโปรแกรมเบ้ืองตนใหตัว
ละครเคลื่อนที่ 

ว๔.๒ ป.๑/๒, 
ป.๑/๓ 

การแกปญหาใหประสบ
ความสำเร็จทำไดโดยใชขั้นตอน 
การแกปญหา 

แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานหรือ
การแกปญหาอยางงายโดยใชภาพ
สัญลักษณ หรือขอความ 

๒ ๓ แฟมสะสม
งาน 

5 บทที่ ๕หนูนอยบานนา 
- ชื่อของอุปกรณคอมพิวเตอร 
- ประโยชนของคอมพิวเตอร 
- วิธีใชงานคอมพิวเตอรอยาง
ปลอดภัย 
- วิธีดูแลรักษาอุปกรณ
คอมพิวเตอร 

ว๔.๒ ป.๑/๔, 
ป.๑/๕ 

การแกปญหาใหประสบ
ความสำเร็จทำไดโดยใชขั้นตอน
การแกปญหา 

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยาง

ปลอดภัย ปฏิบัติตามขอตกลงใน

การใชคอมพิวเตอร รวมกัน ดูแล

รักษาอุปกรณเบื้องตน ใชงานอยาง

เหมาะสมการรวบรวมขอมูล

สามารถทำไดหลายวิธี และ

รวบรวมจากแหลงขอมูลที่

หลากหลาย 

๓ ๓ แฟมสะสม
งาน 

6 บทที่ ๖งานบานงานเรา 
- แกปญหาโดยการแสดงลำดับ
ขั้นตอน 
- เขียนโปรแกรมเบ้ืองตนโดยใช
บัตรคำสั่ง 

ว๔.๒ ป.๑/๓ 1 การเขียนโปรแกรมเปนการ
สรางลำดับของคำสั่งให 
คอมพิวเตอรทำงาน  
2 ตัวอยางโปรแกรม เชน เขียน
โปรแกรมสั่งใหตัวละคร ยาย 

การแสดงข้ันตอนการแกปญหาทำ
ไดโดยการเขียน บอกเลา วาดภาพ 
หรือใชสัญลักษณ ปญหาอยางงาย 
เชน เกมเขาวงกต เกมหาจุด
แตกตาง ของภาพ การจัดหนังสือ 
 

๒ ๓ แฟมสะสม
งาน 
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ที ่ ชื่อหนวยการเรียนรู รหัสตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ จำนวน
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

ภาระ
ชิ้นงาน 

   ตำแหนง ยอขยายขนาด เปลี่ยน
รูปราง  
3 ซอฟตแวรหรือสื่อที่ใชในการ
เขียนโปรแกรม เชน ใชบัตรคำสั่ง
แสดงการเขียนโปรแกรม Code 

ใสกระเปา    

7 บทที่ ๗ วันงานโรงเรียน 
- คนหาสิ่งของจากภาพ 
- คนหาสิ่งของจากสถานการณ
จริง 

ว๔.๒ ป.๑/๑ การแกปญหาใหประสบ
ความสำเร็จทำไดโดยใชขั้นตอน
การแกปญหา 

การแกปญหาที่พบในชีวิตจริงอยาง
เปนขั้นตอน และเปนระบบ ใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการเรียนรู การทำงาน 
และการแกปญหาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ รูเทาทัน และมี
จริยธรรม 

๒ ๓ แฟมสะสม
งาน 

8 บทที่ ๘ฝนตกน้ำทวม 
- แสดงลำดับขั้นตอนในการ
แกปญหา 
- อัลกอลิทึมอยางงาย 

ว๔.๒ ป.๑/๓ การแกปญหาใหประสบ
ความสำเร็จทำไดโดยใชขั้นตอน
การแกปญหา 

การแสดงข้ันตอนการแกปญหาทำ
ไดโดยการเขียน บอกเลา วาดภาพ 
หรือใชสัญลักษณ ปญหาอยางงาย 
เชน เกมเขาวงกต เกมหาจุด
แตกตาง ของภาพ การจัดหนังสือ
ใสกระเปา 

๒ ๓ แฟมสะสม
งาน 
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ที ่ ชื่อหนวยการเรียนรู รหัสตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ จำนวน
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

ภาระ
ชิ้นงาน 

9 บทที่ ๙ ทุงขาวรวงทอง 
- เปด ปด และบันทึกไฟล 
- วาดรูปโดยใชโปรแกรมกราฟก 

ว๔.๒ ป.๑/๔ การแกปญหาใหประสบ
ความสำเร็จทำไดโดยใชขั้นตอน
การแกปญหา 

การใชงานอุปกรณเทคโนโลยี
เบื้องตน เชน การใชเมาส คียบอรด 
จอสัมผัส การเปด-ปด อุปกรณ
เทคโนโลย ี

๒ ๓ แฟมสะสม
งาน 

 สอบปลายภาคเรียน   1 5  

 รวม ๕   ๒๐ ๓๐  
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โครงสรางรายวิชา 
รายวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๒           ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๒ 
รหัสวิชา  ว๑๒๑๐๑              เวลา  8๐ ชั่วโมง / ป 

วิทยาศาสตร 

ที ่ ชื่อหนวยการเรียนรู รหัสตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ จำนวน
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

ภาระ
ชิ้นงาน 

1 หนวยท่ี ๑ การเรียนรูสิ่ง
ตางๆรอบตัว 
- ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร 
- การสืบเสาะหาความรู 

บูรณาการ 
และทักษะ
ทาง
วิทยาศาสตร 

การศกึษาหาความรูตาง ๆ  ดวย

ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร   

 

กระบวนการวิทยาศาสตร เปน
กระบวนการที่ผูเรียน ใชคนควาหา
องคความรู ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรเปนทักษะสำคัญ
ประการหนึ่งของกระบวนการ
วิทยาศาสตรท่ีตองพัฒนาผูเรียนใหมี
ความรู   
ความเขาใจ ตระหนักเห็น
ความสำคัญ และมีความชำนาญเพ่ือ
สามารถคนหาความรูดวยตนเองได
การแสวงหาความรู ความเขาใจ
ธรรมชาติของมนุษยนั้นจะเกิดจาก
การสังเกตธรรมชาติและ
ปรากฏการณทางธรรมชาติแลว
รวบรวมขอมูลผานทางประสาท
สัมผัส นำขอมูลที่ไดไปจัดจำแนก
และคิดพิจารณาเหตุและผล 
 เกิดเปนความคิดและความเชื่อ นำ 
 

๑๔ ๑๐ แฟมสะสม
งาน 
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ที ่ ชื่อหนวยการเรียนรู รหัสตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ จำนวน
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

ภาระ
ชิ้นงาน 

    ความคิดและความเชื่อไปปฏิบัติ
กอใหเกิดการสังเกต  
การรวบรวมขอมูล และการคิด
เปนวัฏจักรอยางนี้เรื่อย ๆ 

   

2 หนวยท่ี ๒ วัสดุและการ
ใชประโยชน 
- สมบัติการดูดซับน้ำของ
วัสด ุ
- สมบัติของวัสดุที่ไดจาก
การผสมวัสด ุ
- การใชประโยชนจาก
วัสด ุ

ว๒.๑ ป.๒/
๑, ป.๒/๒,  
ป.๒/๓, ป.
๒/๔ 
 

1) การดูดซับน้ำของวัสดุ 

หมายถึง ปริมาณน้ำที่ถูกดูดซึม

เขาไปจนเต็มชองวางในเนื้อวัสดุ  

2) วัสดุแตละชนิดมีสมบัติการดูด

ซับน้ำแตกตางกัน จึงนำไปทำ

วัตถุเพ่ือใชประโยชนไดแตกตาง

กัน 

3) วัสดุบางอยางสามารถนำมา

ผสมกันทำใหไดสมบัติท่ีเหมาะสม 

เพ่ือนำไปใชประโยชนตาม

ตองการ 

4) การนำวัสดุทำเปนวัตถุในการ

ใชงานตามวัตถุประสงค 

วัสดุแตละชนิดมีสมบัติการดูดซับน้ำ
แตกตางกัน 
 จึงนำไปทำวัตถุเพ่ือใชประโยชนได
แตกตางกัน 
 เชน ใชผาที่ดูดซับน้ำไดมากทำ
ผาเช็ดตัวใชพลาสติกซึ่งไมดูดซับน้ำ
ทำรม วัสดุบางอยางสามารถนำมา
ผสมกันซึ่งทำใหไดสมบัติที่เหมาะสม 
 เพ่ือนำไปใชประโยชนตามตองการ 
 เชน แปงผสมน้ำตาลและกะทิ ใชทำ
ขนมไทยปูนปลาสเตอรผสมเยื่อ
กระดาษใชทำกระปุกออมสิน 
 ปูนผสมหิน ทราย และน้ำใชทำ
คอนกรีต การนำวัสดุมาทำเปนวัตถุ
ในการใชงานตามวัตถุประสงคข้ึนอยู
กับสมบัติของวัสดุ  
วัสดุที่ใชแลวอาจนำกลับมาใชใหมได  
เชนกระดาษใชแลว อาจนำมาทำ
เปนจรวดกระดาษ ดอกไมประดิษฐ  

๒๕ ๑๕ แฟมสะสม
งาน 
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 ชื่อหนวยการเรียนรู รหัสตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ จำนวน
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

ภาระ
ชิ้นงาน 

   ขึ้นอยูกับสมบัติของวัสดุ วัสดุที่ใช

แลวอาจนำกลับมาใชใหมได 

5) เศษวัสดุตาง ๆ สามารถ

นำมาใชประโยชนได 

 

   

 สอบปลายภาคเรียนที่ ๑    ๑๐  

3 หนวยท่ี ๓ แสงและ
สิ่งมีชีวิต 
- แสงและการมองเห็น 
- สิ่งมีชีวิตและสิ่งไมมีชีวิต 
- ชีวิตพืช 

ว๑.๒ ป.๒/
๑,  
ป.๒/๒,  
ป.๒/๓ 
ว ๑.๓ ป.๒/
๑ 
ว ๒.๓ 
ป.๒/๑,  
ป.๒/๒ 

1) การดูดซับน้ำของวัสดุ 

หมายถึง ปริมาณน้ำที่ถูกดูดซึม

เขาไปจนเต็มชองวางในเนื้อวัสดุ  

2) วัสดุแตละชนิดมีสมบัติการดูด

ซับน้ำแตกตางกัน จึงนำไปทำ

วัตถุเพ่ือใชประโยชนไดแตกตาง

กัน 

3) วัสดุบางอยางสามารถนำมา

ผสมกันทำใหไดสมบัติท่ีเหมาะสม 

เพ่ือนำไปใชประโยชนตาม

ตองการ 

วัสดุแตละชนิดมีสมบัติการดูดซับน้ำ
แตกตางกัน จึงนำไปทำวัตถุเพื่อใช
ประโยชนไดแตกตางกัน เชน ใชผาที่
ดูดซับน้ำไดมากทำผาเช็ดตัวใช
พลาสติกซึ่งไมดูดซับน้ำ  ทำรมวัสดุ
บางอยางสามารถนำมาผสมกันซึ่งทำ
ใหไดสมบัติท่ีเหมาะสมเพ่ือนำไปใช
ประโยชนตามตองการ เชน แปงผสม
น้ำตาลและกะทิ ใชทำขนมไทย ปูน
ปลาสเตอรผสมเยื่อกระดาษใชทำ
กระปุกออมสินปูนผสมหิน ทราย 
และน้ำใชทำคอนกรีตการนำวัสดุมา
ทำเปนวัตถุในการใชงานตาม
วัตถุประสงคข้ึนอยูกับสมบัติของวัสดุ 
วัสดุที่ใชแลวอาจ 
 

๒๓ ๑๕ แฟมสะสม

งาน 
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ที ่ ชื่อหนวยการเรียนรู รหัสตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ จำนวน
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

ภาระ
ชิ้นงาน 

   4) การนำวัสดุทำเปนวัตถุในการ

ใชงานตามวัตถุประสงคข้ึนอยูกับ

สมบัติของวัสดุ วัสดุท่ีใชแลวอาจ

นำกลับมาใชใหมได5) เศษวัสดุ

ตาง ๆ สามารถนำมาใชประโยชน

ได 

นำกลับมาใชใหมได เชน กระดาษใช

แลว อาจนำมาทำเปนจรวดกระดาษ 

ดอกไมประดิษฐ ถุงใสของ 

   

4 หนวยท่ี ๔โลกและ
ทองฟาของเรา 
- ดินในทองถิ่น 
- ประโยชนของดิน 

ว ๓.๒ ป.๒/
๑, ป.๒/๒ 
 

1) ดินเกิดจากการผุพังยอยสลาย

ของหิน รวมกับซากพืชและซาก

สัตวที่เนาเปอยทับถมกัน โดยมี

น้ำและอากาศแทรกอยูในชองวาง

ระหวางเม็ดดิน   

2) ดินประกอบดวยเศษหิน ซาก

พืช ซากสัตวผสมอยูในเนื้อดิน มี

อากาศและน้ำแทรกอยูตาม

ชองวางในเนื้อดิน 

3) สวนประกอบของดินที่เหมาะ

แกการเพาะปลูก มีสัดสวน ดังนี ้

 

 

ดินประกอบดวยเศษหิน ซากพืช 

ซากสัตวผสมอยูในเนื้อดิน มีอากาศ

และน้ำแทรกอยูตามชองวางในเนื้อ

ดิน  ดินจำแนกเปน  ดิ นรวน ดิน

เหนียว และดินทราย ตามลักษณะ

เนื้อดินและการจับตัวของดินซึ่งมีผล

ตอการอุมน้ำท่ีแตกตางกันดินแตละ

ชนิดนำไปใชประโยชนไดแตกตางกัน

ตามลักษณะและสมบัติของดิน 

๑๖ ๑๐ แฟมสะสม

งาน 
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ที ่ ชื่อหนวยการเรียนรู รหัสตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ จำนวน
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

ภาระ
ชิ้นงาน 

 
  

 1. เศษหิน หรือองคประกอบ

ที่ไมมีชีวิตตาง ๆ เกิดจากการ

สลาย ตัวของหิน แรธาตุ ทำให

พืชเจริญ เติบโต มีประมาณรอย

ละ 45 

 2. ซากพืช ซากสัตว หรือ

องคประกอบที่มีชีวิต ชวยใหดิน

รวนซุยและอุมน้ำ เปนอาหารของ

พืชมีประมาณรอยละ 5 

 3. น้ำหรือความชื้นในดิน เปน

วัตถุดิบในการสังเคราะหดวยแสง

ของพืช ชวยละลายธาตุอาหารใน

ดินใหพืชเจริญเติบโต มีประมาณ

รอยละ 25  

 4. อากาศในดิน เปนแหลงท่ี

ใหแกสออกซิเจนแกพืช และ

สิ่งมีชีวิตที่อยูในดิน มีประมาณ

รอยละ 25สวนประกอบเหลานี้

จะ 

   งาน 
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ที ่ ชื่อหนวยการเรียนรู รหัสตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ จำนวน
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

ภาระ
ชิ้นงาน 

   ผสมผสานรวมกันกลายเปนดิน 

ซึ่งดินแต ละทองถ่ินจะมีสวน 

ประกอบที่แตกตางกัน 

4) ดินจำแนกเปน ดินรวน ดิน

เหนียว และดินทราย ตาม

ลักษณะเนื้อดินและการจับตัวของ

ดิน ซึ่งมีผลตอการอุมน้ำที่

แตกตางกัน 

5) ดินแตละชนิดนำไปใช

ประโยชนไดแตกตางกันตาม

ลักษณะและสมบัติของดิน 

    

 สอบปลายภาคเรียนที่ ๒    ๑๕  

 รวม ๑๒   ๘๐ ๗๕  
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โครงสรางรายวิชา 
รายวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๒               ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๒ 
รหัสวิชา  ว๑๒๑๐๑                เวลา  8๐ ชั่วโมง / ป 

วิทยาศาสตรเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 

ที ่ ชื่อหนวยการเรียนรู รหัสตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ จำนวน
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

ภาระชิ้นงาน 

1 บทที่ ๑ ปดกวาดเช็ดถู จัดตูจัดโตะ 
- จัดลำดับขั้นตอนในการทำงาน 
- เปรียบเทียบผลจากการจัดลำดับแบบ
ตางๆ 

ว๔.๒ ป.๒/๑ 
 

1 การแสดงข้ันตอนการแกปญหา
ทำไดโดยการเขียน บอกเลา วาด
ภาพ หรือใชสัญลักษณ  
2 ปญหาอยางงาย เชน เกมตัวตอ 
6 - 12 ชิ้น การแตงตัว มา
โรงเรียน 

ในชีวิตประจำวันของคนเรา
จำเปนตองพบเจอปญหาตาง ๆ 
ดังนั้นจึงตองมีการเรียนรูข้ันตอน
การแกปญหาเบื้องตน เพื่อให
สามารถแกปญหาไดอยางถูกตอง 
ถูกวิธี และรวดเร็ว แตการ
แกปญหาที่ดีจะตองมีการวางแผน 
การแกปญหา เพื่อถายทอดออกมา
เปนลำดับขั้นตอนเพื่อใหงายตอ
การทำความเขาใจ ซึ่งสามารถการ
แสดงข้ันตอนการแกปญหาสามารถ
ทำไดโดยการเขียนบอกเลา การ
วาดภาพ หรือการใชสัญลักษณ 
และอีกวิธีคือการหารูปแบบของ
ปญหา ซึ่งเปนการหาความสัมพันธ
ของปญหาโดยการเปรียบเทียบ จัด
กลุม เรียงลำดับ เพ่ือชวยให
สามารถ แกปญหาไดงายข้ึน 

๒ ๒ แฟมสะสมงาน 

2 บทที่ ๒ อะตอมอราม ยามรุงอรุณ 
- เขียนโปรแกรมอยางงายโดยใชบัตร
คำสั่ง 
- ตรวจหาขอผิดพลาดและแกไข 

ว๔.๒ป.๒/๒ 1 ตัวอยางโปรแกรม เชน เขียน
โปรแกรมสั่งใหตัวละคร ทำงาน
ตามที่ตองการ และตรวจสอบ
ขอผิดพลาด ปรับแกไขใหไดผล
ลัพธตามที่กำหนด  
2 การตรวจหาขอผิดพลาดทำได
โดยตรวจสอบคำสั่งท่ีแจง 
ขอผิดพลาด หรือหากผลลัพธไม
เปนไปตามที่ตองการ ใหตรวจสอบ
การทำงานทีละคำสั่ง  
2 ซอฟตแวรหรือสื่อที่ใชในการ
เขียนโปรแกรม เชน ใชบัตรคำสั่ง 

๒ ๒ แฟมสะสมงาน 
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ที ่ ชื่อหนวยการเรียนรู รหัสตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ จำนวน
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

ภาระชิ้นงาน 

   แสดงการเขียนโปรแกรม 
Code.org 

    

3 บทที่ ๓ รัตติกาล 
- ขอตกลง/วิธีรักษา/วิธีใชงาน 
คอมพิวเตอร 

ว๔.๒ ป.๒/๔ 1 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยางปลอดภัย เชน รูจักขอมูล 
สวนตัว อันตรายจากการเผยแพร
ขอมูลสวนตัว และไมบอก ขอมูล
สวนตัวกับบุคคลอ่ืนยกเวน
ผูปกครองหรือคร ูแจงผูเก่ียวของ
เมื่อตองการความชวยเหลือ
เก่ียวกับการใชงาน  
2 ขอปฏิบัติในการใชงานและการ
ดูแลรักษาอุปกรณ เชน ไมขีด
เขียนบนอุปกรณทำความสะอาด 
ใชอุปกรณอยาง ถูกวิธ ี 
3 การใชงานอยางเหมาะสม เชน 
จัดทานั่งใหถูกตอง การพัก สายตา
เมื่อใชอุปกรณเปนเวลานาน 
ระมัดระวังอุบัติเหต ุจากการใช
งาน 

๒ ๒ แฟมสะสมงาน 

4 บทที่ ๔ นักอานจิ๋ว 
- สรางและจัดหมวดหมูไฟลและ 

ว๔.๒ ป.๒/๓ 1 การใชงานซอฟตแวรเบื้องตน 
เชน การเขาและออกจาก
โปรแกรม การสรางไฟลการจัดเก็บ 

2 3 แฟมสะสมงาน 
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ที ่ ชื่อหนวยการเรียนรู รหัสตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ จำนวน
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

ภาระชิ้นงาน 

 โฟลเดอร 
- เรียกคืนไฟลจากถังรีไซเคิล 
- ใชงานโปรแกรมประมวลคำ 

ว๔.๒ ป.๒/๓ การเรียกใชไฟล การแกไขตกแตง
เอกสาร ทำไดในโปรแกรม เชน 
โปรแกรม ประมวลคำ โปรแกรม
กราฟก โปรแกรมนำเสนอ 
2 การสราง คัดลอก ยาย ลบ 
เปลี่ยนชื่อ จัดหมวดหมูไฟล และ
โฟลเดอรอยางเปนระบบจะทำให
เรียกใชคนหาขอมูล ไดงายและ
รวดเร็ว 

    

5 บทที่ ๕ บางกอกมีเสาชิงชา บนทองฟามี
ทางชางเผือก 
- วิธีปองกันขอมูลสวนตัว 

ว๔.๒ ป.๒/๔ 1 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยางปลอดภัย เชน รูจักขอมูล 
สวนตัว อันตรายจากการเผยแพร
ขอมูลสวนตัว และไมบอก ขอมูล
สวนตัวกับบุคคลอ่ืนยกเวน
ผูปกครองหรือคร ูแจงผูเก่ียวของ
เมื่อตองการความชวยเหลือ
เก่ียวกับการใชงาน  
2 ขอปฏิบัติในการใชงานและการ
ดูแลรักษาอุปกรณ เชน ไมขีด
เขียนบนอุปกรณทำความสะอาด 
ใชอุปกรณอยาง ถูกวิธ ี 
3 การใชงานอยางเหมาะสม เชน  

๓ ๒ แฟมสะสมงาน 
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ที ่ ชื่อหนวยการเรียนรู รหัสตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ จำนวน
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

ภาระชิ้นงาน 

   จัดทานั่งใหถูกตอง การพัก สายตา
เมื่อใชอุปกรณเปนเวลานาน 
ระมัดระวังอุบัติเหต ุจากการใช
งาน 

    

6 บทที่ ๖ งานเลี้ยงชมรมกับขนมเจา
ปญหา 
- แกปญหาโดยการแสดงลำดับขั้นตอน 
- แกปญหาอยางงาย 

ว๔.๒ ป.๒/๑ 
 

1 การแสดงข้ันตอนการแกปญหา
ทำไดโดยการเขียน บอกเลา วาด
ภาพ หรือใชสัญลักษณ  
2 ปญหาอยางงาย เชน เกมตัวตอ 
6 - 12 ชิ้น การแตงตัว มา
โรงเรียน 

๒ ๒ แฟมสะสมงาน 

7 บทที่ ๗เกมเสนทางปริศนา 
- เขียนโปรแกรมที่มีเงื่อนไขโดยใชบัตร
คำสั่ง 

ว๔.๒ป.๒/๒ 1 ตัวอยางโปรแกรม เชน เขียน
โปรแกรมสั่งใหตัวละคร ทำงาน
ตามที่ตองการ และตรวจสอบ
ขอผิดพลาด ปรับแกไขใหไดผล
ลัพธตามที่กำหนด  
2 การตรวจหาขอผิดพลาดทำได
โดยตรวจสอบคำสั่งท่ีแจง 
ขอผิดพลาด หรือหากผลลัพธไม
เปนไปตามที่ตองการ ใหตรวจสอบ
การทำงานทีละคำสั่ง  
2 ซอฟตแวรหรือสื่อที่ใชในการ
เขียนโปรแกรม เชน ใชบัตรคำสั่ง 

๒ ๒ แฟมสะสมงาน 
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ที ่ ชื่อหนวยการเรียนรู รหัสตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ จำนวน
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

ภาระชิ้นงาน 

   แสดงการเขียนโปรแกรม 
Code.org 

    

8 บทที่ ๘เชฟนาเลิฟ คนเสิรฟนารัก 
- เขียนโปรแกรมที่มีเงื่อนไขโดยใชบัตร
คำสั่ง 

ว๔.๒ ป.๒/๒ 1 ตัวอยางโปรแกรม เชน เขียน
โปรแกรมสั่งใหตัวละคร ทำงาน
ตามที่ตองการ และตรวจสอบ
ขอผิดพลาด ปรับแกไขใหไดผล
ลัพธตามที่กำหนด  
2 การตรวจหาขอผิดพลาดทำได
โดยตรวจสอบคำสั่งท่ีแจง 
ขอผิดพลาด หรือหากผลลัพธไม
เปนไปตามที่ตองการ ใหตรวจสอบ
การทำงานทีละคำสั่ง  
2 ซอฟตแวรหรือสื่อที่ใชในการ
เขียนโปรแกรม เชน ใชบัตรคำสั่ง
แสดงการเขียนโปรแกรม 
Code.org 

๒ ๒ แฟมสะสมงาน 

9 บทที่ ๙งานประจำป ๔.๐ 
- ประโยชนของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
 

ว๔.๒ ป.๒/๔ 1 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยางปลอดภัย เชน รูจักขอมูล 
สวนตัว อันตรายจากการเผยแพร
ขอมูลสวนตัว และไมบอก ขอมูล
สวนตัวกับบุคคลอ่ืนยกเวน
ผูปกครองหรือคร ูแจงผูเก่ียวของ 

๒ ๓ แฟมสะสมงาน 
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ที ่ ชื่อหนวยการเรียนรู รหัสตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ จำนวน
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

ภาระชิ้นงาน 

   เมื่อตองการความชวยเหลือ
เก่ียวกับการใชงาน  
2 ขอปฏิบัติในการใชงานและการ
ดูแลรักษาอุปกรณ เชน ไมขีด
เขียนบนอุปกรณทำความสะอาด 
ใชอุปกรณอยาง ถูกวิธ ี 
3 การใชงานอยางเหมาะสม เชน 
จัดทานั่งใหถูกตอง การพัก สายตา
เมื่อใชอุปกรณเปนเวลานาน 
ระมัดระวังอุบัติเหต ุจากการใช
งาน 

    

 สอบปลายภาคเรียน   ๑ ๕  
 รวม ๔   ๒๐ ๒๕  
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โครงสรางรายวิชา 
รายวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี๓            ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ 
รหัสวิชา  ว๑๓๑๐๑             เวลา  8๐ ชั่วโมง / ป 

วิทยาศาสตร 

ที ่ ชื่อหนวยการเรียนรู รหัสตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ จำนวน
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

ภาระชิ้นงาน 

1 หนวยท่ี ๑ การเรียนรูสิ่งตางๆรอบตัว 
- ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
- การสืบเสาะหาความรู 

บูรณาการ 
และทักษะทาง
วิทยาศาสตร 

การศกึษาหาความรูตาง ๆ  ดวย
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร   

กระบวนการวิทยาศาสตร  เปน

กระบวนการที่ผูเรียน ใชคนควาหา

องคความรู ทักษะกระบวนการทาง

วิท ยาศาสตร เป น ทั กษะสำคัญ

ประการหนึ่ งของกระบวนการ

วิทยาศาสตร ที่ตองพัฒนาผูเรียนให

มีความรู  ความเขาใจ ตระหนักเห็น

ความสำคัญ และมีความชำนาญ

เพ่ือสามารถคนหาความรูด วย

ตนเองได การแสวงหาความรู ความ

เขาใจธรรมชาติของมนุษยนั้น จะ

เกิดจากการสังเกตธรรมชาติและ

ปรากฏการณทางธรรมชาติ  แลว

รวบรวมขอมูลผานทางประสาท

สัมผัส นำขอมูลที่ไดไปจัดจำแนก 

 

๑๔ ๑๐ แฟมสะสม

งาน 
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ที ่ ชื่อหนวยการเรียนรู รหัสตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ จำนวน
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

ภาระชิ้นงาน 

    และคิดพิจารณาเหตุและผล เกิด
เปนความคิดและความเชื่อ นำ
ความคิดและความเชื่อไปปฏิบัติ
กอใหเกิดการสังเกต การรวบรวม
ขอมูล และการคิดเปนวัฏจักรอยาง
นี้เรื่อย ๆ 
 

   

2 หนวยท่ี ๒การดำรงชีวิตและการ
เปลี่ยนแปลงสาร 
- การดำรงชีวิต 
- การเปลี่ยนแปลงสาร  

ว๑.๒ป.๓/๑,  
ป.๓/๒, ป.๓/๓, 
ป.๓/๔ 
ว๒.๑ป.๓/๑,  
ป.๓/๒ 
 

1) อาหาร หมายถึง สิ่งท่ีรับประทาน

แลวกอใหเกิดประโยชนตอรางกาย 

ทำใหรางกายเจริญเติบโตซอมแซม

สวนที่สึกหรอ ชวยสรางภูมิตานทาน

โรค และทำใหอวัยวะตาง ๆ ทำงาน

ไดตามปกติ 

2) มนุษยตองการอาหารหลัก 5 หมู 

เพ่ือการดำรงชวีิตและการ

เจริญเติบโต 

3) อาหารหลัก 5 หมู เปนสิ่งที่มี

คุณคา เราจำเปนตองรับประทาน

อาหารหลักทั้ง 5 หมู เพ่ือทำให 

 

มนุษยตองการอาหาร น้ำ และ

อากาศ เพ่ือการดำรงชีวิตและการ

เจริญเติบโต อาหารชวยใหรางกาย

แข็งแรงและเจริญเติบโต น้ำชวยให

รางกายทำงานไดอยางปกติ อากาศ

ใชในการหายใจ 

๒๕ ๑๕ แฟมสะสม

งาน 
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ที ่ ชื่อหนวยการเรียนรู รหัสตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ จำนวน
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

ภาระชิ้นงาน 

   รางกายไดพลังงาน แข็งแรง และ

เจริญเติบโต 

4) น้ำ เปนปจจัยที่จำเปนตอการ

ดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของ

มนุษย น้ำชวยใหรางกายทำงานได

อยางปกติ 

5) อากาศ เปนปจจัยที่จำเปนตอการ

ดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของ

มนุษย อากาศใชในการหายใจ 

6) ปจจัยท่ีจำเปนตอการดำรงชีวิต

และการเจริญเติบโตของมนุษย 

ไดแก อาหาร น้ำ และอากาศ   

7) อาหารชวยใหรางกายแข็งแรง

และเจริญเติบโต น้ำชวยใหรางกาย

ทำงานไดอยางปกติ อากาศใชในการ

หายใจ 

 

    

 สอบปลายภาคเรียนที่ ๑   ๑ ๑๐  
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ที ่ ชื่อหนวยการเรียนรู รหัสตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ จำนวน
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

ภาระชิ้นงาน 

3 หนวยท่ี ๓ พลังงาน 
- แรงและการเคลื่อนที่ 
- แมเหล็ก 
- ไฟฟาในชีวิตประจำวัน 

ว๒.๒ป.๓/๑, ป.
๓/๒,  
ป.๓/๓, ป.๓/๔ 
ว๒.๓ ป.๓/๑, 
ป.๓/๒,  
ป.๓/๓  

1) พลังงานเปนปริมาณท่ีแสดงถึง

ความสามารถในการทำงาน พลังงาน

มีหลายแบบ เชน พลังงานกล 

2) พลั งงาน ไฟฟ า พลั งงานแสง 

พลังงานเสียง และพลังงานความ

รอน โดยพลังงานสามารถเปลี่ยน

จากพลังงานหนึ่งไปเปนอีกพลังงาน

หนึ่งได เชน การถูมือจนรูสึกรอน เปน

การเปลี่ยนพลังงานกลเปนพลังงาน

ความรอน แผงเซลลสุริยะเปลี่ยน

พลังงานแสงเปนพลังงานไฟฟา หรือ

เครื่องใชไฟฟาเปลี่ยนพลังงานไฟฟา

เปนพลังงานอ่ืน 

3) เครื่องกำเนิดไฟฟา หรือไดนาโม 

มีสวนประกอบสำคัญ 2 สวนคือ 

ขดลวด ท่ี พั น อยู รอบแกน  แล ะ

แมเหล็ก 2 แทง ที่หันขั้วตางกันเขา

หากัน เพ่ือใหเกิดสนามแมเหล็กจาก 

พลังงานเปนปริมาณที่แสดงถึง

ความสามารถในการทำงาน พลังงาน

มีหลายแบบ เชน พลังงานกล

พลังงานไฟฟา พลังงานแสง พลังงาน

เสียง และพลังงานความรอน โดย

พลังงานสามารถเปลี่ยนจากพลังงาน

หนึ่งไปเปนอีกพลังงานหนึ่งได เชน 

การถูมือจนรูสึกรอน เปนการเปลี่ยน

พลังงานกลเปนพลังงานความรอน 

แผงเซลลสุริยะเปลี่ยนพลังงานแสง

เปนพลังงานไฟฟา หรือ

เครื่องใชไฟฟาเปลี่ยนพลังงานไฟฟา

เปนพลังงานอ่ืน 

ไฟฟาผลิตจากเครื่องกำเนิดไฟฟา 

ซึ่งใชพลังงานจากแหลงพลังงาน

ธรรมชาติหลายแหลง เชน  

พลังงานจากลม พลังงานจากน้ำ 

พลังงานจากแกสธรรมชาติพลังงาน 

 

๒๓ ๑๕ แฟมสะสม

งาน 
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ที ่ ชื่อหนวยการเรียนรู รหัสตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ จำนวน
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

ภาระชิ้นงาน 

   ข้ัวเหนือไปยังข้ัวใต  ไดนาโมผลิต

กระแสไฟฟาได โดยการหมุนขดลวด

ใหตัดสนามแมเหล็ก เพ่ือเหนี่ยวนำ

ใหเกิดกระแสไฟฟาขึ้น 

4) ไฟฟาผลิตจากเครื่องกำเนิดไฟฟา 

ซึ่ งใชพลังงานจากแหลงพลังงาน

ธรรมชาติหลายแหลง เชนพลังงาน

จากลม พลังงานจากน้ำ พลังงาน

จากแกสธรรมชาต ิ

5) พลังงานไฟฟามีความสำคัญตอ

ชีวิตประจำวัน การใชไฟฟานอกจาก

ตองใชอยางถูกวิธี  ประหยัดและ

คุมคาแลว ยั งตองคำนึ งถึ งความ

ปลอดภัยดวย 

ไฟฟามีความสำคัญตอชีวติประจำวัน 

การใชไฟฟานอกจากตองใชอยางถูก

วิธี ประหยัดและคุมคาแลว ยังตอง

คำนึงถึงความปลอดภัย 

   

4 หนวยท่ี ๔ อากาศและทองฟาของเรา 
- อากาศ 
- ทองฟาของเรา 

ว๓.๑ ป.๓/๑, 
ป.๓/๒,  
ป.๓/๓ 
ว๓.๒ป.๓/๑,  
 
 

 โลกมองเห็นดวงอาทิตยปรากฏขึ้น

ทางดานหนึ่งและตกทางอีกดาน

หนึ่งทุกวัน หมุนเวียนเปนแบบรูป 

16 10 แฟมสะสม

งาน 
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ที ่ ชื่อหนวยการเรียนรู รหัสตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ จำนวน
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

ภาระชิ้นงาน 

 
 

ป.๓/๒,  
ป.๓/๓, ป.๓/๔ 

 ซ้ำ ๆ โลกกลมและหมุนรอบตัวเอง

ขณะโคจรรอบดวงอาทิตย ทำให

บริเวณของโลกไดรับแสงอาทิตยไม

พรอมกัน โลกดานที่ไดรับแสงจาก

ดวงอาทิตยจะเปนกลางวัน สวน

ดานตรงขามที่ไมไดรับแสงจะเปน

กลางคืน นอกจากนี้คนบนโลกจะ

มองเห็นดวงอาทิตยปรากฏข้ึน

ทางดานหนึ่ง ซึ่งกำหนดใหเปนทิศ

ตะวันออก และมองเห็นดวงอาทิตย

ตกทางอีกดานหนึ่ง ซึ่งกำหนดให

เปนทิศตะวันตก และเมื่อใหดาน

ขวามืออยูทางทิศตะวันออก ดาน

ซายมืออยูทางทิศตะวันตก 

ดานหนาจะเปนทิศเหนือ และ

ดานหลังเปนทิศใต ในเวลากลางวัน

โลกจะไดรับพลังงานแสงและ

พลังงานความรอนจากดวงอาทิตย 

ทำใหสิ่งมีชีวิตดำรงชีวิตอยูได 
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ที ่ ชื่อหนวยการเรียนรู รหัสตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ จำนวน
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

ภาระชิ้นงาน 

    อากาศโดยทั่วไปไมมีสี ไมมีกลิ่น 

ประกอบดวยแกสไนโตรเจน แกส

ออกซิเจน แกสคารบอนไดออกไซด 

แกสอื่น ๆ รวมทั้งไอน้ำ และฝุน

ละออง อากาศมีความสำคัญตอ

สิ่งมีชีวิต หากสวนประกอบของ

อากาศไมเหมาะสม เนื่องจากมีแกส

บางชนิดหรือฝุนละอองในปริมาณ

มาก อาจเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิต

ตาง ๆ จัดเปนมลพิษทางอากาศ 

แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อลดการ

ปลอยมลพิษทางอากาศ เชน ใช

พาหนะรวมกัน หรือเลือกใช

เทคโนโลยีที่ลดมลพิษทางอากาศ 

ลม คือ อากาศที่เคลื่อนที่ เกิดจาก
ความแตกตางกันของอุณหภูมิ
อากาศบริเวณท่ีอยูใกลกัน โดย
อากาศบริเวณท่ีมีอุณหภูมิสูงจะ
ลอยตัวสูงข้ึน และอากาศบริเวณที่มี
อุณหภูมิต่ำกวาจะเคลื่อนที่เขาไป 
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ที ่ ชื่อหนวยการเรียนรู รหัสตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ จำนวน
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

ภาระชิ้นงาน 

    

แทนที ่ลมสามารถนำมาใชเปน

แหลงพลังงานทดแทนในการผลิต

ไฟฟา และนำไปใชประโยชนในการ

ทำกิจกรรมตาง ๆ ของมนุษย หา

กลมเคลื่อนท่ีดวยความเร็วสูง อาจ

ทำใหเกิดอันตรายและความ

เสียหายตอชีวิตและทรัพยสินได 

   

 สอบปลายภาคเรียนที่ ๒   ๑ ๑๕  

 รวม ๒๐   ๘๐ ๘๐  
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โครงสรางรายวิชา 
รายวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๓           ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ 
รหัสวิชา  ว๑๓๑๐๑             เวลา  8๐ ชั่วโมง / ป 

วิทยาศาสตรเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 

ที ่ ชื่อหนวยการเรียนรู รหัสตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ จำนวน
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

ภาระชิ้นงาน 

1 บทที่ ๑ Coding อะไรเอย 
- อัลกอลิทึมอยางงาย 
- แกปญหาอยางงาย 

ว๔.๒ ป.๓/๑ 
 

1 อัลกอริทึมเปนขั้นตอนที่
ใชในการแกปญหา  
2 การแสดงอัลกอริทึมทำได
โดยการเขียน บอกเลา วาด
ภาพ หรือใชสัญลักษณ  
3 ตัวอยางปญหา เชน เกม
เศรษฐีเกมบันไดงูเกม 
Tetris เกม OX การเดินไป
โรงอาหาร การทำความ
สะอาดหองเรียน 

การแกปญหา คือ การนำ
ขั้นตอนและวิธีการตาง ๆ มา
ใชเพ่ือใหไดผลลัพธตามที่
ตองการแกปญหาโดยใช
แนวคิดเชิงคำนวณเปน
กระบวนการแกปญหาโดยใช
เหตุผลเชิงตรรกะ เชน การ
จัดลำดับ การวิเคราะหขอมูล 
การสรางสรรควิธีการแก 
ปญหาทีละข้ันตอน เรียกวา 
อัลกอริทึม การแสดง
อัลกอริทึม เปนกระบวนการ
แกปญหาที่สามารถอธิบาย
ออกมาเปนขั้นตอนที่ชัดเจน 
เชน การนำเขาขอมูลแลวจะ
ไดผลลัพธอยางไร ซึ่งทำได
โดยการเขียนบอกเลา การ
วาดภาพ หรือการใช 

๒ ๓ แฟมสะสมงาน 
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ที ่ ชื่อหนวยการเรียนรู รหัสตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ จำนวน
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

ภาระชิ้นงาน 

    สัญลักษณเกมเตตริสเปนเกม
แกปญหาจัดเรียงตัวบล็อกที่
หลนลงมาแลวจัดเรียงใหเปน
แถว และหมุน บล็อกวาง
ในตำแหนงท่ีวางลงได ตาม
ขั้นตอนการเลนของเกม ซึ่ง
เปนการนำขั้นตอนและ
วิธีการมาแกปญหาตาง ๆ มา
แกปญหาเพื่อใหไดผลลัพธ
ตามที่ตองการ 

   

 บทที่ ๒ ตามใจฉันกำหนด 
- เขียนโปรแกรมอยางงาย 
- ตรวจหาขอผิดพลาดของ
โปรแกรม 

ว๔.๒ป.๓/๒ 1 การเขียนโปรแกรมเปน
การสรางลำดับของคำสั่งให 
คอมพิวเตอรทำงาน  
2 ตัวอยางโปรแกรม เชน 
เขียนโปรแกรมท่ีสั่งใหตัว
ละคร ทำงานซ้ำไมสิ้นสุด  
3 การตรวจหาขอผิดพลาด
ทำไดโดยตรวจสอบคำสั่งท่ี
แจง ขอผิดพลาด หรือหาก
ผลลัพธไมเปนไปตามที่
ตองการให ตรวจสอบการ
ทำงานทีละคำสั่ง  

การเขียนโปรแกรม หมายถึง 
การเขียนชุดคำสั่งดวยภาษา
ทางคอมพิวเตอร เพื่อแสดง
ลำดับขั้นตอนใหคอมพิวเตอร 
โดยการเขียนโปรแกรม ควรมี
ลำดับการเขียนที่เรียงลำดับ
ชัดเจน เพ่ือใหคอมพิวเตอร
ทำงานตามที่สั่ง และตาม
เงื่อนไขที่กำหนดไดอยาง
ถูกตอง โดยเรามักเรียก
ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมวา 
การโคดดิ้ง (Coding) 

๒ ๒ แฟมสะสมงาน 
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ที ่ ชื่อหนวยการเรียนรู รหัสตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ จำนวน
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

ภาระชิ้นงาน 

   3 ซอฟตแวรหรือสื่อที่ใชใน
การเขียนโปรแกรม เชน ใช
บัตรคำสั่งแสดงการเขียน
โปรแกรม Code.org 

    

 บทที่ ๓ทองโลกกวาง 
- รูจักอินเตอรเน็ต 

ว๔.๒ ป.๓/๓ 1 อินเทอรเน็ตเปนเครือขาย
ขนาดใหญ ชวยใหการ
ติดตอสื่อสาร ทำไดสะดวก
และรวดเร็ว เปนแหลง 
ขอมูลความรูที่ชวย ในการ
เรียนและการดำเนินชีวิต  
2 เว็บเบราวเซอรเปน
โปรแกรมสำหรับอาน
เอกสารบนเว็บเพจ  
3 การสืบคนขอมูลบน
อินเทอรเน็ตทำไดโดยใช
เว็บไซตสำหรับ สืบคน และ
ตองกำหนดคำคนที่
เหมาะสมจึงจะไดขอมูล 
ตามตองการ 
4 ขอมูลความรูเชน วิธี
ทำอาหาร วธิีพับกระดาษ
เปนรูปตาง ๆ ขอมูล 

อินเทอรเน็ตคือ เครือขาย
คอมพิวเตอรที่เชื่อมตอกัน
ครอบคลุมไปทั่วโลก และเปน
แหลงขอมูลท่ีชวยในการเรียน
และดำเนินชีวิต การใช
อินเทอรเน็ตในการสืบคน
ขอมูลจากเว็บเบราวเซอรตาง 
ๆ โดยการใชคำคนหา
(Keyword) ที่ตรงประเด็น
และกระชับ เพ่ือใหไดผลลัพธ
ที่รวดเร็วและตรงตามความ
ตองการและยังตองคำนึงถึง
ขอตกลงในการใช
อินเทอรเน็ต 
 

๒ ๒ แฟมสะสมงาน 
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ที ่ ชื่อหนวยการเรียนรู รหัสตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ จำนวน
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

ภาระชิ้นงาน 

   ประวัติศาสตรชาติไทย (อาจ
เปนความรูในวิชาอื่น ๆ 
หรือเรื่องที่เปนประเด็นที่
สนใจในชวงเวลานั้น)  
5 การใชอินเทอรเน็ตอยาง
ปลอดภัยควรอยูในการดูแล
ของคร ูหรือผูปกครอง 

    

 บทที่ ๔โลกไรพรมแดน 
- เขาสูระบบอินเตอรเน็ต(สืบคน
ความรู) 

ว๔.๒ ป.๓/๓ ๒ ๒ แฟมสะสมงาน 

 บทที่ ๕คนหาเรื่องราว 
- หาขอมูลที่สนใจจาก
อินเตอรเน็ต 

ว๔.๒ ป.๓/๓ 
, 
ป.๓/๔ 

๒ ๒ แฟมสะสมงาน 

 บทที่ ๖หนูนอยนักขาย 
- รวบรวมขอมูล 
- นำเสนอขอมูลโดยใชซอฟตแวร 

ว๔.๒ ป.๓/๓  
ป.๓/๔ 

1) การรวบรวมขอมูล ทำได
โดยกำหนดหัวขอที่ตองการ 
เตรียมอุปกรณในการจด
บันทึก 
2) การประมวลผลอยางงาย 
เชน เปรียบเทียบ จัดกลุม 
เรียงลำดับ 
3)การนำเสนอขอมูลทำได
หลายลักษณะตามความ
เหมาะสม เชน การบอกเลา 
การทำเอกสารรายงาน การ
จัดทำปายประกาศ 
4)การใชซอฟตแวรทำงาน
ตามวัตถุประสงค เชน ใช
ซอฟตแวรนำเสนอ หรือ 

การรวบรวมขอมูล คอื การ
นำขอมูลที่สามารถรับรูได
จากประสาทสัมผัสทั้ง 5 
และประเภท ตางๆ จาก
แหลงขอมูลมารวมกันไวใน
รูปแบบที่เหมาะสมดวย
วิธีการตางๆ ตามขั้นตอนการ
รวบรวมขอมูล   และนำ
ขอมูลที่รวบรวมมา
ประมวลผลจากการ
เปรียบเทียบ จัดกลุม 
เรียงลำดับ เพ่ือใหได
สารสนเทศท่ีตองการ 
 

๒ ๒ แฟมสะสมงาน 
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ที ่ ชื่อหนวยการเรียนรู รหัสตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ จำนวน
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

ภาระชิ้นงาน 

   ซอฟตแวรกราฟกสราง
แผนภูมิรูปภาพ ใช
ซอฟตแวรประมวลคำทำ
ปายประกาศหรือ
เอกสารรายงาน ใช
ซอฟตแวรตารางทำงานใน
การประมวลผลขอมูล 

    

 บทที่ ๗ปลอดภัยไวกอน 
- รูจักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยาง
ปลอดภัย 

ว๔.๒ ป.๓/๕ 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information 
Technology) คือ การใช
งานเทคโนโลยี ใชจัดเก็บ 
ประมวลผล แลกเปลี่ยน 
หรือเผยแพรในรูปแบบตาง 
ๆ การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางปลอดภัย 
และขอดีขอเสียจากการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

1. การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางปลอดภัย  
2. ขอดีและขอเสียในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 
 

๓ ๒ แฟมสะสมงาน 

 บทที่ ๘ ชีวิตรวดเร็วดวน
เทคโนโลย ี
- การใชเทคโนโลยีใน
ชีวิตประจำวัน 

ว๔.๒ ป.๓/๔  
ป.๓/๕ 

1 การรวบรวมขอมูลทำได
โดยกำหนดหัวขอที่ตองการ 
เตรียมอุปกรณในการจด 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information 
Technology) คือ การใช 

2 2 แฟมสะสมงาน 
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ที ่ ชื่อหนวยการเรียนรู รหัสตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ จำนวน
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

ภาระชิ้นงาน 

   บันทึก  
2 การประมวลผลอยางงาย 
เชน เปรียบเทียบ จัดกลุม 
เรียงลำดับ  
3 การนำเสนอขอมูลทำได
หลายลักษณะตามความ
เหมาะสม เชน การบอกเลา 
การทำเอกสารรายงาน การ
จัดทำปาย ประกาศ  
4 การใชซอฟตแวรทำงาน
ตามวัตถุประสงคเชน ใช
ซอฟตแวรนำเสนอหรือ 
ซอฟตแวรกราฟกสราง
แผนภูมิรูปภาพ ใช
ซอฟตแวรประมวลคำทำ
ปายประกาศหรือ
เอกสารรายงาน ใช
ซอฟตแวรตารางทำงานใน
การประมวลผลขอมูล 

เทคโนโลยีสารสนเทศ งาน
เทคโนโลยี ใชจัดเก็บ 
ประมวลผล แลกเปลี่ยน หรือ
เผยแพรในรูปแบบตาง ๆ 
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยางปลอดภัย และขอดี
ขอเสียจากการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

   

 บทที่ ๙ ขอตกลงของสวนรวม 
- ขอตกลงในการใชอินเตอรเน็ต 

ว๔.๒ ป.๓/๕ 
 

1 การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางปลอดภัย
เชน ปกปอง ขอมูลสวนตัว 

 2 2 แฟมสะสมงาน 
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ที ่ ชื่อหนวยการเรียนรู รหัสตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ จำนวน
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

ภาระชิ้นงาน 

   2 ขอความชวยเหลือจากครู
หรือผูปกครองเมื่อเกิด
ปญหาจาก การใชงาน เมื่อ
พบขอมูลหรือบุคคลท่ีทำให
ไมสบายใจ  
3 การปฏิบัติตามขอตกลง
ในการใชอินเทอรเน็ต จะทำ
ให ไมเกิดความเสียหายตอ
ตนเองและผูอ่ืนเชนไมใชคำ
หยาบ ลอเลียน ดาทอ ทำ
ใหผูอื่นเสียหายหรือเสียใจ  
4 ขอดีและขอเสียในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

    

 สอบปลายภาคเรียน   ๑ ๕  
 รวม ๕   ๒๐ ๒๐  
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โครงสรางรายวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 

      ว14101     วิทยาศาสตร   ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4      เวลา 80 ชั่วโมง      กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  
สัดสวนคะแนน ระหวางป : ปลายป =  ………80..:…20……… 

ลำดับท่ี ชื่อหนวยการ
เรียนรู 

ชื่อบท มาตรฐานการเรียนรู/ 
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ ภาระงาน/ชิ้นงานรวบยอด เวลา 
(ชั่วโมง) 

คะแนน 

1. ความ
หลากหลา
ยของ
สิ่งมีชีวิต 

บทที่ 1  
ความ
หลากหลาย
ของ
สิ่งมีชีวิต 

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

  สิ่งมีชีวิตมีหลายชนิด สามารถจัดกลุมไดโดย
ใชความเหมือนและความแตกตางของลักษณะ
ตาง ๆ เชน กลุมพืชสรางอาหารเองได และ
เคลื่อนท่ีดวยตนเองไมได กลุมสัตวกินสิ่งมีชีวิต
อ่ืนเปนอาหารและเคลื่อนท่ีได กลุมที่ไมใชพืช
และสัตว เชน เห็ดรา จุลินทรีย 
  การจำแนกพืช สามารถใชการมีดอกเปน
เกณฑในการจำแนก ไดเปนพืชดอกและพืชไม
มีดอก 
  การจำแนกสัตว สามารถใชการมีกระดูกสัน
หลังเปนเกณฑในการจำแนก ไดเปนสัตวมี
กระดูกสันหลังและสัตวไมมีกระดูกสันหลัง 
  สัตวมีกระดูกสันหลังมีหลายกลุม ไดแก กลุม
ปลา กลุมสัตวสะเทินน้ ำสะเทินบก กลุม
สัตวเลื้อยคลาน กลุมนก และกลุมสัตวเลี้ยงลูก
ดวยน้ำนม ซึ่งแตละกลุมจะมีลักษณะเฉพาะที่
สังเกตได 

   สิ่งมีชีวิตมีหลายชนิด โดยแต
ละชนิ ดจะมีลั กษณะสำคัญ
บ า งอ ย า ง เห มื อ น กั น ห รื อ
แตกตางกันไป ซึ่งสามารถใช
เป น เกณ ฑ ใน ก ารจั ด ก ลุ ม
สิ่งมีชีวิตออกเปนกลุมพืช กลุม
สัตว และกลุมที่ ไมใชพืชและ
สัตว   
   ในการจำแนกพืชสามารถใช
ลักษณะการมีดอกของพืชเปน
เกณฑ และในการจำแนกสัตว
สามารถใชการมีกระดูกสันหลัง
ของสัตวเปนเกณฑได สัตวมี
กระดูกสันหลังแบงออกได 5 
กลุม ซึ่งสัตวมีกระดูกสันหลัง
แ ต ล ะ ก ลุ ม จ ะ มี ลั ก ษ ณ ะ
เฉพาะที่สังเกตไดแตกตางกัน 
 
 

การจำแนก
สิ่งมีชีวิตใน

ทองถิ่นของฉัน 

15 15 
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ลำดับ
ที ่

ชื่อหนวย
การเรียนรู 

ชื่อบท มาตรฐานการ
เรียนรู/ 

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ ภาระงาน/
ชิ้นงานรวบยอด 

เวลา 
(ชั่วโม

ง) 

คะแน
น 

  บทที่ 2  
หนาที่ของ
สวน 
ตาง ๆ ของ
พืช 

ว 1.2 
ป.4/1 
 

สวนตาง ๆ ของพืชดอกทำหนาที่แตกตางกัน-
รากทำหนาที่ดูดน้ำและแรธาตุขึ้นไปยังลำตน 
ลำตนทำหนาที่ลำเลียงน้ำตอไปยังสวนตาง ๆ 
ของพืชใบทำหนาที่สรางอาหาร อาหารท่ีพืช
สรางข้ึนคือน้ำตาลซึ่งจะเปลี่ยนเปนแปงดอกทำ
หนาที่สืบพันธุ ประกอบดวยสวนประกอบตาง 
ๆ ไดแก  กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรเพศผู และ
เกสรเพศเมีย ซึ่งสวนประกอบแตละสวนของ
ดอก ทำหนาที่แตกตางกัน 

     พืชดอกมีส วนต าง ๆ  ที่
สำคัญ ไดแก  ราก ลำตน ใบ 
ดอก ผล และเมล็ด ซึ่งสวนตาง 
ๆ เหลานี้จะทำหนาที่ตางกันไป    

แผนภาพ
สวนประกอบ
ของพืชใน
ทองถิ่นของฉัน 

12 10 

2. แรงโนม
ถวงของ
โลกและ
ตัวกลาง
ของแสง 

บทที่ 1  
แรงโนมถวง
ของโลก 

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

  แรงโนมถวงของโลกเปนแรงดึงดูดที่ โลก
กระทำตอวัตถุ มีทิศทางเขาสูศูนยกลางโลก 
และเปนแรงไมสัมผัส แรงดึงดูดที่โลกกระทำ
กับวัตถุหนึ่ง ๆ ทำใหวัตถุตกลงสูพ้ืนโลก และ
ทำใหวัตถุมีน้ำหนัก วัดน้ำหนักของวัตถุไดจาก
เครื่องชั่งสปริง น้ำหนักของวัตถุข้ึนกับมวลของ
วัตถุ โดยวัตถุที่มีมวลมากจะมีน้ำหนักมากวัตถุ
ที่ มี มวลน อยจะมีน้ ำหนั กน อย  มวล คื อ 
ปริมาณเนื้อของสารทั้งหมดที่ประกอบกันเปน
วั ต ถุ  ซึ่ ง มี ผ ล ต อ ค ว าม ย าก ง า ย ใน ก า ร
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ วัตถุที่มีมวล
มากจะเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ไดยากกวา
วัตถุที่มีมวลนอย ดังนั้น มวลของวัตถุนอกจาก 

   แรงโนมถวงของโลก เปนแรง
ดึงดูดที่โลกกระทำตอมวลของ
วัตถุทุกชนิดที่อยูบนโลกและที่
อยูใกลโลก ซึ่งมีทิศทางเขาสู
ศูนยกลางของโลก ทำใหวัตถุมี
น้ำหนักและตกลงสูพื้นโลก เรา
สามารถวัดน้ำหนักของวัตถุได
โดยใชเครื่องชั่งสปริง 
   มวลของวัตถุตางๆ มีผลตอ
การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่
ของวัตถุ วัตถุที่มีมวลมากจะ
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนท่ีได
ยาก 

การนำเสนอ
ของใชในบาน
ที่ใชประโยชน
จากความรู

เรื่องมวล และ/
หรือน้ำหนัก 

10 10 
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ลำดับ
ที ่

ชื่อหนวย
การเรียนรู 

ชื่อบท มาตรฐานการ
เรียนรู/ 

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ ภาระงาน/
ชิ้นงานรวบยอด 

เวลา 
(ชั่วโม

ง) 

คะแน
น 

    จะหมายถึงเนื้อ ท้ังหมดของวัตถุนั้นแลวยั ง
หมายถึงการตานการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่
ของวัตถุนั้นดวย 

กวาวัตถุที่มีมวลนอย    

 แรงโนม
ถวงของ
โลกและ
ตัวกลาง
ของแสง 
(ตอ) 

บทที่ 2  
ตัวกลางของ
แสง  

ว 2.3 
ป.4/1 

  เม่ือมองสิ่งตาง ๆ โดยมีวัตถุตางชนิดกันมากั้น
จะทำใหการมองเห็นสิ่งนั้น ๆ ชัดเจนตางกัน จึง
จำแนกวัตถุที่มาก้ันออกเปนตัวกลางโปรงใส ซึ่ง
ทำใหมองเห็นสิ่งตาง ๆ ไดชัดเจน ตัวกลางโปรง
แสงทำใหมองเห็น สิ่งตาง ๆ ไดไมชัดเจน และ
วัตถุทึบแสงทำใหมองไมเห็นสิ่งตาง ๆ นั้น 

     เม่ือมองสิ่งตาง ๆ โดยมีวัตถุ
ตางชนิดมาก้ันแสง จะทำให
ม อ ง เห็ น สิ่ ง นั้ น  ๆ  ชั ด เจ น
แตกตางกันไป จึงจำแนกวัตถุท่ี
นำมาก้ันแสงได เปนตั วกลาง
โปรงใส ตัวกลางโปรงแสง และ
วัตถุทึบแสง 

การนำเสนอ
การใช

ประโยชนจาก
เรื่องตัวกลาง
ของแสงใน
บาน/ชุมชน

ของฉัน 

3 5 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัสดุและ
สสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 1  
วัสดุในชีวิต 
ประจำวัน 
 
 
 
 
  

ว 2.1 
ป.4/1  
ว 2.1 
ป.4/2  
 

  วัสดุแตละชนิดมีสมบัติทางกายภาพแตกตาง
กัน วัสดุที่มีความแข็งจะทนตอแรงขูดขีด วัสดุ
ที่มีสภาพยืดหยุนจะเปลี่ยนแปลงรูปรางเมื่อมี
แรงมากระทำ และกลับสภาพเดิมได วัสดุที่นำ
ความรอนจะรอนไดเร็วเม่ือไดรับความรอน 
และวัสดุที่นำไฟฟาได จะใหกระแสไฟฟาไหล
ผานได  ดังนั้นจึงอาจนำสมบัติ  ต าง ๆ มา
พิจารณาเพ่ือใช ในกระบวนการออกแบบ
ชิ้นงานเพ่ือใชประโยชนในชีวิตประจำวัน 
  วัสดุแตละชนิดมีสมบัติทางกายภาพแตกตาง
กัน วัสดุท่ีมีความแข็งจะทนตอแรงขูดขีด วัสด ุ 

    วัสดุต าง ๆ  มีสมบั ติ ทาง
กายภาพที่สามารถสังเกตและ
ทดสอบไดแตกตางกันไป เชน 
มีความแข็ง มีสภาพยืดหยุน นำ
ความรอน  นำไฟฟา เปนตน 
ซึ่งเราสามารถนำวัสดุที่มีสมบัติ
ทางกายภาพดาน   ตาง ๆ มา
ใชประโยชนไดตางกัน  

การนำเสนอ
ของใช สิ่งของ
ที่ใชประโยชน
จากสมบัติทาง

กายภาพ 

15 15 
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ลำดับ
ที ่

ชื่อหนวย
การเรียนรู 

ชื่อบท มาตรฐานการ
เรียนรู/ 

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ ภาระงาน/
ชิ้นงานรวบยอด 

เวลา 
(ชั่วโม

ง) 

คะแน
น 

    ที่มีสภาพยืดหยุนจะเปลี่ยนแปลงรูปรางเมื่อมี
แรงมากระทำ และกลับสภาพเดิมได วัสดุที่นำ
ความรอน จะรอนไดเร็วเมื่อไดรับความรอน 
และวัสดุที่นำไฟฟาได จะใหกระแสไฟฟาไหล
ผานได  ดังนั้นจึงอาจนำสมบัติ  ต าง ๆ มา
พิจารณาเพ่ือใช ในกระบวนการออกแบบ
ชิ้นงานเพ่ือใชประโยชนในชีวิตประจำวัน 

    

  บทที่ 2  

สถานะของ
สสาร 

ว 2.1 
ป.4/3  

ว 2.1 ป.4/4 

  วัสดุเปนสสารเพราะมีมวลและตองการท่ีอยู 
สสารมีสถานะเปนของแข็ง ของเหลว หรือแกส 
ของแข็งมีปริมาตรและรูปรางคงที่ ของเหลวมี
ปริมาตรคงที่ แตมีรูปรางเปลี่ยนไปตามภาชนะ
เฉพาะสวนที่ บ รรจุของเหลว  ส วนแกสมี
ปริมาตรและรูปรางเปลี่ยนไปตามภาชนะที่
บรรจุ 
 

 

     สสารในชีวิตประจำวันมี
หลายชนิด แตละชนิดอาจอยู
ในสถานะของแข็ง ของเหลว 
หรือแกส ซึ่งสสารแตละสถานะ
อาจมีสมบัติบางประการ
เหมือนกันหรือตางกัน โดย
สังเกตไดจากการมีมวล การ
ตองการที่อยู การมีรูปรางและ
ปริมาตรของสสาร ซึ่งเรา
สามารถใชเครื่องมือในการวัด
มวลและปริมาตรของสสารได 

 

 

 

การนำเสนอการ
ใชประโยชนจาก

สมบัติดาน
สถานะของสสาร 

13 15 
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ลำดับ
ที ่

ชื่อหนวย
การเรียนรู 

ชื่อบท มาตรฐานการ
เรียนรู/ 

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ ภาระงาน/
ชิ้นงานรวบยอด 

เวลา 
(ชั่วโม

ง) 

คะแน
น 

4. ระบบ
สุริยะและ
การ
ปรากฏ
ของดวง
จันทร 
 

บทที่ 1  
ระบบสุริยะ 

ว 3.1 
ป.4/3 
 

  ระบบสุริยะเปนระบบที่มีดวงอาทิตยเปน
ศูนยกลางและมีบริวารประกอบดวย ดาว
เคราะหแปดดวงและบริวาร ซึ่งดาวเคราะหแต
ละดวงมีขนาดและระยะหางจากดวงอาทิตย
แตกตางกัน และยังประกอบดวยดาวเคราะห
แคระ ดาวเคราะหนอย ดาวหาง และวัตถุ
ขนาดเล็กอ่ืน ๆ โคจรอยูรอบดวงอาทิตย วัตถุ
ขนาดเล็กอ่ืน ๆ เมื่อเขามาในชั้นบรรยากาศ
เนื่องจากแรงโนมถวงของโลก ทำใหเกิดเปน
ดาวตกหรือผีพุงไตและอุกกาบาต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ระบบสุริยะนั้นเปนระบบที่มี  
ดวงอาทิตยเปนศูนยกลาง และ
มีดาวบริวารตางๆ โคจรอยู
โดยรอบ ประกอบดวยดาว
เคราะห  8 ดวง รวมทั้ งดวง
จันทรบริวารของดาวเคราะห
ต าง ๆ   ดาวเคราะหแคระ 
ดาวเคราะหนอย ดาวหาง และ
วัตถุขนาดเล็กอ่ืน ๆ โคจรอยู
รอบดวงอาทิตย  
  ดาวเคราะหที่โคจรรอบดวง
อาทิตยแตละดวงจะมีขนาด
ของดาว ระยะห างจากดวง
อาทิตย และคาบการโคจรรอบ
ดวงอาทิตยแตกตางกันไป 

แผนภาพ
จำลองระบบ

สุริยะ 

6 5 
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ลำดับ
ที ่

ชื่อหนวย
การเรียนรู 

ชื่อบท มาตรฐานการ
เรียนรู/ 

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ ภาระงาน/
ชิ้นงานรวบยอด 

เวลา 
(ชั่วโม

ง) 

คะแน
น 

  บทที่ 2 
การปรากฏ 
ของดวง
จันทร 

ว 3.1 
ป.4/1  
ว 3.1 
ป.4/2  
 

  ดวงจันทรเปนบริวารของโลก โดยดวงจันทร
โคจรรอบโลกพรอมกับหมุนรอบตัวเอง ขณะที่
โลกก็หมุนรอบตัวเองดวยเชนกัน การหมุนรอบ
ตัวเองของโลกจากทิศ 

ดวงจันทรโคจรรอบโลกพรอม
กับหมุนรอบตัวเอง ในขณะที่
โลกหมุนรอบตัวเองจะทำใหเรา
มองเห็น 

   

      ตะวันตกไปทิศตะวันออกในทิศทางทวนเข็ม
นาิกาเมื่อมองจากขั้วโลกเหนือ ทำใหมองเห็น
ดวงจันทรปรากฏขึ้นทางดานทิศตะวันออกและ
ตกทางดานทิศตะวันตกหมุนเวียนเปนแบบรูป
ซ้ำ ๆ 
  ดวงจันทรเปนวัตถุที่เปนทรงกลม แตรูปราง
ของดวงจันทรที่มองเห็นหรือรูปรางปรากฏของ
ดวงจันทรบนทองฟาแตกตางกันไปในแตละวัน 
โดยในแตละวันดวงจันทรจะมีรูปรางปรากฏ
เปนเสี้ยวที่มีขนาดเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องจนเต็ม
ดวง จากนั้นรูปรางปรากฏของดวงจันทรจะ
แหวงและมีขนาดลดลงอยางตอเนื่องจนมองไม
เห็นดวงจันทร จากนั้นรูปรางปรากฏของดวง
จันทรจะเปนเสี้ยวใหญขึ้นจนเต็มดวงอีกครั้ง 
การเปลี่ยนแปลงเชนนี้เปนแบบรูปซ้ำกันทุก
เดือน 

 ดวงจันทรปรากฏข้ึนทางดาน
ทิศตะวันออกและตกทางดาน
ทิศตะวันตก ซึ่งหมุนเวียนเปน
แบบรูปซ้ำ ๆ  
 ดวงจันทรนั้นเปนทรงกลม แต
รูปรางของดวงจันทรที่ปรากฏ
ในแตละวันจะแตกตางกัน ดวง
จันทรจะมีรูปรางปรากฏเปน
เสี้ยวโดยจะมีขนาดเพ่ิมขึ้นใน
แตละวันจนเต็มดวง และมี
ขนาดลดลงจนมองไมเห็นดวง
จันทร จากนั้นรูปรางปรากฏ
ของดวงจันทรจะเปนเสี้ยวใหญ
ขึ้นจนสวางเต็มดวงอีกครั้ง 
และเกิดการเปลี่ยนแปลงเชนนี้
เปนแบบรูปซ้ำ ๆ ทุกเดือน  

แผนภาพ
บันทึกรูปราง
ของดวงจันทร 
พรอมแสดง
ตำแหนงโลก 
ดวงจันทร 
และดวง
อาทิตย 

6 5 
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รวม 16 ตัวชี้วัด  - 80 

คะแนนปลายป การทดสอบ - 20 

ภาระงาน การปฏิบตั ิ 80 10
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โครงสรางรายวิชาพื้นฐาน 

   รหัสวิชา ชื่อรายวิชา เทคโนโลยี ชั้น ประถมศึกษาปท่ี ๔         จำนวน  ๔๐ ชั่วโมง 

สัดสวนคะแนน ระหวางป : ปลายป =  ๗๐ : ๓๐ 

ที ่
ชื่อหนวย     

การเรียนรู 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 

ภาระงาน/

ชิ้นงาน 

รวบยอด 

เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

1 เที่ยวบานคณุยา มาตรฐาน  

ว 4.2 ป 4/1 

- การใช เหตุผลเชิงตรรกะเปนการนำ

กฎเกณฑ หรือเงื่อนไขท่ีครอบคลุมทุก

กรณีมาใชพิจารณาในการแกปญหา การ

อธิบายการทำงาน หรือการคาดการณ

ผลลัพธ  

- สถานะเริ่มตนของการทำงานที่แตกตาง

กันจะใหผลลัพธที่แตกตางกัน  

- ตัวอยางปญหา เชน เกม OX, โปรแกรม

ที่มี การคำนวณ, โปรแกรมที่มีตัวละคร

หลายตัวและ มีการสั่งงานที่แตกตาง หรือ

มีการสื่อสารระหวางกัน, การเดินทางไป

โรงเรียนโดยวิธีการตาง ๆ 

 

- การใชอัลกอริทึมในการแกปญหา 

การอธิบานการทำงาน การคาดการณ

ผลลัพธ จากปญหาอยางาย  

- อัลกอริทึม (algorithm) เปน

ขั้นตอน วิธีที่ใชแกปญหา ตางๆใน

ชีวิตจริงและในการสั่งงาน

คอมพิวเตอร ปญหาหนึ่งอาจมี

อัลกอริทึมในการแกปญหาหลายวิธ ี

- แฟมสะสมงาน 4 10 



318 
 

ที ่
ชื่อหนวย     

การเรียนรู 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 

ภาระงาน/

ชิ้นงาน 

รวบยอด 

เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

2 โปรแกรมแสน

สนุก 

มาตรฐาน  

ว 4.2 ป 4/2 

- การออกแบบโปรแกรมอยางงาย เชน 

การออกแบบโดยใช  storyboard หรือ

การออกแบบอัลกอริทึม  

- การเขียนโปรแกรมเปนการสรางลำดับ

ของคำสั่ง ใหคอมพิวเตอรทำงาน เพ่ือให

ไดผลลัพธตาม ความตองการ หากมี

ขอผิดพลาดใหตรวจสอบ การทำงานทีละ

คำสั่ง เมื่อพบจุดที่ทำใหผลลัพธ ไมถูกตอง 

ใหทำการแกไขจนกวาจะไดผลลัพธที่

ถูกตอง  

- ตัวอยางโปรแกรมที่มี เรื่องราว เชน 

นิทานที่มี การตอบโตกับผูใช การตูนสั้น 

เลากิจวัตรประจำวัน ภาพเคลื่อนไหว  

การฝกตรวจหาขอผิดพลาดจากโปรแกรม

ของผู อ่ืนจะชวยพัฒนาทักษะการหาสำ

เหตุของปญหาไดดียิ่งขึ้น  

-ซอฟตแวรที่ใชในการเขียนโปรแกรม เชน 

- แนะนำเครื่องมือในโปรแกรม 

Scratch 

- การเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน 

- โปรแกรม Scratch เปน โปรแกรม

สำหรับ เขียนโปรแกรมเบื้องตน งาน

เขียนสคริปตในโปรแกรม Scratch 

เปนการนำบล็อกคำสั่งมาวางตอกัน

เพ่ือใหโปรแกรมทำงาน ตามที่

ตองการ ตัวอยางบล็อกในโปรแกรม 

Scratch เชน บล็อก Say ใชสำหรับ

แสดงกลองคำพูด 

- ชิ้นงาน 

โปรแกรม 

Scratch  

4 10 
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ที ่
ชื่อหนวย     

การเรียนรู 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 

ภาระงาน/

ชิ้นงาน 

รวบยอด 

เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

Scratch, logo 

3 หนทางหมื่นลี้

เริ่มตนที่ธงเขียว 

มาตรฐาน ว 4.2 

ป 4/2 

- การออกแบบโปรแกรมอยางงาย เชน 

การออกแบบโดยใช  storyboard หรือ

การออกแบบอัลกอริทึม  

- การเขียนโปรแกรมเปนการสรางลำดับ

ของคำสั่ง ใหคอมพิวเตอรทำงาน เพ่ือให

ไดผลลัพธตาม ความตองการ หากมี

ขอผิดพลาดใหตรวจสอบ การทำงานทีละ

คำสั่ง เมื่อพบจุดที่ทำใหผลลัพธ ไมถูกตอง 

ใหทำการแกไขจนกวาจะไดผลลัพธที่

ถูกตอง  

- ตัวอยางโปรแกรมที่มี เรื่องราว เชน 

นิทานที่มี การตอบโตกับผูใช การตูนสั้น 

เลากิจวัตรประจำวัน ภาพเคลื่อนไหว  

การฝกตรวจหาขอผิดพลาดจากโปรแกรม

ของผู อ่ืนจะชวยพัฒนาทักษะการหาสำ

เหตุของปญหาไดดียิ่งขึ้น  

- ออกแบบและเขียนโปรแกรมอยาง

งาย 

- การตรวจหาขอผิดพลาดของ

โปรแกรม 

- บล็อกคำสั่ง glide ใชในการ

เคลื่อนที่ตัวละครไปยังตำแหนงท่ี

กำหนดอยางชาๆ 

- บล็อกคำสั่ง point in direction ใช

ในการกำหนดทิศทางการหันหนาของ

ตัวละครไปยังทิศทางท่ีกำหนด 

- บล็อกคำสั่ง move ใช สำหรับยาย

ตำแหนงตัวละครไปแนวเดยีวกันกับ

ทิศทางที่ตัวละครฮนันาอยู 

- บล็อกคำสั่ง pen down ใชในการ

จรดปากกาเพื่อเริ่มตนการวาดเสน 

- ชิ้นงาน 

โปรแกรม 

Scratch 

6 15 

 



320 
 

ที ่
ชื่อหนวย     

การเรียนรู 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 

ภาระงาน/

ชิ้นงาน 

รวบยอด 

เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

-ซอฟตแวรที่ใชในการเขียนโปรแกรม เชน 

Scratch, logo 

- บล็อกคำสั่ง pen up โอเคใชในการ

ยกปากกาเมื่อสิ้นสุดการวาด 

- การแกไขขอผิดพลาดของโปรแกรม 

(debugging) ทำไดโดยการสั่งให

โปรแกรมทำงานและตรวจสอบ

ผลลัพธทีละคำสัง่ 

4 ลอยฟาตะลุย

สวน 

มาตรฐาน  

ว 4.2 ป 4/4 

- การรวบรวมขอมูล ทำไดโดยกำหนด

หัวขอ ที่ตองการ เตรียมอุปกรณในการจด

บันทึก 

 - การประมวลผลอยางงาย เชน

เปรียบเทียบ จัดกลุม เรียงลำดับ การหา

ผลรวม  

- วิเคราะหผลและสรางทางเลือกที่เปนไป

ได ประเมินทางเลือก (เปรียบเทียบ 

ตัดสิน)  

- การนำเสนอขอมูลทำไดหลายลักษณะ

ตาม ความเหมาะสม เชน การบอกเลา 

- การรวบรวมขอมูลและการ

ประมวลผลอยางงาย 

- ขอมูลหมายถึงลักษณะหรือ

รายละเอียดเก่ียวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

- วิธีการที่ใชในการสำรวจขอมูลเชน

การสังเกต การวัด การสัมภาษณ การ

ตอบแบบสอบถามดวยกระดาษหรือ

ออนไลน  

- อปุกรณหรือเครื่องมือที่ใชสำหรับ

บันทึกและรวบรวมขอมูลเชน ปากกา 

ดินสอ ยางลบ สมุด บันทึก เครื่อง

- ใบงาน

กิจกรรม 

4 10 
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ที ่
ชื่อหนวย     

การเรียนรู 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 

ภาระงาน/

ชิ้นงาน 

รวบยอด 

เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

เอกสารรายงาน โปสเตอร โปรแกรม

นำเสนอ  

- การใชซอฟตแวรเพ่ือแกปญหาใน

ชีวิตประจำวัน เชน การสำรวจเมนูอาหาร

กลางวันโดยใชซอฟตแวรสราง

แบบสอบถามและเก็บขอมูล ใชซอฟตแวร

ตารางทำงานเพื่อประมวลผลขอมูล 

รวบรวมขอมูลเก่ียวกับคุณคาทาง

โภชนาการและสรางรายการอาหาร

สำหรับ 5 วัน ใชซอฟตแวรนำเสนอผล

การสำรวจ รายการอาหารท่ีเปนทางเลือก 

และขอมูลดานโภชนาการ 

คอมพิวเตอร  

- การประมวลผลขอมูล เชน การ

คำนวณ การเปรียบเทียบ การจำแนก

ประเภท 

5 แสบตองเสิรซ มาตรฐาน   

ว 4.2 ป 4/3 

ว 4.2 ป 4/5 

- การใชคำคนที่ตรงประเด็น กระชับ จะ

ทำใหได ผลลัพธท่ีรวดเร็วและตรงตาม

ความตองการ  

- การประเมินความนาเชื่อถือของขอมูล 

เช น  พิ จ ารณ าประเภทของเว็บ ไซต   

ผูเขียน วันที่เผยแพรขอมูล การอางอิง 

- การใชคำคน  

- การประเมินความนาเชื่อถือของ

ขอมูล 

- การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยาง

ปลอดภัย การทำรายงานหรือการ

นำเสนอขอมูลจะตองนำขอมูลมา

- แฟมสะสมงาน 4 10 
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ที ่
ชื่อหนวย     

การเรียนรู 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 

ภาระงาน/

ชิ้นงาน 

รวบยอด 

เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

- เมื่อไดขอมูลที่ตองการจากเว็บไซตตาง 

ๆ  จ ะ ต อ งน ำ เนื้ อ ห า ม า พิ จ า ร ณ า 

เปรียบเทียบ แลวเลือกขอมูล ที่มีความ

สอดคลองและสัมพันธกัน  

- การทำรายงานหรือการนำเสนอขอมูล

จะตอง นำขอมูลมาเรียบเรียง สรุป เปน

ภ าษ าข อ งต น เอ ง  ท่ี เห ม าะ ส ม กั บ

กลุมเปาหมายและวิธีการนำเสนอ (บูรณา

การกับวิชาภาษาไทย) 

- การใช เทคโน โลยีสารสน เทศอย าง

ปลอดภัย เขาใจสิทธิและหนาท่ีของตน 

เคารพในสิทธิของผู อ่ืน  เชน  ไมสราง

ขอความเท็จและสงใหผูอ่ืน ไมสราง ความ

เดื อด รอน ต อผู อื่ น โดยการส งสแป ม 

ขอความลูกโซ  ส งตอโพสตที่ มี ขอมูล

สวนตัวของผู อ่ืน สงคำเชิญเลนเกม ไม

เขาถึงขอมูลสวนตัวหรือการบานของ

บุคคลอ่ืนโดยไมไดรับอนุญาต ไมใชเครื่อง

เรียบเรียงสรุปเปนภาษาของตนเอง ที่

เหมาะสมกับกลุมเปาหมายและวิธีการ

นำเสนอ 

- การคนหาขอมูลทำไดโดยใช

โปรแกรมคนหา (search engine)  

- การระบุคำสำคญั (keyword) ในคำ

คนใหชัดเจนและเฉพาะเจาะจงจะทำ

ใหไดขอมูลที่ตรงตามความตองการ 

- การเลือกใชขอมูลควรเลือกจาก

แหลงขอมูลท่ีมีความนาเชื่อถือโดย

พิจารณาจากองคประกอบตางๆเชน ยู

อารแอล ชื่อผูเขียน วันที่เผยแพร 

ขอมูล แหลงท่ีมาของขอมูล 

- กอนนำขอมูลบนอินเทอรเน็ตไปใช

ตองประเมินความนาเชื่อถือของขอมูล 

และควรปรึกษาผูเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ

ในเรื่องสุขภาพ 
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ที ่
ชื่อหนวย     

การเรียนรู 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 

ภาระงาน/

ชิ้นงาน 

รวบยอด 

เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

คอมพิวเตอร/ ชื่อบัญชีของผูอ่ืน 

- ก ารสื่ อ ส ารอย างมี ม ารย าท และรู

กาลเทศะ 

- การปกปองขอมูลสวนตัว เชน การออก

จากระบบเมื่อเลิกใชงาน ไมบอกรหัสผาน 

ไมบอกเลขประจำตัวประชาชน 

- การปกปองขอมูลสวนตัวชวยให

ปลอดภัยจากผูไมหวังด ี

6 บางแสน แสน

สุข 

มาตรฐาน   

ว 4.2 ป 4/4 

- การออกแบบโปรแกรมอยางงาย เชน 

การออกแบบโดยใช  storyboard หรือ

การออกแบบอัลกอริทึม  

- การเขียนโปรแกรมเปนการสรางลำดับ

ของคำสั่ง ใหคอมพิวเตอรทำงาน เพ่ือให

ไดผลลัพธตาม ความตองการ หากมี

ขอผิดพลาดใหตรวจสอบ การทำงานทีละ

คำสั่ง เมื่อพบจุดที่ทำใหผลลัพธ ไมถูกตอง 

ใหทำการแกไขจนกวาจะไดผลลัพธที่

ถูกตอง  

- ตัวอยางโปรแกรมที่มี เรื่องราว เชน 

- การวิเคราะหและการสรางทางเลือก 

- ปญหาหนึ่ง อาจมีทางเลือกในการ

แกปญหาไดหลายวิธี การเลือกวิธีการ

แกปญหาที่เหมาะสมข้ึนอยูกับขอมูล 

เงื่อนไขและเหตุผล 

- การสรางทางเลือกและการตัดสินใจ 

เปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนในสถานการณตางๆใน

ชีวิตประจำวัน การตัดสินใจที่ดีเกิด

จากการหาขอมูลที่เก่ียวของอยาง

ครบถวนและวิเคราะหผลที่ไดวาตรง

กับจุดประสงคที่กำหนดไวมากนอย

- แฟมสะสม

งาน 

4 10 
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ที ่
ชื่อหนวย     

การเรียนรู 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 

ภาระงาน/

ชิ้นงาน 

รวบยอด 

เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

นิทานที่มี การตอบโตกับผูใช การตูนสั้น 

เลากิจวัตรประจำวัน ภาพเคลื่อนไหว  

- ก ารฝ ก ต รว จห าข อ ผิ ด พ ล าด จ าก

โปรแกรมของผู อ่ืนจะชวยพัฒนาทักษะ

การหาสำเหตุของปญหาไดดียิ่งข้ึน  

-ซอฟตแวรที่ใชในการเขียนโปรแกรม เชน 

Scratch, logo 

- การรวบรวมขอมูล ทำไดโดยกำหนด

หัวขอ ที่ตองการ เตรียมอุปกรณในการจด

บันทึก 

 - ก า รป ร ะ ม ว ล ผ ล อ ย า ง ง า ย  เช น 

เปรียบเทียบ จัดกลุม เรียงลำดับ การหา

ผลรวม  

- วิเคราะหผลและสรางทางเลือกที่เปนไป

ได  ประเมินทางเลือก (เปรียบเที ยบ 

ตัดสิน)  

- การนำเสนอขอมูลทำไดหลายลักษณะ

เพียงใด 
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ที ่
ชื่อหนวย     

การเรียนรู 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 

ภาระงาน/

ชิ้นงาน 

รวบยอด 

เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

ตาม ความเหมาะสม เชน การบอกเลา 

เอกสารรายงาน โปสเตอร โปรแกรม

นำเสนอ  

- การใชซอฟตแวรเพ่ือแกปญหาใน

ชีวิตประจำวัน เชน การสำรวจเมนูอาหาร

กลางวันโดยใชซอฟตแวรสราง

แบบสอบถามและเก็บขอมูล ใชซอฟตแวร

ตารางทำงานเพื่อประมวลผลขอมลู 

รวบรวมขอมูลเก่ียวกับคุณคาทาง

โภชนาการและสรางรายการอาหาร

สำหรับ 5 วัน ใชซอฟตแวรนำเสนอผล

การสำรวจ รายการอาหารท่ีเปนทางเลือก 

และขอมูลดานโภชนาการ 

7 ชารต ชารต 

ชารต นองเคย

เห็นชารตหรือ

เปลา 

มาตรฐาน ค 4.2  

ว 4.2 ป 4/4 

- การรวบรวมขอมูล ทำไดโดยกำหนด

หัวขอ ที่ตองการ เตรียมอุปกรณในการจด

บันทึก 

 - การประมวลผลอยางงาย เชน 

เปรียบเทียบ จัดกลุม เรียงลำดับ การหา

- การนำเสนอขอมูล 

- การใชซอฟทแวร นำเสนอขอมูล 

- ขอมูลมีหลายรูปแบบ ท้ังขอความ 

รูปภาพ และขอมูลเชิงปริมาณรูปแบบ

ชิ้นงานจาก

โปรแกรมตาราง

ทำงาน 

6 15 
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ที ่
ชื่อหนวย     

การเรียนรู 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 

ภาระงาน/

ชิ้นงาน 

รวบยอด 

เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

ผลรวม  

- วิเคราะหผลและสรางทางเลือกที่เปนไป

ได ประเมินทางเลือก (เปรียบเทียบ 

ตัดสิน)  

- การนำเสนอขอมูลทำไดหลายลักษณะ

ตาม ความเหมาะสม เชน การบอกเลา 

เอกสารรายงาน โปสเตอร โปรแกรม

นำเสนอ  

- การใชซอฟตแวรเพ่ือแกปญหาใน

ชีวิตประจำวัน เชน การสำรวจเมนูอาหาร

กลางวันโดยใชซอฟตแวรสราง

แบบสอบถามและเก็บขอมูล ใชซอฟตแวร

ตารางทำงานเพื่อประมวลผลขอมูล 

รวบรวมขอมูลเก่ียวกับคุณคาทาง

โภชนาการและสรางรายการอาหาร

สำหรับ 5 วัน ใชซอฟตแวรนำเสนอผล

การสำรวจ รายการอาหารท่ีเปนทางเลือก 

และขอมูลดานโภชนาการ 

ของตาราง 

- ขอมูลนั้นมีประโยชน การนำเสนอ

ขอมูลที่ดีจะทำใหผูฟงเขาใจไดงายข้ึน 

ขอมูลแตละรูปแบบอาจมีวิธีการ

นำเสนอที่แตกตางกัน 

- การนำเสนอขอมูลเชิงปริมาณ 

สามารถนำเสนอ ในรูปของ แผนภูมิ

รูปภาพ แผนภูมิวงกลม แผนภูมิแทง 

- ชอบในที่ใชในการสรางแผนภูมิ

รูปภาพเชน ซอฟตแวรกราฟฟก 

- ซอฟทแวรที่ใชในการสรางแผนภูมิ

วงกลม แผนภูมิแทง เชน ซอฟตแวร

ตารางทำงาน 

- แผนภูมิทุกชนิดมีประโยชน แตละ

ชนิดจะมีขอจำกัดที่แตกตางกันควร

เลือกใชใหเหมาะสมกับชนิดของขอมูล

และจุดประสงคของการนำเสนอ 
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ที ่
ชื่อหนวย     

การเรียนรู 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 

ภาระงาน/

ชิ้นงาน 

รวบยอด 

เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

8 อยางไวใจทาง 

อยาวางใจขาว 

มาตรฐาน  

ว 4.2 ป 4/3 

ว 4.2 ป 4/5 

- การใชคำคนที่ตรงประเด็น กระชับ จะ

ทำใหได ผลลัพธท่ีรวดเร็วและตรงตาม

ความตองการ  

- การประเมินความนาเชื่อถือของขอมูล 

เช น  พิ จ ารณ าประเภทของเว็บ ไซต   

ผูเขียน วันที่เผยแพรขอมูล การอางอิง 

- เมื่อไดขอมูลที่ตองการจากเว็บไซตตาง 

ๆ  จ ะ ต อ งน ำ เนื้ อ ห า ม า พิ จ า ร ณ า 

เปรียบเทียบ แลวเลือกขอมูล ที่มีความ

สอดคลองและสัมพันธกัน  

- การทำรายงานหรือการนำเสนอขอมูล

จะตอง นำขอมูลมาเรียบเรียง สรุป เปน

ภ าษ าข อ งต น เอ ง  ท่ี เห ม าะ ส ม กั บ

กลุมเปาหมายและวิธีการนำเสนอ (บูรณา

การกับวิชาภาษาไทย) 

- การใช เทคโน โลยีสารสน เทศอย าง

ปลอดภัย เขาใจสิทธิและหนาท่ีของตน 

เคารพในสิทธิของผู อ่ืน  เชน  ไมสราง

- การประเมินความนาเชื่อถือและการ

อางอิงแหลงขอมูล 

- การประเมินความนาเชื่อถือของ

ขอมูลในเว็บไซตสามารถพิจารณาได

จากหนวยงานหรือเจาของเนื้อหาที่

เผยแพร ผูเขียน วันที่เผยแพรขอมูล

การ อางอิงแหลงขอมูล 

- การอางอิงแหลงขอมูลทำใหขอมูลที่

แสดงความนาเชื่อถือ ชวยใหผูใช

ขอมูลสามารถคนควาเพ่ิมเติมจาก

แหลงท่ีอางถึง และเปนการแสดงสิทธิ

ฯแกผูเปนเจาของขอมูลดวย 

- ลักษณะที่สำคัญของขาวลวง คือ 

มักจะกระตุนอารมณของผูอานใหเกิด

ความรูสึก เชน ความกลัว ความโลก

ความเกลียดชัง 

- การสงตอขอมูลที่ผิด หรือขอมูลที่ไม

เปนความจริงจะทำใหเกิดความ

แฟมสะสมงาน 4 10 
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ที ่
ชื่อหนวย     

การเรียนรู 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 

ภาระงาน/

ชิ้นงาน 

รวบยอด 

เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

ขอความเท็จและสงใหผูอ่ืน ไมสราง ความ

เดื อด รอน ต อผู อื่ น โดยการส งสแป ม 

ขอความลูกโซ  ส งตอโพสตที่ มี ขอมูล

สวนตัวของผู อ่ืน สงคำเชิญเลนเกม ไม

เขาถึงขอมูลสวนตัวหรือการบานของ

บุคคลอ่ืนโดยไมไดรับอนุญาต ไมใชเครื่อง

คอมพิวเตอร/ ชื่อบัญชีของผูอ่ืน 

- ก ารสื่ อ ส ารอย างมี ม ารย าท และรู

กาลเทศะ 

- การปกปองขอมูลสวนตัว เชน การออก

จากระบบเมื่อเลิกใชงาน ไมบอกรหัสผาน 

ไมบอกเลขประจำตัวประชำชน 

วุนวายและอาจมีความผิดตาม

กฎหมาย 

- เม่ือไดรับขอมูลขาวสารทางสื่อสังคม

ควรตรวจสอบและประเมินความ

นาเชื่อถือของขอมูลทุกครั้ง สื่อสังคมมี

ประโยชนและโทษควรใชอยาง

เหมาะสมและระมัดระวัง 

9 บั้งไฟบุพชาติ มาตรฐาน  

ว 4.2 ป 4/1 

ว 4.2 ป 4/2 

- การใช เหตุผลเชิงตรรกะเปนการนำ

กฎเกณฑ หรือเงื่อนไขท่ีครอบคลุมทุก

กรณีมาใชพิจารณาในการแกปญหา การ

อธิบายการทำงาน หรือการคาดการณ

ผลลัพธ  

- สถานะเริ่มตนของการทำงานที่แตกตาง

- การทำนายผลลัพธจากขั้นตอนการ

แกปญหา  

- การตรวจ หาขอผิดพลาดจาก

โปรแกรม 

- ผลลัพธของโปรแกรมขึ้นอยูกับ

แฟมสะสมงาน 6 15 
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ที ่
ชื่อหนวย     

การเรียนรู 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 

ภาระงาน/

ชิ้นงาน 

รวบยอด 

เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

กันจะใหผลลัพธที่แตกตางกัน  

- ตัวอยางปญหา เชน เกม OX, โปรแกรม

ที่มี การคำนวณ, โปรแกรมที่มีตัวละคร

หลายตัวและ มีการสั่งงานที่แตกตาง หรือ

มีการสื่อสารระหวางกัน, การเดินทางไป

โรงเรียนโดยวิธีการตาง ๆ 

- การออกแบบโปรแกรมอยางงาย เชน 

การออกแบบโดยใช  storyboard หรือ

การออกแบบอัลกอริทึม  

- การเขียนโปรแกรมเปนการสรางลำดับ

ของคำสั่ง ใหคอมพิวเตอรทำงาน เพ่ือให

ไดผลลัพธตาม ความตองการ หากมี

ขอผิดพลาดใหตรวจสอบ การทำงานทีละ

คำสั่ง เมื่อพบจุดที่ทำใหผลลัพธ ไมถูกตอง 

ใหทำการแกไขจนกวาจะไดผลลัพธที่

ถูกตอง  

- ตัวอยางโปรแกรมที่มี เรื่องราว เชน 

นิทานที่มี การตอบโตกับผูใช การตูนสั้น 

สถานะเริ่มตนและคำสั่งของโปรแกรม 

- การทำนายผลลัพธทำไดโดย

พิจารณาเงื่อนไขของปญหาและทำ

ตามคำสั่งของโปรแกรมทีละข้ันตอน

อยางรอบคอบ 

- เม่ือพบข้ันตอนท่ีทำใหผลลัพธของ

โปรแกรม ไมเปนไปตามท่ีคาดหวัง

หรือไมสอดคลองตามเงื่อนไขของ

โจทยแสดงวาอาจมีขอผิดพลาด

เกิดขึ้นในข้ันตอนนี้ ควรทำการแกไข

เพ่ือนำไปสูผลลัพธที่ถูกตอง 
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ที ่
ชื่อหนวย     

การเรียนรู 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 

ภาระงาน/

ชิ้นงาน 

รวบยอด 

เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

เลากิจวัตรประจำวัน ภาพเคลื่อนไหว  

- ก ารฝ ก ต รว จห าข อ ผิ ด พ ล าด จ าก

โปรแกรมของผู อ่ืนจะชวยพัฒนาทักษะ

การหาสำเหตุของปญหาไดดียิ่งข้ึน  

-ซอฟตแวรที่ใชในการเขียนโปรแกรม เชน 

Scratch, logo 

รวมทั้งรายวิชา 40 100 
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โครงสรางรายวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

      ว15101     วิทยาศาสตร   ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5      เวลา 80 ชั่วโมง    กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  
สัดสวนคะแนน ระหวางป : ปลายป =  ………80..:…20……… 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

ชื่อบท 
มาตรฐาน
การเรียนรู/ 

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 

ภาระงาน/
ชิ้นงานรวบ

ยอด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

คะแ
นน 

1. สิ่งมีชีวิต
กับ
สิ่งแวดลอ
ม 

บทที่ 1  
ชีวิตสัมพันธ 

ว 1.1 ป.
5/1   
ว 1.1 ป.
5/2   
ว 1.1 ป.
5/3   
ว 1.1 ป.
5/4 
 

     สิ่งมีชีวิตท้ังพืชและสัตวมีโครงสรางและ
ลักษณะที่เหมาะสมในแตละแหลงท่ีอยู ซึ่งเปน
ผลมาจากการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต เพ่ือให
ดำรงชีวิตและอยูรอดไดในแตละแหลงที่อยู 
เชน ผักตบชวามีชองอากาศในกานใบ ชวยให
ลอยน้ำได ตนโกงกางที่ขึ้นอยูในปาชายเลนมี
รากค้ำจุนทำใหลำตนไมลม ปลามีครีบชวยใน
การเคลื่อนท่ีในน้ำ 
ในแหลงที่อยูหนึ่ง ๆ สิ่งมีชีวิตจะมี
ความสัมพันธซึ่งกันและกันและสัมพันธกับ
สิ่งไมมีชีวิต เพ่ือประโยชนตอการดำรงชีวิต 
เชน ความสัมพันธกันดานการกินกันเปน
อาหาร เปนแหลงที่อยูอาศัยหลบภัยและเลี้ยงดู
ลูกออน ใชอากาศในการหายใจ 
ในแหลงที่อยูหนึ่ง ๆ สิ่งมีชีวิตจะมี
ความสัมพันธซึง่กันและกันและสัมพันธกับ
สิ่งไมมีชีวิต เพ่ือประโยชนตอการดำรงชีวิต 
เชน ความสัมพันธกันดานการกินกันเปน

สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตวตางๆ 
จะมีโครงสรางและลักษณะท่ี
เหมาะสมในแตละแหลงที่อยู 
เพ่ือใหดำรงชีวิตและอยูรอดได 
ซึ่งในแหลงท่ีอยูหนึ่งๆ สิ่งมีชีวิต
จะมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน   
และสัมพันธกับสิ่งมีชีวิต เพ่ือ
ประโยชนตอการดำรงชีวิต 

   สำรวจและ
นำเสนอ
ความสัมพันธ
ของสิ่งมีชีวิต
ในทองถิ่นของ
ตนเอง 

12 10 
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อาหาร เปนแหลงที่อยูอาศัยหลบภัยและเลี้ยงดู
ลูกออน ใชอากาศในการหายใจ 
     สิ่งมีชีวิตมีการกินกันเปนอาหาร โดยกินตอ
กันเปนทอด ๆ ในรูปแบบของโซอาหาร ทำให
สามารถระบุบทบาทหนาที่ของสิ่งมีชีวิตเปน
ผูผลิตและผูบริโภค 

บทที่ 2 
ลักษณะทาง
พันธุกรรม
ของ
สิ่งมีชีวิต 

ว 1.3 ป.
5/1   
ว 1.3 ป.
5/2   
 

   สิ่งมีชีวิตทั้งพืช สัตว และมนุษย เมื่อโตเต็มที่
จะมีการสืบพันธุเพ่ือเพิ่มจำนวนและดำรงพันธุ 
โดยลูกที่เกิดมาจะไดรับการถายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรมจากพอแมทำใหมีลักษณะทาง
พันธุกรรมท่ีเฉพาะแตกตางจากสิ่งมีชีวิตชนิด
อ่ืน 
พืชมีการถายทอดลักษณะทางพันธุ กรรม เชน
ลักษณะของใบ สีดอก 
   สัตวมีการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
เชนสีขน ลักษณะของขน ลักษณะของหู 
มนุษยมีการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
เชนเชิงผมที่หนาผาก ลักยิ้ม ลักษณะหนังตา 
การหอลิ้นลักษณะของติ่งหู 
 
 
 
 
 
 

    สิ่งมีชีวิตทั้งพืช สัตว และ
มนุษย เมื่อเจริญเติบโตเต็มท่ี
แลว จะมีการสืบพันธุเพ่ือเพ่ิม
จำนวนและดำรงชีวิต โดยลูกที่
เกิดมาจะไดรับการถายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรมจากพอ
แม จึงทำใหมีลักษณะท่ีคลาย
กับพอแม แตจะแตกตางจาก
สิ่งมีชีวิตอ่ืน 

   สำรวจและ
นำเสนอ
ลักษณะ
พันธุกรรมของ
ตนเองกับคน
ในครอบครัว 

7 10 
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ลำดั
บท่ี 

ชื่อหนวย
การเรียนรู 

ชื่อบท มาตรฐานการ
เรียนรู/ 

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ ภาระงาน/
ชิ้นงานรวบยอด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

คะแน
น 

2.  แรงใน
ชีวิตประจำ
วัน 

บทที่ 1 แรง
ลัพธ 

ว 2.2 ป.
5/1   
ว 2.2 ป.
5/2   
ว 2.2 ป.
5/3   
 

   แรงลัพธเปนผลรวมของแรงที่กระทำตอวัตถุ 
โดยแรงลัพธของแรง๒แรงท่ีกระทำตอวัตถุ
เดียวกันจะมีขนาดเทากับผลรวมของแรงท้ัง
สองเมื่อแรงทั้งสองอยูในแนวเดียวกันและมี
ทิศทางเดียวกันแตจะมีขนาดเทากับผลตางของ
แรงทั้งสองเม่ือแรงท้ังสองอยูในแนวเดียวกันแต
มีทิศทางตรงขามกัน สำหรับวัตถุที่อยูนิ่งแรง
ลัพธท่ีกระทำตอวัตถุมีคาเปนศูนย 
   การเขียนแผนภาพของแรงที่กระทำตอวัตถุ
สามารถเขียนไดโดยใชลูกศร โดยหัวลูกศร
แสดงทิศทางของแรง และความยาวของลูกศร
แสดงขนาดของแรงท่ีกระทำตอวัตถุ  

     แรงลัพธ คือ ผลรวมของ
แรงหลายแรงที่กระทำตอวัตถุ
เดี ยว กัน ในทิ ศทางเดียวกัน 
หรือผลตางของแรงสองแรงที่
กระทำตอวัตถุในทิศทางตรง
ขามกัน สำหรับวัตถุที่อยูนิ่งแรง
ลัพธจะมีคาเปนศูนย 

   ภาระงาน
เก่ียวกับ
กระถางแขวน
สำหรับปลูก
พืช 

4 5 

บทที่ 2 แรง
เสียดทาน 

ว 2.2 ป.
5/4   
ว 2.2 ป.
5/5 

   แรงเสียดทานเปนแรงท่ีเกิดข้ึนระหวาง
ผิวสัมผัสของวัตถุ เพ่ือตานการเคลื่อนที่ของ
วัตถุนั้น โดยถาออกแรงกระทำตอวัตถุที่อยูนิ่ง
บนพ้ืนผิวหนึ่งใหเคลื่อนที่ แรงเสียดทานจาก
พ้ืนผิวนั้นก็จะตานการเคลื่อนที่ของวัตถุ แตถา
วัตถุกำลังเคลื่อนที่แรงเสียดทานก็จะทำใหวตัถุ
นั้นเคลื่อนที่ชาลงหรือหยุดนิ่ง 
 
 

     แรงเสียดทาน คือ แรงท่ี
เกิดข้ึนระหวางผิวสัมผัสของ
วัตถุสองชนิด  เพ่ือตานการ
เคลื่อนที่ของวัตถุนั้นๆ และมี
ทิศทางตรงขามกับการเคลื่อนที่
ของวัตถุนั้นๆ 

   สำรวจ 
นำเสนอ
ประโยชน
และ/หรือโทษ
ของแรงเสียด
ทานใน
ชีวิตประจำวัน 
หรือสิ่งของใกล
ตัว 

6 5 
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ลำดั
บท่ี 

ชื่อหนวย
การเรียนรู 

ชื่อบท มาตรฐานการ
เรียนรู/ 

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ ภาระงาน/
ชิ้นงานรวบยอด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

คะแน
น 

3.  พลังงาน
เสียง 

บทที่ 1 
เสียงรอบตัว
เรา 

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

   การไดยินเสียงตองอาศัยตัวกลาง โดยอาจ
เปนของแข็ง ของเหลว หรืออากาศ เสียงจะ
สงผานตัวกลางมายังห ู
   เสียงที่ไดยินมีระดับสูงต่ำของเสียงตางกัน
ขึ้นกับความถี่ของการสั่นของแหลงกำเนิดเสียง 
โดยเมื่อแหลงกำเนิดเสียงสั่นดวยความถี่ต่ำจะ
เกิดเสียงต่ำแตถาสั่นดวยความถี่สูงจะเกิดเสียง
สูง สวนเสียงดังคอยที่ไดยินขึ้นกับพลังงานการ
สั่นของแหลงกำเนิดเสียง โดยเมื่อแหลงกำเนิด
เสียงสั่นดวยพลังงานมากจะเกิดเสียงดัง แตถา
แหลงกำเนิดเสียงสั่นดวยพลังงานนอยจะเกิด
เสียงคอย 
   เสียงดังมาก ๆ เปนอันตรายตอการไดยิน
และเสียงท่ีกอใหเกิดความรำคาญเปนมลพิษ
ทางเสียงเดซิเบลเปนหนวยที่บอกถึงความดัง
ของเสียง 
 
 
 
 
 
 

    เ สี ย ง เ กิ ด จ า ก ก า ร
สั่ นสะเทื อนของวัตถุ ที่ เป น
แ ห ล ง ก ำ เนิ ด เสี ย ง  เสี ย ง
เคลื่อนที่ไดทุกทิศทางโดยอาศัย
ตั ว ก ล า ง  ได แ ก  ข อ งแ ข็ ง 
ของเหลว และอากาศ มาถึงหู
ของเรา 
    เสียงจากแหลงกำเนิดเสียง
ตางๆ จะมี เสียงสูง เสียงต่ำ 
ห รื อ มี เสี ย ง ดั ง  เสี ย งค อ ย 
แตกตางกัน หากเสียงมีความ
ดังมากๆ จะกอใหเกิดอันตราย
ตอการไดยินเสียงของเรา 

   สำรวจและ
นำเสนองาน
เรื่อง เสียงใน
ชุมชนของฉัน
กับชีวิตของฉัน 

10 10 
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ลำดั
บท่ี 

ชื่อหนวย
การเรียนรู 

ชื่อบท มาตรฐานการ
เรียนรู/ 

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ ภาระงาน/
ชิ้นงานรวบยอด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

คะแน
น 

4.  
 
 
 
 
 
 

การเปลี่ยน 
แปลงของ
สาร 
 
 

บทที่ 1  
การ
เปลี่ยนแปล
งทาง
กายภาพ 
 
 
 

ว 2.1 ป.
5/1 
ว 2.1 ป.
5/2 

ก า ร เป ลี่ ย น ส ถ าน ะข อ งส ส า ร เป น ก า ร
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เมื่อเพิ่มความรอน
ใหกับสสารถึงระดับหนึ่งจะทำใหสสารที่เปน
ของแข็งเปลี่ยนสถานะเปนของเหลว เรียกวา 
การหลอมเหลวและเม่ือเพ่ิมความรอนตอไป
จนถึงอีกระดับหนึ่งของเหลวจะเปลี่ยนเปนแกส 
เรียกวาการกลายเปนไอ แตเมื่อลดความรอน
ลงถึงระดับหนึ่ งแกสจะเปลี่ยนสถานะเปน
ของเหลว เรียกวาการควบแนน และถาลด
ความรอนตอไปอีกจนถึงระดับหนึ่งของเหลว
จะเปลี่ยนสถานะเปนของแข็งเรียกวา การ
แข็งตัว สสารบางชนิดสามารถเปลี่ยนสถานะ
จากของแข็งเป นแกส โดยไมผ านการเป น
ของเหลว เรียกวา การระเหิด สวนแกสบาง
ชนิดสามารถเปลี่ยนสถานะเปนของแข็งโดยไม
ผานการเปนของเหลว เรียกวา การระเหิดกลับ 
   เม่ือใสสารลงในน้ำแลวสารนั้นรวมเปนเนื้อ
เดียวกันกับน้ำทั่วทุกสวน แสดงวาสารเกิดการ
ละลาย เรียกสารผสมที่ไดวาสารละลาย 

    สสารท่ีอยูรอบตัวเรามี
หลายชนิด สสารแตละชนิดที่
พบในชีวิตประจำวันอาจมี
สถานะเปนของแข็ง ของเหลว 
หรือแกส  
ซึ่งสสารอาจเปลี่ยนจากสถานะ
หนึ่งไปเปนอีกสถานะหนึ่งได 
โดยอาศัยการเพ่ิมหรือลดความ
รอนใหแกสสารไปจนถึงระดับ
หนึ่ง เรียกวา การเปลี่ยน
สถานะ 
   การหลอมเหลว เปนการ
เปลี่ยนสถานะจากของแข็งเปน
ของเหลวโดยเม่ือเพ่ิมความรอน
ใหกับสสารท่ี 
อยูในสถานะของแข็งจนถึง
ระดับหนึ่งจะทำใหสสารนั้น
เปลี่ยนสถานะจากของแข็งเปน
ของเหลว 
   การกลายเปนไอ เปนการ
เปลี่ยนสถานะจากของเหลว
เปนแกส  

   สำรวจและ
นำเสนอ
เก่ียวกับการใช
ประโยชนใน
เรื่องการ
เปลี่ยนแปลง
ทางกายภาพ
ของสารใน
ชีวิตประจำวัน 

10 10 
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โดยเมื่อเพ่ิมความรอนใหกับ
สสารที่อยูในสถานะของเหลว
จนถึงระดับหนึ่งจะทำใหสสาร
นั้นเปลี่ยนสถานะจากของเหลว
เปนสถานะแกส เรียกวาการ
กลายเปนไอ  
ซึ่งแบงได 2 กระบวนการ 
ไดแก การระเหย เปนการ
เปลี่ยนสถานะจากของเหลวท่ี
อยูบริเวณผิวหนาไปเปนแกส 
และการเดือด เปนการเปลี่ยน
สถานะจากของเหลวโดยเพ่ิม
ความรอนจนถึงจุดเดือดจนเปน
แกส  
    การควบแนน เปนการ
เปลี่ยนสถานะจากแกสเปน
ของเหลว  
โดยเมื่อลดความรอนใหกับ
สสารที่อยูในสถานะแกสจนถึง
ระดับหนึ่งจะทำใหสสารนั้น
เปลี่ยนสถานะจากแกสเปน
ของเหลว 
    การแข็งตัว เปนการเปลี่ยน
สถานะจากของเหลวเปน
ของแข็ง โดยเมื่อลดความรอน
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ใหกับสสารท่ีอยูในสถานะ
ของเหลวจนถึงระดับหนึ่งจะทำ
ใหสสารนั้นเปลี่ยนสถานะจาก
ของเหลวเปนของแข็ง 
    การระเหิด เปนการเปลี่ยน
สถานะจากของแข็งเปนแกส 
โดยเมื่อเพ่ิมความรอนใหกับ
สสารที่อยูในสถานะของแข็ง
บางชนิดจนถึงระดับหนึ่งจะทำ
ใหสสารนั้นเปลี่ยนสถานะจาก
ของแข็งเปนแกส  
โดยไมผานการเปนของเหลว 
    การระเหิดกลับ เปนการ
เปลี่ยนสถานะจากของแกสเปน
ของแข็ง โดยเมื่อลดความรอน
ใหกับสสารท่ีอยูในสถานะแกส
บางชนิดจนถึงระดับหนึ่งจะทำ
ใหสสารนั้นเปลี่ยนสถานะจาก
ของแกสเปนของแข็ง โดยไม
ผานการเปนของเหลว 
   การละลายเปนการ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพของ
สารที่เกิดข้ึนจากการนำสารใส
ลงในน้ำ แลวสารนั้นผสมรวม
กับน้ำอยางกลมกลืนจน
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มองเห็นเปนเนื้อเดียวกันทุก
สวน โดยสารที่ไดยังคงเปน
สารเดิม เรียกวา สารละลาย 
โดยสารตาง ๆ อาจอยูใน
สถานะของแข็ง ของเหลว หรือ
แกส ซึ่งสารบางชนิดละลายน้ำ
ได สวนสารบางชนิดไมสามารถ
ละลายน้ำได แตสามารถ
ละลายในสารละลายอ่ืนไดแทน 
    การละลายของสารในน้ำทำ
ใหเกิดสารสะลาย ซึ่งเปนสาร
เนื้อเดียว โดยในสารละลายจะ
มีองคประกอบ 2 สวน คือ ตัว
ทำละลายและตัวละลาย 
โดยสารที่มีปริมาณมากกวา
และมีสถานะเดียวกับ
สารละลาย เรียกวา ตัวทำ
ละลาย และสารที่มีปริมาณ
นอยกวา เรียกวา ตัวละลาย 

4. การเปลี่ยน 
แปลงของ
สาร (ตอ) 

บทที่ 2 
การ
เปลี่ยนแปล
งทางเคมี  

ว 2.1 ป.
5/3 

 
 

   เมื่อผสมสาร ๒ ชนิดขึ้นไปแลวมีสารใหม
เกิดขึ้นซึ่งมีสมบัติตางจากสารเดิมหรือเมื่อสาร
ชนิดเดียวเกิดการเปลี่ยนแปลงแลวมีสารใหม
เกิ ด ข้ึนการ เป ลี่ ยน แปลงนี้ เรี ยกว า  ก าร
เปลี่ยนแปลงทางเคมี ซึ่งสังเกตไดจากมีสีหรือ
กลิ่นตางจากสารเดิม หรือมีฟองแกส หรือมี

    การเปลี่ยนแปลงทางเคมี 
คือ การเปลี่ยนแปลงของสาร
ชนิดเดียว หรือการทำปฏิกิริยา
ระหวางสาร  
2 ชนิด ขึ้นไปแลวเกิดสารใหม
ขึ้น ซึ่งมีสมบัติตางไปจาก

   สำรวจและ
นำเสนอ
เก่ียวกับการใช
ประโยชนใน
เรื่องการ
เปลี่ยนแปลง

4 5 
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ตะกอนเกิดข้ึนหรือมีการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของ
อุณหภูม ิ

สารเดิม และเมื่อเกิดการ
เปลี่ยนแปลงแลวจะทำให
กลับมาเปนสารเดิมยาก โดย
การเปลี่ยนแปลงทางเคมีหรือ
การเกิดปฏิกิริยาเคมีที่ทำให
เกิดสารใหม สามารถสังเกตได
จากการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ 
ของสาร เชน การมีสีที่ตางจาก
เดิม การมีกลิ่นที่ตางจากเดิม 
การมีฟองแกสเกิดข้ึน การมี
อุณหภูมิเพ่ิมขึ้นหรือลดลง การ
มีตะกอนเกิดขึ้น เปนตน 

ทางเคมีของ
สารใน
ชีวิตประจำวัน 

บทที่ 3  
การ
เปลี่ยนแปล
ง 
ที่ผันกลับได
และผันกลับ
ไมได 

ว 2.1 ป.
5/4 

   เม่ือสารเกิดการเปลี่ ยนแปลงแลว สาร
สามารถเปลี่ยนกลับเปนสารเดิมได เปนการ
เปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได เชน การหลอมเหลว 
การกลายเปนไอการละลาย แตสารบางอยาง
เกิดการเปลี่ยนแปลงแลวไมสามารถเปลี่ยน
กลับเปนสารเดิมไดเปนการเปลี่ยนแปลงที่ผัน
กลับไมได เชนการเผาไหม การเกิดสนิม 

    เมื่อสารเกิดการ
เปลี่ยนแปลงแลวสามารถ
เปลี่ยนกลับเปนสารเดิมได 
เรียกวา การเปลี่ยนแปลงท่ีผัน
กลับได เชน การหลอมเหลว 
การกลายเปนไอ การแข็งตัว 
การละลาย เปนตน สวนสารท่ี
เกิดการเปลี่ยนแปลงแลวไม
สามารถเปลี่ยนกลับเปน
สารเดิมได เรียกวา การ
เปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับไมได 
เชน การเผาไหม การสุกของ
ผลไม การเกิดสนิม เปนตน 

   สำรวจและ
นำเสนอ
เก่ียวกับการ
เปลี่ยนแปลง
ใน
ชีวิตประจำวัน
วาเปนการ
เปลี่ยนแปลง
แบบผันกลับ
หรือไมผันกลับ
พรอมให
เหตุผล 

4 5 
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ลำดั
บท่ี 

ชื่อหนวย
การเรียนรู 

ชื่อบท มาตรฐานการ
เรียนรู/ 

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ ภาระงาน/
ชิ้นงานรวบยอด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

คะแน
น 

5. 
 
 
 
 
 
 
 

แหลงน้ำ
และลมฟา
อากาศ 

บทที่ 1 
แหลงน้ำ
เพ่ือชีวิต 

ว 3.2 ป.
5/1 
ว 3.2 ป.
5/2 

   โลกมีท้ังน้ำจืดและน้ำเค็มซึ่งอยูในแหลงน้ำ
ต าง ๆ  ที่ มี ท้ั งแหล งน้ ำผิ วดิ น  เชน  ทะเล 
มหาสมุทร บึง แมน้ำ และแหลงน้ำใตดิน เชน 
น้ำในดิน และน้ำบาดาล น้ำทั้งหมดของโลก
แบงเปนน้ำเค็มประมาณรอยละ ๙๗.๕ ซึ่งอยู
ในมหาสมุทรและแหลงน้ำอ่ืน ๆ และที่เหลือ
อีกประมาณ รอยละ ๒ .๕  เป นน้ ำจืด  ถ า
เรียงลำดับปริมาณน้ำจืดจากมากไปนอยจะอยู
ที่ ธารน้ำแข็ง และพืดน้ำแข็ง น้ำใตดิน ชั้นดิน
เยือกแข็งคงตัวและน้ำแข็งใตดิน ทะเลสาบ 
ความชื้นในดิน ความชื้นในบรรยากาศ บึง 
แมน้ำ และน้ำในสิ่งมีชีวิต 
   น้ำจืดที่มนุษยนำมาใชไดมีปริมาณนอยมาก
จึงควรใชน้ำอยางประหยัดและรวมกันอนุรักษ
น้ำ 
 
 
 
 
 
 
 

    โลกของเรามีน้ำปกคลุมเปน
สวนใหญของพ้ืนผิวโลกทั้งหมด 
โดยมีทั้งแหลงน้ำเค็มและแหลง
น้ำจืด ซึ่งมีความสำคัญตอการ
ดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต เราจึง
ตองใชน้ำอยางประหยัดและ
คุมคา 

   สำรวจและ
นำเสนอ
เก่ียวกับแหลง
น้ำในชุมชน
ของนักเรียน 
พรอมระบุ
ความสำคัญ
และเสนอ
แนวทางในการ
ดูแลรักษา 

4 5 
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บทที่ 2 
ปรากฏการ
ณลมฟา
อากาศ 
 

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

   วัฏจักรน้ำ เปนการหมุนเวียนของน้ำที่มีแบบ
รู ป ซ้ ำ เดิ ม  แ ล ะ ต อ เนื่ อ งร ะห ว า งน้ ำ ใน
บรรยากาศน้ ำผิ วดิ น  และน้ ำใต ดิ น  โดย
พฤติกรรมการดำรงชีวิตของพืชและสัตวสงผล
ตอวัฏจักรน้ำ 
    ไอน้ำในอากาศจะควบแนนเปนละอองน้ำ
เล็ก ๆ โดยมีละอองลอย เชน เกลือ ฝุนละออง 
ละอองเรณูของดอกไม เปนอนุภาคแกนกลาง 
เมื่อละอองน้ำจำนวนมากเกาะกลุมรวมกันลอย
อยูสูงจากพื้นดินมาก เรียกวา เมฆ แตละออง
น้ำที่เกาะกลุมรวมกันอยูใกลพ้ืนดิน เรียกวา 
หมอกสวนไอน้ำที่ควบแนนเปนละอองน้ำเกาะ
อยูบนพ้ืนผิววัตถุใกลพ้ืนดินเรียกวา น้ำคางถา
อุณหภูมิใกลพ้ืนดินต่ำกวาจุดเยือกแข็งน้ำคางก็
จะกลายเปนน้ำคางแข็ง 
   ฝน หิมะ ลูกเห็บ เปนหยาดน้ำฟาซึ่งเปนน้ำ
ที่มีสถานะตาง ๆ ที่ตกจากฟาถึงพ้ืนดิน ฝนเกิด
จากละอองน้ำในเมฆที่รวมตัวกันจนอากาศไม
สามารถพยุงไวไดจึงตกลงมา หิมะเกิดจากไอ
น้ำในอากาศระเหิดกลับเปนผลึกน้ำแข็ง 
รวมตัวกันจนมีน้ำหนักมากขึ้นจนเกินกวา
อากาศจะพยุงไวจึงตกลงมาลูกเห็บเกิดจาก
หยดน้ำที่เปลี่ยนสถานะเปนน้ำแข็งแลวถูกพายุ
พัดวนซ้ำไปซ้ำมาในเมฆฝนฟาคะนองที่มีขนาด
ใหญและอยูในระดับสูงจนเปนกอนน้ำแข็ง

    เมฆ เกิดจากไอน้ำในอากาศ
จะควบแนนเปนละอองน้ำเล็ก 
ๆ โดยมีละอองลอย เชน เกลือ 
ฝุนละออง ละอองเรณูของ
ดอกไม เปนอนุภาคแกนกลาง 
เมื่อละอองน้ำจำนวนมากเกาะ
กลุมรวมกันลอยอยูสูงจาก
พ้ืนดินมาก แตละอองน้ำที่เกาะ
กลุมรวมกันลอยอยูใกลพื้นดิน 
เรียกวา หมอก 
    ไอน้ำที่ควบแนนเปนละออง
น้ำเกาะอยูบนพ้ืนผิววัตถุใกล
พ้ืนดิน เรียกวา น้ำคาง ถา
อุณหภูมิใกลพ้ืนดินต่ำกวาจุด
เยือกแข็งน้ำคางก็จะกลายเปน
น้ำคางแข็ง 
    ฝนเกิดไอน้ำในอากาศ
ควบแนนเปนละอองน้ำเล็ก ๆ 
เมื่อละอองน้ำจำนวนมากใน
เมฆรวมตัวกันจนอากาศไม
สามารถพยุงไวไดจึงตกลงมา
เปนฝน หิมะเกิดจากไอน้ำใน
อากาศระเหิดกลับเปนผลึก
น้ำแข็ง รวมตัวกันจนมีน้ำหนัก
มากขึ้นจนเกินกวาอากาศจะ

   จัดทำ
แผนภาพวัฏ
จักรของน้ำ 
และนำเสนอ
การเกิดฝน 
เมฆ หมอก 
น้ำคางใน
ชุมชนท่ี
นักเรียนอาศยั
วาเกิดได
อยางไร 

11 
 

10 
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ขนาดใหญขึ้นแลวตกลงมา 
 

พยุงไวจึงตกลงมา ลูกเห็บเกิด
จากหยดน้ำทีเ่ปลี่ยนสถานะ
เปนน้ำแข็ง แลวถูกพายุพัดวน
ซ้ำไปซ้ำมาในเมฆฝนฟาคะนอง
ที่มีขนาดใหญและอยูใน
ระดับสูง จนเปนกอนน้ำแข็ง
ขนาดใหญขึ้นแลวตกลงมา 
    วัฏจักรน้ำ เปนการ
หมุนเวียนของน้ำที่มีแบบรูปซ้ำ
เดิม และตอเนื่องระหวางน้ำใน
บรรยากาศน้ำผิวดิน และน้ำใต
ดิน  
ซึ่งพฤตกิรรมในการดำรงชีวิต
ของพืชและสัตวจะสงผลตอวัฏ
จักรน้ำ 
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ลำดั
บท่ี 

ชื่อหนวย
การเรียนรู 

ชื่อบท มาตรฐานการ
เรียนรู/ 

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ ภาระงาน/
ชิ้นงานรวบยอด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

คะแน
น 

6. ดาวบน
ทองฟา 

บทที่ 1  
ทองฟาและ
กลุมดาว
ฤกษ 

ว 3.1 ป.
5/1 
ว 3.1 ป.
5/2 
 

   ดาวท่ีมองเห็นบนทองฟาอยูในอวกาศซึ่งเปน
บริเวณที่อยูนอกบรรยากาศของโลก มีทั้งดาว
ฤ ก ษ แ ล ะ ด า ว เค ร า ะ ห  ด า ว ฤ ก ษ เป น
แหลงกำเนิดแสงจึงสามารถมองเห็นได สวน
ดาวเคราะหไมใชแหลงกำเนิดแสง แตสามารถ
มองเห็นไดเนื่องจากแสงจากดวงอาทิตยตก
กระทบดาวเคราะหแลวสะทอนเขาสูตา 
   การมองเห็นกลุมดาวฤกษมีรูปรางตาง ๆ 
เกิดจากจินตนาการของผูสังเกต กลุมดาวฤกษ
ตาง ๆ ที่ปรากฏในทองฟาแตละกลุมมีดาวฤกษ
แตละดวงเรีย งกันที่ ตำแหน งคงที่  และมี
เสนทางการขึ้นและตกตามเสนทางเดิมทุกคืน 
ซึ่งจะปรากฏตำแหนงเดิม การสังเกตตำแหนง
และการข้ึนและตกของดาวฤกษ และกลุมดาว
ฤกษ สามารถทำไดโดยใชแผนที่ดาว ซึ่งระบุมุม
ทิศและมุมเงยท่ีกลุมดาวนั้นปรากฏ ผูสังเกต
สามารถใชมือในการประมาณคาของมุมเงยเมื่อ
สังเกตดาวในทองฟา 

ดาวที่มองเห็นบนทองฟาอยูใน
อวกาศซึ่งเปนบริเวณที่อยูนอก
บรรยากาศของโลก มีท้ังดาว
ฤกษและดาวเคราะห ดาวฤกษ
เปนแหลงกำเนิดแสงจึง
สามารถมองเห็นได สวนดาว
เคราะหไมใชแหลงกำเนิดแสง 
    ดาวฤกษ เปนดาวที่มีแสง
สวางในตัวเอง จัดเปน
แหลงกำเนิดแสงจึงสามารถ
มองเห็นเปนจุดสวางและมีแสง
ระยิบระยับบนทองฟา ในเวลา
กลางวันจะมองเห็นทองฟาเปน
สีฟา สวนในเวลากลางคนืจะ
มองเห็นกลุมดาวฤกษตาง ๆ ท่ี
อยูบนทองฟามีรูปรางแตกตาง
กันออกไป 
    เมื่อสังเกตกลุมดาวฤกษใน
ชวงเวลาตาง ๆ ในคืนเดียวกัน  
จะพบวากลุมดาวฤกษมีการ
เปลี่ยนตำแหนง โดยเคลื่อน
จากทิศตะวันออกไปทางทิศ

   คนควา 
สำรวจ สังเกต
กลุมดาวที่
ตนเองสนใจ 
นำเสนอ
ตำแหนงการ
เคลื่อนที่ของ
ดวงดาวในคืน
ที่สนใจและ
สังเกตได 

8 5 
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ตะวันตก ทำใหมองเห็นดาว
ฤกษข้ึนจากขอบฟาทางทิศ
ตะวันออก และตกลับขอบฟา
ไปทางทิศตะวันตก ซึ่งดาวฤกษ
และกลุมดาวฤกษมีเสนทางการ
ขึ้นและตกตามเสนทางเดมิทุก
คืน และจะปรากฏตำแหนงเดิม
เสมอ 
    การสังเกตตำแหนงกลุมดาว
ฤกษ สามารถทำไดโดยใชการ
ระบุมุมทิศและมุมเงยที่กลุม
ดาวนั้นปรากฏ ผูสังเกต
สามารถใชมือในการประมาณ
คาของมุมเงยเมื่อสังเกตดาวใน
ทองฟา 

รวม 16 ตัวชี้วัด  - 80 

คะแนนปลายป การทดสอบ - 20 

ภาระงาน การปฏิบตั ิ 80 10
0 
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โครงสรางรายวิชาพื้นฐาน 
  รหัสวิชา ชื่อรายวิชา เทคโนโลยี ๕ ชั้น ประถมศึกษาปท่ี ๕        จำนวน  ๔๐ ชั่วโมง 

สัดสวนคะแนน ระหวางป : ปลายป =  ๗๐ : ๓๐ 

ที ่
ชื่อหนวย     

การเรียนรู 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 

ภาระงาน/

ชิ้นงาน 

รวบยอด 

เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

1 ตุกตาแมลูกดก มาตรฐาน ว 4.2  

ป 5/1  

- การใชเหตุผลเชิงตรรกะเปนการนำ

กฎเกณฑ หรือเงื่อนไขที่ครอบคลุมทุก

กรณีมาใชพิจารณาในการแกปญหา 

การอธิบ ายการทำงาน  ห รือการ

คาดการณผลลัพธ 

- สถานการณเริ่มตนของการทำงานที่

แตกตางกันจะใหผลลัพธที่แตกตางกัน 

- ตัวอยางปญหา เชน เกม Sudoku 

โปรแกรมทำนายตัวเลข โปรแกรม

สรางรูปเรขาคณิตตามคาขอมูลเขา 

การจัดลำดับการทำงานบานในชวง

วันหยุด จัดวางของในครัว 

 

 - การเขียน รหัสลำลอง เพ่ือแสดง

ขั้นตอนแกปญหาหรือการทำงาน 

- รหัสลำลอง เปนการเขียนขอความเปน

ขั้นตอนเพื่อแสดงอัลกอริทึมในการ

ทำงานหรือการแกปญหา รหัสลำลองที่ดี

ควรมีความชัดเจน ทุกคนสามารถเขาใจ

ไดตรงกัน เราสามารถนำความรูเก่ียวกับ

การเขียนรหัสลำลองไปประยุกตใชใน

การแสดงข้ันตอนการทำงานตางๆ เชน 

การประดิษฐดอกไมกระดาษ การ

ทำอาหาร การยืมคนืหนังสือในหองสมุด 

อัลกอริทึมสามารถแสดงไดในรูปแบบ

ของ รหัสลำลองหรือผังงาน 

แฟมสะสมงาน 4 10 
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ที ่
ชื่อหนวย     

การเรียนรู 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 

ภาระงาน/

ชิ้นงาน 

รวบยอด 

เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

2 ชิม ชอป แชะ  มาตรฐาน ว 4.2  

ป 5/3 

มาตรฐาน ว 4.2  

ป 5/5 

- การคนหาขอมูลในอินเตอรเน็ต และ

การพิจารณาผลการคนหา 

- การติดตอสื่อสารผานอินเตอรเน็ต 

เชน อีเมล บล็อก โปรแกรมสนทนา 

- วาการเขียนจดหมาย (บูรณาการกับ

วิชาภาษาไทย) 

- ก า ร ใ ช อิ น เท อ ร เน็ ต ใ น ก า ร

ติดตอสื่อสารและทำงานรวมกัน เชน 

ใช นั ด ห ม าย ใน ก ารป ระชุ ม ก ลุ ม

ประชาสัมพันธกิจกรรมในหองเรียน 

การแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นใน

การเรียน ภายใตการดูแลของคร ู

- การประเมินความนาเชื่ อถือของ

ข อ มู ล  เช น  เป รี ย บ เที ย บ ค ว าม

สอดคลอง สมบูรณ ของขอมูลจาก

หลายแหลง แหลงตนตอของขอมูล 

ผูเขียน วันที่เผยแพรขอมูล 

- สวนประกอบของอีเมล 

- การเขียนอีเมล 

- ประโยชนของการใชอีเมล 

- มารยาทในการใชสมารทโฟน 

- การใชอีเมลตองมีความเขาใจเก่ียวกับ

สวนประกอบตางๆและเนื้อหาของอีเมล 

กอนสงอีเมลควรตรวจดูความเรียบรอย

เพ่ือใหแนใจวามีรายละเอียดท่ีสำคัญ

ครบถวน การใชอเีมลชวยใหการ

ติดตอสื่อสารและการทำงานรวมกัน

สะดวกยิ่งข้ึน ไมควรสงอีเมลหรือ

ขอความถึงผูอ่ืนบอยเกินไปเนื่องจากจะ

เปนการรบกวน ควรใหความสนใจพูดคุย

กับคนที่อยูรอบขางมากกวาการใช

อุปกรณเทคโนโลย ี

- การสงอีเมล 4 10 
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ที ่
ชื่อหนวย     

การเรียนรู 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 

ภาระงาน/

ชิ้นงาน 

รวบยอด 

เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

- ขอมูลท่ีดีตองมีรายละเอียดครบทุก

ดาน เชน ขอดีและขอเสีย ประโยชน

และโทษ 

- อั น ต ร า ย จ า ก ก า ร ใช ง า น แ ล ะ

อาชญากรรมทางอินเตอรเน็ต 

- มารยาทในการติดตอสื่อสารผาน

อินเทอรเน็ต (บูรณาการกับวิชาที่

เก่ียวของ) 

3 เสนทางเดิน 

เหนือเรือนยอด

ไม 

มาตรฐาน ว 4.2  

ป 5/4 

- การรวบรวมขอมูล ประมวลผล สราง

ทางเลือกประเมินผล จะทำใหไดสาระ

สนเทศเพ่ือใชในการแกปญหาหรือการ

ตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- การใชซอฟตแวรหรือบริการบน

อิน เทอร เน็ ต ท่ีหลากหลายในการ

รวบรวม ประมวลผล สรางทางเลือก 

ประเมินผล นำเสนอ จะชวยใหการ

แกปญหาทำไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง 

- ใชโปรแกรมตารางทำงานในการ

ประมวลผลขอมูล 

- เราสามารถใช โปรแกรมตารางทำงาน

ในการประมวลผลขอมูล เชน นับจำนวน 

คำนวณผลรวม เรียงลำดับขอมูล การนับ

จำนวนทำไดโดยใชสูตร เชน COUNT , 

COUNTA , COUNTIF การเรียงลำดับ

ขอมูลทำไดโดยใชคำสั่ง Sort & Filter 

- แฟมสะสม

งาน 

6 15 
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ที ่
ชื่อหนวย     

การเรียนรู 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 

ภาระงาน/

ชิ้นงาน 

รวบยอด 

เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

และแมนยำ 

- ตัวอยางปญหา เชน ถายภาพ และ

สำรวจแผนที่ ในทองถิ่นเพ่ือนำเสนอ

แนวทางในการจัดการพื้นที่วางใหเกิด

ประโยชน ทำแบบสำรวจความคิดเห็น

ออนไลน และวิเคราะหขอมูล นำเสนอ

ขอมูลโดยการใช blog หรือ web 

page 

4 ดาวกระจายที่

คายลูกเสือ 

มาตรฐาน ว 4.2  

ป 5/2 

- การออกแบบโปรแกรมสามารถทำได

โดยเขียนเปนขอความหรือผังงาน 

- การออกแบบและเขียนโปรแกรมท่ีมี

การตรวจสอบเงื่อนไขที่ครอบคลุมทุก

กรณีเพ่ือใหไดผลลัพธท่ีถูกตองตาม

ความตองการ 

-หากมีขอผิดพลาดใหตรวจสอบการ

ทำงานทีละคำสั่ง เมื่อพบจุดที่ทำใหผล

ลัพธไมถูกตองใหทำการแกไขจนกวา

- การออกแบบโปรแกรมโดยใชรหัส

ลำลอง 

- การเขียนโปรแกรม ที่มีการทำงานแบบ

วนซ้ำ 

- การตรวจสอบและแกไขขอผิดพลาด

ของโปรแกรม 

- เราสามารถวางแผนเขียนโปรแกรมโดย

เขียนรหัสลำลองเพ่ือแสดงขั้นตอนการ

ทำงาน บล็อกคำสั่ง repeat ใน

- ชิ้นงาน

โปรแกรม 

Scratch 

6 15 
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ที ่
ชื่อหนวย     

การเรียนรู 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 

ภาระงาน/

ชิ้นงาน 

รวบยอด 

เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

จะไดผลลัพธที่ถูกตอง 

- การฝกตรวจหาขอผิดพลาดจาก

โปรแกรมของผู อ่ืน  จะชวยพัฒนา

ทักษะการหาสาเหตุของปญหาไดดี

ยิ่งข้ึน 

- ตัวอยางโปรแกรม เชน โปรแกรม

ตรวจสอบเลขคู เลขคี่  โปรแกรมรับ

ขอมูลน้ำหนักหรือสวนสูงแลวแสดงผล

ความสมสวนของรางกาย โปรแกรมสั่ง

ใหตัวละครทำตามเงื่อนไขที่กำหนด 

- ซอฟทแวรที่ใชในการเขียนโปรแกรม 

เชน Scratch , logo 

โปรแกรม Scratch ใชในการทำงาน

แบบวนซ้ำ บล็อกคำสั่ง forever ใช

ครอบชุดคำสั่งที่ตองการทำซ้ำ ๆ ไป

เรื่อย ๆ ไมสิ้นสุด 

5 ไลฟสาระ  มาตรฐาน ว 4.2  

ป 5/3 

มาตรฐาน ว 4.2  

ป 5/5 

- การคนหาขอมูลในอินเตอรเน็ต และ

การพิจารณาผลการคนหา 

- การติดตอสื่อสารผานอินเตอรเน็ต 

เชน อีเมล บล็อก โปรแกรมสนทนา 

- วาการเขียนจดหมาย (บูรณาการกับ

- การถายทอดสด (Live) 

- การแสดงความคิดเห็นบนสื่อสังคม

ออนไลน 

- การแยกแยะขอเท็จจริงกับขอคิดเห็น 

- แฟมสะสมงาน 4 10 
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ที ่
ชื่อหนวย     

การเรียนรู 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 

ภาระงาน/

ชิ้นงาน 

รวบยอด 

เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

วิชาภาษาไทย) 

- ก า ร ใ ช อิ น เท อ ร เน็ ต ใ น ก า ร

ติดตอสื่อสารและทำงานรวมกัน เชน 

ใช นั ด ห ม าย ใน ก ารป ระชุ ม ก ลุ ม

ประชาสัมพันธกิจกรรมในหองเรียน 

การแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นใน

การเรียน ภายใตการดูแลของคร ู

- การประเมินความนาเชื่ อถือของ

ข อ มู ล  เช น  เป รี ย บ เที ย บ ค ว าม

สอดคลอง สมบูรณ ของขอมูลจาก

หลายแหลง แหลงตนตอของขอมูล 

ผูเขียน วันที่เผยแพรขอมูล 

- ขอมูลท่ีดีตองมีรายละเอียดครบทุก

ดาน เชน ขอดีและขอเสีย ประโยชน

และโทษ 

- อั น ต ร า ย จ า ก ก า ร ใช ง า น แ ล ะ

อาชญากรรมทางอินเตอรเน็ต 

- การถายทอดสดมีประโยชน ชวย

เผยแพรความรูหรือสิ่งที่ตองการนำเสนอ

ใหผูที่สนใจ สามารถโตตอบกับผูชมได 

สถานการณที่ไมควรถายทอดสด เชน 

เมื่ออยูตามลำพัง การแสดงพฤติกรรมที่

ไมเหมาะสมหรือการกระทำที่สรางความ

เดือดรอนแกตนเองและผูอ่ืน ผูที่

ถายทอดสดควรปกปองขอมูลสวนตัว 

ระมัดระวังความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน การถายทอดสดมีคนที่เราไม

รูจักเขามาดู และมารบกวนสรางความ

เดือดรอนใหเราได การแสดงความ

คดิเห็นในสื่อสังคมตองแสดงความ

คิดเห็นอยางสรางสรรค และใชคำสุภาพ 

- ขอเท็จจริงเปนขอความหรือเหตุการณ

ที่สามารถตรวจสอบไดวาจริงหรือไม 

สวนขอคิดเห็นเปนความเชื่อของแตละ

บุคคลอาจจะไมสามารถตรวจสอบได 
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ที ่
ชื่อหนวย     

การเรียนรู 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 

ภาระงาน/

ชิ้นงาน 

รวบยอด 

เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

- มารยาทในการติดตอสื่อสารผาน

อินเทอรเน็ต (บูรณาการกับวิชาที่

เก่ียวของ) 

เพราะแตละคนมีความเชื่อแตกตางกัน 

6 โรบอทเอ็กซโป มาตรฐาน ว 4.2  

ป 5/2 

- การออกแบบโปรแกรมสามารถทำได

โดยเขียนเปนขอความหรือผังงาน 

- การออกแบบและเขียนโปรแกรมท่ีมี

การตรวจสอบเงื่อนไขที่ครอบคลุมทุก

กรณีเพ่ือใหไดผลลัพธท่ีถูกตองตาม

ความตองการ 

-หากมีขอผิดพลาดใหตรวจสอบการ

ทำงานทีละคำสั่ง เมื่อพบจุดที่ทำใหผล

ลัพธไมถูกตองใหทำการแกไขจนกวา

จะไดผลลัพธที่ถูกตอง 

- การฝกตรวจหาขอผิดพลาดจาก

โปรแกรมของผู อ่ืน  จะชวยพัฒนา

ทักษะการหาสาเหตุของปญหาไดดี

ยิ่งข้ึน 

- การเขียนโปรแกรมที่มีการใชเหตุผล

เชิงตรรกะ อยางงาย 

- การตรวจสอบอินพุต 

- บล็อกคำสั่ง if ใชในการตรวจสอบ

เงื่อนไข หากตรวจสอบแลวเปนไปตาม

เงื่อนไข โปรแกรมจะทำตามคำสั่งท่ีถูก

ครอบอยู การเขียนโปรแกรมโดย ใช

บล็อกคำสั่ง if เปนการฝกแนวคิด

เดียวกับการใชเหตุผลเชิงตรรกะ 

- บล็อกคำสั่ง touching color (สัมผัส

สี) อยูในกลุมบล็อก Sensing สามารถ

นำมาเปนเงื่อนไขในคำสั่ง if  

- บล็อกคำสั่ง ask and wait ใชสำหรับ

ถามไดและรอรับขอมูลจากผูใช โดย

- ชิ้นงาน

โปรแกรม 

Scratch 

6 15 
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ที ่
ชื่อหนวย     

การเรียนรู 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 

ภาระงาน/

ชิ้นงาน 

รวบยอด 

เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

- ตัวอยางโปรแกรม เชน โปรแกรม

ตรวจสอบเลขคู เลขคี่  โปรแกรมรับ

ขอมูลน้ำหนักหรือสวนสูงแลวแสดงผล

ความสมสวนของรางกาย โปรแกรมสั่ง

ใหตัวละครทำตามเงื่อนไขที่กำหนด 

- ซอฟทแวรที่ใชในการเขียนโปรแกรม 

เชน Scratch , logo 

คำตอบ จะถูกเก็บไวในบล็อกคำสั่ง 

answer 

7 แฟนตะกรอ มาตรฐาน ว 4.2  

ป 5/5 

- อั น ต ร า ย จ า ก ก า ร ใช ง า น แ ล ะ

อาชญากรรมทางอินเตอรเน็ต 

- มารยาทในการติดตอสื่อสารผาน

อินเทอรเน็ต (บูรณาการกับวิชาที่

เก่ียวของ) 

- มารยาทในการติดตอสื่อสารผาน

อินเทอรเน็ต 

- การปดโปรแกรมเมื่อไมตอบสนองการ

ทำงาน 

- การใชอินเทอรเน็ตอยางปลอดภัยและ

เคารพสิทธิผูอ่ืน 

- การติดตอสื่อสารผานอินเตอรเน็ตควร

ใชภาษาที่สุภาพ ผูใชอินเทอรเน็ตหัว

ระมัดระวัง ใชงานอยางรูเทาทัน และไม

สรางความเสียหายหรือเดือดรอนแก

- แฟมสะสม

งาน 

3 7.5 
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ที ่
ชื่อหนวย     

การเรียนรู 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 

ภาระงาน/

ชิ้นงาน 

รวบยอด 

เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

ผูอื่น 

- เม่ือโปรแกรมใหมตอบสนองตอการใช

งานอาจแกปญหาเบื้องตนโดยใชคำสั่ง

เพ่ือปดโปรแกรม 

8 กีฬาฮาเฮ มาตรฐาน ว 4.2  

ป 5/1  

- การใชเหตุผลเชิงตรรกะเปนการนำ

กฎเกณฑ หรือเงื่อนไขที่ครอบคลุมทุก

กรณีมาใชพิจารณาในการแกปญหา 

การอธิบ ายการทำงาน  ห รือการ

คาดการณผลลัพธ 

- สถานการณเริ่มตนของการทำงานที่

แตกตางกันจะใหผลลัพธที่แตกตางกัน 

- ตัวอยางปญหา เชน เกม Sudoku 

โปรแกรมทำนายตัวเลข โปรแกรม

สรางรูปเรขาคณิตตามคาขอมูลเขา 

การจัดลำดับการทำงานบานในชวง

วันหยุด จัดวางของในครัว 

- การใชเหตุผลเชิงตรรกะในการ

แกปญหา 

- การใชเหตุผลเชิงตรรกะเปนการหา

ขอสรุปของปญหาอยางสมเหตุสมผล 

การแกปญหาโดยใชเหตุผลเชิงตรรกะทำ

ไดโดยเขียนแนวทางที่เปนไปไดทั้ง

หมดแลวพิจารณาขอมูลหรือเงื่อนไขที่มี

อยู จากนั้นตัดแนวทางท่ีไมสอดคลอง

เพ่ือนำไปสูแนวทางที่เปนขอสรุป 

- แฟมสมงาน 3 7.5 
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ที ่
ชื่อหนวย     

การเรียนรู 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 

ภาระงาน/

ชิ้นงาน 

รวบยอด 

เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

9 ดาวหาง ณ 

กลางหาว 

 มาตรฐาน ว 4.2  

ป 5/3 

 

- การคนหาขอมูลในอินเตอรเน็ต และ

การพิจารณาผลการคนหา 

- การติดตอสื่อสารผานอินเตอรเน็ต 

เชน อีเมล บล็อก โปรแกรมสนทนา 

- วาการเขียนจดหมาย (บูรณาการกับ

วิชาภาษาไทย) 

- ก า ร ใ ช อิ น เท อ ร เน็ ต ใ น ก า ร

ติดตอสื่อสารและทำงานรวมกัน เชน 

ใช นั ด ห ม าย ใน ก ารป ระชุ ม ก ลุ ม

ประชาสัมพันธกิจกรรมในหองเรียน 

การแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นใน

การเรียน ภายใตการดูแลของคร ู

- การประเมินความนาเชื่ อถือของ

ข อ มู ล  เช น  เป รี ย บ เที ย บ ค ว าม

สอดคลอง สมบูรณ ของขอมูลจาก

หลายแหลง แหลงตนตอของขอมูล 

ผูเขียน วันที่เผยแพรขอมูล 

- งานประเมินความนาเชื่อถือของขอมูล

และการตรวจสอบตนตอของขอมูล 

- การใชเครื่องมือในโปรแกรมคนหา เชน 

คนหาดวยวลี แปลภาษา แปลงคาหนวย

วัด คำนวณทางคณิตศาสตร พยากรณ

อากาศ คำนวณอัตราแลกเปลี่ยนเงิน 

- การพิจารณาขอมูลใหรอบดาน 

-การประเมินความนาเชื่อถือของขอมูล

อาจทำไดจากการตรวจสอบตนตอของ

แหลงขอมูล ซึ่งขอมูลที่มีความนาเชื่อถือ

ควรมาจากผูเชี่ยวชาญ หรือหนวยงานที่

เก่ียวของกับเรื่องนั้นโดยตรง 

- ถาขำคนท่ีใชในการคนหาขอมลูเปนคำ

ทับศัพทจากภาษาอังกฤษ แปดพิมพคน

เปนภาษาอังกฤษเพ่ือใหไดผลลัพธท่ีตรง

ตามความตองการ นอกจากจะใช

โปรแกรมคนหาในการหาขอมูลจาก

แหลงขอมูลตางๆแลว ยังสามารถใชหา

-แฟมสะสมงาน 4 10 
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ที ่
ชื่อหนวย     

การเรียนรู 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 

ภาระงาน/

ชิ้นงาน 

รวบยอด 

เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

- ขอมูลท่ีดีตองมีรายละเอียดครบทุก

ดาน เชน ขอดีและขอเสีย ประโยชน

และโทษ 

คำตอบอื่นๆได เชน แปลคำศัพทเปน

ภาษาตางๆ หาขอมูลพยากรณอากาศ 

คำนวณอัตราแลกเปลี่ยนเงิน แปลงคา

หนวยวัด คำนวณทางคณติศาสตร 

- ขอมูลท่ีปรากฏในบางเว็บไซตอาจ

กลาวถึงเฉพาะขอดีหรือขอเสียของเรื่อง

นั้นๆ เราควรพิจารณาและหาขอมูลให

ครบรอบดาน 

                                         รวม    40 100 

รวมทั้งรายวิชา 100 
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โครงสรางรายวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

      ว16101     วิทยาศาสตร   ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6      เวลา 80 ชั่วโมง       กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  
สัดสวนคะแนน ระหวางป : ปลายป =  ………80..:…20……… 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

ชื่อบท 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ 

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/

ชิ้นงานรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
คะแนน 

1 วิทยาศาส
ตรนารู 

วิทยาศาสตร
นารู 

- -    วิทยาศาสตรเปนการศึกษา
เก่ียวกับสิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัว 
วิธีการและขั้นตอนที่ใชเพ่ือ
ตอบปญหาที่สงสัย เรียกวา 
วิธีการทางวิทยาศาสตร     
   ในการสืบเสาะหาความรู
อยางเปนระบบ ผูเรียนควร
ฝกฝนทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรใหเกิดความ
ชำนาญ เพ่ือใหสามารถคนหา
คำตอบไดอยางถูกตอง  
   เมื่อทำการศึกษาและ
แสวงหาความรูโดยใช
กระบวนการทางวิทยาศาสตร
แลว ผูเรียนจะเกิด     จิต
วิทยาศาสตร  
 

- 3 - 
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ลำดั
บท่ี 

ชื่อหนวย
การเรียนรู 

ชื่อบท 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ 

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/

ชิ้นงานรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
คะแนน 

2 รางกาย
ของเรา 

รางกายของ
เรา 

ว 1.2  
   ป.6/1   
   ป.6/2   
   ป.6/3   
   ป.6/4 
   ป.6/5 
 

   สารอาหารที่อยูในอาหารมี ๖ ประเภท 
ไดแก คารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เกลือแร 
วิตามิน 
และน้ำ 
   อาหารแตละชนิดประกอบดวยสารอาหาร
ที่แตกตางกัน อาหารบางอยางประกอบดวย
สารอาหารประเภทเดียว อาหารบางอยาง
ประกอบดวยสารอาหารมากกวาหนึ่ง
ประเภท 
   สารอาหารแตละประเภทมีประโยชนตอ
รางกายแตกตางกัน โดยคารโบไฮเดรต 
โปรตีน และไขมันเปนสารอาหารที่ให
พลังงานแกรางกาย สวนเกลือแร วิตามิน 
และน้ำ เปนสารอาหารท่ีไมใหพลังงานแก
รางกาย แตชวยใหรางกายทำงานไดเปนปกต ิ
   การรับประทานอาหาร เพ่ือใหรางกาย
เจริญเติบโต มีการเปลี่ยนแปลงของรางกาย
ตามเพศและวัย และมีสุขภาพดีจำเปนตอง
รับประทานใหไดพลังงานเพียงพอกับความ
ตองการของรางกายและใหไดสารอาหาร
ครบถวน ในสัดสวนที่เหมาะสมกับเพศและ
วัย รวมทั้งตองคำนึงถึงชนิดและปริมาณของ 

   มนุษยมีการเจริญเติบโตและ
เปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย
ตั้งแตแรกเกิดจนเปนผูใหญ จึง
จำเปนตองบริโภคอาหาร
เพ่ือใหไดรับสารอาหารตางๆ 
ในสัดสวนที่เหมาะสมกับเพศ
และวัย รวมทั้งตองพักผอนให
เพียงพอและออกกำลังกาย
สม่ำเสมอ จึงจะทำใหรางกาย
เจริญเติบโตและสุขภาพดี 
   รางกายของมนุษย
ประกอบดวยระบบตางๆ เชน 
ระบบยอยอาหารประกอบดวย
อวัยวะตางๆ ไดแก ปาก หลอด
อาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส
เล็ก ลำไสใหญ ทวารหนัก ตับ 
และตับออน ซึ่งทำหนาที่
รวมกันในการยอยและดูดซึม
สารอาหารเขาสูสวนตางๆ ของ
รางกาย 

   ออกแบบ
รายการอาหรา
สำหรับตนเอง 
และคนใน
ครอบครัว 
พรอมให
เหตุผลและ
อธิบายเหตุผล 

14 15 
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ลำดั
บท่ี 

ชื่อหนวย
การเรียนรู 

ชื่อบท 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ 

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/

ชิ้นงานรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
คะแนน 

    วัตถุเจือปนในอาหารเพื่อความปลอดภัยตอ
สุขภาพระบบยอยอาหารประกอบดวย
อวัยวะตาง ๆ ไดแกปาก หลอดอาหาร 
กระเพาะอาหาร ลำไสเล็กลำไสใหญ ทวาร
หนัก ตับ และตับออน ซึ่งทำหนาที่รวมกันใน
การยอยและดูดซึมสารอาหาร 
- ปากมีฟนชวยบดเคี้ยวอาหารใหมีขนาดเล็ก
ลงและมีลิ้นชวยคลุกเคลาอาหารกับน้ำลาย
ในน้ำลายมีเอนไซมยอยแปงใหเปนน้ำตาล 
- หลอดอาหารทำหนาท่ีลำเลียงอาหารจาก
ปากไปยังกระเพาะอาหาร ภายในกระเพาะ
อาหารมีการยอยโปรตีนโดยกรดและเอนไซม
ที่สรางจากกระเพาะอาหาร 
- ลำไสเล็กมีเอนไซมที่สรางจากผนังลำไสเล็ก
เองและจากตับออนที่ชวยยอยโปรตีน 
คารโบไฮเดรต 
และไขมัน โดยโปรตีนคารโบไฮเดรต และ
ไขมัน ที่ผานการยอยจนเปนสารอาหาร
ขนาดเล็กพอที่จะดูดซึมได รวมถึงน้ำ เกลือ
แร และวิตามินจะถูกดดูซึมที่ผนังลำไสเล็ก
เขาสูกระแสเลือดเพ่ือลำเลียงไปยังสวนตาง 
ๆ ของรางกาย ซึ่งโปรตีน คารโบไฮเดรต  
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ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

ชื่อบท 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ 

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/

ชิ้นงานรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
คะแนน 

    และไขมัน จะถูกนำไปใชเปนแหลงพลังงาน
สำหรับใชในกิจกรรมตาง ๆ สวนน้ำ เกลือแร 
และวิตามิน จะชวยใหรางกายทำงานไดเปน
ปกติ 
- ตับสรางน้ำดีแลวสงมายังลำไสเล็กชวยให
ไขมันแตกตัว- ลำไสใหญทำหนาที่ดูดน้ำและ
เกลือแร เปนบริเวณที่มีอาหารที่ยอยไมได
หรือยอยไมหมดเปนกากอาหาร ซึ่งจะถูก
กำจัดออกทางทวารหนัก 
   อวัยวะตาง ๆ ในระบบยอยอาหารมี
ความสำคัญจึงควรปฏิบัติตน ดูแลรักษา
อวัยวะใหทำงานเปนปกติ 

    

3 แรงไฟฟา
และ

พลังงาน
ไฟฟา 

แรงไฟฟาและ
พลังงานไฟฟา 

ว 2.2  
   ป.6/1 
ว 2.3 
   ป.6/1   
   ป.6/2   
   ป.6/3    
   ป.6/4 
   ป.6/5 
   ป.6/6 

วัตถุ ๒ ชนิดท่ีผานการขัดถูแลว เม่ือนำเขา
ใกลกันอาจดึงดูดหรือผลักกัน แรงท่ีเกิดข้ึนนี้
เปน 
แรงไฟฟา ซึ่งเปนแรงไมสัมผัส เกิดข้ึน
ระหวางวัตถุที่มีประจุไฟฟา ซึ่งประจุไฟฟามี 
๒ ชนิด คือ 
ประจุไฟฟาบวกและประจุไฟฟาลบ วัตถุที่มี
ประจุไฟฟาชนิดเดียวกันผลักกัน ชนิดตรง
ขามกันดึงดูดกัน   วงจรไฟฟาอยางงาย
ประกอบดวย แหลงกำเนิดไฟฟาสายไฟฟา  

เมื่อขัดถูวัตถุบางชนิดแลวนำมา
เขาใกลกัน จะทำใหเกิดแรง
ดึงดูดหรือแรงผลักกัน ขึ้นอยู
กับชนิดของวัตถุที่นำมาขัดถู
และนำมาใกลกัน แรงที่เกิดข้ึน
นี้เรียกวา แรงไฟฟา ซึ่งเปนแรง
ไมสัมผัส 

ศึกษาสำรวจ 
คนควา 
นำเสนอการ
ทดลอง
เก่ียวกับแรง
ทางประจุ
ไฟฟา 

 

17 10 
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ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

ชื่อบท 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ 

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/

ชิ้นงานรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
คะแนน 

    
    
 
 

 และเครื่องใชไฟฟาหรืออุปกรณไฟฟา 
แหลงกำเนิดไฟฟา เชนถานไฟฉาย หรือ
แบตเตอรี่ ทำหนาที่ใหพลังงานไฟฟา 
สายไฟฟา 
 เปนตัวนำไฟฟา ทำหนาที่เชื่อมตอระหวาง
แหลงกำเนิดไฟฟาและเครื่องใชไฟฟาเขา
ดวยกัน 
เครื่องใชไฟฟามีหนาที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟา
เปนพลังงานอ่ืน 
   เมื่อนำเซลลไฟฟาหลายเซลลมาตอเรียง
กันโดยใหขั้วบวกของเซลลไฟฟาเซลลหนึ่ง
ตอกับ 
ขั้วลบของอีกเซลลหนึ่งเปนการตอแบบ
อนุกรมทำใหมีพลังงานไฟฟาเหมาะสมกับ
เครื่องใชไฟฟา 
ซึ่งการตอเซลลไฟฟาแบบอนุกรมสามารถ
นำไปใชประโยชนในชีวิตประจำวัน เชน การ
ตอเซลลไฟฟาในไฟฉาย 
   การตอหลอดไฟฟาแบบอนุกรมเมื่อถอด
หลอดไฟฟาดวงใดดวงหนึ่งออกทำใหหลอด
ไฟฟา 
ที่เหลือดับทั้งหมด สวนการตอหลอดไฟฟา 

    วงจรไฟฟาอยางงาย
ประกอบดวยแหลงกำเนิด
ไฟฟา สายไฟฟา และ
เครื่องใชไฟฟาหรืออุปกรณ
ไฟฟาที่ตอเขากันเปนวงจรปด 
ซึ่งวงจรไฟฟามี 2 แบบ คือ 
แบบอนุกรมและแบบขนาน
  
 
 

การทดลองตอ
วงจรไฟฟา 
และอธิบาย
วงจรที่ตนเอง
ตอได 
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ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

ชื่อบท 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ 

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/

ชิ้นงานรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
คะแนน 

    แบบขนาน เมื่อถอดหลอดไฟฟาดวงใดดวง
หนึ่งออก 
หลอดไฟฟาท่ีเหลือก็ยังสวางได การตอหลอด
ไฟฟาแตละแบบสามารถนำไปใชประโยชนได 
เชน การตอหลอดไฟฟาหลายดวงในบานจึง
ตอง ตอหลอดไฟฟาแบบขนาน เพ่ือเลือกใช
หลอดไฟฟาดวงใดดวงหนึ่งไดตามตองการ 
 

    

4 แสงและ
เงา 

แสงและเงา ว 2.3 
   ป.6/7   
   ป.6/8   

   เมื่อนำวัตถุทึบแสงมากั้นแสงจะเกิดเงาบน
ฉากรับแสงท่ีอยูดานหลังวัตถุ โดยเงามี
รูปรางคลายวัตถุที่ทำใหเกิดเงา เงามัวเปน
บริเวณที่มีแสงบางสวนตกลงบนฉาก สวนเงา
มืดเปนบริเวณที่ไมมีแสงตกลงบนฉากเลย 

   แสงเกิดจากแหลงกำเนิดแสง 
โดยเคลื่อนที่ออกจาก
แหลงกำเนิดแสงทุกทิศทางเปน
แนวเสนตรง เม่ือนำวัตถุทึบ
แสงมากั้นทางเดินของแสงจะ
เกิดเงาข้ึนบนฉากรับแสง โดย
เงาจะมีรูปรางคลายวัตถุที่ทำ
ใหเกิดเงา   เงาแบงเปน 2 
ลักษณะ คือ เงามืดและเงามัว 
 
 

   สำรวจและ
นำเสนอการใช
ประโยชนใน
เรื่องตัวกลาง
แสงในสิ่งของ
หรือใน
ชีวิตประจำวัน  

4 5 

5 สาร
รอบตัวเรา 

สารรอบตัวเรา ว 2.1  
   ป.6/1   

   สารผสมประกอบดวยสารตั้งแต ๒ ชนิด
ขึ้นไปผสมกัน เชน น้ำมันผสมน้ำ ขาวสารปน
กรวดทราย วิธีการท่ีเหมาะสมในการแยก 

สารรอบตัวเราสวนใหญเปน
สารผสม เชน น้ำจิ้มไก น้ำ
โคลน ทรายผสมกรวด ซึ่งเรา  

สำรวจและ
นำเสนอการใช
ประโยชนจาก 

6 5 
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ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

ชื่อบท 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ 

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/

ชิ้นงานรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
คะแนน 

    สารผสมข้ึนอยูกับลักษณะและสมบัติของสาร
ที่ผสมกัน ถาองคประกอบของสารผสมเปน
ของแข็งกับของแข็งที่มีขนาดแตกตางกัน
อยางชัดเจน อาจใชวิธีการหยิบออกหรือการ
รอนผานวัสดุที่มีรู ถามีสารใดสารหนึ่งเปน
สารแมเหล็กอาจใชวิธีการใชแมเหล็กดึงดูด 
ถาองคประกอบเปนของแขง็ที่ไมละลายใน
ของเหลว อาจใชวิธีการรินออก การกรอง 
หรือการตกตะกอน ซึ่งวิธีการแยกสาร
สามารถนำไปใชประโยชนในชีวิตประจำวัน
ได 

   สามารถแยกสารผสมออก
จากกันไดดวยวิธีการตางๆ เชน 
การหยิบออก 
การรอน การใชแมเหล็กดึงดูด 
การตกตะกอน การกรอง การ
รินออก โดยสามารถนำวิธี
เหลานี้ไปใชประโยชนในการ
แยกสารผสมที่พบใน
ชีวิตประจำวันได  

  กระบวนการ
แยกสารใน
ชุมชนหรือใน
ชีวิตประจำวัน 
สำรวจและ
นำเสนอการใช
ประโยชนจาก
กระบวนการ
แยกสารใน
ชุมชนหรือใน
ชีวิตประจำวัน 

  

6 หินและ
ซากดึกดำ

บรรพ 

หินและซาก
ดึกดำบรรพ 

ว 3.2  
   ป.6/1   
   ป.6/2   
   ป.6/3   

หินเปนวัสดุแข็งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
ประกอบดวย แรตั้งแตหนึ่งชนิดข้ึนไป 
สามารถจำแนกหินตามกระบวนการเกิดได
เปน ๓ ประเภท ไดแก หินอัคน ีหินตะกอน 
และหินแปร 
   หินอัคนีเกิดจากการเย็นตัวของแมกมา 
เนื้อหินมีลักษณะเปนผลึก ทั้งผลึกขนาดใหญ
และขนาดเล็ก บางชนิดอาจเปนเนื้อแกวหรือ
มีรูพรุน 

   หินตะกอน เกิดจากการทับถมของตะกอน 

   หินเปนทรัพยากรธรรมชาติ
ประเภทหนึ่ง หินแบงออกตาม
กระบวนการเกิดไดเปน 3 
ประเภท คือ หินอัคนี หิน
ตะกอน และหินแปร ซึ่งหินแต
ละประเภท  จะมีลักษณะ
ตางกัน จึงนำมาใชประโยชนใน
ชีวิตประจำวันตางกัน  

   ซากดึกดำบรรพเกิดจากการ
ทับถมหรือการประทับรอยของ 

สำรวจนำเสนอ
หินในทองถิ่น
ของตนเอง 
 
 
 

 จัดทำซากดึกดำ
บรรพจำลอง 
และอธิบาย
รายละเอียด 

10 5 
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ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

ชื่อบท 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ 

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/

ชิ้นงานรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
คะแนน 

    เมื่อถูกแรงกดทับและมีสารเชื่อมประสานจึง
เกิดเปนหินเนื้อหินกลุมนี้สวนใหญมีลักษณะ
เปนเม็ดตะกอนมีทั้งเนื้อหยาบและเนื้อ
ละเอียด บางชนิดเปนเนื้อผลึกที่ยึดเกาะกัน
เกิดจากการตกผลึกหรือตกตะกอนจากน้ำ
โดยเฉพาะน้ำทะเล บางชนิดมีลักษณะเปน
ชั้น ๆ จึงเรียกอีกชื่อวา หินชั้น 
   หินแปร เกิดจากการแปรสภาพของหิน
เดิมซึ่งอาจเปนหินอัคนี หินตะกอน หรือหิน
แปร โดยการกระทำของความรอน ความดัน 
และปฏิกิริยาเคมี เนื้อหินของหินแปรบาง
ชนิดผลึกของแรเรียงตัวขนานกันเปนแถบ 
บางชนิดแซะออกเปนแผนได บางชนิดเปน
เนื้อผลึกทีม่ีความแข็งมาก 
   หินในธรรมชาติทั้ง ๓ ประเภท มีการ
เปลี่ยนแปลงจากประเภทหนึ่งไปเปนอีก
ประเภทหนึ่ง หรือประเภทเดิมได โดยมีแบบ
รูปการเปลี่ยนแปลงคงท่ีและตอเนื่องเปนวัฏ
จักร 
   หินและแรแตละชนิดมีลักษณะและสมบัติ
แตกตางกัน มนุษยใชประโยชนจากแรใน
ชีวิตประจำวันในลักษณะตาง ๆ เชน นำแร 

สิ่งมีชีวิตในอดีต ซึ่งซากดึกดำ
บรรพมีประโยชนหลายอยาง 
เชน ใชระบุอายุของหิน อธิบาย 
สภาพแวดลอมในอดีต 
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ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

ชื่อบท 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ 

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/

ชิ้นงานรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
คะแนน 

      ป.6/9 มาทำเครื่องสำอาง ยาสีฟน เครื่องประดับ 
อุปกรณทางการแพทย และนำหินมาใชใน
งานกอสรางตาง ๆ เปนตน 
   ซากดึกดำบรรพเกิดจากการทับถมหรือ
การชายฝง โดยลมบกเกิดในเวลากลางคนื 
ทำใหมีลมพัดจากชายฝงไปสูทะเล สวนลม
ทะเลเกิดในเวลากลางวัน ทำใหมีลมพัดจาก
ทะเลเขาสูชายฝง 
   มรสุมเปนลมประจำฤดูเกิดบริเวณเขตรอน
ของโลก ซึ่งเปนบริเวณกวางระดับภูมิภาค
ประเทศไทยไดรับผลจากมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือในชวงประมาณ
กลางเดือนตุลาคมจนถึงเดือนกุมภาพันธทำ
ใหเกิดฤดูหนาว และไดรับผลจากมรสุม
ตะวันตกเฉียงใตในชวงประมาณกลางเดือน
พฤษภาคมจนถึงกลางเดือนตุลาคมทำใหเกิด
ฤดูฝน สวนชวงประมาณกลางเดอืน
กุมภาพันธจนถึงกลางเดือนพฤษภาคมเปน
ชวงเปลี่ยนมรสุมและประเทศไทยอยูใกลเสน
ศูนยสูตร แสงอาทิตยเกือบตั้งตรงและตั้งตรง
ประเทศไทยในเวลาเที่ยงวัน ทำใหไดรับ
ความรอนจากดวงอาทิตยอยางเต็มท่ี อากาศ 

ลมบก ลมทะเล และลมมรสุม
เกิดจากอุณหภูมิเหนือพ้ืนดิน
และพื้นน้ำแตกตางกัน จึงทำให
อากาศบริเวณท่ีมีอุณหภูมิต่ำ
เคลื่อนที่ไปยังบริเวณท่ีมี
อุณหภูมิสูง 
    น้ำทวม การกัดเซาะชายฝง 
ดินถลม แผนดินไหวและสึนามิ 
เปนภัยธรรมชาติที่มีลักษณะ
การเกิดและมีผลกระทบตอ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม
แตกตางกัน    เราจึงควร
เรียนรูวิธีปฏิบัติตนเพ่ือใหเกิด
ความปลอดภัยจากภัย
ธรรมชาติเหลานั้น 

    ปรากฏการณเรือนกระจกมี
ผลทำใหอุณหภูมิ      บนโลก
เหมาะสมตอการดำรงชีวิต 
หากเกิดปรากฏการณเรือน

กระจกที่มากขึ้นจะมีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก 

สำรวจ ศึกษา 
และนำเสนอ
ภัยพิบัติที่ควร
ระวังและ
ปองกันใน
ชุมชน ทองถ่ิน
ของนักเรียน 
พรอมเสนอ
แนวทาง
ปองกัน ระวัง 
รับมือ 
 
 
 
 

   นำเสนอ
ผลกระทบจาก

ปรากฏการณโลก
รอนที่มีตอตนเอง 

และชุมชนที่
ตนเองอาศัยอยู 

15 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 



365 
 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

ชื่อบท 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ 

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/

ชิ้นงานรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
คะแนน 

    อยางสม่ำเสมอ เตรียมถุงยังชีพให จึงรอนอบ
อาวทำใหเกิดฤดูรอน 
   น้ำทวม การกัดเซาะชายฝง ดินถลม 
แผนดินไหวและสึนามิ มีผลกระทบตอชีวิต
และสิ่งแวดลอมแตกตางกัน 
   มนุษยควรเรียนรูวิธีปฏิบัตตินใหปลอดภัย 
เชน ติดตามขาวสารอยางสม่ำเสมอ เตรียม
ถุงยังชีพให พรอมใชตลอดเวลา และปฏิบัติ
ตามคำสั่งของผูปกครองและเจาหนาที่อยาง
เครงครัดเมื่อเกิดภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติ
ภัย 
ประทับรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีต จนเกิดเปน
โครงสรางของซากหรือรองรอยของสิ่งมีชีวิต
ที่ปรากฏอยูในหิน ในประเทศไทยพบซากดึก
ดำบรรพที่หลากหลาย เชน พืช ปะการังหอย 
ปลา เตา ไดโนเสาร และรอยตีนสัตว 
   ซากดึกดำบรรพสามารถใชเปนหลักฐาน
หนึ่งท่ีชวยอธิบายสภาพแวดลอมของพ้ืนที่ใน
อดีตขณะเกิดสิ่งมีชีวิตนั้น เชน หากพบซาก
ดึกดำบรรพของหอยน้ำจืด สภาพแวดลอม
บริเวณนั้นอาจเคยเปนแหลงน้ำจืดมากอน 
และหากพบซากดึกดำบรรพของพืช  
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ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

ชื่อบท 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ 

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/

ชิ้นงานรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
คะแนน 

    สภาพแวดลอมบริเวณนั้นอาจเคยเปนปามา
กอน นอกจากนี้ซากดึกดำบรรพยังสามารถ
ใชระบุอายุของหิน และเปนขอมูลใน
การศกึษาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 

    

7 ปรากฏกา
รณทาง
ธรรมชาต ิ

ปรากฏการ
ณทาง
ธรรมชาติ
และธรณี 

ว 3.2  
   ป.6/4   
   ป.6/5   

ลมบก ลมทะเล และมรสุม เกิดจากพ้ืนดิน
และพื้นน้ำ รอนและเย็นไมเทากันทำให
อุณหภูมิอากาศเหนือพื้นดินและพื้นน้ำ
แตกตางกัน จึง 

    สำรวจ 
ศึกษา และ
นำเสนอภัย
พิบัติที่ควร
ระวัง 

15 10 

 และธรณี
พิบัติภัย 

พิบัติภัย    ป.6/6   
   ป.6/7   
   ป.6/8 
 

เกิดการเคลื่อนที่ของอากาศจากบริเวณท่ีมี
อุณหภูมิต่ำไปยังบริเวณท่ีมีอุณหภูมิสูง ลม
บกและลมทะเลเปนลมประจำถิ่นท่ีพบ
บริเวณ 
 
 

      
 

   และปองกัน
ในชุมชน 
ทองถิ่นของ
นักเรียน พรอม
เสนอแนวทาง
ปองกัน ระวัง 
รับมือ 
  นำเสนอ
ผลกระทบจาก
ปรากฏการณ
โลกรอนที่มีตอ
ตนเอง และ
ชุมชนตนเอง 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
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ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

ชื่อบท 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ 

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/

ชิ้นงานรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
คะแนน 

8 ดารา
ศาสตร
และ
เทคโนโลยี
อวกาศ 

ดาราศาสตร
และเทคโนโลยี
อวกาศ 

ว 3.1  
   ป.6/1   
   ป.6/2   
 

เมื่อโลกและดวงจันทร โคจรมาอยูในแนว
เสนตรงเดียวกันกับดวงอาทิตยในระยะทางที่
เหมาะสมทำใหดวงจันทรบังดวงอาทิตย เงา
ของดวงจันทรทอดมายัง   โลก ผูสังเกตที่อยู
บริเวณเงาจะมองเห็นดวงอาทิตยมืดไป เกิด
ปรากฏการณสุริยุปราคาซึ่งมีทั้ง 

     โลกโคจรรอบดวงอาทิตย 
และดวงจันทรจะโคจรรอบโลก   
เมื่อดวงอาทิตย ดวงจันทร และ
โลกโคจรมาอยูในระนาบ
เดียวกัน จึงทำใหเกิด
ปรากฏการณการ   

ศึกษาคนควา 
อธิบายการเกิด
ปรากฏการณ
จันทรุปราคาและ
สุริยุปราคา 

7 5 

       
 

   สุริยุปราคาเต็มดวง สุริยุปราคาบางสวน
และสุริยุปราคาวงแหวน หากดวงจันทรและ
โลกโคจรมาอยูในแนวเสนตรงเดียวกันกับ
ดวงอาทิตย แลวดวงจันทรเคลื่อนที่ผานเงา
ของโลก จะมองเห็นดวงจันทรมืดไปเกิด
ปรากฏการณจันทรุปราคา ซึ่งมีทั้ง
จันทรุปราคาเต็มดวง และจันทรุปราคา
บางสวน 
   เทคโนโลยีอวกาศเริ่มจากความตองการ
ของมนุษยในการสำรวจวัตถุทองฟาโดยใชตา
เปลา 
กลองโทรทรรศน และไดพัฒนาไปสูการ
ขนสงเพ่ือสำรวจอวกาศดวยจรวดและยาน
ขนสงอวกาศ 
และยังคงพัฒนาอยางตอเนื่อง ปจจุบันมีการ

บดบังกันระหวางดวงอาทิตย 
ดวงจันทร และโลก เรียกวา 
การเกิดสุริยุปราคาและ
จันทรุปราคา  
   พัฒนาการของเทคโนโลยี
อวกาศมีความสำคัญตอการ
พัฒนาเทคโนโลยีตางๆ บนโลก 
เพ่ือใหเกิดประโยชนในการ
ดำรงชีวิตของมนุษย เทคโนโลยี
อวกาศบางประเภทมนุษย
สามารถนำมาประยุกตใชใน
ชีวิตประจำวันได 
 

    
 
 
   สำรวจ
คนควา และ
นำเสนอ
เก่ียวกับ
ประโยชนของ
เทคโนโลยี
อวกาศที่ตนเอง
ไดรับ 
 

  
 
 
5 
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นำเทคโนโลยีอวกาศบางประเภทมา
ประยุกตใชในชีวิตประจำวัน เชน การใช
ดาวเทียมเพ่ือการสื่อสาร การพยากรณ
อากาศ หรือการสำรวจ 
ทรัพยากรธรรมชาติ การใชอุปกรณวัดชีพจร
และการเตนของหัวใจ หมวกนิรภัย ชุดกีฬา 

รวม 16 ตัวชี้วัด  - 80 

คะแนนปลายป การทดสอบ - 20 

ภาระงาน การปฏิบตั ิ 80 100 
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โครงสรางรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา เทคโนโลยี 6 ชั้น ประถมศึกษาปที่ 6           จำนวน  
๔๐ ชั่วโมง 

สัดสวนคะแนน ระหวางป : ปลายป =  ๗๐ : ๓๐ 

ที ่
ชื่อหนวย     

การเรียนรู 

มาตรฐานการ

เรียนรู/

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 

เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

1 รับนองใหม หัว

ใจปงๆ 

มาตรฐาน ว 

4.2  ป 6/1  

- การแกปญหาอยางเปนขั้นตอนจะ

ช ว ย ให แ ก ป ญ ห า ได อ ย า ง มี  

ประสิทธิภาพ 

- การใชเหตุผลเชิงตรรกะเปนการ

น ำ ก ฎ เก ณ ฑ ห รื อ เงื่ อ น ไข ที่

ครอบคลุมทุกกรณีมาใชพิจารณา

ในการแกปญหา 

- แนวคิดของการทำงานแบบวนซ้ำ 

และเงื่อนไข 

-การพิจารณากระบวนการทำงานที่

มีการทำงานแบบวนซ้ำหรือเงื่อนไข

เป น วิ ธี ก า ร ที่ จ ะ ช ว ย ให ก า ร

ออกแบบวิธีการแกปญหาเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ 

- การใชเหตุผลเชิงตรรกะในการ

แกปญหา 

- การเขียนผังงานเพื่อแสดงข้ันตอนการ

แกปญหาหรือการทำงาน 

- การเปรียบเทียบสิ่งของสามารถทำได

หลายวิธี เชน เปรียบเทียบทีละชิ้น หรือ

แบงสิ่งของออกเปนกลุมแลวนำมา

เปรียบเทียบกัน 

- วิธีการแกปญหาหนึ่งหนึ่งมีไดหลายวิธี 

แตละวิธีอาจมีจำนวนขั้นตอนที่ไมเทากัน 

แตสามารถแกปญหาไดเชนเดียวกัน 

- การแสดงข้ันตอนในการแกปญหา

สามารถทำไดโดยเขียนรหัสลำลองหรือ

เขียนผังงาน ผังงาน (flowchart) ใช

แฟมสะสมงาน 6 15 
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ที ่
ชื่อหนวย     

การเรียนรู 

มาตรฐานการ

เรียนรู/

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 

เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

- ตัวอยางปญหา เชน การคนหา

เลขหนาท่ีตองการให เร็วที่สุดการ

ทายเลข 1  - 1 ,000,000 โดย

ตอบใหถูกภายใน 20 คำถาม การ

คำนวณเวลาในการเดินทาง โดย

คำนึงถึงระยะทาง เวลาจุดหยุดพัก 

ออกแบบหรือวางแผนขั้นตอนการ

ทำงาน ชวยใหเขาใจขั้นตอนและ เห็น

ภาพการทำงานที่ชัดเจนขึ้น และ

สามารถตรวจสอบยอนกลับเมื่อพบ

ขอผิดพลาดในการทำงานได นอกจากนี้

เราสามารถใชผังงาน แสดงขั้นตอนการ

ทำงานตางๆในชีวิตประจำวันไดดวย 

สัญลักษณที่ใชในการเขียนผังงานเชน 

เริ่มตน/จบ การปฏิบัติงาน การตัดสินใจ 

ทิศทาง 

2 คลิปซอน ซอน

เงื่อน 

 มาตรฐาน ว 

4.2  ป 6/4 

- อั นตรายจากการใช งานและ

อาชญากรรมทาง อินเทอร เน็ต 

แนวทางในการปองกัน 

- วิธีกำหนดรหัสผาน 

- การกำหนดสิทธิ์การใชงาน (สิทธิ์

ในการเขาถึง) 

- แน วท างการตรวจสอบ และ

ปองกันมัลแวร 

- การละเมิดลิขสิทธิ์ 

- การปกปองสิทธิ์ของตนเอง 

- การไมละเมิดความเปนสวนตัว 

- หากตองการนำภาพ ขอความ หรือ

ผลงานของผูอ่ืนไปใชเพื่อการศึกษาควร

บอกที่มาของขอมูลเพ่ือใหเกียรติแก

เจาของขอมูล 

- การปกปองสิทธิ์ในผลงานของตนเอง

- แฟมสะสมงาน 4 10 
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ที ่
ชื่อหนวย     

การเรียนรู 

มาตรฐานการ

เรียนรู/

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 

เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

- อันตรายจากการติดตั้งซอฟตแวร

ที่อยูบนอินเทอรเน็ต 

 

ทำไดโดยใสชื่อแสดงความเปนเจาของให

ชัดเจน การคดัลอกผลงานผูอ่ืนไปเปน

ผลงานของตนเองเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ 

ซึ่งมีความผิดตามกฎหมาย  

- การนำภาพหรือขอมูลของผูอ่ืนไป

เผยแพรในที่สาธารณะหรือบนสื่อสังคม

โดยไมไดรับอนุญาต เปนการละเมิด

ความเปนสวนตัวของผูอ่ืน 

- ไมควรบันทึกภาพหรือวีดีโอใน

สถานพยาบาลเพราะอาจเปนการละเมิด

สิทธิของผูปวย และกีดขวางการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 

3 เดินตามเสน

เลนตามสคริปต 

มาตรฐาน ว 

4.2  ป 6/1 

มาตรฐาน ว 

4.2  ป 6/2 

- การแกปญหาอยางเปนขั้นตอนจะ

ช ว ย ให แ ก ป ญ ห า ได อ ย า ง มี  

ประสิทธิภาพ 

- การใชเหตุผลเชิงตรรกะเปนการ

น ำ ก ฎ เก ณ ฑ ห รื อ เงื่ อ น ไข ที่

ครอบคลุมทุกกรณีมาใชพิจารณา

- การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข 

- การตรวจสอบและแกไขขอผิดพลาด

ของโปรแกรม 

- กอนลงมือเขียนโปรแกรมควรวางแผน

ลำดับขั้นตอนในการทำงาน โดยเขียน

- ชิ้นงานโปรแกรม 

Scratch  

4 10 
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ที ่
ชื่อหนวย     

การเรียนรู 

มาตรฐานการ

เรียนรู/

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 

เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

ในการแกปญหา 

- แนวคิดของการทำงานแบบวนซ้ำ 

และเงื่อนไข 

-การพิจารณากระบวนการทำงานที่

มีการทำงานแบบวนซ้ำหรือเงือ่นไข

เป น วิ ธี ก า ร ที่ จ ะ ช ว ย ให ก า ร

ออกแบบวิธีการแกปญหาเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ 

- ตัวอยางปญหา เชน การคนหา

เลขหนาที่ตองการให เร็วท่ีสุดการ

ทายเลข 1 - 1,000,000 โดย

ตอบใหถูกภายใน 20 คำถาม การ

คำนวณเวลาในการเดินทาง โดย

คำนึงถึงระยะทาง เวลาจุดหยุดพัก 

- การออกแบบโปรแกรมสามารถ

ทำไดโดยเขียนเปนขอความหรือผัง

งาน 

- การออกแบบและเขียนโปรแกรม

เปนรหัสลำลองหรือผังงาน 

- บล็อกคำสั่ง color…is touching…? 

อยูในกลุมบล็อก Sensing ใชตรวจสอบ

การสัมผัสระหวางสี 

- ตัวแปร (variable) เปนชื่อที่กำหนด

ขึ้นมาเพื่อเก็บขอมูลบางอยาง 

- การนับจำนวนสามารถใชบล็อกคำสั่งท่ี

อยูในกลุมบล็อก Variables (ตัวแปร) 

ดังนี้ บล็อกคำสั่ง set … to ใชสำหรับ

กำหนดคาใหกับตัวแปร และบล็อกคำสั่ง 

change … by ใชสำหรับ เปลี่ยนคาตัว

แปรใหเพ่ิมข้ึนหรือลดลงจากเดิมตาม

จำนวนที่กำหนด 

- บล็อกคำสั่ง touching ใชสำหรับ

ตรวจสอบการสัมผัสตัวชี้เมาสเสนขอบ

หรือตัวละคร 

- บล็อกคำสั่ง wait until ใชสำหรับ

กำหนดใหโปรแกรมหยุดรอจนกระทั่ง
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ที ่
ชื่อหนวย     

การเรียนรู 

มาตรฐานการ

เรียนรู/

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 

เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

ที่มีการใชตัวแปรการวนซ้ำ การ

ตรวจสอบเงื่อนไข 

- หากมีขอผิดพลาดใหตรวจสอบ

การทำงานทีละคำสั่งเมื่อพบจุดที่

ทำใหผลลัพธไมถูกตอง ใหทำการ

แกไขจนกวาจะไดผลลัพธท่ีถูกตอง 

- การฝกตรวจหาขอผิดพลาดจาก

โปรแกรมของผู อ่ืนจะชวยพัฒนา

ทักษะการหาสาเหตุของปญหาไดดี

ยิ่งข้ึน 

- ตัวอยางโปรแกรม เชน โปรแกรม

เกม โปรแกรมหาคา ค.ร.น. เกมฝก

พิมพ 

- ซอฟตแวรที่ใชในการเขียน

โปรแกรม เชน Scratch, logo 

เงื่อนไขเปนไปตามที่กำหนด แลวจึง

ทำงานตอ 

- บล็อกคำสั่ง not อยูในกลุมบล็อก 

Operators ใชเปลี่ยนเงื่อนไขที่นำมาตอ

ดานหลัง ใหเปนเงื่อนไขที่ตรงขามกัน 

- บล็อกคำสั่ง stop all อยูในกลุมบล็อก

Control ชัยยุทธการทำงานทั้งหมดของ

โปรแกรม 

- บล็อกคำสั่งเทากับ (=) อยูในกลุม

บล็อก Operators ใชเปรียบเทียบคา 2 

คา 

4 สิงสยอง 

สำรองอิ่ม 

มาตรฐาน ว 

4.2  ป 6/4 

- อั นตรายจากการใช งานและ

อาชญากรรมทาง อินเทอร เน็ต 

- การใชเทคโนโลยีสารสนเทศทำงาน

รวมกันอยางปลอดภัย 

- แฟมสะสมงาน 4 10 
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ที ่
ชื่อหนวย     

การเรียนรู 

มาตรฐานการ

เรียนรู/

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 

เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

แนวทางในการปองกัน 

- วิธีกำหนดรหัสผาน 

- การกำหนดสิทธิ์การใชงาน (สิทธิ์

ในการเขาถึง) 

- แน วท างการตรวจสอบ และ

ปองกันมัลแวร 

- อันตรายจากการติดตั้งซอฟตแวร

ที่อยูบนอินเทอรเน็ต 

 

- การสำรองขอมูล 

- ระบบปฏิบัติการ (Operating 

System: OS) คือโปรแกรมพื้นฐานที่

ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร แทปเล็ต 

และสมารทโฟน ใหสามารถใช

หนวยความจำ ฮารดดิสก ระบบ

เครือขาย ไดอยางมีประสิทธิภาพ และ

ชวยจัดการโปรแกรมอ่ืนๆใหสามารถ

ทำงานรวมกันได 

- คลาวด (cloud) เปนบริการบน

อินเทอรเน็ต ซึ่งนอกจากจะใหบริการ

พ้ืนที่ในการจัดเก็บขอมูลแลว ยังมี

บริการอ่ืนๆ เชน โปรแกรมเอกสาร และ

โปรแกรมสำหรับธุรกิจตางๆ 

- ฮารดดิสก (hard disk) เปนอุปกรณ

จัดเก็บขอมูลชนิดหนึ่ง มีทัง้แบบติดตั้ง

ภายในเครื่องคอมพิวเตอรและแบบ

พกพาได 
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ที ่
ชื่อหนวย     

การเรียนรู 

มาตรฐานการ

เรียนรู/

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 

เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

- การสำรองขอมูล (Backup) คือการ

คัดลอกขอมูลสำคัญไปเก็บไวอีกที่หนึ่ง 

เชน ยูเอสบีไดรฟ (USB drive) 

ฮารดดิสก คลาวด เมื่อขอมูลตนฉบับสูญ

หายหรือถูกทำลายก็สามารถกูคืน 

(restore) จากขอมูลที่สำรองไวได และ

ควรมีการสำรองขอมูลท่ีสำคัญไวอยาง

สม่ำเสมอ เมื่อมีการสำรองขอมูลหรือ

ไฟลหลายๆ ไฟลแลว วิธีการสังเกตวา 

ไฟลใดคือไฟลลาสุด สามารถดูไดจาก

ขอมูลที่แกไขลาสุด (Date Modified) 

- เม่ือตองการดาวนโหลดโปรแกรมบน

อินเทอรเน็ตควรดาวนโหลดจากเว็บไซต

ที่เปนทางการเทานั้น 

- การแชรโฟลเดอรบนคลาวด สามารถ

แชรไดสองวิธี คือ แชรโดยการสงลิงค

และแชรโดยการกำหนดที่อยูอีเมล ซึ่ง

สามารถกำหนดสิทธิ์เขาถึงโฟลเดอรได 

เชน ทุกคนท่ีมีลิงคเอกสารนี้สามารถ
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ที ่
ชื่อหนวย     

การเรียนรู 

มาตรฐานการ

เรียนรู/

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 

เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

แกไขไฟลได (Anyone with the link 

can edit) มองเห็นไดเทานั้นแตแกไข

ขอมูลไมได (View only หรือ Read 

Only) แกไขไฟลได (Can organize, 

add and edit) 

5  คางคาวกิน

กลวย 

 มาตรฐาน ว 

4.2  ป 6/1 

มาตรฐาน ว 

4.2  ป 6/2 

- การแกปญหาอยางเปนขั้นตอนจะ

ช ว ย ให แ ก ป ญ ห า ได อ ย า ง มี  

ประสิทธิภาพ 

- การใชเหตุผลเชิงตรรกะเปนการ

น ำ ก ฎ เก ณ ฑ ห รื อ เงื่ อ น ไข ที่

ครอบคลุมทุกกรณีมาใชพิจารณา

ในการแกปญหา 

- แนวคิดของการทำงานแบบวนซ้ำ 

และเงื่อนไข 

-การพิจารณากระบวนการทำงานที่

มีการทำงานแบบวนซ้ำหรือเงือ่นไข

เป น วิ ธี ก า ร ที่ จ ะ ช ว ย ให ก า ร

ออกแบบวิธีการแกปญหาเปนไป

- การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข 

- การเขียนโปรแกรมเพื่อสุมคา 

- การเขียนโปรแกรมโดยใชตัวแปร 

- การเขียนโปรแกรมตรวจสอบการกด

แปนพิมพจากผูใช 

- การตรวจสอบ และแกไขขอผิดพลาด

ของ โปรแกรม 

- การวางแผนและออกแบบงานกอนลง

มือเขียนโปรแกรมจะชวยใหเกิดความ

เขาใจในเปาหมายการทำงานไดชัดเจน- 

ขึ้น 

- แฟมสะสมงาน 6 15 
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ที ่
ชื่อหนวย     

การเรียนรู 

มาตรฐานการ

เรียนรู/

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 

เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

อยางมีประสิทธิภาพ 

- ตัวอยางปญหา เชน การคนหา

เลขหนาที่ตองการให เร็วท่ีสุดการ

ทายเลข 1 - 1,000,000 โดย

ตอบใหถูกภายใน 20 คำถาม การ

คำนวณเวลาในการเดินทาง โดย

คำนึงถึงระยะทาง เวลาจุดหยุดพัก 

- การออกแบบโปรแกรมสามารถ

ทำไดโดยเขียนเปนขอความหรือผัง

งาน 

- การออกแบบและเขียนโปรแกรม

ที่มีการใชตัวแปรการวนซ้ำ การ

ตรวจสอบเงื่อนไข 

- หากมีขอผิดพลาดใหตรวจสอบ

การทำงานทีละคำสั่งเมื่อพบจุดที่

ทำใหผลลัพธไมถูกตอง ใหทำการ

แกไขจนกวาจะไดผลลัพธท่ีถูกตอง 

- การฝกตรวจหาขอผิดพลาดจาก

- บล็อกคำสั่ง when key presses อยู

ในกลุมบล็อก Events ใชสำหรับ

ตรวจสอบเหตุการณวามีการกด

แปนพิมพหรือไม และโปรแกรมจะทำ

ตามคำสั่งถัดไปหากมีการกดแปนพิมพที่

ระบุไว 

- การคัดลอกสคริปตหรือบล็อกคำสั่งทำ

ไดโดยการคลิกขวาแลวเลือกคำสั่ง 

Duplicate นอกจากนี้อาจคัดลอกโดย

คลิกที่สคริปตหรือบล็อกคำสั่งนั้นแลว

ลากไปวางที่ชื่อตัวละครที่ตองการ

คัดลอก 

- ตัวละครหนึ่งตัวสามารถมีสคริปตได

มากกวาหนึ่งสคริปต เพ่ือใชแบงสวนการ

ทำงานใหชัดเจนและเขาใจงายข้ึน 

- บล็อกคำสั่ง next costume ใชแสดง

ชุดตัวละครถัดไป บล็อกคำสั่ง pick 

random อยูในกลุม Operators ใช
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ที ่
ชื่อหนวย     

การเรียนรู 

มาตรฐานการ

เรียนรู/

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 

เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

โปรแกรมของผู อ่ืนจะชวยพัฒนา

ทักษะการหาสาเหตุของปญหาไดดี

ยิ่งข้ึน 

- ตัวอยางโปรแกรม เชน โปรแกรม

เกม โปรแกรมหาคา ค.ร.น. เกมฝก

พิมพ 

- ซอฟตแวรที่ใชในการเขียน

โปรแกรม เชน Scratch, logo 

สำหรับสูงคาโดยการระบุเปนชวง 

- กลุมบล็อก Operators มีคำสั่งท่ีใช

เปรียบเทียบคาหรือตรวจสอบเงื่อนไข 

เชน คำสั่ง and (และ) คำสั่ง or (หรือ) 

โดยคำสั่ง and (และ) ใชสำหรับ

ตรวจสอบเงื่อนไขสองเงื่อนไข จะใหคา

เปนจริงก็ตอเมื่อทั้งสองเงื่อนไขเปนจริง 

สวนคำสั่ง or (หรือ) ใชสำหรับ

ตรวจสอบเงื่อนไขสองเงื่อนไข โดยจะให

คาเปนจริงก็ตอเมื่อเงื่อนไขใดเงื่อนไข

หนึ่งเปนจริง หรือทั้งสองเงื่อนไขเปนจริง 

- คำสั่ง if else ใชตรวจสอบเงื่อนไข 

โดยถาเงื่อนไขเปนจริงโปรแกรมจะทำ

ตามคำสั่งท่ีอยูถัดไป แตถาเงื่อนไขเปน

เท็จโปรแกรมจะทำตามคำสั่งที่อยูตอ

จาก else  

- การกดแปนพิมพซ้ำซ้ำอาจทำให

คียบอรดชำรุดจึงควรใชงานอยาง
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ที ่
ชื่อหนวย     

การเรียนรู 

มาตรฐานการ

เรียนรู/

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 

เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

ระมัดระวังและดูแลรักษาใหใชงานได

นาน ไมควรใชคอมพิวเตอรนานเกินไป 

ควรแบงเวลาไปวิ่งเลนกับเพ่ือนๆหรือทำ

กิจกรรมอ่ืนๆ 

6 เรื่องวุนๆ 

หนังสือรุน

ออนไลน 

มาตรฐาน ว 

4.2  ป 6/4 

- อั นตรายจากการใช งานและ

อาชญากรรมทาง อินเทอร เน็ต 

แนวทางในการปองกัน 

- วิธีกำหนดรหัสผาน 

- การกำหนดสิทธิ์การใชงาน (สิทธิ์

ในการเขาถึง) 

- แน วท างการตรวจสอบ และ

ปองกันมัลแวร 

- อันตรายจากการติดตั้งซอฟตแวร

ที่อยูบนอินเทอรเน็ต 

 

- การใชเอกสารออนไลนรวมกัน 

- การกำหนดสิทธิ์การใชงาน (สิทธิ์ใน

การเขาถึง) 

- โปรแกรมเอกสารออนไลน ชวยทำให

ทุกคนสามารถแกไขเอกสารพรอมกันได

แมจะอยูคนละที่ และสามารถทราบได

วาใครกำลังพิมพหรือแกไขอะไรใน

เอกสารบาง นอกจากนี้ยังสามารถ

กำหนดสิทธิ์ของแตละคน โดยคลิกที่ปุม

แชรหรือเลือกสิทธิ์ในการเขาถึง เชน 

แกไขได (can edit) แสดงความคิดเห็น

ได (cam comment) หรือดูไดอยาง

เดียว (can view) 

- เวอรชัน (version) คือรุนของเอกสาร 

- แฟมสะสมงาน 6 15 
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ที ่
ชื่อหนวย     

การเรียนรู 

มาตรฐานการ

เรียนรู/

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 

เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

โปรแกรมเอกสารออนไลนจะบันทึกการ

แกไขเอกสารไวเปนรุนๆ เราสามารถดู

ประวัติ (history) การแกไขเอกสาร และ

เรียกคืน (restore) เอกสารเวอรชั่นเกา

ได 

- สามารถทำงานรวมกันแบบออนไลน

โปรแกรมอ่ืนๆ เชน สไลดนำเสนอ

แบบฟอรม ตารางทำงาน ปฏิทิน 

- การจัดกลุมหัวขอหรือเรื่องราวจะชวย

ใหดูขอมูลไดงายข้ึนและมองเห็นขอมูลที่

มีความซ้ำซอนกันได 

7  รวบรวมรวม

แรง จัดแจง

ขอมูล 

มาตรฐาน ว 

4.2  ป 6/4 

- อั นตรายจากการใช งานและ

อาชญากรรมทาง อินเทอร เน็ต 

แนวทางในการปองกัน 

- วิธีกำหนดรหัสผาน 

- การกำหนดสิทธิ์การใชงาน (สิทธิ์

ในการเขาถึง) 

- การใชโปรแกรมตารางทำงานรวมกัน 

- การประมวลผลขอมูลเบื้องตน 

- โปรแกรมแบบฟอรมออนไลนชวยให

การทำแบบสอบถามสะดวกยิ่งข้ึน

สามารถดูการตอบกลับของผูตอบ

แบบสอบถามในรูปแผนภูมิได ทำให

- แฟมสะสมงาน 6 15 
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ที ่
ชื่อหนวย     

การเรียนรู 

มาตรฐานการ

เรียนรู/

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 

เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

- แน วท างการตรวจสอบ และ

ปองกันมัลแวร 

- อันตรายจากการติดตั้งซอฟตแวร

ที่อยูบนอินเทอรเน็ต 

 

เปรียบเทียบและสรุปขอมูลไดงายข้ึน 

- โปรแกรมตารางทำงานออนไลน 

สามารถกำหนดสิทธิ์ในการแกไข และ

ทำงานรวมกันได สูตรคำนวณที่ใชใน

โปรแกรมตารางทำงาน เชน 

SUM,COUNTIF,IF 

- COUNTIF ใชนับจำนวนเซลแบบมี

เงื่อนไข โดยตองระบุชวงเซล ที่ตองการ

นับและเงื่อนไข เชน นับเซลในชวง G2 

ถึง G20 ที่มีคาเทากับ 0 สูตรท่ีใชคือ 

=COUNTIF(G2:G20,0) 

- IF ใชสำหรับตรวจสอบเงื่อนไขเพ่ือ

แสดงภาพตามท่ีตองการ โดยระบุ

เงื่อนไขที่ตองการตรวจสอบและคาที่

ตองการ เชน ถาเซล G2 มีคาเทากับ 0 

ใหแสดงคา 1 ถาไมใช ใหแสดงคา 0 

สูตรท่ีใชคือ =IF(G2=0,1,0) 

- ตัวกรอง (Filter) ใชสำหรบักรองขอมูล
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ที ่
ชื่อหนวย     

การเรียนรู 

มาตรฐานการ

เรียนรู/

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 

เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

เพ่ือแสดงผลตามที่ตองการ 

8 น้ำนองเต็มตล่ิง 

คนความจริงให

กระจาง 

มาตรฐาน ว 

4.2  ป 6/3 

- การคนหาอยางมีประสิทธิภาพ 

เปนการคนหาขอมูลได ตรงตาม

ความตองการในเวลาท่ีรวดเร็วจาก

แหล งขอมูลที่  น าเชื่ อ ถือหลาย

แ ห ล ง  แ ล ะ ข อ มู ล ท่ี มี ค ว า ม

สอดคลองกัน 

- การใช เทคนิคการคนหาข้ันสูง 

เชน การใชตัวดำเนินการ การระบุ

รูปแบบของขอมูลหรือชนิดของไฟล 

- การจัดลำดับผลลัพธจากการ

คนหาของโปรแกรมคนหา 

- การเรียบเรียง สรุปสาระสำคัญ 

(บูรณาการกับวิชาภาษาไทย) 

 

- การคนหาขอมูลขั้นสูง 

- การประเมินความนาเชื่อถือของขอมูล 

- การเรียบเรียงและสรุปความจาก

แหลงขอมูลหลายแหลง 

- ตัวอยางเว็บไซตที่นาเชื่อถือ เชน 

เว็บไซตของหนวยงานดานการศึกษา 

เว็บไซตของหนวยงานราชการ 

- การคนหาขอมูลบนอินเทอรเน็ตแบบ

เฉพาะเจาะจง เชน การคนหาโดยระบุ

เว็บไซต ทำไดโดยพิมพคำคนที่ตองการ 

ตามดวย site: แลวตามดวยเว็บไซตที่

ตองการคนหา อยาคนหาตามชนิดไฟล

ทำไดโดยพิมพคำคนท่ีตองการ ตามดวย 

filetype: แลวตามดวยชนิดของไฟลท่ี

- แฟมสมงาน 3 7.5 
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ที ่
ชื่อหนวย     

การเรียนรู 

มาตรฐานการ

เรียนรู/

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 

เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

ตองการ 

- การคนหาโดยระบุชวงเวลาทำไดโดย

คลิกที่ปุมเครื่องมือ (Tools) จากนั้นคลิก

ที่ปุม เวลาใดก็ได (Any time) แลวคลิก

ที่คำสั่ง ระบุวาที่ (Custom range) เพ่ือ

ระบุชวงเวลาที่ตองการคนหา 

- หลังจากพิมพคำคนและไดผลการ

คนหาแลว ในกรณทีี่ตองการดูภาพที่

เก่ียวของสามารถคลิกที่คำวา “คนรูป” 

(Image) หากตองการคนหาวีดีโอใหคลิก

ที่คำวา “วิดีโอ” (Videos) นอกจากนี้ 

ยังสามารถคนหาขอมูลชนิดอ่ืนๆเชน 

ขาวสาร (News) แผนที ่(Maps) 

- การคนหาขอมูลเพ่ือทำรายงานควร

คนหาจากรายแรงและคนหาใหรอบดาน 

และสรุปขอมูลดวยภาษาของตนเอง 

หรือหาคนหาขอมูลจากรายแรงแลวไม

พบขอสรุปใหเขียนแสดงขอมูลที่แตกตาง
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ที ่
ชื่อหนวย     

การเรียนรู 

มาตรฐานการ

เรียนรู/

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 

เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

กัน และอางอิงแหลงท่ีมาเพ่ือใหผูอานได

ศึกษาเพิ่มเติมและหาขอสรุปไดเอง 

บรรณานุกรม เปนการอางอิงแหลงท่ีมา

ของขอมูลในทายเลม เพ่ือใหเกียรติ

เจาของผลงานและประโยชนตอผูอานใน

การศกึษาขอมูลเพ่ิมเติม 

9 ลงเรือลำใหญ 

ทองไปในโลก

กวาง 

 มาตรฐาน ว 

4.2  ป 6/4 

 

- อั นตรายจากการใช งานและ

อาชญากรรมทาง อินเทอร เน็ต 

แนวทางในการปองกัน 

- วิธีกำหนดรหัสผาน 

- การกำหนดสิทธิ์การใชงาน (สิทธิ์

ในการเขาถึง) 

- แน วท างการตรวจสอบ และ

ปองกันมัลแวร 

- อันตรายจากการติดตั้งซอฟตแวร

ที่อยูบนอินเทอรเน็ต 

 

- การปกปองขอมูลสวนตัว 

- การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศอยาง

ปลอดภัย 

- การเขียนขอความใหรายหรือดาวา

ผูอื่นผานสื่อสังคม ทำใหผูอ่ืนไดรับความ

เสียหาย ถือวาเปนการระรานทางไซ

เบอร (Cyberbullying) นอกจากนี้ การ

เผยแพรขอมูลผานสื่อสังคมยังมีความผิด

ตามกฎหมายอีกดวย วิธีการรับมือกับ

การระรานทางไซเบอรเบ้ืองตนคือแจงให

ผูปกครองหรือครูทราบ เพ่ือปกปอง

ตัวเองไมใหถูกกลั่นแกลง นอกจากนี้ไม

-แฟมสะสมงาน 4 10 
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ที ่
ชื่อหนวย     

การเรียนรู 

มาตรฐานการ

เรียนรู/

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 

เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

ควรโตตอบดวยวาจาหรือพิมพขอความที่

รุนแรงหรือไมสุภาพ 

- วิธีปฏิบัติในการใชงานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศอยางปลอดภัย เชน การตั้ง

รหัสผานที่มีความยาวเหมาะสม คาดเดา

ยาก เปลี่ยนรหัสผานตามระยะเวลาที่

เหมาะสม ปรับปรุงระบบปฏิบัติการของ

อุปกรณเทคโนโลยีที่ใชใหทันสมัยอยู

เสมอ ไมคลิก URL ที่นาสงสัยที่สงมากับ

อีเมลหรือขอความ หากพบปญหาใหแจง

ผูใหญ และควรออกจากระบบทุกครั้ง

เมื่อเลิกใชงาน โดยเฉพาะการใชอุปกรณ

คอมพิวเตอรสาธารณะหรือของผูอื่น 

- สมารทโฟน มีระบบติดตามตำแหนง 

(location) โดยใชสัญญาณจีพีเอส 

(GPS) หรือสัญญาณไวไฟ (Wi-Fi) เรา

สามารถปดระบบนี้ไดจากเมนูของ

อุปกรณแตละชนิด ซึ่งอาจมีวิธีการที่
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ที ่
ชื่อหนวย     

การเรียนรู 

มาตรฐานการ

เรียนรู/

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 

เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

แตกตางกัน 

รวม    40 100 

รวมทั้งรายวิชา 100 
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โครงสรางรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ว21101 ชื่อรายวิชาวิทยาศาสตร 1 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 60 ชั่วโมง 

สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค =  70 : 30 

ที ่
ชื่อหนวย     

การเรียนรู 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 

ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 

เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

1 สารรอบตัว ว 2.1   

ม.1/1   

ม.1/2  

ม.1/3   

ม.1/4   

ม.1/5   

ม.1/6   

ม.1/7   

ม.1/8   

ม.1/9   

  ม.1/10    

 ธาตุแตละชนิดมีสมบัติเฉพาะตัว และ
มีสมบัติทางกายภาพ บางประการ
เหมือนกันและบางประการตางกัน 
ซึ่ งสามารถนำมาจัดกลุมธาตุ เปน
โลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ ธาตุโลหะ
มีจุดเดือด จุดหลอมเหลวสูง มีผิวมัน
วาว นำความรอน นำไฟฟา ดึงเปน
เสนหรือตีเปนแผนบางๆ ได และมี
ความหนาแนนทั้ งสูงและต่ำ ธาตุ
อโลหะ มีจุดเดือด จุดหลอมเหลวต่ำ 
มีผิวไม     มันวาว ไมนำความรอน 
ไมนำไฟฟา เปราะแตกหักงาย และ      
มีความหนาแนนต่ำ ธาตุกึ่งโลหะมี
สมบัติบางประการเหมือนโลหะ และ
สมบัติบางประการเหมือนอโลหะ 

 ธาตุโลหะ อโลหะ และก่ึงโลหะ ท่ี
สามารถแผ รังสี ได  จัด เป น  ธาตุ
กัมมันตรังส ี 

 ธาตุมีทั้งประโยชนและโทษ การใช

สารรอบตัวประกอบไปดวย
ธาตุและสารประกอบ  

สารแตละชนิดมีสมบัติทาง
กายภาพและสมบัติทางเคมีที่
เหมือนและแตกตางกัน  

ความรอนเปนปจจัยหนึ่งที่
ทำใหสถานะของสาร ซึ่งเปน
ส ม บั ติ ท า ง ก า ย ภ า พ
เปลี่ยนแปลงไป 

สารบริสุทธิ์  คือ สารที่มี
องคประกอบเพียงชนิดเดียว 
ป ระกอบ ไปด วยธาตุ และ
สารประกอบ โดยธาตุแบง
ออกเปนธาตุโลหะ ธาตุ ก่ึง
โลหะ และธาตุอโลหะ ซึ่งธาตุ
บางชนิดสามารถแผรังสีได 
เรียกวา ธาตุกัมมันตรังสี เมื่อ
ธาตุ ม ากกว าหนึ่ งชนิ ดมา
รวมกันทางเคมีกลายเป น

-แฟมสะสมผลงาน 

-การทดลองแยก

สาร 

-แผนผังความคิด 

-แบบฝกทักษะ 

-แบบจำลอง

โครงสรางอะตอม 

26 30 



388 
 

ธาตุ โลหะ อโลหะ ก่ึ งโลหะธาตุ
กัมมันตรังสี ควรคำนึงถึงผลกระทบ
ตอสิ่งมีชีวิต สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ
และสังคม 

 สารบริสุทธิ์ประกอบดวยสารเพียง
ชนิดเดียว สวนสารผสมประกอบดวย
สารตั้งแต 2 ชนิดข้ึนไป สารบริสุทธิ์
แตละชนิดมีสมบัติบางประการที่เปน
คาเฉพาะตัว เชน จุดเดือดและจุด
หลอมเหลวคงที่  แตสารผสมมี จุด
เดือดและจุดหลอมเหลวไมคงที่  
ขึ้นอยูกับชนิดและสัดสวนของสารที่
ผสมอยูดวยกัน 

 ส ารบ ริ สุ ท ธิ์ แ ต ล ะช นิ ด มี ค ว าม
หนาแนน หรือมวลตอหนึ่ งหนวย
ปริมาตรคงท่ี เปนคาเฉพาะของสาร
นั้น ณ สถานะ และอุณหภูมิหนึ่ง แต
สารผสมมีความหนาแนนไมคงท่ี  
ขึ้นอยูกับชนิดและสัดสวนของสารที่
ผสมอยูดวยกัน 

 สารบริสุทธิ์แบ งออกเปนธาตุและ
สารประกอบ  

 ธาตุประกอบดวยอนุภาคที่เล็กที่สุดที่
ยังแสดงสมบัติของธาตุนั้น เรียกวา 
อะตอม ธาตุแตละชนิดประกอบดวย

ส า รป ร ะ ก อ บ ที่ มี ส ม บั ติ
แตกตางไปจากธาตุเดิมที่เปน
องคประกอบ 
สารมากกวาหนึ่งชนิดมาผสม

กันเรียกวา สารผสม บางชนิด

ผสมเปนเนื้อเดียวกัน เรียกวา 

สารละลาย บางชนิดผสมไมเปน

เนื้อเดียวกัน เชน สารแขวนลอย 

คอลลอยด  เปนตน 
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อะตอม เพี ยงชนิ ด เดี ยว  และไม
สามารถแยกสลายเปนสารอ่ืนไดดวย
วิ ธีท างเคมี  ธาตุ เขี ยน แท น ด วย
สัญลักษณธาตุ สารประกอบเกิดจาก
อะตอมของธาตุตั้งแต 2 ชนิดข้ึนไป
รวมตัวกันทางเคมีในอัตราสวนคงที่ 
มี ส มบั ติ แตกต างจากธาตุ ที่ เป น
องคประกอบ สามารถแยกเปนธาตุ
ไ ด ด ว ย วิ ธี ท า ง เ ค มี  ธ า ตุ แ ล ะ
สารประกอบสามารถเขียนแทนได
ดวยสูตรเคม ี

 อะตอ ม ป ระก อ บ ด วย โป รต อ น 
นิวตรอน และอิเล็กตรอน โปรตอน   
มีประจุไฟฟาบวก ธาตชุนิดเดียวกันมี
จำนวนโปรตอนเทากัน และเปนคา
เฉพาะของธาตุนั้น  นิ วตรอนเปน
กลางทางไฟฟา สวนอิเล็กตรอนมี
ประจุไฟฟาลบ เม่ืออะตอมมีจำนวน
โปรตอนเทากับจำนวนอิเล็กตรอนจะ
เปนกลาง  ทางไฟฟา โปรตอนและ
นิวตรอนรวมกันตรงกลางอะตอม
เรียกวานิวเคลียส สวนอิเล็กตรอน
เคลื่อนที่อยูในที่วางรอบนิวเคลียส 

 สสารทุกชนิดประกอบดวยอนุภาค 
โดยสารชนิ ด เดียว กันที่ มีสถานะ
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ของแข็ง ของเหลว แกส จะมีการ
จั ด เรี ย งอนุ ภ าค  แรงยึ ด เห นี่ ย ว
ระหวางอนุภาค การเคลื่อนที่ของ
อนุภาคแตกตางกัน ซึ่งมีผลตอรูปราง
และปริมาตรของสสาร  

 อนุภาคของของแข็งเรียงชิดกัน มีแรง
ยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาคมากที่สุด 
อนุภาคสั่นอยู กับท่ี ทำให มีรูปราง
และปริมาตรคงที ่ 

 อนุภาคของของเหลวอยูใกลกัน มี
แรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาคนอย
กว าขอ งแ ข็ ง  แต ม ากกว าแก ส 
อนุภาคเคลื่อนที่ไดแตไมเปนอิสระ
เทาแกส ทำให มีรูปรางไมคงที่  แต
ปริมาตรคงที ่ 

 อนุภาคของแกสอยูหางกันมาก มีแรง
ยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาคนอยที่สุด 
อนุภาคเคลื่อนที่ ไดอยางอิสระทุก
ทิศทาง ทำใหมีรูปรางและปริมาตร
ไมคงท่ี 

 ความรอนมีผลตอการเปลี่ยนสถานะ
ของสสาร เมื่ อ ให ค วามร อนแก
ของแข็ง อนุภาคของของแข็ง จะมี
พลังงานและอุณหภูมิเพ่ิมขึ้นจนถึง
ระดับหนึ่ ง ซึ่งของแข็งจะใชความ
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รอน   ในการเปลี่ยนสถานะเปน
ของเหลว เรียกความรอนที่ใชในการ
เปลี่ ยนสถานะจากของแข็ งเป น
ของเหลววา ความรอนแฝงของการ
หลอม เหลว และอุณ หภู มิ ขณ ะ
เปลี่ยนสถานะจะคงท่ี เรียกอุณหภูมิ
นี้วา จุดหลอมเหลว  

 เมื่ อ ให ค ว าม ร อ น แ ก ข อ งเห ล ว 
อนุภาคของของเหลวจะมีพลังงาน
และอุณหภูมิเพ่ิมข้ึนจนถึงระดับหนึ่ง 
ซึ่งของเหลวจะใชความรอนในการ
เปลี่ยนสถานะเปนแกส เรียกความ
รอนที่ใชในการเปลี่ยนสถานะจาก
ของเหลวเปนแกสวา ความรอนแฝง
ของการกลายเปนไอ และอุณหภูมิ
ขณะเปลี่ยนสถานะจะคงที่  เรียก
อุณหภูมินี้วา จุดเดือด  

 เมื่ อทำให อุณหภูมิของแกสลดลง
จน ถึงระดั บหนึ่ งแก ส จะ เปลี่ ยน
สถานะเปนของเหลว  เรียกอุณหภูมิ
นี้ ว า  จุดควบแนน  ซึ่ งมี อุณหภูมิ
เดียวกับจุดเดือดของของเหลวนั้น  

 เมื่อทำใหอุณหภูมิของของเหลวลดลง
จนถึงระดับหนึ่ง ของเหลวจะเปลี่ยน
สถานะเปนของแข็ง เรียกอุณหภูมินี้
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วา    จุดเยือกแข็ง ซึ่ งมี อุณหภูมิ
เดียวกับ จุดหลอมเหลวของของแข็ง
นั้น 

2 หนวยของ

สิ่งมีชีวิต 

ว 1.2  

ม.1/1   

ม.1/2  

ม.1/3   

ม.1/4   

ม.1/5   

 

 เซลลเปนหนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต 
สิ่งมีชีวิตบางชนิดมีเซลลเพียงเซลล
เดียว เชน อะมีบา พารามีเซียม ยีสต 
บางชนิดมีหลายเซลล เชน พืช สัตว 

 โครงสรางพ้ืนฐานที่พบทั้งในเซลลพืช
และเซลลสัตว และสามารถสังเกตได
ดวยกลองจุลทรรศนใชแสง ไดแก  
เยื่ อหุ ม เซลล  ไซโทพลา-ซึม  และ
นิวเคลียส โครงสรางที่พบในเซลลพืช
แตไมพบในเซลลสัตว  ไดแก  ผนั ง
เซลล และคลอโรพลาสต  

 โครงสรางตาง ๆ ของเซลลมีหนาที่
แตกตางกัน  
- ผนังเซลล ทำหนาที่ใหความแข็งแรง

แกเซลล  
- เยื่อหุมเซลล ทำหนาที่หอหุมเซลล 

และควบคุมการลำเลียงสารเขาและ
ออกจากเซลล 

- นิวเคลียส ทำหนาที่ควบคุมการ
ทำงานของเซลล  

- ไซโทพลาซึม มีออรแกเนลลที่ทำ

สิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีเซลลเปน
ห น ว ย ที่ เ ล็ ก ท่ี สุ ด เ ป น
องคประกอบ ซึ่งสิ่งมีชีวิตบาง
ชนิดสามารถดำรงชีวิตอยูได
เพียงเซลล เดียว บางชนิ ด
จำเปนตองมีหลายเซลลมา
รวม กัน เป น เนื้ อ เยื่ อ  ซึ่ งมี
รูปรางและหนาที่แตกตางกัน 
ซึ่งองคประกอบพ้ืนฐานของ
เซลล ไดแก นิวเคลียส ไซโตพ
ลาซึม และเยื่อหุมเซลล  

ก ระบ วน ก าร แพ ร แ ล ะ
ออสโมซิสเปนกระบวนการที่
สิ่งมีชีวิตใชลำเลียงสารเขา
และออกจากเซลล 

-การใชกลอง

จุลทรรศน 

-โมเดลเซลลพืช

และเซลลสัตว 

-การทดลอง 

-แบบฝกทักษะ 

-แฟมสะสมผลงาน 

12 14 
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หนาที่แตกตางกัน  
- แวคิวโอล ทำหนาท่ีเก็บน้ำและสาร

ตาง ๆ  
- ไมโทคอนเดรีย ทำหน าที่ สลาย

ส ารอาห าร เพ่ื อ ให ได พ ลั ง งาน      
แกเซลล  

- คลอโรพลาสต เปนแหลงที่เกิดการ
สังเคราะหดวยแสง 

 เซลลของสิ่งมีชีวิตมีรูปรางลักษณะที่
หลากหลาย และมีความเหมาะสมกับ
ห น าที่ ข อ ง เซลลนั้ น  เช น  เซล ล
ประสาทสวนใหญมีเสนใยประสาท
เปนแขนงยาว นำกระแสประสาทไป
ยังเซลลอ่ืน ๆ ที่อยูไกลออกไป เซลล
ขนรากเปนเซลลผิวของรากที่มีผนัง
เซลลและเยื่อหุมเซลลยื่นยาวออกมา 
ลักษณะคลายขนเสนเล็ก ๆ เพ่ือเพ่ิม
พ้ืนที่ผิว  ในการดูดน้ำและแรธาต ุ

 พืชและสัตวเปนสิ่งมีชีวิตหลายเซลลมี
การจัดระบบ โดยเริ่มจากเซลลไปเปน
เนื้อเยื่อ อวัยวะ ระบบอวัยวะ และ
สิ่งมีชีวิต ตามลำดับ เซลลหลายเซลล
มารวมกันเปนเนื้อเยื่อ เนื้อเยื่อหลาย
ชนิดมารวมกัน และทำงานรวมกันเปน
อวัยวะ อวัยวะตาง ๆ ทำงานรวมกัน
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เปนสิ่งมีชีวิต นอกจากนี้ในกระดูก ฟน 
แ ล ะ ก ล า ม เนื้ อ จ ะ มี ธ า ตุ เป น
องคประกอบดวย 

 เซลลมีการนำสารเขาสูเซลลเพ่ือใชใน
กระบวนการตาง ๆ ของเซลล และมี
การขจัดสารบางอยางที่ เซลล ไม
ตองการออกนอกเซลล       การนำ
สารเขาและออกจากเซลล   มีหลาย
วิธี เชน การแพร           เปนการ
เคลื่อนที่ของสารจากบริเวณที่มีความ
เขมขนของสารสูง   ไปสูบริเวณที่มี
ความเขมขนของสารต่ำ สวนออสโม
ซิสเปนการแพรของน้ำผานเยื่อหุม
เซลลจากดานที่มีความเขมขนของ
สารละลายต่ำไปยังด านที่ มีความ
เขมขนของสารละลายสูงกวา  

3 การ

ดำรงชีวิต

ของพืช 

ว 1.2  

ม.1/6   

ม.1/7  

ม.1/8  

ม.1/9  

ม.1/10  

 กระบวนการสังเคราะหดวยแสงของ
พื ช ที่ เกิ ด ขึ้ น ใน ค ล อ โรพ ล าส ต  
จ ำ เ ป น ต อ ง ใ ช แ ส ง  แ ก ส
คารบอนไดออกไซด คลอโรฟลล และ
น้ำ ผลผลิตที่ไดจากการสังเคราะห
ด วยแสง ไดแก  น้ ำตาลและแก ส
ออกซิเจน 

 ก า ร สั ง เค ร า ะ ห ด ว ย แ ส ง เป น
กระบวนการที่ สำคัญตอสิ่ งมีชีวิต 

พื ชดำรงชี วิ ต อยู ได ด วย
สวนประกอบตาง ๆ ดังนี ้

 ใบไม มีคลอโรพลาสตท่ีมี
สารคลอโรฟลลซึ่งเกี่ยวของ
กับกระบวนการสังเคราะห
ด ว ย แ ส ง โ ด ย มี แ ก ส
คารบอนไดออกไซดและน้ำ
เปนสารตั้งตน และไดน้ำตาล
กลูโคส และแกสออกซิเจน

-การทดลอง 

-แบบจำลอง

โครงสรางดอก 

-การขยายพันธุพืช 

-แบบฝกทักษะ 

-แฟมสะสมผลงาน 

22 26 
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ม.1/11   

ม.1/12  

ม.1/13   

ม.1/14   

ม.1/15   

ม.1/16   

ม.1/17   

ม.1/18   

เพ ราะ เป น กระบวน การ เดี ย ว ท่ี
สามารถนำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเปน
พลังงานในรูปสารประกอบอินทรีย
และเก็บสะสมในรูปแบบตาง ๆ ใน
โครงสรางของพืช พืชจึงเปนแหลง
อาหารและพลั งงานที่ ส ำคัญของ
สิ่งมีชีวิตอื่น นอกจากนี้กระบวนการ
สั ง เ ค ร า ะ ห ด ว ย แ ส ง ยั ง เ ป น
กระบวนการหลักในการสรางแกส
ออกซิเจนให กับบรรยากาศเพ่ือให
สิ่งมีชีวิตอ่ืนใชในกระบวนการหายใจ 

 พื ชมี ไซ เล็มและโฟล เอ็ม  ซึ่ ง เป น
เนื้อเยื่อมีลักษณะคลายทอเรียงตัวกัน
เปนกลุมเฉพาะที่ โดยไซเล็มทำหนาท่ี
ลำเลียงน้ำและธาตุอาหาร มีทิศทาง
ลำเลียงจากรากไปสูลำตน ใบ และ
สวนตาง ๆ ของพืช เพ่ือใชในการ
สั ง เค ร า ะ ห ด ว ย แ ส ง  ร ว ม ถึ ง
กระบวนการอ่ืน ๆ สวนโฟลเอ็ม ทำ
หนาที่ลำเลียงอาหารที่ ไดจากการ
สังเคราะหดวยแสง มีทิศทางลำเลียง
จากบริเวณท่ีมีการสังเคราะหดวยแสง
ไปสูสวนตาง ๆ ของพืช 

 พืชดอกทุกชนิดสามารถสืบพันธุแบบ
อาศัยเพศได และบางชนิดสามารถ

เปนผลิตภัณฑ ซึ่งจำเปนตอ
การดำรงชีวิตของสิ่ งมีชีวิต 
รากและลำตน ประกอบไป
ดวยเนื้อเยื่อลำเลียงไซเล็ม ทำ
หนาที่ดูดน้ำและแรธาตุ โดย
อาศัยกระบวนการแพรและ
ออสโมซิส เนื้อเยื่อลำเลียง
โฟลเอ็ม    ทำหนาที่ลำเลียง
อ า ห า ร  โ ด ย อ า ศั ย
กระบวนการทรานสโลเคชั่น 

ดอกไม เปนอวัยวะสืบพันธุ
ของพืช  เมื่ อถูกผสมเกสร 
ดอกจะเจริญกลายเปนผลซึ่ง
ภ าย ในมี เมล็ ด  ท ำหน าที่
กระจายพันธุพืช โดยพืชตน
ใหมจะมีลักษณะที่แตกตางไป
จากตนพอแม  

พืชสามารถขยายพันธุ โดย
ใชสวนโครงสรางพิเศษตาง ๆ  
ของพืช เชน ราก ลำตน ใบ 
และมนุษยสามารถนำสวน
ตาง ๆ ของพืชมาขยายพันธุ
ได เชน การปกชำ การติดตา 
การตอนก่ิง เปนตน ซึ่งพืชตน
ใหมจะมีลักษณะไมแตกตาง

-แผนผังความคิด 
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สืบพันธุแบบไมอาศัยเพศได 
 การสืบพันธุแบบอาศัยเพศเปนการ

สืบพันธุท่ีมีการผสมกันของสเปรมกับ
เซลลไข การสืบพันธุแบบอาศัยเพศ
ของพืชดอกเกิดข้ึนท่ีดอก โดยภายใน
อับเรณูของสวนเกสรเพศผูมีเรณู ซึ่ง
ทำหนาที่สรางสเปรม ภายในออวุล
ของสวนเกสรเพศเมีย มีถุงเอ็มบริโอ 
ทำหนาที่สรางเซลลไข 

 การสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ เปน
การสืบพันธุท่ีพืชตนใหมไมไดเกิดจาก
การปฏิสนธิระหวางสเปรมกับเซลลไข 
แตเกิดจากสวนตาง ๆ ของพืช เชน 
ราก ลำตน ใบ มีการเจริญเติบโตและ
พัฒนาขึ้นมาเปนตนใหมได 

 การถายเรณู คือ การเคลื่อนยายของ
เรณูจากอับเรณูไปยังยอดเกสรเพศ
เมีย ซึ่ งเก่ียวของกับลักษณะและ
โครงสรางของดอก เชน สีของกลีบ
ดอก ตำแหนงของเกสรเพศผูและ
เกสรเพศเมีย โดยมีสิ่งที่ชวย  ในการ
ถายเรณู เชน แมลง ลม  

 การถายเรณูจะนำไปสูการปฏิสนธิ ซึ่ง
จะเกิดข้ึนที่ถุงเอ็มบริโอภายในออวุล 
หลังการปฏิสนธิจะไดไซโกตและเอน

ไปจากตนพอแม  
ม นุ ษ ย น ำค ว าม รู ท า ง

วิทยาศาสตรมาประยุกตใชกับ
พืช เชน  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
พืช การดัดแปรพันธุกรรมพืช 
เปนตน เพ่ือให เพียงพอตอ
ความตองการของมนุษย 
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โดสเปรม ไซโกต จะพัฒนาตอไปเปน
เอ็มบริโอ ออวุลพัฒนาไปเปนเมล็ด 
และรังไขพัฒนาไปเปนผล 

 ผลและเมล็ดมีการกระจายออกจาก
ตนเดิม โดยวิธีการตาง ๆ เมื่อเมล็ดไป
ตกในสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมจะ
เกิดการงอกของเมล็ด โดยเอ็มบริโอ
ภายในเมล็ดจะเจริญออกมา โดย
ระยะแรกจะอาศัยอาหารที่สะสม
ภายในเมล็ด จนกระทั่งใบแทพัฒนา 
จนสามารถสังเคราะหดวยแสงได
เต็มที่และสรางอาหารไดเองตามปกต ิ

 พืชตองการธาตุอาหารที่จำเปนหลาย
ชนิดในการเจริญ เติบ โต และการ
ดำรงชีวิต  

 พืชตองการธาตุอาหารบางชนิดใน
ป ริ ม าณ ม าก  ได แ ก  ไน โต ร เจ น 
ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม 
แมกนีเซียม และกำมะถัน ซึ่ง   ในดิน
อ า จ มี ไม เพี ย งพ อ ส ำ ห รั บ ก า ร
เจริญเติบโตของพืช จึงตองมี    การ
ใหธาตุอาหารในรูปของปุยกับพืช
อยางเหมาะสม 

 มนุษยสามารถนำความรู เรื่องการ
สืบพันธุแบบอาศัยเพศและไมอาศัย



398 
 

เพศ มาใชขยายพันธุเพื่อเพิ่มจำนวน
พืช เชน การใช เมล็ดที่ ไดจากการ
สืบพันธุแบบอาศัยเพศมาเพาะเลี้ยง 
วิธีการนี้จะไดพืชในปริมาณมาก แต
อาจมีลักษณะที่แตกตางไปจากพอแม 
สวนการตอนก่ิง การปกชำ การตอก่ิง 
การติดตา การทาบก่ิง การเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ เปนการ นำความรูเรื่อง การ
สืบพันธุแบบไมอาศัยเพศของพืชมาใช
ในการขยายพันธุ เพื่ อให ได พืชที่ มี
ลั กษ ณ ะ เห มือน ต น เดิ ม  ซึ่ ง ก า ร
ขยายพันธุแตละวิธี มีขั้นตอนแตกตาง
กัน จึงควรเลือกใหเหมาะสมกับความ
ตองการของมนุษย โดยตองคำนึงถึง
ชนิดของพืชและลักษณะการสืบพันธุ
ของพืช 

 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
เปนการนำความรูเก่ียวกับปจจัยที่
จำเปนตอการเจริญเติบโตของพืชมา
ใชในการเพ่ิมจำนวนพืช และทำใหพืช
สามารถเจริญ เติบ โตได ในหลอด
ทดลอง ซึ่งจะได พืชจำนวนมากใน
ระยะ เวล าสั้ น  และส ามารถน ำ
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมา
ประยุกตเพ่ือการอนุรักษพันธุกรรม
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พืช ปรับปรุงพันธุพืชที่มีความสำคัญ
ทางเศรษฐ กิจ  การผลิ ตยา และ
สาระสำคัญในพืชและอ่ืน ๆ 

รวม    60 70 

คะแนนปลายป

(ปลายภาค) 

การทดสอบ     20 

ภาระงาน/การ

ปฏิบตั ิ

    10 

รวมทั้งรายวิชา 100 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



400 
 

โครงสรางรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ว21103 ชื่อรายวิชาวิทยาศาสตร 2 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 60 ชั่วโมง 

สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค =  70 : 30 

ที ่
ชื่อหนวย     

การเรียนรู 

มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 

ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 

เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

4 พลังงานความ

รอน 

ว 2.3  

ม.1/1 

ม.1/2 

ม.1/3 

ม.1/4 

ม.1/5 

ม.1/6 

ม.1/7 

 เมื่อสสารไดรับหรือสูญเสียความรอน
อาจทำให สสารเปลี่ ยน อุณ หภู มิ  
เปลี่ยนสถานะ หรือเปลี่ยนรูปราง 

 ปริมาณความรอนที่ทำใหสสารเปลี่ยน
อุณ ห ภู มิ ขึ้ น กั บ ม วล  ค ว าม ร อน
จำเพาะ และอุณหภูมิที่เปลี่ยนไป 

 ปริมาณ ความรอนที่ ท ำให สส าร
เป ลี่ ย น ส ถาน ะขึ้ น กั บ ม วล แ ล ะ     
ความรอนแฝงจำเพาะ โดยขณะที่
สสารเปลี่ยนสถานะ อุณหภูมิ    จะ
ไมเปลี่ยนแปลง 

 ความรอนทำใหสสารขยายตัวหรือหด
ตัวได เนื่องจากเม่ือสสารไดรับความ
รอนจะทำใหอนุภาคเคลื่อนท่ีเร็วข้ึน 
ทำใหเกิดการขยายตัว   แตเมื่อสสาร
คายความรอน  จะทำให อนุ ภ าค
เคลื่อนที่ชาลง ทำใหเกิดการหดตวั 

 ความรูเรื่องการหดและขยายตัวของ
สสารเนื่องจากความรอน นำไปใช

อุณหภูมิ คือ ระดับความรอน
ของสาร สามารถวัดไดโดยใช
อุปกรณ ที่ เรีย กว า  เทอรมอ
มิเตอร  
เทอรมอมิเตอรมีอยูหลายแบบ 

เช น  เท อ ร ม อ มิ เต อ ร แ บ บ
กระเปาะ เทอรมอมิเตอรแบบ
ดิจิทัล เปนตน ขั้นตอนการใช
เทอรมอมิ เตอรแบบกระเปาะ 
คื อ  จุ ม เท อ รม อมิ เตอ รด าน
กระเปาะลงในสารท่ีตองการวัด 
โดยให เทอรมอมิ เตอรอยู ใน
แนวดิ่ง แลวอานคาอุณหภูมิโดย
ใหสายตาอยูระดับเดียวกับระดับ
ของเหลวในเทอรมอมิเตอร 

หนวยวัดอุณหภูมิมีอยูหลาย
หนวย ซึ่งแตละหนวยจะมี จุด
เยือกแข็งและจุดเดือดแตกตาง
กัน หากตองการเปรียบเทียบคา

-การทดลอง 

-แผนผังความคิด 

-แบบฝกทักษะ 

-แฟมสะสมผลงาน 

21 25 
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ประโยชน ในดานตาง ๆ เชน การ
สรางถนน การสราง     รางรถไฟ 
การทำเทอรมอมิเตอร 

 ความรอนถ ายโอนจากสสารท่ีมี
อุณ ห ภู มิ สู งก ว า ไป ยั งส ส า รที่ มี
อุณหภูมิต่ำกวาจนกระท่ังอุณหภูมิ
ของสสารท้ังสองเทากัน สภาพที่สสาร
ทั้ งสองมีอุณหภู มิเทากัน เรียกวา 
สมดุลความรอน 

 เมื่ อมีการถายโอนความรอนจาก
สสารที่ มี อุณหภูมิต างกันจน เกิด
สมดุลความรอน ความรอนท่ีเพ่ิมข้ึน
ของสสารหนึ่งจะเทากับ     ความ
รอนที่ลดลงของอีกสสารหนึ่ง   ซึ่ง
เปนไปตามกฎการอนุรักษพลังงาน 

 การถายโอนความรอนมี 3 แบบ คือ 
การนำความรอน การพา-   ความ
รอน และการแผรังสีความรอน การ
นำความรอนเปน        การถายโอน
ความรอนที่อาศัยตัวกลาง โดยที่
ตัวกลางไม เคลื่อนที่        การพา
ความรอนเปนการถายโอนความรอน
ที่ อาศั ยตั วกลาง โดยที่ ตั วกลาง
เคลื่อนที่ ไปดวย สวนการแผรังสี
ความรอนเปนการถายโอนความรอน

อุ ณ ห ภู มิ ร ะห ว า งห น ว ย วั ด
อุณหภูมิจะไดสมการ ดังนี ้

C/5 =  (K-273)/5 =  (F-
32)/9 = R/4 

สารเม่ือไดรับความรอนอาจมี
ก าร เป ลี่ ย น แ ป ล งอุ ณ ห ภู มิ              
สถานะ หรือรูปรางของสาร  

ค ว าม ร อ น ที่ มี ผ ล ต อ ก า ร
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสาร
ขึ้นอยูกับมวล ความรอนจำเพาะ 
และอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไป    
โ ด ย ส ถ า น ะ ข อ ง ส า ร ไ ม
เปลี่ยนแปลง 

ค ว าม ร อ น ท่ี มี ผ ล ต อ ก าร
เปลี่ยนแปลงสถานะของสารข้ึนอยู
กับมวล และความรอนแฝงจำเพาะ 
โด ยที่ อุ ณ ห ภู มิ ข อ งส าร ไม
เปลี่ยนแปลง 

ค ว าม ร อ น ที่ มี ผ ล ต อ ก า ร
เปลี่ยนแปลงรูปรางของสาร เมื่อ
สารไดรับความรอนจะทำให
อนุภาคเคลื่อนที่ เร็ว ข้ึน ทำให
เกิดการขยายตัว สงผลใหขนาด
และรูปรางเปลี่ยนแปลงไป 

สารที่มี อุณหภูมิแตกตางกัน 
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ที่ไมตองอาศัยตัวกลาง 
 ความรูเก่ียวกับการถายโอนความ

รอนสามารถนำไปใชประโยชนใน
ชีวิตประจำวันได เชน การเลือกใช
วัสดุเพ่ือนำมาทำภาชนะบรรจุอาหาร
เพ่ือเก็บความรอน หรือการออกแบบ
ระบบระบายความรอนในอาคาร 

จะมี การถ าย โอน ความรอน
ระหวางกัน การถายโอนความ
ร อ น มี  3 แ บ บ  คื อ  ก า รน ำ  
ความรอน การพาความรอน 
และการแผรังสีความรอน  

การนำความรอนเปนการถาย
โอนความรอนที่อาศัยตัวกลาง 
โดยตัวกลางไมเคลื่อนที่ การพา
ความรอนเปนการถายโอนความ
ร อ น ที่ อ า ศั ย ตั ว ก ล า ง  โด ย
ตัวกลางมีการเคลื่อนที่ สวนการ
แผรังสีความรอนเปนการถาย
โอนความรอนที่ไมอาศัยตัวกลาง 

วัต ถุเมื่ อไดรับความรอนจะ
ดูดกลืนพลังงานความรอนและ
แผรังสีความรอนออกมา วัตถุ
ชนิดตาง ๆ จะมีการดูดกลืนและ
คายความรอนไดแตกตางกัน ซึ่ง
ปจจัยที่มีผลตอการดูดกลืนและ
คายรังสีความรอน มีดังนี ้

1. สี วัตถุที่มีสีเขม จะดูดกลืน
และคายความรอนไดดีกวาวัตถุท่ี
มีสีออน 

2. อุณหภูมิ วัตถุที่ มีอุณหภูมิ
แตกต างกั บสิ่ งแวดล อมมาก       
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จะดูดกลืนและคายความรอนได
เร็วกวาวัตถุที่มีอุณหภูมิแตกตาง
กับสิ่งแวดลอมนอย 

3. ผิ วของวัต ถุ  วั ต ถุ ที่ มี ผิ ว
หยาบและดาน จะดูดกลืนและ
คายความรอนไดดีกวาวัตถุที่มี
ผิวเรียบและมัน 

4. พื้นที่ ผิว วัตถุที่มี พ้ืน ท่ีผิว
ม า ก  จ ะ ดู ด ก ลื น แ ล ะ ค า ย      
ความรอนไดดีกวาวัตถุที่มีพ้ืนที่
ผิวนอย 

สารที่มี อุณหภูมิแตกตางกัน
เกิ ด ก ารถ าย โอน ความ ร อน
ระหวางกันจนกระทั่งอุณหภูมิ
ของสารเทากัน เรียกสภาพนี้วา 
สมดุลความรอน   โดยความรอน
ที่เพ่ิมขึ้นของสารหนึ่ง        จะ
เทากับความรอนที่ลดลงของอีก
สารหนึ่งซึ่งเปนไปตามกฎการ
อนุรักษพลังงาน การถายโอน
ความรอนจนเกิดสมดุล   ความ
รอนเปนไปตามสมการ Qสูญเสีย = 
Qไดรับ 
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5 บรรยากาศ ว. 2.2 

    ม.1/1 

ว. 3.2 

    ม.1/1 

    ม.1/2 

 

 

 เมื่ อวัตถุ อยู ในอากาศจะมี แรงที่
อากาศกระทำตอวัตถุในทุกทิศทาง 
แรงที่อากาศกระทำตอวัตถุข้ึนอยูกับ
ขนาดพ้ืนที่ของวัตถุนั้น       แรงที่
อากาศกระทำตั้งฉากกับผิววัตถุตอ
หนึ่งหนวยพ้ืนที่  เรียกวา ความดัน
อ า ก า ศ  ค ว า ม ดั น อ า ก า ศ มี
ความสัมพันธกับความสูงจาก    พ้ืน
โลก โดยบริเวณที่สูงจากพื้นโลกขึ้นไป 
อากาศเบาบางลง       มวลอากาศ
นอยลง ความดันอากาศก็จะลดลง 

 โ ล ก มี บ ร ร ย า ก า ศ ห อ หุ ม 
นั ก วิ ท ย าศ าส ต ร ใช ส ม บั ติ แ ล ะ
องคประกอบของบรรยากาศในการ
แบงบรรยากาศของโลกออกเปนชั้น 
ซึ่งแบงไดหลายรูปแบบตามเกณฑท่ี
แ ต ก ต า ง กั น  โ ด ย ทั่ ว ไ ป
นั ก วิ ท ย าศ าส ต ร ใช เก ณ ฑ ก า ร
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตามความสูง 
แบงบรรยากาศไดเปน 5 ชั้น ไดแก 
ชั้นโทรโพสเฟยร, ชั้นสตราโตสเฟยร, 
ชั้นมีโซสเฟยร,  ชั้นเทอรโมสเฟยร 
และชั้นเอกโซสเฟยร 

 
 บรรยากาศแตละชั้นมีประโยชนตอ

บรรยากาศ คือ ชั้นแกสชนิดตาง 

ๆ หรืออากาศท่ีหอหุมดาวเคราะห

ทั้งหมด ซึ่งประกอบไปดวยอากาศ

แหงท่ีไมมีน้ำเปนองคประกอบ ไอ

น้ำ และอนุภาคฝุนตาง ๆ   

บรรยากาศแบงออกเปน 5 ชั้น 

ตามสภาวะของอุณหภูมิ ดังนี ้

1 . ชั้ น โ ท ร โ พ ส เฟ ย ร  

(troposphere) มี ปรากฏการณ

ทางลมฟาอากาศ อุณหภูมิลดลง

ตามระดับความสูง 

2 .  ส ต ร า โ ท ส เ ฟ ย ร  

(stratosphere) มีชั้ นโอโซนช วย

ดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลตจาก

ดวงอาทิตย อุณหภูมิเพ่ิมขึ้นตาม

ระดับความสูง 

3. มี โซสเฟยร (mesosphere) 

ชวยใหเกิดการเผาไหม ของวัตถุ

นอกโลก อุณหภูมิลดลงตามระดับ

ความสูง 

4 .  เ ท อ ร โ ม ส เ ฟ ย ร  

-แบบจำลองชั้น

บรรยากาศ 

-การทดลอง 

-แผนผังความคิด 

-แฟมสะสมผลงาน 

-แบบฝกทักษะ 

23 27 
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สิ่งมีชีวิตแตกตางกัน โดย ชั้นโทรโพส
เฟยรมีปรากฏการณลมฟาอากาศที่
สำคัญตอการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต 
ชั้นสตราโตสเฟยร ชวยดูดกลืนรังสี
อัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตยไมให
มายังโลกมากเกินไป          ชั้นมีโซส
เฟยรชวยชะลอวัตถุนอกโลกท่ีผาน
เขามาใหเกิดการเผาไหมกลายเปน
วัตถุขนาดเล็ก ลดโอกาสที่จะทำความ
เสียหายแกสิ่งมีชีวิตบนโลก ชั้นเทอร
โมส-เฟยรสามารถสะทอนคลื่นวิทยุ 
และ          ชั้นเอกโซสเฟยรเหมาะ
สำหรับ การโคจรของดาวเทียมรอบ
โลก    ในระดับต่ำ 

 

 ลมฟาอากาศเปนสภาวะของอากาศ
ในเวลาหนึ่งของพ้ืนที่หนึ่ งท่ีมี การ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาข้ึนอยู กับ
องคประกอบลมฟ าอากาศ ไดแก  
อุณหภูมิอากาศ ความกดอากาศ ลม 
ความชื้น เมฆ และหยาดน้ำฟา โดย
หยาดน้ำฟาที่พบบอย ในประเทศไทย 
ไดแก ฝน องคประกอบลมฟาอากาศ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาข้ึนอยู กับ

(thermosphere) มีโมเลกุลท่ีแตก

ตั ว เป น ไอออน ช วยส ะท อน

คลื่นวิทยุ  อุณหภูมิ เพิ่มข้ึนตาม

ระดับความสูง 

5. เอกโซสเฟยร (exosphere) 

เหมาะสำหรั บการโคจรของ

ดาวเที ยมรอบโลกในระดับต่ ำ 

อุณหภูมิเพ่ิมขึ้นตามระดับความสูง  

ลมฟาอากาศ เปนสภาวะของ

อากาศ ณ พื้นท่ีหนึ่งในเวลาหนึ่ง 

ซึ่งลมฟาอากาศมีการเปลี่ยนแปลง

อ ยู ต ล อ ด เว ล า  ข้ึ น อ ยู กั บ

องคประกอบของลมฟ าอากาศ 

ไดแก อุณหภูมิอากาศ ความดัน

อากาศ ความชื้นอากาศ ลม เมฆ 

และฝน  

อุณหภูมิอากาศ หมายถึง ระดับ

ความรอน-เย็นของอากาศ ปจจัยที่

สงผลตออุณหภูมิอากาศ คือ แสง

จากดวงอาทิ ตย  ปริมาณ เมฆ 

ลักษณะพื้นที่  และความสูงจาก
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ปจจัยตาง ๆ เชน ปริมาณรังสีจาก
ดวงอาทิตยและลักษณะพ้ืนผิวโลก
สงผลตออุณหภูมิอากาศ อุณหภูมิ
อากาศ และปริมาณไอน้ำสงผลตอ
ความชื้น ความกดอากาศสงผลตอลม 
ความชื้น และลมสงผลตอเมฆ 

ระดับน้ำทะเล 

ความชื้นอากาศ คือ ปริมาณไอ

น้ำที่มีอยูในอากาศ ปจจัยท่ีสงผล

ตอความชื้นอากาศ คือ ไอน้ำใน

อากาศและอุณหภูมิอากาศ 

ความดั นอากาศ คื อ แรงที่

อากาศกระทำตอหนึ่งหนวยพ้ืนที่ 

ปจจัยที่สงผลตอความดันอากาศ 

คือ จำนวนโมเลกุลของอากาศ 

อุณหภูมิอากาศ และความสูงจาก

ระดับน้ำทะเล 

ลม คือ การเคลื่อนที่ของอากาศ 

ปจจัยท่ีสงผลตอการเกิดลม คือ 

ความดันอากาศหรืออุณหภูมิ

อากาศ 

เมฆ คือ ละอองน้ำหรือน้ำแข็งใน

อากาศท่ีรวมกันเปนกลุ มกอน 

ปจจัยที่สงผล คือ ความดันอากาศ

และความชื้นอากาศ 

ฝน คือ ละอองน้ำขนาดใหญที่

ตกลงสูพ้ืนดิน ปจจัยที่สงผล  คือ   
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ความดันอากาศและความชื้ น

อากาศ 

6 กระบวนการ

เปล่ียนแปลง

ลมฟาอากาศ 

ว 3.2  

ม.1/3 

ม.1/4 

ม.1/5 

ม.1/6 

ม.1/7 

 

 พายุฝนฟ าคะนอง เกิดจากการที่
อากาศที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูง
เคลื่ อนที่ ข้ึ น สู ระดั บความสู งที่ มี
อุณหภูมิต่ ำลง จนกระทั่ งไอน้ ำใน
อากาศเกิดการควบแนนเปนละออง
น้ำ และเกิดตอเนื่องเปนเมฆขนาด
ใหญ พายุฝนฟาคะนอง ทำใหเกิดฝน
ตกหนัก ลมกรรโชกแรง ฟ าแลบ
ฟาผา ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายตอ
ชีวิตและทรัพยสิน 

 พายุหมุนเขตรอนเกิดเหนือมหาสมุทร 
หรือทะเลที่น้ำอุณหภูมิสูงตั้งแต 26–
27  องศาเซล เซียส ข้ึน ไป  ทำให
อากาศที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูง
บ ริ เวณ นั้ น เคลื่ อน ท่ี สู งขึ้ น อย าง
รวดเร็วเปนบริเวณกวาง อากาศจาก
บริเวณอื่นเคลื่อนเขามาแทนที่ และ
พัดเวียนเขาหาศูนยกลางของพายุ ยิ่ง
ใกลศูนยกลางอากาศจะเคลื่อนท่ีพัด
เวียนเกือบเปนวงกลม และมีอัตราเร็ว
สูงที่สุด พายุหมุนเขตรอนทำใหเกิด

องคประกอบของลมฟาอากาศ

ที่ เป ลี่ ย น แ ป ล ง  ท ำ ให เกิ ด

ปรากฏการณตาง ๆ ไดแก มรสุม 

พายุฟาคะนอง พายุหมุน   เขต

รอน เปนตน 

มรสุม เปนการหมุนเวียนของ

ลมตามฤดู กาล แบ งออกเป น

มรสุมฤดูรอนและมรสุมฤดูหนาว 

มรสุมฤดูรอนเกิดจากพ้ืนทวีปรอน

กวา  พื้ นมหาสมุทร มรสุมฤดู

หนาวเกิดจากพ้ืนทวีปเย็นกวาพื้น

มหาสมุทร ลมจึงพัดจากพื้นทวีป

ไปยังพ้ืนมหาสมุทร 

พายุฟาคะนอง เกิดขึ้นในวันที่

อากาศรอนจั ด ทำให เกิ ดการ

ระเหยของน้ำปริมาณมาก เกิด

เปนเมฆคิวมูโลนิมบัส แลวเกิด

การกลั่ น ตั ว เป นฝน  เกิ ด ลม

กรรโชก ฟ าแลบ ฟ ารองและ

-การทดลอง 

-แผนผังความคิด 

-แบบฝกทักษะ 

-แฟมสะสมผลงาน 

-ศรลม 

16 19 
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คลื่นพายุซัดฝง ฝนตกหนัก ซึ่งอาจ
ก อ ให เ กิ ด อั น ต รายต อ ชี วิ ต แล ะ
ท รั พ ย สิ น  จึ งค ว รป ฏิ บั ติ ต น ให
ป ล อ ด ภั ย โด ย ติ ด ต าม ข า ว ส า ร       
การพยากรณอากาศ และไมเขาไปอยู
ในพ้ืนที่ที่เสี่ยงภัย 

 ก า รพ ย าก รณ อ าก าศ เป น ก า ร
คาดการณลมฟาอากาศท่ีจะเกิดข้ึน   
ใน อ น า ค ต โด ย มี ก า ร ต ร ว จ วั ด
องคประกอบลมฟ าอากาศ  การ
สื่ อ ส า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น ข อ มู ล
องคประกอบลมฟาอากาศระหวาง
พ้ืนที่         การวิเคราะหขอมูล และ
สรางคำพยากรณอากาศ 

 การพยากรณอากาศสามารถนำมาใช
ประโยชนดานตาง ๆ เชน   การใช
ชี วิ ต ป ร ะ จ ำ วั น  ก า ร ค ม น าค ม 
การเกษตร การปองกัน และเฝาระวัง
ภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ

 ภูมิอากาศโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง
อ ย า ง ต อ เนื่ อ ง โด ย ป จ จั ย  ท า ง
ธ ร ร ม ช า ติ  แ ต ป จ จุ บั น ก า ร
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเกิดข้ึนอยาง
รวดเร็วเนื่องจากกิจกรรมของมนุษย
ในการปลดปลอยแกสเรือนกระจกสู

ฟาผา 

พายุหมุนเขตรอน เกิดขึ้นเหนือ

มหาสมุทร โดยอากาศบริเวณที่

เกิดพายุจะมีความดันอากาศต่ำ 

อากาศลอยตั วสู ง ข้ึน  อากาศ

บริ เวณรอบข างเข ามาแทนที่  

ประกอบกับการหมุนรอบตัวเอง

ของโลก ทำใหเกิดเปน  พายุหมุน 

 

การพยากรณอากาศ เปนการ

คาดหมายสภาวะของลมฟ า

อากาศ และปรากฏการณที่ จะ

เกิดข้ึนในชวงเวลาขางหนา โดย

ตรวจวัดองคประกอบของลมฟา

อากาศ การสื่อสารแลกเปลี่ยน

ขอมูลลมฟาอากาศระหวางพ้ืนท่ี 

การวิเคราะหขอมูล และสรางคำ

พยากรณอากาศ ซึ่งเกณฑในการ

พ ย าก ร ณ อ าก าศ ข อ งก รม

อุตุนิยมวิทยา ไดแก เกณฑอากาศ

รอน เกณฑอากาศเย็น เกณฑการ

กระจายของฝน เกณฑปริมาณฝน 
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บรรยากาศ แกสเรือนกระจกท่ีถูก
ปลดปลอยมาก ท่ีสุด  ไดแก  แกส
คารบอนไดออกไซดซึ่งหมุนเวียนอยู
ในวัฏจักรคารบอน 

 การเปลี่ ยนแปลงภู มิ อากาศโลก
กอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดลอม เชน การหลอมเหลวของ
น้ ำแข็ งขั้ ว โล ก  ก าร เพิ่ ม ข้ึ น ขอ ง
ระดับน้ำทะเล การเปลี่ยนแปลงวัฏ
จักรน้ำ การเกิดโรคอุบัติใหมและอุบัติ
ซ้ำ และการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ที่รุนแรงขึ้น มนุษยจึงควรเรียนรูแนว
ทางการปฏิบัติตนภายใตสถานการณ
ดังกลาว      ท้ังแนวทางการปฏิบัติ
ให เหมาะสม และแนวทางการลด
กิ จ ก ร รม        ที่ ส ง ผ ล ต อ ก า ร
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 

เกณฑปริมาณเมฆ  ในทองฟ า 

เกณฑสถานะของทะเล รองมรสุม 

ลมพัดรอบบริเวณความกดอากาศ

สูง บริเวณความกดอากาศต่ำ เปน

ตน 

แผนที่อากาศ เปนแผนที่แสดง

สภาพลมฟาอากาศในชวงเวลา

หนึ่ ง ขอมูลในแผนที่อากาศจะ

นำไปใชในการพยากรณอากาศ 

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก

สงผลกระทบตอสิ่ งมีชีวิต และ

สิ่งแวดลอม ซึ่งปจจุบันภูมิอากาศ

โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอยาง

รวดเร็ว เชน การหลอมเหลวของ

น้ำแข็งขั้วโลก การเพิ่มขึ้นของ

ร ะ ดั บ น้ ำ ท ะ เ ล  ก า ร

เปลี่ยนแปลงวัฏจักรน้ำ การเกิด

โรคอุบัติใหมและอุบัติซ้ำ และการ

เกิ ดภั ยพิ บั ติ ทางธรรมชาติ ท่ี

รุนแรงข้ึน เป นผลมาจากการ

กระทำของมนุษยที่ ทำให เกิด

ภาวะโลกรอน  ซึ่งมีสาเหตุมาจาก
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ภาวะเรือนกระจกและรูโหวโอโซน 

มนุ ษย จึ งควรเรี ยนรู แนวทาง

ปฏิบัติ ตนภายในสถานการณ

ดังกลาว  ท้ังแนวทางปฏิบัติตนให

เห ม าะส ม  แล ะแน วท างล ด

กิ จ ก ร ร ม ที่ ส ง ผ ล ต อ ก า ร

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 

รวม    60 70 

คะแนนปลายป

(ปลายภาค) 

การทดสอบ     20 

ภาระงาน/การปฏิบัต ิ     10 

รวมทั้งรายวิชา 100 
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โครงสรางรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ว21102 ชื่อรายวิชา เทคโนโลยี  (วิทยาการคำนวณ)   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จำนวน  20  ชั่วโมง 

สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค =  70 : 30 

ที ่
ชื่อหนวย     

การเรียนรู 

มาตรฐานการ

เรียนรู/

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง/สาระการ

เรียนรูทองถิ่น 
สาระสำคัญ 

ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 

เวลา           

  

(ชั่วโมง) 

คะแนน 

1 

แนวคิดเชิง

นามธรรม 

 

ว 4.2 

ม.1/1 

 

แนวคิดเชิงนามธรรมเปนการประเมิน

ความสำคัญของรายละเอียดของ

ปญหาแยกแยะสวนที่เปนสาระสำคัญ

ออกจากสวนที่ไมใชสาระสำคัญ 

แนวคดิเชิงนามธรรม เปนการ

ประเมินความสำคัญของปญหา 

แยกแยะสวนที่เปนสาะสำคัญออก

จากสวนที่ไมใชสาระสำคัญ เพ่ือ

แกปญหาหรืออธิบายการทำงานที่

พบในชีวิตจริง 

กิจกรรมแนวคิดเชิง

นามธรรม 

2 5 

2 การแก 

ปญหา 

ว 4.2 

ม.1/2 

การแกปญหาอยางเปนขั้นตอนจะ

ชวยใหแกปญหาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

การแกปญหาจากการทำงานหรีอ

ชีวิตประจำวันของแตละบุคคลมี

ขั้นตอนและใชเวลาที่แตกตางกัน 

ความรูและประสบการณจะสงผล

ตอความสามารถในการแกปญหา  

รหัสจำลองและผัง

งาน 

2 10 

3 การเขียน

โปรแกรมดวย

ภาษาไพทอน 

ว 4.2 

ม.1/2 

ซอฟตแวรที่ใชในการเขียนโปรแกรม

ไพทอน   

กระบวนการแกปญหาเปนสวน

สำคัญในการพัฒนาโปรแกรม

คอมพิวเตอร เพื่อแกปญหาจาก

การทำงาน หรือ 

กิจกรรมโปรแกรม

ไพทอน 

5 10 
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ที ่
ชื่อหนวย     

การเรียนรู 

มาตรฐาน

การเรียนรู/

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง/สาระ

การเรียนรูทองถิ่น 
สาระสำคัญ 

ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 

เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

    ชีวิตประจำวัน การพัฒนา

โปรแกรมโดยใชภาษาไพทอน 

สามารถนำไปสรางโปรแกรมที่มี

การรับคาขอมูล ประมวลผลขอมูล 

และแสดงผลขอมูล 

   

4 
การเขียน

โปรแกรม 

ดวย Scratch 

 

ว 4.2 

ม.1/2 

ซอฟตแวรที่ใชในการเขียนโปรแกรม 

Scratch  

การทำงานดวยขั้นตอนซ้ำกัน

หลายครั้งกับการเขียนโปรแกรมใน 

Scratch โดยคำสั่ง repeat ที่ชวย

กำหนดการทำงานซ้ำ เพื่อชวยให

เขียนโปรแกรมกระชับและมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

กิจกรรมโปรแกรม 

Scratch 

4 10 

5 ขอมูลและการ

ประ 

มวลผล 

 

ว 4.2 

ม.1/3 

 

การรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูล

ปฐมภูมิประมวลผลสรางทางเลือก

ประเมินผลจะทำใหไดสารสนเทศ

เพ่ือใชในการแกปญหาหรือการ

ตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ 

การประมวลผลเปนการกระทำกับ

ขอมูลเพ่ือใหไดผลลัพธที่มี

ความหมายและมีประโยชนตอการ

นำไปใชงาน 

Mind mapping 

ขอมูลและการ

ประมวลผล 

3 5 
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ที ่
ชื่อหนวย     การ

เรียนรู 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง/สาระ

การเรียนรูทองถิ่น 
สาระสำคัญ 

ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 

เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

6 

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศอยาง

ปลอดภัย 

 

 

 

ว 4.2 

ม.1/5 

 

 

 

 

 

 

   ใช เทคโนโลยีสารสนเทศอยาง

ปลอดภัยเชนการปกปองความเปน

สวนตัวและอัตลักษณ 

   การจัดการอัตลักษณเชนการตั้ง

รหัสผานการปกปองขอมูลสวนตัว 

  การพิจารณาความเหมาะสมของ

เนื้อหาเชนละเมิดความเปนสวนตัว

ผูอ่ืนอนาจารวิจารณผูอื่นอยางหยาบ

คาย 

 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

อยางปลอดภัย ขอปฏิบัติใน

การใชงานและการดูแลรักษา

อุปกรณ  

รูปเลมรายงาน 

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศอยาง

ปลอดภัย 

 

2 10 

                                            รวม    18 50 

คะแนนแบบทดสอบ การทดสอบกลางภาค    1 ชม. 20 

การทดสอบปลายภาค    1 ชม. 30 

รวมทั้งรายวิชา 100 
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โครงสรา้งรายวชิาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ว22101 ชื่อรายวิชาวิทยาศาสตร 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 ภาคเรยีนที่ 1 จำนวน 60 ชั่วโมง 

สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค =  70 : 30 

ที ่
ชื่อหนวย     

การเรียนรู 

มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 

ภาระงาน/

ชิ้นงาน 

รวบยอด 

เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

1 ระบบรางกาย
มนุษย 

ว 1.2  

     ม.2/1 

     ม.2/2 

     ม.2/3 

     ม.2/4 

     ม.2/5 

     ม.2/6 

     ม.2/7 

     ม.2/8 

     ม.2/9 

     ม.2/10 

     ม.2/11 

 ระบ บ ห าย ใจมี อวั ย วะต า ง  ๆ  ท่ี
เกี่ยวของ ไดแก  จมูก ทอลม ปอด 
กะบังลม และกระดูกซี่โครง  

 มนุษยหายใจเขาเพ่ือนำแกสออกซิเจน
เขาสูรางกายเพ่ือนำไปใชในเซลล และ
ห า ย ใ จ อ อ ก เ พ่ื อ ก ำ จั ด แ ก ส
คารบอนไดออกไซดออกจากรางกาย
  

 อากาศเคลื่อนที่เขาและออกจากปอด
ได เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงปริมาตร
และความดันของอากาศภายในชอง
อกซึ่ งเก่ียวของกับการทำงานของ
กะบังลม และกระดูกซี่โครง  

 การแลกเปลี่ยนแกสออกซิเจนกับแกส
คารบอนไดออกไซดในรางกายเกิดขึ้น
บริเวณถุงลมในปอดกับหลอดเลือด
ฝอยท่ีถุงลม และระหวาง หลอดเลือด

ระบบหายใจมีอวัยวะท่ีเปน
ทางเดินของอากาศ ไดแก จมูก 
ทอลม และปอด และมีอวัยวะที่
เก่ียวของ ไดแก   กะบังลม และ
ก ระ ดู ก ซี่ โค ร ง  โด ย อ าก าศ
เคลื่อนที่เขาและออกจากปอด
เปนผลจากการเปลี่ยนแปลง
ปริมาตรและ ความดันภายใน
ช องอก ซึ่ งเ ก่ียวขอ งกับการ
ทำงานของ กะบังลมและกระดูก
ซี่ โครง เมื่ อมนุษยห ายใจนำ
อากาศเขาสูรางกาย อากาศเดิน
ทางผานจมูก ทอลม และเขาสู
ปอด ซึ่งเปนบริเวณที่ เกิดการ
แลกเปลี่ยนแกสออกซิเจนกับ
แกสคารบอนไดออกไซด โดย
แกสออกซิเจนแพรจากถุงลมเขา

-แฟมสะสม
ผลงาน 

-การทดลอง 

-แบบฝกทักษะ 

-แผนผัง
ความคิด 

 

28 33 
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     ม.2/12 

     ม.2/13 

     ม.2/14 

     ม.2/15 

     ม.2/16 

     ม.2/17 

ฝอยกับเนื้อเยื่อ 

 การสูบบุหรี่ การสูดอากาศที่ มีสาร
ปนเปอน และการเปนโรคเก่ียวกับ
ระบบหายใจบางโรค อาจทำใหเกิด
โรคถุงลมโปงพอง ซึ่งมีผลใหความจุ
อากาศของปอดลดลง ดังนั้น จึงควร
ดูแลรักษาระบบหายใจใหทำหนาที่
เปนปกต ิ

 ระบบขับถายมีอวัยวะที่เก่ียวของ คือ 
ไต ทอไต กระเพาะปสสาวะ และ  ทอ
ปสสาวะ โดยมีไตทำหนาที่กำจัดของ
เสีย เชน ยูเรีย แอมโมเนีย     กรด
ยูริก รวมทั้งสารที่รางกายไมตองการ
ออกจากเลือด และควบคุมสารที่มี
มาก หรือนอยเกินไป เชน น้ำ โดยขับ
ออกมาในรูปของปสสาวะ  

 การ เลื อ ก รั บ ป ระท าน อาห าร ท่ี
เหมาะสม เชน รับประทานอาหารที่ไม
มี  รสเค็มจัด การดื่มน้ำสะอาดให
เพียงพอเปนแนวทางหนึ่งที่ชวยให
ระบบขับถายทำหนาที่ไดอยางปกต ิ

 ระบบหมุนเวียนเลือดประกอบดวย
หัวใจ หลอดเลือด และเลือด  

 หัวใจของมนุษยแบ งเป น  4  ห อง 

สู หลอดเลือดฝอย ส วนแกส
คารบอนไดออกไซดแพรจาก
หลอดเลือดฝอยเขาสูถุงลมเพ่ือ
กำจัดออกจากรางกายผานการ
หายใจออก แกสออกซิเจนที่แพร
เขาสูหลอดเลือดฝอยจะลำเลียง
ไปยังเนื้อเยื่อตาง ๆ ของรางกาย 
และเกิดการแลกเปลี่ยนแกสขึ้น 
โดยแกสออกซิ เจนจากหลอด
เลือดฝอยแพรเขาสูเนื้อเยื่อ สวน
แกสคารบอนไดออกไซดแพร
จากเนื้อเยื่อเขาสูหลอดเลือด
ฝอยเพ่ือลำเลียงไปยังปอดและ
กำจัดออกจากรางกาย การสูบ
บุ ห รี่  การสู ดอากาศที่ มี ส าร
ปนเปอนอาจเปนสาเหตุของโรค
ระบบทางเดินหายใจ เชน โรค
ถุงลมโปงพอง ดังนั้น จึงควรดูแล
รักษาอวัยวะในระบบหายใจให
ทำงานอยางปกต ิ

ระบบขับถายมีอวัยวะที่
เกี่ ย ว ข อ ง  ได แ ก  ไต  ท อ ไต 
กระ เพ าะป สส าวะ และท อ
ปสสาวะ ภายในไตมีหนวยไต   
ทำหนาที่กำจัดของเสียตาง ๆ 
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ไดแก หัวใจหองบน 2 หอง และหอง
ลาง 2 หอง ระหวางหัวใจหองบนและ
หัวใจหองลางมีลิ้นหัวใจกั้น 

 หลอดเลือด แบงเปนหลอดเลือดอาร
เตอรี หลอดเลือดเวน หลอดเลือด-
ฝอย ซึ่งมีโครงสรางตางกัน  

 เลือด ประกอบดวยเซลลเม็ดเลือด 
เพลตเลต และพลาสมา  

 การบีบและคลายตัวของหัวใจทำให
เลื อ ด ห มุ น เวี ย น  แ ล ะ ล ำ เลี ย ง
สารอาหาร แกส ของเสีย และสารอ่ืน 
ๆ ไปยังอวัยวะและเซลลตาง ๆ    ทั่ว
รางกาย  

 เลือดที่มีปริมาณแกสออกซิเจนสูงจะ
ออกจากหัวใจไปยังเซลลตาง ๆ     ท่ัว
ร า ง ก า ย  ข ณ ะ เดี ย ว กั น แ ก ส
คารบอนไดออกไซดจากเซลลจะแพร
เขาสูเลือด และลำเลียงกลับเขาสูหัวใจ
และถูกสงไปแลกเปลี่ยนแกสที่ปอด 

 ชีพจรบอกถึงจังหวะการเตนของหัวใจ
ซึ่งอัตราการเตนของหัวใจในขณะปกติ
และหลังจากทำกิจกรรมตาง ๆ จะ
แตกตางกัน สวนความดันเลือดเกิด
จากการทำงานของหัวใจและหลอด

ออกจากเลือด และดูดกลับสารท่ี
มีประโยชนเขาสูเลือด ของเหลว
ตาง ๆ ที่ผ านการทำงานของ
หนวยไตจะผานไปยังทอไตและ
ไปเก็บในกระเพาะปสสาวะเพ่ือ
กำจัดออกจากรางกายผาน ทอ
ปสสาวะ การเลือกรับประทาน
อาหารที่ไมมีรสจัด การดื่มน้ำ
อยางเพียงพอเปนแนวทางใน
การดูแลรักษาอวัยวะในระบบ
ขบัถายใหทำงานอยางปกต ิ

ร ะบ บ ห มุ น เวี ย น เลื อ ด
ประกอบดวยหัวใจแบงออกเปน 
4 หอง ไดแก หองบน 2 หอง 
และหองลาง 2 หอง โดยมี   ลิ้น
ก้ันระหวางหองบนและหองลาง 
หัวใจทำหนาที่สูบฉีดเลือดไปยัง
อวัยวะตาง ๆ หลอดเลือด แบง
ออกเปน     หลอดเลือดแดงทำ
หน า ท่ี ลำ เลี ย งเลื อดที่ มี แก ส
ออกซิเจนสูงไปยังเซลล หลอด
เลือดดำทำหนาที่ลำเลียงเลือดท่ี
มีแกสคารบอนไดออกไซดสู ง
จากเซลลมายังปอดเพ่ือกำจัด
ออกจากรางกาย  และเลือด
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เลือด 

 อั ต ราก าร เต น ขอ งหั ว ใจ มี ค วาม
แตกตางกันในแตละบุคคล คนที่เปน
โรคหัวใจ และหลอดเลือดจะสงผลทำ
ให หั ว ใจสู บ ฉีด เลื อด ไม เป นป กติ
  

 ก า ร อ อ ก ก ำ ลั ง ก า ย  ก า ร เลื อ ก
รับประทานอาหาร การพักผอน และ       
การรักษาภาวะทางอารมณ ให เปน
ปกติ จึงเปนทางเลือกหนึ่งในการดูแล
รักษาระบบ หมุนเวียนเลือดใหเปน
ปกติ 

 ร ะ บ บ ป ร ะ ส า ท ส ว น ก ล า ง 
ประกอบดวยสมองและไขสันหลัง จะ
ทำหนาที่รวมกับเสนประสาท ซึ่งเปน
ระบบประสาทรอบนอกในการควบคุม     
การทำงานของอวัยวะตาง ๆ รวมถึง
ก า ร แ ส ด งพ ฤ ติ ก ร ร ม เพื่ อ ก า ร
ตอบสนองตอสิ่งเรา  

 เ ม่ื อ มี สิ่ ง เร าม าก ระตุ น ห น วย รั บ
ความรูสึกจะเกิดกระแสประสาทสง       
ไปตามเซลลประสาทรับความรูสึกไป
ยังระบบประสาทสวนกลาง แลวสง
กระแสประสาทมาตามเซลลประสาท
สั่ งการไปยังหนวยปฏิบัติงาน เชน 

ประกอบดวยเซลลเม็ดเลือดแดง    
ทำหนาที่ลำเลียงแกสออกซิเจน
ไปหลอเลี้ยงเซลล   เซลล เม็ด
เลือดขาวทำหนาท่ีกำจัดเชื้อโรค
และสิ่งแปลกปลอม และเกล็ด
เลือดทำหนาที่ชวยในการแข็งตัว
ของเลือด ระบบหมุนเวียนเลือด
มีการหมุนเวียนอยางเปนระบบ 
โดยเลือดที่มีแกสออกซิเจนต่ำแต
แกส 
คารบอนไดออกไซดสู งเข าสู
หัวใจหองบนขวาผานลงสูหัวใจ
หองลางขวา แลวลำเลียงไปยัง
ป อ ด เพื่ อ แ ล ก เป ลี่ ย น แ ก ส 
ก ล า ย เป น เ ลื อ ด ที่ มี แ ก ส
ออกซิเจนสูงแตแกส 
คารบอนไดออกไซดต่ำ กลับเขา
สูหัวใจหองบนซายผานลงสูหัวใจ
หองลางซายเพ่ือนำเลือดที่มีแกส
ออกซิเจนสูงไปยังเซลลตาง ๆ 
การออกกำลังกาย การเลือก
รับประทานอาหาร และการ
รักษาสภาวะทางอารมณจะชวย
ใหระบบหมุนเวียนเลือดทำงาน
ปกติ 
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กลามเนื้อ  

 ระบบประสาทเปนระบบที่มีความ
ซับซอนและมีความสัมพันธกับทุก
ระบบ ใน ร า งกาย  ดั งนั้ น  จึ งค วร
ป อ ง กั น ก า ร เ กิ ด อุ บั ติ เ ห ตุ ท่ี
กระทบกระเทือนตอสมองหลีกเลี่ยง
การใชสารเสพติด หลีกเลี่ยงภาวะ
เครียด และรับประทานอาหารท่ีมี
ป ระโยชน  เ พ่ื อดู แล รักษ าระบ บ
ประสาทใหทำงานเปนปกต ิ

 มนุษยมีระบบสืบพันธุท่ีประกอบดวย
อวัยวะตาง ๆ ที่ทำหนาท่ีเฉพาะ  โดย
รังไขในเพศหญิงจะทำหนาที่ผลิตเซลล
ไข สวนอัณฑะในเพศชายจะ ทำหนาที่
สรางเซลลอสุจ ิ  

 ฮอรโมนเพศทำหนาที่ควบคุมการ
แสดงออกของลักษณะทางเพศที่
แตกตางกัน เมื่อเขาสูวัยหนุมสาวจะมี
การสรางเซลลไขและเซลลอสุจิ  การ
ตกไข การมีรอบเดือน และถามีการ
ปฏิสนธิของเซลลไขและเซลลอสุจิจะ
ทำใหเกิดการตั้งครรภ 

 การมีประจำเดือนมีความสัมพันธกับ
การตกไข โดยเปนผลจาก          การ
เปลี่ยนแปลงของระดับฮอรโมนเพศ

ระบบประสาทสวนกลาง
ประกอบดวยสมองทำหนาท่ี
ควบคุมการทำงานของรางกาย 
ไขสั น ห ลั งท ำห น าที่ ส งผ าน
ก ร ะ แ ส ป ร ะ ส า ท  แ ล ะ
เสนประสาททำหน าที่ รับส ง
กระแสป ระสาท  ซึ่ งมี เซลล
ประสาทจำนวนมาก การทำงาน
ของระบบประสาทจะสงกระแส
ป ร ะ ส า ท จ า ก อ วั ย ว ะ รั บ
ความรูสึกไปยังไขสันหลัง และ
สงตอไปยังสมอง ซึ่งสมองจะสง
กระแสประสาทผานไขสันหลัง
ไปยังหนวยปฏิบัติการตาง ๆ 
โดยระบบประสาทจะเก่ียวของ
กับการทำงานของทุกระบบจึง
ค ว ร ป อ ง กั น ก า ร
กระทบกระเทือนของสมองและ
ไขสันหลัง หลีกเลี่ยงการใชสาร
เสพติด และภาวะเครียด เพ่ือ
ดูแลรักษาระบบประสาทให
ทำงานอยางเปนปกต ิ

ระบบสืบพันธุแบงออกเปน
ระบบสืบพันธุเพศชายซึ่งมีการ
สรางเซลลอสุจิจากอัณฑะทำ
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หญงิ  

 เมื่อเพศหญิงมีการตกไขและเซลลไข
ไดรับการปฏิสนธิ กับเซลลอสุ จิจะ    
ทำใหไดไซโกต ไซโกตจะเจริญเปน
เอ็มบริโอและฟตัส จนกระท่ังคลอด
เปนทารก แตถ าไมมีการปฏิสนธิ  
เซลลไขจะสลายตัว ผนังดานในมดลูก 
รวมท้ังหลอดเลือดจะสลายตัวและ
หลุดลอกออก เรียกวา ประจำเดือน
  

 การคุมกำเนิดเปนวิธีปองกันไมใหเกิด
การตั้งครรภ โดยปองกันไมใหเกิดการ
ปฏิสนธิหรือไม ให มีการฝงตัวของ
เอ็มบริโอ ซึ่งมีหลายวิธี เชน การใช
ถุงยางอนามัย การกินยาคุมกำเนิด
  

หนาที่เปนเซลลสืบพันธุเพศชาย 
ถูกควบคุมโดยฮอรโมนเทสโท
สเทอโรน และระบบสบืพันธุเพศ
หญิงซึ่งมีการสรางเซลลไขจากรัง
ไข ทำหนาที่เปนเซลลสืบพันธุ
เพศหญิง ถูกควบคุมโดยฮอรโมน
โพรเจส-เทอโรนและอีสโทรเจน 
ซึ่ งจะมีการตกไข  เดือนละ 1 
เซลล  และหากไม ได รับ การ
ป ฏิ ส น ธิ จ า ก เซ ล ล อ สุ จิ จ ะ
กลายเปนประจำเดือน แตหาก
เซลลไขไดรับการปฏิสนธิจากอสุจิ
จะแบงเซลลเปนไซโกต เอ็มบริโอ 
และเจริญเปนทารกในครรภ ซึ่ง
ทารกอยู ในครรภประมาณ 9 
เดือน อยางไรก็ตาม มี วิ ธีการ
คุมกำเนิดหากไมพรอมสำหรับ
การมีบุตร เชน การคุมกำเนิดโดย
วิธีทางธรรมชาติ การใชอุปกรณ 
การใชสารเคมี การทำหมัน  

2 การแยกสารผสม ว 2.1  

     ม.2/1 

     ม.2/2 

     ม.2/3 

 การแยกสารผสมใหเปนสารบริสุทธิ์ทำไดหลายวิธี 
ขึ้นอยูกับสมบัติของสาร   น้ัน ๆ การระเหยแหงใช
แยกสารละลายซึ่งประกอบดวยตัวละลายที่เปน
ของแข็งในตัวทำละลายที่เปนของเหลว โดยใช
ความรอนระเหยตัวทำละลายออกไปจนหมด เหลือ
แตตัวละลาย การตกผลึกใชแยกสารละลายที่

ก า ร ร ะ เ ห ย แ ห ง ใ ช แ ย ก
สารละลายที่ประกอบดวย ตัวละลาย
ที่เปนของแข็งในตัวทำละลายที่เปน
ของเหลว โดยใชความรอน ซึ่งตัวทำ
ละลายจะระเหยกลายเปนไอจึงเหลือ
เฉพาะตัวละลายท่ีเปนของแข็ง เชน 

-แฟมสะสมผลงาน 

-การทดลอง 

-แบบฝกทักษะ 

-แผนผังความคดิ 

17 20 
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ประกอบดวยตัวละลายที่เปนของแข็งในตัวละลาย
ที่เปนของเหลว โดยทำใหสารละลายอ่ิมตัว แลว
ปลอยใหตัวทำละลายระเหยออกไปบางสวน ตัว
ละลายจะตกผลึกแยกออกมา การกลั่นอยางงายใช
แยกสารละลายท่ีประกอบดวย   ตัวละลายและตัว
ทำละลายท่ีเปนของเหลวท่ีมีจุดเดือดตางกันมาก 
วิธีนี้จะแยกของเหลวบริสุทธิ์ออกจากสารละลาย
โดยใหความรอนกับสารละลาย ของเหลวจะเดือด
และกลายเปนไอแยกจากสารละลายแลวควบแนน
กลับเปนของเหลวอีกครั้ง ขณะที่ของเหลวเดือด 
อุณหภูมิของไอจะคงที่  โครมาโทกราฟ       แบบ
กระดาษเปนวิธีการแยกสารผสมที่มีปริมาณนอย
โดยใชแยกสารที่มีสมบัติการละลายในตัวทำละลาย
และการถูกดูดซับดวยตัวดูดซับแตกตางกัน ทำให
สารแตละชนิดเคลื่อนที่ไปบนตัวดูดซับไดตางกัน 
สารจึงแยกออกจากกันได  อัตราสวนระหวาง
ระยะทางที่สารองคประกอบแตละชนิดเคลื่อนที่ได
บน      ตัวดูดซับกับระยะทางท่ี ตัวทำละลาย
เคลื่อนที่ไดเปนคาเฉพาะตัวของสารแตละชนิดใน
ตัวทำละลายและตัวดูดซับหนึ่ง ๆ การสกัดดวยตัว
ทำละลายเปนวิธีการแยกสารผสมท่ีมีสมบัติการ
ละลายในตัวทำละลายที่ต างกัน โดยชนิดของ      
ตัวทำละลายมีผลตอชนิดและปริมาณของสารท่ี
สกัดได การสกัดโดยการกลั่นดวยไอน้ำใชแยกสาร
ที่ระเหยงาย ไมละลายน้ำ และไมทำปฏิกิริยากับ
น้ำ    ออกจากสารท่ีระเหยยากโดยใชไอน้ำเปนตัว
พา 

 ความรูดานวิทยาศาสตร เกี่ยวกับการแยกสาร 
บูรณาการกับคณิตศาสตร เทคโนโลยี  โดยใช
กระบวนการทางวิศวกรรม สามารถนำไปใช
แกปญหาในชีวิตประจำวันหรือปญหาท่ีพบใน

การผลิตเกลือสมุทร 
การตกผลึกใชแยกสารละลายที่

ประกอบดวยตัวละลายที่เปนของแข็ง
ในตัวทำละลายที่เปนของเหลว โดย
ทำใหเปนสารละลายอิ่มตัว แลวจึง
ปลอยใหตัวทำละลายระเหยออกไป
บางสวน ตัวละลายจะตกผลึกแยก
ออกมา เชน การผลิตน้ำตาลทราย 

การกลั่นใชแยกสารละลายที่
ประกอบดวยตัวละลายและตัวทำ
ละลายที่เปนของเหลว แบงออกเปน 
3 ประเภท ได แก  การกลั่ นแบบ
ธ ร ร ม ด า ใช แ ย ก ส า ร ล ะ ล าย ที่
ประกอบดวยตัวทำละลายที่เปนสาร
ระเหยงาย และมีจุดเดือดต่ำออกจาก
ตัวละลายที่เปนสารระเหยยากและมี
จุดเดือดสูง ซึ่งจุดเดือดควรตางกัน
ตั้งแต 30 องศาเซลเซียสขึ้นไป เชน 
การกลั่นแยกเกลือออกจากน้ำทะเล 
การกลั่นแบบไอน้ำใชแยกสารท่ีมี    
จุดเดือดต่ำ ระเหยงาย และไมละลาย
น้ำ ออกจากสารที่ระเหยยาก โดย
ค วาม ดั น ไอ น้ ำท ำ ให ส า ร เดื อ ด
กลายเปนไอและถูกกลั่นออกมาพรอม
กับไอน้ำ ซึ่งสารที่ถูกกลั่นออกมาจะ
แยกช้ันกับน้ำ เชน การกลั่นน้ำมัน
หอมระเหย และการกลั่น ลำดับสวน
ใชแยกสารละลายที่มีสวนประกอบ
เปนสารที่มี   จุดเดือดใกลเคียงกัน

-การแยกสารอยาง
งาย 
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ชุมชนหรือสรางนวัตกรรม โดยมีขั้นตอน ดังนี ้
-  ระบุปญหาในชีวิตประจำวันที่เกี่ยวกับการแยก

สารโดยใชสมบัติทางกายภาพ หรือนวัตกรรมท่ี
ตองการพัฒนา โดยใช หลั กการดั งกล าว
  

-  รวบรวมขอมูลและแนวคิดเกี่ยวกับการแยกสาร 
โดยใชสมบัติทางกายภาพท่ีสอดคลองกับ
ปญหาท่ีระบุหรือนำไปสูการพัฒนานวัตกรรม
นั้น  

- ออก แบ บ วิ ธี ก ารแก ป ญ หา  ห รื อ พั ฒ น า
นวัตกรรมที่เก่ียวกับการแยกสารใน สารผสม 
โดยใชสมบัติทางกายภาพ โดยเชื่อมโยงความรู
ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และ
กระบวนการทางวิศวกรรม รวมทั้งกำหนดและ
ควบคุมตัวแปรอยางเหมาะสมครอบคลุม 
-  วางแผนและดำเนินการแกปญหา หรือพัฒนา

นวัตกรรม รวบรวมขอมูล จัดกระทำขอมูล 
และเลือกวิธีการสื่อความหมายท่ีเหมาะสมใน
การนำเสนอผล 

-  ทดสอบ ประเมินผล ปรับปรุงวิธีการแกปญหา 
หรือนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นโดยใชหลักฐานเชิง
ประจักษที่รวบรวมได  

-  นำเสนอวิธกีารแกปญหา หรือผลของนวัตกรรม
ที่พัฒนาขึ้น และผลท่ีได โดยใชวิธีการสื่อสารท่ี
เหมาะสมและนาสนใจ 

 

หรือแยกสารละลายที่มีตัวทำละลาย
และตัวละลายเปนสารท่ีระเหยงาย 
เชน การกลั่นน้ำมันดิบ 

โครมาโทกราฟแบบกระดาษใช
แยกสารละลายที่ประกอบดวยสาร
มากกวา 1 ชนิด ออกจากกัน โดย
อาศัยความสามารถในการละลาย
ของสารในตัวทำละลาย และการถูก
ดูดซับบนตัวดูดซับท่ีแตกตางกัน ทำ
ใหสารแตละชนิดถูกแยกออกจากกัน 
ซึ่งระยะทางท่ีสารแตละชนิดเคลื่อนที่
บนตัวดูดซับสามารถนำมาหาอัตรา
การเคลื่อนที่ของสาร (Rf) ไดจากสูตร 

Rf

=
ระยะทางท่ีสารเคลื่อนท่ี 

ระยะทางที่ตัวทำละลายเคลื่อนที่
 

 

การสกัดดวยตัวทำละลายใช
แยกสารออกจากสารผสมโดยอาศัย
สมบัติการละลายในตัวทำละลายของ
สาร ตัวทำละลายท่ีเหมาะตองละลาย
สารที่ตองการจะแยก  ไมละลายสาร
ที่ไมตองการ ไมทำปฏิกิริยากับสารที่
ตองการจะแยก มีจุดเดือดต่ำ ระเหย
งาย แยกออกจากสารละลายไดงาย 
เชน การสกัดน้ำมันจากเมล็ดพืช 

ค ว าม รู ด า น วิ ท ย าศ าส ต ร
เกี่ยวกับการแยกสารสามารถนำไป
บูรณาการกับคณิตสาสตร เทคโนโลยี 
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โดยใชกระบวนการทางวิศวกรรม 
เพื่อนำไปแกปญหาในชีวิตประจำวัน
ตอไป 

 

3 สารละลาย ว 2.1   

     ม.2/4 

     ม.2/5 

     ม.2/6 

 สารละลายอาจมีสถานะเปนของแข็ง ของเหลว 
และแกส สารละลายประกอบดวยตัวทำละลาย
และตัวละลาย กรณีสารละลายเกิดจากสารท่ีมี
สถานะเดียวกัน สารที่มีปริมาณมากที่สุดจัดเปน
ตัวทำละลาย กรณีสารละลายเกิดจากสารท่ีมี
สถานะต างกัน  สารที่ มี สถานะเดียวกันกั บ
สารละลายจัดเปนตัวทำละลาย  

 สารละลายที่ตัวละลายไมสามารถละลายในตัวทำ
ล ะ ล าย ได อี ก ที่ อุ ณ ห ภู มิ ห น่ึ งๆ  เรี ย ก ว า 
สารละลายอิ่มตัว  

 สภาพละลายไดของสารในตัวทำละลายเปนคาที่
บอกปริมาณของสารที่ละลายไดในตัวทำละลาย 
100 กรัม จนไดสารละลายอิ่มตัว ณ อุณหภูมิ 
และความดันหน่ึง ๆ สภาพละลายไดของสารบง
บอกความสามารถในการละลายไดของตวัละลาย
ในตัวทำละลาย ซึ่งความสามารถในการละลาย
ของสารขึ้นอยูกับชนิดของตัวทำละลายและตัว
ละลาย อุณหภูม ิและความดนั 

 สารชนิดหน่ึงมีสภาพละลายไดแตกตางกันในตัว
ทำละลายที่แตกตางกัน และ    สารตางชนิดกัน
มีสภาพละลายได ในตัวทำละลายหน่ึง ๆ ไม
เทากัน 

 เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น สารสวนมากสภาพละลายได
ของสารจะเพ่ิมขึ้น ยกเวนแกส เมื่ออุณหภูมิ
สูงขึ้นสภาพการละลายไดจะลดลง สวนความดัน
มีผลตอแกส โดยเมื่อความดันเพิ่มขึ้น สภาพ

สารละลาย หมายถึง สารเนื้อ
เดี ย วที่ ป ระกอบ ด วย ธาตุ  ห รื อ
สารประกอบตั้งแต  2 ชนิด ขึ้นไป
รวมตัวกัน โดยธาตุหรือสารประกอบ
ชนิดหนึ่งเปนตัวทำละลาย สวนธาตุ
หรือสารประกอบอีกชนิดหนึ่งหรือ
มากกวาเปนตัวละลาย ซึ่งมีหลักการ
พิจารณาตัวละลายและตัวทำละลาย
ในสารละลาย ดังน้ี 

- หากสารอยูในสถานะเดียวกัน 
สารที่มีปริมาณมากกวาเปน
ตัวทำละลาย สารท่ีมีปริมาณ
นอยกวาเปนตัวละลาย  

- หากสารอยูในสถานะตางกัน 
เมื่ อผสม กันแล วมี สถานะ
เหมือนกับสารชนิดใด จะถือ
วาสารนั้นเปน ตัวทำละลาย 
สวนสารอีกชนิดหนึ่งเปนตัว
ละลาย 

ส ภ า พ ล ะ ล าย ได ข อ งส า ร 
หมายถึง ความสามารถในการละลาย
ไดของตัวละลายในตัวทำละลายจน
เปนสารละลายอ่ิมตัว ณ อุณหภูมิ
หนึ่ ง ๆ การละลายของตัวละลาย

 15 18 
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ละลายไดจะสูงขึ้น  

 ความรูเกี่ยวกับสภาพละลายไดของสาร เม่ือ
เปล่ียนแปลงชนิดตัวละลาย   ตัวทำละลาย และ
อุ ณ ห ภู มิ  ส าม าร ถ น ำ ไป ใช ป ระ โย ช น ใน
ชีวิตประจำวัน เชน การทำน้ำเช่ือมเขมขน การ
สกัดสารออกจากสมุนไพรใหไดปริมาณมากที่สุด 

 ความเขมขนของสารละลายเปนการระบุปริมาณ
ตัวละลายในสารละลาย หนวยความเขมขนมี
หลายหนวย ท่ีนิยมระบุเปนหนวยเปนรอยละ
ปริมาตรตอปริมาตร มวลตอมวล และมวลตอ
ปริมาตร  

 รอยละโดยปริมาตรตอปริมาตรเปนการระบุ
ปริมาตรตัวละลายในสารละลาย 100 หนวย
ปริมาตรเดียวกัน นิยมใชกับสารละลายท่ีเปน
ของเหลว หรือแกส 

 รอยละโดยมวลตอมวลเปนการระบุมวลตัว
ละลายในสารละลาย 100 หนวยมวลเดียวกัน 
นิยมใชกับสารละลายที่มีสถานะเปนของแข็ง

  
 รอยละโดยมวลตอปริมาตรเปนการระบุมวลตัว

ละลายในสารละลาย 100 หนวยปริมาตร นิยม
ใชกับสารละลายท่ีมีตัวละลายเปนของแข็งใน  
ตัวทำละลายท่ีเปนของเหลว   

การใช ส ารละลาย ในชี วิตประจำวันควร
พิจารณาจากความเขมขนของสารละลาย ขึ้นอยูกับ
จุดประสงคของการใชงาน และผลกระทบตอสิ่งชีวิต
และสิ่งแวดลอม 

ขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ ไดแก  
-  อุณหภูมิ เมื่ออุณหภูมิสูงข้ึน

ตัวละลายที่เปนของแข็งและ
ของเหลวละลายไดมากขึ้น 
แตตัวละลายท่ีเปนแกสจะ
ละลายไดนอยลง  

-  ชนิดของตัวทำละลาย ตัวทำ
ละลายแตละชนิดสามารถ
ละลายตัวละลายแตละชนิด
ไดแตกตางกัน 

 -  ขนาดของตั วละลาย  ตั ว
ละลายท่ีมีขนาดเล็กละลาย
ไดเร็วกวาตัวละลายท่ีมีขนาด
ใหญเพราะมีพ้ืนที่ผิวสัมผัส
มากกวา  

-  ความดันมีผลตอตัวละลายที่
เปนแกส ซึ่งหากความดัน
สูงข้ึนจะทำใหแกสละลายได
ดีขึ้น  

-  การคน การเขยา หรือการ
ป น เห วี่ ย ง  ซึ่ ง จ ะ ท ำ ให
อนุภาคเคลื่อนที่เร็ว จึงเกิด
การละลายไดเร็ว 

ความเขมขนของสารละลาย
เปนคาท่ีแสดงปริมาณของตัวละลาย
ที่ละลายอยูในตัวทำละลายหรือใน
สารละลาย ดังนี ้

- รอยละโดยมวล เปนหนวยท่ี
บอกถึงปริมาณ          ตั ว
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ละลายเปนกรัมที่ละลายใน
สารละลาย 100 กรัม นิยมใช
กับสารละลายท่ีเปนของแข็ง 
มีสูตร ดังน้ี 

รอยละโดยมวล

=
มวลของตัวละลาย

มวลของสารละลาย
 x 100 

 
 

- ร อยละโดยปริมาตร เป น
หนวยที่บอกถึงปริมาตรของ
ตั ว ล ะล าย เป น ลู กบ าศก
เซ น ติ เม ต ร  ที่ ล ะ ล าย ใน
สารละลาย 100 ลูกบาศก
เซ น ติ เม ต ร  นิ ย ม ใช กั บ
สารละลายที่ เปนของเหลว
หรือแกส มีสูตร ดังน้ี 

 

รอยละโดยปรมิาตร

=
ปริมาตรของตัวละลาย

ปริมาตรของสารละลาย
 x 100 

 
 

- รอยละโดยมวลตอปริมาตร 
เปนหนวยท่ีบอกถึงปริมาณ
ของตั วละลาย เป นกรัมที่
ละลายในสารละลาย 100 
ลูกบาศกเซนติเมตร นิยมใช
กับตัวละลายที่เปนของแข็งใน
ตัวทำละลายท่ีเปนของเหลว 
มีสูตร ดังน้ี 
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รอยละโดยมวลตอปริมาตร

=
มวลของตัวละลาย

ปริมาตรของสารละลาย
 x 100 

 

ส าร ล ะล ายถู ก น ำม า ใช ใน
ชีวติประจำวัน ซึ่งใชที่   ความเขมขน
แตกตางกัน เชน น้ำสมสายชูมีความ
เขมขนของกรดแอซีติกรอยละ 4-18 
โดยปริมาตร แอลกอฮอลลางแผลมี
ความเขมขนของเอทิลแอลกอฮอล
รอยละ 70 โดยปริมาตร น้ำเกลือมี
ความเขมขนของโซเดียมคลอไรด  
รอยละ 0.9 หรือรอยละ 15 โดยมวล
ตอปริมาตร น้ำยาลางเล็บมีความ
เขมขนของแอซีโตนรอยละ 80 โดย
ปริมาตร สวนสารทำความสะอาด
และสารเคมีกำจัดศัตรูพืชถูกนำมาทำ
ใหเจือจางกอนนำไปใช 

รวม    60 70 

คะแนนปลายป

(ปลายภาค) 

การทดสอบ     20 

ภาระงาน/การปฏิบัต ิ     10 

รวมทั้งรายวิชา 100 
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โครงสรางรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ว22103 ชื่อรายวิชาวิทยาศาสตร 4 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 60 ชั่วโมง 

สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค =  70 : 30 

ที ่
ชื่อหนวย     

การเรียนรู 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 

ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 

เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

4 แรงและการ
เคลื่อนที่ 

ว 2.2  

    ม.2/1 

    ม.2/2 

    ม.2/3 

    ม.2/4 

    ม.2/5 

    ม.2/6 

    ม.2/7 

    ม.2/8 

    ม.2/9 

    ม.2/10 

    ม.2/11 

    ม.2/12 

 แรงเปนปริมาณเวกเตอร เมื่อมีแรง
หลาย ๆ แรงกระทำตอวัตถุ แลวแรง
ลัพธที่กระทำตอวัตถุมีคาเปนศูนย วัตถุ
จะไมเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ แตถา
แรงลัพธที่กระทำตอวัตถุมีคาไมเปน
ศูนย วัตถุจะเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที ่

 เมื่ อวัตถุอยู ในของเหลวจะมีแรงที่
ของเหลวกระทำตอวัตถุในทุกทิศทาง 
โดยแรงที่ของเหลวกระทำตั้งฉากกับผิว
วัตถุตอหนึ่งหนวยพื้นที่ เรียกวา ความ
ดันของของเหลว  

 ความดันของของเหลวมีความสัมพันธ
กับความลึกจากระดับผิวหน าของ
ของเหลว โดยบริเวณที่ลึกลงไปจาก
ระดับผิวหน าของของเหลวมากขึ้น   
ความดั น ของของเหลวจะเพิ่ ม ข้ึ น 
เนื่องจากของเหลวที่อยูลึกกวาจะมี
น้ำหนักของของเหลวดานบนกระทำ
มากกวา 

แรงเปนปริมาณเวกเตอรที่มี
ขนาดและทิศทางมีหนวยเปนนิว
ตัน  เมื่อมีแรงหลายแรงกระทำ
ตอวัตถุ แลวแรงลัพธท่ีกระทำ
ตอวัตถุมีคาเปนศูนย วัตถุจะไม
เคลื่อนที่ แตหากแรงหลายแรง
กระทำตอวัตถุ แลวแรงลัพธที่
กระทำตอวัตถุมีคาไมเปนศูนย 
วัตถุจะไมเคลื่อนที ่

แรงดันในของเหลวเปนแรง
ที่ของเหลวกระทำตั้งฉากกับผิว
ของวัต ถุตอหนึ่ งหน วย พ้ืนที่  
เรียกวา ความดันของของเหลว 
ซึ่งมีความสัมพันธกับความลึก
จากระดับผิวหนาของของเหลว 
โดยบริเวณท่ีลึกลงไปจากผิวหนา
ของของเหลวมากข้ึนจะทำให
ค ว าม ดั น ข อ ง เห ล ว เพ่ิ ม ขึ้ น 
เนื่องจากของเหลวท่ีอยูลึกกวา

-แฟมสะสมผลงาน 

-การทดลอง 

-แบบฝกทักษะ 

-แผนผังความคิด 

 

19 22 
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    ม.2/13 

    ม.2/14 

    ม.2/15  

 เม่ือวัตถุอยูในของเหลวจะมีแรงพยุง 
เนื่องจากของเหลวกระทำตอวัตถุ โดยมี
ทิศข้ึนในแนวดิ่ง การจมหรือการลอย
ของวัตถุขึ้นอยูกับแรงพยุง ถาน้ำหนัก
ของวัตถุและแรงพยุงของของเหลวมีคา
เทากัน วัตถุจะลอยนิ่งอยูในของเหลว 
แตถาน้ำหนักของวัตถุมีคามากกวาแรง
พยุงของของเหลว วัตถุจะจม 

 แรงเสียดทานเปนแรงที่เกิดข้ึนระหวาง
ผิวสัมผัสของวัตถุเพ่ือตานการเคลื่อนท่ี
ของวัตถุนั้น โดยถาออกแรงกระทำตอ
วัตถุท่ีอยูนิ่งบนพ้ืนผิวใหเคลื่อนที่ แรง
เสียดทานก็จะตานการเคลื่อนที่ของวัตถุ 
แรงเสียดทานที่เกิดขึ้นในขณะท่ีวัตถุยัง
ไมเคลื่อนท่ีเรียก แรงเสียดทานสถิต แต
ถาวัตถุกำลังเคลื่อนที่ แรงเสียด-ทานก็จะ
ทำใหวัตถุนั้นเคลื่อนที่ชาลงหรือหยุดนิ่ง 
เรียก แรงเสียดทานจลน 

 ขน าด ของแ รงเสี ย ด ท าน ระห ว า ง
ผิ ว สั ม ผั ส ของวั ต ถุ ข้ึ น กั บ ลั กษ ณ ะ
ผิวสัมผัสและขนาดของแรงปฏิกิริยาตั้ง
ฉากระหวางผิวสัมผัส   

 กิจกรรมในชีวิตประจำวันบางกิจกรรม
ตองการแรงเสียดทาน เชน การเปดฝา
เกลียวของน้ำ การใชแผนกันลื่นใน

จะมี น้ ำห นั ก ข อ งข อ ง เห ล ว
ดานบนกระทำมากกวา และเมื่อ
วัตถุอยู ในของเหลวจะมี แรง
พยุ ง ซึ่ ง เป นแรงที่ ของเหลว
กระทำตอวัตถุท่ีอยูในของเหลว 
มีทิศขึ้นในแนวดิ่ง โดยขนาดของ
แรงพยุงมีคาเทากับขนาดของ
น้ำหนักของของเหลวที่ถูกวัตถุ
แทนที่ หากน้ำหนักของวัตถุและ
แร งพ ยุ งของขอ งเห ลวมี ค า
เท ากัน  วัตถุจะลอยนิ่ งอยู ใน
ของเหลว แตหากวัตถุมีน้ำหนัก
มากกวา  แรงพยุงของของเหลว 
วัตถุจะจม 

แรงเสียดทานเปนแรงที่
เกิดขึ้นระหวางที่ผิวสัมผัสของ
วัตถุเพ่ือตานการเคลื่อนที่ของ
วัตถุนั้น มีทิศทางตรงขามกับการ
เคลื่อนที่ของวัตถุ แรงเสียดทาน
มี 2 ประเภท ไดแก  แรงเสียด
ทานสถิตเกิดขึ้นในขณะที่วัตถุยัง
ไมเคลื่อนที่  และแรงเสียดทาน
จลนเกิดขึ้นในขณะท่ีวัตถุกำลัง
เคลื่อนท่ี  ความรูเรื่องแรงเสียด
ทานสามารถนำมาประยุกตใชใน
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หองน้ำ บางกิจกรรมไมตองการ     แรง
เสียดทาน เชน การลากวัตถุบนพ้ืน การ
ใชน้ำมันหลอลื่นในเครื่องยนต  

 ความรู เรื่องแรงเสียดทานสามารถ
นำไปใชประโยชนในชีวิตประจำวันได 

 เมื่อมีแรงที่กระทำตอวัตถุโดยไมผาน
ศูนยกลาง มวลของวัตถุจะเกิดโมเมนต
ของแรง ทำใหวัตถุหมุนรอบศูนยกลาง
มวลของวัตถุนั้น  

 โมเมนตของแรงเปนผลคูณของแรงท่ี
กระทำตอวัตถุกับระยะทางจากจุดหมุน
ไปตั้งฉากกับแนวแรง เม่ือผลรวมของ
โมเมนตของแรงมีคาเปนศูนย วัตถุจะ
อยู ในสภาพสมดุลตอการหมุน โดย
โมเมนตของแรงในทิศทวนเข็มนาิกา
จะมีขนาดเทากับโมเมนตของแรงในทิศ
ตามเข็มนาิกา  

 ของ เล น ห ลายชนิ ดป ระกอบ ด วย
อุปกรณหลายสวนที่ใชหลักการโมเมนต
ของแรง ความรูเรื่องโมเมนตของแรง
สามารถนำไปใชออกแบบและประดิษฐ
ของเลนได 

 วัตถุที่ มี มวลจะมีสนามโน มถ วงอยู
โดยรอบแรงโนมถวงท่ีกระทำตอวัตถุจะ
มี ทิศพุ งเข าหาวัต ถุที่ เปนแหลงของ

ชีวิตประจำวัน เชน การลากวัตถุ
บนพ้ืน การใชน้ำมันหลอลื่นใน
เครื่องยนต  

โมเมนตของแรงเปนแรงท่ี
ก ร ะ ท ำต อ วั ต ถุ โด ย ไม ผ า น
ศูนยกลางมวลของวัตถุ ซึ่งทำให
วัตถุหมุนรอบศูนยกลางมวลของ
วัตถุ โดยโมเมนตของแรงในทิศ
ทวนเข็มนาิกาจะมีคาเทากับ
โมเมนตของแรงในทิศตามเข็ม
นาิกา 

ในธรรมชาติจะมีแรง 3 แรง 
ไดแก แรงจากสนาม-   โนมถวง
เป น แรงที่ ก ระทำต อวัตถุ ใน
ทิศทางพุงเขาหาวัตถุที่เปนแหลง
ของสนามโนมถวงสงผลใหวัตถุ
ตกจากที่สูงลงมาสูท่ีต่ำ แรงจาก
สนามแมเหล็กเปนแรงที่เกิดกับ
วัตถุที่มีประจุ ไฟฟ า ซึ่ งประจุ
ไฟฟาจะมีทิศพุงเขาหาหรือออก
จากวัตถุที่มีประจุเปนแหลงของ
ส น าม ไฟ ฟ า  แ ล ะ แ ร ง จ าก
สนามแมเหล็กเปนแรงที่เกิดจาก
วัต ถุที่ เป นแม เหล็ ก โดยแรง
แมเหล็กที่กระทำตอขั้วแมเหล็ก
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สนามโนมถวง  

 วัตถุที่มีประจุไฟฟาจะมีสนามไฟฟาอยู
โดยรอบ แรงไฟฟาที่กระทำตอวัตถุท่ีมี
ประจุจะมีทิศพุงเขาหาหรือออกจาก
วั ต ถุ ที่ มี ป ร ะ จุ ที่ เป น แ ห ล ง ข อ ง
สนามไฟฟา 

 วัตถุที่เปนแมเหล็กจะมีสนามแมเหล็ก
อยู โดยรอบแรงแมเหล็กที่กระทำตอ
ขั้วแมเหล็กจะมีทิศพุงเขาหาหรือออก
จ า ก ขั้ ว แ ม เ ห ล็ ก ท่ี เ ป น แ ห ล ง
สนามแมเหล็ก 

 ขนาดของแรงโนมถวง แรงไฟฟา และ
แรงแมเหล็กที่กระทำตอวัตถุท่ีอยู ใน
สนามนั้น ๆ จะมีคาลดลง เมื่อวัตถุอยู
หางจากแหลงของสนามนัน้ ๆ มากขึ้น 

 การเคลื่อนที่ของวัตถุเปนการเปลี่ยน
ตำแหนงของวัตถุเทียบกับตำแหน ง
อางอิงโดยมีปริมาณที่เก่ียวของกับการ
เคลื่อนท่ี ซึ่งมีทั้งปริมาณสเกลาร และ
ป ริ ม าณ เวก เตอ ร  เช น  ระยะท าง 
อัตราเร็ว การกระจัด ความเร็ว ปริมาณ 
สเกลาร เป นปริมาณ ท่ี มีขนาด เช น 
ระยะทาง อัตราเร็ว ปริมาณเวกเตอร
เปนปริมาณที่มีทั้งขนาด และทิศทาง 
เชน การกระจัด ความเร็ว  

จะมีทิศพุงเขาหาหรือออกจาก
ขั้ วแม เหล็กที่ เป น แหล งของ
สนามแมเหล็ก 

การเคลื่อนที่ของวัตถุเปน
การเปลี่ยนตำแหนงของวัตถุ
เทียบกับตำแหนงอางอิง โดยมี
ปริมาณที่เก่ียวของกับ     การ
เคลื่อนที่ มีทั้งปริมาณสเกลารซึ่ง
เป น ป ริ ม าณ ที่ มี ข น าด  เช น 
ระยะทาง อัตราเร็ว การกระจัด 
ความเร็ว และปริมาณเวกเตอร
ซึ่งเปนปริมาณที่มีทั้งขนาดและ
ทิ ศ ท า ง  เช น  ก า ร ก ร ะ จั ด 
ความเร็ว  
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 เขียนแผนภาพแทนปริมาณเวกเตอรได
ดวยลูกศร โดยความยาวของลูกศร
แสดงขนาด และหัวลูกศรแสดงทิศทาง
ของเวกเตอรนั้น ๆ  

 ระยะทางเปนปริมาณสเกลลาร โดย
ระยะทางเปนความยาวของเสนทางที่
เคลื่อนที่ได  

 การกระจัดเปนปริมาณเวกเตอร โดย
การกระจัดมีทิศชี้จากตำแหนงเริ่มตนไป
ยังตำแหนงสุดทาย และมีขนาดเทากับ
ระยะที่สั้นที่สุดระหวางสองตำแหนงนั้น 

 อัตราเร็วเปนปริมาณสเกลาร  โดย
อัตราเร็วเปนอัตราสวนของระยะทางตอ
เวลา 

 ความเร็วปริมาณเวกเตอรมีทิศเดียวกับ
ทิศของการกระจัด โดยความเร็วเปน
อัตราสวนของการกระจัดตอเวลา 

5 ง า น แ ล ะ
พลังงาน 

ว 2.3  

    ม.2/1 

    ม.2/2 

    ม.2/3 

    ม.2/4 

 เมื่อออกแรงกระทำตอวัตถุ แลวทำให
วั ต ถุ เค ลื่ อ น ที่  โดยแ รงอยู ใน แน ว
เดียวกับการเคลื่อนที่จะเกิดงาน งานจะ
มีคามากหรือนอยขึ้นกับขนาดของแรง
และระยะทางในแนวเดียวกับแรง
  

 งานที่ทำในหนวยเวลา เรียกวา กำลัง 

งานเปนการออกแรงกระทำ
กระทำตอวัตถุ แลวทำใหวัตถุ
เกิดการเคลื่อนที่ไปตามแนวแรง 
โดยงานที่ทำในหนึ่งหนวยเวลา
จะเรียกวา กำลัง หลักการของ
งานถูกนำมาอธิบายการทำงาน
ของเครื่องกลซึ่งเปนอุปกรณที่

-แฟมสะสมผลงาน 

-การทดลอง 

-แบบฝกทักษะ 

-แผนผังความคิด 

-การสรางเครื่องทุน

10 12 
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    ม.2/5 

    ม.2/6 

หลักการของงานนำไปอธิบาย      การ
ทำงานของเครื่องกลอยางงาย ไดแก 
คาน พื้นเอียง รอกเดี่ยว ลิ่ม สกรู ลอ 
และเพลา ซึ่งนำไปใชประโยชนดานตาง 
ๆ ในชีวิตประจำวัน  

 พลังงานจลนเปนพลังงานของวัตถุที่
เคลื่อนที่ พลังงานจลนจะมีคามากหรือ
นอย ข้ึนกับมวลและอัตราเร็ว  สวน
พลังงานศักย โนมถ วงเก่ียวของกับ
ตำแหนงของวัตถุจะมีคามากหรือนอย
ขึ้นกับมวลและตำแหนงของวัตถุ เมื่อ
วัต ถุอยู ในสนามโน มถ ว งวัต ถุจะมี
พลังงานศักยโนมถวง พลังงานจลนและ
พลังงาน   ศักยโนมถวงเปนพลังงานกล
  

 ผลรวมของพลังงานศักยโนมถวงและ
พลงังานจลนเปนพลังงานกล พลังงาน    
ศักยโนมถวงและพลังงานจลนของวัตถุ
หนึ่ ง ๆ สามารถเปลี่ยนกลับไปมาได  
โดยผลรวมของพลังงานศักยโนมถวง
และพลังงานจลนมีค าคงตัว นั่ นคือ
พลังงานกลของวัตถุมีคาคงตัว  

 พลังงานรวมของระบบมีคาคงตัวซึ่งอาจ
เปลี่ยนจากพลังงานหนึ่งเปนอีกพลังงาน
หนึ่ ง  เช น  พลั งงานกล เปลี่ ยน เป น

ชวยใหการทำงานเปนไปอยาง
สะดวกข้ึน โดยมีแรงพยายาม 
หรือแรงที่ใหกับเครื่องกล และ
แรงตานทาน หรือแรงที่ วัต ถุ
ก ระท ำต อ เค รื่ อ งกล เข าม า
เก่ียวของ โดยเครื่องกลอยางงาย
มี 6 ประเภท ไดแก คาน รอก 
พ้ืนเอียง สกรู ลิ่ม ลอและเพลา  

พลังงาน แบงออกเปน 2 
ประเภท ไดแก  พลังงานจลน
เปนพลังงานที่สะสมอยูในวัตถุที่
เคลื่อนที่ ซึ่งมีมวลและอัตราเร็ว
เปนปจจัยท่ีมีผลตอพลังงานจนล 
ถ าอัตราเร็วของวัต ถุ ท้ั งสอง
เทากัน วัตถุที่มีมวลมากกวาจะมี
พลังงานจลนมากกวา และถา
มวลของวัตถุท้ังสองเทากัน วัตถุ
ที่ เค ลื่ อ น ที่ ด ว ย อั ต รา เร็ วที่
ม ากกว าจ ะมี พ ลั งงาน จล น
มากกวา และพลังงานศักยโนม
ถวงเปนพลังงานที่สะสมอยูใน
วัตถุที่อยูสูงจากพ้ืนผิวโลก ซึ่งมี
มวลและอัตราเร็วเปนปจจัยที่มี
ผลตอพลังงานศักยโนมถวง ถา
วัตถุทัง้สองอยูในระดับความสูงท่ี

แรงอยางงาย 
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พลังงานไฟฟา พลังงานจลนเปลี่ยนเปน
พลั งงานความรอน  พลั งงาน เสี ย ง 
พลังงานแสง เนื่องมาจาก    แรงเสียด
ทาน พลังงานเคมีในอาหารเปลี่ยนเปน 
พลั งงานที่ ไป ใช ในการทำงานของ
สิ่งมีชีวิต 

 นอกจากนี้พลังงานยังสามารถถายโอน
ไปยังอีกระบบหนึ่งหรือไดรับพลังงาน
จากระบบอื่นได เชน การถายโอนความ
รอนระหวางสสาร การถายโอนพลังงาน
ของการสั่นของแหลงกำเนิดเสียงไปยัง
ผูฟง ทั้งการเปลี่ยนพลังงานและการ
ถายโอนพลังงาน พลังงานรวมทั้งหมดมี
คาเทาเดิมตามกฎการอนุรักษพลังงาน 

เทากัน วัตถุที่มีมวลมากกวาจะมี
พลังงานศักยโนมถวงมากกวา 
และถ ามวลของวัตถุ ทั้ งสอง
เทากัน วัตถุที่อยูในระดับความ
สูงท่ีมากกวาจะมีพลังงานศักย
โนมถวงที่มากกวา 

พลังงานเปนสิ่งที่ไมสามารถ
สรางขึ้นใหม และไมสามารถทำ
ใหสูญหาย หรือทำลายได แตจะ
เกิดการเปลี่ยนรูปพลังงานจาก
รูปหนึ่งไปเปนอีกรูปหนึ่ง ไดแก  

-  พ ลั ง ง า น ศั ก ย โ น ม ถ ว ง
เปลี่ยนเปนพลังงานจลน เชน 
การกักเก็บน้ำไวในที่สูง  

-  พลั ง งาน จลน เป ลี่ ย น เป น
พลังงานความรอน เชน การ
ท ำงาน ของ เค รื่ อ ง จั ก ร ใน
อุตสาหกรรม  

-  พลั ง งาน จลน เป ลี่ ย น เป น
พลังงานไฟฟา เชน การผลิต
กระแสไฟฟาจากพลังงานน้ำ  

-  พ ลั ง งาน แส ง เป ลี่ ย น เป น
พ ลั ง ง า น เค มี  เช น  ก า ร
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สังเคราะหดวยแสงของพืช  

-  พ ลั ง ง าน เค มี เป ลี่ ย น เป น
พลังงานความรอนและแสง 
เชน การเผาซากเชื้อเพลิงดึก
ดำบรรพ  

-  พ ลั ง ง าน เค มี เป ลี่ ย น เป น
พลังงานที่ใชทำกิจกรรม  เชน 
ก า ร เผ าผ ล าญ อ าห า ร ใน
รางกายมนุษยและสัตว 

6 โลกและการ
เปลี่ยนแปลง 

ว 3.2  

    ม.2/1 

    ม.2/2 

    ม.2/3 

    ม.2/4 

    ม.2/5 

    ม.2/6 

    ม.2/7 

    ม.2/8 

    ม.2/9 

 เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพของซากสิ่งมีชีวิตใน
อดีต โดยกระบวนการทางเคมีและ
ธรณีวิทยา เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ 
ได แ ก  ถ า น หิ น  หิ น น้ ำ มั น  แ ล ะ
ปโตรเลียม ซึ่งเกิดจากวัตถุตนกำเนิด 
และสภาพแวดลอม การเกิดที่แตกตาง
กันทำใหไดชนิดของเชื้อเพลิง  ซากดึก
ดำบรรพที่มีลักษณะ สมบัติ และการ
นำไปใชประโยชนแตกตางกัน สำหรับ
ปโตรเลียมจะตองมีผานการกลั่นลำดับ
สวนกอนการใชงาน เพ่ือใหไดผลิตภัณฑ
เหมาะสมตอการใชประโยชน เชื้อเพลิง
ซากดึกดำบรรพเปนทรัพยากรที่ใชแลว
หมดไปเนื่องจากตองใชเวลานานหลาย

เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ของซากสิ่ งมีชีวิตในอดีตโดย
ก ร ะ บ วน ก า รท า ง เค มี แ ล ะ
ธรณีวิทยา ไดแก ถานหินเปน
เชื้ อ เพลิ งธรรมชาติ  หรือหิ น
ตะกอนชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากการ
สะสมของซากพืชเปนเวลานาน
จนเปลี่ยนสภาพเปนถานหิน
ประเภทตาง ๆ      หินน้ำมัน
เปนเชื้อเพลิงธรรมชาติซึ่งเกิด
จากการทับถมของซากพืชและ
ซากสัตวภายใตแหลงน้ ำเปน
เวลานาน มีสมบัติ จุดติดไฟได 
และป โตรเลียมเปน เชื้อเพลิง

-แฟมสะสมผลงาน 

-การทดลอง 

-แบบฝกทักษะ 

-แผนผังความคิด 

-แบบจำลอง
โครงสรางโลก 

 

 

31 36 
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    ม.2/10 ลานป จึงจะเกิดขึ้นใหม 

 การเผาไหมเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพใน
กิจกรรมตาง ๆ ของมนุษยจะทำใหเกิด
มลพิษทางอากาศ ซึ่งสงผลกระทบตอ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม นอกจากนี้  
แกสบางชนิดท่ีเกิดจากการเผาไหม
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ เชน แกส
คารบอนไดออกไซดและไนตรัสออกไซด
ยังเปนแกสเรือนกระจก ซึ่งสงผลใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก
รุนแรงขึ้น ดังนั้น จึงควรใชเชื้อเพลิง
ซากดึกดำบรรพโดยคำนึงถึงผลที่เกิดข้ึน
ต อสิ่ งมี ชี วิ ต และสิ่ งแ วดล อม  เช น 
เลือกใชพลังงานทดแทน หรือเลือกใช
เทคโนโลยีที่ลดการใชเชื้อเพลิงซากดึก
ดำบรรพ 

 เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ เปนแหลง
พลังงานที่สำคัญในกิจกรรมตาง ๆ ของ
มนุษย เนื่องจากเชื้อเพลิงซากดึกดำ
บรรพ มีป ริม าณ จำกัดและมัก เพ่ิ ม
มลภาวะในบรรยากาศมากขึ้น จึงมีการ
ใช พ ลั ง งาน ท ด แท น ม าก ขึ้ น  เช น 
พลั งงาน แสงอาทิ ตย  พลั งงานลม 
พลังงานน้ำ พลังงานชีวมวล พลังงาน
คลื่ น  พ ลั งงาน ค ว าม ร อน ใต พิ ภ พ 

ช นิ ด ห นึ่ งที่ เ กิ ด ข้ึ น เอ งต าม
ธรรมชาติซึ่งเปนสารประกอบ
ไฮโดรคารบอนมี 2 ประเภท คือ 
น้ำมันดิบและแกสธรรมชาติ ซึ่ง
ก อ น น้ ำ ไ ป ใ ช ป ร ะ โ ย ช น
จำเปนตองผานกระบวนกลั่น 
เพ่ือใหไดผลิตภัณฑที่เหมาะสม
ตอการใชประโยชน การเผาไหม
เชื้อเพลิง     ซากดึกดำบรรพใน
กิจกรรมตาง ๆ ของมนุษยจะทำ
ให เกิดมลพิษทางอากาศ เชน 
แกสคารบอนไดออกไซด  ไน
ตรัส-ออกไซด กอใหเกิดฝนกรด 
ภาวะโลกรอน และสงผลใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของ
โลก  

พ ลั ง ง า น ท ด แ ท น เป น
พลังงานที่สามารถนำกลับมาใช
ใหมได มีหลายประเภท ไดแก 
พลังงานแสงอาทิตยถูกใชเพ่ือ
ผลิตกระแสไฟฟา พลังงานลม
เปนพลังงานธรรมชาติซึ่ งเกิด
จากความแตกตางของอุณหภูมิ 
และความกดดันของบรรยากาศ 
ถูก ใช เพ่ื อผลิ ตกระแสไฟฟ า 
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พลังงานไฮโดรเจน ซึ่งพลังงานทดแทน
แตละชนิดจะมีขอดีและขอจำกัดที่
แตกตางกัน 

 โครงสรางภายในโลกแบงออกเปนชั้น
ตามองคประกอบทางเคมี ไดแก เปลือก
โล กซึ่ งอ ยู น อกสุ ด  ป ระก อบ ด วย
ส า รป ร ะ ก อ บ ข อ งซิ ลิ ก อ น  แ ล ะ
อะลูมิเนียมเปนหลัก เนื้อโลกคือสวนที่
อยูใตเปลือกโลกลงไปจนถึงแกนโลก มี
องคประกอบหลักเปนสารประกอบของ
ซิลิกอน แมกนีเซียม และเหล็ก และ
แกนโลกคือสวนที่อยูใจกลางของโลก มี
องคประกอบหลักเปนเหล็กและนิกเกิล 
ซึ่งแตละชั้นมีลักษณะแตกตางกัน 

 การผุพังอยูกับที่  การกรอน และการ
สะสมตัวของตะกอน เปนกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาที่ทำใหผิว
โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงเปนภูมิลักษณ 
แบบตาง ๆ โดยมีปจจัยสำคัญ คือ น้ำ 
ลม ธารน้ำแข็ง แรงโนมถวงของโลก 
สิ่งมีชีวิต สภาพอากาศ และปฏิกิริยา
เคม ี  

 การผุพังอยู กับที่  คือ การท่ีหินผุ พัง
ทำลายลงดวยกระบวนการตาง ๆ ไดแก 
ลมฟาอากาศกับน้ำฝน และรวมทั้งการ

พลังงานน้ำเปนพลังงานรูปแบบ
หนึ่งท่ีอาศัยการเคลื่อนที่ของน้ำ
ไปขับเคลื่อนเครื่องจักร พลังงาน
ชีวมวลเปนพลังงานที่ไดมาจาก
การเผาไหมสารอินทรีย พลังงาน
คลื่นเปนพลังงานของคลื่นผิว
มหาสมุทรซึ่งเปนแหลงพลังงาน
ศักยขนาดใหญสามารถนำมา
ผลิตกระแสไฟฟา พลังงานความ
รอนใตพิภพเกิดจากการเคลื่อน
ตัวของเปลือกโลกทำใหเกิดแนว
รอยเลื่อน น้ำท่ีอยูบนดินจะไหล
ผานตามแนวรอยแยก ภายใต
ความรอนและความดันสูงสงผล
ใหไอน้ำแทรกขึ้นมาบนผิวดิน
สามารถนำมาผลิตกระแสไฟฟา
ได และพลังงานไฮโดรเจนถูกใช
เปนเชื้อเพลิงในการเผาไหมและ
ใหความรอนเพ่ือใชในการผลิต
กระแสไฟฟ าและขับ เคลื่ อน
รถยนตได 

 

โ ค ร ง ส ร า ง แ บ ง ต า ม
องคประกอบทางเคมีได 3 ชั้น 
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ก ร ะ ท ำ ข อ งต น ไม กั บ แ บ ค ที เรี ย 
ตลอดจนการแตกตัวทางกลศาสตรซึ่งมี
การเพ่ิมและลดอุณหภูมิสลับกัน  เปน
ตน 

 การกรอน คือ กระบวนการหนึ่งหรือ
หลายกระบวนการท่ีทำใหสาร เปลือก
โลกหลุดไปละลายไป หรือกรอนไปโดย
มีตัวนำพาธรรมชาติ คือ ลม น้ำ และ
ธารน้ำแข็ง รวมกับปจจัยอ่ืน ๆ ไดแก 
ลมฟาอากาศ สารละลาย   การครูดถู 
การนำพา ทั้งนี้ ไมรวมถึงการพังทลาย
เปนกลุมกอน เชน แผนดินถลม ภูเขา
ไฟระเบิด 

 การสะสมตัวของตะกอน คือ การสะสม
ตัวของวัตถุจากการนำพาของน้ำ ลม 
หรือธารน้ำแข็ง 

 ดินเกิดจากหินท่ีผุพังตามธรรมชาติผสม
คลุกเคลากับอินทรียวัตถุที่ไดจาก การ
เนาเปอยของซากพืชซากสัตวทับถมเปน
ชั้น ๆ บนผิวโลก ชั้นดินแบงออกเปน
หลายชั้นขนานหรือเกือบขนานไปกับ
หนาดิน แตละชั้นมีลักษณะแตกตางกัน 
เนื่ อ งจากสมบั ติ ทางกายภาพ  เคมี  
ชีวภาพ และลักษณะอื่ น  ๆ  เชน สี  
โครงสราง เนื้อดิน การยืดตัว ความเปน

ไดแก เปลือกโลก ประกอบดวย
ธาตุซิลิกอนและอะลูมิเนียม เนื้อ
โลกประกอบดวยธาตุซิลิกอน 
แมกนีเซียม และเหล็ก และแกน
โลกประกอบดวยธาตุเหล็กและ
นิกเกิล 

การเปลี่ยนแปลงของโลก 
ไดแก การผุพังอยูกับที่    การ
กรอน และการสะสมตัวของ
ตะกอน ซึ่ งเปนกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาท่ีทำ
ใหโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงเปน
ภูมิลักษณแบบตาง ๆ เชน น้ำ 
ลม ธารน้ำแข็ง แรง    โนมถวง
ของโลก สิ่งมีชีวิต สภาพอากาศ 
และปฏิกิริยาเคม ี

ดินเกิดจากหินที่ผุผังตาม
ธรรมชาติ ผสมคลุ ก เคล า กับ
อินทรียวัตถุ จากการเน าเป อ
ยของซากพืชซากสั ตว  แบ ง
ออกเปน 6 ชั้น ไดแก O A E B 
C และ R แตละชั้นมีลักษณะ
แตกตางกัน ซึ่งปจจัยที่ทำใหดิน
แตละทอง ถ่ินมีลั กษณะและ
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กรด-เบส สามารถสังเกตไดจากการ
สำรวจภาคสนาม การเรียกชื่อชั้นดิน
หลักจะใชอักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ 
ไดแก O, A, E, B, C, R 

 ชั้นหนาตัดดินเปนชั้นดินที่มีลักษณะ
ปรากฏใหเห็นเรียงลำดับเปนชั้นจาก  
ชั้นบนสุดถึงชั้นลางสุด  

 ปจจัยท่ีทำใหดินแตละทองถิ่นมีลักษณะ
และสมบัติแตกตางกัน ไดแก วัตถุตน
กำเนิดดิน ภูมิอากาศ สิ่งมีชีวิตในดิน 
สภาพภูมิประเทศ และระยะเวลาในการ
เกิดดิน 

 สมบัติบางประการของดิน เชน เนื้อดิน 
ความชื้นดิน คาความเปนกรด-เบส ธาตุ
อาหารในดิน สามารถนำไปใชในการ
ตัดสินใจถึงแนวทางการใชประโยชน
ที่ดิน โดยอาจนำไปใชประโยชนทาง
การเกษตร ห รือ อ่ืน  ๆ  ซึ่ งดิ นที่ ไม
เหมาะสมตอการทำการเกษตร เชน ดิน
จืด ดินเปรี้ยว ดินเค็ม และดินดาน อาจ
เกิดจากสภาพดินตามธรรมชาติ หรือ
การใชประโยชนจะตองปรับปรุงใหมี
สภาพเหมาะสมเพ่ือนำไปใชประโยชน 

 แหลงน้ำผิวดินเกิดจากน้ำฝนที่ตกลงบน
พ้ืนโลกไหลจากที่สูงลงสูที่ต่ำดวย แรง

สมบัติแตกตางกัน ไดแก วัตถุตน
กำเนิด ภูมิอากาศ สิ่งมีชีวิตใน
ดิน  สภ าพภูมิ ป ระเทศ และ
ระยะเวลาในการเกิดดิน  

แหลงน้ำแบงออกเปน  2 
ประเภท ไดแก  น้ำบนดินเกิด
จากน้ำในบรรยากาศกลั่นตัวเปน
น้ำฝนตกลงมาไหลจากที่สูงลงสู
ที่ต่ำ ซึ่งการไหลของน้ำทำใหเกิด
การกัดเซาะเปนรองน้ำ เชน ลำ
ธาร คลอง แมน้ำ และน้ำใตดิน
เกิดจากน้ำบนดินซึมลงไปสะสม
ตัวอยูใตพื้นโลก แบงออกเปนน้ำ
ในดินและน้ำบาดาล ซึ่งแหลงน้ำ
ถูกนำมาใชประโยชนตาง ๆ เชน 
ใชสำหรับการบริโภคและอุปโภค 
ใชเพาะปลูกพืช เลี้ยงสัตว และ
เปนแหลงที่อยูอาศัยของปลา
และสัตวน้ ำ อ่ืน  ๆ ใช ในด าน
อุตสาหกรรมต าง ๆ  และยั ง
สามารถกอใหเกิดภัยพิบัติตาง ๆ 
เชน น้ำทวม การกัดเซาะ ดิน
ถลม หลุมยุบ แผนดินทรุด  
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โนมถวง การไหลของน้ำทำใหพื้นโลกเกิด
การกัดเซาะเปนรองน้ำ เชน   ลำธาร 
คลอง และแมน้ำ ซึ่งรองน้ำจะมีขนาด
และรูปรางแตกตางกัน ข้ึนอยูกับปริมาณ
น้ำฝน ระยะเวลาในการกัดเซาะ ชนิดดิน
และหิน และลักษณะ ภูมิประเทศ เชน 
ความลาดชัน  ความสูงต่ำของพ้ืนที่ เม่ือ
น้ำไหลไปยังบริเวณที่เปนแองจะเกิดการ
สะสมเปนแหลงน้ำ เชน บึง ทะเลสาบ 
ทะเล และมหาสมุทร 

 แหลงน้ำใตดินเกิดจากการซึมของน้ำผิว
ดินลงไปสะสมตัวใตพื้นโลก ซึ่งแบงเปน
น้ำในดินและน้ำบาดาล น้ำในดินเปนน้ำ
ที่อยูรวมกับอากาศตามชองวางระหวาง
เม็ดดิน สวนน้ำบาดาลเปนน้ำที่ไหลซึม
ลึกลงไปและถูก    กักเก็บไวในชั้นหิน
หรือชั้นดินจนอ่ิมตัวไปดวยน้ำ  

 สงผลตอการจัดการการใชประโยชนน้ำ 
และคุณภาพของแหลงน้ำ เนื่องจากการ
เพ่ิมขึ้นของจำนวนประชากร การใช
ประโยชนพื้นที่ในดานตาง ๆ เชน ภาค
เกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ทำใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำฝนในพ้ืนที่
ลุมน้ำ และแหลงน้ำผิวดินไมเพียงพอ
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สำหรับ กิจกรรมของมนุษย  น้ำจาก
แหลงน้ำใตดินถูกนำมาใชมากขึ้น สงผล
ใหปริมาณน้ำใตดินลดลงมากจึงตองมี
การใชน้ำอยางเหมาะสมและยั่งยืน ซึ่ง
อาจทำไดโดยการจัดหาแหลงน้ำเพ่ือให
มีแหลงน้ำเพียงพอสำหรับการดำรงชีวิต 
การจั ด ส รรและการ ใช น้ ำอย างมี
ประสิทธิภาพ การอนุรักษและฟนฟู
แหลงน้ำ การปองกันและแกไขปญหา
คุณภาพน้ำ  

 น้ำทวม การกัดเซาะชายฝง ดินถลม 
หลุมยุบ แผนดินทรุด มีกระบวนการ
เกิดและผลกระทบที่แตกตางกัน ซึ่งอาจ
สรางความเสียหายรายแรงแกชีวิต และ
ทรัพยสิน  

 น้ำทวมเกิดจากพ้ืนท่ีหนึ่งไดรับปริมาณ
น้ำเกินกวาที่จะกักเก็บได ทำใหแผนดิน
จมอยูใตน้ำ โดยข้ึนอยูกับปริมาณน้ำ
และสภาพทางธรณี วิทยาของพ้ืนที่
  

 การกัดเซาะชายฝงเปนกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของชายฝงทะเลที่เกิดข้ึน
ตลอดเวลาจากการกัดเซาะของคลื่น
หรือลม ทำใหตะกอนจากที่หนึ่งไปตก
ทับถมในอีกบริเวณหนึ่ง แนวของชายฝง
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เดิม จึงเปลี่ ยนแปลงไป  บริ เวณ ท่ีมี
ตะกอนเคลื่อนเขามานอยกวาปริมาณที่
ตะกอนเคลื่อนออกไป ถือวาเปนบริเวณ
ที่มีการกัดเซาะชายฝง  

 ดินถลมเปนการเคลื่อนที่ของมวลดิน
หรือหินจำนวนมากลงตามลาดเขา 
เนื่องจากแรงโนมถวงของโลกเปนหลัก 
ซึ่ ง เ กิ ด จ า ก ป จ จั ย ส ำ คั ญ  ได แ ก        
ความลาดชันของพ้ืนท่ี สภาพธรณีวิทยา 
ปริมาณน้ำฝน พืชปกคลุมดิน และการ
ใชประโยชนพ้ืนที ่

 หลุมยุบ คือ แองหรือหลุมบนแผนดิน
ขนาดตาง ๆ ที่อาจเกิดจากการถลมของ
โพรงถ้ำหินปูน เกลือหินใตดิน หรือเกิด
จากน้ำพัดพาตะกอนลงไปในโพรงถ้ำ
หรือธารน้ำใตดิน   

 แผนดินทรุดเกิดจากการยุบตัวของชั้น
ดิน หรือหินรวน เมื่อมวลของแข็งหรือ
ของเหลวปริมาณมากที่รองรับอยูใตชั้น
ดินบริเวณนั้นถูกเคลื่อนยายออกไปโดย
ธรรมชาติหรือโดยการกระทำของมนุษย 

รวม    60 70 

คะแนนปลายป การทดสอบ     20 
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(ปลายภาค) ภาระงาน/การ

ปฏิบตั ิ

    10 

รวมทั้งรายวิชา 100 
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โครงสรางรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ว22102 ชื่อรายวิชา เทคโนโลยี  (วิทยาการคำนวณ)   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จำนวน  20  ชั่วโมง 

สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค =  70 : 30 
 

ที ่
ชื่อหนวย     

การเรียนรู 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง/สาระ

การเรียนรูทองถิ่น 
สาระสำคัญ 

ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 

เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

1 

แนวคิดเชิง

คำนวณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ว 4.2  

ม.2/1 

ม.2/2 

 

 

 

 

 

 

แนวคิดเชิงคำนวณ 

• การแกปญหาโดยใชแนวคิดเชิง

คำนวณ 

• ตัวอยางปญหาเชนการเขาแถว

ตามลำดับ 

ความสูงใหเร็วที่สุดจัดเรียงเสื้อให

หาไดงายที่สุด  

แนวคิดเชิงคำนวณ (computational 

thinking) ซึ่งเปนพ้ืนฐานของการคิด

แกปญหาตาง ๆ ที่สามารถนำไป

ประยุกตในการแกปญหาใน

ชีวิตประจำวัน แนวคิดนี้ไมใชเรื่องใหม 

เพราะมนุษยตองแกปญหาตาง ๆ อยู

ตลอดเวลา ตัวอยางของขั้นตอนวิธีการ

แกปญหาตามแนวทางการคดิเชิง

คำนวณ โดยการคิดแบบแยก

สวนประกอบและการยอยปญหา 

(decomposition) การหารูปแบบของ

ปญหา (pattern recognition) การคิด

เชิงนามธรรม (abstraction) เพ่ือ

พิจารณาสาระสำคัญของปญหา และ

การออกแบบข้ันตอนวิธีในการ

แกปญหา (algorithm) 

เขียนภาพการ

ทำงานตาม

สถานการณ 

 

3 5 
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ที ่
ชื่อหนวย     

การเรียนรู 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรูแกนกลาง/สาระ

การเรียนรูทองถิ่น 
สาระสำคัญ 

ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 

เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

2 การ

แกปญหา

ดวยภาษา

ไพทอน 

 

ว 4.2  

ม.2/1 

ม.2/2 

 

• ตัวดำเนินการบูลีน 

• ฟงกชัน 

• การออกแบบและเขียน

โปรแกรมท่ีมีการใชตรรกะและ

ฟงกชัน 

• การออกแบบอัลกอริทึมเพ่ือ

แกปญหาอาจใชแนวคิดเชิง

คำนวณในการออกแบบเพ่ือให

การแกปญหามีประสิทธิภาพ 

• การแกปญหาอยางเปนข้ันตอน

จะชวยใหแกปญหา 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

• ซอฟตแวรที่ใชในการเขียน

โปรแกรม python 

 

ตัวอยางระบบคำนวณคาโดยสาร

ประจำทางตัวดำเนินการบลูีน 

การวนซ้ำดวยคำสั่ง while เงื่อนไข

ทางเลือก ฟงกชั่น 

กิจกรรมการ

แกปญหาดวย

ภาษาไพทอน 

4 15 
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3 การ

แกปญหา

ดวย 

Scratch 

 

ว 4.2  

ม.2/1 

ม.2/2 

 

• การออกแบบอัลกอริทึมเพ่ือ

แกปญหาอาจใชแนวคิดเชิง

คำนวณในการออกแบบเพ่ือให

การแกปญหามีประสิทธิภาพ 

• การแกปญหาอยางเปนข้ันตอน

จะชวยใหแกปญหา 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

• ซอฟตแวรที่ใชในการเขียน

โปรแกรมเชน Scratch 

 

การโปรแกรมดวย Scratch มีคำสั่ง

สำหรับการทำงานตาง ๆ รวมถึงการ

ทำงานที่มีทางเลือกในการตัดสินใจ เรา

อาจใชตัวดำเนินการบูลีน ไดแก and 

or และ not ในนิพจนเปรียบเทียบเพ่ือ

สรางเงื่อนไข เพ่ือใหฟงกชันทำงานได

อยางถูกตอง 

กิจกรรมการ

แกปญหาดวย 

Scratch 

4 15 

4 

 

 

 

 

 

หลักการ

ทำงานของ

ระบบ

คอมพิว 

เตอร 

 

 

ว 4.2 

ม.2/3 

 

 

• องคประกอบและหลักการ

ทำงานของระบบคอมพิวเตอร 

• เทคโนโลยีการสื่อสาร 

• การประยุกตใชงานและการ
แกปญหาเบื้องตน 
 
 
 

องคประกอบและหลักการทำงานของ

ระบบคอมพิวเตอรมีขั้นตอนการทำงาน

ตั้งแตระดับพ้ืนฐานไปจนกระทั่งการ

ทำงานที่มีความซับซอน การเขาใจการ

ทำงานของระบบคอมพิวเตอร จะทำให

สามารถใชงานระบบไดอยางมี

ประสิทธิภาพและเปนขั้นตอน อีกทั้งใน

การพัฒนาระบบจะตองมีความรูความ

เขาใจเก่ียวกับการทำงานของ

คอมพิวเตอร 

Mind mapping 

หลักการทำงาน

ของระบบ

คอมพิวเตอร 

 

 

2 

 

 

 

5 
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ที ่
ชื่อหนวย     

การเรียนรู 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรูแกนกลาง/สาระ

การเรียนรูทองถิ่น 
สาระสำคัญ 

ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 

เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

5 

 

 

เทคโนโลยี

การสื่อสาร 

 

ว 4.2 

ม.2/4 

 

• ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยาง

ปลอดภัยโดยเลือกแนวทางปฏิบัติ

เมื่อพบเนื้อหาที่ไมเหมาะสมเชน

แจงรายงานผูเก่ียวของปองกัน

การเขามาของขอมูลที่ไม

เหมาะสมไมตอบโตไมเผยแพร 

องคประกอบของการสื่อสาร เครือขาย

คอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต 

บริการบนอินเทอรเน็ต 

คลาวดคอมพิวติง 

 

รูปเลมรายงาน 

เทคโนโลยีการ

สื่อสาร 

 

 

3 5 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

การใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

อยางมีความ

รับผิดชอบ 

 

 

 

 

ว 4.2 

ม.2/4 

 

 

 

 

 

• การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

อยางมีความรับผิดชอบเชน

ตระหนักถึงผลกระทบในการ

เผยแพรขอมูล 

• การสรางและแสดงสิทธิ์ความ

เปนเจาของผลงาน 

• การกำหนดสิทธิการใชขอมูล 
 
 
 
 
 

แนวทางปฏิบัติเมื่อพบเนื้อหาท่ีไม

เหมาะสม 

ผลกระทบการเผยแพรขอมูลที่ไม

เหมาะสม 

แนวทางการพิจารณาเนื้อหากอน

เผยแพรขอมูล 

การสรางและแสดงสิทธิ์ความเปน

เจาของผลงาน 

มารยาทในการติดตอสื่อสา 

Mind mapping

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศอยางมี

ความรับผิดชอบ 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

5 
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รวม     

18 

 

50 

คะแนนแบบทดสอบ การทดสอบ

กลางภาค 

   1 ชม. 20 

การทดสอบ

ปลายภาค 

   1 ชม. 30 

รวมทั้งรายวิชา 100 
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โครงสรางรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา ว23101 ชื่อรายวิชาวิทยาศาสตร 5 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 60 ชั่วโมง 

สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค =  70 : 30 

ที ่
ชื่อหนวย     

การเรียนรู 

มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 

ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 

เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

1 ระบบนิเวศ ว 1.1  

    ม.3/1 

    ม.3/2 

    ม.3/3 

    ม.3/4 

    ม.3/5 

    ม.3/6 

 ระบบนิเวศประกอบดวยองคประกอบที่มี
ชี วิ ต  เช น  พื ช  สั ต ว  จุ ลิ น ท รี ย  แ ล ะ
องคประกอบที่ ไม มี ชี วิต  เชน  แสง น้ ำ 
อุณหภูมิ แรธาตุ แกส องคประกอบเหลานี้มี
ปฏิสัมพันธกัน เชน พืชตองการแสง น้ำ และ
แกสคารบอนไดออกไซดในการสรางอาหาร 
สัตวตองการอาหาร และสภาพแวดลอมที่
เ ห ม า ะ ส ม 
ในการดำรงชีวิต เชน อุณหภูมิ ความช้ืน
องค ป ระกอบ ทั้ งส อ งส วน นี้  จ ะต อ งมี
ความสัมพันธกันอยางเหมาะสม ระบบนิเวศ
จึงจะสามารถคงอยูตอไปได 

 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธกันใน
รูปแบบตางๆ เชน ภาวะพ่ึงพากัน ภาวะอิง
อาศัย ภาวะเหยื่อกับผูลา ภาวะปรสิต 

 สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันที่อาศัยอยูรวมกันใน
แหลงท่ีอยู เดียวกัน ในชวงเวลาเดียวกัน 
เรียกวา ประชากร 
กลุมสิ่งมีชีวิตประกอบดวยประชากรของ

ระบบนิเวศประกอบดวย
องคประกอบที่ ไมมี ชีวิตและ
อ งค ป ร ะก อ บ ที่ มี ชี วิ ต ซึ่ งมี
ปฏิสัมพันธกันอยางเปนระบบ 
ตั วอยางปฏิสัม พันธระหวาง
อ ง ค ป ร ะ ก อ บ ท่ี มี ชี วิ ต กั บ
องคประกอบที่ ไมมี ชีวิต เชน 
ต นไมต องการ น้ ำ แสง ธาตุ
อ า ห า ร  แ ล ะ แ ก ส
คารบอนไดออกไซด ตัวอยาง
ปฏิสัมพันธระหวางองคประกอบ
ที่มีชีวิตกับองคประกอบที่มีชีวิต 
เชน กวางกินหญา เสือกินกวาง 
แรงกินซากเสือที่ตายแลว และ
จุลินทรียจะยอยสลายซากเสือ
ใหกลายเปนสารอินทรียกลับคืน
สูธรรมชาต ิ

สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศมีอยู
หลายชนิด ซึ่งแตละชนิดตางก็มี

-แฟมสะสมผลงาน 

-แผนผังความคดิ 

-การทดลอง 

-แบบฝกทักษะ 

12 14 
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สิ่งมีชีวิตหลายๆ ชนิด อาศัยอยูรวมกันใน
แหลงที่อยูเดียวกัน 

 กลุมสิ่งมีชีวติในระบบนิเวศแบงตามหนาที่ได
เปน 3 กลุม ไดแก ผูผลิต ผูบริโภค และผู
ยอยสลายสารอินทรีย สิ่งมีชีวิตทั้ง 3 กลุมนี้ 
มีความสัมพันธกัน ผูผลิตเปนสิ่งมีชีวิตที่สราง
อาหารไดเอง โดยกระบวนการสังเคราะห
ดวยแสง ผูบริโภคเปนสิ่งมีชีวิตที่ไมสามารถ
สรางอาหารไดเอง และตองกินผูผลิตหรือ
สิ่ งมี ชีวิตอื่ น เป นอาหาร เมื่ อผู ผลิตและ
ผูบริโภคตายลง จะถูกยอยโดยผูยอยสลาย
สารอินทรีย  ซึ่งจะเปลี่ยนสารอินทรียเปน
ส า ร 
อนินทรียกลับคืนสูสิ่งแวดลอม ทำใหเกิดการ
หมุนเวียนสารเปนวัฏจักร จำนวนผูผลิต 
ผูบริโภค และผูยอยสลายสารอินทรียจะตอง
มีความเหมาะสม จึงทำใหกลุมสิ่งมีชีวิตอยูได
อยางสมดุล 

 พลังงานถูกถายทอดจากผูผลิตไปยังผูบริโภค
ลำดับตางๆ รวมทั้งผูยอยสลายสารอินทรียใน
รูปแบบสายใยอาหารท่ีประกอบดวย โซ
อ า ห า ร ห ล า ย โ ซ  
ที่สัมพันธกัน ในการถายทอดพลังงานในโซ
อาหาร พลังงานท่ีถูกถายทอดไปจะลดลง
เรื่อยๆ ตามลำดับของการบริโภค 

 การถายทอดพลังงานในระบบนิเวศ อาจทำ
ใหมีสารพิษสะสมอยูในสิ่งมีชีวิตได  จนอาจ
กอใหเกิดอันตรายตอสิ่งมีชีวิต และทำลาย

รูปแบบความสัมพันธท่ีแตกตาง
กั น  ค วาม สั ม พั น ธ ร ะ ห ว า ง
สิ่งมีชีวติในระบบนิเวศอาจทำให
สิ่งมีชีวิตบางชนิดไดประโยชน 
เสียประโยชน หรือไมมีผลตอ
ก า ร ด ำ ร ง ชี วิ ต 
ของสิ่งมีชีวตินั้น 

สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศมี
ความเก่ียวของสัมพันธกัน โดยมี
การถายทอดพลังงานในรูปของ
โซอาหารและสายใยอาหาร ซึ่ง
โซอาหารมี ความสัม พันธ กับ
สิ่งมีชีวิตในบริเวณเดียวกันท่ีมี
การถายทอดพลังงานผานการ
กินตอกันเปนทอดๆ เริ่มจาก
สิ่งมีชีวิตท่ีเปนผูผลิต และสายใย
อาหารเปนการถายทอดพลังงาน
ผานการกินท่ีซับซอนมากข้ึน ใน
ระบบนิเวศจะมีการถายทอด
พลังงานเกิดข้ึนพรอมกับการ
หมุนเวยีนสาร และในระบบหนึ่ง
ประกอบดวยองคประกอบท่ีไมมี
ชีวิตและองคประกอบท่ีมีชีวิต 
ซึ่ งมี ความสั มพั น ธ กั นอย า ง
เหมาะสม ระบบนิเวศจึงจะอยู
ในสภาวะสมดุล  
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สมดุลในระบบนิเวศ ดังนั้น การดูแลรักษา
ระบบนิเวศใหเกิดความสมดุล และคงอยู
ตลอดไปจึงเปนสิ่งสำคัญ 

2 พันธุกรรม ว 1.3      

    ม.3/1 

    ม.3/2 

    ม.3/3 

    ม.3/4 

    ม.3/5 

    ม.3/6 

    ม.3/7 

    ม.3/8 

    ม.3/9 

    ม.3/10 

    ม.3/11 

 ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตสามารถ
ถายทอดจากรุนหนึ่งไปยังอีกรุนหนึ่งไดโดยมี
ยีนเปนหนวยควบคุมลักษณะทางพันธุกรรม 

 โครโมโซมประกอบดวยดีเอ็นเอ และโปรตีน
ขดอยู ใน นิ ว เคลี ยส  ยีน   ดี เอ็น เอ  และ
โครโมโซมมีความสัมพันธกัน โดยบางสวน
ของดี เอ็น เอทำหน าที่ เป นยีนที่ กำหนด
ลักษณะของสิ่งมีชีวิต  

 สิ่งมีชีวิตที่มีโครโมโซม 2 ชุด โครโมโซมที่
เป น คู กั น มี ก า ร เรี ย งล ำดั บ ขอ งยี น บ น
โครโมโซมเหมือนกัน เรียกวา ฮอมอโลกัส
โครโมโซม ยีนหน่ึงท่ีอยูบนคูฮอมอโลกัส
โครโมโซมอาจมีรูปแบบแตกตางกัน เรียกแต
ละรูปแบบของยีนที่แตกตางกันนี้วา แอลลีล 
ซึ่งการเขาคูกันของแอลลีลตางๆ อาจสงผล
ทำใหสิ่งมีชีวิตมีลักษณะที่แตกตางกันได 

 สิ่งมีชีวิตแตละชนิดมีจำนวนโครโมโซมคงที่ 
มนุษยมีจำนวนโครโมโซม 23 คู เปนออโต
โซม 22 คู และโครโมโซมเพศ 1 คู เพศหญิง
มีโครโมโซมเพศเปน XX เพศชายมีโครโมโซม
เพศเปน XY  

 เมนเดลไดศึกษาการถายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมของตนถ่ัวชนิดหน่ึง และนำมาสู
หลักการพ้ืนฐานของการถายทอดลักษณะ

ลักษณะทางพันธุกรรมของ
สิ่งมีชีวิตสามารถถายทอดจาก
รุนหนึ่งไปยังอีกรุนหนึ่งได โดยมี
ยีนเปนหนวยควบคุมลักษณะ
ทางพันธุกรรม โดยยีนเปนสวน
หนึ่งของสายดีเอ็นเอ และดีเอ็น
เอจะขดกันเปนโครโมโซมอยู
ภ ายในนิ ว เคลี ยสของเซลล  
สิ่ งมี ชี วิ ต ชนิ ด เดี ย ว กัน จะมี
จำนวนโครโมโซมเทากัน และ
อาจมี จำนวนโครโมโซม เท า
ห รื อ ไ ม เท า กั บ สิ่ ง มี ชี วิ ต 
ตางชนิดกัน ซึ่งโครโมโซมแบง
อ อ ก เป น  2  ป ร ะ เภ ท  คื อ 
โ ค ร โ ม โ ซ ม ร า ง ก า ย แ ล ะ
โครโมโซมเพศ และสิ่งมีชีวิตท่ีมี
โครโมโซม 2 ชุด อยูกันเปนคู
แ ล ะ มี ก า ร เ รี ย ง ล ำ ดั บ ยี น 
บนโครโมโซมเหมือนกัน เรียกวา 
ฮอมอโลกัสโครโมโซม  

เมลเดลเปนบิดาแหงวิชา
พันธุศาสตร ศึกษาการถายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรมของตน
ถั่วลันเตา พบวา ผลการผสม

-แฟมสะสมผลงาน 

-แผนผังความคดิ 

-การทดลอง 

-แบบฝกทักษะ 

-แผนภาพการ
ถายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม 

24 28 
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ทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต 

 สิ่งมีชีวิตที่มีโครโมโซมเปน 2 ชุด ยีนแตละ
ตำแหนงบนฮอมอโลกัสโครโมโซมมี 2   แอล
ลีล โดยแอลลีลหนึ่งมาจากพอ และอีกแอล
ลีลมาจากแม ซึ่งอาจมีรูปแบบเดียวกัน หรือ
แตกตางกัน แอลลีลที่แตกตางกันน้ี แอลลีลห
นึ่งอาจมีการแสดงออกขมอีกแอลลีลหนึ่งได 
เรียกแอลลีลน้ันวาเปนแอลลีลเดน สวนแอล
ลีลที่ถูกขมอยางสมบูรณ เรียกวาเปนแอลลี
ลดอย  

 เมื่อมีการสรางเซลลสืบพันธุ แอลลีลที่เปนคู
กันในแตละฮอมอโลกัสโครโมโซมจะแยกจาก
กันไปยังเซลลสืบพันธุแตละเซลล โดยแตละ
เซลลสืบพันธุจะไดรับเพียง 1 แอลลีล และ
จะเขาคูกับแอลลีลท่ีตำแหนงเดียวกันของอีก
เซลลสืบพันธุหนึ่ง เมื่อเกิดการปฏิสนธิจนเกิด
เปนจีโนไทปและแสดงฟโนไทปในรุนลูกการ
แบงเซลลของสิ่งมีชีวิตมี 2 แบบ คือ ไมโทซิส
และไมโอซิส  

 ไมโทซิสเปนการแบงเซลลเพื่อเพิ่มจำนวน
เซลลรางกาย ผลจากการแบงจะไดเซลลใหม 
2 เซลล ท่ีมีลักษณะและจำนวนโครโมโซม
เหมือนเซลลตั้งตน 

 ไมโอซิสเปนการแบงเซลลเพ่ือสรางเซลล
สืบพันธุ ผลจากการแบงจะไดเซลลใหม 4 
เซลล ที่มีจำนวนโครโมโซมเปนครึ่งหนึ่งของ
เซลลตั้งตน เมื่อเกิดการปฏิสนธิของเซลล
สืบพันธุ ลูกจะไดรับการถายทอดโครโมโซม

พั น ธุ ถั่ ว ลั น เต าที่ มี ลั กษ ณ ะ
ต า ง กั น ใ น รุ น พ อ แ ม   
ไดลูกที่ปรากฏลักษณะเดนในทุก
รุน และลักษณะดอยจะมีโอกาส
ปรากฏในแตละรุนน อยกวา 
นำมาสูหลักการพ้ืนฐานการ
ถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
น อ ก จ า ก นี้  เ ม น เ ด ล 
ได สั น นิ ษ ฐ าน ว า  ยี น แต ล ะ
ต ำ แ ห น ง บ น ฮ อ ม อ โ ล กั ส
โครโมโซมมี 2 แอลลีล จะแยก
ออกจากกันเมื่อมีการสรางเซลล
สืบ พันธุ  หลั งปฏิ สนธิแอลลี
ลจะกลับมาเขาคูกันอยางอิสระ 
โ ด ย 
แอลลีลหนึ่ งไดรับมาจากพ อ 
และอีกแอลลีลหนึ่งไดรับมาจาก
แม  ซึ่ งอาจมีรูปแบบเดียวกัน
หรือแตกตางกัน โดยแอลลีลที่
ตางกัน จะมีแอลลีลหนึ่งสามารถ
ขมอีกแอลลีลหนึ่งได เรียกแอล
ลีลท่ีขมอีกแอลลีลหน่ึงวา แอลลี
ล เด น  ท ำให สิ่ งมี ชี วิ ต แสด ง
ลักษณะเดน สวนแอลลีลที่ถูก
ขม เรียกวา แอลลีลดอย  

สิ่งมีชีวิตทุกชนิดลวนมีการ
แบงเซลล ซึ่ งแบงออกเปน 2 
ประเภท คือ การแบงเซลลแบบ
ไมโทซิสและไมโอซิส การแบง
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ชุดหนึ่งจากพอและอีกชุดหนึ่งจากแม จึงเปน
ผลใหรุนลูกมีจำนวนโครโมโซมเทากับพอแม
และจะคงท่ีในทุกๆรุน 

 การเปลี่ยนแปลงของยีนหรือโครโมโซมสงผล
ให เกิ ด การ เป ลี่ ย น แป ล งลั ก ษณ ะท าง
พันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต เชน โรคธาลัสซีเมีย
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของยีน กลุมอาการ
ดาวนเกิดจากจากการเปลี่ยนแปลงจำนวน
โครโมโซม   

 โรคทางพันธุกรรมสามารถถายทอดจากพอ
แมไปสูลูกได ดังนั้น กอนแตงงานและมีบุตร 
จึงควรปองกันโดยการตรวจและวินิจฉัยภาวะ
เสี่ยงจากการถายทอดโรคทางพันธุกรรม 

 มนุษยเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
ตามธรรมชาติเพ่ือใหไดสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะ
ตามตองการ เรียกสิ่งมีชีวิตนี้วา สิ่งมีชีวิตดัด
แปรพันธุกรรม  

 ในปจจุบันมนุษยมีการใชประโยชนจาก
สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมเปนจำนวนมาก 
เชน การผลิตอาหาร การผลิตยารักษาโรค 
การเกษตร อยางไรก็ตาม สังคมยังมีความ
กังวลเก่ียวกับผลกระทบของสิ่งมีชีวิตดัดแปร
พันธุกรรมท่ีมีตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม ซึ่ง
ยังทำการติดตามศึกษาผลกระทบดังกลาว 

 ความหลากหลายทางชีวภาพมี 3 ระดับ 
ไดแก  ความหลากหลายของระบบนิเวศ 
ความหลากหลายของชนิดสิ่งมีชีวิต และ
ความหลากหลายทางพันธุกรรม ความ

เซลลแบบไมโทซิสเปนการแบง
เซลล เ พ่ื อ เพิ่ ม จำนวน เซลล
รางกาย ไดเซลลใหมจำนวน 2 
เซลล  ซึ่งแตละเซลลมีจำนวน
โครโมโซมเหมือนเซลลตั้ งตน 
และการแบงเซลลแบบไมโอซิส
เปนการแบงเซลลเพ่ือสรางเซลล
สืบพันธุ ไดเซลลใหมจำนวน 4 
เซลล ซึ่งแตละเซลลจะมีจำนวน
โครโมโซมเปนครึ่งหนึ่งของเซลล
เดิม  
 
      การเปลี่ยนแปลงของยีน
หรือโครโมโซมกอใหเกิดโรคทาง
พันธุกรรม  เชน โรคธาลัสซีเมีย
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของยีน  
กลุมอาการดาวนเปนกลุมอาการ
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงจำนวน
ของโครโมโซม กลุมอาการคริดู
ชาเปนกลุมอาการท่ี เกิดจาก
ความผิดปกติท่ีเกิดขึ้นกับรูปราง
โครโมโซม นอกจากนั้น โรคทาง
พันธุกรรมสามารถถายทอดจาก
พอแม ไปสู ลูกได  ดั ง น้ัน  เพ่ือ
ป อ ง กัน ความ เสี่ ย งจากการ
ถายทอดโรคทางพันธุกรรม จึง
ควรตรวจและวินิจฉัยภาวะเสี่ยง
จ าก ก า ร ถ า ย ท อ ด โร ค ท า ง
พั น ธุ ก ร ร ม 



452 
 

หลากหลายทางชีวภาพนี้มีความสำคัญตอ
การรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ระบบนิเวศที่
มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงจะรักษา
ส ม ดุ ล ได ดี ก ว า ร ะ บ บ นิ เวศ ที่ มี ค ว าม
หลากหลายทางชีวภาพต่ำกวา นอกจากนี้ 
ความหลากหลายทางชีวภาพยังมีความสำคญั
ตอมนุษยในดานตางๆ เชน ใชเปนอาหาร ยา
รักษาโรค วัตถุดิบในอุตสาหกรรมตางๆ 
ดังนั้น จึงเปนหนาท่ีของทุกคนในการดูแล
รักษาความหลากหลายทางชีวภาพใหคงอยู 
 

กอนแตงงานหรือในระหวาง
ตั้งครรภ  

สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม 
คือ สิ่งมีชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลง
พันธุกรรมโดยมนุษยซึ่งอาศัย
ค ว า ม รู  
ท างพั น ธุ วิ ศ วกรรม  ซึ่ ง เป น
กระบวนการที่นอกเหนือไปจาก
การเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ 
ก า รส ร า งสิ่ งมี ชี วิ ต ดั ด แป ร
พันธุกรรมทำไดโดยการถายทอด
ยีนที่มีลักษณะที่ตองการจาก
สิ่งมีชีวิตหนึ่งเขาไปอยูในดีเอ็นเอ
ของสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่ง ทำให
สิ่ ง มี ชี วิ ต ท่ี ได รั บ ยี น แ ส ด ง
ลักษณะตามที่ ตองการ และ
ลั ก ษ ณ ะ ดั งก ล า ว ส าม า ร ถ
ถายทอดไปยังรุนลูกและหลาน
ตอไปได โดยมนุษยใชประโยชน
จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม
ในด านต างๆ  เช น  การผลิ ต
อาหาร ด านการแพทย  ดาน
การเกษตร ดานอุตสาหกรรม 
อยางไรก็ตาม สังคมก็ยังมีความ
กังวลเก่ียวความปลอดภัยในการ
บริ โภคและผลกระท บ ขอ ง
สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมที่มี
ตอสิ่ งมี ชีวิตและสิ่ งแวดลอม 
ดังนั้น จึงควรศึกษาและติดตาม
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ผลกระทบตอไป 
ความ หล ากหล ายท าง

ชีวภาพแบงออกเปน 3 ระดับ 
ไดแก  ความหลากหลายทาง
ระบบนิเวศ ความหลากหลาย
ของชนิดสิ่ งมี ชีวิต และความ
หลากหลายทางพันธุกรรม ซึ่ง
ความหลากหลายทางชีวภาพใน
แตละพ้ืนที่จะแตกตางกัน บาง
พ้ืนท่ีมีความหลากหลายทาง
ชีวภาพสู ง บางพ้ืนที่ มี ความ
หลากหลายทางชีวภาต่ ำ ซึ่ ง
ความหลากหลายทางชีวภาพมี
ความสำคัญตอการรักษาสมดุล
ข อ ง ร ะ บ บ นิ เ ว ศ  แ ล ะ มี
ความสำคัญตอมนุษย ดังนั้น จึง
ควรรวมกันดูแลรักษาความ
หลากหลายทางชีวภาพโดยการ
รวมกันอนุ รักษ พันธุสัตว  ใช
ทรัพยากรอยางประหยัดและรู
คุณคา 

3 วัสดุใน

ชีวติประจำวัน 

ว 2.1  

    ม.3/1 

    ม.3/2 

 พอลิเมอร เซรามิก และวัสดุผสม เปนวัสดุท่ี
ใชมากในชีวิตประจำวัน 

 พอลิเมอรเปนสารประกอบโมเลกุลใหญท่ีเกิด
จากโมเลกุลจำนวนมากรวมตัวกันทางเคมี 
เชน พลาสติก ยาง เสนใย ซึ่งเปนพอลิเมอรที่
มีสมบัติแตกตางกัน โดยพลาสติกเปนพอลิ
เมอร ท่ี ข้ึนรูป เป นรูปทรงต างๆ ได  ยาง

พอลิเมอรเปนสารประกอบ

โมเลกุลใหญท่ีเกิดจากโมเลกุล

จำนวนมากรวมตัวกันทางเคมี 

เชน พลาสติกเปนพอลิเมอรท่ี

สามารถขึ้นรูปเปนรูปทรงตาง ๆ 

ได ยางเปนพอลิเมอรที่สามารถ

ยืดหยุนได และเสนใยเปนพอลิ

-แฟมสะสมผลงาน 

-แผนผังความคดิ 

-การทดลอง 

-แบบฝกทักษะ 

-ไมกวาดจากขวด

11 13 
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ยืดหยุนได  สวนเสนใยเปนพอลิ เมอร  ท่ี
สามารถดึงเปนเสนยาวได พอลิเมอรจึงใช
ประโยชนไดแตกตางกัน 

 เซรามิกเปนวัสดุที่ผลิตจากดิน หิน ทราย 
และแรธาตุ ต างๆ  จากธรรมชาติ  และ
สวนมากจะผานการเผาท่ีอุณหภูมิสูง เพ่ือให
ไดเนื้อสารที่แข็งแรง เซรามิกสามารถทำเปน
รูปทรงตางๆ ได สมบัติทั่วไปของเซรามิกจะ
แข็ง ทนตอการสึกกรอน และเปราะ สามารถ
นำไปใชประโยชน ได  เชน ภาชนะที่ เปน
เครื่องปนดินเผา ช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส 

 วัสดุผสมเปนวัสดุ ท่ีเกิดจากวัสดุตั้งแต 2 
ประเภท ที่มีสมบัติแตกตางกัน เพื่อนำไปใช
ประโยชนไดมากขึ้น เชน เสื้อกันฝนบางชนิด
เปนวัสดุผสมระหวางผากับยาง คอนกรีต
เสริมเหล็กเปนวัสดุผสมระหวางคอนกรีตกับ
เหล็ก   

 วัสดุบางชนิดสลายตัวยาก เชน พลาสติก 
การใชวัสดุอยางฟุมเฟอยและไมระมัดระวัง
อาจกอปญหาตอสิ่งแวดลอม  

เมอรท่ีสามารถดึงเปนเสนยาวได 

จึ งถู กน ำมาใช ป ระ โยชน ได

แตกตางกัน 

เซรามิกเปนวสัดุที่ผลิตจาก

ดิน หิน ทราย และแรธาตุตางๆ 

จากธรรมชาติ และสวนมากจะ

ผานการเผาที่อุณหภูมิสูงเพื่อให

ไดเนื้อสารที่แข็งแรง เซรามิกสา

มารถทำเปนรูปทรงตางๆ ได มี

ลักษณะแข็ง ทนตอการสึกกรอน 

และเปราะ จึงสามารถนำไปใช

ประโยชนได เชน ภาชนะท่ีเปน

เค รื่ อ งป น ดิ น เผ า  ช้ิ น ส ว น

อิเล็กทรอนิกส 

วัสดุผสมเปนวัสดุที่เกิดจาก

วัสดุตั้งแต 2 ประเภท ที่มีสมบัติ

ตางกัน เพ่ือนำไปใชประโยชนได

ม า ก ข้ึ น  เ ช น  

เสื้อกันฝนบางชนิดเปนวัสดุผสม

ระหวางผากับยาง คอนกรีต

เสริมเหล็กเปนวัสดุผสมระหวาง

คอนกรีตกับเหล็ก 

ผลกระทบที่ เกิด ข้ึนจาก

การใชผลิตภัณฑที่ทำจากวัสดุ

ประเภทพอลิเมอร เซรามิก และ

พลาสติกเหลือใช 
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วัส ดุ ผ ส ม  ส งผล ก ระ ทบ ต อ

สิ่งแวดลอม เน่ืองจากผลิตภัณฑ

เ ห ล า นี้ ย อ ย ส ล า ย ย า ก  

จึงเกิดการสะสมและตกคางอยู

ในสิ่งแวดลอม ยากตอการกำจัด  

ห ากน ำไป เผ าจะก อ ให เกิ ด

ควั น พิ ษ  เมื่ อ สู ด ด ม จะ เป น

อันตรายตอรางกาย หากนำไป

ฝงดินก็จะทำใหดินเสื่อมสภาพ 

สงผลใหสภาพแวดลอมปนเปอน

สารเคมี เพ่ือลดปญหาจึงควร

เลือกใชวัสดุใหเหมาะสมตอการ

ใชงานและงายตอการกำจัดหรือ

น ำก ลั บ ม า ใช ให ม  เ พ่ื อ ล ด

ปริมาณขยะซึ่งเปนสาเหตุของ

ปญหาสิ่งแวดลอม 

4 ปฏิกิริยาเคม ี ว 2.1  

    ม.3/3 

    ม.3/4 

    ม.3/5 

    ม.3/6 

    ม.3/7 

    ม.3/8 

 การเกิดปฏิกิริยาเคมีหรือการเปลี่ยนแปลง
ทางเคมีของสารเปนการเปลี่ยนแปลงที่   ทำ
ให เกิดสารใหม โดยสารที่เขาทำปฏิกิริยา 
เรียกวา สารตั้งตน สารใหม ท่ีเกิดข้ึนจาก
ป ฏิ กิ ริ ย า  เรี ย ก ว า  ผ ลิ ต ภั ณ ฑ  ก า ร
เกิดปฏิกิริยาเคมีสามารถเขียนแทนไดดวย
สมการขอความ  

 การเกิดปฏิกิริยาเคมี อะตอมของสารตั้งตน
จะมีการจัดเรียงตัวใหมไดเปนผลิตภัณฑ ซึ่งมี
สมบัติแตกตางจากสารตั้งตน โดยอะตอมแต
ละชนิดกอนและหลังเกิดปฏิ กิริยาเคมีมี

ป ฏิ กิ ริ ย า เคมี ห รื อ ก าร

เปลี่ยนแปลงทางเคมีของสาร 

ทำใหเกิดสารใหม โดยสารที่เขา

ทำปฏิกิริยาเรียกวา สารตั้งตน 

และสารที่เกิดข้ึนใหม เรียกวา 

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ  

ที่มีสมบัติแตกตางไปจากสารตั้ง

ต น  เนื่ อ งจากมี การ จัด เรีย ง

อะตอมใหมของสารตั้งตนขณะ

เ กิ ด ป ฏิ กิ ริ ย า  ซึ่ ง ก า ร

-แฟมสะสมผลงาน 

-แผนผังความคดิ 

-การทดลอง 

-แบบฝกทักษะ 

-สบูซักฝาจากน้ำมัน
พืชเหลือใช 

13 15 
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จำนวนเทากัน 

 เมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี มวลรวมของสารตั้งตน
เทากับมวลรวมของผลิตภัณฑ ซึ่งเปนไปตาม
กฎทรงมวล 

 เมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี มีการถายโอนความ
รอนควบคู ไปกับการจัดเรียงตัวใหมของ
อะตอมของสาร ปฏิกิริยาที่มีการถายโอน
ความรอนจากสิ่งแวดลอมเขาสูระบบเปน
ปฏิกิริยาดูดความรอน ปฏิกิริยาที่มีการถาย
โอนความรอนจากระบบออกสูสิ่งแวดลอม
เปนปฏิกิริยาคายความรอน โดยใชเครื่องมือ
ที่เหมาะสมในการวัดอุณหภูมิ เชน เทอรมอ
มิ เตอร  หั ววัดที่ สามารถตรวจสอบการ
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิไดอยางตอเนื่อง
ปฏิกิริยาเคมีท่ีพบในชีวิตประจำวันมีหลาย
ชนิด เชน ปฏิกิริยาการเผาไหม การเกิดสนิม
ของเห ล็ ก  ปฏิ กิ ริ ยาของกรด กับ โลห ะ 
ปฏิกิริยาของกรดกับเบส ปฏิกิริยาของเบส
กับโลหะ การเกิดฝนกรด การสังเคราะหดวย
แสง ปฏิกิริยาเคมีสามารถเขียนแทนไดดวย
สมการขอความ ซึ่งแสดงชื่อของสารตั้งตน
และผลิตภัณฑ เชนเช้ือเพลิง + ออกซิเจน 
→ คารบอนไดออกไซด + น้ำ  

 ปฏิกิริยาการเผาไหมเปนปฏิกิริยาระหวาง
สารกับออกซิเจน สารที่เกิดปฏิกิริยาการเผา
ไหมสวนใหญเปนสารประกอบท่ีมีคารบอน
และไฮโดรเจนเปนองคประกอบ ซึ่งถาเกิด
การเผาไหมอยางสมบูรณจะไดผลิตภัณฑเปน

เกิ ด ป ฏิ กิ ริ ย า เค มี ดั งก ล า ว

สามารถเขียนได เป นสมการ

ข อ ค วาม ที่ แ ส ด งถึ งจ ำน วน

อะตอมแตละชนิดกอนและหลัง

การทำปฏิกิริยาเคมีจะมีจำนวน

เทากันและมวลรวมของสารตั้ง

ต น จ ะ เท ากั บ ม วล รวม ขอ ง

ผลิตภัณฑซึ่งเปนไปตามกฎทรง

มวล  

ในขณะที่เกิดปฏิกิริยาเคมี

จะมี การถ าย โอนความรอน

ควบคูไปกับการจัดเรียงตัวใหม

ของอะตอมของสาร แบงเปน 2 

ประเภท ไดแก ปฏิกิริยาที่มีการ

ถ า ย โ อ น ค ว า ม ร อ น จ า ก

สิ่งแวดลอมเขาสูระบบ เรียกวา 

ปฏิกิ ริยาดูดความรอน และ

ปฏิกิริยาที่มีการถายโอนความ

รอนจากระบบออกสูสิ่งแวดลอม 

เรียกวา ปฏิกิริยาคายความรอน  

ป ฏิ กิ ริ ย า เ ค มี ใ น

ชีวิตประจำวันมีหลายชนิด เชน 

ป ฏิ กิ ริ ย า ก า ร เผ า ไห ม เป น

ป ฏิ กิ ริ ย า ร ะ ห ว า ง ส า ร กั บ

ออกซิ เจน  ซึ่ งส วน ใหญ เป น

สารประกอบท่ีมีคารบอนและ
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คารบอนไดออกไซดและน้ำ 

 การเกิดสนิมเหล็กเกิดจากปฏิ กิริยาเคมี
ระห ว า งเห ล็ ก  น้ ำ  และออกซิ เจน  ได
ผลิตภัณฑเปนสนิมของเหล็ก 
  

 ปฏิกิริยาการเผาไหมและการเกิดสนิมของ
เหล็กเปนปฏิ กิริยาระหวางสารตางๆ กับ
ออกซิเจน  

 ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะ กรดทำปฏิ กิริยา
กับโลหะไดหลายชนิด ไดผลิตภัณฑเปนเกลือ
ของโลหะและแกสไฮโดรเจน  

 ปฏิกิริยาของกรดกับสารประกอบคารบอเนต
ไดผลิตภัณฑเปนแกสคารบอนไดออกไซด 
เกลือของโลหะ และน้ำ  

 ปฏิกิริยาของกรดกับเบสไดผลิตภัณฑเปน
เกลือของโลหะและน้ำ หรืออาจไดเพียงเกลือ
ของโลหะ  

 ปฏิ กิ ริยาของเบสกับ โลหะบางชนิ ดได
ผลิ ตภัณ ฑ เป น เกลื อของเบสและแก ส
ไฮโดรเจน 

 การเกิดฝนกรดเปนผลจากปฏิกิริยาระหวาง
น้ำฝนกับออกไซดของไนโตรเจนหรอืออกไซด
ของซัลเฟอร ทำใหน้ำฝนมีสมบัติเปนกรด
  

 การสังเคราะหดวยแสงของพืชเปนปฏิกิริยา
ระหวางแกสคารบอนไดออกไซดกับน้ำ โดยมี
แสงชวยในการเกิดปฏิกิริยาไดผลิตภัณฑเปน
น้ำตาลกลูโคสและออกซิเจน 

ไฮโดรเจนเปนองคประกอบ การ

เกิดสนิมเหล็กเกิดจากปฏิกิริยา

เคมี ระหว า งเห ล็ ก  น้ ำ  แล ะ

ออกซิเจน ไดผลิตภัณฑเปนสนิม

ของเหล็ก ปฏิกิริยาของกรดกับ

โลหะจะไดผลิตภัณฑเปนเกลือ

ของโลหะกับแกส ไฮโดรเจน 

ป ฏิ กิ ริ ย า ข อ ง ก ร ด กั บ

สารประกอบคารบอเนตจะได

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ เ ป น แ ก

คารบอนไดออกไซด เกลือของ

โลหะ และน้ำ ปฏิกิริยาของกรด

กับเบสจะไดผลิตภัณฑเปนเกลือ

ของโลหะและน้ำ ปฏิกิริยาของ

เบสกับ โลหะบางชนิ ดจะได

ผลิตภัณฑเปนเกลือของเบสและ

แกสไฮโดรเจน การเกิดฝนกรด

เกิดจากปฏิกิริยาระหวางน้ำฝน

กับออกไซดของไนโตรเจน หรือ

ออกไซดของซัลเฟอร ทำใหได

น้ำฝนที่มีสมบัติ เปนกรด การ

สังเคราะหดวยแสงของพืชเปน

ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นระหวางแกส

คารบอนไดออกไซดกับน้ำ โดยมี

แ ส ง เป น ป จ จั ย ที่ ท ำ ใ ห

เกิดปฏิกิริยา และไดผลิตภัณฑ
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 ปฏิ กิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจำวันมีทั้ ง
ป ร ะ โย ช น แ ล ะ โท ษ ต อ สิ่ งมี ชี วิ ต แ ล ะ
สิ่ งแวดล อม จึ งตองระมัดระวั งผลจาก
ป ฏิ กิ ริ ย า เ ค มี  ต ล อ ด จ น 
รูจักวิธีป องกันและแกปญหา ท่ี เกิดจาก
ปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจำวัน 

 ความรูเก่ียวกับปฏิกิริยาเคมีสามารถนำไปใช
ประโยชนในชีวิตประจำวัน และสามารถ
บูรณาการกับคณิตศาสตร เทคโนโลยี และ
วิศวกรรมศาสตร เพ่ือใชปรับปรุงผลิตภัณฑ
ใหมีคุณภาพตามตองการหรืออาจสราง
นวัตกรรมเพ่ือปองกันและแกปญหาโดยใช
ความรู เกี่ ยวกับปฏิกิ ริยา เคมี  เชน  การ
เป ลี่ ย น แ ป ล งพ ลั ง งาน ค วาม ร อ น อั น
เนื่องมาจากปฏิกิริยาเคมี การเพิ่มปริมาณ
ผลผลิต  

เป นน้ ำตาลกลู โคสและแก ส

ออกซิเจน 

 

ความรูเก่ียวกับปฏิ กิริยา

เคมีสามารถนำไปประยุกตใช

ประโยชนในชีวิตประจำวัน และ

ส า ม า ร ถ บู ร ณ า ก า ร กั บ

คณิตศาสตร เทคโนโลยี และ

วิ ศ ว ก ร รม ศ าส ต ร  เพื่ อ ใช

ปรับปรุงผลิตภัณฑใหมีคุณภาพ

ตามต องการ หรืออาจสราง

น วัต กรรม เพ่ื อป อ งกั น แล ะ

แกปญหาที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมี 

โดยใชความรูเก่ียวกับปฏิกิริยา

เคมี  เช น  การเปลี่ ยนแปลง

พ ลั ง ง า น ค ว า ม ร อ น อั น

เนื่ อ งม า จ าก ป ฏิ กิ ริ ย า เค มี   

การเพ่ิมปริมาณผลผลิต 

รวม    60 70 

คะแนนปลายป

(ปลายภาค) 

การทดสอบ     20 

ภาระงาน/การปฏิบัต ิ     10 

รวมทั้งรายวิชา 100 
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โครงสรางรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ว23103 ชื่อรายวิชาวิทยาศาสตร 6 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 60 ชั่วโมง 

สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค =  70 : 30 

ที ่
ชื่อหนวย     

การเรียนรู 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสำคัญ 

ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 

เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน 

5 ไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส 

ว 2.3   

ม.3/1  

 ม.3/2  

 ม.3/3  

 ม.3/4   

 ม.3/5  

 ม.3/6 

 ม.3/7 

 ม.3/8 

 ม.3/9 

 เมื่ อ ต อ ว ง จ ร ไฟ ฟ า ค ร บ ว ง จ ร จ ะ มี
กระแสไฟฟาออกจากข้ัวบวกผานวงจรไฟฟา
ไปยัง  ขั้วลบของแหลงกำเนิดไฟฟา ซึ่งวัด
คาไดจากแอมมิเตอร 

 คาท่ีบอกความแตกตางของพลังงานไฟฟา
ตอหนวยประจุระหวางจุด 2 จุด เรียกวา
ความตางศักย ซึ่งวัดคาไดจากโวลตมิเตอร
  

 ขนาดของกระแสไฟฟามีคาแปรผันตรงกับ
ความตางศักยระหวางปลายทั้ งสองของ
ตัวนำ โดยอัตราสวนระหวางความตางศักย
และกระแสไฟฟามีคาคงท่ี เรียกคาคงท่ีนี้วา 
ความตานทาน 

 ในวงจรไฟฟาประกอบดวยแหลงกำเนิด
ไฟฟ าสายฟ า  และ อุปกรณ ไฟฟ า  โดย
อุปกรณไฟฟาแตละชิ้นมีความตานทานใน
การตอตัวตานทานหลายตัว มีทั้งตอแบบ
อนุกรมและแบบขนาน  

 การตอตัวตานทานหลายตัวแบบอนุกรมใน
วงจรไฟฟ า  ความต างศั กย ที่ ค ร อมตั ว
ตานทานแตละตัวมีคาเทากับผลรวมของ

กระแส ไฟฟ า เก ิด จากก าร
เคลื ่อนที ่ของประจุไฟฟา  โดย
กระแสไฟฟาจะไหลจากจุดที ่มี
ความตางศักยสูงกวาไปยังจุดที่มี
ค ว า ม ต า ง ศ ัก ย ต ่ำ ก ว า  ค า
กระแสไฟฟาสามารถวัดไดโดยการ
ตอแอมมิเตอรเขาไปในวงจร และ
คาความตางศักยสามารถวัดไดโดย
การตอโวลตมิเตอรเขาไปในวงจร  
ในวงจรไฟฟาใดๆ เมื่อมีความตาง
ศักยตกครอมอุปกรณไฟฟาหรือมี
ความตางศักยระหวางจุด 2 จุด 
บนตัวนำโลหะ จะมีกระแสไฟฟา
ไหลผานอุปกรณไฟฟาหรือตัวนำ
โลหะนั้นดวย โดยความสัมพันธ
ระหวางกระแสไฟฟาและความ
ตางศักยเปนไปตามกฎของโอหมที่
กลาววา กระแสไฟฟาในตัวนำ
โลหะจะแปรผันตรงกับความตาง
ศั ก ย ร ะ ห ว า ง 
ปลายท้ัง 2 ขางของตัวนำนั้น ตาม
สมการ V = IR 

-แฟมสะสมผลงาน 

-แผนผังความคดิ 

-การทดลอง 

-แบบฝกทักษะ 

-แบบจำลอง

วงจรไฟฟาภายในบาน 

-หลอดไฟประหยดั

พลังงาน 

20 23 
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ความตางศักยท่ีครอมตัวตานทานแตละตัว 
โดยกระแสไฟฟาท่ีผานตัวตานทานแตละตัว
มีคาเทากัน 

 การตอตัวตานทานหลายตัวแบบขนานใน
วงจรไฟฟา กระแสไฟฟาที่ผานวงจรมีคา
เทากับผลรวมของกระแสไฟฟาที่ผานตัว
ต า น ท า น 
แตละตัว โดยความตางศักย ท่ีครอมตัว
ตานทานแตละตัวมีคาเทากัน 

 ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสมีหลายชนิด เชน ตัว
ตานทาน ไดโอด ทรานซิสเตอร ตัวเก็บ
ประจุ โดย ช้ินสวนแตละชนิดทำหนาท่ี
แตกตางกัน เพ่ือให วงจรทำงานไดตาม
ตองการ 

 ตั วต านทานทำหน าที่ ค วบคุ มปริมาณ
กระแสไฟฟาในวงจรไฟฟา ไดโอดทำหนาที่
ใหกระแสไฟฟาผานทางเดียว ทรานซิสเตอร
ทำหนาที่เปนสวิตชปดหรือเปดวงจรไฟฟา
แ ล ะ ค ว บ คุ ม ป ริ ม า ณ ก ร ะ แ ส ไฟ ฟ า  
ตัวเก็บประจุทำหนาที่เก็บและคายประจุ
ไฟฟา 

 เครื่ องใช ไฟฟ าอย างงายประกอบดวย
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสหลายชนิดท่ีทำงาน
รวมกัน การตอวงจรอิเล็กทรอนิกสโดย
เลือกใชช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสที่เหมาะสม
ตามหนาที่ของชิ้นสวนนั้นๆ จะสามารถทำ
ใหวงจรไฟฟาทำงานไดตามตองการ 

 เครื่องใชไฟฟาจะมีคากำลังไฟฟาและความ

ตัวตานทานเปนอุปกรณไฟฟาท่ี
มีหนาที่หลักในการควบคุมปริมาณ
กระแสไฟฟาและความตางศักย 
ในวงจรไฟฟาใหเหมาะสมกับการ
ใช งาน โดยการนำตัวตานทาน
มากกวา 1 ตัว มาตอรวมกันใน
วงจรไฟฟาเพ่ือใหไดความตานทาน
รวมหรือความตานทานสมมูล
ตามท่ีตองการ สามารถตอได  2 
วิธี คือ การตอตัวตานทานแบบ
อนุกรม เปนการนำตัวตานทาน
หลายๆ ตัวมาเรียงตอกันโดยขา
ขางหน่ึงตอกับขาอีกขางหนึ่งของ
ตัวตานทานอีกตัวหนึ่งไปเรื่อยๆ  
ทำใหความตานทานสมมูลเทากับ
ผลรวมของความตานทานของตัว
ตานทานแตละตัว และการตอตัว
ตานทานแบบขนานเปนการนำตัว
ตานทานหลายๆ ตัวมาเรียงตอกัน
โดยรวบปลายของตัวตานทานแต
ละตัวไวที่จุดเดียวกันทั้งสองขาง  
ทำใหสวนกลับของความตานทาน
สมมูลเทากับผลรวมของสวนกลับ
ข อ งค ว า ม ต า น ท า น ข อ งตั ว
ตานทานแตละตัว 

ชิ ้นส วนอิเล ็กทรอนิกส เป น
อุปกรณไฟฟาที่สำคัญอยางหนึ่ง
ในวงจรไฟฟา โดยมีหนาที่หลัก
แตกตางกันไปตามความตองการ
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ตางศักยกำกับไว กำลังไฟฟามีหนวยเปน
วัตต ความตางศักยมีหนวยเปนโวลต คา
ไฟฟาสวนใหญคิดจากพลังงานไฟฟาท่ีใช
ทั้งหมด ซึ่งหาไดจากผลคูณของกำลังไฟฟา
ในหนวยกิโลวัตตกับเวลาในหนวยช่ัวโมง 
พลังงานไฟฟามีหนวยเปนกิโลวัตต ช่ัวโมง 
หรือหนวย 

 วงจรไฟฟาในบานมีการตอเครื่องใชไฟฟา
แบบขนานเพ่ือใหความตางศักยเทากัน ใน
ชีวิตประจำวันจะตองเลือกใชเครื่องใชไฟฟา 
ที่มีความตางศักยและกำลังไฟฟาใหเหมาะ
กับการใชงาน และการใชเครื่องใชไฟฟาและ
อุปกรณไฟฟาตองใชอยางถูกตอง ปลอดภัย 
และประหยัด 
 

ในการใชงาน เช น  ไดโอด จะ
ยอมใหกระแสไฟฟาไหลผานได
ท า ง เด ีย วแล ะกั ้น ก าร ไห ล ใน
ท ิศ ท า ง ต ร ง ก ัน ข า ม 
ทรานซ ิส เตอร ท ำหน าที ่เป น
สวิตชปดหรือเปดวงจรไฟฟาและ
ควบคุมปร ิม าณ กระแสไฟฟ า  
ตัวเก็บประจุทำหนาที ่เก็บและ
คายประจุไฟฟา  

พ ลั ง ง า น ท่ี ไ ด รั บ จ า ก
แหลงกำเนิดไฟฟาแลวทำใหประจุ
ไฟฟาเคลื่อนที่ เรียกวา พลังงาน
ไฟฟา และงานท่ีประจุไฟฟาทำได
ใน  1 หน วยเวลาหรือพลั งงาน
ไฟฟ าที่ เครื่อ งใช ไฟฟ าใช ใน 1 
ห น วย เวล าห รื อ อั ต ราการ ใช
พลังงานไฟฟา เรียกวา กำลังไฟฟา  

การคำนวณค าไฟฟ าท่ี ใช ใน
บานเรือนจะคำนวณจากพลังงาน
ไฟฟาที่ใชไปในแตละเดือนในหนวย 
กิ โล วั ต ต  ชั่ ว โม ง (kW h) ห รื อ 
หน วย (unit) โดยค าไฟฟ า ท่ี ผู
ใหบริการหรือทางการไฟฟาเรียก
เก็บจะประกอบดวยคาไฟฟาฐาน 
ค า ไ ฟ ฟ า ผั น แ ป ร  แ ล ะ ค า
ภาษีมูลคาเพ่ิม 

ไฟฟาที่ ใชตามบานเรือนสวน
ใหญจะมีความตางศักย 220 โวลต 
การสงพลังงานไฟฟาเขาบานจะ
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สงผานสายมีศักย (สาย L) และสาย
กลาง (สาย N) แลวผานแผงควบคุม
ไฟ ฟ า ก อ น จ ะ แ ย ก ไป ต า ม
เครื่องใชไฟฟาตางๆ ภายในบาน ซึ่ง
มีการตอวงจรแบบขนาน  

ไฟฟาเปนพลังงานรูปแบบหนึ่ง
ซึ่งสามารถสงไปตามสายไฟไดอยาง
รวดเร็ ว และพลั งงานไฟฟ ายั ง
สามารถเปลี่ยนรูปไปเปนพลังงาน
อ่ืนไดมากมาย แตพลังงานไฟฟาก็มี
โทษเชนกันหากผูใชไฟฟาปราศจาก
ความรูในการใชงานที่ถูกตองและ
เหมาะสม และการผลิตพลังงาน
ไฟฟาตองอาศัยพลังงานจากแหลง
ต า งๆ  จึ งจ ำ เป น ต อ งช วย กั น
ประหยัดการใชพลังงานไฟฟาและ
เลือกเครื่องใชไฟฟาใหเหมาะสมกับ
การใช งานเพ่ื อไม ใหกระทบกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

6 คลื่น ว 2.3  

 ม.3/10  

 ม.3/11  

 ม.3/12  

  

 คลื่นเกิดจากการสงผานพลังงานโดยอาศัย
ตัวกลางและไมอาศัยตัวกลาง ในคลื่นกล 
พลังงานจะถูกถายโอนผานตัวกลางโดย
อนุภาคของตัวกลางไมเคลื่อนที่ไปกับคลื่น 
คลื่นที่แผออกมาจากแหลงกำเนิดคลื่นอยาง
ตอเนื่องและมีรูปแบบที่ซ้ำกันบรรยายได
ดวยความยาวคลื่น ความถี่ แอมพลิจูด 

 คลื่นแม เหล็กไฟฟ าเปนคลื่ นที่ ไมอาศัย

คลื่นกลเปนคลื่นท่ีตองอาศัย
ตัวกลางในการเคลื่อนที่ เชน คลื่น
ผิวน้ำ คลื่นแผนดินไหว ในคลื่นกล 
พ ลั ง งาน จ ะถู ก ถ า ย โอ น ผ าน
ตัวกลางโดยอนุภาคของตัวกลางไม
เคลื่อน ท่ีไปกับคลื่น คลื่น ท่ีแผ
ออกมาจากแหลงกำเนิดคลื่นอยาง
ตอเนื่องและมีรูปแบบที่ซ้ำกัน 

คลื่นแมเหล็กไฟฟาเปนคลื่นท่ี

-แฟมสะสมผลงาน 

-แผนผังความคดิ 

-การทดลอง 

-แบบฝกทักษะ 

6 7 



463 
 

 ตัวกลางในการเคลื่อนท่ี มีความถี่ตอเนื่อง
เปนชวงกวางมาก เคลื่อนท่ีในสุญญากาศ
ดวยอัตราเร็วเทากัน แตจะเคลื่อนที่ดวย
อัต รา เร็ วต าง กั น ในตั วกล าง อ่ืน  คลื่ น
แมเหล็กไฟฟาแบงออกเปนชวงความถี่ตางๆ
เรียกวา สเปกตรัมของคลื่นแมเหล็กไฟฟา 
แตละชวงความถ่ีมีชื่อเรียกตางกัน ไดแก 
คลื่นวิทยุ  ไมโครเวฟ อินฟราเรด แสงที่
มองเห็น อัลตราไวโอเลต รังสีเอกซ และ    
รังสีแกมมา ซึ่งสามารถนำไปใชประโยชนได
  

 เลเซอรเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มีความยาว
คลื่นเดียวเปนลำแสงขนานและมีความเขม
สูง นำไปใชประโยชนในดานตางๆ เชน ดาน
การสื่ อสารมี การใช เล เซอรส ำหรับส ง
สารสนเทศผานเสนใยนำแสง โดยอาศัย
หลักการสะทอนกลับหมดของแสงดาน
การแพทยใชในการผาตัด  

 คลื่นแม เหล็กไฟฟานอกจากจะสามารถ
นำไปใชประโยชนแลว ยังมีโทษตอมนุษย
ดวย เชน ถามนุษยไดรับรังสีอัลตราไวโอเลต
มากเกินไปอาจจะทำใหเกิดมะเร็งผิวหนัง 
ห รื อ ถ า ไ ด รั ง สี แ ก ม ม า ซึ่ ง เป น ค ลื่ น
แมเหล็กไฟฟาที่มีพลังงานสูง และสามารถ
ทะลุผานเซลลและอวัยวะได อาจทำลาย
เนื้อเยื่อหรืออาจทำใหเสียชีวิตไดเมื่อไดรับ 
รังสีแกมมาในปริมาณสูง  

ไมอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนท่ี 
จั ด เป น ค ลื่ น ต าม ข ว าง  ค ลื่ น
แ ม เ ห ล็ ก ไ ฟ ฟ า 
ทุ ก ค ว าม ถ่ี ส าม าร ถน ำม า ใช
ประโยชนในชีวิตประจำวันอยาง
กวางขวาง แตในทำนองเดียวกัน
ค ลื่ น แ ม เ ห ล็ ก ไ ฟ ฟ า 
ก็สามารถกอใหเกิดโทษได จึงควร
ศึกษาการนำไปใชใหเกิดประโยชน
และรูจักการปองกันอันตรายที่อาจ
เกิดขึ้น 
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7 แสง ว 2.3  

 ม.3/13  

 ม.3/14  

 ม.3/15 

 ม.3/16 

 ม.3/17 

 ม.3/18 

 ม.3/19 

 ม.3/20 

 ม.3/21 

 เมื่อแสงตกกระทบวัตถุจะเกิดการสะทอนซึ่ง
เปนไปตามกฎการสะทอนของแสงโดยรังสี
ตกกระทบเสนแนวฉาก รังสีสะทอนอยูใน
ระนาบเดียวกัน และมุมตกกระทบเทากับ
มุมสะทอน ภาพจากกระจกเงาเกิดจากรังสี
สะทอนตัดกันหรือตอแนวรังสีสะทอนใหตัด
กัน โดยถารังสีสะทอนตัดกันจริงจะเกิดภาพ
จ ริ ง  แ ต ถ า ต อ แ น ว รั ง สี ส ะ ท อ น 
ใหไปตัดกัน จะเกิดภาพเสมือน  

 เมื่ อแสงเดินทางผานตัวกลางโปรงใสที่
แตกตางกัน เชน อากาศและน้ำ อากาศและ 
แกวจะเกิดการหัก เห  หรืออาจเกิดการ
สะท อนกลับหมดในตั วกลางที่ แสงตก
กระทบ การหักเหของแสงผานเลนสทำให
เกิดภาพที่มีชนิดและขนาดตางๆ  

 แสงขาวประกอบดวยแสงสีตางๆ เมื่อแสง
ขาวผานปริซึมจะเกิดการกระจายแสงเปน
แสงสีตางๆ เรียกวา สเปกตรัมของแสงขาว 
เมื่อเคลื่อนท่ีในตัวกลางใดๆ ที่ไมใชอากาศ 
จ ะ มี อั ต ร า เ ร็ ว ต า ง กั น  
จึงมีการหักเหตางกัน 

 การสะทอนและการหักเหของแสงนำไปใช
อธิบายปรากฏการณที่เก่ียวกับแสง เชน รุง 
มิราจ และอธิบายการทำงานของทัศน
อุปกรณ เชน แวนขยาย กระจกโคงจราจร 
กลองโทรทรรศน กลองจุลทรรศน และแวน
สายตา 

 ในการมองวัตถุ เลนสตาจะถูกปรับโฟกัส 

การสะทอนของแสงบนกระจกเงา
ราบทำใหเกิดภาพเสมือนหัวตั้งท่ีมี
ขนาดเทากับวัตถุ แตภาพจะกลับ
ดานจากซายเปนขวา และขวาเปน
ซาย สวนการสะทอนของแสงบน
กระจกเงานูนทำใหเกิดภาพเสมือนหัว
ตั้งท่ีมีขนาดเล็กกวาวัตถุ สวนการ
สะทอนของแสงบนกระจกเงาเวา
สามารถเกิดภาพไดหลายแบบข้ึนอยู
กับระยะระหวางวัตถุกับกระจก 

การหักเหของแสงเกิดจากการที่
ความเร็วของแสงเปลี่ยนไป เมื่อแสง
เดินทางผานตัวกลางตางชนิดกัน แสง
จะเบนมากหรือนอยข้ึนอยูกับความ
หนาแน นและดรรชนี หักเหของ
ตัวกลาง 

การหักเหของแสงผานเลนสเวาทำ
ใหเกิดภาพไดหลายแบบขึ้นอยูกับ
ระยะระหวางวัตถุกับเลนส และการ
หักเหของแสงผานเลนสนูนทำใหเกิด
ภาพเสมือนหัวตั้งขนาดเล็กกวาวัตถุ 

การสะทอนและการหักเหของ
แสงนำไปใชอธิบายปรากฏการณที่
เกี่ยวกับแสง เชน รุง มิราจ และ
อธิบ ายก ารท ำงาน ขอ ง ทั ศ น
อุปกรณ  เชน แวนสายตา แวน
ขยาย กระจกโคงจราจร กลอง
โทรทรรศน กลองจุลทรรศน  

ความบกพรองทางสายตา เชน 

-แฟมสะสมผลงาน 

-แผนผังความคดิ 

-การทดลอง 

-แบบฝกทักษะ 

-โปรเจคเตอรอยางงาย 

18 21 
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เพื่อใหเกิดภาพชัดที่จอตา ความบกพรอง
ทางสายตา เชน สายตาสั้น และสายตายาว 
เปนเพราะตำแหนงที่เกิดภาพไมไดอยูที่จอ
ตาพอดี จึงตองใชเลนสในการแกไขเพ่ือชวย
ใหมองเห็นเหมือนคนสายตาปกติ โดยคน
สายตาสั้นใชเลนสเวา สวนคนสายตายาวใช
เลนสนูน 

 ความสวางของแสงมีผลตอดวงตามนุษย 
การใชสายตาในสภาพแวดลอมที่มีความ
สวางไมเหมาะสมจะเปนอันตรายตอดวงตา 
เชน การดูวัตถุในที่มีความสวางมากหรือ
น อ ย เ กิ น ไ ป  ก า ร จ อ ง 
ดูหนาจอภาพเปนเวลานาน ความสวางบน
พ้ืนที่ รั บแสงมี หน วย เป นลั กซ  ความรู
เกี่ยวกับความสวางสามารถนำมาใชจัดความ
สวางใหเหมาะสมกับการทำกิจกรรมตางๆ 
เชน การจัดความสวางท่ีเหมาะสมสำหรับ
การอานหนังสือ 

สายตาสั้น สายตายาว เปนเพราะ
ตำแหนงท่ีเกิดภาพไมไดอยูท่ีจอตา
พอดี จึงตองใชเลนสในการแกไข
เพ่ือชวยใหมองเห็นเหมือนคน
สายตาปกติ โดยคนสายตาสั้นใช
เลนสเวา สวนคนสายตายาวใช
เลนสนูน 

ความสวางของแสงมีผลตอ
ดวงตามนุษย การใชสายตาใสภาพ
แ ว ด ล อ ม ที่ มี ค ว า ม ส ว า ง ไม
เหมาะสมจะเป น อันตรายต อ
ดวงตา เชน การดูวัตถุในที่มีความ
สวางมากหรือนอยเกินไป 

8 ปฏิสัมพันธใน

ระบบสุริยะและ

เทคโนโลยีอวกาศ 

ว 3.1   

ม.3/1  

 ม.3/2  

 ม.3/3   

 ม.3/4  

  

 ในระบบสุริยะมีดวงอาทิตยเปนศูนยกลาง
โดยมีดาวเคราะหและบริวาร ดาวเคราะห
แคระ ดาวเคราะหนอย ดาวหาง และอื่นๆ 
เชน วัตถุคอยเปอรโคจรอยูโดยรอบ ซึ่งดาว
เคราะห  และวัตถุเหลานี้ โคจรรอบดวง
อาทิตยดวยแรงโนมถวง แรงโนมถวงเปน
แรงดึงดูดระหวางวัตถุสองวัตถุ โดยเปน
สัดสวนกับผลคูณของทั้ งสอง และเปน
สัดสวนผกผันกับกำลังสองของระยะทาง
ระหวางวตัถุทั้งสอง แสดงไดโดยสมการ F = 

ระบบสุริยะมีดวงอาทิตยเปน
ศูนยกลางโดยมีดาวเคราะหและ
บริวาร ดาวเคราะหแคระ ดาว
เคราะหนอย ดาวหาง และอื่นๆ 
โคจรอยูโดยรอบ  ซึ่งวัตถุเหลานี้
จะโคจรรอบดวงอาทิตยดวยแรง
โนมถวง ซึ่งแรงโนมถวงเปนแรง
ดึงดูดระหวางวัตถุสองวัตถุ โดย
เปนสัดสวนกับผลคูณของมวลทั้ง
สอง และเปนสัดสวนผกผันกับ

-แฟมสะสมผลงาน 

-แผนผังความคดิ 

-การทดลอง 

-แบบฝกทักษะ 

16 19 
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 (Gm1m2)/r2 เมื่ อ  F แทนแรงโน มถ วง
ระหวางมวลทั้งสอง G แทนคานิจโนมถวง
สากล m1 แทนมวลของวัตถุแรก m2 แทน
มวลของวัตถุท่ีสอง และ r แทนระยะหาง
ระหวางวัตถทุั้งสอง 

 การที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตยในลักษณะที่
แกนโลกเอียงกับแนวตั้งฉากของระนาบทาง
โคจร ทำใหสวนตางๆ บนโลกไดรับปริมาณ
แสงจากดวงอาทิตยแตกตางกันในรอบป 
เกิดเปนฤดู กลางวันกลางคืนยาวไมเทากัน 
และตำแหนงการขึ้นและตกของดวงอาทิตย
ที่ขอบฟา และเสนทางการขึ้นและตกของ
ดวงอาทิตยเปลี่ยนไปในรอบป ซึ่งสงผลตอ
การดำรงชีวติ 

 ดวงจันทรโคจรรอบโลก โลกและดวงจันทร
โคจรรอบดวงอาทิตย ดวงจันทรรับแสงจาก
ดวงอาทิตยครึ่งดวงตลอดเวลา เมื่อดวง
จันทรโคจรรอบโลกไดหันสวนสวางมายัง
โลกแตกตางกัน จึงทำใหคนบนโลกสังเกต
สวนสวางของดวงจันทรแตกตางไปในแตละ
วันเกิดเปนขางข้ึนขางแรม  

 ดวงจันทรโคจรรอบโลกในทิศทางเดียวกัน
กับท่ีโลกหมุนรอบตัวเอง จึงทำใหเห็น  ดวง
จันทรข้ึนชาไปประมาณวันละ 50 นาท ี

 แรงโนมถวงท่ีดวงจันทร ดวงอาทิตยกระทำ
ตอโลก ทำใหเกิดปรากฏการณน้ำข้ึนน้ำลง 
ซึ่งสงผลตอสิ่งแวดลอมและสิ่งมีชีวิตบนโลก 
วันที่น้ำมีระดับการข้ึนสูงสุดและลงต่ำสุด

กำลังสองของระยะทางระหวาง
วัตถุท้ังสอง การที่ โลกโคจรรอบ
ดวงอาทิตยในลักษณะท่ีแกนโลก
เอียงกับแนวตั้ งฉากของระนาบ
ทางโคจรทำใหสวนตางๆ บนโลก
ไดรับปริมาณแสงจากดวงอาทิตย
แตกต างกันในรอบป  เกิด เป น
ฤ ดู ก า ล แ ล ะ 
ยังทำใหกลางวันและกลางคืน
ย าวน าน ไม เท า กั น  ส วน ก าร
หมุนรอบตัวเองของโลกทำใหเรา
สังเกตเห็นการเคลื่อนที่ปรากฏ
ของดวงอาทิตยจากทิศตะวันออก
ไปยังทิศตะวันตก ซึ่งปรากฏการณ
นี้เรียกวา การขึ้นและตกของดวง
อาทิตย สวนดวงจันทรโคจรรอบ
โลกในทิศทางเดียวกันกับที่ โลก
หมุนรอบตัวเอง จึงทำใหเห็นดวง
จันทรข้ึนชาไปประมาณวันละ 50 
นาที และเนื่องจากดวงจันทรใช
เวลาหมุนรอบตัวเองเทากับเวลาที่
ใชในการโคจรรอบโลก ทำใหดวง
จันทรหันดานเดียวเขาหาโลก เมื่อ
ดวงจันทรโคจรรอบโลกจะหันสวน
ส ว า ง ม า ยั ง โ ล ก  ท ำ ใ ห เ ร า
สังเกตเห็นสวนสวางของดวงจันทร
แตกตางกันในแตละวัน เกิดเปน
ขางขึ้นขางแรมหรือวิถีจันทร ผล
ของความแตกตางของแรงโนมถวง
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เรียก วันน้ำเกิด สวนวันที่ระดับน้ำมีการขึ้น
และลงนอยเรียก วันน้ำตาย โดยวันน้ำเกิด 
น้ำตาย มีความสัมพันธกับขางข้ึนขางแรม 

 เทคโน โลยี อวกาศไดมีบทบาทตอการ
ดำรงชีวิตของมนุษยในปจจุบันมากมาย 
มนุษยไดใชประโยชนจากเทคโนโลยีอวกาศ 
เชน ระบบนำทางดวยดาวเทียม (GNSS) 
ก ารติ ด ต าม พ ายุ  ส ถ าน การณ ไฟ ป า 
ดาวเทียมชวยภัยแลง การตรวจคราบน้ำมัน
ในทะเล 

 โครงการสำรวจอวกาศตางๆ ได พัฒนา
เพิ่มพูนความรูความเขาใจตอโลก ระบบ
สุริยะและเอกภพมากขึ้นเปนลำดับ ตัวอยาง
โครงการสำรวจอวกาศ เชน การสำรวจ
สิ่ ง มี ชี วิ ต น อ ก โ ล ก  ก า ร ส ำ ร ว จ 
ดาวเคราะหนอกระบบสุริยะ การสำรวจดาว
อังคาร และบริวาร อ่ืนของดวงอาทิตย
  
  

ที่ดวงอาทิตยและดวงจันทรกระทำ
ตอโลกทำใหเกิดปรากฏการณน้ำ
ขึ้นน้ำลง วันท่ีน้ำมีระดับการขึ้น
สูงสุดและลงต่ำสุดเรียกวา วันน้ำ
เกิด สวนวันที่ระดับน้ำมีการข้ึน
และลงนอยเรียกวา วันน้ำตาย 
โดยวันน้ำเกิด และวันน้ำตายมี
ความสัมพันธกับขางขึ้นขางแรม 

เทคโนโลยีอวกาศเปนการนำ

ความรูและวิธีการตาง ๆ  ทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใช

ใหเหมาะสมในการศึกษาทางดารา

ศาสตรและอวกาศ ตลอดจนนำมา

ป ระยุ ก ต ใช ให ส อด ค ล อ งกั บ

ทรัพ ยากรธรรมชาติ และการ

ดำรงชีวิตของมนุษย ซึ่งอุปกรณที่

ใชในการศึกษาเทคโนโลยีอวกาศมี

หลายอยาง เชน กลองโทรทัศน 

กระสวยอวกาศ ดาวเทียม ยาน

อวกาศ 

รวม    60 70 

คะแนนปลายป

(ปลายภาค) 

การทดสอบ     20 

ภาระงานงาน     10 

รวมทั้งรายวิชา 100 



468 
 

โครงสรางรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ว23102 ชื่อรายวิชา เทคโนโลยี  (วิทยาการคำนวณ)   ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 จำนวน  20  ชั่วโมง 

สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค =  70 : 30 
 

ที ่ ชื่อหนวย 

การเรียนรู 

มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง/สาระ

การเรียนรูทองถิ่น 

สาระสำคัญ ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 

เวลา           

  (ชม.) 

คะแนน 

1 การพัฒนาแอป

พลิเคชัน 

 

 

 

ว 4.2 

ม.3/1 

 

 

 • ขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเค

ชัน 

• Internet of Things (IoT) 

• ซอฟตแวรที่ใชในการพัฒนา

แอปพลิเคชันเชน 

Glide App, Scratch, python, 

java, c, AppInventor  

แอปพลิเคชัน  เปนโปรแกรมที่

ถูกพัฒนาขึ้นมาเพ่ืออำนวยใน

ดานตาง ๆ มีการออกแบบมา

เพ่ือใชงานในหลายรูปแบบ   

ซึ่งการพัฒนาโปรแกรมใน

ปจจุบันนิยมใชแอปพลิเคชัน

เชนGlide App มีความเขาใจ

งาย และไมซับซอน  

การพัฒนาแอป

พลิเคชัน 

 

4 15 

2 การกระทำการ

เก่ียวกับขอมูล 

 

ว 4.2 

ม.3/2 

 

• การรวบรวมขอมูลจาก

แหลงขอมูลปฐมภูมิและ 

ทุติยภูมิประมวลผลสราง

ทางเลือกประเมินผลจะทำใหได

สารสนเทศเพ่ือใชในการ

แกปญหาหรือการตัดสินใจได

อยางมีประสิทธิภาพ 

การรวบรวมขอมูล เปนข้ันตอน

ที่สำคัญที่สุดของการจัดการ

ขอมูลและสารสนเทศ ดังนั้น 

ควรมีความเขาใจเก่ียวกับ

ลักษณะและประเภทของขอมูล 

ตลอดจนวิธีการรวบรวม

ขอมูล เพื่อจะไดนำไป

ประยุกตใชไดอยางถูกตองและ

Mind mapping 

การกระทำการ

เก่ียวกับขอมูล 

 

5 15 
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• การประมวลผลเปนการกระทำ

กับขอมูลเพ่ือใหไดผลลัพธท่ีมี

ความหมายและมีประโยชนตอ

การ 

นำไปใชงาน 

เหมาะสม  

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวิเคราะห

ขอมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

ว 4.2 

ม.3/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

• การประเมินความนาเชื่อถือของ

ขอมูลเชนตรวจสอบและยืนยัน

ขอมูลโดยเทียบเคียงจากขอมูล

หลายแหลงแยกแยะขอมูลท่ีเปน

ขอเท็จจริงและขอคิดเห็นหรือใช 

PROMPT 

• การสืบคนหาแหลงตนตอของ

ขอมูล 

• เหตุผลวิบัต ิ(logical fallacy) 

• ผลกระทบจากขาวสารท่ี

ผิดพลาด 

• การรูเทาทันสื่อเชนการวิเคราะห
ถึงจุดประสงคของขอมูลและผูให
ขอมูลตีความแยกแยะเนื้อหาสาระ
ของสื่อเลือกแนวปฏิบัติไดอยาง
เหมาะสมเมื่อพบขอมูลตางๆ 

กระบวนการนำขอมูลมาเรียบ

เรยีง จัดกลุม/แยกประเภทชุด

ขอมูล หาความสัมพันธของชุด

ขอมูลแตละชุดในรูปแบบตางๆ 

เพ่ือหาความหมาย หรือคำตอบ

ตามเปาหมาย หรือ

วัตถุประสงคตางๆ  

จนไดออกมาเปน “ขอมูลเชิง

ลึก” (insight) หรือ “ขอสรุป” 

(conclusion) ที่ชวยใหเขาใจ

สถานการณ หาสาเหตุ ชวย

สนับสนุนการตัดสินใจ 

Mind mapping  

การวิเคราะห

ขอมูล 

 

4 10 
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ที ่
ชื่อหนวย 

การเรียนรู 

มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรูแกนกลาง/สาระ

การเรียนรูทองถ่ิน 

สาระสำคัญ ภาระงาน/ชิ้นงาน 

รวบยอด 

เวลา           

  (ชม.) 

คะแนน 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

ว 4.2 

ม.3/4 

 

• การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

อยางปลอดภัยเชนการทำ

ธุรกรรมออนไลนการซื้อสินคาซื้อ

ซอฟตแวร คาบริการสมาชิกซื้อ

ไอเท็ม 

• การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

อยางมีความรับผิดชอบ 

เชนไมสรางขาวลวงไมแชรขอมูล

โดยไมตรวจสอบขอเท็จจริง 

• กฎหมายเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

• การใชลิขสทิธิ์ของผูอ่ืนโดยชอบ

ธรรม (fair use) 

การใชงานเทคโนโลยี

สารสนเทศโดยคำนึงถึงความ

ปลอดภัยในการใชงาน 

เชน การทำธุรกรรม ออนไลน 

การซื้อสินคาออนไลน และการ

ใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

อยางมีจิตสำนึก และจริยธรรม

ที่ดี คำนึงผลกระทบที่อาจ

สงผลตอผูอ่ืน ภายใตกฎหมาย

ที่เก่ียวของกับการใชงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศหลาย

ฉบับ เชน พระราชบัญญัติวา

ดวยการกระทำความผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอร 

พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกส 

พระราชบัญญัติ 

การรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ไซเบอร  โดยพระราชบัญญัติ

วาดวยการกระทำความผิด

รูปเลมรายงาน 

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

5 10 
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เก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.

2550 และพระราชบัญญัติวา

ดวยการกระทำความผิดเก่ียว

คอมพิวเตอร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.

2560 หรือลิขสิทธิ์ เปน

ผลงานที่เกิดจากการใชปญญา 

ความรูความสามารถในการ

สรางสรรคผลงาน ซึ่งถือวาเปน

ทรัพยสินทางปญญาประเภท

หนึ่ง ที่กฎหมายใหความ

คุมครอง 

รวม    18 50 

คะแนนทดสอบกลางภาค    1 20 

คะแนนทดสอบปลายภาค    1 30 

รวมทั้งรายวิชา 20 100 
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โครงสรางรายวิชาและวางแผนการประเมิน 
รายวิชาเพ่ิมเติม ระดับประถมศึกษาปที่ ๑ – ๖ 
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โครงสรางรายวิชาเพิ่มเติม คอมพิวเตอรเพ่ิมเติม ๑                      รหัสวิชา ว1๑๒๐๑ 
กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                                    ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ 
ตลอดปการศึกษา                 เวลา 4๐ ชั่วโมง  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

หนวย 
การเรียนรูที ่

ชื่อหนวยการเรียนรู ตัวชี้วัด 
เวลาเรียน 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

1 ขอมูล (Data) 
บอกความหมายของขอมูล แหลงขอมูล ลักษณะของขอมูล 
วิธีการเก็บรักษาขอมูล ประโยชนของขอมูล 

6 11 

2 คอมพิวเตอรนารู 
บอกความหมาย ประโยชน การใชงานคอมพิวเตอรอยาง
ถูกตอง ชื่อและหนาที่ของอุปกรณคอมพิวเตอร 

8 15 

3 เรียนรูเมาส (Mouse) บอกความหมาย การใชงาน และการดูแลรักษาเมาสอยางงาย 4 7 

4 เรียนรูแปนพิมพ 
บอกสวนตาง ๆ ของแปนพิมพ การวางมือ และการใชงาน 
แปนพิมพอยางถูกตอง 

4 7 

5 การปอนขอมูล (WordPad) 
อธิบายการใชงานโปรแกรม WordPad บอกชื่อและหนาที่ของ
แถบเครื่องมือและใชงานโปรแกรม WordPad 

8 15 

6 โปรแกรม Paint 
อธิบายการใชงานโปรแกรม Paint บอกชื่อและหนาที่ของ
แถบเครื่องมือ และใชงานโปรแกรม Paint 

เห็นคุณคา ความสำคัญของชิ้นงาน 
8 15 

สอบกลางภาค 1 10 

สอบปลายภาค 1 2๐ 

รวมทั้งสิ้น 4๐ ๑๐๐ 
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โครงสรางรายวิชาเพิ่มเติม คอมพิวเตอรเพ่ิมเติม 2                      รหัสวิชา ว12๒๐๑ 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                                    ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 
ตลอดปการศึกษา                เวลา 4๐ ชั่วโมง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

หนวย 
การเรียนรูที ่

ชื่อหนวยการเรียนรู ตัวชี้วัด 
เวลาเรียน 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

1 ขอมูลนารู 
บอกความหมายของขอมูล แหลงขอมูล คุณสมบัติ 
ประเภท วิธีการเก็บรักษาขอมูล ประโยชนของขอมูล 

3 6 

2 คอมพิวเตอร 
บอกความหมาย หลักการทำงาน ประโยชน ชื่อและ
หนาที่ของอุปกรณคอมพิวเตอร 

5 8 

3 
การดูแลรักษาคอมพิวเตอร 

บอกวิธีการดูแลรักษาคอมพิวเตอร และประโยชนของ
การดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร 

5 8 

4 
ระบบปฏิบัติการวินโดวส 

บอกความหมาย สวนประกอบ และหนาตางโปรแกรม
วินโดวส 

4 7 

5 อินเทอรเน็ตเบื้องตน 
บอกความหมาย ประโยชนและโทษของอินเทอรเน็ต  
วิธีการใชงานเว็บไซต 

10 20 

6 โปรแกรม Microsoft Word 
อธิบายการใชงาน บอกชื่อ หนาที่ของแถบเครื่องมือ 
และใชโปรแกรม Microsoft Word พิมพขอความ 
เห็นคุณคา ความสำคัญของชิ้นงาน 

11 21 

สอบกลางภาค 1 10 

สอบปลายภาค 1 2๐ 

รวมทั้งสิ้น 4๐ ๑๐๐ 
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โครงสรางรายวิชาเพิ่มเติม คอมพิวเตอรเพ่ิมเติม 3                      รหัสวิชา ว13๒๐๑ 
กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                                    ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 

ตลอดปการศึกษา                เวลา 4๐ ชั่วโมง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
หนวย 
การ

เรียนรูท่ี 
ชื่อหนวยการเรียนรู ตัวชี้วัด 

เวลาเรียน 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

1 การคนหาขอมูลและการนำเสนอขอมูล คนหาขอมูลอยางมีข้ันตอนและนำเสนอ
ขอมูลในลักษณะตาง ๆ ได 

4 7 

2 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
บอกความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
องคประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ศึกษาขอมูลกับเทคโนโลยีสมัยใหม 

2 4 

3 องคประกอบของคอมพิวเตอร อธิบายถึงองคประกอบของคอมพิวเตอรได 2 4 

4 การทำงานของคอมพิวเตอร อธิบายถึงการทำงานของคอมพิวเตอรได 2 4 

5 
อุปกรณรับขอมูล 

และอุปกรณแสดงผลขอมูล 
บอกถึงอุปกรณรับขอมูล  
อุปกรณแสดงผลขอมูล 

2 4 

6 การดูแลรักษาอุปกรณคอมพิวเตอร 
บอกวิธีดูแลรักษาอุปกรณเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2 4 

7 การจัดการแฟมขอมูล 
สามารถบันทึกขอมูล เปดแฟมขอมูล และ
พิมพเอกสารได 

4 7 

8 การใชงานโปรแกรม Microsoft Word 
ใชงานโปรแกรม Microsoft Word ในการ
จัดทำเอกสาร สรางชิ้นงาน และประยุกตใช 
โปรแกรมใหสอดคลองกับกลุมสาระตาง ๆ 

20 36 
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สอบกลางภาค 1 10 

สอบปลายภาค 1 2๐ 

รวมทั้งสิ้น 4๐ ๑๐๐ 
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โครงสรางรายวิชาและวางแผนการประเมิน 
รายวิชาเพ่ิมเติม ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๑ – ๓ 
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โครงสรางรายวิชาเพิ่มเติม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ๑                     รหัสวิชา ว๒๑๒๐๑ 
กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                                     ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ 
ภาคเรียนท่ี ๑                 เวลา 4๐ ชั่วโมง  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

หนวย 
การเรียนรูที่ 

ชื่อหนวยการเรียนรู ตัวชี้วัด 
เวลาเรียน 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนักคะแนน 

1 รูจักกับโปรแกรม Scratch ว 4.2 ม.1/2 2 4 

2 การสรางภาพเคลื่อนไหวอยางงาย ว 4.2 ม.1/2 2 4 

3 สนุกกับเสียง ว 4.2 ม.1/2 4 8 

4 การแสดงผลและรับคาขอมูลพื้นฐาน ว 4.2 ม.1/2 4 8 

5 มุม ทิศทาง การวาดภาพ ว 4.2 ม.1/2 4 8 

6 ตัวแปรและการสุม ว 4.2 ม.1/2 4 8 

7 การทำงานแบบเงื่อนไข ว 4.2 ม.1/2 4 8 

8 การทำงานแบบวนซ้ำ ว 4.2 ม.1/2 4 8 

9 สัมผัสและเวลา ว 4.2 ม.1/2 4 4 

10 การสรางสรรคผลงานจาก Scratch ว 4.2 ม.1/4 6 10 

สอบกลางภาค 1 10 
สอบปลายภาค 1 2๐ 
รวมทั้งสิ้น 40 ๑๐๐ 
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โครงสรางรายวิชาเพิ่มเติม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 2                     รหัสวิชา ว๒๑๒๐2 
กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                                      ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ 
ภาคเรียนท่ี 2                 เวลา 4๐ ชั่วโมง  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

หนวย 
การเรียนรูที ่

ชื่อหนวยการเรียนรู ตัวชี้วัด 
เวลาเรียน 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

1 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการออกแบบผลิตภัณฑ ว 4.2 ม.1/1 2 4 

2 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับโปรแกรม SketchUp ว 4.2 ม.1/2 2 4 

3 สรางและจัดการชิ้นงานจากโปรแกรม SketchUp 1 
3.1 การเปดและปดใชงานโปรแกรม SketchUp 
3.2 การเลือกเทมเพลตใหเหมาะสมกับการใชงาน 

ว 4.2 ม.1/3 6 10 

4 สรางและจัดการชิ้นงานจากโปรแกรม SketchUp 2 
4.1 เลือกและประยุกตใชเทมเพลต 
4.2 มุมมองภาพและการแสดงผล 
4.3 เครื่องมือ Principal Tools 

ว 4.2 ม.1/2 6 10 

5 การวาดรูปสรางโมเดล ว 4.2 ม.1/2 8 24 

6 การใชเครื่องมือตกแตงโมเดล ว 4.2 ม.1/2 6 10 

7 การนำเสนอโมเดล ว 4.2 ม.1/4 4 8 

สอบกลางภาค 1 10 
สอบปลายภาค 1 2๐ 

รวมทั้งสิ้น 4๐ ๑๐๐ 
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โครงสรางรายวิชาเพิ่มเติม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3                     รหัสวิชา ว๒2๒๐1 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                                      ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 
ภาคเรียนท่ี 1                 เวลา 4๐ ชั่วโมง  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

หนวย 
การ

เรียนรูท่ี 
ชื่อหนวยการเรียนรู ตัวชี้วัด 

เวลา
เรียน 

(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

1 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการพัฒนาโปรแกรม ว 4.2 ม.2/1 2 4 

2 การออกแบบโปรแกรม ว 4.2 ม.2/1 4 8 

3 ภาษา Python ว 4.2 ม.2/1 4 8 

4 การเขียนโปรแกรมแบบพ้ืนฐาน ว 4.2 ม.2/1 4 8 

5 การเขียนโปรแกรมแบบมีทางเลือก if และ if – else ว 4.2 ม.2/1 4 8 

6 การเขียนโปรแกรมแบบมีทางเลือก if – elif และ nested if ว 4.2 ม.2/1 4 8 

7 การเขียนโปรแกรมแบบวนซำ้ while ว 4.2 ม.2/1 4 8 

8 การเขียนโปรแกรมแบบวนซำ้ for ว 4.2 ม.2/1 5 8 

9 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเบื้องตน ว 4.2 ม.2/1 7 10 

สอบกลางภาค 1 10 
สอบปลายภาค 1 2๐ 

รวมทั้งสิ้น 4๐ ๑๐๐ 
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โครงสรางรายวิชาเพิ่มเติม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 4                     รหัสวิชา ว๒2๒๐2 
กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                                      ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
ภาคเรียนท่ี 2                 เวลา 4๐ ชั่วโมง  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

หนวย 
การ

เรียนรูท่ี 
ชื่อหนวยการเรียนรู ตัวชี้วัด 

เวลา
เรียน 

(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

1 ความรูเก่ียวกับโปรแกรมการสรางงาน 3 มิต ิ ว 4.1 ม.2/3 2 4 

2 ความรูเบ้ืองตนการใชโปรแกรมการสรางงาน ว 4.1 ม.2/1 4 8 

3 การสรางและจัดการกับชิ้นงาน ตามแบบที่กำหนด ว 4.1 ม.2/1 6 10 

4 การวาดรูปสรางโมเดล ว 4.1 ม.2/1 6 10 

5 การเรียกใชโมเดลสำเร็จรูป ว 4.1 ม.2/1 10 20 

6 การวัดระยะและลงรายละเอียดในแบบราง ว 4.1 ม.2/1 6 10 

7 การนำเสนอผลงาน ว 4.1 ม.2/2 4 8 

สอบกลางภาค 1 10 
สอบปลายภาค 1 2๐ 

รวมทั้งสิ้น 4๐ ๑๐๐ 
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โครงสรางรายวิชาเพิ่มเติม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 5                     รหัสวิชา ว๒3๒๐๑ 
กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                                     ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
ภาคเรียนท่ี ๑                 เวลา 4๐ ชั่วโมง  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

หนวย 
การ

เรียนรูท่ี 
ชื่อหนวยการเรียนรู ตัวชี้วัด 

เวลา
เรียน 

(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

1 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร 4.1 ม.3/1 2 5 

2 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร 
2.1 หลักการเขียนโปรแกรม 
2.2 โครงสรางตามลำดับ 

4.1 ม.3/1 8 15 

3 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับโครงงานคอมพิวเตอร 
3.1 ความสำคัญและประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร 
3.2 ขั้นตอนการพัฒนาโครงงาน 
3.3 คุณลักษณะของโครงงานที่ดีและการประเมินผล 
3.4 การศกึษาและกำหนดขอบเขตของปญหา 

4.2 ม.3/1 8 15 

4 การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร 
4.1 การวางแผน 
4.2 การดำเนินงานโครงงานคอมพิวเตอร 
4.3 การสรุปผลและเผยแพร 

4.2 ม.3/1 12 20 

5 การนำเสนอผลงานผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
5.1 การนำเสนองานตามพระราชบัญญัติวา ดวยการ 
      กระทำความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

4.1 ม.3/1 8 15 
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5.2 การเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม  
      กับการนำเสนองาน 
5.3 การเลือกใชอุปกรณแสดงผลใหเหมาะสม 

สอบกลางภาค 1 10 

สอบปลายภาค 1 2๐ 

รวมทั้งสิ้น 8๐ ๑๐๐ 
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โครงสรางรายวิชาเพิ่มเติม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 6                     รหัสวิชา ว๒3๒๐2 
กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                                     ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
ภาคเรียนท่ี 2                 เวลา 2๐ ชั่วโมง  

หนวย 
การ

เรียนรูท่ี 
ชื่อหนวยการเรียนรู ตัวชี้วัด 

เวลา
เรียน 

(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

1 การทำงานของระบบเว็บเพจ 
1.1 ความสำคัญของอินเทอรเน็ต 
1.2 ภาษาเอชทีเอ็มแอล โปรแกรมสรางเอกสารเว็บ 

ว 4.2 ม.3/1 2 4 

2 การออกแบบเว็บเพ็จเบื้องตน 
2.1 ลักษณะโครงสรางของเว็บเพจ 
2.2 การจัดเตรียมภาพที่เก่ียวของกับเนื้อหาเว็บ 

ว 4.1 ม.3/1 2 4 

3 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับภาษาเอชทีเอ็มแอล 
3.1 ภาษา HTML โครงสรางของเอกสาร HTML 
3.2 การสรางเว็บเพจเบื้องตน 
3.3 คำสั่งเบ้ืองตนสำหรับการสรางเว็บเพจ 

ว 4.1 ม.3/1 7 12 

4 การกำหนดลักษณะของตัวอักษร 
4.1 ขอความหัวเรื่องการขึ้นบรรทัดใหม การยอหนาใหม 
4.2 การจัดรูปแบบตัวอักษรการกำหนดลักษณะของตัวอักษร 

ว 4.1 ม.3/1 2 4 

5 การนำเสนอรูปภาพ 
5.1 ชนิดของแฟมขอมูลรูปภาพ 
5.2 คำสั่งสำหรับแทรกรูปภาพในเอกสาร 
5.3 คำสั่งสำหรับกำหนดพื้นหลังเอกสารใหเปนรูปภาพ 

ว 4.1 ม.3/1 7 12 

6 การสรางตาราง ว 4.1 ม.3/1 2 4 
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7 การเชื่อมโยงหนาเว็บเพจ 
7.1 การเชื่อมโยงขอมูล 
7.2 การเชื่อมโยงขอมูลตางเอกสาร 
7.3 การเชื่อมโยงนอกเว็บไซต 
7.4 การเชื่อมโยงขอมูลดวยรูปภาพ 

ว 4.1 ม.3/1 4 8 

8 การจัดทำโครงงาน ขั้นตอนการดำเนินงาน ว 4.1 ม.3/1 12 22 

สอบกลางภาค 1 10 

สอบปลายภาค 1 2๐ 

รวมทั้งสิ้น 4๐ ๑๐๐ 
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1. นายพรเทพ  ศรีจักร  ประธานคณะทำงาน 
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4. นายสุรชาติ  โพธิ์ยอด  กรรมการ 
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