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ค าน า 
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นี้ได้ก าหนดส าระการเรียนรู้ออกเป็น ๘ 

สาระ ได้แก่ ส าระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ สาระที่ ๓ วิทยาศาสตร์โลก

และอวกาศ สาระที่ ๔ ชีววิทยา สาระที่ ๕ เคมี สาระที่ ๖ ฟิสิกส์ สาระที่ ๗ โลก ด าราศาสตร์ และอวกาศ 

และสาระที ่๘ เทคโนโลยี ซึ่งองค์ประกอบของหลักสูตร ทั้งในด้ านของเนื้อห า การจัดการเรียนการสอนและ

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้นั้นมีความส าคัญอย่างยิ่งในการวางรากฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของ

ผูเ้รียนในแตล่ะระดับช้ันใหม้ี ความตอ่เนื่องเชื่อมโยงกันตั้งแต่ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ จนถึงช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 

๖ ส าหรับกลุ่มส าระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้ก าหนดตัวชี้วัดและส าระการเรียนรู้แกนกลาง ที่ผู้เรียน

จ าเป็นต้องเรียนเป็นพื้นฐาน เพื่อให้สามารถน าความรู้นี้ไปใช้ในการดารงชีวิต หรือศึกษาต่อในวิช าชีพที่ต้อง

ใช้วทิยาศาสตร์ได้ โดยจัดเรียงล าดับความยากง่ายของเนื้อห าทั้ง ๘ ส าระในแต่ละระดับช้ันให้มีการเชื่อมโยง

ความรู้กับกระบวนการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความคิด ทั้ง

ความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์วิจารณ์ มีทักษะที่ส าคัญทั้งทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหา

ความรู้ สามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลหลากหลายและประจักษ์พยานที่

ตรวจสอบได้  

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ตระหนักถึงความส าคัญของการ

จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่มุ่งหวังให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อผู้เรียนมากที่สุด จึงได้จัดท าตัวชี้วัดและสาระการ

เรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศกึษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ขึน้ เพื่อให้สถานศกึษา ครูผูส้อน ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ได้ใช้เป็น

แนวทางในการพัฒนาหนังสือเรียน คู่มือครู สื่อประกอบการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดและประเมินผล 

โดยตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่จัดท าขึ้นนี้ ได้ปรับปรุงเพื่อให้มีความ

สอดคล้องและเชื่อมโยงกันภายในส าระการเรียนรู้เดียวกันและระหว่างส าระการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตลอดจนการเชื่อมโยงเนื้อหาความรู้ ทางวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ด้วย นอกจากนี ้

ยังได้ปรับปรุงเพื่อให้มีความทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง และความเจริญก้าวหน้าของวิทยาการต่าง ๆ และ

ทัดเทียมกับน าน าช าติ กลุ่มส าระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์สรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู๎ 
ท าไมต๎องเรียนวิทยาศาสตร์ 

    เปูาหมายของวิทยาศาสตร์ 
เรียนรู๎อะไรในวิทยาศาสตร์ 
คุณภาพผู๎เรียน 
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู๎แกนกลาง 
โครงสร๎างหลักสูตรสถานศึกษา 
ค าอธิบายรายวิชา 
การวิเคราะห์เพ่ือจัดท าค าอธิบายรายวิชา 
ตารางวิเคราะห์หนํวยการเรียนรู๎ 
โครงสร๎างรายวิชา 
การออกแบบหนํวยการเรียนรู๎ 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ 

 
ภาคผนวก 

- ค าสั่งโรงเรียน 
- อ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้  
สาระท่ี ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
             มาตรฐาน ว ๑.๑ เขา๎ใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหวํางสิ่งไมํมีชีวิตกับสิ่ง 
มีชีวิตและ ความสัมพันธ์ระหวํางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตตําง ๆ ในระบบนิเวศ การถาํยทอดพลังงาน การเปลี่ยน 
แปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีตํอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง- 
แวดล๎อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพย ากรธรรมชาติและการแก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อมรวมทั้งน าความรู๎ไปใช๎
ประโยชน์  
             มาตรฐาน ว ๑.๒ เขา๎ใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หนํวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การล าเลียงสารเขา๎และออก
จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร๎าง และหน๎าที่ของระบบตําง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ท างานสัมพันธ์กัน  
ความสัมพันธ์ของโครงสร๎าง และหน๎าที่ของอวัยวะตําง ๆ ของพืชที่ท างานสัมพันธ์กัน รวมทั้งน าความรู๎ไปใช๎
ประโยชน์  
             มาตรฐาน ว ๑.๓ เขา๎ใจกระบวนการและความส าคัญของการถาํยทอดลักษณะทางพันธุกรรม สาร
พันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลตํอสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของ 
สิ่งมีชีวิต รวมทั้งน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์  
            หมายเหตุ: มาตรฐาน ว ๑.๑ – ว ๑.๓ ส าหรับผู๎เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่๑ ถึงระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และผู๎เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ทีไ่ม่เน้นวิทยาศาสตร์  
สาระท่ี ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ  
             มาตรฐาน ว ๒.๑ เขา๎ใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหวํางสมบัติของ
สสารกับ โครงสรา๎งและแรงยึดเหนี่ยวระหวํางอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะ  
ของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี  
             มาตรฐาน ว ๒.๒ เขา๎ใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจ าวัน ผลของแรงที่กระท าตํอวัตถุ ลักษณะการ
เคลื่อนที่ แบบตําง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์  
             มาตรฐาน ว ๒.๓ เขา๎ใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถํายโอนพลังงาน 
ปฏิสัมพันธ์ระหวําง สสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจ าวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข๎อง
กับ เสียง แสง และคลื่นแมํเหล็กไฟฟูา รวมทั้งน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์  
            หมายเหตุ: มาตรฐาน ว ๒.๑ – ว ๒.๓ ส าหรับผู๎เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่๑ ถึงระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และผู๎เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ทีไ่ม่เน้นวิทยาศาสตร์  
สาระท่ี ๓ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ  
             มาตรฐาน ว ๓.๑ เขา๎ใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒน าการของเอกภพ 
กาแล็กซี ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่สํงผลตํอสิ่งมีชีวิตและการประยุกต์ใช๎  
เทคโนโลยีอวกาศ  
             มาตรฐาน ว ๓.๒ เขา๎ใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ภายในโลก และ บนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟูาอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผล
ตํอ สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม  
             หมายเหตุ: มาตรฐาน ว ๓.๑ – ว ๓.๒ ส าหรับผู๎เรียนทุกคนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และผู๎เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ทีไ่ม่เน้นวิทยาศาสตร์ 
 



สาระท่ี ๔ ชีววิทยา  
             มาตรฐาน ว ๔.๑ เขา๎ใจธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต การศึกษาชีววิทยาและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ สารที่
เป็น องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต ปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต กล๎องจุลทรรศน์ โครงสร๎างและ  
หนา๎ที่ของเซลล์ การล าเลียงสารเขา๎และออกจากเซลล์ การแบํงเซลล์ และการหายใจระดับเซลล์  
             มาตรฐาน ว ๔.๒ เขา๎ใจการถาํยทอดลักษณะทางพันธุกรรม การถาํยทอดยีนบนโครโมโซม สมบัติ
และหน๎าที่ ของสารพันธุกรรม การเกิดมิวเทชัน เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ หลักฐาน ข๎อมูลและแนวคิด  
เกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ภาวะสมดุลของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก การเกิดสปีชีส์ใหมํ  
ความหลากหลายทางชีวภาพ ก าเนิดของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต และ อนุกรมวิธาน รวมทั้งน า
ความรู๎ไปใช๎ประโยชน์  
             มาตรฐาน ว ๔.๓ เขา๎ใจสํวนประกอบของพืช การแลกเปลี่ยนแก๏สและคายน้ าของพืช การล าเลียง
ของพืช การสังเคราะห์ด๎วยแสง การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต และการตอบสนอง ของพืช 
รวมทั้งน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์  
             มาตรฐาน ว ๔.๔ เขา๎ใจการยํอยอาหารของสัตว์และมนุษย์ รวมทั้งการหายใจและการแลกเปลี่ยน
แก๏ส การลาเลียงสารและการหมุนเวียนเลือด ภูมิค๎ุมกันของรํางกาย การขับถาํย การรับรู๎และ การตอบสนอง 
การเคลื่อนที่ การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต ฮอร์โมนกับการรักษาดุลยภาพ และพฤติกรรมของสัตว์ รวมทั้งน า
ความรู๎ไปใช๎ประโยชน์  
             มาตรฐาน ว ๔.๕ เขา๎ใจแนวคิดเกี่ยวกับระบบนิเวศ กระบวนการถาํยทอดพลังงานและการ
หมุนเวียนสาร ในระบบนิเวศ ความหลากหลายของไบโอม การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 
ประชากรและรูปแบบการเพิ่มของประชากร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ปัญหา และผลกระทบที่เกิด
จากการใช๎ประโยชน์ และแนวทางการแก๎ไขปัญหา  
            หมายเหตุ: มาตรฐาน ว ๔.๑ – ว ๔.๕ ส าหรับผู๎เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๔ – ๖ ทีเ่น้น
วิทยาศาสตร์ 
สาระท่ี ๕ เคมี  
            มาตรฐาน ว ๕.๑ เขา๎ใจโครงสร๎างอะตอม การจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ สมบัติของธาตุ พันธะเคมี
และสมบัติของ สาร แก๏สและสมบัติของแก๏ส ประเภทและสมบัติของสารประกอบอินทรีย์และพอลิเมอร์ รวมทั้ง  
การน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์  
            มาตรฐาน ว ๕.๒ เขา๎ใจการเขียนและการดุลสมการเคมี ปริมาณสัมพันธ์ในปฏิกิริยาเคมี อัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลในปฏิกิริยาเคมี สมบัติและปฏิกิริยาของกรด–เบส ปฏิกิริยารีดอกซ์และเซลล์เคมีไฟฟ ้า 
รวมทั้งการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์  
            มาตรฐาน ว ๕.๓ เขา๎ใจหลักการท าปฏิบัติก ารเคมี การวัดปริมาณสาร หนํวยวดัและการเปลี่ยนหนํวย 
การค านวณ ปริมาณของสาร ความเข๎มข๎นของสารละลาย รวมทั้งการบูรณาการความรู๎และทักษะในการอธิบาย  
ปรากฏการณใ์นชีวิตประจ าวันและการแก๎ปัญหาทางเคมี  
หมายเหตุ: มาตรฐาน ว ๕.๑ – ว ๕.๓ ส าหรับผู๎เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษ าปีที่ ๔ – ๖ ทีเ่น้นวิทยาศาสตร์ 
สาระท่ี ๖ ฟิสิกส์  
            มาตรฐาน ว ๖.๑ เขา๎ใจธรรมชาติทางฟิสิกส์ ปริมาณและกระบวนการวัด การเคลื่อนที่แนวตรง แรง
และ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน กฎความโน๎มถํวงสากล แรงเสียดท าน สมดุลกลของวัตถุ งาน และกฎการ
อนุรักษ์พลังงานกล โมเมนตัมและกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม การเคลื่อนที่แนวโค๎ง รวมทั้งน าความรู๎ไปใช๎
ประโยชน์  
            มาตรฐาน ว ๖.๒ เขา๎ใจการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกส์อยํางงําย ธรรมชาติของคลื่น เสียงและการได๎
ยินปรากฏการณ์ที่เก่ียวข๎องกับเสียง แสงและการเห็น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข๎องกับแสง รวมทั้ง น าความรู๎ไปใช๎
ประโยชน์  



             มาตรฐาน ว ๖.๓ เขา๎ใจแรงไฟฟูาและกฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟูา ศักย์ไฟฟูา ความจุไฟฟูา 
กระแสไฟฟูา และ กฎของโอห์ม วงจรไฟฟูากระแสตรง พลังงานไฟฟาูและก าลังไฟฟูา การเปลี่ยนพลังงาน
ทดแทน  
เป็นพลังงานไฟฟูา สนามแมํเหล็ก แรงแมํเหล็กที่กระท ากับประจุไฟฟูา และกระแสไฟฟูา  
การเหนี่ยวน าแมํเหล็กไฟฟูาและกฎของฟาราเดย์ ไฟฟูากระแสสลับ คลื่นแมํเหล็กไฟฟูา และ  
การสื่อสาร รวมทั้งน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์  
             มาตรฐาน ว ๖.๔ เขา๎ใจความสัมพันธ์ของความร๎อนกับการเปลี่ยนอุณหภูมิและสถานะของสสาร 
สภาพยืดหยุํนของวัสดุ และมอดุลัสของยัง ความดันในของไหล แรงพยุง และหลักของอาร์คิมีดีส ความตึงผิว 
และแรงหนืดของของเหลว ของไหลอุดมคติ และสมการแบร์นูลลี กฎของแก๏ส ทฤษฎีจลน์ของ แก๏ส อุดมคติและ
พลังงานในระบบ ทฤษฎีอะตอมของโบร์ ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก ทวิภาวะ ของคลื่นและอนุภาค 
กัมมันตภาพรังสี แรงนิวเคลียร์ ปฏิกิริยานิวเคลียร์ พลังงานนิวเคลียร์ ฟิสิกส์  
อนุภาค รวมทั้งน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์  
            หมายเหตุ: มาตรฐาน ว ๖.๑ – ว ๖.๔ ส าหรับผู๎เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษ าปีที่ ๔ – ๖ ทีเ่น้น
วิทยาศาสตร์ 
สาระท่ี ๗  โลก  ดาราศาสตร์และอวกาศ  
            มาตรฐาน ว ๗.๑ เขา๎ใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก ธรณีพิบัติภัยและผลตํอสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล๎อม การศึกษาล าดับชั้นหิน ทรัพยากรธรณี แผนที่ และการน าไปใช๎ประโยชน์  
            มาตรฐาน ว ๗.๒ เขา๎ใจสมดุลพลังงานของโลก การหมุนเวียนของอากาศบนโลก การหมุนเวียนของ
น้ าในมหาสมุทร การเกิดเมฆ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและผลตํอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม รวมทั้งการ
พยากรณ์อากาศ  
            มาตรฐาน ว ๗.๓ เขา๎ใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิดและวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี 
ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ ความสัมพันธ์ของดาราศาสตร์กับมนุษย์จากการศึกษาต าแหนํงดาว  
บนทรงกลมฟูาและปฏิสัมพันธ์ภ ายในระบบสุริยะ รวมทัง้การประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีอวกาศ  
            หมายเหตุ: มาตรฐาน ว ๗.๑ – ว ๗.๓ ส าหรับผู๎เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๔ – ๖ ทีเ่น้น
วิทยาศาสตร์ 
สาระท่ี ๘ เทคโนโลยี  
            มาตรฐาน ว ๘.๑ เขา๎ใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพ่ือการดารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยํางรวดเร็ว ใช๎ความรู๎และทักษะทางดา๎นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อ่ืน ๆ เพ่ือแก๎ปัญหา หรือ 
พัฒนางานอยํางมีความคิดสร๎างสรรค์ด๎วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช๎เทคโนโลย ี 
อยํางเหมาะสมโดยค านึงถึงผลกระทบตํอชีวิต สังคม และสิ่งแวดล๎อม  
            มาตรฐาน ว ๘.๒ เขา๎ใจและใช๎แนวคิดเชิงคานวณในการแก๎ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอยํางเป็นขั้นตอน
และเป็นระบบ ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู๎ การท างาน และการแก๎ปัญหาได๎อยํางมี  
ประสิทธิภาพ รู๎เทาํทัน และมีจริยธรรม  
            หมายเหตุ: มาตรฐาน ว ๘.๑ ส าหรับผู๎เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  

 
 
 
 
 

 



กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร ์
ท าไมต้องเรียนวิทยาศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์มีบทบาทสาคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับทุก

คนทั้งในชีวติประจาวันและการงานอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช้และผลผลิตต่างๆ ที่

มนุษย์ได้ใช้เพื่ออานวยความสะดวกในชีวิตและการทางาน  เหล่านี้ล้วนเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ 

ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อื่น ๆ วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิด

เป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์วิจารณ์ มีทักษะสาคัญในการค้นคว้าหาความรู้ ใช้ความรู้และ

ทักษะเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม  มีความสามารถในการ

แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ รวมทั้งสามารถค้นหาข้อมูลหรอืสารสนเทศ ประเมินสารสนเทศ ประยุกต์ใช้ทักษะ

การคิดเชิงคานวณและความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพื่อแก้ปัญหาในชีวติจรงิอย่างสรา้งสรรค์ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลายและมีประจักษ์พยานที่

ตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (knowledge-based 

society) ดังนั้นทุกคนจึงจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะมีความรู้ความเข้าใจใน

ธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น สามารถนาความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมี

คุณธรรม  

 
เป้าหมายของวิทยาศาสตร์  

ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนได้ค้นพบความรูด้้วยตนเองมากที่สุด เพื่อให้ได้ทั้ง

กระบวนการและความรูจ้ากวิธีการสังเกต การส ารวจตรวจสอบ การทดลอง แล้วน าผลที่ได้ มาจัดระบบ

เป็นหลักการ แนวคิด และองค์ความรู้  

การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จงึมเีป้าหมายที่ส าคัญ ดังนี้  

๑. เพื่อให้เข้าใจหลักการ ทฤษฎีและกฎที่เป็นพืน้ฐานในวิชาวิทยาศาสตร์ 

 ๒. เพื่อให้เข้าใจขอบเขตของธรรมชาติของวิชาวิทยาศาสตร์และข้อจ ากัดในการศกึษา วิชา

วิทยาศาสตร์  

๓. เพื่อให้มทีักษะที่ส าคัญในการศึกษาค้นคว้าและคิดค้นทางเทคโนโลยี  

๔. เพื่อให้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีมวลมนุษย์ และ

สภาพแวดล้อมในเชิงที่มอีิทธิพลและผลกระทบซึ่งกันและกัน  

๕. เพื่อน าความรูค้วามเข้าใจ ในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ใหเ้กิดประโยชน์ ต่อสังคมและ

การด ารงชีวติ ๖. เพื่อพัฒนากระบวนการคิดและจนิตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหา และ การ

จัดการ ทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ  

๗. เพื่อให้เป็นผู้ที่มจีติวิทยาศาสตร์ มคีุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้ วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีอย่างสรา้งสรรค์ 

 
 
 



เรียนรู้อะไรในวิทยาศาสตร์  
กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์มุงํหวังให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎วิทยาศาสตร์ที่เน๎นการเชื่อมโยงความรู๎ กับ

กระบวนการ มีทักษะส าคัญในการค๎นคว๎าและสร๎างองค์ความรู ๎โดยใช๎กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู๎ และ
แก๎ปัญหาที่หล ากหลาย ให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการเรียนรู๎ทุกข้ันตอน มีการท ากิจกรรมด๎วยการลงมือปฏิบัติจริง 
อยํางหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น โดยก าหนดสาระส าคัญดังนี้  

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เรียนรู๎เกี่ยวกับ ชีวิตในสิ่งแวดล๎อม องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต การด ารงชีวิตของ
มนุษย์และสัตว์ การด ารงชีวิตของพืช พันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต  

วิทยาศาสตร์กายภาพ เรียนรู๎เกี่ยวกับ ธรรมชาติของสาร การเปลี่ยนแปลงของสาร การเคลื่อนที่ 
พลังงาน และคลื่น  

วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ เรียนรู๎เกี่ยวกับ โลกในเอกภพ ระบบโลก และมนุษย์กับ การ
เปลี่ยนแปลงของโลก  

ชีววิทยา เรียนรู๎เกี่ยวกับ การศึกษาชีววิทยา สารเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล์ของสิ่งมีชีวิต พันธุกรรมและ
การถาํยทอด วิวัฒนาการ ความหลากหลายทางชีวภาพ โครงสร๎างและการท างานของสํวนตําง ๆ ในพืชดอก ระบบ
และการทางานในอวัยวะตําง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ และสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม  

เคมี เรียนรู๎เกี่ยวกับ ปริมาณสาร องค์ประกอบและสมบัติของสาร การเปลี่ยนแปลงของสาร ทักษะ
และการแก๎ปัญหาทางเคมี  

ฟิสิกส์ เรียนรู๎เกี่ยวกับ ธรรมชาติและการค๎นพบทางฟิสิกส์ แรงและการเคลื่อนที่ และพลังงาน  
โลก ดาราศาสตร ์และอวกาศ เรียนรู๎เกี่ยวกับ โลกและกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา 

ข๎อมูลทางธรณีวิทยาและการน าไปใช๎ประโยชน์ การถาํยโอนพลังงานความร๎อนของโลก การเปลี่ยนแปลงลักษณะ 
ลมฟาูอากาศกับการด ารงชีวิตของมนุษย์ โลกในเอกภพ และด าร าศ าสตร์กับมนุษย์  

เทคโนโลยี  
1. การออกแบบและเทคโนโลยี เรียนรู๎เกี่ยวกับการพัฒน าผู๎เรียนให๎มีความรู๎ความเขา๎ใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี

เพ่ือด ารงชีวิตในสังคมทีม่ีการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว ใช๎ความรู๎และทักษะทางด๎านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
ศาสตร์อ่ืน ๆ เพ่ือแก๎ปัญหา หรือพัฒนางานอยาํงมีความคิดสร๎างสรรค์ด๎วยกระบวนการออกแบบ เชิงวิศวกรรม 
เลือกใช๎เทคโนโลยีอยํางเหมาะสมโดยค านึงถึงผลกระทบตํอชีวิต สังคม และสิ่งแวดล๎อม  

2. วิทยาการคานวณ เรียนรู๎เกี่ยวกับการพัฒน าผู๎เรียนให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ มีทักษะการคิด เชิงค านวณ 
การคิดวิเคราะห์ แก๎ปัญหาเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ประยุกต์ใช๎ความรู๎ดา๎นวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศสื่อสารในการแก๎ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  
 
คุณภาพผู้เรียน 

จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ส าหรับผู้เรียนไม่เน้นวิทยาศาสตร์) 
❖ เข๎าใจการล าเลียงสารเข๎าและออกจากเซลล์กลไกการรักษาดุลยภาพของ มนุษย์ ภูมิค๎ุมกันในรํางกาย

ของมนุษย์และความผิดปกติของระบบภูมิคุ๎มกัน การใช๎ประโยชน์จากสาร ตําง ๆ ที่พืชสร๎างข้ึน การถํายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วิวัฒนาการ ที่ท าให๎เกิดความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 
ความส าคัญและผลของเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอตํอมนุษย์ สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล๎อม 

❖ เข๎าใจความหลากหลายของไบโอมในเขตภูมิศาสตร์ตําง ๆ ของโลก การเปลี่ยนแปลง แทนที่ในระบบ
นิเวศ ปัญหาและผลกระทบที่มีตํอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม แนวทางในการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และการแก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อม  

❖ เข๎าใจชนิดของอนุภาคส าคัญท่ีเป็นสํวนประกอบในโครงสร๎างอะตอม สมบัติ บางประการของธาตุ การ
จัดเรียงธาตุในตารางธาตุ ชนิดของแรงยึดเหนี่ยวระหวํางอนุภาคและสมบัติ ตําง ๆ ของสารที่มีความสัมพันธ์กับแรง



ยึดเหนี่ยว พันธะเคมีโครงสร๎างและสมบัติของพอลิเมอร์ การเกิดปฏิกิริยาเคมีปัจจัยที่มีผลตํออัตราการเกิดปฏิกิริยา
เคมีและการเขียนสมการเคมี  

❖ เข๎าใจปริมาณท่ีเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ ความสัมพันธ์ระหวํางแรง มวลและความเรํง ผลของความเรํงที่มี
ตํอการเคลื่อนที่แบบตําง ๆ ของวัตถุ แรงโน๎มถํวง แรงแมํเหล็ก ความสัมพันธ์ ระหวํางสนามแมํเหล็กและ
กระแสไฟฟูา และแรงภายในนิวเคลียส  

❖ เข๎าใจพลังงานนิวเคลียร์ความสัมพันธ์ระหวํางมวลและพลังงาน การเปลี่ยน พลังงานทดแทนเป็น
พลังงานไฟฟูา เทคโนโลยีด๎านพลังงาน การสะท๎อน การหักเห การเลี้ยวเบน และการรวมคลื่น การได๎ยิน 
ปรากฏการณ์ที่เก่ียวข๎องกับเสียง สีกับการมองเห็นสีคลื่นแมํเหล็กไฟฟูา และประโยชน์ของคลื่นแมํเหล็กไฟฟูา  

❖ เข๎าใจการแบํงชั้นและสมบัติของโครงสร๎างโลก สาเหตุ และรูปแบบการเคลื่อนที ่ ของแผํนธรณีที่
สัมพันธ์กับการเกิดลักษณะธรณีสัณฐาน สาเหตุกระบวนการเกิดแผํนดินไหว ภูเขาไฟ ระเบิด สึนามิผลกระทบ แนว
ทางการเฝูาระวัง และการปฏิบัติตนให๎ปลอดภัย  

❖ เข๎าใจผลของแรงเนื่องจากความแตกตํางของความกดอากาศ แรงคอริออลิส ที่มี ตํอการหมุนเวียนของ
อากาศ การหมุนเวียนของอากาศตามเขตละติจูด และผลที่มีตํอภูมิอากาศ ความสัมพันธ์ของการหมุนเวียนของ
อากาศ และการหมุนเวียนของกระแสน้ าผิวหน๎าในมหาสมุทร และผลตํอลักษณะลมฟูาอากาศ สิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล๎อม ปัจจัยตําง ๆ ที่มีผลตํอการเปลี่ยนแปลง ภูมิอากาศโลก และแนวปฏิบัติเพ่ือลดกิจกรรมของมนุษย์ที่
สํงผลตํอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก รวมทั้งการแปลความหมายสัญลักษณ์ลมฟูาอากาศที่ส าคัญจากแผนที่
อากาศ และข๎อมูลสารสนเทศ  

❖ เข๎าใจการก าเนิดและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน สสาร ขนาด อุณหภูมิของ เอกภพ หลักฐานที่สนับสนุน
ทฤษฎีบิกแบง ประเภทของกาแล็กซีโครงสร๎างและองค์ประกอบของ กาแล็กซีทางช๎างเผือก กระบวนการเกิดและ
การสร๎างพลังงาน ปัจจัยที่สํงผลตํอความสํองสวํางของ ดาวฤกษ์และความสัมพันธ์ระหวํางความสํองสวํางกับโชติ
มาตรของดาวฤกษ์ความสัมพันธ์ระหวํางสี อุณหภูมิผิว และสเปกตรัมของดาวฤกษ์วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลง
สมบัติบางประการของ ดาวฤกษ์กระบวนการเกิดระบบสุริยะ การแบํงเขตบริวารของดวงอาทิตย์ลักษณะของดาว
เคราะห์ ที่เอ้ือตํอการด ารงชีวิต การเกิดลมสุริยะ พายุสุริยะและผลที่มีตํอโลก รวมทั้งการส ารวจอวกาศและ การ
ประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีอวกาศ 

❖ ระบุปัญหา ตั้งค าถามที่จะส ารวจตรวจสอบ โดยมีการก าหนดความสัมพันธ์ระหวําง ตัวแปรตําง ๆ 
สืบค๎นข๎อมูลจากหลายแหลํง ตั้งสมมติฐานที่เป็นไปได๎หลายแนวทาง ตัดสินใจเลือก ตรวจสอบสมมติฐานที่เป็นไปได๎  

❖ ตั้งค าถามหรือก าหนดปัญหาที่อยูํบนพ้ืนฐานของความรู๎และความเข๎าใจทาง วิทยาศาสตร์ ที่แสดงให๎
เห็นถึงการใช๎ความคิดระดับสูงที่สามารถส ารวจตรวจสอบหรือศึกษาค๎นคว๎า ได๎อยํางครอบคลุมและเชื่อถือได๎สร๎าง
สมมติฐานที่มีทฤษฎีรองรับหรือคาดการณ์สิ่งที่จะพบ เพ่ือน า ไปสูํการส ารวจตรวจสอบ ออกแบบวิธีการส ารวจ
ตรวจสอบตามสมมติฐานที่ก าหนดไว๎ได๎อยํางเหมาะสม มีหลักฐานเชิงประจักษ์ เลือกวัสดุ อุปกรณ์ รวมทั้งวิธีการใน
การส ารวจตรวจสอบอยํางถูกต๎อง ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และบันทึกผลการส ารวจตรวจสอบอยํางเป็นระบบ  

❖ วิเคราะห์แปลความหมายข๎อมูล และประเมินความสอดคล๎องของข๎อสรุป เพ่ือตรวจสอบกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว๎ให๎ข๎อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงวิธีการส ารวจตรวจสอบ จัดกระท าข๎อมูล และน าเสนอข๎อมูลด๎วยเทคนิควิธีที่
เหมาะสม สื่อสารแนวคิด ความรู๎จากผลการส ารวจตรวจสอบ โดยการพูด เขียน จัดแสดงหรือใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือให๎ผู๎อื่นเข๎าใจโดยมีหลักฐานอ๎างอิง หรือมีทฤษฎีรองรับ  

❖ แสดงถึงความสนใจ มุํงมั่น รับผิดชอบ รอบคอบ และซื่อสัตย์ ในการสืบเสาะ หาความรู๎โดยใช๎
เครื่องมือและวิธีการที่ให๎ได๎ผลถูกต๎อง เชื่อถือได๎มีเหตุผลและยอมรับได๎วําความรู๎ ทางวิทยาศาสตร์อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได๎  



❖ แสดงถึงความพอใจและเห็นคุณคําในการค๎นพบความรู๎พบค าตอบ หรือแก๎ปัญหาได๎ ท างานรํวมกับ
ผู๎อื่นอยํางสร๎างสรรค์แสดงความคิดเห็นโดยมีข๎อมูลอ๎างอิงและเหตุผลประกอบ เกี่ยวกับผลของการพัฒนาและการใช๎
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยํางมีคุณธรรมตํอสังคม และสิ่งแวดล๎อม และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู๎อื่น  

❖ เข๎าใจความสัมพันธ์ของความรู๎วิทยาศาสตร์ที่มีผลตํอการพัฒนาเทคโนโลยี ประเภทตําง ๆ และการ
พัฒนาเทคโนโลยีที่สํงผลให๎มีการคิดค๎นความรู๎ทางวิทยาศาสตร์ที่ก๎าวหน๎า ผลของเทคโนโลยีตํอชีวิต สังคม และ
สิ่งแวดล๎อม  

❖ ตระหนักถึงความส าคัญและเห็นคุณคําของความรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
ใช๎ความรู๎และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพ แสดงความชื่น
ชม ภูมิใจ ยกยํอง อ๎างอิงผลงาน ชิ้นงานที่เป็นผลมาจาก ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
ศึกษาหาความรู๎เพ่ิมเติม ท าโครงงานหรือ สร๎างชิ้นงานตามความสนใจ  

❖ แสดงความซาบซึ้ง หํวงใย มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช๎และรักษาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
อยํางรู๎คุณคํา เสนอตัวเองรํวมมือปฏิบัติกับชุมชนในการปูองกัน ดูแล ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมของ
ท๎องถิ่น 

❖ วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยีได๎แกํ ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ๎อน การเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีความสัมพันธ์ระหวํางเทคโนโลยีกับศาสตร์อ่ืน โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์วิเคราะห ์
เปรียบเทียบ และตัดสินใจเพ่ือเลือกใช๎เทคโนโลยีโดยค านึงถึงผลกระทบ ตํอชีวิต สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล๎อม 
ประยุกต์ใช๎ความรู๎ทักษะ ทรัพยากรเพ่ือออกแบบ สร๎างหรือพัฒนาผลงาน ส าหรับแก๎ปัญหาที่มีผลกระทบตํอสังคม 
โดยใช๎กระบวนการออกแบบ เชิงวิศวกรรม ใช๎ซอฟต์แวร์ชํวยในการออกแบบและน าเสนอผลงาน เลือกใช๎วัสดุ 
อุปกรณ์และ เครื่องมือได๎อยํางถูกต๎อง เหมาะสม ปลอดภัย รวมทั้งค านึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา  

❖ ใช๎ความรู๎ทางด๎านวิทยาการคอมพิวเตอร์สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร เพ่ือรวบรวม
ข๎อมูลในชีวิตจริงจากแหลํงตําง ๆ และความรู๎จากศาสตร์อ่ืน มาประยุกต์ใช๎ สร๎างความรู๎ใหมํ เข๎าใจการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีที่มีผลตํอการด าเนินชีวิต อาชีพ สังคม วัฒนธรรม และใช๎อยํางปลอดภัย มีจริยธรรม 



ตัวชี้วัดและสาระการเรยีนรู้แกนกลาง 

สาระที ่๑ วทิยาศาสตรช์ีวภาพ  

     มาตรฐาน ว ๑.๑ เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มชีีวติกับ

สิ่งมีชีวติ และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวติกับสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอด พลังงาน การ

เปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มตี่อทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งนา

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.๔ ไม่เน้นวิทยาศาสตร์ - 

 ๑. สืบค้นขอ้มูลและอธิบาย

ความสัมพันธ์ของสภาพ ทาง

ภูมศิาสตร์บนโลกกับความ

หลากหลายของ ไบโอม และ

ยกตัวอย่างไบโอมชนดิต่าง ๆ 

• บริเวณของโลกแตล่ะบริเวณมีสภาพทางภูมศิาสตร์ 

ที่แตกต่างกัน แบ่งออกได้เป็นหลายเขตตาม สภาพ

ภูมอิากาศและปริมาณน้ าฝน ท าใหม้ี ระบบนิเวศที่

หลากหลายซึ่งส่งผลให้เกิด ความหลากหลายของไบ

โอม 

 ๒. สืบค้นข้อมูล อภิปรายสาเหตุและ

ยกตัวอย่าง การเปลี่ยนแปลง

แทนที่ของระบบนิเวศ 

• การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศเกิดขึ้นได้ 

ตลอดเวลาทั้งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเอง ตาม

ธรรมชาติและเกิดจากการกระท าของมนุษย์  

• การเปลี่ยนแปลงแทนที่เป็นการเปลี่ยนแปลงของ 

กลุ่มสิ่งมชีีวิตที่เกิดขึ้นอย่างช้า ๆ เป็นเวลานาน ซึ่ง

เป็นผลจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ ทาง

กายภาพและทางชีวภาพ ส่งผลใหร้ะบบนิเวศ 

เปลี่ยนแปลงไปสู่สมดุลจนเกิดสังคมสมบูรณ์ได้ 

 ๓. สืบค้นข้อมูล อธิบายและ

ยกตัวอย่างเกี่ยวกับ การ

เปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบ

ทางกายภาพ และทางชีวภาพที่มี

ผลตอ่การเปลี่ยนแปลงขนาด 

ของประชากรสิ่งมชีีวิตในระบบ

นิเวศ 

• การเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบในระบบนิเวศ 

ทั้งทางกายภาพและทางชีวภาพมีผลตอ่การ 

เปลี่ยนแปลงขนาดของประชากร 

 ๔. สืบค้นข้อมูลและอภปิราย

เกี่ยวกับปัญหาและ ผลกระทบที่

มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม พรอ้มทั้งน าเสนอ

• มนุษย์ใชท้รัพยากรธรรมชาติโดยปราศจาก ความ

ระมัดระวังและมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ  เพื่อช่วย

อ านวยความสะดวกต่าง ๆ แก่มนุษย์ ส่งผลตอ่การ

เปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  



ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

แนวทางในการ อนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาตแิละการ

แก้ไขปัญหา สิ่งแวดล้อม 

• ปัญหาที่เกิดกับทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม บางปัญหาส่งผลกระทบในระดับท้องถิ่น 

บางปัญหาก็ส่งผลกระทบในระดับประเทศ และบาง

ปัญหาสง่ผลกระทบในระดับโลก  

• การลดปริมาณการใชท้รัพยากรธรรมชาติ การ

ก าจัดของเสียที่เป็นสาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อม 

และการวางแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาตทิี่ดี เป็น

ตัวอย่างของแนวทางในการอนุรักษ์ 

ทรัพยากรธรรมชาตแิละการลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่

เกิดขึ้น เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน 

 ไม่เน้นวิทยาศาสตร์ - 

ม.๕ - - 

 ไม่เน้นวิทยาศาสตร์ - 

ม.๖ - - 

 

สาระที่ ๑ วทิยาศาสตรช์ีวภาพ  

     มาตรฐาน ว ๑.๒ เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวติ หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวติ การล าเลียงสารเข้า และ

ออกจากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสรา้งและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ท างานสัมพันธ์

กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ท างานสัมพันธ์กัน รวมทั้งน าความรู้

ไปใช้ประโยชน์  
 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.๔ ไม่เน้นวิทยาศาสตร์ - 

 ๑. อธิบายโครงสร้างและสมบัติของ

เยื่อหุ้มเซลล์ที่ สัมพันธ์กับการ

ล าเลียงสาร และเปรียบเทียบ 

การล าเลียงสารผา่นเยื่อหุม้เซลล์

แบบต่าง ๆ 

• เยือ่หุม้เซลล์มโีครงสร้างเป็นเยื่อหุ้มสองช้ันที่มี 

ลิพิดเป็นองค์ประกอบ และมีโปรตีนแทรกอยู่  

• สารที่ละลายได้ในลิพิดและสารที่มขีนาดเล็ก 

สามารถแพร่ผา่นเยื่อหุ้มเซลล์ได้โดยตรง สว่นสาร 

ขนาดเล็กที่มปีระจุตอ้งล าเลียงผา่นโปรตีนที่แทรก 

อยู่ที่เยื่อหุม้เซลล์ซึ่งมี๒ แบบ คือ การแพร่แบบ ฟาซิ

ลิเทต และแอกทีฟทรานสปอร์ต ในกรณีสาร ขนาด

ใหญ่ เชน่ โปรตนี จะล าเลียงเข้าโดย กระบวนการ

เอนโดไซโทซิส หรอืล าเลียงออกโดย กระบวนการ

เอกโซไซโทซิส 



ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 ๒. อธิบายการควบคุมดุลยภาพของ

น้ าและสารใน เลือดโดยการ

ท างานของไต 

• การรักษาดุลยภาพของน้ าและสารในเลือด เกิด

จากการท างานของไต ซึ่งเป็นอวัยวะ ในระบบขับถ่าย

ที่มคีวามส าคัญในการก าจัดของ เสียที่มไีนโตรเจน

เป็นองค์ประกอบ รวมทั้งน้ าและ สารที่มปีริมาณเกิน

ความตอ้งการของรา่งกาย 

 ๓. อธิบายการควบคุมดุลยภาพของ

กรด-เบสของ เลือดโดยการ

ท างานของไตและปอด 

• การรักษาดุลยภาพของกรด-เบสในเลือดเกิดจาก 

การท างานของไตที่ท าหน้าที่ขับหรอืดูดกลับ 

ไฮโดรเจนไอออน ไฮโดรเจนคารบ์อเนตไอออน และ

แอมโมเนียมไอออน และการท างานของปอด ที่ท า

หนา้ที่ก าจัดคารบ์อนไดออกไซด์ 

 ๔. อธิบายการควบคุมดุลยภาพของ

อุณหภูมิภายใน ร่างกายโดย

ระบบหมุนเวียนเลือด ผวิหนัง 

และ กล้ามเนือ้โครงร่าง 

• การรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิภายในร่างกาย 

เกิดจากการท างานของระบบหมุนเวียนเลือดที่ 

ควบคุมปริมาณเลือดไปที่ผิวหนัง การท างานของ 

ต่อมเหงื่อ และกล้ามเนือ้โครงรา่ง ซึ่งส่งผลถึง 

ปริมาณความรอ้นที่ถูกเก็บหรอืระบายออกจาก 

ร่างกาย 

 ๕. อธิบาย และเขียนแผนผังเกี่ยวกับ

การตอบสนอง ของรา่งกายแบบ

ไม่จ าเพาะ และแบบจ าเพาะต่อ 

สิ่งแปลกปลอมของร่างกาย 

• เมื่อเชือ้โรคหรอืสิ่งแปลกปลอมอื่นเข้าสู่เนื้อเยื่อ ใน

ร่างกาย รา่งกายจะมีกลไกในการตอ่ต้านหรอื 

ท าลายสิ่งแปลกปลอมทั้งแบบไม่จ าเพาะและ แบบ

จ าเพาะ  

• เซลล์เม็ดเลือดขาวกลุ่มฟาโกไซต์จะมีกลไกในการ 

ต่อตา้นหรอืท าลายสิ่งแปลกปลอมแบบไม่จ าเพาะ  

• กลไกในการตอ่ต้านหรอืท าลายสิ่งแปลกปลอม 

แบบจ าเพาะเป็นการท างานของเซลล์เม็ดเลือดขาว 

ลิมโฟไซต์ชนิดบีและชนิดทีซึ่งเซลล์เม็ดเลือดขาว ทั้ง

สองชนิดจะมีตัวรับแอนติเจน ท าใหเ้ซลล์ ทั้งสอง

สามารถตอบสนองแบบจ าเพาะต่อแอนตเิจน นั้น ๆ 

ได้  

• เซลล์บีท าหนา้ที่สร้างแอนติบอดีซึ่งช่วยในการ จับ

กับสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ เพื่อท าลายต่อไป โดย

ระบบภูมคิุ้มกัน เซลล์ทีท าหน้าที่หลากหลาย เชน่ 

กระตุน้การท างานของเซลล์บีและเซลล์ที ชนิดอื่น 

ท าลายเซลล์ที่ติดไวรัสและเซลล์ ที่ผิดปกติอื่น ๆ 



ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 ๖. สบืค้นขอ้มูล อธิบาย และ

ยกตัวอย่างโรคหรอื อาการที่เกิด

จากความผดิปกติของระบบ 

ภูมคิุ้มกัน 

• บางกรณีร่างกายอาจเกิดความผิดปกติของระบบ 

ภูมคิุ้มกัน เช่น ภูมคิุ้มกันตอบสนองตอ่แอนติเจน บาง

ชนิดอย่างรุนแรงมากเกินไป หรอืร่างกาย มีปฏิกิรยิา

ตอบสนองตอ่แอนติเจนของตนเอง อาจท าให้ร่างกาย

เกิดอาการผิดปกติได้ 

 ๗. อธิบายภาวะภูมคิุ้มกันบกพร่อง

ที่มสีาเหตุ มาจากการติดเชื้อ HIV 

• บุคคลที่ได้รับเลือดหรอืสารคัดหลั่งที่มเีชื้อ HIV ซึ่ง

สามารถท าลายเซลล์ทีท าใหภู้มคิุ้มกันบกพร่อง และ

ติดเชือ้ต่าง ๆ ได้งา่ยขึ้น 

 ๘. ทดสอบ และบอกชนิดของ

สารอาหาร ที่พชืสังเคราะห์ได้ 

๙. สืบค้นข้อมูล อภปิราย และ
ยกตัวอย่างเกี่ยวกับ การใช้
ประโยชน์จากสารต่าง ๆ ที่พืช
บางชนิด สร้างขึ้น 

• กระบวนการสังเคราะหด์้วยแสงเป็นจุดเริ่มต้น ของ

การสรา้งน้ าตาลในพืช พืชเปลี่ยนน้ าตาลไป เป็น

สารอาหารและสารอื่น ๆ เช่น คาร์โบไฮเดรต โปรตนี 

ไขมัน ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวติของพืช และสัตว์ 

 • มนุษย์สามารถน าสารต่างๆ ที่พืชบางชนิดสร้างขึ้น 

ไปใช้ประโยชน์เช่น ใชเ้ป็นยาหรอืสมุนไพร ในการ

รักษาโรคบางชนิด ใชใ้นการไล่แมลง ก าจัด ศัตรูพืช

และสัตว์ใชใ้นการยับยั้งการเจริญเติบโต ของ

แบคทีเรยี และใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม 

 ๑๐. ออกแบบการทดลอง ทดลอง 
และอธิบาย เกี่ยวกับปัจจัย
ภายนอกที่มผีลต่อการ 
เจริญเติบโตของพชื 

• ปัจจัยภายนอกที่มผีลต่อการเจริญเติบโต เช่น แสง 

น้ า ธาตุอาหารคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน 

ปัจจัยภายใน เช่น ฮอร์โมนพืช ซึ่งพชืมีการ 

สังเคราะหข์ึน้ เพื่อควบคุมการเจรญิเติบโตในชว่ง 

ชีวติต่าง ๆ  

• มนุษย์มกีารสังเคราะหส์ารควบคุมการเจรญิเติบโต 

ของพชืโดยเลียนแบบฮอร์โมนพืช เพื่อน ามาใช้ 

ควบคุมการเจรญิเติบโตและเพิ่มผลผลติของพชื 

 ๑๑. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสาร

ควบคุมการ เจริญเติบโตของพชืที่

มนุษย์สังเคราะหข์ึน้ และยกตัวอย่าง

การน ามาประยุกต์ใชท้างด้าน 

การเกษตรของพืช 

 



ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 ๑๒. สังเกต และอธิบายการ

ตอบสนองของพืชต่อ สิ่งเร้าใน

รูปแบบต่างๆ ที่มีผลต่อการ

ด ารงชีวติ 

• การตอบสนองตอ่สิ่งเร้าของพชืแบ่งตามความ 

สัมพันธ์กับทิศทางของสิ่งเร้าได้ได้แก่แบบที่มี ทิศทาง

สัมพันธ์กับทิศทางของสิ่งเร้า เช่น ดอกทานตะวันหัน

เข้าหาแสง ปลายรากเจริญ เข้าหาแรงโน้มถ่วงของ

โลก และแบบที่ไม่มีทิศทาง สัมพันธ์กับทิศทางของสิ่ง

เร้า เช่น การหุบ และบานของดอก หรอืการหุบและ

กางของใบพืช บางชนิด  

• การตอบสนองตอ่สิ่งเร้าของพชืบางอย่างส่งผล ต่อ

การเจรญิเติบโต เช่น การเจริญในทิศทางเข้าหา หรอื

ตรงขา้มกับแรงโน้มถ่วงของโลก การเจรญิ ในทิศ

ทางเข้าหาหรอืตรงข้ามกับแสง และการ ตอบสนอง

ต่อการสัมผัสสิ่งเร้า 

ม.๕ ไม่เน้นวิทยาศาสตร์ - 

 - - 

ม.๖ ไม่เน้นวิทยาศาสตร์ - 

 - - 

 

สาระที่ ๑ วทิยาศาสตรช์ีวภาพ  

     มาตรฐาน ว ๑.๓ เข้าใจกระบวนการและความส าคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 

สารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลาย ทางชีวภาพและ

วิวัฒนาการของสิ่งมชีีวิต รวมทั้งน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์  
 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.๔ ไม่เน้นวิทยาศาสตร์ - 

 ๑. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างยีน 

การสังเคราะห์ โปรตนี และ

ลักษณะทางพันธุกรรม 

• ดีเอ็นเอ มโีครงสรา้งประกอบด้วยนิวคลีโอไทด์ มา

เรียงตอ่กัน โดยยีนเป็นชว่งของสายดีเอ็นเอที่มี ล าดับ

นิวคลีโอไทด์ที่ก าหนดลักษณะของโปรตนี ที่

สังเคราะหข์ึน้ ซึ่งสง่ผลใหเ้กิดลักษณะทาง 

พันธุกรรมต่างๆ 

 ๒. อธิบายหลักการถ่ายทอด

ลักษณะที่ถูกควบคุม ด้วยยีนที่อยู่

บนโครโมโซมเพศและมัลติเปิล

แอลลีล 

• ลักษณะบางลักษณะมีโอกาสพบในเพศชาย และ

เพศหญิงไม่เท่ากัน เช่น ตาบอดสีและฮีโมฟีเลีย ซึ่ง

ควบคุมโดยยีนบนโครโมโซมเพศ บางลักษณะ มีการ

ควบคุมโดยยีนแบบมัลติเปิลแอลลีล เช่น หมูเ่ลือด



ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ระบบ ABO ซึ่งการถ่ายทอดลักษณะ ทางพันธุกรรม

ดังกล่าวจัดเป็นส่วนขยายของ พันธุศาสตร์เมนเดล 

 ๓. อธิบายผลที่เกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงล าดับ นิวคลีโอไทด์

ในดีเอ็นเอต่อการแสดงลักษณะ

ของ สิ่งมีชีวติ  

๔. สืบค้นข้อมูล และยกตัวอย่างการ

น ามิวเทชัน ไปใช้ประโยชน์ 

• มิวเทชันที่เปลี่ยนแปลงล าดับนิวคลีโอไทด์หรือ 

เปลี่ยนแปลงโครงสรา้งหรอืจ านวนโครโมโซม อาจ

ส่งผลท าใหล้ักษณะของสิ่งมีชีวติเปลี่ยนแปลง ไปจาก

เดิม ซึ่งอาจมีผลดีหรือผลเสีย  

• มนุษย์ใชห้ลักการของการเกิดมวิเทชันในการชักน า 

ให้ได้สิ่งมีชีวติที่มีลักษณะที่แตกต่างจากเดิม โดยการ

ใช้รังสแีละสารเคมีต่าง ๆ 

 ๕. สืบค้นข้อมูล และอภปิรายผล

ของเทคโนโลยี ทางดเีอ็นเอที่มตี่อ

มนุษย์และสิ่งแวดล้อม 

• มนุษย์น าความรูเ้ทคโนโลยีทางดเีอ็นเอ มา

ประยุกต์ใชท้างด้านการแพทย์และเภสัชกรรม เชน่ 

การสรา้งสิ่งมีชีวติดัดแปรพันธุกรรม เพื่อผลิต ยา

และวัคซีน ด้านการเกษตร เช่น พืชดัดแปร 

พันธุกรรมที่ตา้นทานโรคหรือแมลง สัตว์ดัดแปร 

พันธุกรรมที่มลีักษณะตามที่ตอ้งการ และด้าน นิติ

วิทยาศาสตร์เช่น การตรวจลายพิมพด์ีเอ็นเอ เพื่อหา

ความสัมพันธ์ทางสายเลือด หรอืเพื่อหา ผูก้ระท าผดิ 

• การใชเ้ทคโนโลยีทางดีเอ็นเอในด้านต่างๆ ต้อง 

ค านงึถึงความปลอดภัยทางชีวภาพ ชีวจรยิธรรม 

และผลกระทบทางด้านสังคม 

 ๖. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และ

ยกตัวอย่าง ความหลากหลาย

ของสิ่งมีชีวติ ซึ่งเป็น ผลมาจาก

วิวัฒนาการ 

• สิ่งมีชีวติที่มีอยู่ในปัจจุบันมีลักษณะที่ปรากฏให้เห็น 

แตกต่างกันซึ่งเป็นผลมาจากความหลากหลาย ของ

ลักษณะทางพันธุกรรม ซึ่งเกิดจากมิวเทชัน ร่วมกับ

การคัดเลือกโดยธรรมชาติ  

• ผลจากกระบวนการคัดเลือกโดยธรรมชาติท าให้ 

สิ่งมีชีวติที่มีลักษณะเหมาะสมในการด ารงชีวติ 

สามารถปรับตัวใหอ้ยู่รอดได้ในสิ่งแวดล้อมนั้น ๆ  

• กระบวนการคัดเลือกโดยธรรมชาติเป็นหลักการ ที่

ส าคัญอย่างหนึ่งที่ท าให้เกิดวิวัฒนาการของ สิ่งมีชีวติ 

ม.๕ ไม่เน้นวิทยาศาสตร์ - 

 - - 

ม.๖ ไม่เน้นวิทยาศาสตร์ - 

 - - 



สาระที่ ๒  วทิยาศาสตรก์ายภาพ  

      มาตรฐาน ว ๒.๑ เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติ 

ของสสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติ ของการเปลี่ยนแปลงสถานะ

ของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิรยิาเคมี  
 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.๔ ไม่เน้นวิทยาศาสตร์ - 

 - - 

ม.๕ ไม่เน้นวิทยาศาสตร์ - 

 ๑. ระบุว่าสารเป็นธาตุหรอื

สารประกอบ และอยู่ใน รูป

อะตอม โมเลกุล หรือไอออนจาก

สูตรเคมี 

• สารเคมีทุกชนิดสามารถระบุได้วา่เป็นธาตุหรือ 

สารประกอบ และอยู่ในรูปของอะตอม โมเลกุล หรอื

ไอออนได้โดยพิจารณาจากสูตรเคมี 

 ๒. เปรียบเทียบความเหมอืนและ

ความแตกต่าง ของแบบจ าลอง

อะตอมของโบร์กับแบบจ าลอง 

อะตอมแบบกลุ่มหมอก 

• แบบจ าลองอะตอมใช้อธิบายต าแหนง่ของโปรตอน 

นิวตรอน และอเิล็กตรอนในอะตอม โดยโปรตอน 

และนิวตรอนอยู่รวมกันในนิวเคลียสส่วนอิเล็กตรอน 

เคลื่อนที่รอบนิวเคลียส ซึ่งในแบบจ าลองอะตอม 

ของโบร์อเิล็กตรอนเคลื่อนที่เป็นวง โดยแต่ละวง มี

ระยะห่างจากนิวเคลียสและมีพลังงานต่างกัน และ

อิเล็กตรอนวงนอกสุด เรยีกว่า เวเลนซ์อเิล็กตรอน  

• แบบจ าลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก แสดงโอกาส ที่

จะพบอิเล็กตรอนรอบนิวเคลียสในลักษณะ กลุ่ม

หมอก เนื่องจากอิเล็กตรอนมีขนาดเล็กและ เคลื่อนที่

อย่างรวดเร็วตลอดเวลา จึงไม่สามารถ ระบุต าแหนง่

ที่แน่นอนได 

 ๓. ระบุจ านวนโปรตอน นิวตรอน 

และอิเล็กตรอน ของอะตอม และ

ไอออนที่เกิดจากอะตอมเดียว 

• อะตอมของธาตุเป็นกลางทางไฟฟ้า มีจ านวน 

โปรตอนเท่ากับจ านวนอิเล็กตรอน การระบุชนิด ของ

ธาตุพิจารณาจากจ านวนโปรตอน  

• เมื่ออะตอมของธาตุมีการให้หรอืรับอิเล็กตรอน ท า

ให้ จ านวนโปรตอนและอิเล็กตรอนไม่เท่ากัน เกิดเป็น

ไอออน โดยไอออนที่มีจ านวนอิเล็กตรอน น้อยกว่า

จ านวนโปรตอน เรยีกว่า ไอออนบวก ส่วนไอออนที่มี

จ านวนอิเล็กตรอนมากกว่า โปรตอน เรียกว่า ไอออน

ลบ 



ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 ๔. เขียนสัญลักษณ์นวิเคลียร์ของ

ธาตุและระบุการ เป็นไอโซโทป 

• สัญลักษณ์นวิเคลียร์ประกอบด้วยสัญลักษณ์ธาตุ 

เลขอะตอมและเลขมวล โดยเลขอะตอมเป็น ตัวเลขที่

แสดงจ านวนโปรตอนในอะตอม เลขมวล เป็นตัว

เลขที่แสดงผลรวมของจ านวนโปรตอนกับ นิวตรอน

ในอะตอม ธาตุชนิดเดียวกันแตม่ี เลขมวลต่างกัน 

เรียกว่าไอโซโทป 

 ๕. ระบุหมูแ่ละคาบของธาตุและระบุ

ว่าธาตุเป็น โลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ 

กลุ่มธาตุเรพรีเซนเททีฟ หรือ

กลุ่มธาตุแทรนซิชัน จากตาราง

ธาต ุ

• ธาตุจัดเป็นหมวดหมูไ่ด้อย่างเป็นระบบ โดยอาศัย 

ตารางธาตุซึ่งในปัจจุบันจัดเรียงตามเลขอะตอม และ

ความคล้ายคลึงของสมบัติแบ่งออกเป็นหมู่ ซึ่งเป็น

แถวในแนวตัง้และคาบซึ่งเป็นแถวในแนวนอน ท าให้

ธาตุที่มีสมบัติเป็นโลหะ อโลหะและกึ่งโลหะ อยู่เป็น

กลุ่มบริเวณใกล้ๆ กัน และแบ่งธาตุออก เป็นกลุ่ม

ธาตุเรพรีเซนเททีฟและกลุ่มธาตุแทรนซิชัน 

 ๖. เปรียบเทียบสมบัติการน าไฟฟ้า 

การให้และรับ อิเล็กตรอน

ระหว่างธาตุในกลุ่มโลหะกับ

อโลหะ 

• ธาตุในกลุ่มโลหะ จะน าไฟฟ้าได้ดแีละมีแนวโน้ม ให้

อิเล็กตรอน ส่วนธาตุในกลุ่มอโลหะ จะไม่น า ไฟฟ้า 

และมีแนวโน้มรับอิเล็กตรอน โดยธาตุ เรพรีเซนเท

ทีฟในหมู่ IA - IIA และธาตุแทรนซิชันทุกธาตุ จัดเป็น

ธาตุในกลุ่มโลหะ สว่นธาตุเรพรีเซนเททีฟ ในหมู่ IIIA 

- VIIA มีทั้งธาตุในกลุ่มโลหะและอโลหะ ส่วนธาตุ

เรพรีเซนเททีฟในหมู่VIIIA จัดเป็นธาตุ อโลหะทั้งหมด 

 ๗. สืบค้นข้อมูลและน าเสนอ

ตัวอย่างประโยชน์และ อันตรายที่

เกิดจากธาตุเรพรีเซนเททีฟและ 

ธาตุแทรนซิชัน 

• ธาตุเรพรีเซนเททีฟและธาตุแทรนซิชัน น ามาใช้

ประโยชน์ในชีวติประจ าวันได้หลากหลาย ซึ่งธาตุบาง

ชนิดมสีมบัติที่เป็นอันตราย จงึตอ้ง ค านงึถึงการ

ป้องกันอันตรายเพื่อความปลอดภัย ในการใช้

ประโยชน์ 

 ๘. ระบุว่าพันธะโคเวเลนต์เป็นพันธะ

เดี่ยว พันธะคู่ หรอืพันธะสาม 

และระบุจ านวนคู่อเิล็กตรอน 

ระหว่างอะตอมคู่รว่มพันธะ จาก

สูตรโครงสร้าง 

• พันธะโคเวเลนต์เป็นการยึดเหนี่ยวระหว่าง อะตอม

ด้วยการใชเ้วเลนซ์อเิล็กตรอนร่วมกัน เกิด เป็น

โมเลกุล โดยการใชเ้วเลนซ์อิเล็กตรอนร่วมกัน ๑ คู่

เรียกว่า พันธะเดี่ยว เขียนแทนด้วยเส้นพันธะ ๑ เส้น 

ในโครงสรา้งโมเลกุล สว่นการใช้ เวเลนซ์อเิล็กตรอน

ร่วมกัน ๒ คู่และ ๓ คู่ เรยีกว่า พันธะคู่และพันธะ

สาม เขียนแทนด้วยเส้น พันธะ ๒ เส้น และ ๓ เส้น 

ตามล าดับ 
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 ๙. ระบุสภาพขั้วของสารที่โมเลกุล

ประกอบด้วย ๒ อะตอม  

๑๐. ระบุสารที่เกิดพันธะไฮโดรเจน

ได้จากสูตร โครงสรา้ง  

๑๑. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง

จุดเดือดของสาร โคเวเลนต์กับ

แรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลตาม 

สภาพขั้วหรอืการเกิดพันธะ

ไฮโดรเจน 

• สารที่มพีันธะภายในโมเลกุลเป็นพันธะโคเวเลนต์ 

ทั้งหมดเรียกว่า สารโคเวเลนต์โดยสารโคเวเลนต์ ที่

ประกอบด้วย ๒ อะตอมของธาตุชนิดเดียวกัน เป็น

สารไม่มขีั้ว สว่นสารโคเวเลนต์ที่ประกอบ ด้วย ๒ 

อะตอมของธาตุต่างชนิดกัน เป็นสาร มีขัว้ ส าหรับ

สารโคเวเลนต์ที่ประกอบด้วยอะตอม มากกว่า ๒ 

อะตอม อาจเป็นสารมีขัว้หรือไม่มขีั้ว ขึน้อยู่กับรูปร่าง

ของโมเลกุล ซึ่งสภาพขั้วของ สารโคเวเลนต์สง่ผลต่อ

แรงดึงดูดระหว่างโมเลกุล ที่ท าให้จุดหลอมเหลวและ

จุดเดือดของสาร โคเวเลนต์แตกต่างกัน นอกจากนี้

สารบางชนิด มีจุดเดือดสูงกว่าปกติเนื่องจากมีแรง

ดึงดูด ระหว่างโมเลกุลสูงที่เรียกว่า พันธะไฮโดรเจน 

ซึ่งสารเหล่านีม้ีพันธะ N-H O-H หรอื F-H ภายใน

โครงสรา้งโมเลกุล 

 ๑๒. เขียนสูตรเคมีของไอออนและ

สารประกอบ ไอออนิก 

• สารประกอบไอออนิกส่วนใหญ่เกิดจากการรวมตัว

กัน ของไอออนบวกของธาตุโลหะและไอออนลบของ 

ธาตุอโลหะ ในบางกรณีไอออนอาจประกอบด้วย 

กลุ่มของอะตอม โดยเมื่อไอออนรวมตัวกันเกิด เป็น

สารประกอบไอออนิกจะมีสัดส่วนการรวมตัว เพื่อท า

ให้ประจุของสารประกอบเป็นกลางทาง ไฟฟ้า โดย

ไอออนบวกและไอออนลบจะจัดเรียงตัว สลับ

ต่อเนื่องกันไปใน ๓ มิติเกิดเป็นผลึกของสาร ซึ่งสูตร

เคมีของสารประกอบไอออนิกประกอบด้วย 

สัญลักษณ์ธาตุที่เป็นไอออนบวกตามด้วย สัญลักษณ์

ธาตุที่เป็นไอออนลบ โดยมีตัวเลขที่ แสดงจ านวน

ไอออนแต่ละชนิดเป็นอัตราส่วน อย่างต่ า 

 ๑๓. ระบุว่าสารเกิดการละลายแบบ

แตกตัวหรอื ไม่แตกตัว พร้อมให้

เหตุผลและระบุว่า สารละลายที่

ได้เป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์ 

หรอืนอนอิเล็กโทรไลต 

• สารจะละลายน้ าได้เมื่อองค์ประกอบของสาร 

สามารถเกิดแรงดงึดูดกับโมเลกุลของน้ าได้ โดยการ

ละลายของสารในน้ าเกิดได้๒ ลักษณะ คือ การ

ละลายแบบแตกตัว และการละลายแบบ ไม่แตกตัว 

การละลายแบบแตกตัวเกิดขึน้กับสาร ประกอบไอออ

นิก และสารโคเวเลนต์บางชนิด ที่มสีมบัติเป็นกรด

หรอืเบส โดยเมื่อสารเกิด การละลายแบบแตกตัวจะ
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ได้ไอออนที่สามารถ เคลื่อนที่ได้ท าให้ได้สารละลายที่

น าไฟฟ้า ซึ่งเรียกว่า สารละลายอิเล็กโทรไลต์การ

ละลาย แบบไม่แตกตัวเกิดขึ้นกับสารโคเวเลนต์ที่มขีั้ว

สูง สามารถดึงดูดกับโมเลกุลของน้ าได้ดโีดยเมื่อเกิด 

การละลายโมเลกุลของสารจะไม่แตกตัวเป็น ไอออน 

และสารละลายที่ได้จะไม่น าไฟฟ้า ซึง่เรียกว่า 

สารละลายนอนอิเล็กโทรไลต 

 ๑๔. ระบุสารประกอบอินทรีย์

ประเภทไฮโดรคารบ์อน ว่าอิ่มตัว

หรอืไม่อิ่มตัวจากสูตรโครงสร้าง 

• สารประกอบอินทรีย์เป็นสารประกอบของ 

คารบ์อนส่วนใหญ่พบในสิ่งมีชีวติ มีโครงสร้าง 

หลากหลายและแบ่งได้หลายประเภท เนื่องจาก ธาตุ

คารบ์อน สามารถเกิดพันธะกับคารบ์อน ด้วยกันเอง

และธาตุอื่น ๆ นอกจากนีพ้ันธะระหว่าง คารบ์อนยัง

มีหลายรูปแบบ ได้แก่ พันธะเดี่ยว พันธะคู่ พันธะสาม 

• สารประกอบอินทรีย์ที่มเีฉพาะธาตุคาร์บอนและ 

ไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบ เรียกว่า สารประกอบ 

ไฮโดรคาร์บอน โดยสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 

อิม่ตัวมพีันธะระหว่างคาร์บอนเป็นพันธะเดี่ยว ทุก

พันธะในโครงสร้าง ส่วนสารประกอบ ไฮโดรคาร์บอน

ไม่อิ่มตัวมีพันธะระหว่างคาร์บอน เป็นพันธะคู่หรอื

พันธะสามอย่างน้อย ๑ พันธะ ในโครงสรา้ง 

 ๑๕. สืบค้นข้อมูลและเปรียบเทียบ

สมบัติ ทางกายภาพระหว่างพอลิ

เมอร์และมอนอเมอร์ ของพอลิเม

อร์ชนิดนั้น 

• สารที่พบในชีวติประจ าวันมีทั้งโมเลกุลขนาดเล็ก 

และขนาดใหญ่ พอลิเมอรเ์ป็นสารที่มโีมเลกุล ขนาด

ใหญ่ที่เกิดจากมอนอเมอร์หลายโมเลกุล เชื่อมตอ่กัน

ด้วยพันธะเคมีท าให้สมบัติทาง กายภาพของพอลิ

เมอร์แตกต่างจากมอนอเมอร์ ที่เป็นสารตัง้ตน้ เช่น 

สถานะ จุดหลอมเหลว การละลาย 

 ๑๖. ระบุสมบัติความเป็นกรด-เบส 

จากโครงสร้างของสารประกอบ

อินทรีย์ 

• สารประกอบอินทรีย์ที่มหีมู่ -COOH สามารถ 

แสดงสมบัติความเป็นกรดส่วนสารประกอบอินทรีย์ 

ที่มหีมู ่-NH2 สามารถแสดงสมบัติความเป็นเบส 

 ๑๗. อธิบายสมบัติการละลายในตัว

ท าละลายชนิด ต่าง ๆ ของสาร 

• การละลายของสารพิจารณาได้จากความมขีั้วของ 

ตัวละลายและตัวท าละลาย โดยสารสามารถ ละลาย

ได้ในตัวท าละลายที่มขีั้วใกล้เคียงกัน โดยสารมขีั้ว

ละลายในตัวท าละลายที่มขีั้ว ส่วนสารไม่มีขัว้ละลาย
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ในตัวท าละลายที่ไม่มีขัว้ และสารมีขัว้ไม่ละลายในตัว

ท าละลายที่ไม่มีขั้ว 

 ๑๘. วิเคราะหแ์ละอธิบาย

ความสัมพันธ์ระหว่าง โครงสร้าง

กับสมบัติเทอร์มอพลาสตกิและ 

เทอร์มอเซตของพอลิเมอร์และ

การน า พอลิเมอร์ไปใช้ประโยชน์ 

• โครงสร้างของพอลิเมอรอ์าจเป็นแบบเส้น แบบกิ่ง 

หรอืแบบร่างแห โดยพอลิเมอร์แบบเส้นและ แบบกิ่ง 

มีสมบัติเทอร์มอพลาสติก ส่วนพอลิเมอร์ แบบ

ร่างแห มีสมบัติเทอร์มอเซต จึงมีการใช้ ประโยชน์ได้

แตกต่างกัน 

 ๑๙. สืบค้นข้อมูลและน าเสนอ

ผลกระทบของการใช้ ผลติภัณฑ์

พอลิเมอร์ที่มตี่อสิ่งมีชีวติและ 

สิ่งแวดล้อม พรอ้มแนวทาง

ป้องกันหรือแก้ไข 

• การใช้ผลติภัณฑพ์อลิเมอร์ในปริมาณมากก่อให้ 

เกิดปัญหาที่สง่ผลกระทบต่อสิ่งมชีีวิตและ

สิ่งแวดล้อม ดังนัน้จงึควรตระหนักถึงการลดปริมาณ

การใช้ การใชซ้้ า และการน ากลับมาใช้ใหม 

 ๒๐. ระบุสูตรเคมีของสารตั้งตน้ 

ผลติภัณฑแ์ละ แปลความหมาย

ของสัญลักษณ์ในสมการเคมี ของ

ปฏิกิรยิาเคม 

• ปฏิกิรยิาเคมีท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสาร 

โดยปฏิกิริยาเคมีอาจให้พลังงานความร้อน พลังงาน

แสง หรอืพลังงานไฟฟ้า ที่สามารถน าไป ใช้ประโยชน์

ในด้านต่าง ๆ ได้  

• ปฏิกิรยิาเคมีแสดงได้ด้วยสมการเคมีซึ่งมสีูตรเคมี 

ของสารตั้งต้นอยู่ทางด้านซ้ายของลูกศร และ สูตร

เคมีของผลิตภัณฑอ์ยู่ทางด้านขวาโดยจ านวน 

อะตอมรวมของแตล่ะธาตุทางดา้นซ้ายและขวา 

เท่ากัน นอกจากนีส้มการเคมียังอาจแสดงปัจจัยอื่น 

เชน่ สถานะ พลังงานที่เกี่ยวข้อง ตัวเร่งปฏิกิรยิา เคมี

ที่ใช 

 ๒๑. ทดลองและอธิบายผลของ

ความเข้มข้น พืน้ที่ผวิ อุณหภูมิ

และตัวเร่งปฏิกิรยิา ที่มผีลต่อ

อัตราการเกิดปฏิกิรยิาเคมี  

๒๒. สืบค้นข้อมูลและอธิบายปัจจัย

ที่มผีลตอ่อัตรา การเกิดปฏิกิริยา

เคมีที่ใช้ประโยชนใ์นชีวิต 

ประจ าวันหรอืในอุตสาหกรรม 

• อัตราการเกิดปฏิกิรยิาเคมีขึ้นอยู่กับความเข้มข้น 

อุณหภูมิพื้นที่ผวิ หรอืตัวเร่งปฏิกิรยิา  

• ความรูเ้กี่ยวกับปัจจัยที่มผีลต่ออัตราการเกิด 

ปฏิกิรยิาเคมีสามารถน าไปใช้ประโยชนใ์นชีวติ 

ประจ าวันและในอุตสาหกรรม 

 ๒๓. อธิบายความหมายของ

ปฏิกิรยิารดีอกซ 

• ปฏิกิรยิาเคมีบางประเภทเกิดจากการถ่ายโอน 

อิเล็กตรอนของสารในปฏิกิริยาเคมีซึ่งเรียกว่า 
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ปฏิกิรยิารดีอกซ์ 

 ๒๔. อธิบายสมบัติของสาร

กัมมันตรังสีและค านวณ ครึ่งชีวติ

และปริมาณของสารกัมมันตรังสี 

ณ ครึ่งชีวติและปริมาณของสารกัมมันตรังสี • สารที่

สามารถแผร่ังสไีด้เรยีกว่า สารกัมมันตรังสี ซึ่งมี

นิวเคลียสที่สลายตัวอย่างต่อเนื่อง ระยะเวลา ที่สาร

กัมมันตรังสสีลายตัวจนเหลือครึ่งหนึ่ง ของปริมาณ

เดิม เรยีกว่า ครึ่งชีวติ โดยสาร กัมมันตรังสีแตล่ะ

ชนิดมคี่าครึ่งชีวติแตกต่างกัน 

 ๒๕. สืบค้นข้อมูลและน าเสนอ

ตัวอย่างประโยชน์ ของสาร

กัมมันตรังสีและการป้องกัน

อันตราย ที่เกิดจาก

กัมมันตภาพรังสี 

• รังสทีี่แผจ่ากสารกัมมันตรังสมีีหลายชนดิ เช่น 

แอลฟา บีตา แกมมา ซึ่งสามารถน ามาใช้ประโยชน์ 

ได้แตกต่างกัน การน าสารกัมมันตรังสีแต่ละชนิด มา

ใช้ตอ้งค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต และ

สิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการจัดการอย่างเหมาะสม 

ม.๖ ไม่เน้นวิทยาศาสตร์ - 

 - - 

 

สาระที่ ๒ วทิยาศาสตรก์ายภาพ  

     มาตรฐาน ว ๒.๒ เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวติประจ าวัน ผลของแรงที่กระท าต่อวัตถุ ลักษณะ

การเคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุ รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน 
 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.๔ ไม่เน้นวิทยาศาสตร์ - 

 - - 

ม.๕ ไม่เน้นวิทยาศาสตร์ - 

 ๑.วิเคราะห์และแปลความหมาย

ข้อมูลความเร็ว กับเวลาของการ

เคลื่อนที่ของวัตถุเพื่ออธิบาย

ความเรง่ของวัตถุ 

 



 

ชัน้ ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  • การเคลื่อนที่ของวัตถุที่มกีารเปลี่ยนความเร็ว เป็น

การเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง ความเรง่เป็น อัตราส่วน

ของความเร็วที่เปลี่ยนไปต่อเวลาและ เป็นปริมาณ

เวกเตอร์ในกรณีที่วัตถุที่อยู่นิ่งหรอื เคลื่อนที่ในแนว

ตรงดว้ยความเร็วคงตัววัตถุนั้น มีความเร่งเป็นศูนย์  

• วัตถุมีความเร็วเพิ่มขึ้น ถ้าความเร็วและความเร่ง มี

ทิศเดียวกัน และมีความเร็วลดลง ถ้าความเร็ว และ

ความเรง่มทีิศตรงกันข้าม 

 ๒. สังเกตและอธิบายการหาแรง

ลัพธ์ที่เกิดจาก แรงหลายแรงที่

อยู่ในระนาบเดียวกันที่กระท าต่อ 

วัตถุโดยการเขียนแผนภาพการ

รวมแบบเวกเตอร 

• เมื่อมีแรงหลายแรงกระท าต่อวัตถุหนึ่ง โดยแรง ทุก

แรงอยู่ในระนาบเดียวกันสามารถหาแรงลัพธ์ ที่กระ

ต่อวัตถุนั้นได้โดยรวมแบบเวกเตอร์ 

 ๓. สังเกต วเิคราะหแ์ละอธิบาย

ความสัมพันธ์ ระหว่างความเร่ง

ของวัตถุกับแรงลัพธ์ ที่กระท าต่อ

วัตถุและมวลของวัตถุ 

• เมื่อแรงลัพธ์มคี่าไม่เท่ากับศูนย์กระท าต่อวัตถุ จะ

ท าให้วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร่งมีทิศทางเดียวกับ 

แรงลัพธ์โดยขนาดของความเร่งขึน้กับขนาดของ แรง

ลัพธ์กระท าต่อวัตถุและมวลของวัตถ 

 ๔. สังเกตและอธิบายแรงกิริยาและ

แรงปฏิกิรยิาระหว่างวัตถุคู่หนึ่ง ๆ 

• แรงกระท าระหว่างวัตถุคู่หนึ่ง ๆ เป็นแรงกิรยิา และ

แรงปฏิกิรยิา แรงทั้งสองมีขนาดเท่ากัน เกิดขึ้นพรอ้ม

กัน กระท ากับวัตถุคนละก้อน แตม่ีทิศทางตรงขา้ม 

 ๕. สังเกตและอธิบายผลของ

ความเรง่ที่มตี่อการ เคลื่อนที่แบบ

ต่างๆของวัตถุได้แก่การเคลื่อนที่ 

แนวตรง การเคลื่อนที่แบบ

โพรเจกไทล ์การเคลื่อนที่แบบ

วงกลม และการเคลื่อนที่แบบสั่น 

• วัตถุที่เคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัวหรอืความเร่ง ไม่

คงตัว อาจเป็นการเคลื่อนที่แนวตรง การเคลื่อนที่

แนวโค้ง หรือการเคลื่อนที่แบบสั่น การเคลื่อนที่แนว

ตรงดว้ยความเร่งคงตัว น าไปใช้ อธิบายการตกแบบ

เสรีการเคลื่อนทีแ่นวโค้งด้วย ความเรง่คงตัว น าไปใช้

อธิบายการเคลื่อนที่แบบ โพรเจกไทล์การเคลื่อนที่

แนวโค้งด้วยความเร่ง มีทิศทางตัง้ฉากกับความเร็ว

ตลอดเวลา น าไปใช้ อธิบายการเคลื่อนที่แบบวงกลม 

การเคลื่อนที่ กลับไปกลับมาด้วยความเร่งมทีิศ

ทางเข้าสู่จุดที่ แรงลัพธ์เป็นศูนย์เรียกจุดนี้ว่าต าแหนง่

สมดุล ซึ่งน าไปใช้อธิบายการเคลื่อนที่แบบสั่น 

 
ชั้น 

 

ตัวชี้วัด 

 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง 



 ๖. สืบค้นข้อมูลและอธิบายแรงโน้ม

ถ่วง ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของ

วัตถุต่าง ๆ รอบโลก 

• ในบริเวณที่มสีนามโน้มถ่วง เมื่อมีวัตถุที่มีมวล จะมี

แรงโน้มถ่วงซึ่งเป็นแรงดงึดูดของโลกกระท า ต่อวัตถุ

แรงนีน้ าไปใช้อธิบายการเคลื่อนที่ของ วัตถุต่างๆเช่น 

ดาวเทียม และดวงจันทร์รอบโลก 

 ๗. สังเกตและอธิบายการเกิด

สนามแม่เหล็ก เนื่องจาก

กระแสไฟฟ้า 

• กระแสไฟฟ้าท าให้เกิดสนามแม่เหล็กในบริเวณ 

รอบแนวการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้า หาทิศทาง 

ของสนามแม่เหล็กเนื่องจากกระแสไฟฟ้าได้จาก กฎ

มอืขวา 

 ๘. สังเกตและอธิบายแรงแม่เหล็กที่

กระท าตอ่ อนุภาคที่มปีระจุไฟฟ้า

ที่เคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก และ

แรงแมเ่หล็กที่กระท าต่อลวด

ตัวน าที่มี กระแสไฟฟ้าผ่านใน

สนามแม่เหล็ก รวมทั้ง อธิบาย

หลักการท างานของมอเตอร 

• ในบริเวณที่มสีนามแม่เหล็ก เมื่อมอีนุภาคที่มี ประจุ

ไฟฟ้าเคลื่อนที่โดยไม่อยู่ในแนวเดียวกับ 

สนามแม่เหล็ก หรอืมีกระแสไฟฟ้าผ่านลวดตัวน า 

โดยกระแสไฟฟ้าไม่อยู่ในแนวเดียวกับสนาม แมเ่หล็ก 

จะมีแรงแม่เหล็กกระท า ซึ่งเป็นพืน้ฐาน ในการสร้าง

มอเตอร์ 

 ๙. สังเกตและอธิบายการเกิดอีเอ็ม

เอฟ รวมทั้ง ยกตัวอย่างการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

• เมื่อมีสนามแม่เหล็กเปลี่ยนแปลงตัดขดลวดตัวน า 

ท าให้เกิดอเีอ็มเอฟ ซึ่งเป็นพืน้ฐานในการสร้าง เครื่อง

ก าเนิดไฟฟ้า 

 ๑๐. สืบค้นข้อมูลและอธิบายแรง

เข้มและแรงออ่น 

• ภายในนิวเคลียสมีแรงเข้มที่เป็นแรงยึดเหนี่ยว ของ

อนุภาคในนิวเคลียส และเป็นแรงหลักที่ใช้ อธิบาย

เสถียรภาพของนิวเคลียส นอกจากนี้ ยังมีแรงออ่น 

ซึ่งเป็นแรงที่ใชอ้ธิบายการสลาย ให้อนุภาคบีตาของ

ธาตุกัมมันตรังส 

ม.๖ ไม่เน้นวิทยาศาสตร์ - 

 - - 

 



สาระที่ ๒ วทิยาศาสตรก์ายภาพ  

     มาตรฐาน ว ๒.๓   เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชวีิตประจ าวัน ธรรมชาติ ของคลื่น ปรากฏการณ์ที่

เกี่ยวข้องกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งน าความรูไ้ปใช้ประโยชน 
 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.๔ ไม่เน้นวิทยาศาสตร์ - 

 - - 

ม.๕ ไม่เน้นวิทยาศาสตร์ - 

 ๑. สืบค้นข้อมูลและอธิบายพลังงาน

นิวเคลียร์ ฟิชชันและฟิวชัน และ

ความสัมพันธ์ระหว่างมวล กับ

พลังงานที่ปลดปล่อยออกมาจาก

ฟิชชัน และฟิวชัน 

• พลังงานที่ปลดปล่อยออกมาจากฟิชชัน หรอืฟิวชัน 

เรียกว่า พลังงานนิวเคลียร์โดยฟิชชันเป็นปฏิกิรยิา ที่

นิวเคลียสที่มมีวลมากแตกออกเป็นนิวเคลียสที่มี 

มวลน้อยกว่า สว่นฟิวชันเป็นปฏิกิริยาที่นวิเคลียส ที่มี

มวลน้อยรวมตัวกันเกิดเป็นนิวเคลียสที่มมีวล มากขึ้น 

พลังงานนิวเคลียร์ที่ปลดปล่อยออกมาจาก ฟิชชัน

และฟิวชัน มีค่าเป็นไปตามความสัมพันธ์ ระหว่าง

มวลกับพลังงาน 

 ๒. สืบค้นข้อมูล และอธิบายการ

เปลี่ยนพลังงาน ทดแทนเปน็

พลังงานไฟฟ้า รวมทั้งสบืค้นและ 

อภปิรายเกี่ยวกับเทคโนโลยทีี่

น ามาแก้ปัญหา หรอืตอบสนอง

ความตอ้งการทางดา้นพลังงาน 

โดยเน้นดา้นประสิทธิภาพและ

ความคุ้มค่า ด้านค่าใช้จ่าย 

• การน าพลังงานทดแทนมาใช้เป็นการแก้ปัญหา 

หรอืตอบสนองความต้องการด้านพลังงาน เช่น การ

เปลี่ยนพลังงานนิวเคลียร์เป็นพลังงานไฟฟ้า ใน

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์และการเปลี่ยนพลังงาน 

แสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยเซลล์สุริยะ 

 • เทคโนโลยีตา่งๆ ที่น ามาแก้ปัญหาหรอืตอบสนอง 

ความตอ้งการทางดา้นพลังงานเป็นการน าความรู้ 

ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาสร้าง 

อุปกรณ์หรอืผลิตภัณฑต์่าง ๆ ที่ช่วยใหก้ารใช้ 

พลังงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 ๓. สังเกต และอธิบายการสะท้อน 

การหักเห การเลีย้วเบน และการ

รวมคลื่น 

• เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปพบสิ่งกีดขวาง จะเกิด การ

สะท้อน เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่าง 

ตัวกลางที่ตา่งกัน จะเกิดการหักเห เมื่อคลื่น 

เคลื่อนที่ไปพบขอบสิ่งกีดขวางจะเกิดการเลีย้วเบน 

เมื่อคลื่นสองขบวนมาพบกันจะเกิดการรวมคลื่น เกิด

รูปร่างของคลื่นรวม หลังจากคลื่นทั้งสอง เคลื่อนที่

ผา่นพ้นกันแล้วจะแยกกัน โดยแต่ละคลื่น ยังคงมี



ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

รูปร่างและทิศทางเดิม 

 ๔. สังเกต และอธิบายความถี่

ธรรมชาติการสั่นพ้อง และผลที่

เกิดขึ้นจากการสั่นพ้อง 

• เมื่อกระตุ้นให้วัตถุสั่นแล้วหยุดกระตุ้น วัตถุจะสั่น 

ด้วยความถี่ที่เรียกว่า ความถี่ธรรมชาติถ้ามีแรง 

กระตุน้วัตถุที่ก าลังสั่นด้วยความถี่ของการ ออกแรง

ตรงกับความถี่ธรรมชาติของวัตถุนั้น จะท าให้วัตถุสั่น

ด้วยแอมพลิจูดมากขึ้น เรียกว่า การสั่นพ้อง เช่น 

การสั่นพ้องของอาคารสูง การสั่นพ้องของสะพาน 

การสั่นพ้องของเสียง ในเครื่องดนตรีประเภทเป่า 

 ๕. สังเกต และอธิบายการสะท้อน 

การหักเห การเลีย้วเบน และการ

รวมคลื่นของคลื่นเสียง 

• เสียงมีการสะท้อน การหักเห การเลีย้วเบนและ 

การรวมคลื่นเช่นเดียวกับคลื่นอื่น ๆ 

 ๖. สืบค้นข้อมูล และอธิบาย

ความสัมพันธ์ระหว่าง ความเข้ม

เสียงกับระดับเสียงและผลของ

ความถี่ กับระดับเสียงที่มตี่อการ

ได้ยินเสียง 

• ความถี่ของคลื่นเสียงเป็นปริมาณที่ใชบ้อกเสียงสูง 

เสียงต่ า โดยความถี่ที่คนได้ยินมคี่าอยู่ระหว่าง ๒๐-

๒๐,๐๐๐ เฮิรตซ์ระดับเสียงเป็นปริมาณที่ใช้ บอก

ความดังของเสียงซึ่งขึ้นกับความเข้มเสียง โดยความ

เข้มเสียงเป็นพลังงานเสียงที่ตกตั้งฉาก บนพืน้ที่หนึ่ง

หนว่ยในหนึ่งหนว่ยเวลา เสียงที่มี ความดังมากเกินไป

เป็นอันตรายต่อหู 

 ๗. สังเกต และอธิบายการเกิดเสียง

สะท้อนกลับ บีต ดอปเพลอร์และ

การสั่นพ้องของเสียง 

• เมื่อเสียงจากแหล่งก าเนดิเดินทางไปกระทบวัตถุ 

แล้วสะท้อนกลับมายังผูฟ้ัง ถ้าผู้ฟังได้ยินเสียง ที่ออก

จากแหล่งก าเนดิและเสียงที่สะท้อนกลับมา แยกจาก

กัน เสียงที่ได้ยินนี้เป็นเสียงสะท้อนกลับ 

• เมื่อคลื่นเสียงสองขบวนที่มีความถี่ใกล้เคียงกัน มา

รวมกันจะเกิดบีต  

• เมื่อแหล่งก าเนดิเสียงเคลื่อนที่ผูฟ้ังเคลื่อนที่ หรอื 

ทั้งแหลง่ก าเนิดและผูฟ้ังเคลื่อนที่ผูฟ้ังจะได้ยิน เสียงที่

มีความถี่เปลี่ยนไป เรยีกว่า ปรากฏการณ์ ดอป

เพลอร์  

• ถ้าอากาศในท่อถูกกระตุ้นด้วยคลื่นเสียงที่มคีวามถี่ 

เท่ากับความถี่ธรรมชาติของอากาศในท่อนัน้ จะเกิด

การสั่นพ้องของเสียง 

 ๘. สืบค้นข้อมูล และยกตัวอย่างการ

น าความรู้ เกี่ยวกับเสียงไปใช้

• ความรูเ้กี่ยวกับเสียงน าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ 

เชน่ คลื่นเหนอืเสียงหรืออัลตราซาวนด์ใช้ใน ทาง
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ประโยชน์ในชีวติประจ าวัน การแพทย์ บีตของเสียงในการปรับเทียบ เสียงของ

เครื่องดนตรีการสั่นพ้องของเสียงใช้ ในการออกแบบ

เครื่องดนตรีและอธิบายการ เปล่งเสียงของมนุษย์ 

 ๙. สังเกต และอธิบายการมองเห็นสี

ของวัตถุ และความผิดปกติใน

การมองเห็นส 

• เมื่อแสงตกกระทบวัตถุวัตถุจะดูดกลืนแสงสบีางสี 

โดยขึ้นกับสารสีบนผวิวัตถุและสะท้อนแสงสี ที่เหลอื

ออกมา ท าใหม้องเห็นวัตถุเป็นสีตา่ง ๆ ขึน้กับแสงสทีี่

สะท้อนออกมา ความผิดปกติ ในการมองเห็นสีหรอื

การบอดสีเกิดจากความ บกพร่องของเซลล์รูปกรวย

บนจอตา 

 ๑๐. สังเกต และอธิบายการท างาน

ของแผ่นกรอง แสงสกีารผสม

แสงสกีารผสมสารสีและ การ

น าไปใช้ประโยชน์ใน

ชีวติประจ าวัน 

• แผ่นกรองแสงสยีอมให้แสงสบีางสีผา่นออกไปได้ 

และกั้นบางแสงสี  

• การผสมแสงสที าให้ได้แสงสทีี่หลากหลาย 

เปลี่ยนไปจากเดิม ถ้าน าแสงสปีฐมภูมใินสัดส่วน ที่

เหมาะสมมาผสมกันจะได้แสงขาว  

• การผสมสารสีท าให้ได้สารสีที่หลากหลาย 

เปลี่ยนไปจากเดิม ถ้าน าสารสีปฐมภูมใินปริมาณ ที่

เท่ากันมาผสมกันจะได้สารสีผสมเป็นสีด า 

  • การผสมแสงสแีละการผสมสารสีสามารถน าไปใช้ 

ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น ดา้นศิลปะ ด้านการ

แสดง 

 ๑๑. สืบค้นข้อมูลและอธิบายคลื่น

แมเ่หล็กไฟฟ้า ส่วนประกอบคลื่น

แมเ่หล็กไฟฟ้า และหลัก การ

ท างานของอุปกรณ์บางชนิดที่

อาศัย คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

• คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าประกอบด้วยสนามแม่เหล็ก 

และสนามไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยสนาม

ทั้งสองมทีิศทางตัง้ฉากกัน และตั้งฉาก กับทิศ

ทางการเคลื่อนที่ของคลื่น • อุปกรณ์บางชนิดท างาน

โดยอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เชน่ เครื่องควบคุม

ระยะไกล เครื่องถ่ายภาพ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์และ

เครื่องถ่ายภาพ การสั่นพ้องแมเ่หล็ก 

 ๑๒. สืบค้นข้อมูลและอธิบายการ

สื่อสาร โดยอาศัย คลื่น

แมเ่หล็กไฟฟ้าในการส่งผ่าน

สารสนเทศ และเปรียบเทียบการ

สื่อสารด้วยสัญญาณ แอนะล็อก

กับสัญญาณดิจทิัล 

• ในการสื่อสารโดยอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อ

ส่งผา่นสารสนเทศจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง สารสนเทศ

จะถูกแปลงใหอ้ยู่ในรูปสัญญาณ ส าหรับส่งไปยัง

ปลายทางซึ่งจะมีการแปลง สัญญาณกลับมาเป็น

สารสนเทศที่เหมอืนเดิม  

• สัญญาณที่ใชใ้นการสื่อสารมสีองชนิด คือ แอนะล็
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อกและดิจิทัล การส่งผา่นสารสนเทศ ด้วยสัญญาณ

ดิจทิัลสามารถส่งผา่นได้โดยมี ความผดิพลาดน้อย

กว่าสัญญาณแอนะล็อก 

ม.๖ ไม่เน้นวิทยาศาสตร์ - 

 - - 

 

สาระที่ ๓ วทิยาศาสตร์โลก  และอวกาศ  

     มาตรฐาน ว ๓.๑ เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ 

กาแล็กซี ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ ที่สง่ผลต่อสิ่งมีชีวิต และการ

ประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีอวกาศ 
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ม.๔ ไม่เน้นวิทยาศาสตร์ - 

 - - 

ม.๕ ไม่เน้นวิทยาศาสตร์ - 

   

ม.๖ ไม่เน้นวิทยาศาสตร์ - 

 ๑. อธิบายการก าเนิดและการ

เปลี่ยนแปลงพลังงาน สสาร 

ขนาด อุณหภูมิของเอกภพหลัง

เกิด บิกแบงในช่วงเวลาต่าง ๆ 

ตามวิวัฒนาการ ของเอกภพ 

• ทฤษฎีก าเนิดเอกภพที่ยอมรับในปัจจุบัน คอื ทฤษฎี

บิกแบง ระบุว่าเอกภพเริ่มต้นจากบิกแบง ที่เอกภพมี

ขนาดเล็กมาก และมีอุณหภูมิสูงมาก ซึ่งเป็น

จุดเริ่มต้นของเวลาและวิวัฒนาการของ เอกภพ โดย

หลังเกิดบิกแบง เอกภพเกิดการ ขยายตัวอย่าง

รวดเร็ว มีอุณหภูมิลดลง มีสสารคงอยู่ ในรูปอนุภาค

และปฏิยานุภาคหลายชนิด และมี วิวัฒนาการ

ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีเนบิวลา กาแล็กซีดาว

ฤกษ์และระบบสุริยะเป็นสมาชิก บางสว่นของเอกภพ 

 ๒. อธิบายหลักฐานที่สนับสนุน

ทฤษฎีบิกแบง จากความสัมพันธ์

ระหว่างความเร็วกับระยะทาง 

ของกาแล็กซีรวมทั้งข้อมูลการ

ค้นพบไมโครเวฟ พืน้หลังจาก

อวกาศ 

• หลักฐานส าคัญที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง คอื การ

ขยายตัวของเอกภพ ซึ่งอธิบายด้วยกฎฮับเบิล โดยใช้

ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วและ ระยะทางของ

กาแล็กซีที่เคลื่อนที่หา่งออกจากโลก และหลักฐาน

อีกประการคอื การค้นพบไมโครเวฟ พืน้หลัง ที่

กระจายตัวอย่างสม่ าเสมอทุกทิศทาง และสอดคล้อง

กับอุณหภูมิเฉลี่ยของอวกาศ มีคา่ประมาณ ๒.๗๓ 
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เคลวิน 

 ๓. อธิบายโครงสร้างและ

องค์ประกอบของกาแล็กซี ทาง

ช้างเผอืก และระบุต าแหน่งของ

ระบบสุริยะ พร้อมอธิบาย

เชื่อมโยงกับการสังเกตเห็น ทาง

ช้างเผอืกของคนบนโลก 

• กาแล็กซีประกอบด้วย ดาวฤกษ์จ านวนหลายแสน 

ล้านดวง ซึ่งอยู่กันเป็นระบบของดาวฤกษ์ นอกจากนี้

ยังประกอบด้วยเทหฟ์้าอื่น เช่น เนบิวลา และสสาร

ระหว่างดาว โดยองค์ประกอบ ต่าง ๆ ภายในของ

กาแล็กซีอยู่รวมกันด้วย แรงโน้มถ่วง  

• กาแล็กซีมรีูปร่างแตกต่างกัน โดยระบบสุริยะ อยู่

ในกาแล็กซีทางช้างเผอืกซึ่งเป็นกาแล็กซีกังหัน แบบ

มีคาน มีโครงสร้าง คือ นวิเคลียส จาน และ ฮาโล 

ดาวฤกษ์จ านวนมากอยู่ในบริเวณนิวเคลียส และจาน 

โดยมีระบบสุริยะอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลาง ของ

กาแลก็ซีทางช้างเผอืก ประมาณ ๓๐,๐๐๐ ปีแสง ซึ่ง

ทางช้างเผือกที่สังเกตเห็นในท้องฟ้าเป็น บริเวณหนึ่ง

ของกาแล็กซีทางช้างเผือกในมุมมอง ของคนบนโลก 

แถบฝา้สีขาวจาง ๆ ของ ทางช้างเผอืกคือดาวฤกษ์ที่

อยู่อย่างหนาแน่น ในกาแล็กซีทางช้างเผอืก 

 ๔. อธิบายกระบวนการเกิดดาวฤกษ์

โดยแสดง การเปลี่ยนแปลงความ

ดัน อุณหภูมขินาด จากดาวฤกษ์

ก่อนเกิดจนเป็นดาวฤกษ 

• ดาวฤกษ์สว่นใหญ่อยู่รวมกันเป็นระบบดาวฤกษ์ คือ 

ดาวฤกษ์ที่อยู่รวมกันตั้งแต่ ๒ ดวงขึน้ไป ดาวฤกษ์

เป็นก้อนแก๊สรอ้นขนาดใหญ่ เกิดจาก การยุบตัวของ

กลุ่มสสารในเนบิวลาภายใต้ แรงโน้มถ่วง ท าให้

บางสว่นของเนบิวลามขีนาดเล็กลง ความดันและ

อุณหภูมิเพิ่มขึน้ เกิดเป็นดาวฤกษ์ ก่อนเกิด เมื่อ

อุณหภูมิที่แก่นสูงขึ้นจนเกิดปฏิกิรยิา เทอร์มอ

นิวเคลียร์ดาวฤกษ์ก่อนเกิดจะกลายเป็น ดาวฤกษ์

ดาวฤกษ์อยู่ในสภาพสมดุลระหว่าง แรงดันกับแรง

โน้มถ่วงซึ่งเรียกว่า สมดุลอุทกสถิต จงึท าให้ดาวฤกษ์

มีเสถียรภาพและปลดปล่อย พลังงานเป็นเวลานาน 

ตลอดชว่งชีวติของ ดาวฤกษ 

  • ปฏิกิรยิาเทอร์มอนิวเคลียร์เป็นปฏิกิรยิาหลักของ 

กระบวนการสร้างพลังงานของดาวฤกษ์ที่แก่น ของ

ดาวฤกษ์ท าให้เกิดการหลอมนวิเคลียสของ 

ไฮโดรเจนเป็นนิวเคลียสฮีเลียมแลว้ก่อให้เกิด 

พลังงานอย่างต่อเนื่อง 
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 ๕. ระบุปัจจัยที่สง่ผลต่อความส่อง

สว่างของ ดาวฤกษ์และอธิบาย

ความสัมพันธ์ระหว่าง ความส่อง

สว่างกับโชติมาตรของดาวฤกษ 

• ความสอ่งสว่างของดาวฤกษ์เป็นพลังงานจาก ดาว

ฤกษ์ที่ปลดปล่อยออกมาในเวลา ๑ วินาทีตอ่ หนว่ย

พืน้ที่ ณ ต าแหน่งของผูส้ังเกต แตเ่นื่องจาก ตาของ

มนุษย์ไม่ตอบสนองตอ่การเปลี่ยนแปลง ความสอ่ง

สว่างที่มคี่าน้อย ๆ จงึก าหนดค่าการ เปรียบเทียบ

ความสอ่งสว่างของดาวฤกษ์ดว้ยค่า โชติมาตร ซึ่ง

เป็นการแสดงระดับความส่องสว่าง ของดาวฤกษ์ณ 

ต าแหน่งของผู้สังเกต 

 ๖. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสี

อุณหภูมิผวิ และสเปกตรัมของ

ดาวฤกษ์ 

• สีของดาวฤกษ์สัมพันธ์กับอุณหภูมิผวิ และ 

สเปกตรัมของดาวฤกษ์ซึ่งนักดาราศาสตร์ใช้ 

สเปกตรัมในการจ าแนกชนิดของดาวฤกษ์ 

 ๗. อธิบายล าดับวิวัฒนาการที่

สัมพันธ์กับมวลตั้งต้น และ

วิเคราะหก์ารเปลี่ยนแปลงสมบัติ

บางประการ ของดาวฤกษ์ 

• มวลของดาวฤกษ์ขึ้นอยู่กับมวลของดาวฤกษ์ ก่อน

เกิด ดาวฤกษ์ที่มมีวลมากจะผลติและใช้ พลังงาน

มาก จึงมอีายุสั้นกว่าดาวฤกษ์ที่มมีวลน้อย 

 • ดาวฤกษ์มกีารวิวัฒนาการที่แตกต่างกัน การ

วิวัฒนาการและจุดจบของดาวฤกษ์ขึ้นอยู่กับ มวลตั้ง

ต้นของดาวฤกษ์สว่นใหญ่เทียบกับจ านวน เท่าของ

มวลดวงอาทิตย์ 

 ๘. อธิบายกระบวนการเกิดระบบ

สุริยะ และการแบ่ง เขตบริวาร

ของดวงอาทิตย์และลักษณะของ 

ดาวเคราะหท์ี่เอื้อตอ่การ

ด ารงชีวติ 

• ระบบสุริยะเกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มฝุน่ และ

แก๊สที่เรียกว่า เนบิวลาสุรยิะ โดยฝุน่และแก๊ส 

ประมาณร้อยละ ๙๙.๘ ของมวล ได้รวมตัวเป็น ดวง

อาทิตย์ซึ่งเป็นก้อนแก๊สร้อน หรอื พลาสมา สสาร

ส่วนที่เหลือรวมตัวเป็นดาวเคราะหแ์ละ บริวารอื่น ๆ 

ของดวงอาทิตย์ดังนั้นจงึแบ่งเขต บริวารของดวง

อาทิตย์ตามลักษณะการเกิด และองค์ประกอบ ได้แก่

ดาวเคราะห์ช้ันใน ดาวเคราะหน์้อยดาวเคราะห์

ช้ันนอกและดงดาวหาง 

  • โลกเป็นดาวเคราะหใ์นระบบสุริยะที่มีสิ่งมีชีวิต 

เพราะโคจรรอบดวงอาทิตย์ในระยะทางที่เหมาะสม 

อยู่ในเขตที่เอื้อต่อการมีสิ่งมีชีวติ มีอุณหภูมิ 

เหมาะสมและสามารถเกิดน้ าที่ยังคงสถานะเป็น 

ของเหลวได้ปัจจุบันมีการค้นพบดาวเคราะห์ ที่อยู่

นอกระบบสุริยะจ านวนมากและมีดาวเคราะห์ บาง
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ดวงที่อยู่ในเขตที่เอื้อตอ่การมีสิ่งมชีีวิต คล้ายโลก 

 ๙. อธิบายโครงสร้างของดวงอาทิตย์

การเกิด ลมสุริยะ พายุสุริยะ และ

สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ น าเสนอ

ปรากฏการณ์หรอืเหตุการณ์ที่

เกี่ยวข้อง กับผลของลมสุริยะ 

และพายุสุริยะที่มตี่อโลก รวมทั้ง

ประเทศไทย 

• ดวงอาทิตย์มีโครงสร้างภายในแบ่งเป็นแก่น เขต

การแผ่รังสแีละเขตการพาความร้อน และมี ช้ัน

บรรยากาศอยู่เหนอืเขตพาความรอ้น ซึ่งแบ่ง เป็น ๓ 

ช้ัน คือ ช้ันโฟโตสเฟียร์ช้ันโครโมสเฟียร์ และคอโรนา 

ในชั้นบรรยากาศของดวงอาทิตย์ มีปรากฏการณ์

ส าคัญ เช่น จุดมดืดวงอาทิตย์ การลุกจ้า ที่ท าให้เกิด

ลมสุริยะ และพายุสุริยะ ซึง่สง่ผลต่อโลก  

• ลมสุริยะ เกิดจากการแพร่กระจายของอนุภาค 

จากชั้นคอโรนาออกสู่อวกาศตลอดเวลา อนุภาค ที่

หลุดออกสู่อวกาศเป็นอนุภาคที่มปีระจุ ลมสุริยะ

ส่งผลท าใหเ้กิดหางของดาวหางที่เรืองแสง และชีไ้ป

ทางทิศตรงกันข้ามกับดวงอาทิตย์ และเกิด

ปรากฏการณ์แสงเหนือ แสงใต้  

• พายุสุริยะ เกิดจากการปลดปล่อยอนุภาคมีประจุ 

พลังงานสูงจ านวนมหาศาล มักเกิดบ่อยครั้ง ในช่วงที่

มีการลุกจ้า และในช่วงที่มจีุดมดื ดวงอาทิตย์จ านวน

มาก และในบางครั้งมีการ พ่นก้อนมวลคอโรนา พายุ

สุริยะอาจส่งผลต่อ สนามแม่เหล็กโลก จึงอาจ

รบกวนระบบการ ส่งกระแสไฟฟ้าและการสื่อสาร 

รวมทั้งอาจส่งผล ต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ของ

ดาวเทียม นอกจากนั้น มักท าให้เกิดปรากฏการณ์

แสงเหนอื แสงใต้ ที่สังเกตได้ชัดเจน 

 ๑๐. สืบค้นข้อมูล อธิบายการส ารวจ

อวกาศ โดยใช้ กล้องโทรทรรศน์

ในช่วงความยาวคลื่นต่าง ๆ 

ดาวเทียม ยานอวกาศสถานี

อวกาศและน าเสนอ แนวคิดการ

น าความรูท้างด้านเทคโนโลยี 

อวกาศมาประยุกต์ใชใ้น

ชีวติประจ าวัน หรอืในอนาคต 

• มนุษย์ใชเ้ทคโนโลยีอวกาศในการศกึษา เพื่อขยาย 

ขอบเขตความรูด้้านวิทยาศาสตร์และในขณะ 

เดียวกันมนุษย์ได้น าเทคโนโลยีอวกาศมาใช้ 

ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น วัสดุศาสตรอ์าหาร 

การแพทย์  

• นักวิทยาศาสตรไ์ด้สร้างกล้องโทรทรรศน์เพื่อศึกษา 

แหลง่ก าเนิดของรังสหีรอือนุภาคในอวกาศในชว่ง 

ความยาวคลื่นต่าง ๆ ได้แก่คลื่นวิทยุไมโครเวฟ 

อินฟราเรด แสง อัลตราไวโอเลต และรังสเีอ็กซ์  

• ยานอวกาศ คือ ยานพาหนะที่น ามนุษย์หรอื 
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อุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ขึน้ไปสู่อวกาศ เพื่อ ส ารวจ

หรอืเดินทางไปยังดาวดวงอื่น สว่นสถานี อวกาศคอื 

หอ้งปฏิบัติการลอยฟ้า ที่โคจรรอบโลก ใช้ใน

การศกึษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในสาขาต่างๆ ใน

สภาพไร้น้ าหนัก  

• ดาวเทียม คอือุปกรณ์ที่ใช้ในการส ารวจวัตถุท้องฟ้า 

และน ามาประยุกต์ใชใ้นด้านต่างๆเช่น การสื่อสาร 

โทรคมนาคม การระบุต าแหนง่บนโลก การส ารวจ 

ทรัพยากรธรรมชาตอิุตุนิยมวิทยา โดยดาวเทียม มี

หลายประเภทสามารถแบ่งได้ตามเกณฑว์งโคจร 

และการใช้งาน 

 

สาระที่ ๓ วทิยาศาสตร์โลก  และอวกาศ  

     มาตรฐาน ว ๓.๒ เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลง 

ภายในโลกและบนผวิโลก ธรณีพบิัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลง ลมฟ้าอากาศและภูมอิากาศโลก รวมทั้ง

ผลตอ่สิ่งมีชีวติและสิ่งแวดล้อม 
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ม.๔ ไม่เน้นวิทยาศาสตร์ - 

 - - 

ม.๕ ไม่เน้นวิทยาศาสตร์ - 

 - - 

ม.๖ ไม่เน้นวิทยาศาสตร์ - 

 ๑. อธิบายการแบ่งช้ันและสมบัติ

ของโครงสร้างโลก พร้อม

ยกตัวอย่างข้อมูลที่สนับสนุน 

• การศกึษาโครงสร้างโลกใช้ขอ้มูลหลายด้าน เช่น 

องค์ประกอบทางเคมีของหินและแร่องค์ประกอบ 

ทางเคมีของอุกกาบาต ข้อมูลคลื่นไหวสะเทือน ที่

เคลื่อนที่ผ่านโลก จงึสามารถแบ่งช้ันโครงสร้าง โลก

ได้๒ แบบ คอืโครงสร้างโลกตามองค์ประกอบ ทาง

เคมีแบ่งได้เป็น ๓ ช้ัน ได้แก่ เปลือกโลก เนือ้โลก และ

แก่นโลก และโครงสรา้งโลกตาม สมบัติเชงิกล แบ่ง

ได้เป็น ๕ ช้ัน ได้แก่ ธรณีภาค ฐานธรณีภาค มัชฌิม

ภาค แก่นโลกช้ันนอก และแก่นโลกชั้นใน 

 ๒. อธิบายหลักฐานทางธรณีวทิยาที่ • แผ่นธรณีต่าง ๆ เป็นส่วนประกอบของธรณีภาค 
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สนับสนุน การเคลื่อนที่ของแผ่น

ธรณ 

การเปลี่ยนแปลงขนาดและต าแหน่งตั้งแตอ่ดีต จนถึง

ปัจจุบัน การเคลื่อนที่ของแผน่ธรณีดังกล่าว อธิบาย

ได้ตามทฤษฎีธรณีแปรสัณฐาน ซึ่งมี รากฐานมาจาก

ทฤษฎีทวีปเลื่อนและทฤษฎี การแผ่ขยายพื้นสมุทร 

โดยมีหลักฐานที่สนับสนุน ได้แก่รูปร่างของขอบทวีป

ที่สามารถเชื่อมต่อกันได้ ความคล้ายคลึงกันของกลุ่ม

หนิและแนวเทือกเขา ซากดึกด าบรรพ์รอ่งรอยการ

เคลื่อนที่ของ ตะกอนธารน้ าแข็ง ภาวะแมเ่หล็กโลก

บรรพกาล อายุหินของพื้นมหาสมุทร รวมทั้งการ

ค้นพบ สันเขากลางสมุทร และร่องลึกก้นสมุทร 

 ๓. ระบุสาเหตุและอธิบายรูปแบบ

แนวรอยต่อ ของแผน่ธรณีที่

สัมพันธ์กับการเคลื่อนที่ของ แผ่น

ธรณีพร้อมยกตัวอย่างหลักฐาน 

ทางธรณีวิทยาที่พบ 

• การพาความร้อนของแมกมาภายในโลก ท าให้ เกิด

การเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีตามทฤษฎีธรณี แปร

สัณฐาน ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้ส ารวจพบ หลักฐาน

ทางธรณีวิทยา ได้แก่ ธรณีสัณฐาน และธรณี

โครงสรา้ง ที่บริเวณแนวรอยต่อของ แผ่นธรณีเช่น 

ร่องลึกก้นสมุทร หมูเ่กาะภูเขาไฟ รูปโค้ง แนวภูเขา

ไฟ แนวเทือกเขา หุบเขาทรุด และสันเขากลางสมุทร 

รอยเลื่อน นอกจากนี้ ยังพบการเกิดธรณีพบิัติภัยที่

บริเวณแนวรอยต่อ ของแผ่นธรณีเช่น แผ่นดินไหว 

ภูเขาไฟระเบิด สึนามิซึ่งหลักฐานดังกล่าวสัมพันธ์กับ

รูปแบบการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีนักวิทยาศาสตร์ 

จงึสรุปได้ว่าแนวรอยต่อของแผ่นธรณีมี๓ รูปแบบ 

ได้แก่แนวแผ่นธรณีแยกตัว แนวแผ่นธรณี เคลื่อนที่

เข้าหากัน แนวแผ่นธรณีเคลื่อนที่ผ่านกัน ในแนวราบ 

 ๔. อธิบายสาเหตุกระบวนการเกิด

ภูเขาไฟระเบิด รวมทั้งสบืค้น

ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ออกแบบและ 

น าเสนอแนวทางการเฝ้าระวังและ

การปฏิบัติตน ให้ปลอดภัย 

• ภูเขาไฟระเบิด เกิดจากการแทรกดันของแมกมา 

ขึน้มาตามส่วนเปราะบาง หรอืรอยแตกบนเปลือก

โลก มักพบหนาแน่นบริเวณรอยต่อระหว่างแผ่นธรณี 

ท าให้บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย ผลจาก การ

ระเบิดของภูเขาไฟมีทั้งประโยชน์และโทษ จงึตอ้ง

ศกึษาแนวทางในการเฝ้าระวัง และ การปฏิบัติตนให้

ปลอดภัย 

 ๕. อธิบายสาเหตุกระบวนการเกิด 

ขนาดและ ความรุนแรง และผล

• แผ่นดินไหวเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานที่ 

สะสมไว้ของเปลือกโลกในรูปของคลื่นไหวสะเทือน 
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จากแผน่ดินไหว รวมทั้ง สืบค้น

ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ออกแบบและ 

น าเสนอแนวทางการเฝ้าระวังและ

การปฏิบัติตน ให้ปลอดภัย 

แผ่นดนิไหวมีขนาดและความรุนแรงแตกต่างกัน มัก

เกิดขึ้นบริเวณรอยต่อของแผน่ธรณีและพืน้ที่ ภายใต้

อิทธิพลของการเคลื่อนของแผ่นธรณี ท าให้บริเวณ

ดังกล่าวเป็นพืน้ที่เสี่ยงภัยแผน่ดินไหว ซึ่งส่งผลให้

สิ่งก่อสร้างเสียหาย เกิดอันตราย ต่อชีวติและ

ทรัพย์สิน จงึตอ้งศึกษาแนวทาง ในการเฝา้ระวัง และ

การปฏิบัติตนให้ปลอดภัย 

 ๖. อธิบายสาเหตุกระบวนการเกิด

และผลจากสึนามิ รวมทั้งสบืค้น

ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ออกแบบ 

และน าเสนอแนวทางการเฝ้าระวัง

และการ ปฏิบัติตนให้ปลอดภัย 

• สึนามิคือ คลื่นน้ าที่เกิดจากการแทนที่มวลน้ า ใน

ปริมาณมหาศาล ส่วนมากจะเกิดในทะเลหรือ 

มหาสมุทร โดยคลื่นมลีักษณะเฉพาะ คือ ความยาว

คลื่นมากและเคลื่อนที่ดว้ยความเร็วสูง เมื่ออยู่กลาง

มหาสมุทรจะมีความสูงคลื่นน้อย และอาจเพิ่มความ

สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อคลื่น เคลื่อนที่ผ่านบริเวณน้ า

ตื้น จงึท าให้พืน้ที่บริเวณ ชายฝั่งบางบริเวณเป็นพืน้ที่

เสี่ยงภัยสึนามิ ก่อใหเ้กิดอันตรายแก่มนุษย์และ

สิ่งก่อสร้าง ในบริเวณชายหาดนั้น จงึตอ้งศึกษา

แนวทาง ในการเฝ้าระวัง และการปฏิบัติตนให้

ปลอดภัย 

 ๗. อธิบายปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อ

การได้รับพลังงาน จากดวง

อาทิตย์แตกต่างกันในแตล่ะ

บริเวณ ของโลก 

• พืน้ผิวโลกแตล่ะบริเวณได้รับพลังงานจาก ดวง

อาทิตย์ในปริมาณที่แตกต่างกัน เนื่องจาก ปัจจัย

ส าคัญหลายประการ เช่น สัณฐานและ การเอียงของ

แกนโลก ลักษณะของพื้นผวิ ละอองลอย และเมฆ 

ท าให้แตล่ะบริเวณบนโลก มีอุณหภูมิไมเ่ท่ากัน ส่งผล

ให้มคีวามกดอากาศ แตกต่างกัน และเกิดการถ่าย

โอนพลังงานระหว่างกัน 

 ๘. อธิบายการหมุนเวียนของอากาศ 

ที่เป็น ผลมาจากความแตกต่าง

ของความกดอากาศ 

• การหมุนเวียนของอากาศเกิดขึ้นจากความ กด

อากาศที่แตกต่างกันระหว่างสองบริเวณ โดยอากาศ

เคลื่อนที่จากบริเวณที่มคีวามกด อากาศสูงไปยัง

บริเวณที่มคีวามกดอากาศต่ า ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจน ใน

การเคลื่อนที่ของอากาศ ในแนวราบ และเมื่อ

พิจารณาการเคลื่อนที่ของ อากาศในแนวดิ่งจะพบว่า

อากาศเหนอืบริเวณ ความกดอากาศต่ าจะมีการยก

ตัวขึน้ขณะที่ อากาศเหนอืบริเวณความกดอากาศสูง 



ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

จะจมตัวลง โดยการเคลื่อนที่ของอากาศทั้งใน

แนวราบและ แนวดิ่งนีท้ าให้เกิดเป็นการหมุนเวียน

ของอากาศ 

 ๙. อธิบายทิศทางการเคลื่อนที่ของ

อากาศ ที่เป็น ผลมาจากการ

หมุนรอบตัวเองของโลก 

• การหมุนรอบตัวเองของโลกท าให้เกิดแรงคอรอิอ

ลิส ส่งผลใหท้ิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศเบนไป 

โดยอากาศที่เคลื่อนที่ในบริเวณซีกโลกเหนอื จะเบน

ไปทางขวาจากทิศทางเดิม ส่วนบริเวณ ซีกโลกใต้จะ

เบนไปทางซ้ายจากทิศทางเดิม 

 ๑๐. อธิบายการหมุนเวียนของ

อากาศตามเขต ละตจิูด และผลที่

มีต่อภูมิอากาศ 

• โลกมีความกดอากาศแตกต่างกันในแต่ละบริเวณ 

รวมทั้งอทิธิพลจากการหมุนรอบตัวเองของโลก ท า

ให้อากาศในแตล่ะซีกโลกเกดิการหมุนเวียน ของ

อากาศตามเขตละติจูด แบ่งออกเป็น ๓ แถบ โดยแต่

ละแถบมีภูมิอากาศแตกต่างกัน ได้แก่ การหมุนเวียน

แถบขั้วโลกมีภูมิอากาศแบบ หนาวเย็น การ

หมุนเวียนแถบละติจูดกลาง มีภูมิอากาศแบบอบอุ่น 

และการหมุนเวียน แถบเขตร้อนมภีูมิอากาศแบบร้อน

ชืน้ 

• นอกจากนีบ้ริเวณรอยต่อของการหมุนเวียน 

อากาศแตล่ะแถบละติจูด จะมีลักษณะลมฟ้า อากาศ 

ที่แตกต่างกัน เช่น บริเวณใกล้ศูนย์สูตร มีปริมาณ 

หยาดน้ าฟ้าเฉลี่ยสูงกว่าบริเวณอื่น บริเวณละติจูด 

๓๐ องศา มีอากาศแหง้แล้ง ส่วนบริเวณละติจูด ๖๐ 

องศา อากาศมคีวาม แปรปรวนสูง 

 ๑๑. อธิบายปัจจัยที่ท าให้เกิดการ

หมุนเวียนของน้ า ผวิหน้าใน

มหาสมุทรและรูปแบบการ

หมุนเวียน ของน้ าผวิหน้าใน

มหาสมุทร 

• การหมุนเวียนของกระแสน้ าผวิหนา้ในมหาสมุทร 

ได้รับอิทธิพลจากการหมุนเวียนของอากาศ ในแต่ละ

แถบละตจิูดเป็นปัจจัยหลักท าให้บริเวณ ซีกโลกเหนอื

มีการหมุนเวียนของกระแสน้ าผวิหนา้ ในทิศทางตาม

เข็มนาฬิกา และทวนเข็มนาฬิกาใน ซีกโลกใต้ซึ่ง

กระแสน้ าผวิหนา้ในมหาสมุทร มีทั้งกระแสน้ าอุ่น 

และกระแสน้ าเย็น 

 ๑๒. อธิบายผลของการหมุนเวียน

ของอากาศ และน้ าผวิหน้าใน

มหาสมุทรที่มีต่อลักษณะ 

• การหมุนเวียนอากาศและน้ าในมหาสมุทร ส่งผลต่อ

ภูมอิากาศ ลมฟ้าอากาศ สิ่งมชีีวติ และสิ่งแวดล้อม 

เชน่ กระแสน้ าอุ่นกัลฟ์สตรีม ที่ท าให้บางประเทศใน
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ภูมอิากาศ ลมฟ้าอากาศ 

สิ่งมีชีวติ และ สิ่งแวดล้อม 

ทวีปยุโรปไม่หนาวเย็น เกินไป และเมื่อการหมุนเวียน

อากาศและน้ า ในมหาสมุทรแปรปรวน ท าให้เกิดผล

กระทบต่อ สภาพลมฟ้าอากาศ เช่น ปรากฏการณ์

เอลนีโญ และลานีญา ซึ่งเกิดจากความแปรปรวน 

ของลมค้าและส่งผลต่อประเทศที่อยู่บริเวณ 

มหาสมุทรแปซิฟิก 

 ๑๓. อธิบายปัจจัยที่มผีลตอ่การ

เปลี่ยนแปลง ภูมอิากาศของโลก 

พร้อมทั้งน าเสนอแนวปฏิบัติ เพื่อ

ลดกิจกรรมของมนุษย์ที่สง่ผลตอ่

การ เปลี่ยนแปลงภูมอิากาศโลก 

• โลกได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์โดยปริมาณ 

พลังงานเฉลี่ยที่โลกได้รับเท่ากับพลังงานเฉลี่ย ที่โลก

ปลดปล่อยกลับสู่อวกาศ ท าให้เกิดสมดุล พลังงาน

ของโลก สง่ผลให้อุณหภูมเิฉลี่ยของโลก ในแต่ละปี

ค่อนขา้งคงที่และมีลักษณะภูมอิากาศ ที่ไม่

เปลี่ยนแปลง หากสมดุลพลังงานของโลกเกิด การ

เปลี่ยนแปลงไปจะท าให้อุณหภูมิเฉลี่ยของ โลกและ

ภูมอิากาศเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากปัจจัย

หลายประการทั้งปัจจัยที่เกิดขึน้ ตามธรรมชาติและ

การกระท าของมนุษย์เช่น แก๊สเรือนกระจก ลักษณะ

ผวิโลก และละอองลอย 

• มนุษย์มสี่วนช่วยในการชะลอการเปลี่ยนแปลง 

ภูมอิากาศโลกได้โดยการลดกิจกรรมที่ท าให้เกิด การ

เปลี่ยนแปลงสมดุลพลังงาน เช่น ลดการ ปลดปล่อย

แก๊สเรือนกระจกและละอองลอย 

 ๑๔. แปลความหมายสัญลักษณ์ลม

ฟ้าอากาศ ที่ส าคัญจากแผนที่

อากาศ และน าข้อมูล สารสนเทศ

ต่าง ๆ มาวางแผนการด าเนินชีวิต 

ให้สอดคล้องกับสภาพลมฟ้า

อากาศ 

• แผนที่อากาศผิวพืน้แสดงข้อมูลการตรวจอากาศ 

ในรูปแบบสัญลักษณ์หรอืตัวเลข เช่น บริเวณ ความ

กดอากาศสูง หย่อมความกดอากาศต่ า พายุหมุนเขต

ร้อน ร่องความกดอากาศต่ า การแปลความหมาย

สัญลักษณ์ลมฟา้อากาศ ท าให้ทราบลักษณะลมฟ้า

อากาศ ณ บริเวณหนึ่ง  

• การแปลความหมายสัญลักษณ์ที่ปรากฏบนแผนที่ 

อากาศ รว่มกับข้อมูลสารสนเทศตา่ง ๆ เชน่ 

โปรแกรมประยุกต์เกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศ 

เรดารต์รวจอากาศ ภาพถ่ายดาวเทียม สามารถ 

น ามาวางแผนการด าเนินชีวิตให้สอดคล้องกับ สภาพ

ลมฟ้าอากาศ เช่น การเลือกช่วงเวลา ในการ
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เพาะปลูกให้สอดคล้องกับฤดูกาล การเตรียมพรอ้ม

รับมือสภาพอากาศแปรปรวน 

 

สาระที่ ๔  เทคโนโลย ี 

     มาตรฐาน ว ๔.๑ เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการด ารงชีวิตในสังคมที่มีการ

เปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางดา้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ ศาสตร์อื่น ๆ เพื่อ

แก้ปัญหาหรอืพัฒนางานอย่างมคีวามคิดสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้

เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม โดยค านึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 
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ม.๔ ไม่เน้นวิทยาศาสตร์ - 

 ๑. วิเคราะหแ์นวคิดหลักของ

เทคโนโลยีความสัมพันธ์ กบั

ศาสตร์อื่น โดยเฉพาะ

วิทยาศาสตร์หรอื คณิตศาสตร์

รวมทั้งประเมนิผลกระทบที่ จะ

เกิดขึ้นตอ่มนุษย์สังคม เศรษฐกิจ 

และ สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็น

แนวทางในการพัฒนา เทคโนโลยี 

• ระบบทางเทคโนโลยีเป็นกลุ่มของสว่นต่างๆตั้งแต่ 

สองส่วนขึ้นไปประกอบเข้าด้วยกันและท างาน 

ร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยในการท างาน 

ของระบบทางเทคโนโลยีจะประกอบไปด้วย ตัวป้อน 

(input) กระบวนการ (process) และ ผลผลิต (output) 

ที่สัมพันธ์กันนอกจากนี้ ระบบทางเทคโนโลยีอาจมี

ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) เพื่อใช้ปรับปรุงการ

ท างานได้ตาม วัตถุประสงค์โดยระบบทางเทคโนโลยี

อาจมี ระบบย่อยหลายระบบ (sub-systems) ที่

ท างาน สัมพันธ์กันอยู่และหากระบบย่อยใดท างาน 

ผดิพลาดจะส่งผลต่อการท างานของระบบอื่นด้วย  

• เทคโนโลยีมกีารเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตัง้แต่ 

อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมสีาเหตุหรอืปัจจัย มาจาก

หลายด้าน เช่น ปัญหา ความตอ้งการ ความก้าวหน้า

ของศาสตร์ต่าง ๆ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 

สิ่งแวดล้อม 

 ๒. ระบุปัญหาหรือความต้องการที่มี

ผลกระทบต่อ สังคม รวบรวม 

วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิด ที่

เกี่ยวข้องกับปัญหาที่มคีวาม

ซับซ้อน เพื่อสังเคราะห์วิธีการ 

เทคนิคในการแก้ปัญหา โดย

• ปัญหาหรอืความตอ้งการที่มผีลกระทบต่อสังคม 

เชน่ ปัญหาด้านการเกษตร อาหาร พลังงาน การ

ขนส่ง สุขภาพและการแพทย์การบริการ ซึ่งแตล่ะ

ด้านอาจมไีด้หลากหลายปัญหา 

 • การวิเคราะหส์ถานการณ์ปัญหาโดยอาจใชเ้ทคนิค 

หรอืวิธีการวิเคราะหท์ี่หลากหลาย ช่วยใหเ้ข้าใจ 
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ค านงึถึงความถูกต้องด้าน

ทรัพย์สินทาง ปัญญา 

เงื่อนไขและกรอบของปัญหาได้ชัดเจน จากนั้น 

ด าเนนิการสบืค้น รวบรวมข้อมูล ความรูจ้าก ศาสตร์

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าไปสู่การออกแบบ แนว

ทางการแก้ปัญหา 

 ๓. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดย

วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และ

ตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จ าเป็น 

ภายใต้เงื่อนไขและทรัพยากรที่มี

อยู่ น าเสนอ แนวทางการ

แก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจด้วย

เทคนิค หรอืวิธีการที่หลากหลาย 

โดยใช้ซอฟต์แวร์ ช่วยในการ

ออกแบบ วางแผนขั้นตอนการ

ท างาน และด าเนินการแก้ปัญหา 

• การวิเคราะหเ์ปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูล 

ที่จ าเป็น โดยค านึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา เงือ่นไข

และทรัพยากร เช่น งบประมาณ เวลา ข้อมูลและ

สารสนเทศ วัสดุ เครื่องมอืและอุปกรณ์ ช่วยใหไ้ด้

แนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสม  

• การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาท าได้ 

หลากหลายวิธีเช่น การร่างภาพ การเขียนแผนภาพ 

การเขียนผังงาน  

• ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบและน าเสนอ มี

หลากหลายชนดิจงึตอ้งเลือกใช้ให้เหมาะกับงาน  

• การก าหนดขัน้ตอนและระยะเวลาในการท างาน 

ก่อนด าเนนิการแก้ปัญหาจะช่วยใหก้ารท างาน ส าเร็จ

ได้ตามเป้าหมาย และลดข้อผดิพลาดของ การท างาน

ที่อาจเกิดขึ้น 

 ๔. ทดสอบ ประเมินผล วเิคราะห์

และให้เหตุผล ของปัญหาหรอื

ข้อบกพร่องที่เกิดขึน้ภายใต้ 

กรอบเงื่อนไข หาแนวทางการ

ปรับปรุงแก้ไข และน าเสนอผล

การแก้ปัญหา พรอ้มทั้งเสนอ 

แนวทางการพัฒนาต่อยอด 

• การทดสอบและประเมินผลเป็นการตรวจสอบ 

ชิน้งานหรอืวิธีการว่าสามารถแก้ปัญหาได้ตาม 

วัตถุประสงค์ภายใต้กรอบของปัญหา เพื่อหา 

ข้อบกพร่อง และด าเนินการปรับปรุง โดยอาจ 

ทดสอบซ้ าเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ  

• การน าเสนอผลงานเป็นการถ่ายทอดแนวคิด 

เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการท างาน และ

ชิน้งานหรอืวิธีการที่ได้ซึ่งสามารถท าได้ หลายวิธีเช่น 

การท าแผน่น าเสนอผลงาน การจัด นิทรรศการ การ

น าเสนอผา่นสื่อออนไลน์หรือ การน าเสนอต่อภาค

ธุรกิจ เพื่อการพัฒนาต่อยอด สู่งานอาชีพ 

 ๕. ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ

อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า

และอิเล็กทรอนิกส์ และ

• วัสดุแต่ละประเภทมีสมบัติแตกต่างกัน เช่น ไม้

สังเคราะหโ์ลหะ จึงตอ้งมีการวิเคราะหส์มบัติ เพื่อ

เลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน  



ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

เทคโนโลยีที่ซบัซ้อนในการ

แก้ปัญหา หรอืพัฒนางาน ได้

อย่างถูกต้อง เหมาะสม และ

ปลอดภัย 

• การสร้างชิน้งานอาจใชค้วามรูเ้รื่องกลไก ไฟฟ้า 

อิเล็กทรอนิกส์เช่น LDR sensor เฟือง รอก คาน 

วงจรส าเร็จรูป  

• อุปกรณ์และเครื่องมอืในการสร้างช้ินงาน หรอื 

พัฒนาวิธีการมีหลายประเภท ตอ้งเลือกใช้ ให้

ถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย รวมทั้ง รู้จักเก็บ

รักษา 

ม.๕ ไม่เน้นวิทยาศาสตร์ - 

 ๑. ประยุกต์ใชค้วามรู้และทักษะจาก

ศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากร

ในการท าโครงงานเพื่อแก้ปัญหา 

หรอืพัฒนางาน 

• การท าโครงงาน เป็นการประยุกต์ใชค้วามรู้ และ

ทักษะจากศาสตรต์่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากร ในการ

สร้างหรอืพัฒนาชิ้นงานหรือวิธีการ เพื่อ แก้ปัญหา

หรอือ านวยความสะดวกในการท างาน  

• การท าโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี 

สามารถด าเนินการได้โดยเริ่มจาก การส ารวจ 

สถานการณป์ัญหาที่สนใจ เพื่อก าหนดหัวข้อ 

โครงงาน แล้วรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง 

กับปัญหาออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา วางแผน 

และด าเนินการแก้ปัญหา ทดสอบ ประเมนิผล 

ปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิน้งาน และ 

น าเสนอวิธีการแก้ปัญหา 

ม.๖ ไม่เน้นวิทยาศาสตร์ - 

 - - 

 



สาระที่ ๔  เทคโนโลย ี 
    มาตรฐาน ว ๔.๒ เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวติจริงอย่างเป็น 

ขั้นตอนและเป็นระบบ ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การท างาน และการแก้ปัญหา

ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ รูเ้ท่าทัน และมีจริยธรรม 
 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.๔ ไม่เน้นวิทยาศาสตร์ - 

 ๑. ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงค านวณใน

การพัฒนา โครงงานที่มีการบูร

ณาการกับวิชาอื่น อย่าง

สร้างสรรค์และเชื่อมโยงกับชีวติ

จรงิ 

• การพัฒนาโครงงาน  

• การน าแนวคิดเชิงค านวณไปพัฒนาโครงงาน ที่

เกี่ยวกับชีวติประจ าวัน เช่น การจัดการพลังงาน 

อาหาร การเกษตร การตลาด การค้าขาย การท า

ธุรกรรม สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม • ตัวอย่าง

โครงงาน เช่น ระบบดูแลสุขภาพ ระบบ อัตโนมัติ

ควบคุมการปลูกพืช ระบบจัดเส้นทาง การขนสง่

ผลผลิตระบบแนะน าการใช้งานห้องสมุด ที่มกีาร

โต้ตอบกับผูใ้ช้และเชื่อมต่อกับฐานขอ้มูล 

ม.๕ ไม่เน้นวิทยาศาสตร์ - 

 ๑. รวบรวม วเิคราะห์ข้อมูล และใช้

ความรู้ ด้านวิทยาการ

คอมพิวเตอร์สื่อดิจทิัล เทคโนโลยี 

สารสนเทศในการแก้ปัญหาหรือ

เพิ่มมูลค่า ให้กับบริการหรือ

ผลติภัณฑท์ี่ใชใ้นชีวติจรงิ อย่าง

สร้างสรรค์ 

• การน าความรูด้้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อ

ดิจทิัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้แก้ปัญหา กับ

ชีวติจริง  

• การเพิ่มมูลค่าให้บริการหรอืผลติภัณฑ์  

• การเก็บข้อมูลและการจัดเตรียมข้อมูลใหพ้ร้อม กับ

การประมวลผล  

• การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

• การประมวลผลข้อมูล และเครื่องมือ  

• การท าข้อมูลให้เป็นภาพ (data visualization) เชน่ 

bar chart, scatter, histogram 

• การเลือกใช้แหล่งข้อมูล เช่น data.go.th, wolfram 

alpha, OECD.org, ตลาดหลักทรัพย์, world 

economic forum  

• คุณค่าของขอ้มูลและกรณีศกึษา  

• กรณีศกึษาและวธิีการแก้ปัญหา  

• ตัวอย่างปัญหา เช่น  

- รูปแบบของบรรจุภัณฑท์ี่ดงึดูดความสนใจ และ 

ตรงตามความตอ้งการผู้ใช้ในแตล่ะประเภท 



ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 - การก าหนดต าแหน่งป้ายรถเมล์เพื่อลดเวลา 

เดินทางและปัญหาการจราจร  

- ส ารวจความตอ้งการรับประทานอาหาร ในชุมชน 

และเลือกขายอาหารที่จะได้ก าไรสูงสุด  

- ออกแบบรายการอาหาร ๗ วัน ส าหรับผูป้่วย 

เบาหวาน 

ม.๖ ไม่เน้นวิทยาศาสตร์ - 

 ๑. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

น าเสนอ และ แบ่งปันข้อมูลอย่าง

ปลอดภัย มจีรยิธรรม และ 

วิเคราะหก์ารเปลี่ยนแปลง

เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มผีลตอ่

การด าเนินชีวติ อาชีพ สังคม และ 

วัฒนธรรม 

• การน าเสนอและแบ่งปันข้อมูล เช่น การเขียน 

บล็อก อัปโหลดวิดีโอ ภาพอินโฟกราฟิก  

• การน าเสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย เชน่ 

ระมัดระวังผลกระทบที่ตามมา เมื่อมีการ แบ่งปัน

ข้อมูลหรอืเผยแพรข่้อมูล ไม่สรา้ง ความเดือดรอ้นต่อ

ตนเองและผูอ้ื่น  

• จรยิธรรมในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  

• เทคโนโลยีเกิดใหมแ่นวโน้มในอนาคต การ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

 • นวัตกรรมหรอืเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

กับชีวติประจ าวัน  

• อาชีพเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  

• ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการ ด าเนนิ

ชีวติ อาชีพ สังคม และวัฒนธรรม 



วิทยาศาสตร์เพิม่เตมิ 

วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม จัดท าขึน้ส าหรับผูเ้รียนในระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย แผนการเรียน

วิทยาศาสตร์ ที่จ าเป็นต้องเรียนเนือ้หาในสาระชีววิทยา เคมีฟิสิกส์ และโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ซึ่งเป็น

พืน้ฐานส าคัญและเพียงพอส าหรับการศกึษาต่อในระดับอุดมศกึษา ในด้านวทิยาศาสตร์ เพื่อประกอบ

วิชาชีพในสาขาที่ใชว้ิทยาศาสตร์เป็นฐาน เชน่ แพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคนิค

การแพทย์ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม ฯลฯ โดยมีผลการเรียนรู้ ที่ครอบคลุมด้านเนือ้หา ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ และทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ รวมทั้งจติวิทยาศาสตร์ที่ผู้เรยีนจ าเป็นต้องมีวทิยาศาสตร์

เพิ่มเติมนี้ได้มกีารปรับปรุงเพื่อให้มีเนื้อหา ที่ทัดเทียมกับนานาชาติ เน้นกระบวนการคิดวเิคราะห์และการ

แก้ปัญหา รวมทั้งเชื่อมโยงความรู้สูก่ารน า ไปใช้ในชีวติจรงิ  สรุปได้ดังนี้  

๑. ลดความซ้ าซ้อนของเนื้อหาระหว่างตัวชีว้ัดในรายวิชาพืน้ฐานและผลการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม 

เพื่อให้ผู้เรยีนได้มเีวลาส าหรับการเรียนรูแ้ละท าปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรเ์พิ่มขึน้  

๒. ลดความซ้ าซ้อนของเนื้อหาระหว่างสาระชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ และโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 

โดยมีการพิจารณาเนื้อหาที่มีความซ้ าซ้อนกัน แล้วจัดใหเ้รียนที่สาระใดสาระหนึ่ง เช่น  

     - เรื่องสารชีวโมเลกุล เดิมเรยีนทั้งในสาระชีววิทยา และเคมี ได้พิจารณาแล้วจัด ให้เรียนใน

สาระชีววิทยา  

     - เรื่องปิโตรเลียม เดิมเรียนทั้งในสาระ เคมี และโลกดาราศาสตร์และอวกาศ ได้พิจารณาแล้ว

จัดให้เรียนในสาระโลก ดาราศาสตรแ์ละอวกาศ 

     - เรื่องกฎของบอยล์กฎของชาร์ล ไอโซโทปกัมมันตรังสไีด้พิจารณาแล้วจัดให้ เรียนในสาระเคมี

และเรื่องพลังงานนิวเคลียร์ จัดให้เรียนในสาระฟิสิกส์ เนื่องจากเดิมเนื้อหาเหล่านี้ ทับซ้อนกันในสาระเคมี

และฟิสิกส์ 

     - เรื่องการทดลองของทอมสัน และการทดลองของมลิลิแกน เดิมเรียนทั้งในสาระ เคมีและ

ฟิสิกส์ ได้พิจารณาแล้วจัดให้เรียนในสาระเคมี  

๓. ลดความซ้ าซ้อนกันระหว่างระดับมัธยมศกึษาตอนต้น และระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย เชน่  

     - เรื่องระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในสาระชีววิทยา ได้ปรับให้สาระการเรียนรู้ เนือ้หา และ

กิจกรรม มีความแตกต่างกันตามความเหมาะสมของระดับผูเ้รียน  

     - เรื่องเทคโนโลยีอวกาศ การเกิดลม การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก พายุ และมรสุม ได้มี

การปรับให้สาระการเรียนรู้เนื้อหา และกิจกรรม เรียนต่อเนื่องกันจากระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ไปสู่ระดับ

มัธยมศกึษาตอนปลาย เพื่อไม่ให้ทับซ้อนกัน 

๔. ลดทอนเนือ้หาที่ยากเพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มของผู้เรียนในระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย  

๕. มกีารเพิ่มเนื้อหาด้านต่าง ๆ ที่มคีวามทันสมัย สอดคล้องตอ่การด ารงชีวติ ในปจัจุบันและอนาคต

มากขึ้น เช่น เรื่องเทคโนโลยีทางดเีอ็นเอ ที่มตี่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมใน สาระชีววิทยา เรื่องทักษะและความ

ปลอดภัยในปฏิบัติการเคมีนวัตกรรมและการแก้ปัญหา ที่เน้นการบูรณาการในสาระเคมี เรื่องเทคโนโลยี

ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม การสื่อสาร ด้วยสัญญาณดิจทิัลที่เหมาะสมกับสังคมและเศรษฐกิจดิจิทัลใน



ปัจจุบัน รวมทั้งเนือ้หาเกี่ยวกับ การค้นคว้าวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาค เพื่อความสอดคล้องกับความก้าวหนา้

ของวิชาฟิสิกส์ในปัจจุบัน  

วิทยาศาสตร์เพิ่มเติมนี้ ถึงแมว้่าสถานศกึษาสามารถจัดใหผู้เ้รียนได้เรียนตามความ เหมาะสมและ

ตามจุดเน้นของสถานศกึษา แต่ในแนวทางปฏิบัติสถานศึกษาควรจัดให้ผู้เรยีน ได้เรยีนทุกสาระเพื่อให้

มีความรู้เพียงพอในการน าไปใช้เพื่อการศึกษาต่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนือ้หา ของสาระโลก ดาราศาสตร์

และอวกาศ ที่สถานศกึษามักมองข้ามความส าคัญของการเรยีนสาระนี้ ซึ่งเป็นการบูรณาการความรู้

ทางดา้นวิทยาศาสตร ์ทั้งฟิสิกส์ เคมีและชีววิทยา รวมทั้งศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อมาช่วยในการอธิบาย

และเข้าใจปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในธรรมชาติทั้งการเปลี่ยนแปลง บนผิวโลก การเปลี่ยนแปลงภายในโลก และ

การเปลี่ยนแปลงทางลมฟ้าอากาศ ซึ่งกระบวนการ เปลี่ยนแปลงทั้งหมดดังกล่าวล้วนส่งผลซึ่งกันและกัน 

รวมทั้งสิ่งมีชีวติด้วย และที่ส าคัญคือ ความรู้ ในสาระนีส้ามารถน าไปใช้ในการศกึษาต่อเพื่อประกอบอาชีพ

ในหลาย ๆ ด้าน เชน่ อาชีพที่เกี่ยวกับ วัสดุศาสตรก์ารเดินเรอื การบิน การเกษตร การศกึษาประวัติศาสตร์

วิศวกร อุตสาหกรรมน้ ามัน เหมอืง นักธรณีวทิยา นักอุตุนิยมวิทยา นักดาราศาสตรน์ักบินอวกาศ ดังนัน้พืน้

ฐานความรู้สาระโลก ดาราศาสตรแ์ละอวกาศ จะช่วยเปิดโอกาสทางดา้นอาชีพที่หลากหลายใหก้ับผูเ้รียน 

เพราะ ในอนาคตข้างหนา้ นอกจากมนุษย์จะต้องมคีวามเข้าใจเกี่ยวกับโลกที่ตัวเองอาศัยอยู่แล้ว ยังต้อง

พัฒนา ตนเองเพื่อศกึษาข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่นอกโลกเพื่อน าข้อมูลเหล่านั้นกลับมาพัฒนาคุณภาพชีวติให้ดีขึ้น 

 

เรียนรู้อะไรในวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม  

วทิยาศาสตรเ์พิ่มเติม ผู้เรียนจะได้เรยีนรู้สาระส าคั  ดังนี ้ 

✧ ชีววทิยา เรียนรู้เกี่ยวกับ การศกึษาชีววิทยา สารที่เป็นองค์ประกอบของ สิ่งมีชีวิต เซลล์ของ

สิ่งมีชีวติ พันธุกรรมและการถ่ายทอด วิวัฒนาการ ความหลากหลายทางชีวภาพ โครงสรา้งและการท างาน

ของสว่นต่าง ๆ ในพืชดอก ระบบและการท างานในอวัยวะต่าง ๆ ของสัตว์ และมนุษย์และสิ่งมีชีวติและ

สิ่งแวดล้อม  

✧ เคมี เรียนรู้เกี่ยวกับ ปริมาณสาร องค์ประกอบและสมบัติของสาร การเปลี่ยนแปลง ของสาร 

ทักษะและการแก้ปัญหาทางเคมี  

✧ ฟิสิกส์ เรยีนรู้เกี่ยวกับ ธรรมชาติและการค้นพบทางฟิสิกส์แรงและการเคลื่อนที่ และพลังงาน  

✧ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ เรียนรู้เกี่ยวกับ โลกและกระบวนการเปลี่ยนแปลง ทาง

ธรณีวิทยา ขอ้มูลทางธรณีวิทยาและการน าไปใช้ประโยชน์การถ่ายโอนพลังงานความรอ้นของโลก การ

เปลี่ยนแปลงลักษณะลมฟ้าอากาศกับการด ารงชีวติของมนุษย์ โลกในเอกภพ และดาราศาสตร์ กับมนุษย์ 
 



สาระวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม  

สาระชีววิทยา  

๑. เข้าใจธรรมชาตขิองสิ่งมีชีวติ การศกึษาชีววิทยาและวิธีการทางวิทยาศาสตร์สาร ที่เป็น

องค์ประกอบของสิ่งมชีีวิต ปฏิกิรยิาเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวติ กล้องจุลทรรศน ์โครงสรา้งและ หนา้ที่ของ

เซลล์การล าเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์การแบ่งเซลล์และการหายใจระดับเซลล์  

๒. เข้าใจการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การถ่ายทอดยีนบนโครโมโซม สมบัติ และหน้าที่ของ

สารพันธุกรรม การเกิดมวิเทชัน เทคโนโลยีทางดเีอ็นเอ หลักฐานขอ้มูลและแนวคิด เกี่ยวกับวิวัฒนาการของ

สิ่งมีชีวติ ภาวะสมดุลของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก การเกิดสปีชีสใ์หม่ ความหลากหลาย ทางชีวภาพ ก าเนิดของ

สิ่งมีชีวติ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวติ และอนุกรมวิธาน รวมทั้งน าความรู้ ไปใช้ประโยชน์  

๓. เข้าใจส่วนประกอบของพืช การแลกเปลี่ยนแก๊สและคายน้ าของพืช การล าเลียง ของพชื การ

สังเคราะหด์้วยแสง การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต และการตอบสนอง ของพชื รวมทั้งน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์  

๔. เข้าใจการย่อยอาหารของสัตว์และมนุษย์การหายใจและการแลกเปลี่ยนแก๊ส การล าเลียงสาร

และการหมุนเวียนเลือด ภูมิคุ้มกันของร่างกาย การขับถ่าย การรับรู้และการตอบสนอง การเคลื่อนที่ การ

สืบพันธุ์และการเจริญเติบโต ฮอรโ์มนกับการรักษาดุลยภาพ และพฤติกรรม ของสัตว์รวมทั้งน าความรู้ไปใช้

ประโยชน์  

๕. เข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับระบบนิเวศ กระบวนการถ่ายทอดพลังงานและการหมุนเวียน สารในระบบ

นิเวศ ความหลากหลายของไบโอม การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวติในระบบนิเวศ ประชากรและรูปแบบ

การเพิ่มของประชากร ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม ปัญหาและ ผลกระทบที่เกิดจากการใชป้ระโยชน์

และแนวทางการแก้ไขปัญหา 

 

สาระเคมี  

๑. เข้าใจโครงสรา้งอะตอม การจัดเรยีงธาตุในตารางธาตุ สมบัติของธาตุ พันธะเคมี และสมบัติของ

สาร แก๊สและสมบัติของแก๊ส ประเภทและสมบัติของสารประกอบอินทรีย์และพอลิเมอร์ รวมทั้งการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์  

๒. เข้าใจการเขียนและการดุลสมการเคมีปริมาณสัมพันธ์ในปฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิด ปฏิกิรยิาเคมี

สมดุลในปฏิกิริยาเคมีสมบัติและปฏิกิรยิาของกรด-เบส ปฏิกิรยิารดีอกซ์และเซลล์เคมี ไฟฟ้า รวมทั้งการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์  

๓. เข้าใจหลักการท าปฏิบัติการเคมีการวัดปริมาณสาร หน่วยวัดและการเปลี่ยนหน่วย การค านวณ

ปริมาณของสาร ความเข้มข้นของสารละลาย รวมทั้งการบูรณาการความรู้และทักษะ ในการอธิบาย

ปรากฏการณ์ในชีวติประจ าวันและการแก้ปัญหาทางเคมี  



สาระฟิสิกส ์ 

๑. เข้าใจธรรมชาตทิางฟิสิกส์ ปริมาณและกระบวนการวัด การเคลื่อนที่แนวตรง แรงและกฎการ

เคลื่อนที่ของนิวตัน กฎความโน้มถ่วงสากล แรงเสียดทานสมดุลกลของวัตถุ งานและกฎการอนุรักษ์พลังงาน

กล โมเมนตัมและกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม การเคลื่อนที่แนวโค้ง รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

๒. เข้าใจการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกส์อย่างง่าย ธรรมชาติของคลื่น เสียงและ การได้ยิน 

ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสงและการเห็น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแสง รวมทั้งน าความรู้ไปใช้

ประโยชน์  

๓. เข้าใจแรงไฟฟ้าและกฎของคูลอมบ์สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และกฎ

ของโอห์ม วงจรไฟฟ้ากระแสตรง พลังงานไฟฟ้าและก าลังไฟฟ้า การเปลี่ยนพลังงานทดแทน เป็นพลังงาน

ไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก แรงแม่เหล็กที่กระท ากับประจุไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า การเหนี่ยวน า แมเ่หล็กไฟฟ้า

และกฎของฟาราเดย์ ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแมเ่หล็กไฟฟ้าและการสื่อสาร รวมทั้ง น าความรูไ้ปใช้ประโยชน์  

๔. เข้าใจความสัมพันธ์ของความรอ้นกับการเปลี่ยนอุณหภูมิและสถานะของสสาร สภาพยืดหยุ่น

ของวัสดุและมอดุลัสของยัง ความดันในของไหล แรงพยุง และหลักของอาร์คมิีดีส ความตงึผวิและแรงหนดื

ของของเหลว ของไหลอุดมคติและสมการแบร์นูลลีกฎของแก๊ส ทฤษฎีจลน์ ของแก๊สอุดมคติและพลังงานใน

ระบบ ทฤษฎีอะตอมของโบร์ ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก ทวิภาวะ ของคลื่นและอนุภาค กัมมันตภาพรังสี

แรงนิวเคลียร์ ปฏิกิรยิานิวเคลียร์ พลังงานนิวเคลียร์ ฟิสิกส์ อนุภาค รวมทั้งน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

 

สาระโลก  ดาราศาสตร์  และอวกาศ  

๑. เข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก ธรณีพิบัติภัยและผลตอ่สิ่งมีชีวติ และสิ่งแวดล้อม 

รวมทั้งการศึกษาล าดับชั้นหิน ทรัพยากรธรณีแผนที่และการน าไปใช้ประโยชน์ 

 ๒. เข้าใจสมดุลพลังงานของโลก การหมุนเวียนของอากาศบนโลก การหมุนเวียนของน้ า ใน

มหาสมุทร การเกิดเมฆ การเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศโลกและผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง การ

พยากรณ์อากาศ  

๓. เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซีดาวฤกษ์

และระบบสุริยะ ความสัมพันธ์ของดาราศาสตร์กับมนุษย์จากการศกึษาต าแหน่ง ดาวบนทรงกลมฟ้าและ

ปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ รวมทั้งการประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีอวกาศ ในการด ารงชีวติ  

 

คุณภาพผู้เรียน  

ผู้เรยีนที่เรียนครบทกุผลการเรยีนรู้  มีคุณภาพดังนี้  

❖ เข้าใจวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการค้นหาค าตอบเกี่ยวกับสิ่งมีชีวติ สารที่เป็น องค์ประกอบ

ของสิ่งมีชีวติ และปฏิกิรยิาเคมีภายในเซลล์ การใชก้ล้องจุลทรรศน์ โครงสร้าง และหนา้ที่ของเซลล์การ

ล าเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์การแบ่งเซลล์และการหายใจระดับเซลล์  



❖ เข้าใจหลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวติ การถ่ายทอดยีน บนออโตโซมและ

โครโมโซมเพศ โครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีของดเีอ็นเอ การจ าลองดเีอ็นเอ กระบวนการสังเคราะห์

โปรตนี การเกิดมวิเทชันในสิ่งมีชีวติ หลักการและการประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยี ทางดีเอ็นเอ หลักฐานและข้อมูล

ที่ใชใ้นการศกึษาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวติ แนวคิดเกี่ยวกับ วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต เงื่อนไขของภาวะสมดุล

ของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก กระบวนการเกิดสปีชสี์ใหม่ ของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ ก าเนิดของ

สิ่งมีชีวติ ลักษณะส าคัญของสิ่งมีชีวติ กลุ่มแบคทีเรยี โพรทิสต์ พืช ฟังไจ และสัตว์การจ าแนกสิ่งมีชีวติ

ออกเป็นหมวดหมู่และวิธีการเขียน ชื่อวทิยาศาสตร์  

❖ เข้าใจโครงสรา้งและส่วนประกอบของพืชทั้งราก ล าต้น และใบ การแลกเปลี่ยนแก๊ส การคาย

น้ า การล าเลียงน้ าและธาตุอาหาร การล าเลียงอาหาร การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช กระบวนการสร้าง

เซลล์สบืพันธุ์และการปฏิสนธิของพืชดอก การเกิดผลและเมล็ด บทบาทของสาร ควบคุมการเจรญิเติบโต

ของพชืและการประยุกต์ใช้และการตอบสนองของพชื  

❖ เข้าใจกลไกการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวติ โครงสร้าง หนา้ที่ และกระบวนการ ต่าง ๆ ของ

สัตว์และมนุษย์ได้แก่ การย่อยอาหาร การแลกเปลี่ยนแก๊ส การเคลื่อนที่ การก าจัดของเสีย ออกจากร่างกาย

ของสิ่งมีชีวติ ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบภูมิคุม้กันในร่างกายของมนุษย์การท างาน ของระบบประสาทและ

อวัยวะรับความรู้สกึ ระบบสืบพันธุ์การปฏิสนธิการเจริญเติบโต ฮอรโ์มน และพฤติกรรมของสัตว 

❖ เข้าใจกระบวนการถ่ายทอดพลังงานและการหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ ความหลากหลาย

ของไบโอม การเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลง จ านวนประชากรมนุษย์ใน

ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก แนวทางการป้องกันและแก้ไข ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  

❖ เข้าใจการศกึษาโครงสร้างอะตอมของนักวิทยาศาสตร์การจัดเรียงอเิล็กตรอน ในอะตอม สมบัติ

บางประการของธาตุและการจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ พันธะเคมีสมบัติของสารที่มี ความสัมพันธ์กับพันธะ

เคมีกฎต่าง ๆ ของแก๊ส และสมบัติของแก๊ส ประเภทและสมบัติของ สารประกอบอินทรีย์และประเภทและ

สมบัติของพอลิเมอร์  

❖ เข้าใจการเขียนและการดุลสมการเคมีการค านวณปริมาณสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับปฏิกิรยิา

เคมีอัตราการเกิดปฏิกิรยิาเคมีและปัจจัยที่มผีลตอ่อัตราการเกิดปฏิกิรยิาเคมีสมดุล ในปฏิกิรยิาเคมีและ

ปัจจัยที่มผีลตอ่สมดุลเคมีทฤษฎีกรด-เบส สมบัติและปฏิกิรยิาของกรด-เบส สารละลายบัฟเฟอร์ปฏิกิรยิารี

ดอกซ์และเซลล์เคมีไฟฟ้า  

❖ เข้าใจข้อปฏิบัติเบือ้งตน้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการท าปฏิบัติการเคมี การเลือกใช้อุปกรณ์

หรอืเครื่องมือในการท าปฏิบัติการ หนว่ยวัดและการเปลี่ยนหนว่ยวัดด้วยการ ใช้แฟกเตอร์เปลี่ยนหนว่ย การ

ค านวณเกี่ยวกับมวลอะตอม มวลโมเลกุล และมวลสูตร ความสัมพันธ์ ของโมล จ านวนอนุภาค มวล และ

ปริมาตรของแก๊สที่ STP การค านวณสูตรอย่างง่ายและสูตร โมเลกุลของสาร ความเข้มขน้ของสารละลาย 

การเตรียมสารละลาย และการบูรณาการความรูแ้ละ ทักษะในการอธิบายปรากฏการณใ์นชีวติประจ าวัน

และการแก้ปัญหาทางเคมี  



❖ เข้าใจธรรมชาตขิองฟิสิกส์กระบวนการวัด ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณที่เกี่ยวข้อง กับการ

เคลื่อนที่ การเคลื่อนที่ในแนวตรง แรงลัพธ์กฎการเคลื่อนที่ แรงเสียดทาน กฎความโน้มถ่วง สากล สนาม

โน้มถ่วง งาน กฎการอนุรักษ์พลังงานกล สมดุลกลของวัตถุ เครื่องกลอย่างง่าย โมเมนตัมและการดล กฎ

การอนุรักษ์โมเมนตัม การชน และการเคลื่อนที่ในแนวโค้ง  

❖ เข้าใจการเคลื่อนที่แบบคลื่น ปรากฏการณ์คลื่น การสะท้อน การหักเห การเลี้ยวเบนและการ

แทรกสอด หลักการของฮอยเกนส์การเคลื่อนที่ของคลื่นเสียง ปรากฏการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับเสียง ความเข้ม

เสียงและระดับเสียง การได้ยิน ภาพที่เกิดจากกระจกเงาและเลนส์ ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแสงและการ

มองเห็นแสงสี  

❖ เข้าใจสนามไฟฟ้า แรงไฟฟ้า กฎของคูลอมบ์ศักย์ไฟฟ้า ตัวเก็บประจุตัวต้านทาน และกฎของ

โอห์ม พลังงานไฟฟ้า การเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า เทคโนโลยีด้าน พลังงาน สนามแม่เหล็ก 

ความสัมพันธ์ระหว่างสนามแมเ่หล็กกับกระแสไฟฟ้า การเหนี่ยวน าแมเ่หล็ก ไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่น

แมเ่หล็กไฟฟ้า และประโยชน์ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

❖ เข้าใจผลของความร้อนต่อสสาร สภาพยืดหยุ่น ความดันในของไหล แรงพยุง ของไหลอุดมคติ

ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส แนวคิดควอนตัมของพลังงาน ทฤษฎีอะตอมของโบร์ ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก ทวิ

ภาวะของคลื่นและอนุภาค การสลายของนวิเคลียสกัมมันตรังสี กัมมันตภาพ ปฏิกิรยิานวิเคลียร์ พลังงาน

นิวเคลียร์ความสมัพันธ์ระหว่างมวลและพลังงาน แรงภายในนิวเคลียส และการค้นคว้าวิจัยด้านฟิสิกส์

อนุภาค  

❖ เข้าใจการแบ่งช้ันและสมบัติของโครงสร้างโลก สาเหตุ และรูปแบบการเคลื่อนที่ ของแผน่ธรณีที่

สัมพันธ์กับการเกิดลักษณะธรณีสัณฐานและธรณีโครงสร้างแบบต่าง ๆ หลักฐาน ทางธรณีวิทยาที่พบใน

ปัจจุบันและการล าดับเหตุการณท์างธรณีวิทยาในอดีต สาเหตุ กระบวนการ เกิดแผ่นดนิไหว ภูเขาไฟระเบิด 

สึนามิผลกระทบ แนวทางการเฝ้าระวัง และการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย สมบัติและการจ าแนกชนิดของแร ่

กระบวนการเกิดและการจ าแนกชนิดหิน กระบวนการเกิดและ การส ารวจแหล่งปิโตรเลียมและถ่านหิน การ

แปลความหมายจากแผนที่ภูมิประเทศและแผนที่ ธรณีวิทยา และการน าข้อมูลทางธรณีวิทยาไปใช้ประโยชน์  

❖ เข้าใจปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการรับและปลดปล่อยพลังงานจากดวงอาทิตย์ กระบวนการที่ท าให้

เกิดสมดุลพลังงานของโลก ผลของแรงเนื่องจากความแตกต่างของความกดอากาศ แรงคอริออลสิ แรงสู่

ศูนย์กลางและแรงเสียดทานที่มีตอ่การหมุนเวียนของอากาศ การหมุนเวียน ของอากาศตามเขตละติจูด และ

ผลที่มตี่อภูมิอากาศ ปัจจัยที่ท าให้เกิดการแบ่งช้ันน้ าและการหมุนเวียน ของน้ าในมหาสมุทร รูปแบบการ

หมุนเวียนของน้ าในมหาสมุทร และผลของการหมุนเวียนของน้ า ในมหาสมุทรที่มตี่อลักษณะลมฟ้าอากาศ 

สิ่งมีชีวติและสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างเสถียรภาพ อากาศและการเกิดเมฆ การเกิดแนวปะทะ

อากาศแบบต่าง ๆ และลักษณะลมฟ้าอากาศที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศ

ของโลก รวมทั้งการแปลความหมายสัญลักษณ์ ลมฟ้าอากาศและการพยากรณ์ลักษณะลมฟ้าอากาศ

เบือ้งตน้ จากแผนที่อากาศและข้อมูลสารสนเทศ  

❖ เข้าใจการก าเนิดและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน สสาร ขนาดอุณหภูมิของเอกภพ หลักฐานที่

สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง ประเภทของกาแล็กซีโครงสร้างและองค์ประกอบของกาแล็กซี ทางช้างเผือก 



กระบวนการเกิดดาวฤกษ์และการสร้างพลังงานของดาวฤกษ์ ปัจจัยที่สง่ผลต่อ ความสอ่งสว่างของดาวฤกษ์

และความสัมพันธ์ระหว่างความส่องสว่างกับโชติมาตรของดาวฤกษ์ ความสัมพันธ์ระหว่างสีอุณหภูมิผิว และ

สเปกตรัมของดาวฤกษ์วธิีการหาระยะทางของดาวฤกษ์ ด้วยหลักการแพรัลแลกซ์ วิวัฒนาการและการ

เปลี่ยนแปลงสมบัติบางประการของดาวฤกษ์ กระบวนการเกิดระบบสุริยะ การแบ่งเขตบริวารของดวง

อาทิตย์ลักษณะของดาวเคราะหท์ี่เอื้อต่อการ ด ารงชีวติ การโคจรของดาวเคราะหร์อบดวงอาทิตย์ดว้ย

กฎเคพเลอร์และกฎความโน้มถ่วงของนวิตัน โครงสรา้งของดวงอาทิตย์การเกิดลมสุริยะ พายุสุริยะและผลที่

มีต่อโลก การระบุพิกัดของดาว ในระบบขอบฟ้าและระบบศูนย์สูตร เส้นทางการขึ้นการตกของดวงอาทิตย์

และดาวฤกษ์ เวลา สุริยคติและการเปรียบเทียบเวลาของแต่ละเขตเวลาบนโลก การส ารวจอวกาศและการ

ประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีอวกาศ 

❖ ระบุปัญหา ตั้งค าถามที่จะส ารวจตรวจสอบ โดยมีการก าหนดความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปรต่าง 

ๆ สืบค้นข้อมูลจากหลายแหล่ง ตัง้สมมตฐิานที่เป็นไปได้หลายแนวทาง ตัดสินใจเลือก ตรวจสอบสมมติฐาน

ที่เป็นไปได ้ 

❖ ตั้งค าถามหรอืก าหนดปัญหาที่อยู่บนพื้นฐานของความรู้และความเข้าใจทาง วิทยาศาสตร์ ที่

แสดงให้เห็นถึงการใชค้วามคิดระดับสูงที่สามารถส ารวจตรวจสอบหรอืศกึษาค้นคว้าได้ อย่างครอบคลุมและ

เชื่อถือได้สร้างสมมตฐิานที่มีทฤษฎีรองรับหรอืคาดการณ์สิ่งที่จะพบ เพื่อน าไปสู่ การส ารวจตรวจสอบ 

ออกแบบวิธีการส ารวจตรวจสอบตามสมมตฐิานที่ก าหนดไว้ได้อย่างเหมาะสม มีหลักฐานเชิงประจักษ์ เลือก

วัสดุ อุปกรณ์ รวมทั้งวิธีการในการส ารวจตรวจสอบอย่างถูกต้อง ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และบันทึก

ผลการส ารวจตรวจสอบอย่างเป็นระบบ  

❖ วิเคราะห์แปลความหมายข้อมูล และประเมินความสอดคล้องของข้อสรุป เพื่อตรวจสอบกับ

สมมตฐิานที่ตั้งไว้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงวธิีการส ารวจตรวจสอบ จัดกระท า ขอ้มูลและน าเสนอข้อมูล

ด้วยเทคนิควิธีที่เหมาะสม สื่อสารแนวคิด ความรูจ้ากผลการส ารวจ ตรวจสอบ โดยการพูด เขียน จัดแสดง

หรอืใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจ โดยมีหลักฐาน อ้างองิหรอืมีทฤษฎีรองรับ  

❖ แสดงถึงความสนใจ มุ่งมั่น รับผิดชอบ รอบคอบ และซื่อสัตย์ ในการสบืเสาะ หาความรูโ้ดยใช้

เครื่องมือ และวิธีการที่ใหไ้ด้ผลถูกต้อง เชื่อถอืได้มเีหตุผลและยอมรับได้วา่ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์อาจมี

การเปลี่ยนแปลงได้  

❖ แสดงถึงความพอใจและเห็นคุณค่าในการค้นพบความรูพ้บค าตอบ หรอืแก้ปัญหาได้ ท างาน

ร่วมกับผูอ้ื่นอย่างสร้างสรรค์แสดงความคิดเห็นโดยมีข้อมูลอ้างอิงและเหตุผลประกอบ เกี่ยวกับผลของการ

พัฒนาและการใชว้ิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีอย่างมีคุณธรรมตอ่สังคม และสิ่งแวดล้อม และยอมรับฟัง

ความคิดเห็นของผู้อื่น  

❖ เข้าใจความสัมพันธ์ของความรูว้ิทยาศาสตร์ที่มผีลต่อการพัฒนาเทคโนโลยี ประเภทต่าง ๆ และ

การพัฒนาเทคโนโลยีที่ส่งผลใหม้ีการคิดค้นความรูท้างวิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้า ผลของเทคโนโลยีต่อชีวติ 

สังคม และสิ่งแวดล้อม  

❖ ตระหนักถึงความส าคัญและเห็นคุณค่าของความรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ใชใ้น

ชีวติประจ าวัน ใชค้วามรูแ้ละกระบวนการทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีในการด ารงชีวติ และการประกอบ



อาชีพ แสดงความชื่นชม ภูมิใจ ยกย่อง อ้างอิงผลงาน ชิน้งานที่เป็นผลมาจาก ภูมปิัญญาท้องถิ่นและการ

พัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย ศึกษาหาความรูเ้พิ่มเติม ท าโครงงาน หรอืสร้างชิ้นงานตามความสนใจ  

❖ แสดงความซาบซึง้ หว่งใย มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดล้อมอย่างรูคุ้ณค่า เสนอตัวเองร่วมมอืปฏิบัติกับชุมชนในการป้องกัน ดูแลทรัพยากร ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 

 

ผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม  

สาระชีววทิยา 

                  ๑. เข้าใจธรรมชาตขิองสิ่งมีชีวติ การศึกษาชีววิทยาและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ สารที่เป็น
องค์ประกอบของสิ่งมชีีวิต ปฏิกิรยิาเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวติ กล้องจุลทรรศน ์โครงสรา้งและหน้าที่ของ

เซลล์ การล าเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ การแบ่งเซลล์ และการหายใจระดับเซลล์ 
 

ชั้น ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้เพิม่เติม 

ม.๔ ๑. อธิบาย และสรุปสมบัติที่ส าคัญ

ของสิ่งมีชีวติ และความสัมพันธ์

ของการจัดระบบในสิ่งมีชีวิต ที่ท า

ให้สิ่งมีชีวติด ารงชีวติอยู่ได้ 

• สิ่งมีชีวติทุกชนิดต้องการสารอาหารและพลังงาน มี

การเจรญิเติบโต มีการตอบสนองตอ่สิ่งเร้า มีการ

รักษาดุลยภาพของร่างกาย มีการสืบพันธุ์ มีการ

ปรับตัวทางวิวัฒนาการ และมีการท างาน ร่วมกัน

ขององค์ประกอบต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ สิ่งเหล่านี้

จัดเป็นสมบัติที่ส าคัญของสิ่งมชีีวติ  

• การจัดระบบในสิ่งมีชีวติเริ่มจากหน่วยเล็ก ไปหนว่ย

ใหญ่ ได้แก่ เซลล์เนื้อเยื่อ อวัยวะ ระบบ อวัยวะ และ

สิ่งมีชีวติ ตามล าดับ 

 ๒. อภปิราย และบอกความส าคัญ

ของการระบุ ปัญหา 

ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหา 

สมมตฐิาน และวิธีการตรวจสอบ

สมมตฐิาน รวมทั้ง ออกแบบการ

ทดลองเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน 

• วิธีการทางวิทยาศาสตรใ์นการค้นหาค าตอบ 

เกี่ยวกับสิ่งมีชีวติ เริ่มจากการตัง้ปัญหาหรือค าถาม 

ตั้งสมมตฐิาน ตรวจสอบสมมตฐิาน เก็บรวบรวม 

ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล • การศกึษา

สิ่งมีชีวติต้องอาศัยความรูจ้ากแขนงวิชา ต่าง ๆ ของ

ชีววิทยาและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง และควร

ค านงึถึงชีวจริยธรรมและจรรยาบรรณ การใช้

สัตว์ทดลอง 

 ๓. สืบค้นข้อมูล อธิบายเกี่ยวกับ

สมบัติของน้ า และบอก

ความส าคัญของน้ าที่มตี่อ

สิ่งมีชีวติ และยกตัวอย่างธาตุ

• สิ่งมีชีวติประกอบด้วย ธาตุและสารประกอบ ใน

ร่างกายของสิ่งมีชีวติมีน้ าเป็นองค์ประกอบ มากที่สุด 

น้ าประกอบด้วยธาตุไฮโดรเจน และออกซิเจน มี

สมบัติในการเป็นตัวท าละลาย ที่ดเีก็บความรอ้นได้ดี



ชั้น ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้เพิม่เติม 

ชนิดต่าง ๆ ที่มคีวามส าคัญ ต่อ

ร่างกายสิ่งมีชีวติ 

และมีความจุความร้อนสูง ซึ่งช่วยรักษาดุลยภาพของ

เซลล์ได ้ 

• ธาตุที่สิ่งมีชีวติต้องการจะอยู่ในรูปของไอออน ใน

มนุษย์และสัตวธ์าตุจะช่วยใหก้ารท างานของ ระบบ

ต่าง ๆ ในร่างกายด าเนินไปตามปกติ นอกจากนีใ้น

กระดูก ฟัน และกล้ามเนือ้จะมีธาตุ เป็นองค์ประกอบ

ด้วย 

 ๔. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสรา้ง

ของคาร์โบไฮเดรต ระบุกลุ่มของ

คารโ์บไฮเดรต รวมทั้ง

ความส าคัญ ของคาร์โบไฮเดรตที่

มีต่อสิ่งมีชีวติ 

• คารโ์บไฮเดรตประกอบด้วย ธาตุคาร์บอน 

ไฮโดรเจน และออกซิเจน แบ่งตามขนาดโมเลกุล 

ออกได้เป็น ๓ กลุ่ม คือ มอโนแซ็กคาไรด์ 

ไดแซ็กคาไรด์และพอลิแซ็กคาไรด์ 

 ๕. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสรา้ง

ของโปรตนี และความส าคัญของ

โปรตนีที่มีตอ่สิ่งมีชีวติ 

• โปรตนีมกีรดอะมิโนเป็นหน่วยย่อย ประกอบด้วย 

ธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน และไนโตรเจน 

บางชนิดอาจมีธาตุฟอสฟอรัส เหล็ก และก ามะถัน 

เป็นองค์ประกอบ 

 ๖. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสรา้ง

ของลพิิด และความส าคัญของ

ลิพิดที่มตี่อสิ่งมีชีวติ 

• ลิพิดประกอบด้วย ธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน และ 

ออกซิเจน เป็นสารประกอบที่ละลายได้ดี ในตัวท า

ละลายที่เป็นสารอินทรีย์ลพิิดกลุ่มส าคัญ ที่พบใน

สิ่งมีชีวติ เช่น กรดไขมัน ไตรกลีเซอไรด ์ฟอสโฟลิพิด 

สเตอรอยด์ 

 ๗. อธิบายโครงสร้างของกรด

นิวคลิอกิ และระบุ ชนิดของกรด

นิวคลิอกิ และความส าคัญของ 

กรดนิวคลิอิกที่มตี่อสิ่งมีชีวิต 

• กรดนิวคลิอิกประกอบด้วย หนว่ยย่อย เรียกว่า นิ

วคลีโอไทด์โมเลกุลของนวิคลีโอไทด์ประกอบด้วย 

หมูฟ่อสเฟต น้ าตาลที่มคีาร์บอน ๕ อะตอม และเบส

ที่มไีนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ  

• กรดนิวคลิอิกเป็นองค์ประกอบของสารพันธุกรรม 

ท าหนา้ที่เก็บและถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม ม๒ี 

ชนิด คือ DNA และ RNA 

 ๘. สืบค้นข้อมูล และอธิบาย

ปฏิกิรยิาเคมีที่เกิดขึ้น ในสิ่งมชีีวติ  

๙. อธิบายการท างานของเอนไซม์ใน

การเรง่ปฏิกิรยิา เคมีในสิ่งมชีีวติ

และระบุปัจจัยที่มผีลต่อการ

• เมแทบอลิซึมเป็นปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นภายใน 

เซลล์ของสิ่งมีชีวติ ปฏิกิรยิาเคมีประกอบด้วย 

ปฏิกิรยิาคายพลังงาน และปฏิกิรยิาดูดพลังงาน 

ปฏิกิรยิาเคมีเหล่านี้จะด าเนินไปได้อย่างรวดเร็ว 

จ าเป็นต้องอาศัยเอนไซม์ช่วยเร่งปฏิกิรยิา  



ชั้น ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้เพิม่เติม 

ท างาน ของเอนไซม • เอนไซม์สว่นใหญ่เป็นสารประเภทโปรตนี ท าหนา้ที่

เร่งปฏิกิรยิาเคมีในขณะที่เกิดปฏิกิรยิา เคมีในเซลล์

สารตั้งต้นจะเข้าไปจับกับเอนไซม์ ที่บริเวณจ าเพาะ

ของเอนไซม์ที่เรียกว่า บริเวณเร่ง ถ้าสารตั้งตน้มี

โครงสรา้งเข้ากับบริเวณเร่งได้ สารตั้งต้นน้ันจะถูก

เปลี่ยนเป็นสารผลติภัณฑ์  

• อุณหภูมสิภาพความเป็นกรด-เบส และ ตัวยับยั้ง

เอนไซม์เป็นปัจจัยที่มผีลตอ่การท างาน ของเอนไซม 

 ๑๐. บอกวิธีการ และเตรยีม

ตัวอย่างสิ่งมีชีวิต เพื่อศกึษา

ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสง วัด

ขนาดโดยประมาณ และวาดภาพ

ที่ปรากฏ ภายใต้กล้อง บอก

วิธีการใชแ้ละการดูแลรักษา 

กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงที่ถูกต้อง 

• กล้องจุลทรรศนเ์ป็นเครื่องมอืที่ใชศ้กึษาสิ่งมชีีวิต 

ขนาดเล็ก ที่ไม่สามารถเห็นได้ดว้ยตาเปล่าและ 

รายละเอียดโครงสร้างของเซลล์  

• กล้องจุลทรรศนใ์ช้แสงเชิงประกอบ และ กล้อง

จุลทรรศน์ใช้แสงแบบสเตอริโออาศัยเลนส์ ในการท า

ให้เกิดภาพขยาย  

• กล้องจุลทรรศนอ์ิเล็กตรอนท าให้เกิดภาพขยาย 

โดยอาศัยเลนส์แมเ่หล็กไฟฟ้ารวมล าอิเล็กตรอน ซึ่ง

มีอยู่ดว้ยกัน ๒ ชนิด คือ ชนิดส่องผ่าน และชนิดสอ่ง

กราด  

• ตัวอย่างสิ่งมีชีวติที่น ามาศึกษาภายใต้กล้อง

จุลทรรศน์ ใช้แสงต้องมีวธิีการเตรียมที่ถูกต้องและ

เหมาะสม กับชนิดของสิ่งมชีีวิต เพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพ ในการศกึษา  

• กล้องจุลทรรศนใ์ช้แสงเป็นเครื่องมอืที่มคีวาม

ละเอียด ซับซ้อน และราคาค่อนขา้งสูง จึงควรใช้

อย่าง ถูกวิธีมกีารเก็บและดูแลรักษาที่ถูกต้อง เพื่อให้ 

สามารถใช้งานได้นาน 

 ๑๑. อธิบายโครงสร้างและหนา้ที่

ของสว่นที่ห่อหุ้ม เซลล์ของเซลล์

พืชและเซลล์สัตว์  

๑๒. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และระบุ

ชนิดและหน้าที่ ของออรแ์กเนลล์  

๑๓. อธิบายโครงสรา้งและหนา้ที่

ของนวิเคลียส 

• เซลล์เป็นหนว่ยพืน้ฐานที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวติ 

โครงสรา้งพื้นฐานของเซลล์ประกอบด้วย ส่วนที่ 

หอ่หุม้เซลล์ไซโทพลาซึม และนวิเคลียส  

• ส่วนที่หอ่หุ้มเซลล์ที่พบในเซลล์ทุกชนิดคอื เยื่อหุ้ม

เซลล์แตใ่นแบคทีเรยีสาหร่าย ฟังไจและพืช จะมีผนัง

เซลล์เป็นส่วนหอ่หุม้เซลล์เพิ่มเติมขึ้นมาอีก ช้ันหนึ่ง 

 • โครงสรา้งของเยื่อหุม้เซลล์ประกอบด้วยโมเลกุล 
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ของฟอสโฟลิพิดเรียงเป็นสองช้ัน และมีโปรตีน แทรก

หรอือยู่ที่ผิวทั้งสองดา้นของฟอสโฟลิพิด  

• ไซโทพลาซึมอยู่ภายในเยื่อหุ้มเซลล์ประกอบด้วย 

ไซโทซอลและออร์แกเนลล์  

• นิวเคลียสเป็นศูนย์กลางควบคุมการท างานของ 

เซลล์ยูคารโิอต ประกอบด้วยเยื่อหุม้ ซึ่งภายใน มี

DNA RNA และโปรตนีบางชนิด 

 ๑๔. อธิบาย และเปรียบเทียบการ

แพร่ออสโมซิส การแพรแ่บบฟาซิ

ลิเทตและแอกทีฟทรานสปอร์ต  

๑๕. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเขยีน

แผนภาพ การล าเลียงสาร

โมเลกุลใหญ่ออกจากเซลล์ ด้วย

กระบวนการเอกโซไซโทซิสและ

การล าเลียง สารโมเลกุลใหญ่เข้า

สู่เซลล์ด้วยกระบวนการ เอนโด

ไซโทซิส 

• สารต่าง ๆ มกีารเคลื่อนที่เข้าและออกจากเซลล์ 

อยู่ตลอดเวลาโดยกระบวนการตา่ง ๆ ได้แก่ การแพร่

ออสโมซิส การแพร่แบบฟาซิลเิทต แอกทีฟทรานส

ปอร์ต กระบวนการเอกโซไซโทซิส กระบวนการเอน

โดไซโทซิส  

• แก๊สต่าง ๆ เข้าหรอืออกจากเซลล์โดยการแพร่ 

ส่วนน้ าเข้าหรอืออกจากเซลล์ผ่านเยื่อหุม้เซลล์ โดย

ออสโมซิส  

• ไอออนและสารบางอย่างที่ไม่สามารถล าเลียง ผา่น

เยื่อหุ้มเซลล์โดยตรงได้จ าเป็นต้องอาศัย โปรตนีที่อยู่

บนเยื่อหุ้มเซลล์เป็นตัวพาสารนัน้ เข้าและออกจาก

เซลล์เรียกว่า การแพร่แบบ ฟาซิลิเทต  

• แอกทีฟทรานสปอร์ต เป็นการล าเลียงสารจาก 

บริเวณที่มีความเข้มขน้ต่ าไปยังบริเวณที่มี ความ

เข้มขน้สูง 

 • สารบางอย่างที่ไม่สามารถแพร่ผ่านเยื่อหุม้เซลล์ 

หรอืล าเลียงผ่านโปรตนีที่เป็นตัวพาได้จะถูก ล าเลียง

ออกจากเซลล์ด้วยกระบวนการ เอกโซไซโทซิส  

• สารที่มขีนาดใหญ่จะสามารถล าเลียงเข้าสู่เซลล์ 

ด้วยกระบวนการเอนโดไซโทซิสซึ่งแบ่งเป็น ๓ แบบ 

ได้แก่ พิโนไซโทซิส ฟาโกไซโทซิส และการน าสาร 

เข้าสู่เซลล์โดยอาศัยตัวรับ 

 ๑๖. สังเกตการแบ่งนิวเคลียสแบบ

ไมโทซิสและ แบบไมโอซิสจาก

ตัวอย่างภายใต้กล้องจุลทรรศน์ 

พร้อมทั้งอธิบายและเปรียบเทียบ

• การแบ่งเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเป็นการเพิ่มจ านวน

เซลล์ ซึ่งเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นตอ่เนื่องกันเป็น 

วัฏจักร โดยวัฏจักรของเซลล์ประกอบด้วย 

อินเตอรเ์ฟส การแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิสและ 



ชั้น ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้เพิม่เติม 

การแบ่ง นิวเคลียสแบบไมโทซิส 

และแบบไมโอซิส 

การแบ่งไซโทพลาซึม  

• การแบ่งนิวเคลียสมี๒ แบบ คอืการแบ่งนิวเคลียส 

แบบไมโทซิสและการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโอซิส  

• การแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิส ประกอบด้วย 

ระยะโพรเฟส เมทาเฟส แอนาเฟส และเทโลเฟส 

• การแบ่งนิวเคลียสแบบไมโอซิสประกอบด้วย ระยะ

โพรเฟส I เมทาเฟส I แอนาเฟส I เทโลเฟส I ระยะ

โพรเฟส II เมทาเฟส II แอนาเฟส II และเทโลเฟส II 

 • การแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิสท าให้เซลล์รา่งกาย 

เพิ่มจ านวนเพื่อการเจรญิเติบโต และซ่อมแซม ส่วนที่

สึกหรอหรอืถูกท าลายไปได้สว่นการแบ่ง นิวเคลียส

แบบไมโอซิสมคีวามส าคัญต่อสิ่งมีชีวติ ใน

กระบวนการสร้างเซลล์สบืพันธุ์  

• การแบ่งไซโทพลาซึมในเซลล์พืชจะมีการสร้าง 

แผ่นกั้นเซลล์และเซลล์สัตว์จะมีการคอดเว้า เข้าหา

กันของเยื่อหุ้มเซลล 

 ๑๗. อธิบาย เปรียบเทียบ และสรุป

ขั้นตอน การหายใจระดับเซลล์ใน

ภาวะที่มีออกซิเจน เพียงพอ และ

ภาวะที่มีออกซิเจนไม่เพียงพอ 

• การหายใจระดับเซลล์เป็นการสลายสารอาหาร ที่มี

พลังงานสูง โดยมีออกซิเจนเป็นตัวรับ อิเล็กตรอนตัว

สุดท้าย ประกอบด้วย ๓ ขั้นตอน คือ ไกลโคลิซิส วัฏ

จักรเครบส์และกระบวนการ ถ่ายทอดอิเล็กตรอน  

• การหายใจระดับเซลล์พลังงานส่วนใหญ่ได้จาก 

ขั้นตอนการถ่ายทอดอิเล็กตรอน พลังงานนี้ จะถูก

เก็บไว้ในพันธะเคมีในโมเลกลุของ ATP 

 • ในภาวะที่มอีอกซิเจนไม่เพียงพอ ท าใหก้ารหายใจ 

ของเซลล์ไม่สมบูรณ์จึงเกิดได้เฉพาะไกลโคลิซิส ผลที่

ได้จากการหายใจในสภาวะนีใ้นสัตว์จะได้ กรดแลก

ติก ในจุลินทรีย์และพืชอาจได้ กรดแลกติก หรอื

เอทิลแอลกอฮอล์ 

ม.๕ - - 

ม.๖ - - 

 
 

 



สาระชีววทิยา 

         ๒. เข้าใจการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การถ่ายทอดยีนบนโครโมโซม สมบัติ และ

หนา้ทีข่องสารพันธุกรรม การเกิดมวิเทชัน เทคโนโลยีทางดเีอ็นเอ หลักฐาน ข้อมูลและแนวคิดเกี่ยวกับ

วิวัฒนาการของสิ่งมชีีวิต ภาวะสมดุลของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก การเกิดสปีชีสใ์หม่ ความหลากหลายทางชีวภาพ 

ก าเนิดของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลาย ของสิ่งมชีีวิต และอนุกรมวิธาน รวมทั้งน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์  
 

ชั้น ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 

ม.๔ ๑. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และสรุปผล

การทดลอง ของเมนเดล ๒. 

อธิบาย และสรุปกฎแห่งการแยก 

และ กฎแหง่การรวมกลุ่มอย่าง

อิสระ และน ากฎของ เมนเดลนี้ไป

อธิบายการถ่ายทอดลักษณะทาง 

พันธุกรรมและใช้ในการค านวณ

โอกาสในการ เกิดฟีโนไทป์และจี

โนไทป์แบบต่าง ๆ ของรุ่น F1 และ 

F2 

• เมนเดลศึกษาการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 

โดยการผสมพันธุ์ถั่วลันเตา จนสรุปเป็นกฎแหง่ การ

แยกและกฎแหง่การรวมกลุ่มอย่างอสิระ  • กฎแหง่

การแยกมีใจความว่า แอลลีลที่อยู่เป็นคู่ จะแยกออก

จากกันในระหว่างการสร้างเซลล์ สืบพันธุ์โดยเซลล์

สืบพันธุ์แต่ละเซลล์จะมีเพียง แอลลีลใดแอลลีลหนึ่ง 

• กฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระมีใจความว่า 

หลังจากคู่ของแอลลีลแยกออกจากกัน แต่ละ แอล

ลีลจะจัดกลุ่มอย่างอิสระกับแอลลีลอื่น ๆ ที่แยกออก

จากคู่เช่นกันในการเข้าไปอยู่ในเซลล์ สืบพันธุ์ 

 ๓. สืบค้นข้อมูล วเิคราะห์อธิบาย 

และสรุปเกี่ยวกับ การถ่ายทอด

ลักษณะทางพันธุกรรม ที่เป็น 

ส่วนขยายของพันธุศาสตร์เมน

เดล  

๔. สืบค้นข้อมูล วเิคราะห์และ

เปรียบเทียบลักษณะ ทาง

พันธุกรรมที่มกีารแปรผันไม่

ต่อเนื่อง และลักษณะทาง

พันธุกรรมที่มกีารแปรผัน 

ต่อเนื่อง 

• การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมบางลักษณะ 

ให้อัตราส่วนที่แตกต่างจากผลการศกึษาของ เมน

เดล เรียกลักษณะเหล่านีว้่า ลักษณะ ทางพันธุกรรม

ที่เป็นส่วนขยายของพันธุศาสตร์ เมนเดล เช่น การข่ม

ไม่สมบูรณ์การขม่ร่วมกัน มัลติเปิลแอลลีลยีนบน

โครโมโซมเพศและพอลิยีน  

• ลักษณะพันธุกรรมบางลักษณะมีความแตกต่างกัน 

ชัดเจน เช่น การมตีิ่งหูหรอืไม่มตีิ่งหูซึ่งเป็น ลักษณะ

ทางพันธุกรรมที่มกีารแปรผันไม่ตอ่เนื่อง 

• ลักษณะทางพันธุกรรมบางลักษณะมีความ 

แตกต่างกันเล็กน้อยและลดหลั่นกันไป เช่น ความสูง

และสีผวิของมนุษย์ถูกควบคุมโดยยีน หลายคู่ซึ่งเป็น

ลักษณะทางพันธุกรรมที่มกีาร แปรผันตอ่เนื่องและ

สิ่งแวดล้อมอาจมีผลต่อการ แสดงลักษณะนั้น 

 ๕. อธิบายการถ่ายทอดยีนบน

โครโมโซม และ ยกตัวอย่าง

ลักษณะทางพันธุกรรมที่ถูก

• โครโมโซมภายในเซลล์รา่งกายแบ่งเป็นออโตโซม 

และโครโมโซมเพศ ลักษณะทางพันธุกรรม ส่วนใหญ่

ถูกควบคุมด้วยยีนบนออโตโซม บางลักษณะถูก



ชั้น ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 

ควบคุม ด้วยยีนบนออโตโซมและ

ยีนบนโครโมโซมเพศ 

ควบคุมด้วยยีนบนโครโมโซมเพศ ซึ่งส่วนมากเป็นยีน

บนโครโมโซม X  

• เมื่อมีการสร้างเซลล์สบืพันธุ์ยีนบนโครโมโซม 

เดียวกันที่อยู่ใกล้กันมักจะถูกถ่ายทอดไปด้วยกัน แต่

การเกิดครอสซิงโอเวอร์ในการแบ่งเซลล์แบบ ไมโอ

ซิสอาจท าให้ยีนบนโครโมโซมเดียวกันแยก จากกันได้

ส่งผลใหรู้ปแบบของเซลล์สืบพันธุ์ที่ได้ แตกต่างไป

จากกรณีที่ไม่เกิดครอสซิงโอเวอร์ 

 ๖. สืบค้นข้อมูล อธิบายสมบัติและ

หนา้ที่ของ สารพันธุกรรม 

โครงสรา้งและองค์ประกอบ ทาง

เคมีของ DNA และสรุปการ

จ าลอง DNA  

๗. อธิบาย และระบุขั้นตอนใน

กระบวนการ สังเคราะหโ์ปรตีน

และหน้าที่ของ DNA และ RNA 

แตล่ะชนิดในกระบวนการ

สังเคราะห์ โปรตนี  

๘. สรุปความสัมพันธ์ระหว่างสาร

พันธุกรรม แอลลีล โปรตนี 

ลักษณะทางพันธุกรรม และ

เชื่อมโยงกับ ความรูเ้รื่องพันธุ

ศาสตร์เมนเดล 

• DNA เป็นพอลิเมอร์ของนิวคลีโอไทด์แต่ละ นิวคลี

โอไทด์ประกอบด้วย น้ าตาลดีออกซีไรโบส หมู่

ฟอสเฟต และไนโตรจนีัสเบส คอื A T C และ G 

 • โมเลกุลของ DNA เป็นพอลินวิคลีโอไทด์๒ สาย 

เรียงสลับทิศและบิดเป็นเกลียวเวียนขวา โดยการ เข้า

คู่กันของสาย DNA เกิดจากการจับคู่ของ เบสคู่สม 

คือ A คู่กับ T และ C คู่กับ G 

 • ยีน คอืสาย DNA บางช่วงที่ควบคุมลักษณะทาง 

พันธุกรรมได้โดยยีนก าหนดล าดับกรดอะมิโน ของ

โปรตนีซึ่งท าหนา้ที่เป็นโครงสร้าง เอนไซม์ และอื่น ๆ 

มีผลท าให้เซลล์และสิ่งมีชีวิตปรากฏ ลักษณะต่าง ๆ 

ได้  

• DNA จ าลองตัวเองได้โดยใช้สายหนึ่งเป็นแม่แบบ 

และสร้างอกีสายขึ้นมาใหม่ซึ่งจะมีโครงสร้าง และ

ล าดับนิวคลีโอไทด์เหมอืนเดิม 

• DNA ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวติ

ได้ โดยการสร้าง RNA ๓ ประเภท คือ mRNA tRNA 

และ rRNA ซึ่งร่วมกันท าหน้าที่ในกระบวนการ 

สังเคราะหโ์ปรตนี  

• RNA เป็นพอลิเมอร์ของนวิคลีโอไทด์สายเดี่ยว แต่

ละนวิคลีโอไทด์ประกอบด้วย น้ าตาลไรโบส หมู่

ฟอสเฟตและไนโตรจนีัสเบสคือ A U C และ G 

 ๙. สืบค้นข้อมูล และอธิบายการเกิด

มิวเทชัน ระดับยีนและระดับ

โครโมโซม สาเหตุการเกิด มิวเท

• มิวเทชันเป็นการเปลี่ยนแปลงของล าดับหรอื 

จ านวนนิวคลีโอไทด์ใน DNA ซึ่งอาจน าไปสู่ การ

เปลี่ยนแปลงโครงสรา้งและการท างานของ โปรตนี 



ชั้น ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 

ชัน รวมทั้งยกตัวอย่างโรคและ

กลุ่มอาการ ที่เป็นผลของการเกิด

มิวเทชัน 

ซึ่งถ้าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิด ในเซลล์สบืพันธุ์

จะสามารถถ่ายทอดไปยัง รุ่นต่อ ๆ ไปได้และท าให้

เกิดความแปรผันทาง พันธกุรรมของสิ่งมีชีวิต การ

เกิดมวิเทชันมสีาเหตุ มาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น รังสี

และสารเคมี  

• การขาดหายไปหรอืเพิ่มขึ้นของนวิคลีโอไทด์ และ

การแทนที่คู่เบส เป็นการเกิดมิวเทชันระดับยีน เชน่ 

โรคโลหติจางชนิดซิกเคิลเซลล์เป็นผลมาจาก การ

แทนที่คู่เบส 

 • การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของโครโมโซม เช่น 

หายไปหรอืเพิ่มขึน้บางสว่น และการเปลี่ยนแปลง 

จ านวนโครโมโซม เช่น การลดลงหรอืเพิ่มขึน้ ของ

โครโมโซมบางแท่งหรอืทั้งชุด เป็นสาเหตุ ของการ

เกิดมวิเทชันระดับโครโมโซม เช่น กลุ่ม อาการคริดู

ชาต์และกลุ่มอาการดาวน์กลุ่มอาการ เทอร์เนอรแ์ละ

กลุ่มอาการไคลน์เฟลเตอร์ 

 ๑๐. อธิบายหลักการสร้างสิ่งมีชีวติ

ดัดแปรพันธุกรรม โดยใช้ดเีอ็นเอ

รีคอมบิแนนท์  

๑๑. สืบค้นข้อมูล ยกตัวอย่าง และ

อภปิรายการน า เทคโนโลยทีางดี

เอ็นเอไปประยุกต์ใชท้ั้งในด้าน 

สิ่งแวดล้อม นติิวทิยาศาสตร์

การแพทย์ การเกษตรและ

อุตสาหกรรม และขอ้ควรค านึง 

ถึงด้านชีวจรยิธรรม 

• การใชเ้ทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ ในการสร้างดเีอ็นเอ 

รีคอมบิแนนท์สามารถน าไปใช้ในการสร้าง สิ่งมีชีวิต

ดัดแปรพันธุกรรม โดยน ายีนที่ต้องการ มาตัดต่อใส่

ในสิ่งมชีีวติ ท าให้สิ่งมีชีวตินั้นมสีมบัติ ตามตอ้งการ  

• เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ สามารถน าไปประยุกต์ ใช้

ในด้านต่าง ๆ เช่น สิ่งแวดล้อม นิตวิิทยาศาสตร์ 

การแพทย์การเกษตร และอุตสาหกรรม โดยการ ใช้

เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอต้องค านงึถึงความปลอดภัย 

ทางชีวภาพ ชีวจริยธรรม และผลกระทบต่อสังคม 

 

 ๑๒. สืบค้นข้อมูล และอธิบาย

เกี่ยวกับหลักฐาน ที่สนับสนุนและ

ข้อมูลที่ใชอ้ธิบายการเกิด 

วิวัฒนาการของสิ่งมชีีวิต 

• หลักฐานที่ท าให้เชื่อว่าสิ่งมีชีวติมวีิวัฒนาการ เช่น 

ซากดึกด าบรรพ์กายวิภาคเปรียบเทียบ วิทยา

เอ็มบริโอ การแพร่กระจายของสิ่งมีชีวติทาง 

ภูมศิาสตร์การศกึษาทางชีวภูมศิาสตร์และ ด้าน

ชีววิทยาระดับโมเลกุล  

• มนุษย์มกีารสบืสายวิวัฒนาการมาเป็นเวลานาน 

โดยมีหลักฐานที่สนับสนุนจากซากดึกด าบรรพ์ ของ
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บรรพบุรุษมนุษย์ที่ค้นพบ และจากการ เปรียบเทียบ

ล าดับเบสบน DNA ระหว่างมนุษย์ กับไพรเมตอื่นๆ 

 ๑๓. อธิบาย และเปรียบเทียบ

แนวคิดเกี่ยวกับ วิวัฒนาการของ

สิ่งมีชีวติของฌอง ลามาร์ก และ

ทฤษฎีเกี่ยวกับวิวัฒนาการของ

สิ่งมีชีวติ ของชาลส์ดาร์วิน 

• ฌอง ลามาร์ก ได้เสนอแนวคิดเพื่ออธิบายเกี่ยวกับ 

วิวัฒนาการของสิ่งมชีีวิตว่า สิ่งมีชีวติมีการ 

เปลี่ยนแปลงโครงสรา้งให้เข้ากับสภาพแวดล้อม โดย

อาศัยกฎการใช้และไม่ใช้และกฎแห่งการ ถ่ายทอด

ลักษณะที่เกิดขึน้มาใหม่  

• ชาลส์ดาร์วิน เสนอทฤษฎีเกี่ยวกับวิวัฒนาการ ของ

สิ่งมีชีวติว่า เกิดจากการคัดเลือกโดยธรรมชาติ โดย

สิ่งมีชีวติมีแนวโน้มที่จะให้ก าเนิดลูกที่มี ลักษณะ

แตกต่างกันจ านวนมาก แต่มีเพียง จ านวนหนึ่งที่

เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม สามารถมีชีวติรอด และ

ถ่ายทอดลักษณะ ที่เหมาะสมไปยังรุ่นต่อไปได้ 

 ๑๔. ระบุสาระส าคัญ และอธิบาย

เงื่อนไขของภาวะ สมดุลของฮาร์

ดี-ไวน์เบิรก์ ปัจจัยที่ท าให้เกิด 

การเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอล

ลีล ในประชากร พร้อมทั้ง

ค านวณหาความถี่ ของแอลลีล

และจโีนไทป์ของประชากร โดยใช้

หลักของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก 

• เมื่อประชากรอยู่ในภาวะสมดุลของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก 

โดยประชากรมีขนาดใหญ่ ไม่มีการถ่ายเทยีน 

ระหว่างประชากร ไม่เกิดมวิเทชัน สมาชิกทุกตัว มี

โอกาสผสมพันธุ์ได้เท่ากัน และไม่เกิดการคัดเลือก 

โดยธรรมชาติจะท าให้ความถี่ของแอลลลีของ 

ลักษณะนั้นไมเ่ปลี่ยนแปลงไม่วา่จะผ่านไปกี่รุ่น ก็ตาม 

เป็นผลใหล้ักษณะนั้นไมเ่กิดวิวัฒนาการ  

• การเปลี่ยนแปลงความถี่ของยีนหรอืแอลลีล ใน

ประชากร เกิดจากปัจจัยหลายประการ น าไปสู่ การ

เกิดวิวัฒนาการ 

 ๑๕. สืบค้นข้อมูล อภปิราย และ

อธิบาย กระบวนการเกิดสปีชีส์

ใหม่ของสิ่งมีชีวติ 

• สปีชีสใ์หม่จะเกิดขึ้นได้เมื่อไม่มกีารถ่ายเท 

เคลื่อนย้ายยีนระหว่างประชากรหนึ่งกับอีก 

ประชากรหนึ่ง ในรุ่นบรรพบุรุษ ท าให้ประชากร ทั้ง

สอง มีโครงสร้างทางพันธุกรรมที่แตกต่างกัน และ

วิวัฒนาการเกิดเป็นสปีชีสใ์หม่  

• ปัจจัยที่ท าให้เกิดสปีชีสใ์หม่อาจเกิดได้๒ แนวทาง 

คือ การเกิดสปีชีสใ์หม่จากการแบ่งแยกทาง 

ภูมศิาสตร์และการเกิดสปีชีส์ใหมใ่นเขตภูมิศาสตร์ 

เดียวกัน 

ม.๕ - - 
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ม.๖ ๑. อภปิรายความส าคัญของความ

หลากหลายทาง ชีวภาพ และ

ความเช่ือมโยงระหว่าง ความ

หลากหลายทางพันธุกรรม ความ

หลากหลาย ของสปีชสี์และความ

หลากหลายของระบบนิเวศ 

• ความหลากหลายทางชีวภาพ ประกอบด้วย ความ

หลากหลายทางพันธุกรรม ความหลากหลาย ของส

ปีชีสแ์ละความหลากหลายของระบบนิเวศ  

• การแปรผันทางพันธุกรรมท าให้เกิดความ 

หลากหลายทางพันธุกรรม ซึ่งสิ่งมีชีวติใดที่มี ความ

หลากหลายทางพันธุกรรมมากย่อมท าให้ มีโอกาส

อยู่รอดเพิ่มขึน้และสืบทอดลูกหลาน ต่อไปได้ 

 • สิ่งมีชีวติที่ด ารงชีวติอยู่ในสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ได้

ผา่นกระบวนการคัดเลือกโดยธรรมชาติ หรอืโดย

มนุษย์มาเป็นระยะเวลายาวนาน หลายช่ัวรุ่นซึ่งอาจ

เกิดเป็นสปีชีสใ์หม่สง่ผลให้ เกิดความหลากหลาย

ของสปีชสี์  

• แหล่งที่อยู่อาศัยแตล่ะแหล่งที่สิ่งมชีีวิตอาศัยอยู่นั้น 

จะมีองค์ประกอบของปัจจัยทางกายภาพ และปัจจัย

ทางชีวภาพที่แตกต่างกัน ท าให้เกิด ความ

หลากหลายของระบบนิเวศ 

 ๒. อธิบายการเกิดเซลล์เริ่มแรกของ

สิ่งมีชีวติ และวิวัฒนาการของ

สิ่งมีชีวติเซลล์เดียว 

• จุดเริ่มต้นของววิัฒนาการของเซลล์เกิดจาก 

โมเลกุลของสารอินทรีย์โดยเซลล์รูปแบบแรก ที่

เกิดขึ้นคอื เซลล์โพรคาริโอต และมีววิัฒนาการ 

ขึน้มาเป็นเซลล์ยูคารโิอต และจากสิ่งมชีีวิต เซลล์

เดียว เป็นสิ่งมีชีวติหลายเซลล์ที่มีโครงสรา้ง แบบงา่ย 

ๆ จนกลายมาเป็นสิ่งมีชีวติหลายเซลล์ ที่มโีครงสรา้ง

ซับซ้อนมากขึ้นตามล าดับ 

 ๓. อธิบายลักษณะส าคัญ และ

ยกตัวอย่างสิ่งมีชีวติ กลุ่ม

แบคทีเรยี สิ่งมีชีวิตกลุ่มโพรทิสต์

สิ่งมีชีวติ กลุ่มพชื สิ่งมีชีวติกลุ่ม

ฟังไจ และสิ่งมีชีวติ กลุ่มสัตว 

• แบคทีเรยีเป็นสิ่งมีชีวติพวกโพรคารโิอต ผนังเซลล์ 

มีเพปทิโดไกลแคนเป็นองค์ประกอบส าคัญ แบคทีเรยี

ทั่วไปสร้างอาหารเองไม่ได้ด ารงชีวติ แบบผูส้ลาย

สารอินทรีย์หรือแบบปรสิต แตแ่บคทีเรยีบางกลุ่ม 

เชน่ ไซยาโนแบคทีเรยี สร้างอาหารเองได้จาก

กระบวนการสังเคราะห์ ด้วยแสง  

• โพรทิสต์เป็นสิ่งมีชีวิตพวกยูคาริโอต มีลักษณะ 

หลากหลาย ทั้งที่เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวหรือ 

สิ่งมีชีวติหลายเซลล์ที่ยังไม่พัฒนาไปเป็นเนือ้เยื่อ อาจ

มีหรอืไม่มีผนังเซลล์เป็นส่วนประกอบของเซลล์  
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• พืชเป็นสิ่งมีชีวติหลายเซลล์พวกยูคาริโอต มีผนัง

เซลล์ ซึ่งมีเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบ มวีัฏจักรชีวติ 

แบบสลับ และมีระยะเอ็มบริโอในการสบืพันธุ์ แบบ

อาศัยเพศ พืชสร้างอาหารเองได้จาก กระบวนการ

สังเคราะหด์้วยแสง  

• ฟังไจเป็นสิ่งมีชีวติพวกยูคาริโอต มีทั้งสิ่งมีชีวติ 

เซลล์เดียวและหลายเซลล์เซลล์ของฟังไจยังไม่ 

พัฒนาไปเป็นเนือ้เยื่อ ผนังเซลล์มไีคทินเป็น 

องค์ประกอบส าคัญ ฟังไจสร้างอาหารเองไม่ได้และ 

ด ารงชีวติแบบผูส้ลายสารอินทรีย์หรอืแบบปรสิต  

• สัตว์เป็นสิ่งมีชีวติหลายเซลล์พวกยูคาริโอต ไม่

สามารถสร้างอาหารเองได้ต้องได้รับอาหาร จาก

สิ่งมีชีวติอื่น สว่นใหญ่มีระบบย่อยอาหาร บางชนิด

อาจเป็นปรสิต สัตว์มรีะยะเอ็มบริโอ ในการสบืพันธุ์

แบบอาศัยเพศ  

• สัตว์อาจแบ่งเป็นกลุ่มย่อยโดยพิจารณาลักษณะ 

ต่าง ๆ คอื เนื้อเยื่อสมมาตร การเปลี่ยนแปลงของ 

บลาสโทพอร์การเจริญในระยะตัวอ่อน ท าให้ อาจ

แบ่งสัตวเ์ป็นกลุ่มย่อย เชน่ กลุ่มฟองน้ า กลุ่มไฮดรา 

กลุ่มหนอนตัวแบน กลุ่มหอยและ หมกึ กลุ่มไส้เดือน

ดิน กลุ่มหนอนตัวกลม กลุ่มสัตวท์ี่มขีาเป็นปล้อง 

กลุ่มดาวทะเลและ ปลิงทะเล และกลุ่มสัตว์ที่มีโนโท

คอร์ด 

 ๔. อธิบาย และยกตัวอย่างการ

จ าแนกสิ่งมชีีวิต จากหมวดหมู่

ใหญ่จนถึงหมวดหมูย่่อย และ

วิธีการ เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ใน

ล าดับขั้นสปีชีส์  

๕. สร้างไดโคโทมัสคีย์ในการระบุ

สิ่งมีชีวติหรอื ตัวอย่างที่ก าหนด

ออกเป็นหมวดหมู 

• การจ าแนกสิ่งมชีีวิตออกเป็นหมวดหมู่เป็นล าดับ 

ขั้นตา่ง ๆ เริ่มจากหมวดหมู่ใหญ่แล้วแบ่งเป็น 

หมวดหมู่ย่อย มีดังนีค้ิงดอม ไฟลัม คลาสออร์เดอร์ 

แฟมลิีจนีัส และสปีชีส์  

• ชื่อวทิยาศาสตร์ของสิ่งมชีีวิตในล าดับขั้น สปีชีส์ 

ที่ตัง้ขึ้นตามระบบทวินามเพื่อใชใ้นการระบุถึง 

สิ่งมีชีวติแตล่ะชนิดให้มีความเข้าใจถูกต้องตรงกัน 

ประกอบด้วย ๒ ส่วน โดยส่วนแรกเป็น ช่ือสกุล ส่วน

หลังเป็นค าที่ระบุลักษณะพิเศษของสิ่งมีชีวติ ชนิดนั้น 

หรอืเป็นค าที่มคีวามหมายเฉพาะ โดยทั้ง ๒ ส่วนนี้
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ต้องเป็นภาษาละติน  

• ไดโคโทมัสคีย์เป็นเครื่องมอืที่ใชเ้พื่อระบุหมวดหมู่ 

ของสิ่งมีชีวติล าดับขั้นต่างๆโดยมีหลักเกณฑ์ ในการ

น าลักษณะที่ต่างกันของสิ่งมีชีวติ มาพิจารณาเป็นคู่ 

 • วิทเทเกอร์เสนอแนวความคิดที่ว่าสิ่งมีชีวติพวก ยู

คารโิอตมีวิวัฒนาการมาจากสิ่งมีชีวติพวก โพรคาริ

โอต และจ าแนกสิ่งมีชีวติเป็น ๕ คิงดอม 

ประกอบด้วย มอเนอรา โพรทิสตา พืช ฟังไจ และ

สัตว์  

• โวสซ์และคณะ จ าแนกสิ่งมีชีวติเป็น ๓ โดเมน 

ประกอบด้วย แบคทีเรยี อาร์เคีย และยูคารีอา โดย

แนวความคิดการจ าแนกสิ่งมีชีวติแต่ละโดเมน เป็น

กลุ่มย่อยจะใช้หลักที่วา่สิ่งมีชีวติในกลุ่มเดียวกัน มี

สายวิวัฒนาการมาจากบรรพบุรุษร่วมกัน 

 



สาระชีววทิยา 

                   ๓. เข้าใจส่วนประกอบของพืช การแลกเปลี่ยนแก๊สและคายน้ าของพืช การล าเลียงของพชื 

การสังเคราะห์ด้วยแสง การสบืพันธุ์ของพืชดอกและการเจรญิเติบโต และการ ตอบสนองของพืช รวมทั้งน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

ชั้น ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 

ม.๔ - - 

ม.๕ ๑. อธิบายเกี่ยวกับชนิดและลักษณะ

ของเนื้อเยื่อพชื และเขียนแผนผัง

เพื่อสรุปชนิดของเนื้อเยื่อพชื 

• เนือ้เยื่อพชืแบ่งเป็น ๒ กลุ่มใหญ่คือ เนือ้เยื่อเจริญ 

และเนื้อเยื่อถาวร  

• เนือ้เยื่อเจริญแบ่งเป็นเนื้อเยื่อเจรญิส่วนปลาย 

เนือ้เยื่อเจริญเหนอืข้อ และเนือ้เยื่อเจริญด้านข้าง  

• เนือ้เยื่อถาวรเปลี่ยนแปลงมาจากเนื้อเยื่อเจรญิ 

เนือ้เยื่อถาวรอาจแบ่งได้เป็น ๓ ระบบ คอื ระบบ 

เนือ้เยื่อผิว ระบบเนือ้เยื่อพื้น และระบบเนื้อเยื่อ ท่อ

ล าเลียง ซึ่งท าหนา้ที่ต่างกัน 

 ๒. สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบ

โครงสรา้ง ภายในของรากพืชใบ

เลี้ยงเดี่ยวและรากพืช ใบเลี้ยงคู่

จากการตัดตามขวาง 

• ราก คือ สว่นแกนของพืชที่โดยทั่วไปเจริญอยู่ ใต้

ระดับผวิดิน ท าหน้าที่ยึดหรือค้ าจุนให้พืช 

เจริญเติบโตอยู่กับที่ได้และยังมีหน้าที่ส าคัญใน การ

ดูดน้ าและธาตุอาหารในดิน เพื่อส่งไปยังส่วน ต่าง ๆ 

ของพชื  

• โครงสร้างภายในของปลายรากที่ตัดตามยาว 

ประกอบด้วย เนือ้เยื่อเจริญ แบ่งเป็นบริเวณต่างๆ 

คือ บริเวณหมวกราก บริเวณเซลล์ก าลังแบ่งตัว 

บริเวณเซลล์ขยายตัวตามยาว และบริเวณที่เซลล ์มี

การเปลี่ยนแปลงไปท าหน้าที่เฉพาะและเจรญิ เติบโต

เต็มที่  

• โครงสร้างภายในของรากระยะการเติบโตปฐมภูมิ 

เมื่อตัดตามขวางจะเห็นโครงสรา้งแบ่งเป็น ๓ ช้ัน 

เรียงจากด้านนอกเข้าไป คอื ช้ันเอพิเดอร์มิส ช้ันคอร์

เทกซ์และช้ันสตลี ในช้ันสตีลจะพบ มัดท่อล าเลียงที่มี

ลักษณะแตกต่างกันใน พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพชืใบ

เลี้ยงคู่ 

• โครงสร้างภายในของรากระยะการเติบโตทุติยภูมิ 

ช้ันเอพิเดอร์มิสจะถูกแทนที่ด้วยชัน้เพริเดิร์ม ซึ่งมี 

คอร์กเป็นเนือ้เยื่อส าคัญ ช้ันคอร์เทกซ์อาจมกีาร 



ชั้น ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 

เปลี่ยนแปลงเกิดเซลล์ที่ท าใหม้ีความแข็งแรง เพิ่มขึน้ 

หรอืเกิดเซลล์ที่สะสมอาหารเพิ่มขึ้น ส่วนลักษณะมัด

ท่อล าเลียงจะเปลี่ยนไป เนื่องจาก มีการสร้างเนื้อเยื่อ

ล าเลียงเพิ่มขึ้น 

 ๓. สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบ

โครงสรา้ง ภายในของล าต้นพืช

ใบเลี้ยงเดี่ยวและล าต้นพืช ใบ

เลี้ยงคู่จากการตัดตามขวาง 

• ล าตน้ คอื สว่นแกนของพืชที่โดยทั่วไปเจรญิ อยู่

เหนอืระดับผวิดินถัดขึ้นมาจากราก ท าหน้าที่ สร้าง

ใบและชูใบ ล าเลียงน้ า ธาตุอาหาร และ อาหารที่พืช

สร้างขึ้นส่งไปยังส่วนต่าง ๆ  

• โครงสร้างภายในของล าต้นระยะการเติบโตปฐมภูมิ 

เมื่อตัดตามขวางจะเห็นโครงสรา้งแบ่งเป็น ๓ ช้ัน 

เรียงจากด้านนอกเข้าไป คอื ช้ันเอพิเดอร์มิส ช้ันคอร์

เทกซ์และช้ันสตลี ซึ่งช้ันสตีลจะพบมัด ท่อล าเลียงที่มี

ลักษณะแตกต่างกันในพืช ใบเลี้ยงเดี่ยว และพืชใบ

เลี้ยงคู่  

• ล าตน้ในระยะการเติบโตทุติยภูมิจะมีเส้นรอบวง 

เพิ่มขึน้ และมีโครงสร้างแตกต่างจากเดิม เนื่องจาก 

มีการสร้างเนื้อเยื่อเพริเดิร์ม และเนื้อเยื่อ ท่อล าเลียง

ทุติยภูมิเพิ่มขึ้น 

 ๔. สังเกต และอธิบายโครงสร้าง

ภายในของใบพืช จากการตัดตาม

ขวาง 

• ใบมีหน้าที่สังเคราะหด์้วยแสง แลกเปลี่ยนแก๊ส และ

คายน้ า ใบของพชืดอกประกอบด้วย ก้านใบ แผ่นใบ 

เส้นกลางใบ และเส้นใบ พชืบางชนิดอาจ ไม่มกี้านใบ 

ที่โคนก้านใบอาจพบหรือไม่พบหูใบ  

• โครงสร้างภายในของใบตัดตามขวาง ประกอบด้วย 

เนือ้เยื่อ ๓ กลุ่ม ได้แก่ เอพิเดอร์มสิ มโีซฟิลล์ และ

เนือ้เยื่อท่อล าเลียง 

 ๕. สืบค้นข้อมูล สังเกต และอธิบาย

การแลกเปลี่ยน แก๊สและการคาย

น้ าของพืช 

• พืชมีการแลกเปลี่ยนแก๊สและการคายน้ าผ่านทาง 

ปากใบเป็นส่วนใหญ่ ปากใบพบได้ที่ใบและ ล าตน้

อ่อน เมื่อความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ ภายนอกต่ ากว่า

ความช้ืนสัมพัทธ์ภายในใบพืช ท าให้น้ าภายในใบพืช

ระเหยเป็นไอออกมาทาง รูปากใบ เรยีกว่า การคาย

น้ า 

• ความชืน้ในอากาศ ลม อุณหภูมิสภาพน้ าในดิน 

ความเข้มของแสง เป็นปัจจัยที่มผีลตอ่การคายน้ า 



ชั้น ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 

ของพชื 

 ๖. สืบค้นข้อมูล และอธิบายกลไก

การล าเลียงน้ า และธาตุอาหาร

ของพชื  

๗. สืบค้นข้อมูล อธิบาย

ความส าคัญของธาตุอาหาร และ

ยกตัวอย่างธาตุอาหารที่ส าคัญที่

มีผลต่อ การเจรญิเติบโตของพชื 

• พืชดูดน้ าและธาตุอาหารต่าง ๆ จากดิน โดยเซลล์ 

ขนรากแล้วล าเลียงผา่นช้ันคอร์เทกซ์เข้าสู่ เนือ้เยื่อ

ล าเลียงน้ าในช้ันสตีลซึ่งเป็นการดูดน้ าจากดิน สู่

เนือ้เยื่อล าเลียงน้ าในแนวระนาบ และล าเลียง ไปยัง

ส่วนตา่ง ๆ ของพืชในแนวดิ่ง 

• ในสภาวะปกติการล าเลียงน้ าจากรากสู่ยอด ของ

พืชอาศัยแรงดึงจากการคายน้ า รว่มกับ แรงโคฮีชัน 

แรงแอดฮีชัน  

• ในภาวะที่บรรยากาศมคีวามชื้นสัมพัทธ์สูงมาก จน

ไม่สามารถเกิดการคายน้ าได้ตามปกติน้ าที่ เข้าไปใน

เซลล์รากจะท าให้เกิดแรงดันเรียกว่า แรงดันราก ท า

ให้เกิดปรากฏการณก์ัตเตชัน  

• พืชแต่ละชนิดตอ้งการปริมาณและชนิดของ ธาตุ

อาหารแตกต่างกัน สามารถน าความรู้ เกี่ยวกับ

สมบัติของธาตุอาหารชนิดต่างๆ ที่มีผลตอ่ การ

เจริญเติบโตของพชืในสารละลายธาตุ 

 ๘. อธิบายกลไกการล าเลียงอาหาร

ในพืช 

• อาหารที่ได้จากกระบวนการสังเคราะหด์้วยแสง 

จากแหล่งสร้าง จะถูกเปลี่ยนแปลงเป็นซูโครส และ

ล าเลียงผ่านทางท่อโฟลเอ็ม โดยอาศัยกลไก การ

ล าเลียงอาหารในพืชซึ่งเกี่ยวข้องกับแรงดันน้ า ไปยัง

แหลง่รับ 

 ๙. สืบค้นข้อมูล และสรุปการศกึษา

ที่ได้จากการ ทดลองของ

นักวิทยาศาสตร์ในอดีตเกี่ยวกับ 

กระบวนการสังเคราะหด์้วยแสง 

• การศกึษาค้นคว้าของนักวิทยาศาสตร์ในอดีต ท าให้

ได้ความรูเ้กี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์ ด้วยแสง

มาเป็นล าดับขั้นจนได้ข้อสรุปว่า คารบ์อนไดออกไซด์

และน้ า เป็นวัตถุดิบที่พชืใช้ ในกระบวนการ

สังเคราะหด์้วยแสง และผลผลติ ที่ได้คือ น้ าตาล 

ออกซิเจน 

 ๑๐. อธิบายขั้นตอนที่เกิดขึ้นใน

กระบวนการ สังเคราะหด์้วยแสง

ของพชื C3 

• กระบวนการสังเคราะหด์้วยแสงมี๒ ขั้นตอน คอื 

ปฏิกิรยิาแสง และการตรึงคาร์บอนไดออกไซด ์ 

• ปฏิกิรยิาแสงเป็นปฏิกิรยิาที่เปลี่ยนพลังงานแสง 

เป็นพลังงานเคมีโดยแสงออกซิไดส์โมเลกุลสารสี ที่

ไทลาคอยด์ของคลอโรพลาสต์ท าให้เกิดการ 



ชั้น ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 

ถ่ายทอดอิเล็กตรอน ได้ผลิตภัณฑ์เป็น ATP และ 

NADPH+ H+ ในสโตรมาของคลอโรพลาสต์  

• การตรึงคาร์บอนไดออกไซด์เกิดในสโตรมา โดยใช้ 

RuBP และเอนไซม์รูบิสโก ได้สารที่ประกอบด้วย 

คารบ์อน ๓ อะตอม คอื PGA โดยใช้ATP และ 

NADPH ที่ได้จากปฏิกิรยิาแสงไปรีดวิซ์ สารประกอบ

คารบ์อน ๓ อะตอม ได้เป็นน้ าตาล ที่มคีารบ์อน ๓ 

อะตอม คอื PGAL ซึ่งส่วนหนึ่ง จะถูกน าไปสร้าง 

RuBP กลับคืนเป็นวัฏจักร โดยพืช C3 จะมีการตรึง

คารบ์อนไดออกไซด์ด้วย วัฏจักรคัลวินเพียงอย่าง

เดียว 

 ๑๑. เปรียบเทียบกลไกการตรงึ

คารบ์อนไดออกไซด์ ในพืช C3 

พืช C4 และ พืช CAM 

• พืช C4 ตรงึคาร์บอนอนินทรีย์๒ ครั้ง ครั้งแรก 

เกิดขึ้นที่เซลล์มโีซฟิลล์โดย PEP และเอนไซม์ เพบ

คารบ์อกซิเลส ได้สารประกอบที่มคีารบ์อน ๔ 

อะตอม คอื OAA ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลง ทางเคมี

ได้สารประกอบที่มคีาร์บอน ๔ อะตอม คือ กรดมา

ลิก ซึ่งจะถูกล าเลียงไปจนถึงเซลล์ บันเดิลชทีและ

ปล่อยคารบ์อนไดออกไซด์ ในคลอโรพลาสตเ์พื่อใช้

ในวัฏจักรคัลวินต่อไป  

• พืช CAM มีกลไกในการตรึงคารบ์อนไดออกไซด์ 

คล้ายพืช C4 แตม่ีการตรงึคาร์บอนอนินทรีย์ ทั้ง ๒ 

ครั้งในเซลล์เดียวกัน โดยเซลล์มกีารตรึง คารบ์อนอ

นินทรีย์ครัง้แรกในเวลากลางคนื และปล่อยออกมา

ในเวลากลางวันเพื่อใช้ใน วัฏจักรคัลวินตอ่ไป 

 ๑๒. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และ

สรุปปัจจัยความเข้ม ของแสง 

ความเข้มข้นของ

คารบ์อนไดออกไซด์ และ

อุณหภูมิที่มีผลต่อการสังเคราะห์

ด้วยแสง ของพชื 

• ปัจจัยที่มผีลต่อการสังเคราะหด์้วยแสง เช่น ความ

เข้มของแสง ความเข้มขน้ของ คารบ์อนไดออกไซด์

อุณหภูมิปริมาณน้ าในดิน ธาตุอาหาร อายุใบ 

 ๑๓. อธิบายวัฏจักรชีวิตแบบสลับ

ของพชืดอก 

• พืชดอกมีวัฏจักรชีวิตแบบสลับ ประกอบด้วย ระยะ

ที่สรา้งสปอร์เรียก ระยะสปอโรไฟต์(2n) และระยะที่

สร้างเซลล์สบืพันธุ์เรยีก ระยะแกมโีทไฟต์(n) • 
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ส่วนประกอบของดอกที่เกี่ยวข้องกับการสบืพันธุ์ 

โดยตรงคือช้ันเกสรเพศผูแ้ละช้ันเกสรเพศเมีย ซึ่ง

จ านวนรังไข่เกี่ยวข้องกับการเจรญิเป็นผล ชนิดต่าง ๆ 

 ๑๔. อธิบาย และเปรียบเทียบ

กระบวนการสร้าง เซลล์สบืพันธุ์

เพศผูแ้ละเพศเมียของพชืดอก 

และอธิบายการปฏิสนธิของพืช

ดอก 

• พืชดอกสร้างไมโครสปอร์และเมกะสปอร์ซึ่งอาจ 

สร้างในดอกเดียวกันหรือต่างดอกหรอืต่างต้นกัน  

• การสร้างไมโครสปอร์ของพืชดอกเกิดขึ้นโดย ไมโค

รสปอร์มาเทอร์เซลล์แบ่งเซลล์แบบ ไมโอซิสได้ไมโค

รสปอร์โดยไมโครสปอร์นี้ แบ่งเซลล์แบบไมโทซิสได้๒ 

เซลล์คือ ทิวบ์เซลล ์และเจเนอเรทิฟเซลล์เมื่อมีการ

ถ่ายเรณูไปตกบน ยอดเกสรเพศเมีย ทิวบ์เซลล์จะ

งอกหลอดเรณู และเจเนอเรทิฟเซลล์แบ่งไมโทซิสได้

เซลล์สบืพันธุ ์เพศผู๒้ เซลล์  

• การสร้างเมกะสปอร์เกิดขึ้นภายในออวุลในรังไข่ 

โดยเซลล์ที่เรียกว่า เมกะสปอร์มาเทอร์เซลล์ แบ่งไม

โอซิสได้เมกะสปอร์ซึ่งในพืชส่วนใหญ่ จะเจริญ

พัฒนาต่อไปได้เพียง ๑ เซลล์ที่เหลืออกี ๓ เซลล์จะ

ฝอ่ เมกะสปอร์จะแบ่งไมโทซิส ๓ ครั้ง ได้๘ 

นิวเคลียส ที่ประกอบด้วย ๗ เซลล์โดยมี ๑ เซลล์ที่

ท าหนา้ที่เป็นเซลล์สบืพันธุ์เรยีก เซลล์ไข่ส่วนอกี ๑ 

เซลล์มี ๒ นิวเคลียส เรียก โพลาร์นวิคลีไอ  

• การปฏิสนธิของพชืดอกเป็นการปฏิสนธิคู่ โดย คู่

หนึ่งเป็นการรวมกันของสเปิร์มเซลล์หนึ่ง กับเซลล์ไข่

ได้เป็นไซโกต ซึ่งจะเจริญและพัฒนา ไปเป็นเอ็มบริโอ 

และอีกคู่หนึ่งเป็นการรวมกัน ของสเปิรม์อีกเซลล์

หนึ่งกับโพลาร์นวิคลีไอ ได้เป็นเอนโดสเปิรม์

นิวเคลียสซึ่งจะเจริญและพัฒนา ต่อไปเป็นเอนโด

สเปิรม์ 

 ๑๕. อธิบายการเกิดเมล็ดและการ

เกิดผลของพืชดอก โครงสรา้ง

ของเมล็ดและผล และยกตัวอย่าง 

การใชป้ระโยชน์จากโครงสร้าง

ต่างๆของเมล็ด และผล 

• ภายหลังการปฏิสนธิออวุลจะมีการเจรญิ และ

พัฒนาไปเป็นเมล็ด และรังไข่จะมีการเจรญิ และ

พัฒนาไปเป็นผล 

• โครงสร้างของเมล็ดประกอบด้วย เปลือกเมล็ด 

เอ็มบริโอ และเอนโดสเปิรม์ โครงสร้างของผล 

ประกอบด้วย ผนังผล และเมล็ด ซึ่งแต่ละส่วน ของ
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โครงสรา้งจะมีประโยชน์ต่อพืชเองและต่อ สิ่งมีชีวติ

อืน่ 

 ๑๖. ทดลอง และอธิบายเกี่ยวกับ

ปัจจัยต่าง ๆ ที่มี ผลตอ่การงอก

ของเมล็ด สภาพพักตัวของเมล็ด 

และบอกแนวทางในการแก้สภาพ

พักตัว ของเมล็ด 

• เมล็ดที่เจรญิเต็มที่จะมีการงอกโดยมีปัจจัยต่าง ๆ 

ที่มผีลตอ่การงอกของเมล็ด เช่น น้ าหรอืความชืน้ 

ออกซิเจน อุณหภูมแิละแสง เมล็ดบางชนิด สามารถ

งอกได้ทันทีแต่เมล็ดบางชนิดไม่สามารถ งอกได้ทันที

เพราะอยู่ในสภาพพักตัว  

• เมล็ดบางชนิดมีสภาพพักตัวเนื่องจากมีปัจจัย บาง

ประการที่มีผลยับยั้งการงอกของเมล็ด ซึ่งสภาพพัก

ตัวของเมล็ดสามารถแก้ไขได้หลายวิธี ตามปัจจัยที่

ยับยั้ง 

 ๑๗. สืบค้นข้อมูล อธิบายบทบาท

และหน้าที่ของ ออกซิน ไซโทไค

นิน จบิเบอเรลลิน เอทิลีน และ

กรดแอบไซซิก และอภปิราย

เกี่ยวกับ การน าไปใช้ประโยชน์

ทางการเกษตร  

๑๘. สืบค้นข้อมูล ทดลอง และ

อภปิรายเกี่ยวกับ สิ่งเร้าภายนอก

ที่มผีลตอ่การเจรญิเติบโต ของ

พืช 

• พืชสร้างสารควบคุมการเจรญิเติบโตหลายชนิด ที่

ส่วนตา่ง ๆ ซึ่งสารนี้เป็นสิ่งเร้าภายในที่มีผล ต่อการ

เจริญเติบโตของพชืเช่น ออกซิน ไซโทไคนิน จบิเบอ

เรลลิน เอทิลีน และกรดแอบไซซิก 

• แสงสว่าง แรงโน้มถ่วงของโลก สารเคมีและน้ า เป็น

สิ่งเร้าภายนอกที่มีผลต่อการเจรญิเติบโต ของพชื  

• ความรูเ้กี่ยวกับการตอบสนองตอ่สิ่งเร้าภายใน และ

สิ่งเร้าภายนอกที่มีผลต่อการเจรญิเติบโต ของพชื 

สามารถน ามาประยุกต์ใช้ควบคุม การเจรญิเติบโต

ของพชื เพิ่มผลผลติ และยืดอายุ ผลผลิตได้ 

ม.๖ - – 

 



สาระชีววทิยา 

       ๔. เข้าใจการย่อยอาหารของสัตว์และมนุษย์ การหายใจและการแลกเปลี่ยนแก๊ส การล าเลียง

สารและการหมุนเวียนเลือด ภูมิคุม้กันของร่างกาย การขับถ่าย การรับรู้ และการตอบสนอง การเคลื่อนที่ 

การสบืพันธุ์และการเจรญิเติบโต ฮอรโ์มนกับ การรักษาดุลยภาพ และพฤติกรรมของสัตว์ รวมทั้งน าความรู้

ไปใช้ประโยชน 
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ม.๔ - - 

ม.๕ 

 

๑. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และ

เปรียบเทียบโครงสรา้ง และ

กระบวนการย่อยอาหารของสัตว์

ที่ไม่มี ทางเดินอาหาร สัตว์ที่มี

ทางเดินอาหาร แบบไม่สมบูรณ์

และสัตว์ที่มีทางเดินอาหาร แบบ

สมบูรณ์ 

 ๒. สังเกต อธิบาย การกินอาหาร

ของไฮดรา และพลานาเรีย 

• รา มกีารปล่อยเอนไซม์ออกมาย่อยอาหาร นอก

เซลล์ส่วนอะมีบาและพารามีเซียมมีการย่อย อาหาร

ภายในฟูดแวคิวโอลโดยเอนไซม์ใน ไลโซโซม 

• ฟองน้ า ไม่มีทางเดินอาหารแตจ่ะมีเซลล์พิเศษ ท า

หนา้ที่จับอาหารเข้าสู่เซลล์แล้วย่อยภายในเซลล์ โดย

เอนไซม์ในไลโซโซม  

• ไฮดราและพลานาเรีย มทีางเดินอาหาร แบบไม่

สมบูรณ์จะกินอาหารและขับกากอาหาร ออกทาง

เดียวกัน  

• ไส้เดือนดิน แมลง สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังสว่นใหญ่ 

และสัตว์มกีระดูกสันหลังจะมีทางเดินอาหาร แบบ

สมบูรณ์ 

 ๓. อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้าง หนา้ที่

และ กระบวนการย่อยอาหาร 

และการดูดซึม สารอาหารภายใน

ระบบย่อยอาหารของมนุษย 

• การย่อยอาหารของมนุษย์ประกอบด้วย การย่อย 

เชงิกลโดยการบดอาหารให้มีขนาดเล็กลง และ การ

ย่อยทางเคมีโดยอาศัยเอนไซม์ในทางเดิน อาหาร ท า

ให้โมเลกุลของอาหารมีขนาดเล็ก จนเซลล์สามารถ

ดูดซึมและน าไปใช้ได้  

• การย่อยอาหารของมนุษย์เกิดขึน้ที่ชอ่งปาก 

กระเพาะอาหาร และล าไส้เล็ก  

• สารอาหารที่ย่อยแล้ว วิตามินบางชนิด และ ธาตุ

อาหารจะถูกดูดซึมที่วิลลัสเข้าสู่หลอดเลือดฝอย 

แล้วผ่านตับก่อนเข้าสู่หัวใจ ส่วนสารอาหาร ประเภท

ลิพิดและวติามินที่ละลายในไขมัน จะถูกดูดซึมเขา้สู่

หลอดน้ าเหลอืงฝอย 

• อาหารที่ไม่ถูกย่อยหรอืย่อยไม่ได้จะเคลื่อนต่อไป 

ยังล าไส้ใหญ่ น้ า ธาตุอาหาร และวิตามินบางสว่น 
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ดูดซึมเขา้สู่ผนังล าไส้ใหญ่ ที่เหลอืเป็นกากอาหาร จะ

ถูกก าจัดออกทางทวารหนัก 

 ๔. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และ

เปรียบเทียบโครงสรา้ง ที่ท า

หนา้ที่แลกเปลี่ยนแก๊สของฟองน้ า 

ไฮดรา พลานาเรีย ไส้เดือนดิน 

แมลง ปลา กบ และนก  

๕. สังเกต และอธิบายโครงสร้าง

ของปอดในสัตว์ เลี้ยงลูกด้วย

น้ านม 

• ไส้เดือนดินมกีารแลกเปลี่ยนแก๊สผา่นเซลล์บริเวณ 

ผวิหนังที่เปียกชืน้  

• แมลงมีการแลกเปลี่ยนแก๊สโดยผา่นทางท่อลม ซึ่ง

แตกแขนงเป็นท่อลมฝอย 

• ปลาเป็นสัตว์น้ ามีการแลกเปลี่ยนแก๊สที่ละลาย อยู่

ในน้ าผ่านเหงือก 

 • สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกใช้ปอดและผวิหนัง ในการ

แลกเปลี่ยนแก๊ส  

• สัตว์เลือ้ยคลาน สัตวป์ีก และสัตว์เลี้ยงลูก ด้วย

น้ านมอาศัยปอดในการแลกเปลี่ยนแก๊ส 

 ๖. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสรา้งที่

ใช้ในการ แลกเปลี่ยนแก๊ส และ

กระบวนการแลกเปลี่ยน แก๊ส

ของมนุษย์  

๗. อธิบายการท างานของปอด และ

ทดลองวัด ปริมาตรของอากาศใน

การหายใจออกของมนุษย 

• ทางเดินหายใจของมนุษย์ประกอบด้วย ช่องจมูก 

โพรงจมูก คอหอย กล่องเสียง ท่อลม หลอดลม และ

ถุงลมในปอด  

• ปอดเป็นบริเวณที่มกีารแลกเปลี่ยนแก๊สระหว่าง ถุง

ลมกับหลอดเลือดฝอย และบริเวณเซลล์ของ เนือ้เยื่อ

ต่าง ๆ มกีารแลกเปลี่ยนแก๊ส โดยการ แพร่ผ่าน

หลอดเลือดฝอยเช่นกัน 

 • การหายใจเข้าและการหายใจออกเกิดจาก การ

เปลี่ยนแปลงความดันของอากาศภายในปอด โดย

การท างานรว่มกันของกล้ามเนือ้กะบังลม และ

กล้ามเนือ้ระหว่างกระดูกซี่โครง และควบคุม โดย

สมองสว่นพอนส์และเมดัลลาออบลองกาตา 

 ๘. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และ

เปรียบเทียบระบบ หมุนเวียน

เลือดแบบเปิดและระบบ

หมุนเวียน เลือดแบบปิด  

๙. สังเกต และอธิบายทิศทางการ

ไหลของเลือด และการเคลื่อนที่

ของเซลล์เม็ดเลือดในหางปลา 

และสรุปความสัมพันธ์ระหว่าง

ขนาดของหลอดเลือด กับ

• สิ่งมีชีวติเซลล์เดียวและสัตว์ที่มโีครงสรา้งรา่งกาย 

ไม่ซับซ้อนมีการล าเลียงสารตา่ง ๆ โดยการแพร่ 

ระหว่างเซลล์กับสิ่งแวดล้อม  

• สัตว์ที่มีโครงสร้างร่างกายซับซ้อนจะมีการล าเลียง 

สารโดยระบบหมุนเวียนเลือด ซึ่งประกอบด้วย หัวใจ 

หลอดเลือด และเลอืด 

• ระบบหมุนเวียนเลือดมี๒ แบบ คอื ระบบ 

หมุนเวียนเลือดแบบเปิดและระบบหมุนเวียนเลือด 

แบบปิด  
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ความเร็วในการไหลของเลือด • ระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดพบในสัตว์จ าพวก 

หอย แมลง กุ้ง ส่วนระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิด 

พบในไส้เดือนดนิและสัตว์มีกระดูกสันหลัง 

 ๑๐. อธิบายโครงสร้างและการ

ท างานของหัวใจ และหลอดเลือด

ในมนุษย์  

๑๑. สังเกต และอธิบายโครงสร้าง

หัวใจของสัตว์ เลี้ยงลูกด้วยน้ านม 

ทิศทางการไหลของเลือด ผ่าน

หัวใจของมนุษย์และเขยีนแผนผัง

สรุป การหมุนเวียนเลือดของ

มนุษย์  

๑๒. สืบค้นข้อมูล ระบุความ

แตกต่างของ เซลล์เม็ดเลือดแดง 

เซลล์เม็ดเลือดขาว เพลตเลต 

และพลาสมา  

๑๓. อธิบายหมูเ่ลือดและหลักการ

ให้และรับเลือด ในระบบ ABO 

และระบบ Rh 

• ระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย์ประกอบด้วย หัวใจ 

หลอดเลือด และเลอืด ซึ่งเลือดไหลเวียน อยู่เฉพาะ

ในหลอดเลือด  

• หัวใจมีเอเตรียมท าหน้าที่รับเลือดเข้าสู่หัวใจ และ 

เวนตริเคิลท าหน้าที่สูบฉีดเลือดออกจากหัวใจ โดยมี

ลิน้กั้นระหว่างเอเตรียมกับเวนตรเิคิล และ ระหว่าง

เวนตริเคิลกับหลอดเลือดที่น าเลอืด ออกจากหัวใจ 

• เลือดออกจากหัวใจทางหลอดเลือดเอออตาร์ อาร์

เตอรีอาร์เตอริโอล หลอดเลือดฝอย เวนูล เวน 

และเวนาคาวา แล้วเข้าสู่หัวใจ  

• ขณะที่หัวใจบีบตัวสูบฉีดเลือด ท าให้เกิด ความดัน

เลือดและชีพจร สภาพการท างาน ของร่างกาย อายุ

และเพศของมนุษย์เป็นปัจจัย ที่มผีลตอ่ความดัน

เลือดและชีพจร  

• เลือดมนุษย์ประกอบด้วยเซลล์เม็ดเลือดชนิดต่างๆ 

เพลตเลต และพลาสมา ซึ่งท าหนา้ที่แตกต่างกัน  

• หมูเ่ลือดของมนุษย์จ าแนกตามระบบ ABO ได้เป็น 

เลือดหมู ่A B AB และ O ซึ่งเรียกชื่อตามชนิด ของ

แอนตเิจนที่เยื่อหุ้มเซลล์เม็ดเลือดแดง และจ าแนก

ตามระบบ Rh ได้เป็น เลือดหมู่Rh+ และ Rh- การให้

และรับเลือดมีหลักว่า แอนติเจน ของผู้ให้ต้องไม่ตรง

กับแอนตบิอดีของผูร้ับ และ การให้และรับเลือดที่

เหมาะสมที่สุดคือ ผู้ให้ และผูร้ับควรมีเลอืดหมู่

ตรงกัน 

 ๑๔. อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับ

ส่วนประกอบและ หนา้ที่ของ

น้ าเหลือง รวมทั้งโครงสรา้งและ 

หนา้ที่ของหลอดน้ าเหลือง และ

ต่อมน้ าเหลอืง 

• ของเหลวที่ซึมผา่นผนังหลอดเลือดฝอยออกมา อยู่

ระหว่างเซลล์เรียกว่า น้ าเหลือง ท าหน้าที่ หล่อเลีย้ง

เซลล์และสามารถแพร่เขา้สู่ หลอดน้ าเหลืองฝอย ซึ่ง

ต่อมาหลอดน้ าเหลอืงฝอย จะรวมกันมีขนาดใหญ่ขึ้น

และเปิดเข้าสู่ระบบ หมุนเวียนเลือดที่หลอดเลือดเวน

ใกล้หัวใจ 
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 • ระบบน้ าเหลืองประกอบด้วย น้ าเหลือง หลอด

น้ าเหลือง และต่อมน้ าเหลือง โดยท าหน้าที่ น า

น้ าเหลืองกลับเข้าสู่ระบบหมุนเวียนเลือด ต่อม

น้ าเหลืองเป็นที่อยู่ของเซลล์เม็ดเลือดขาว ท าหน้าที่

ท าลายสิ่งแปลกปลอมที่ล าเลียงมากับ น้ าเหลือง 

 ๑๕. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และ

เปรียบเทียบกลไก การตอ่ต้าน

หรอืท าลายสิ่งแปลกปลอม แบบ

ไม่จ าเพาะและแบบจ าเพาะ  

๑๖. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และ

เปรียบเทียบ การสรา้งภูมิคุ้มกัน

ก่อเองและภูมคิุ้มกันรับมา  

๑๗. สืบค้นข้อมูล และอธิบาย

เกี่ยวกับความผิดปกติ ของระบบ

ภูมคิุ้มกันที่ท าให้เกิดเอดส์ภูมิแพ้ 

การสรา้งภูมิต้านทานต่อเนื้อเยื่อ

ตนเอง 

• กลไกที่รา่งกายต่อต้านหรือท าลายสิ่งแปลกปลอม 

มีอยู่ ๒ แบบ คอื แบบจ าเพาะและแบบไม่จ าเพาะ  

• ต่อมไขมัน ตอ่มเหงื่อ ที่ผวิหนังช่วยป้องกันและ 

ยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์บางชนิด และเมื่อ เชื้อ

โรคหรอืสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่รา่งกาย เซลล์ เม็ดเลือด

ขาวชนดินิวโทรฟิลและโมโนไซต์ จะมีการตอ่ต้านและ

ท าลายสิ่งแปลกปลอม โดยกระบวนการฟาโกไซโท

ซิส ส่วนอีโอซิโนฟิล เกี่ยวข้องกับการท าลายปรสิต 

เบโซฟิลเกี่ยวข้อง กับปฏิกิรยิาการแพซ้ึ่งเป็นการ

ต่อตา้นหรอื ท าลายสิ่งแปลกปลอมแบบไม่จ าเพาะ  

• การตอ่ต้านหรอืท าลายสิ่งแปลกปลอมแบบ 

จ าเพาะจะเกี่ยวข้องกับการท างานของลมิโฟไซต์ 

ชนิดเซลล์บีและเซลล์ที  

• อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและตอบสนอง ของ

ลิมโฟไซต์ประกอบด้วย ต่อมน้ าเหลือง ทอนซิล ม้าม 

ไทมัส และเนื้อเยื่อน้ าเหลืองที่ผนังล าไส้เล็ก  

• การสร้างภูมคิุ้มกันแบบจ าเพาะของร่างกาย มี ๒ 

แบบ คอื ภูมิคุ้มกันก่อเองและภูมิคุ้มกันรับมา  

• การได้รับวัคซีนหรอืทอกซอยด์เป็นตัวอย่างของ 

ภูมคิุ้มกันก่อเอง โดยการกระตุ้นใหร้่างกาย สร้าง

ภูมคิุ้มกันขึน้ ดว้ยวิธีการให้สารที่เป็นแอนติเจน เข้าสู่

ร่างกาย สว่นภูมิคุม้กันรับมาเป็นการรับ แอนตบิอดี

โดยตรง เช่น การได้รับซีรัม การได้รับ น้ านมแม่ 

• เอดส์ภูมิแพ้และการสร้างภูมติ้านทานต่อเนื้อเยื่อ 

ตนเอง เป็นตัวอย่างของอาการที่เกิดจากระบบ 

ภูมคิุ้มกันของรา่งกายที่ท างานผิดปกติ 

 ๑๘. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และ

เปรียบเทียบ โครงสรา้งและ

• อะมีบา และพารามีเซียมเป็นสิ่งมีชีวติเซลล์เดียว ที่

มีคอนแทรกไทล์แวคิวโอลท าหน้าที่ในการก าจัด และ
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หนา้ที่ในการก าจัดของเสีย ออก

จากร่างกายของฟองน้ า ไฮดรา 

พลานาเรีย ไส้เดือนดิน แมลง 

และสัตว์มกีระดูกสันหลัง 

รักษาดุลยภาพของน้ าและแร่ธาตุในเซลล์  

• ฟองน้ าและไฮดรามีเซลล์ส่วนใหญ่สัมผัสกับน้ า 

โดยตรง ของเสียจงึถูกก าจัดออกโดยการแพรสู่่ 

สภาพแวดล้อม  

• พลานาเรียใช้เฟลมเซลล์ซึ่งกระจายอยู่ ๒ ข้าง 

ตลอดความยาวของล าตัวท าหน้าที่ขับถ่ายของเสีย  

• ไส้เดือนดินใชเ้นฟริเดียม แมลงใช้มัลพิเกียนทิวบูล 

และสัตว์มกีระดูกสันหลังใช้ไตในการขับถ่าย ของเสีย 

 ๑๙. อธิบายโครงสร้างและหนา้ที่

ของไต และ โครงสรา้งที่ใช้

ล าเลียงปัสสาวะออกจาก 

ร่างกาย  

๒๐. อธิบายกลไกการท างานของ

หนว่ยไต ในการ ก าจัดของเสีย

ออกจากร่างกาย และเขียน 

แผนผังสรุปขั้นตอนการก าจัดของ

เสีย ออกจากร่างกายโดยหน่วย

ไต  

๒๑. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และ

ยกตัวอย่างเกี่ยวกับ ความ

ผดิปกติของไตอันเนื่องมาจากโรค

ต่าง ๆ 

• ไตเป็นอวัยวะที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับการขับถ่าย และ

รักษาดุลยภาพของน้ าและแร่ธาตุในร่างกาย  

• ไตประกอบด้วยบริเวณส่วนนอก ที่เรียกว่า คอร์

เท็กซ์และบริเวณส่วนใน ที่เรียกว่า เมดัลลา และ

บริเวณส่วนปลายของเมดัลลาจะยื่นเข้าไป จรดกับ

ส่วนที่เป็นโพรงเรยีกว่า กรวยไต โดยกรวยไตจะต่อ

กับท่อไตซึ่งท าหนา้ที่ล าเลียง ปัสสาวะไปเก็บไว้ที่

กระเพาะปัสสาวะเพื่อขับถ่าย ออกนอกร่างกาย  

• ไตแต่ละข้างของมนุษย์ประกอบด้วยหน่วยไต 

ลักษณะเป็นท่อ ปลายข้างหนึ่งเป็นรูปถ้วย เรียกว่า 

โบว์แมนส์แคปซูล ล้อมรอบกลุ่ม หลอดเลือดฝอย ที่

เรียกว่า โกลเมอรูลัส  

• กลไกในการก าจัดของเสียออกจากร่างกาย 

ประกอบด้วยการกรอง การดูดกลับ และการ หลั่ง

สารที่เกินความต้องการออกจากร่างกาย 

 • โรคนิ่วและโรคไตวายเป็นตัวอย่างของโรคที่เกิด

จาก ความผิดปกติของไต ซึ่งสง่ผลกระทบต่อการ

รักษา ดุลยภาพของสารในร่างกาย 

  • นอกจากไตที่ท าหนา้รักษาดุลยภาพของน้ าแรธ่าตุ 

และกรด-เบส ผิวหนัง และระบบหายใจ ยังมสี่วน 

ช่วยในการรักษาดุลยภาพเหล่านีด้้วย 

ม.๖ ๑. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และ

เปรียบเทียบโครงสรา้ง และ

หนา้ที่ของระบบประสาทของ

ไฮดรา พลานาเรีย ไส้เดือนดิน กุ้ง 

• สัตว์ส่วนใหญ่มีระบบประสาทท าให้สามารถรับรู้ 

และตอบสนองตอ่สิ่งเร้าได้เช่น ไฮดรา มรี่างแห 

ประสาท พลานาเรีย ไส้เดือนดิน กุ้ง หอย และ แมลง

มีปมประสาทและเส้นประสาท สว่นสัตว์ มีกระดูกสัน
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หอย แมลง และสัตว์มีกระดูกสัน

หลัง  

๒. อธิบายเกี่ยวกับโครงสรา้งและ

หนา้ที่ของ เซลล์ประสาท  

๓. อธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง

ของศักย์ไฟฟ้า ที่เยื่อหุม้เซลล์ของ

เซลล์ประสาท และกลไก การ

ถ่ายทอดกระแสประสาท 

หลัง มีสมอง ไขสันหลัง ปมประสาท และ

เส้นประสาท  

• หนว่ยท างานของระบบประสาท คอื เซลล์ ประสาท 

ซึ่งประกอบด้วยตัวเซลล์และ เส้นใยประสาทที่ท า

หนา้ที่รับและส่งกระแสประสาท เรียกว่า เดนไดรต์

และแอกซอน ตามล าดับ  

• เซลล์ประสาทจ าแนกตามหนา้ที่ ได้เป็น เซลล์

ประสาทรับความรูส้ึก เซลล์ประสาทสั่งการ และ

เซลล์ประสาทประสานงาน  

• เซลล์ประสาทจ าแนกตามรูปร่างได้เป็นเซลล์ 

ประสาทขั้วเดียว เซลล์ประสาทขั้วเดียวเทียม เซลล์

ประสาทสองขั้ว และเซลล์ประสาทหลายขั้ว  

• กระแสประสาทเกิดจากการเปลี่ยนแปลงศักย์ไฟฟ้า 

ที่เยื่อหุม้เซลล์ของเดนไดรต์และแอกซอน ท าให้มี 

การถ่ายทอดกระแสประสาทจากเซลล์ประสาท ไป

ยังเซลล์ประสาท หรอืเซลล์อื่น ๆ ผ่านทาง ไซแนปส์ 

• ระบบประสาทของมนุษย์แบ่งได้เป็น ๒ ระบบ ตาม

ต าแหน่งและโครงสร้าง คอื ระบบประสาท 

ส่วนกลาง ได้แก่สมองและไขสันหลัง และระบบ 

ประสาทรอบนอก ได้แก่ เส้นประสาทสมอง และ

เส้นประสาทไขสันหลัง 

 ๔. อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับ

โครงสรา้งของระบบ ประสาท

ส่วนกลางและระบบประสาทรอบ

นอก  

๕. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสรา้ง

และหน้าที่ของ ส่วนตา่ง ๆ ใน

สมองสว่นหน้า สมองสว่นกลาง 

สมองสว่นหลัง และไขสันหลัง  

๖. สืบค้นข้อมูล อธิบาย 

เปรียบเทียบ และ ยกตัวอย่างการ

ท างานของระบบประสาท โซ

มาติกและระบบประสาทอัตโนวัต 

• สมองแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน คอื สมองสว่นหน้า 

สมองสว่นกลางและสมองส่วนหลังสมองแต่ละส่วน 

จะควบคุมการท างานของร่างกายแตกต่างกัน โดยมี

เส้นประสาทที่แยกออกจากสมอง ๑๒ คู่ ไปยัง

อวัยวะต่างๆซึ่งบางคู่ท าหน้าที่รับความรูส้ึก เข้าสู่

สมอง หรอืน าค าสั่งจากสมองไปยังหนว่ย ปฏิบัติงาน 

หรอืท าหน้าที่ทั้งสองอย่าง 

ไขสันหลังเป็นส่วนที่ตอ่จากสมองอยู่ภายใน กระดูก

สันหลัง และมีเส้นประสาทแยกออกจาก ไขสันหลัง

เป็นคู่ซึ่งท าหน้าที่ประมวลผลการ ตอบสนองโดยไข

สันหลัง เช่น การเกิดรเีฟล็กซ์ ชนิดต่าง ๆ และการ

ถ่ายทอดกระแสประสาท ระหว่างไขสันหลังกับสมอง 
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• เส้นประสาทไขสันหลังทุกคู่จะท าหน้าที่รับ 

ความรูส้ึกเข้าสู่ไขสันหลังและน าค าสั่งออกจาก ไขสัน

หลัง  

• ระบบประสาทรอบนอกส่วนที่สั่งการแบ่งเป็น 

ระบบประสาทโซมาติกซึ่งควบคุมการท างาน ของ

กล้ามเนือ้โครงร่างและระบบประสาทอัตโนวัติ ซึ่ง

ควบคุมการท างานของกล้ามเนือ้หัวใจ กล้ามเนือ้

เรียบ และตอ่มตา่ง ๆ  

• ระบบประสาทอัตโนวัติแบ่งการท างานเป็น ๒ 

ระบบ คือ ระบบประสาทซิมพาเทติก และระบบ

ประสาท พาราซิมพาเทติก ซึ่งส่วนใหญ่ท างาน

ตรงกันข้าม เพื่อรักษาดุลยภาพของกระบวนการตา่ง 

ๆ ในร่างกาย 

 ๗. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสรา้ง

และหน้าที่ของ ตา หูจมูกลิ้น และ

ผวิหนังของมนุษย์ยกตัวอย่าง โรค

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และบอก

แนวทางในการ ดูแลป้องกัน และ

รักษา  

๘. สังเกต และอธิบายการหา

ต าแหน่งของจุดบอด โฟเวีย และ

ความไวในการรับสัมผัสของ

ผวิหนัง 

• ตา หูจมูก ลิ้น และผวิหนัง เป็นอวัยวะรับความ 

รู้สกึที่รับสิ่งเรา้ที่แตกต่างกัน จึงมีความส าคัญ ที่ควร

ดูแล ป้องกัน และรักษาให้สามารถท างาน ได้เป็น

ปกติ  

• ตาประกอบด้วย ช้ันสเคลอรา โครอยด์และเรตินา 

เลนส์ตาเป็นเลนส์นูนอยู่ถัดจากกระจกตา ท าหน้าที่

รวมแสงจากวัตถุไปที่เรตนิา ซึ่ง ประกอบด้วย เซลล์

รับแสง และเซลล์ประสาท ที่น ากระแสประสาทสู่

สมอง  

• หูประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ หูส่วนนอก หูส่วนกลาง 

และหูส่วนใน ภายในหูสว่นในมคีอเคลีย ซึ่ง ท าหนา้ที่

รับและเปลี่ยนคลื่นเสียงเป็นกระแส ประสาท 

นอกจากนีย้ังมีเซมิเซอร์ควิลาร์แคเเนล ท าหน้าที่รับรู้

เกี่ยวกับการทรงตัวของรา่งกาย 

• จมูกมีเซลล์ประสาทรับกลิ่นอยู่ภายในเยื่อบุจมูก ที่

เป็นตัวรับสารเคมีบางชนิดแล้วเกิดกระแส ประสาท

ส่งไปยังสมอง  

• ลิน้ท าหน้าที่รับรส โดยมีตุ่มรับรสกระจาย อยู่ทั่วผวิ

ลิน้ด้านบน ตุ่มรับรสมีเซลล์รับรส อยู่ภายใน เมื่อ

เซลล์รับรสถูกกระตุ้นดว้ยสารเคมี จะกระตุ้นเดน
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ไดรตข์องเซลล์ประสาทเกิดกระแส ประสาทส่งไปยัง

สมอง  

• ผวิหนัง มีหนว่ยรับสิ่งเร้าหลายชนิด เช่น หน่วย รับ

สัมผัส หนว่ยรับแรงกด หน่วยรับความเจ็บปวด 

หนว่ยรับอุณหภูมิ 

 ๙. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และ

เปรียบเทียบโครงสรา้ง และ

หนา้ที่ของอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับ

การเคลื่อนที่ ของแมงกะพรุน 

หมกึ ดาวทะเล ไส้เดือนดิน แมลง 

ปลา และนก 

• สิ่งมีชีวติเซลล์เดียวบางชนิดเคลื่อนที่โดยการ ไหล

ของไซโทพลาซึม บางชนิดใช้แฟลเจลลัม หรอืซิเลีย 

ในการเคลื่อนที่  

• สัตว์ไม่มกีระดูกสันหลัง เช่น แมงกะพรุน เคลื่อนที่

โดยอาศัยการหดตัวของเนื้อเยื่อบริเวณ ขอบกระดิ่ง

และแรงดันน้ า  

• หมกึเคลื่อนที่โดยอาศัยการหดตัวของกล้ามเนือ้ 

บริเวณล าตัว ท าใหน้้ าภายในล าตัวพ่นออกมา ทางไซ

ฟอน ส่วนดาวทะเลใช้ระบบท่อน้ าในการ เคลื่อนที ่• 

ไส้เดือนดินมกีารเคลื่อนที่ โดยอาศัยการหดตัว และ

คลายตัวของกล้ามเนือ้วงและกล้ามเนือ้ ตามยาวซึ่ง

ท างานในสภาวะตรงกันข้าม  

• แมลงเคลื่อนที่โดยใช้ปีกหรือขา ซึ่งมีกล้ามเนื้อ 

ภายในเปลือกหุม้ท างานในสภาวะตรงกันข้าม  

• สัตว์มกีระดูกสันหลัง เช่น ปลา เคลื่อนที่โดยอาศัย 

การหดตัวและคลายตัวของกล้ามเนือ้ที่ยึดตดิอยู่ กับ

กระดูกสันหลังทั้ง ๒ ข้าง ท างานในสภาวะ ตรงกัน

ข้าม และมีครีบที่อยู่ในต าแหนง่ต่าง ๆ ช่วยโบกพัดใน

การเคลื่อนที่ส่วนนกเคลือ่นที่ โดยอาศัยการหดตัว

และคลายตัวของกล้ามเนือ้ กดปีกกับกล้ามเนือ้ยก

ปีกซึ่งท างานในสภาวะ ตรงกันข้าม 

 ๑๐. สืบค้นข้อมูล และอธิบาย

โครงสรา้งและหนา้ที่ ของกระดูก

และกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการ 

เคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ของ

มนุษย์  

๑๑. สังเกต และอธิบายการท างาน

ของขอ้ต่อชนิด ต่าง ๆ และการ

• มนุษย์เคลื่อนที่โดยอาศัยการท างานของกระดูก 

และกล้ามเนื้อซึ่งยึดกันด้วยเอ็นยึดกระดูก • บริเวณที่

กระดูกตั้งแต่ ๒ ชิน้มาต่อกัน เรยีกว่า ข้อตอ่ และยึด

กันด้วยเอ็นยึดข้อ  

• กระดูกเป็นเนือ้เยื่อที่ใชค้้ าจุนและท าหน้าที่ในการ 

เคลื่อนไหวของร่างกาย แบ่งตามต าแหนง่ได้เป็น 

กระดูกแกนและกระดูกรยางค์  
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ท างานของกล้ามเนือ้โครงร่าง ที่

เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวและ

การเคลื่อนที่ ของมนุษย์ 

• กล้ามเนือ้ในร่างกายมนุษย์แบ่งออกเป็น กล้ามเนือ้ 

โครงรา่ง กล้ามเนื้อหัวใจ และกล้ามเนือ้เรียบ 

กล้ามเนือ้ทั้ง ๓ ชนิด พบในต าแหน่งที่ตา่งกัน และมี

หนา้ที่แตกต่างกัน  

• กล้ามเนือ้โครงรา่งสว่นใหญ่ท างานร่วมกันเป็นคู่ๆ 

ในสภาวะตรงกันข้าม 

 ๑๒. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และ

ยกตัวอย่าง การสบืพันธุ์แบบไม่

อาศัยเพศและการสบืพันธุ์ แบบ

อาศัยเพศในสัตว์ 

• การสบืพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของสัตว์เป็นการ 

สืบพันธุ์ที่ไม่มกีารรวมของเซลล์สบืพันธุ์เช่น การแตก

หนอ่และการงอกใหม่  

• การสบืพันธุ์แบบอาศัยเพศของสัตว์เป็นการสบืพันธุ์ 

ที่เกิดจากการรวมนวิเคลียสของเซลล์สบืพันธุ์ ซึ่งมี

ทั้งการปฏิสนธิภายนอกและการปฏิสนธิ ภายใน สัตว์

บางชนิดมี๒ เพศในตัวเดียวกัน แตก่ารผสมพันธุ์ส่วน

ใหญ่จะผสมข้ามตัว 

 ๑๓. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสรา้ง

และหน้าที่ของ อวัยวะในระบบ

สืบพันธุ์เพศชายและระบบ 

สืบพันธุ์เพศหญิง  

๑๔. อธิบายกระบวนการสร้าง

สเปิรม์ กระบวนการ สร้างเซลล์

ไข่และการปฏิสนธิในมนุษย 

• การสบืพันธุ์ของมนุษย์มกีระบวนการสร้างสเปิร์ม 

จากเซลล์สเปอร์มาโทโกเนียมภายในอัณฑะ และ 

กระบวนการสร้างเซลล์ไข่จากเซลล์โอโอโกเนียม 

ภายในรังไข่  

• อวัยวะสืบพันธุ์ของเพศชายประกอบด้วย อัณฑะ 

ท าหนา้ที่สร้างสเปิรม์และฮอร์โมนเพศชาย และ มี

โครงสรา้งอื่น ๆ ที่ท าหนา้ที่ล าเลียงสเปิรม์ สร้างน้ า

เลี้ยงสเปิรม์ และสารหล่อลื่นท่อปัสสาวะ  

• อัณฑะประกอบด้วยหลอดสร้างสเปิรม์ ซึ่งภายใน 

มีเซลล์สเปอร์มาโทโกเนียมที่เป็นเซลล์ตัง้ตน้ ของ

กระบวนการสร้างสเปิรม์ 

• อวัยวะสืบพันธุ์ของเพศหญิง ประกอบด้วย รังไข่ 

ท่อน าไข่ มดลูก และช่องคลอด รังไข่ท าหนา้ที่ สร้าง

เซลล์ไข่และฮอร์โมนเพศหญิง  

• กระบวนการสร้างสเปิรม์เริ่มต้นจากสเปอร์มาโทโก

เนียมแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสได้สเปอร์มาโทโกเนียม

จ านวนมาก ซึ่งต่อมาบางเซลล์พัฒนา เป็นสเปอร์มา

โทไซต์ระยะแรกโดยสเปอร์มาโทไซต์ ระยะแรกจะ

แบ่งเซลล์แบบไมโอซิสI ได้สเปอร์มาโทไซต์ ระยะที่
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สองซึ่งจะแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส II ได้สเปอร์มาทิด

ตามล าดับ จากนั้นพัฒนาเป็น สเปิรม์ 

 • กระบวนการสร้างเซลล์ไข่เริ่มจากโอโอโกเนียม 

แบ่งเซลล์แบบไมโทซิสได้โอโอโกเนียม ซึ่งจะพัฒนา 

เป็นโอโอไซต์ระยะแรกแล้วแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสI 

ได้โอโอไซต์ระยะที่สองซึ่งจะเกิดการตกไข่ตอ่ไป เมื่อ

ได้รับการกระตุน้จากสเปิรม์ โอโอไซต์ระยะ ทีส่องจะ

แบ่งแบบไมโอซิส II แล้วพัฒนาเป็น เซลล์ไข่  

• การปฏิสนธิเกิดขึ้นภายในท่อน าไข่ได้ไซโกต ซึ่งจะ

เจริญเป็นเอ็มบริโอและไปฝังตัวที่ผนังมดลูก 

จนกระทั่งครบก าหนดคลอด 

 ๑๕. อธิบายการเจรญิเติบโตระยะ

เอ็มบริโอ และระยะหลังเอ็มบริโอ

ของกบ ไก่และมนุษย 

• การเจรญิเติบโตของสัตว์เช่น กบ ไก่และสัตว์ เลี้ยง

ลูกด้วยน้ านม จะเริ่มตน้ด้วยการแบ่งเซลล์ ของไซ

โกต การเกิดเนื้อเยื่อเอ็มบริโอ ๓ ช้ัน คือ เอกโทเดิร์ม 

เมโซเดิร์ม และเอนโดเดิร์ม การเกิด อวัยวะ โดยมี

การเพิ่มจ านวน ขยายขนาด และ การเปลี่ยนแปลง

รูปร่างของเซลล์เพื่อท าหน้าที่ เฉพาะอย่าง ซึ่ง

พัฒนาการของอวัยวะต่าง ๆ จะท าให้มีการเกิด

รูปร่างที่แนน่อนในสัตว์แต่ละชนิด 

 • การเจรญิเติบโตของมนุษย์จะมีขัน้ตอนคล้ายกับ 

การเจรญิเติบโตของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านมอื่น ๆ 

โดยเอ็มบริโอจะฝังตัวที่ผนังมดลูก และมีการ 

แลกเปลี่ยนสารระหว่างแม่กับลูกผา่นทางรก 

 ๑๖. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเขยีน

แผนผังสรุป หนา้ที่ของฮอร์โมน

จากต่อมไร้ท่อและเนื้อเยื่อ ที่

สร้างฮอร์โมน 

• ฮอร์โมนเป็นสารที่ควบคุมสมดุลต่างๆของร่างกาย 

โดยผลิตจากต่อมไร้ท่อหรอืเนือ้เยื่อโดยต่อมไร้ท่อนี้ 

จะกระจายอยู่ตามต าแหนง่ต่าง ๆ ทั่วร่างกาย  

• ต่อมไร้ท่อที่สร้างหรอืหลั่งฮอร์โมน ไม่มที่อในการ 

ล าเลียงฮอรโ์มนออกจากต่อมจงึถูกล าเลียง โดย

ระบบหมุนเวียนเลือดไปยังอวัยวะเป้าหมาย ที่

จ าเพาะเจาะจง  

• ต่อมไพเนียลสร้างเมลาโทนินซึ่งยับยั้งการเจรญิ 

เติบโตของอวัยวะสบืพันธุ์ช่วงก่อนวัยเจรญิพันธุ์ และ

ตอบสนองตอ่การเปลี่ยนแปลงของแสง ในรอบวัน  



ชั้น ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 

• ต่อมใต้สมองสว่นหน้าสร้างและหลั่งโกรทฮอร์โมน 

โพรแลกทิน ACTH TSH FSH LH เอนดอร์ฟิน ซึ่งท า

หนา้ที่แตกต่างกัน  

• ต่อมใต้สมองสว่นหลังหลั่งฮอร์โมนซึ่งสร้างจาก ไฮ

โพทาลามัส คอื ADH และออกซิโทซิน ซึ่งท า หนา้ที่

แตกต่างกัน  

• ต่อมไทรอยด์สร้างไทรอกซินซึ่งควบคุมอัตรา เม

แทบอลิซึมของร่างกาย และสร้างแคลซิโทนิน ซึ่ง

ควบคุมระดับแคลเซียมในเลือดใหป้กติ  

• ต่อมพาราไทรอยด์สร้างพาราทอร์โมนซึ่งควบคุม 

ระดับแคลเซียมในเลือดใหป้กติ  

• ตับอ่อนมีกลุ่มเซลล์ที่สร้างอนิซูลินและกลูคากอน 

ซึ่งควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดให้ปกติ  

• ตอ่มหมวกไตส่วนนอกสร้างกลูโคคอร์ติคอยด์ มิเน

ราโลคอร์ตคิอยด์และฮอร์โมนเพศซึ่งมีหน้าที่ 

แตกต่างกัน สว่นต่อมหมวกไตส่วนในสร้าง เอพิเนฟ

รินและนอร์เอพิเนฟริน ซึ่งมีหน้าที่ เหมอืนกัน  

• อัณฑะมีกลุ่มเซลล์สร้างเทสโทสเทอโรน ส่วนรังไข่ 

มีกลุ่มเซลล์ที่สร้างอสีโทรเจน และโพรเจสเทอโรน 

ซึ่งมีหน้าที่แตกต่างกัน 

• เนือ้เยื่อบางบริเวณของอวัยวะ เช่น รก ไทมัส 

กระเพาะอาหาร และล าไส้เล็ก สามารถสร้าง 

ฮอร์โมนได้หลายชนิด ซึ่งมีหน้าที่แตกต่างกัน  

• การควบคุมการหลั่งฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อ มทีั้ง 

การควบคุมแบบป้อนกลับยับยั้ง และการควบคุม 

แบบป้อนกลับกระตุน้ เพื่อรักษาดุลยภาพ ของ

ร่างกาย  

• ฟีโรโมนเป็นสารเคมีที่ผลิตจากต่อมมีท่อของสัตว์ 

ซึ่งส่งผลตอ่สัตว์ตัวอื่นที่เป็นชนิดเดียวกัน 

 ๑๗. สืบค้นข้อมูล อธิบาย 

เปรียบเทียบ และ ยกตัวอย่าง

พฤติกรรมที่เป็นมาแตก่ าเนิด 

และพฤติกรรมที่เกิดจากการ

• พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมมผีลตอ่การแสดง 

พฤติกรรม  

• พฤติกรรมที่เป็นมาแตก่ าเนิดแบ่งออกได้เป็น หลาย

ชนิด เช่น โอเรียนเตชัน (แทกซิสและ ไคนีซิส) 



ชั้น ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 

เรียนรู้ของสัตว์  

๑๘. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และ

ยกตัวอย่าง ความสัมพันธ์

ระหว่างพฤติกรรมกับ 

วิวัฒนาการของระบบประสาท  

๑๙. สืบค้นข้อมูลอธิบายและ

ยกตัวอย่างการสื่อสาร ระหว่าง

สัตว์ที่ท าให้สัตว์แสดงพฤติกรรม 

รีเฟล็กซ์และฟิกแอกชันแพทเทิรน์  

• พฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรูแ้บ่งได้เป็น แฮบบิชู

เอชัน การฝังใจ การเชื่อมโยง (การลองผดิลองถูก

และการมีเงื่อนไข) และการใช้เหตุผล  

• ระดับการแสดงพฤติกรรมที่สัตว์แต่ละชนิด 

แสดงออกจะแตกต่างกันซึ่งเป็นผลมาจาก 

วิวัฒนาการของระบบประสาทที่แตกต่างกัน 

 • การสื่อสารเป็นพฤติกรรมทางสังคมแบบหนึ่ง ซึ่งมี

หลายวิธีเช่น การสื่อสารด้วยท่าทาง การสื่อสารด้วย

เสียง การสื่อสารด้วยสารเคมี และการสื่อสารด้วย

การสัมผัส 
 

 



สาระชีววทิยา 

        ๕. เข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับระบบนิเวศ กระบวนการถ่ายทอดพลังงานและ การหมุนเวียนสารใน

ระบบนิเวศ ความหลากหลายของไบโอม การเปลี่ยนแปลงแทนที่ ของสิ่งมชีีวิตในระบบนิเวศ ประชากรและ

รูปแบบการเพิ่มของประชากร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการใช้

ประโยชน์ และแนวทางการแก้ไขปัญหา 
 

ชั้น ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 

ม.๔ - - 

ม.๕ - - 

ม.๖ ๑. วิเคราะหอ์ธิบาย และยกตัวอย่าง

กระบวนการ ถ่ายทอดพลังงานใน

ระบบนิเวศ  

๒. อธิบาย ยกตัวอย่างการเกิดไบโอ

แมกนิฟิเคชัน และบอกแนวทาง

ในการลดการเกิด ไบโอแมกนิฟิ

เคชัน  

๓. สบืค้นขอ้มูล และเขียนแผนภาพ 

เพื่ออธิบาย วัฏจักรไนโตรเจน วัฏ

จักรก ามะถัน และวัฏจักร 

ฟอสฟอรัส 

• ระบบนิเวศจะด ารงอยู่ได้ต้องมกีระบวนการต่าง ๆ 

เกิดขึ้น กระบวนการที่ส าคัญ ได้แก่การถ่ายทอด 

พลังงาน และการหมุนเวียนสาร การถ่ายทอด 

พลังงานในระบบนิเวศสามารถแสดงได้ดว้ย 

แผนภาพที่เรยีกว่า โซ่อาหาร สายใยอาหาร และ

พีระมิดทางนเิวศวิทยา  

• พลังงานที่ถ่ายทอดไปในแต่ละล าดับขั้นการกิน 

อาหารมปีริมาณที่ไม่เท่ากัน พลังงานส่วนใหญ่ จะ

สูญเสียไปในรูปความรอ้นระหว่างการถ่ายทอด จาก

สิ่งมีชีวติหนึ่งไปยังสิ่งมีชีวติอีกชนดิหนึ่ง  

• การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศบางครั้ง อาจ

ท าให้มสีารพิษสะสมอยู่ในสิ่งมชีีวติด้วย เรียกว่า การ

เกิดไบโอแมกนิฟิเคชัน ซึ่งอาจมรีะดับ ความเข้มข้น

ของสารพิษมากขึ้นตามล าดับขั้นของ การกินจนอาจ

ก่อใหเ้กิดอันตรายต่อสิ่งมชีีวิต  

• สารต่าง ๆ ในระบบนิเวศมกีารหมุนเวียนเกิดขึ้น 

ผา่นทั้งในสิ่งมีชีวติและสิ่งไม่มีชีวติกลับคืนสูร่ะบบ 

อย่างเป็นวัฏจักร เช่น วัฏจักรไนโตรเจน วัฏจักร 

ก ามะถัน และวัฏจักรฟอสฟอรัส 

 ๔. สืบค้นข้อมูล ยกตัวอย่าง และ

อธิบายลักษณะ ของไบโอมที่

กระจายอยู่ตามเขตภูมิศาสตร์

ต่างๆ บนโลก 

• ไบโอมคือระบบนิเวศขนาดใหญ่ที่กระจายอยู่ตาม 

เขตภูมศิาสตร์ต่าง ๆ บนโลก เช่น ไบโอมทุนดรา ไบ

โอมสะวันนา ไบโอมทะเลทราย โดยแต่ละ ไบโอมจะ

มีลักษณะเฉพาะของปัจจัยทางกายภาพ ชนิดของพชื 

และชนิดของสัตว 

 ๕. สืบค้นข้อมูลยกตัวอย่างอธิบาย • ระบบนิเวศมกีารเปลี่ยนแปลงได้การเปลี่ยนแปลง 



ชั้น ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 

และเปรียบเทียบ การ

เปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิ

และ การเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบ

ทุติยภมู ิ

ที่เกิดขึน้อย่างช้า ๆ ท าให้ระบบนิเวศสามารถ ปรับ

สมดุลได้แต่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อย่างรวดเร็ว

อาจส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบ ทางชีวภาพใน

ระบบนิเวศท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง แทนที่ของ

สิ่งมีชีวติขึน้  

• การเปลี่ยนแปลงแทนที่ทางนเิวศวิทยา มีทั้ง การ

เปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมแิละ การ

เปลี่ยนแปลงแทนที่แบบทุติยภูม 

 ๖. สืบค้นข้อมูล อธิบาย ยกตัวอย่าง 

และสรุป เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะ

ของประชากรของ สิ่งมีชีวิตบาง

ชนิด  

๗. สืบค้นข้อมูลอธิบายเปรียบเทียบ 

และยกตัวอย่าง การเพิ่มของ

ประชากรแบบเอ็กโพเนนเชียล 

และการเพิ่มของประชากร

แบบลอจิสตกิ  

๘. อธิบาย และยกตัวอย่างปัจจัยที่

ควบคุมการเติบโต ของประชากร 

• ประชากรของสิ่งมีชีวติทุกชนิดมลีักษณะ หลาย

ประการที่เป็นลักษณะเฉพาะ เช่น ขนาด ของ

ประชากร ความหนาแน่นของประชากร การกระจาย

ตัวของสมาชิกในประชากร โครงสรา้งอายุของ

ประชากร อัตราส่วนระหว่าง เพศอัตราการเกิดและ

อัตราการตายการอพยพเข้า การอพยพออกของ

ประชากร และการรอดชีวิต ของสมาชิกที่มอีายุ

ต่างกัน  

• ลักษณะเฉพาะของประชากรมีอิทธิพลต่อ การ

เปลี่ยนแปลงขนาดของประชากรซึ่งเป็น กระบวนการ

ที่เกิดขึน้อยู่เสมอ  

• การเพิ่มประชากรแบบเอ็กโพเนนเชียลเป็นการ เพิ่ม

จ านวนประชากรอย่างรวดเร็วแบบทวีคูณ  

• การเพิ่มประชากรแบบลอจสิติกเป็นการเพิ่ม 

จ านวนประชากรที่ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม หรอืมีตัว

ต้านทานในสิ่งแวดล้อมมาเกี่ยวข้อง  

• การเติบโตของประชากรขึ้นกับปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งแบ่ง

ได้เป็น ปัจจัยที่ขึ้นกับความหนาแน่น ของประชากร 

และปัจจัยที่ไม่ขึ้นกับความหนาแนน่ ของประชากร  

• ประชากรมนุษย์มีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็ว 

แบบเอ็กโพเนนเชียลหลังจากการปฏิวัติ ทาง

อุตสาหกรรมเป็นต้นมา 

 ๙. วิเคราะหอ์ภปิราย และสรุป

ปัญหา การขาดแคลนน้ า การ

เกิดมลพิษทางน้ า และ 

• ปัญหาที่เกิดกับทรัพยากรน้ า สว่นใหญ่เกิดจาก 

การปล่อยน้ าที่ผ่านการใชป้ระโยชน์จากกิจกรรม 

ต่าง ๆ ของมนุษย์และยังไม่ได้รับการบ าบัดลง สู่



ชั้น ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 

ผลกระทบที่มตี่อมนุษย์และ

สิ่งแวดล้อม รวมทั้ง เสนอ

แนวทางการวางแผนการจัดการ

น้ า และการแก้ไขปัญหา 

แหลง่น้ า ท าให้เกิดมลพิษทางน้ า  

• การตรวจสอบคุณภาพน้ านิยมใชก้ารหาค่า 

ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ า และค่าปริมาณ 

ออกซิเจนที่จุลนิทรีย์ในน้ าใช้ในการย่อยสลายสาร 

อินทรีย์ในน้ า  

• การจัดการทรัพยากรน้ า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ควรมีการวางแผนการใชน้้ า การแก้ไขปัญหา 

คุณภาพน้ า รวมทั้งการปลูกจิตส านึกในการใช้น้ า 

อย่างถูกต้อง 

 ๑๐. วิเคราะหอ์ภปิราย และสรุป

ปัญหามลพิษทาง อากาศ และ

ผลกระทบที่มตี่อมนุษย์และ 

สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสนอแนว

ทางการแก้ไข ปัญหา 

• การปนเปื้อนของสารเคมีฝุน่ละออง และจุลินทรีย์ 

ต่าง ๆ ท าให้เกิดมลพิษทางอากาศ ซึ่งเกิดได้ทั้ง จาก

ธรรมชาติและจากการกระท าของมนุษย์  

• การเกิดมลพิษทางอากาศที่เกิดขึน้เองตาม

ธรรมชาติ เชน่ การเกิดพายุการเกิดไฟป่าและการ

เกิดแก๊สพิษ จากการย่อยสลายของจุลินทรีย์  

• การเกิดมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการกระท า 

ของมนุษย์เชน่ การใช้เชือ้เพลิงฟอสซิลในรูปแบบ 

ต่าง ๆ 

 • การจัดการทรัพยากรอากาศควรประกอบด้วย 

การก าหนดนโยบาย และวางแผนงานเพื่อป้องกัน 

และแก้ไข รวมทั้งการปลูกจิตส านึกในการดูแล รักษา

คุณภาพอากาศ 

 ๑๑. วิเคราะห์อภปิราย และสรุป

ปัญหาที่เกิดกับ ทรัพยากรดิน 

และผลกระทบที่มตี่อมนุษย์และ 

สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสนอแนว

ทางการแก้ไข ปัญหา 

• มลพิษทางดนิและปัญหาความเสื่อมโทรมของดนิ 

ส่วนใหญ่มสีาเหตุจากการกระท าของมนุษย์  

• การจัดการทรัพยากรดินเพื่อให้เกิดประโยชน์ 

สูงสุดควรมีการป้องกันและการแก้ปัญหาการเกิด 

มลพิษและความเสื่อมโทรมของดนิ รวมทั้งการ ปลูก

จติส านึกในการใชด้ินอย่างถูกต้อง 

 ๑๒. วิเคราะห์อภปิราย และสรุป

ปัญหา ผลกระทบ ที่เกิดจากการ

ท าลายป่าไม้รวมทั้งเสนอ 

แนวทางในการป้องกันการ

ท าลายป่าไม้และ การอนุรักษ์ป่า

• พืน้ที่ป่าไม้ที่ลดลงอาจมสีาเหตุมาจากธรรมชาติ 

เชน่ ไฟป่า แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด หรอือาจมี 

สาเหตุมาจากการกระท าของมนุษย์เชน่ การตัดไม้ 

ท าลายป่า การบุกรุกพืน้ที่ป่าเพื่อครอบครองที่ดิน 

การเผาป่า การท าเหมืองแร่  
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ไม้ • พืน้ที่ป่าไม้ที่ลดลงท าให้ภูมิประเทศมสีภาพ แห้ง

แล้ง เกิดอุทกภัย เกิดการพังทลายของดิน ตลอดจน

การเพิ่มขึ้นของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นแก๊ส

เรือนกระจกชนิดหนึ่ง นอกจากนี้ ท าให้สัตว์ป่าและ

พืชพรรณธรรมชาติลดจ านวนลง หรอืสูญพันธุ์ได้  

• การจัดการทรัพยากรป่าไม้ควรจัดการใหม้ี 

ทรัพยากรป่าไม้คงอยู่อย่างยั่งยืนหรือเพิ่มขึน้ เช่น 

การก าหนดพื้นที่ป่าอนุรักษ์ส่งเสริมการปลูกป่า 

ป้องกันการบุกรุกป่า การใช้ไม้อย่างมคีุณค่าและ มี

ประสิทธิภาพ รวมถึงการปลูกจติส านึกเรื่อง การ

อนุรักษ์ป่าไม้ 

 ๑๓. วิเคราะหอ์ภปิราย และสรุป

ปัญหา ผลกระทบ ที่ท าให้สัตวป์่า

มีจ านวนลดลง และแนวทาง ใน

การอนุรักษ์สัตว์ป่า 

• การลดจ านวนลงของสัตว์ป่าเป็นผลเนื่องมาจาก 

การกระท าของมนุษย์เป็นส่วนใหญ่คอื การท าให้ 

แหลง่ที่อยู่อาศัยลดลงและการล่าสัตว์ป่า  

• การจัดการทรัพยากรสัตว์ป่าควรมีการด าเนินการ 

ให้มพีืน้ที่ป่าไม้เพื่อการอยู่อาศัยอย่างเพียงพอ 

รวมทั้งการไม่ท าร้ายสัตว์ป่าหรอืท าให้สัตว์ป่า ลด

จ านวนลง รวมทั้งการปลูกจติส านึกให้ช่วยกัน อนุ

รักษ 

 

สาระเคมี  

  ๑. เข้าใจโครงสร้างอะตอม การจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ สมบัติของธาตุ พันธะเคมีและสมบัติของ

สาร แก๊สและสมบัติของแก๊ส ประเภทและสมบัติของ สารประกอบอินทรีย์และพอลิเมอร ์รวมทั้งการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน 
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ม.๔ ๑. สืบค้นข้อมูลสมมตฐิาน การ

ทดลอง หรอื ผลการทดลองที่เป็น

ประจักษ์พยานในการเสนอ 

แบบจ าลองอะตอมของ

นักวิทยาศาสตร์ และอธิบาย

วิวัฒนาการของแบบจ าลองอะต 

• นักวิทยาศาสตรศ์กึษาโครงสรา้งของอะตอม และ

เสนอแบบจ าลองอะตอมแบบต่าง ๆ จาก การศกึษา

ข้อมูล การสังเกต การตัง้สมมตฐิาน และ ผลการ

ทดลอง 

 • แบบจ าลองอะตอมมีววิัฒนาการ โดยเริ่มจาก 

ดอลตันเสนอว่าธาตุประกอบด้วยอะตอมซึ่งเป็น 

อนุภาคขนาดเล็กไม่สามารถแบ่งแยกได้ตอ่มา ทอม

สันเสนอว่าอะตอมประกอบด้วยอนุภาค ที่มปีระจุลบ 



ชั้น ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 

เรียกว่า อเิล็กตรอน และอนุภาค ประจุบวก 

รัทเทอร์ฟอรด์เสนอว่าประจุบวก ที่เรยีกว่า โปรตอน 

รวมตัวกันอยู่ตรงกึ่งกลาง อะตอม เรียกว่า 

นิวเคลียส ซึ่งมีขนาดเล็กมาก และมีอเิล็กตรอนอยู่

รอบนิวเคลียส โบร์เสนอว่า อิเล็กตรอนเคลื่อนที่เป็น

วงรอบนิวเคลียส โดยแต่ละวงมรีะดับพลังงาน

เฉพาะตัว ในปัจจุบัน นักวิทยาศาสตรย์อมรับว่า

อิเล็กตรอนมีการ เคลื่อนที่รวดเร็วรอบนิวเคลียส 

และไม่สามารถ ระบุต าแหน่งที่แนน่อนได้จึงเสนอ

แบบจ าลอง อะตอมแบบกลุ่มหมอก ซึ่งแสดงโอกาส

การพบ อิเล็กตรอนรอบนิวเคลียส 

 ๒. เขียนสัญลักษณ์นวิเคลียร์ของธาตุ

และระบุ จ านวนโปรตอน นิวตรอน 

และอิเล็กตรอนของ อะตอมจาก

สัญลักษณ์นวิเคลียร์รวมทั้งบอก 

ความหมายของไอโซโทป 

• สัญลักษณ์นวิเคลียร์ของธาตุ ประกอบด้วย 

สัญลักษณ์ธาต ุเลขอะตอมซึ่งแสดงจ านวน โปรตอน 

และเลขมวลซึ่งแสดงผลรวมของจ านวน โปรตอนกับ

นิวตรอน อะตอมของธาตุชนิดเดียวกัน ที่มจี านวน

โปรตอนเท่ากัน แต่มีจ านวนนิวตรอน ต่างกัน 

เรียกว่า ไอโซโทป 

 ๓. อธิบาย และเขียนการจัดเรียง

อิเล็กตรอน ในระดับพลังงานหลัก

และระดับพลังงานย่อย เมื่อทราบ

เลขอะตอมของธาตุ 

• การศกึษาสเปกตรัมการเปล่งแสงของอะตอมแก๊ส 

ท าให้ทราบว่า อิเล็กตรอนจัดเรียงอยู่รอบ ๆ 

นิวเคลียสในระดับพลังงานหลักต่าง ๆ และ แตล่ะ

ระดับพลังงานหลักยังแบ่งเป็นระดับ พลังงานย่อยซึ่ง

มีบริเวณที่จะพบอิเล็กตรอน เรียกว่า ออรบ์ิทัล ได้

แตกต่างกัน และอิเล็กตรอน จะจัดเรียงในออร์บิทัล

ให้มรีะดับพลังงานต่ าที่สุด ส าหรับอะตอมในสถานะ

พืน้ 

 ๔. ระบุหมูค่าบ ความเป็นโลหะ 

อโลหะ และ กึ่งโลหะ ของธาตุเรพรี

เซนเททีฟและธาตุ แทรนซิชันใน

ตารางธาตุ 

• ตารางธาตุในปัจจุบันจัดเรียงธาตุตามเลขอะตอม 

และสมบัติที่คล้ายคลึงกันเป็นหมู่และคาบ โดยอาจ

แบ่งธาตุในตารางธาตุเป็นกลุ่มธาตุโลหะ กึ่งโลหะ 

และอโลหะ นอกจากนี้อาจแบ่งเป็น กลุ่มธาตุเรพรี

เซนเททีฟและกลุ่มธาตุแทรนซิชัน 

 ๕. วิเคราะห์และบอกแนวโน้มสมบัติ

ของธาตุ เรพรีเซนเททีฟตามหมู่

และตามคาบ 

• ธาตุเรพรีเซนเททีฟในหมู่เดียวกันมจี านวนเวเลนซ์- 

อิเล็กตรอนเท่ากัน และธาตุที่อยู่ในคาบเดียวกัน มี

เวเลนซ์อเิล็กตรอนในระดับพลังงานหลักเดียวกัน 
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ธาตุเรพรีเซนเททีฟมสีมบัติทางเคมีคล้ายคลึงกัน 

ตามหมู่และมีแนวโน้มสมบัติบางประการเป็นไป ตาม

หมูแ่ละตามคาบ เช่น ขนาดอะตอม รัศมีไอออน 

พลังงานไอออไนเซชัน อเิล็กโทรเนกาติวติี สัมพรรค

ภาพอิเล็กตรอน 

 ๖. บอกสมบัติของธาตุโลหะแทรนซิ

ชัน และ เปรียบเทียบสมบัตกิับธาตุ

โลหะในกลุ่มธาตุ เรพรีเซนเททีฟ 

• ธาตุแทรนซิชันเป็นโลหะที่ส่วนใหญ่มเีวเลนซ์- 

อิเล็กตรอนเท่ากับ ๒ มีขนาดอะตอมใกล้เคียงกัน มี

จุดเดือด จุดหลอมเหลวและความหนาแน่นสูง 

เกิดปฏิกิรยิากับน้ าได้ช้ากว่าธาตุโลหะในกลุ่มธาตุ 

เรพรีเซนเททีฟ เมื่อเกิดเป็นสารประกอบ ส่วนใหญ่

จะมีสี 

 ๗. อธิบายสมบัติและค านวณครึ่งชีวติ

ของไอโซโทป กัมมันตรังสี 

• ธาตุแต่ละชนิดมไีอโซโทป ซึ่งในธรรมชาติบางธาตุ 

มีไอโซโทปที่แผร่ังสไีด้เนื่องจากนิวเคลียส ไม่เสถียร 

เรียกว่า ไอโซโทปกัมมันตรังสสี าหรับ ธาตุ

กัมมันตรังสเีป็นธาตุที่ทุกไอโซโทปสามารถ แผ่รังสไีด้

รังสทีี่เกิดขึน้ เช่น รังสีแอลฟา รังสบีีตา รังสแีกมมา 

โดยครึ่งชีวติของไอโซโทปกมัมันตรังสี เป็นระยะเวลา

ที่ไอโซโทปกัมมันตรังสสีลายตัว จนเหลอืครึ่งหนึ่ง

ของปริมาณเดิม ซึ่งเป็น 

 ๘. สบืค้นขอ้มูล และยกตัวอย่างการ

น าธาตุ มาใช้ประโยชน์รวมทั้ง

ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวติ และ

สิ่งแวดล้อม 

• สมบัติบางประการของธาตุแตล่ะชนิด ท าให้ 

สามารถน าธาตุไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้อย่าง

หลากหลาย ทั้งนีก้ารน าธาตุไปใช้ตอ้ง ตระหนักถึง

ผลกระทบที่มตี่อสิ่งมีชีวติและ สิ่งแวดล้อม 

โดยเฉพาะสารกัมมันตรังสีซึ่งต้องมี การจัดการอย่าง

เหมาะสม 

 ๙. อธิบายการเกิดไอออนและการเกิด

พันธะ ไอออนิก โดยใช้แผนภาพ

หรอืสัญลักษณ์ แบบจุดของลิวอิส 

• สารเคมีเกิดจากการยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะเคมี ซึ่ง

เกี่ยวข้องกับเวเลนซ์อเิล็กตรอนที่แสดงได้ด้วย 

สัญลักษณ์แบบจุดของลวิอิส โดยการเกิด พันธะเคมี

ส่วนใหญ่เป็นไปตามกฎออกเตต  

• พันธะไอออนิกเกิดจากการยึดเหนี่ยวระหว่าง ประจุ

ไฟฟ้าของไอออนบวกกับไอออนลบ ส่วนใหญ่ไอออน

บวกเกิดจากโลหะเสียอิเล็กตรอน และไอออนลบเกิด

จากอโลหะรับอิเล็กตรอน สารประกอบที่เกิดจาก
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พันธะไอออนิก เรียกว่า สารประกอบไอออนิก 

สารประกอบไอออนิก ไม่อยู่ในรูปโมเลกุล แต่เป็น

โครงผลึกที่ประกอบ ด้วยไอออนบวกและไอออนลบ

จัดเรียงตัวตอ่เนื่อง กันไปทัง้สามมิติ 

 ๑๐. เขียนสูตร และเรียกชื่อ

สารประกอบไอออนิก 

• สารประกอบไอออนิกเขียนแสดงสูตรเคมีโดยให้ 

สัญลักษณ์ธาตุที่เป็นไอออนบวกไว้ขา้งหน้าตาม ด้วย

สัญลักษณ์ธาตุที่เป็นไอออนลบ โดยมีตัวเลข แสดง

อัตราส่วนอย่างต่ าของจ านวนไอออนที่เป็น 

องค์ประกอบ 

• การเรียกชื่อสารประกอบไอออนิกท าได้โดย 

เรียกชื่อไอออนบวกแล้วตามด้วยชื่อไอออนลบ 

ส าหรับสารประกอบไอออนิกที่เกิดจากโลหะที่มี เลข

ออกซิเดชันได้หลายค่า ตอ้งระบุเลข ออกซิเดชันของ

โลหะด้วย 

 ๑๑. ค านวณพลังงานที่เกี่ยวข้องกับ

ปฏิกิรยิา การเกิดสารประกอบไอ

ออนิกจากวัฏจักร บอร์น-ฮาเบอร์ 

• ปฏิกิรยิาการเกิดสารประกอบไอออนิกจากธาตุ 

เกี่ยวข้องกับปฏิกิรยิาเคมีหลายขั้นตอน มทีั้ง ที่เป็น

ปฏิกิรยิาดูดพลังงานและคายพลังงาน ซึ่งแสดงได้

ด้วยวัฏจักรบอร์น-ฮาเบอร์และ พลังงานของ

ปฏิกิรยิาการเกิดสารประกอบ ไอออนิกเป็นผลรวม

ของพลังงานทุกขั้นตอน 

 ๑๒. อธิบายสมบัติของสารประกอบ

ไอออนิก 

• สารประกอบไอออนิกส่วนใหญ่มีลักษณะเป็น ผลกึ

ของแข็ง เปราะ มีจุดหลอมเหลวและ จุดเดือดสูง 

ละลายน้ าแล้วแตกตัวเป็นไอออน เรียกว่า 

สารละลายอิเล็กโทรไลต์เมื่อเป็นของแข็ง ไม่น าไฟฟ้า 

แตถ่้าท าให้หลอมเหลวหรอืละลาย ในน้ าจะน าไฟฟ้า 

• สารละลายของสารประกอบไอออนิกแสดงสมบัติ 

ความเป็นกรด-เบส ตา่งกัน สารละลายของ 

สารประกอบคลอไรด์มีสมบัติเป็นกลาง และ 

สารละลายของสารประกอบออกไซด์มสีมบัต ิเป็น

เบส 

 ๑๓. เขียนสมการไอออนิกและสมการ

ไอออนิกสุทธิ ของปฏิกิรยิาของ

สารประกอบไอออนิก 

• ปฏิกิรยิาของสารประกอบไอออนิก สามารถเขียน 

แสดงดว้ยสมการไอออนิกหรอืสมการไอออนิก สุทธิ

โดยที่สมการไอออนิกแสดงสารตั้งต้นและ ผลติภัณฑ์
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ทุกชนิดที่แตกตัวได้ในรูปของไอออน ส่วนสมการไอ

ออนิกสุทธิแสดงเฉพาะไอออนที่ ท าปฏิกิรยิากัน และ

ผลติภัณฑท์ี่เกิดขึน้ 

 ๑๔. อธิบายการเกิดพันธะโคเวเลนต์

แบบพันธะเดี่ยว พันธะคู่และพันธะ

สาม ดว้ยโครงสร้างลิวอิส 

• พันธะโคเวเลนต์เป็นการยึดเหนี่ยวที่เกิดขึน้ภายใน 

โมเลกุลจากการใชเ้วเลนซ์อิเล็กตรอนรว่มกัน ของ

ธาตุซึ่งส่วนใหญ่เป็นธาตุอโลหะ โดยทั่วไป จะเป็นไป

ตามกฎออกเตต สารที่ยึดเหนี่ยวกันด้วย พันธะโคเว

เลนต์เรียกว่า สารโคเวเลนต์พันธะ โคเวเลนต์เกิดได้

ทั้งพันธะเดี่ยว พันธะคู่และ พันธะสาม ซึ่งสามารถ

เขียนแสดงได้ด้วย โครงสรา้งลวิอิส โดยแสดง

อิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะ ด้วยจุดหรอืเส้น และแสดง

อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว ของแต่ละอะตอมด้วยจุด 

 ๑๕. เขียนสูตร และเรยีกชื่อสารโคเว

เลนต 

• สูตรโมเลกุลของสารโคเวเลนต์โดยทั่วไป เขียน

แสดงดว้ยสัญลักษณ์ของธาตุเรียงล าดับ ตามค่าอิ

เล็กโทรเนกาติวติีจากน้อยไปมาก โดยมีตัวเลขแสดง

จ านวนอะตอมของธาตุ ที่มมีากกว่า ๑ อะตอมใน

โมเลกุล • การเรียกชื่อสารโคเวเลนต์ท าได้โดย

เรียกชื่อ ธาตุที่อยู่หนา้ก่อน แล้วตามด้วยชื่อธาตุที่อยู่

ถัดมา โดยมีค าน าหนา้ระบุจ านวนอะตอมของธาตุที่

เป็น องค์ประกอบ 

 ๑๖. วิเคราะห์และเปรียบเทียบความ

ยาวพันธะ และพลังงานพันธะใน

สารโคเวเลนต์รวมทั้ง ค านวณ

พลังงานที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยา

ของ สารโคเวเลนต์จากพลังงาน

พันธะ 

• ความยาวพันธะและพลังงานพันธะในสาร โคเว

เลนต์ขึน้กับชนิดของอะตอมคู่รว่มพันธะ และชนิด

ของพันธะ โดยพันธะเดี่ยว พันธะคู่ และพันธะสาม มี

ความยาวพันธะและพลังงาน พันธะแตกต่างกัน 

นอกจากนีโ้มเลกุลโคเวเลนต์ บางชนิดมคี่าความยาว

พันธะและพลังงานพันธะ แตกต่างจากของพันธะ

เดี่ยว พันธะคู่และพันธะสาม ซึ่งสารเหล่านี้สามารถ

เขียนโครงสรา้งลวิอิส ที่เหมาะสมได้มากกว่า ๑ 

โครงสรา้ง ที่เรียกว่า โครงสรา้งเรโซแนนซ์  

• พลังงานพันธะน ามาใช้ในการค านวณพลังงาน ของ

ปฏิกิรยิา ซึ่งได้จากผลต่างของพลังงาน พันธะรวม

ของสารตั้งต้นกับผลิตภัณฑ 

 ๑๗. คาดคะเนรูปร่างโมเลกุลโคเว • รูปร่างของโมเลกุลโคเวเลนต์อาจพิจารณาโดยใช้ 
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เลนต์โดยใช้ ทฤษฎีการผลัก

ระหว่างคู่อเิล็กตรอนในวงเวเลนซ์ 

และระบุสภาพขั้วของโมเลกุลโคเว

เลนต์ 

ทฤษฎีการผลักระหว่างคู่อิเล็กตรอนในวงเวเลนซ์ 

(VSEPR) ซึ่งขึน้อยู่กับจ านวนพันธะและจ านวน 

อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวรอบอะตอมกลาง โมเลกุล

โคเวเลนต์มีทั้งโมเลกุลมีขัว้และไม่มขีั้ว สภาพขั้วของ

โมเลกุลโคเวเลนต์เป็นผลรวม ปริมาณเวกเตอร์

สภาพขั้วของแต่ละพันธะตาม รูปร่างโมเลกุล 

 ๑๘. ระบุชนิดของแรงยึดเหนี่ยว

ระหว่างโมเลกุล โคเวเลนต์และ

เปรียบเทียบจุดหลอมเหลว จุด

เดือด และการละลายน้ าของสาร

โคเวเลนต์ 

• แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลซึ่งอาจเป็น แรงแผ่

กระจายลอนดอน แรงระหว่างขัว้ และพันธะ

ไฮโดรเจน มีผลต่อจุดหลอมเหลว จุดเดือด และการ

ละลายน้ าของสาร นอกจากนี้ สารโคเวเลนต์สว่น

ใหญ่ยังมีจุดหลอมเหลว และจุดเดือดต่ ากว่า

สารประกอบไอออนิก เนื่องจากแรงยึดเหนี่ยว

ระหว่างโมเลกุล มีคา่น้อยกว่าพันธะไอออนิก  

• สารโคเวเลนต์สว่นใหญ่มีจุดหลอมเหลวและ จุด

เดือดต่ า และไม่ละลายในน้ า ส าหรับสาร โคเวเลนต์

ที่ละลายน้ ามีทั้งแตกตัวและไม่แตกตัว เป็นไอออน 

สารละลายที่ได้จากสารที่ไม่แตกตัว เป็นไอออนจะไม่

น าไฟฟ้า เรยีกว่า สารละลายนอนอิเล็กโทรไลต์ส่วน

สารละลายที่ได้จากสาร ที่แตกตัวเป็นไอออนจะน า

ไฟฟ้า เรยีกว่า สารละลายอิเล็กโทรไลต์สารละลาย

ของ สารประกอบคลอไรด์และออกไซด์จะมีสมบัติ 

เป็นกรด 

 ๑๙. สืบค้นข้อมูล และอธิบายสมบัติ

ของ สารโคเวเลนต์โครงร่างตาข่าย

ชนิดต่าง ๆ 

• สารโคเวเลนต์บางชนิดที่มีโครงสรา้งโมเลกุล ขนาด

ใหญ่และมีพันธะโคเวเลนต์ต่อเนื่อง เป็นโครงรา่งตา

ข่าย จะมีจุดหลอมเหลวและ จุดเดือดสูง สารโคเว

เลนต์โครงร่างตาข่ายที่มี ธาตุองค์ประกอบเหมอืนกัน 

แตม่ีอัญรูปต่างกัน จะมีสมบัติต่างกัน เช่น เพชร 

แกรไฟต ์

 ๒๐. อธิบายการเกิดพันธะโลหะและ   

      สมบัติของโลหะ 

• พันธะโลหะเกิดจากเวเลนซ์อเิล็กตรอนของ ทุก

อะตอมของโลหะเคลื่อนที่อย่างอสิระไปทั่ว ทั้งโลหะ 

และเกิดแรงยึดเหนี่ยวกับโปรตอน ในนิวเคลียสทุก

ทิศทาง  

• โลหะส่วนใหญ่เป็นของแข็ง มีผิวมันวาว สามารถ ตี
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เป็นแผ่นหรือดึงเป็นเส้นได้น าความร้อนและ น าไฟฟ้า

ได้ดมีีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดสูง 

 ๒๑. เปรียบเทียบสมบัติบางประการ 

ของสารประกอบ ไอออนิก สาร

โคเวเลนต์และโลหะ สบืค้นข้อมูล 

และน าเสนอตัวอย่างการใช้

ประโยชน์ของ สารประกอบไอออ

นิก สารโคเวเลนต์และ โลหะ ได้

อย่างเหมาะสม 

• สารประกอบไอออนิก สารโคเวเลนต์และโลหะ มี

สมบัติเฉพาะตัวบางประการที่แตกต่างกัน เช่น จุด

เดือด จุดหลอมเหลว การละลายน้ า การน า ไฟฟ้า 

จงึสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้ตาม

ความเหมาะสม 

ม.๕ ๑. อธิบายความสัมพันธ์และค านวณ

ปริมาตร ความดัน หรืออุณหภูมิ

ของแก๊สที่ภาวะต่าง ๆ ตามกฎของ

บอยล์กฎของชารล์ กฎของ เกย์-ลู

สแซก 

 ๒. ค านวณปริมาตร ความดัน หรอื

อุณหภูมิ ของแก๊สที่ภาวะต่าง ๆ 

ตามกฎรวมแก๊ส 

• พฤติกรรมของแก๊ส และความสัมพันธ์ระหว่าง 

ปริมาตร ความดัน และอุณหภูมิของแก๊ส อธิบาย ได้

ด้วยกฎของบอยล์กฎของชาร์ล กฎของ เกย-์ลูสแซก 

และกฎรวมแก๊ส ซึ่งสามารถน ามาใช้ ในการค านวณ

ปริมาตร ความดัน หรืออุณหภูมิ ของแก๊สที่ภาวะต่าง 

ๆ ได้ 

 ๓. ค านวณปริมาตร ความดัน 

อุณหภูมิจ านวนโมล หรอืมวลของ

แก๊ส จากความสัมพันธ์ตามกฎของ 

อาโวกาโดร และกฎแก๊สอุดมคต 

• ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตร และจ านวนโมล 

หรอืมวลของแก๊ส อธิบายความสัมพันธ์ได้ด้วย กฎ

ของอาโวกาโดร ส าหรับความสัมพันธ์ระหว่าง 

ปริมาตร ความดัน อุณหภูมิและจ านวนโมล ของแก๊ส 

อธิบายได้ดว้ยกฎแก๊สอุดมคติซึ่งสามารถ น ามาใช้ใน

การค านวณและการอธิบายการ เปลี่ยนแปลงที่

เกี่ยวข้องกับจ านวนโมลของแก๊ส ที่ภาวะต่าง ๆ ได้ 

 ๔. ค านวณความดันย่อยหรือจ านวน

โมลของแก๊ส ในแก๊สผสม โดยใช้

กฎความดันย่อยของดอลตัน 

• ในธรรมชาตแิก๊สส่วนใหญ่อยู่รวมกันเป็นแก๊สผสม 

ในกรณีที่แก๊สในแก๊สผสมไม่ท าปฏิกิรยิากัน ความดัน

ของแก๊สแต่ละชนิดแปรผันตามเศษส่วน โมลของแก๊ส 

ที่มอียู่ในแก๊สผสมตามกฎ ความดันย่อยของดอลตัน 

 ๕. อธิบายการแพรข่องแก๊สโดยใช้

ทฤษฎีจลน์ ของแก๊ส ค านวณและ

เปรียบเทียบอัตรา การแพร่ของ

แก๊ส โดยใช้กฎการแพร่ผ่านของ เก

รแฮม 

• แก๊สสามารถแพร่ได้การแพร่ของแก๊สอธิบาย ได้

ด้วยทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ที่อุณหภูมิเดียวกัน แก๊สจะ

แพร่ได้ช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับมวลโมเลกุล ของแก๊ส 

อัตราการแพรข่องแก๊สเป็นสัดส่วน ผกผันกับรากที่

สองของมวลโมเลกุลของแก๊ส สัมพันธ์กับกฎการ
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แพร่ผ่านของเกรแฮม 

 ๖. สืบค้นข้อมูล น าเสนอตัวอย่าง และ

อธิบายการ ประยุกต์ใชค้วามรู้

เกี่ยวกับสมบัติและกฎต่าง ๆ ของ

แก๊สในการอธิบายปรากฏการณ์

หรอื แก้ปัญหาในชีวติประจ าวัน

และในอุตสาหกรรม 

• สมบัติและกฎต่าง ๆ ของแก๊สสามารถน าไปใช้ 

อธิบายปรากฏการณ์หรอืประยุกต์ใชใ้นชีวิต 

ประจ าวันและในอุตสาหกรรม 

ม.๖ ๑. สืบค้นข้อมูลและน าเสนอตัวอย่าง

สารประกอบ อินทรีย์ที่มพีันธะ

เดี่ยว พันธะคู่ หรอืพันธะสาม ที่พบ

ในชีวติประจ าวัน 

• สารประกอบอินทรีย์เป็นสารประกอบของ 

คารบ์อนส่วนใหญ่พบในสิ่งมีชีวติ มีโครงสร้าง 

หลากหลายและแบ่งได้หลายประเภท เนื่องจาก ธาตุ

คารบ์อนสามารถเกิดพันธะโคเวเลนต์กับธาตุ 

คารบ์อนด้วยพันธะเดี่ยว พันธะคู่ พันธะสาม 

นอกจากนีย้ังสามารถเกิดพันธะโคเวเลนต์กับธาตุ 

อื่น ๆ ได้อีกด้วย และมีการน าสารประกอบ อินทรีย์

ไปใช้ประโยชน์อย่างหลากหลาย 

 ๒. เขียนสูตรโครงสรา้งลวิอิส สูตร

โครงสรา้งแบบย่อ และสูตร

โครงสรา้งแบบเส้นของ

สารประกอบ อินทรีย์ 

• โครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์แสดงได้ด้วย 

สูตรโครงสร้างลวิอิส สูตรโครงสรา้งแบบย่อ หรอื

สูตรโครงสร้างแบบเส้น 

 ๓. วิเคราะหโ์ครงสร้าง และระบุ

ประเภท ของสารประกอบอินทรีย์

จากหมู่ฟังก์ชัน 

• สารประกอบอินทรีย์มหีลายประเภท การพิจารณา 

ประเภทของสารประกอบอินทรีย์อาจใช้หมูฟ่ังก์ชัน 

เป็นเกณฑไ์ด้เป็นแอลเคน แอลคีน แอลไคน์ อะโร

มาติกไฮโดรคาร์บอน แอลกอฮอล์อีเทอร์ เอมีน แอล

ดีไฮด์คีโตน กรดคาร์บอกซิลกิ เอสเทอร์เอไมด์ 

 ๔. เขียนสูตรโครงสร้างและเรียกชื่อ

สารประกอบ อินทรีย์ประเภทต่าง 

ๆ ที่มหีมูฟ่ังก์ชันไม่เกิน ๑ หมู่ตาม

ระบบ IUPAC 

• การเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์ประเภทแอลเคน 

แอลคีน แอลไคน์แอลกอฮอล์อเีทอร์เอมนี แอลดีไฮด์

คีโตน กรดคารบ์อกซิลกิ เอสเทอร์ และเอไมด์จะ

เรียกตามระบบ IUPAC หรอื อาจเรียกโดยใช้ชื่อ

สามัญ 

 ๕. เขียนไอโซเมอร์โครงสร้างของ

สารประกอบอินทรีย์ประเภทต่าง ๆ 

• ปรากฏการณ์ที่สารมีสูตรโมเลกุลเหมอืนกันแต่มี 

สมบัติแตกต่างกัน เรยีกว่า ไอโซเมอริซึม และ เรียก

สารแตล่ะชนิดว่า ไอโซเมอร์ไอโซเมอร์ที่มี สูตร

โมเลกุลเหมอืนกันแต่มีสูตรโครงสรา้งต่างกัน 



ชั้น ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 

เรียกว่า ไอโซเมอร์โครงสร้าง 

 ๖. วิเคราะห์และเปรียบเทียบจุดเดือด

และ การละลายในน้ าของ

สารประกอบอินทรีย์ที่มี หมู่ฟังก์ชัน 

ขนาดโมเลกุล หรอืโครงสร้าง

ต่างกัน 

• สารประกอบอินทรีย์ที่มหีมู่ฟังก์ชัน ขนาดโมเลกุล 

หรอืโครงสร้างของสารตา่งกันจะมีจุดเดือดและ การ

ละลายในน้ าต่างกัน ส าหรับการละลายของ สาร

พิจารณาได้จากความมีขั้วของตัวละลาย และตัวท า

ละลาย โดยสารสามารถละลายได้ ในตัวท าละลายที่

มีขัว้ใกล้เคียงกัน 

 ๗. ระบุประเภทของสารประกอบ

ไฮโดรคาร์บอน และเขียน

ผลติภัณฑจ์ากปฏิกิรยิาการเผา

ไหม้ ปฏิกิรยิากับโบรมนี หรือ

ปฏิกิรยิากับ โพแทสเซียมเปอร์แมง

กาเนต 

• สารประกอบอินทรีย์ประเภทแอลเคน แอลคีน แอล

ไคน์อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน เป็น สารประกอบ

ไฮโดรคาร์บอน ซึ่งเมื่อเกิดปฏิกิรยิา การเผาไหม้

ปฏิกิรยิากับโบรมนีและปฏิกิริยากับ โพแทสเซียม

เปอร์แมงกาเนต จะให้ผลของ ปฏิกิรยิาตา่งกัน จึง

สามารถใช้เป็นเกณฑ์ ในการจ าแนกประเภทของ

สารประกอบ ไฮโดรคาร์บอนได้ 

 ๘. เขียนสมการเคมีและอธิบายการ

เกิดปฏิกิรยิา เอสเทอริฟิเคชัน 

ปฏิกิรยิาการสังเคราะหเ์อไมด์ 

ปฏิกิรยิาไฮโดรลิซิสและปฏิกิริยา

สะปอนนิฟิเคชัน  

๙. ทดสอบปฏิกิรยิาเอสเทอริฟิเคชัน 

ปฏิกิรยิา ไฮโดรลิซิส และปฏิกิรยิา

สะปอนนิฟิเคชัน 

• กรดคาร์บอกซิลกิท าปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์ได้ 

เป็นเอสเทอร์เรยีกว่า ปฏิกิรยิาเอสเทอริฟิเคชัน กรด

คารบ์อกซิลกิท าปฏิกิรยิากับเอมีนเกิดเป็น เอไมด์เอส

เทอร์และเอไมด์สามารถเกิดปฏิกิรยิา ไฮโดรลิซิส 

ปฏิกิรยิาไฮโดรลิซิสของเอสเทอร์ ในเบสแอลคาไล

เรียกว่า ปฏิกิรยิาสะปอนนิฟิเคชัน 

 ๑๐. สืบค้นข้อมูล และน าเสนอ

ตัวอย่างการน า สารประกอบ

อินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ในชีวิต 

ประจ าวันและอุตสาหกรรม 

• สารประกอบอินทรีย์สามารถน าไปใช้ประโยชน์ ได้

มากมายในชีวติประจ าวัน รวมทั้งน าไปใช้เป็น สารตั้ง

ต้นและตัวท าละลายในอุตสาหกรรม ด้านต่างๆเช่น 

อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงและพลังงาน อุตสาหกรรม

อาหารและยา อุตสาหกรรมเกษตร 

 ๑๑. ระบุประเภทของปฏิกิริยาการ

เกิดพอลิเมอร์ จากโครงสร้างของ

มอนอเมอร์หรอืพอลิเมอร 

• พอลิเมอร์เป็นสารที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ ซึ่ง

ประกอบด้วยหน่วยย่อยที่เรยีกว่า มอนอเมอร์ 

เชื่อมตอ่กันด้วยพันธะโคเวเลนต์โดยมีทั้ง พอลิเม

อร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์ ปฏิกิรยิาการ

เกิดพอลิเมอรอ์าจเป็นปฏิกิริยาแบบ ควบแนน่หรอื

ปฏิกิรยิาแบบเติม ขึน้อยู่กับ หมูฟ่ังก์ชันและ



ชั้น ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 

โครงสรา้งของมอนอเมอร์ 

 ๑๒. วิเคราะห์และอธิบาย

ความสัมพันธ์ระหว่าง โครงสร้าง

และสมบัติของพอลิเมอร์รวมทั้ง 

การน าไปใช้ประโยชน์ 

• พอลิเมอร์มีโครงสร้างต่างกันอาจเป็นโครงสร้าง 

แบบเส้น แบบกิ่ง หรอืแบบร่างแห ขึน้อยู่กับชนิด ของ

มอนอเมอร์และภาวะของปฏิกิรยิาการเกิด พอลิเมอร์

ซึ่งโครงสรา้งของพอลิเมอร์ส่งผลตอ่ จุดหลอมเหลว 

ความหนาแน่น ความเปราะ ความเหนียว ความ

ยืดหยุ่น จงึสามารถน าไป ประยุกต์ใชไ้ด้อย่าง

หลากหลาย 

 ๑๓. ทดสอบ และระบุประเภทของ

พลาสตกิ และผลติภัณฑย์าง 

รวมทั้งการน าไปใช้ ประโยชน์ 

• พอลิเมอร์ที่ให้ความรอ้นแล้วสามารถน ากลับมา 

ขึน้รูปใหมไ่ด้เรยีกว่า พอลิเมอรเ์ทอร์มอพลาสติก 

ส่วนใหญ่มีโครงสร้างแบบเส้นและแบบกิ่ง ส่วนพอลิ

เมอร์ที่ให้ความร้อนแลว้ไม่อ่อนตัว จงึไม่สามารถน า

กลับมาขึน้รูปใหมไ่ด้เรยีกว่า พอลิเมอร์เทอร์มอเซต 

มีโครงสรา้งแบบร่างแห พลาสตกิมีทั้งที่เป็นพอลิ

เมอร์เทอร์มอพลาสติก และพอลิเมอร์เทอร์มอเซต 

ผลติภัณฑย์างเป็น พอลิเมอร์เทอร์มอเซต ซึ่งท าใหม้ี

สมบัติและ การน าไปใช้ประโยชน์ตา่งกัน 

 ๑๔. อธิบายผลของการปรับเปลี่ยน

โครงสรา้ง และ การสังเคราะหพ์อ

ลิเมอรท์ี่มตี่อสมบัติของ พอลิเมอร์ 

• การปรับเปลี่ยนโครงสร้างหรอืการสังเคราะห์ พอลิ

เมอร์เช่น วัลคาไนเซชัน การสังเคราะห์ โคพอลิเมอร์

การสังเคราะหพ์อลิเมอรน์ าไฟฟ้า เป็นการปรับปรุง

คุณภาพของพอลิเมอรเ์พื่อใหไ้ด้ ผลติภัณฑ์ที่

สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ อย่างเหมาะสมและ

หลากหลายมากขึ้น 

 ๑๕. สืบค้นข้อมูล และน าเสนอ

ตัวอย่างผลกระทบ จากการใชแ้ละ

การก าจัดผลติภัณฑ์พอลิเมอร์ 

และแนวทางแก้ไข 

• การใช้และการก าจัดผลติภัณฑ์พอลิเมอร์อาจส่ง 

ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวติและสิ่งแวดล้อม จึงควร 

ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึน้ และแนวทางแก้ไข 

 

 

 



สาระเคมี 

 ๒. เข้าใจการเขียนและการดุลสมการเคมี ปริมาณสัมพันธ์ในปฏิกิรยิาเคมี อัตราการเกิด ปฏิกิรยิา

เคมี สมดุลในปฏิกิรยิาเคมี สมบัติและปฏิกิรยิาของกรด-เบส ปฏิกิรยิา รีดอกซ์และเซลล์เคมีไฟฟ้า รวมทั้ง

การน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

ชั้น ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 

ม.๔ ๑. แปลความหมายสัญลักษณ์ใน

สมการเคมี เขียนและดุลสมการ

เคมีของปฏิกิรยิาเคมี บางชนิด 

• ปฏิกิรยิาเคมีเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีสารใหม่ 

เกิดขึ้นจากการจัดเรียงตัวใหมข่องอะตอมธาตุ โดย

จ านวนและชนิดของอะตอมธาตุไม่เปลี่ยนแปลง 

ปฏิกิรยิาเคมีเขียนแสดงได้ด้วยสมการเคมี ซึ่ง

ประกอบด้วยสูตรเคมีของสารตัง้ต้นและ ผลติภัณฑ์

ลูกศรแสดงทิศทางของการเกิด ปฏิกิรยิา และเลข

สัมประสิทธิ์ของสารตัง้ต้น และผลิตภัณฑท์ี่ดุลแลว้ 

นอกจากนี้อาจมสีัญลักษณ์ แสดงสถานะของสาร 

หรอืปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการเกิดปฏิกิรยิาเคมี  

• การดุลสมการเคมีท าได้โดยการเติมเลข

สัมประสิทธิ ์หนา้สารตัง้ต้นและผลิตภัณฑเ์พื่อให้

อะตอม ของธาตุในสารตั้งต้นและผลิตภัณฑเ์ท่ากัน 

 ๒. ค านวณปริมาณของสารใน

ปฏิกิรยิาเคมี ทีเ่กี่ยวข้องกับมวล

สาร  

๓. ค านวณปริมาณของสารใน

ปฏิกิรยิาเคมี ที่เกี่ยวข้องกับความ

เข้มขน้ของสารละลาย  

๔. ค านวณปริมาณของสารใน

ปฏิกิรยิาเคมี ที่เกี่ยวข้องกับ

ปริมาตรแก๊ส 

• การเปลี่ยนแปลงปริมาณสารในปฏิกิรยิาเคมี มี

ความสัมพันธ์กันตามเลขสัมประสิทธิ์ ในสมการเคมี

ซึ่งบอกถึงอัตราส่วนโดยโมลของสาร ในปฏิกิรยิา 

สามารถน ามาใช้ในการค านวณ ปริมาณของสารที่

เกี่ยวข้องกับมวล ความเข้มข้น ของสารละลาย และ

ปริมาตรของแก๊สได้ 

 ๕. ค านวณปริมาณของสารใน

ปฏิกิรยิาเคมี หลายขั้นตอน 

• ความสัมพันธ์ของโมลสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์ ใน

ปฏิกิรยิาเคมีหลายขั้นตอน พิจารณาได้จาก เลข

สัมประสิทธิ์ของสมการเคมีรวม 

 ๖. ระบุสารก าหนดปริมาณ และ

ค านวณปริมาณ สารต่าง ๆ ใน

ปฏิกิรยิาเคม 

• ปฏิกิรยิาเคมีที่สารตัง้ต้นท าปฏิกิริยาไม่พอดีกัน 

สารตั้งต้นที่ท าปฏิกิรยิาหมดก่อน เรียกว่า สาร

ก าหนดปริมาณ ซึ่งเป็นสารที่ก าหนดปริมาณ 

ผลติภัณฑท์ี่เกิดขึ้น และปริมาณสารตัง้ต้นอื่น ที่ท า

ปฏิกิรยิาไปเมื่อสิ้นสุดปฏิกิริยา 
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 ๗. ค านวณผลได้รอ้ยละของ

ผลติภัณฑใ์นปฏิกิรยิา เคมี 

• ผลติภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจริงในปฏิกิรยิาเคมีส่วนใหญ่ มี

ปริมาณน้อยกว่าที่ค านวณได้ตามทฤษฎี ซึ่งค่า

เปรียบเทียบผลได้จริงกับผลได้ตามทฤษฎี เป็นรอ้ย

ละ เรียกว่า ผลได้รอ้ยละ 

ม.๕ ๑. ทดลอง และเขียนกราฟการ

เพิ่มขึน้หรอืลดลง ของสารที่ท า

การวัดในปฏิกิรยิา  

๒. ค านวณอัตราการเกิดปฏิกิรยิา

เคมีและเขียนกราฟ การลดลง

หรอืเพิ่มขึน้ของสารที่ไม่ได้วัด ใน

ปฏิกิรยิา 

• ปฏิกิรยิาเคมีแต่ละปฏิกิรยิามีอัตราการเกิด 

ปฏิกิรยิาเคมีต่างกัน โดยอาจวัดจากการลดลง ของ

สารตั้งต้นหรอืการเพิ่มขึน้ของผลิตภัณฑ์ ต่อหนึ่ง

หนว่ยเวลา และหารด้วยเลขสัมประสิทธิ์ ของสารนั้น 

ๆในสมการเคมีเพื่อใหไ้ด้อัตราการเกิด ปฏิกิรยิาเคมี

ที่เท่ากันไม่ว่าจะเป็นการวัดจาก สารตั้งต้นหรอื

ผลติภัณฑ์ 

 ๓. เขียนแผนภาพ และอธิบายทิศ

ทางการชนกัน ของอนุภาคและ

พลังงานที่ส่งผลต่ออัตรา การ

เกิดปฏิกิรยิาเคมี 

• ปฏิกิรยิาเคมีจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่ออนุภาคของ สาร

ตั้งต้นชนกันในทิศทางที่เหมาะสมและมี พลังงาน

อย่างนอ้ยเท่ากับพลังงานก่อกัมมันต์ ดังนัน้อัตราการ

เกิดปฏิกิรยิาจงึขึ้นกับทิศทางการชน และพลังงานที่

เกิดจากการชน 

 ๔. ทดลอง และอธิบายผลของความ

เข้มขน้ พื้นที่ผิว ของสารตั้งต้น 

อุณหภูมิและตัวเร่งปฏิกิรยิาที่มี 

ต่ออัตราการเกิดปฏิกิรยิาเคมี  

๕. เปรียบเทียบอัตราการ

เกิดปฏิกิรยิาเมื่อมีการ 

เปลี่ยนแปลงความเข้มข้น พื้นที่ผ 

• อัตราการเกิดปฏิกิรยิาเคมีของสารหนึ่ง ๆ ขึน้อยู่ 

กับความเข้มข้น พื้นที่ผวิ อุณหภูมิตัวเร่งและ ตัว

หนว่งปฏิกิริยา นอกจากนี้อัตราการเกิด ปฏิกิรยิา

เคมียังขึน้อยู่กับชนิดของสารที่ท า ปฏิกิรยิาด้วย 

 ๖. ยกตัวอย่าง และอธิบายปัจจัยที่มี

ผลตอ่อัตรา การเกิดปฏิกิริยาเคมี

ในชีวติประจ าวัน หรอื

อุตสาหกรรม 

• ความรูเ้กี่ยวกับปัจจัยที่มผีลต่ออัตราการเกิด 

ปฏิกิรยิาเคมีสามารถน ามาใช้อธิบายกระบวนการ ที่

เกิดขึ้นในชีวติประจ าวันหรอือุตสาหกรรม 

 ๗. ทดสอบ และอธิบายความหมาย

ของ ปฏิกิรยิาผันกลับได้และ

ภาวะสมดุล  

๘. อธิบายการเปลี่ยนแปลงความ

เข้มขน้ของสาร อัตราการ

เกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้า และ

• ปฏิกิรยิาเคมีที่สามารถด าเนินไปข้างหน้าและ 

ย้อนกลับได้เรยีกว่า ปฏิกิรยิาผันกลับได้เมื่อ 

ปฏิกิรยิาด าเนินไปความเข้มข้นของสารตัง้ต้น และ

อัตราการเกิดปฏิกิรยิาไปข้างหน้าจะลดลง ส่วน

ความเข้มข้นของผลติภัณฑ์และอัตราการเกิด 

ปฏิกิรยิาย้อนกลับจะเพิ่มขึ้น เมื่ออัตราการเกิด 
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อัตรา การเกิดปฏิกิรยิาย้อนกลับ 

เมื่อเริ่มปฏิกิริยา จนกระทั่งระบบ

อยู่ในภาวะสมดุล 

ปฏิกิรยิาไปข้างหน้าเท่ากับอัตราการเกิด ปฏิกิรยิา

ย้อนกลับ ระบบจะอยู่ในภาวะสมดุล ที่มคีวามเข้มข้น

ของสารตั้งต้นและผลติภัณฑค์งที่ เรียกว่า สมดุล

พลวัต 

 ๙. ค านวณค่าคงที่สมดุลของ

ปฏิกิรยิา  

๑๐. ค านวณความเข้มขน้ของสารที่

ภาวะสมดุล 

• ณ ภาวะสมดุล ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มขน้ 

ของผลิตภัณฑ์กับสารตัง้ต้น แสดงได้ด้วย ค่าคงที่

สมดุล ซึ่งเป็นค่าคงที่ ณ อุณหภูมิหนึ่ง 

 ๑๑. ค านวณค่าคงที่สมดุลหรอื

ความเข้มข้นของ ปฏิกิรยิาหลาย

ขั้นตอน 

• ค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยาหลายขั้นตอน หาได้จาก 

ผลคูณของค่าคงที่สมดุลของปฏิกิรยิาย่อยที่น า 

สมการเคมีมารวมกัน โดยถ้ามีการคูณสมการย่อย 

ให้ยกก าลังค่าคงที่สมดุลด้วยตัวเลขที่คูณ และ หาก

มีการกลับข้างสมการ ให้กลับค่าคงที่สมดุล เป็น

ตัวหาร 

 ๑๒. ระบุปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล

และ ค่าคงที่สมดุลของระบบ 

รวมทั้งคาดคะเน การ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้เมื่อภาวะ

สมดุล ของระบบถูกรบกวน โดย

ใช้หลักของ เลอชาเตอลิเอ 

• เมื่อระบบที่อยู่ในภาวะสมดุลถูกรบกวน โดยการ 

เปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสาร ความดัน หรอื 

อุณหภูมิระบบจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อเขา้สู่ 

ภาวะสมดุลอีกครั้งตามหลักของเลอชาเตอลิเอ ทั้งนี้

การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมมิีผลท าให้ ค่าคงที่สมดุล

เปลี่ยนแปลง 

 ๑๓. ยกตัวอย่าง และอธิบายสมดุล

เคมีของ กระบวนการที่เกิดขึน้ใน

สิ่งมีชีวติ ปรากฏการณ์ ใน

ธรรมชาติและกระบวนการใน

อุตสาหกรรม 

• ความรูเ้กี่ยวกับสมดุลเคมีสามารถน ามาใช้อธิบาย 

กระบวนการที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวติ ปรากฏการณ์ ใน

ธรรมชาติและกระบวนการในอุตสาหกรรม 

 ๑๔. ระบุและอธิบายว่าสารเป็นกรด

หรอืเบส โดยใช้ทฤษฎีกรด-เบส

ของอาร์เรเนียส เบรินสเตด-ลาว

รีและลวิอิส 

• สารในชีวติประจ าวันหลายชนดิมีสมบัติเป็นกรด 

หรอืเบส ซึ่งพิจารณาได้โดยใช้ทฤษฎีกรด-เบส ของ

อาร์เรเนียส เบรินสเตด-ลาวรีหรอืลิวอิส 

 ๑๕. ระบุคู่กรด-เบสของสารตาม

ทฤษฎีกรด-เบส ของเบรินสเตด-

ลาวรี 

• ตามทฤษฎีกรด-เบสของเบรินสเตด–ลาวรเีมื่อ กรด

หรอืเบสละลายน้ าหรอืท าปฏิกิรยิากับสารอื่น จะมี

การถ่ายโอนโปรตอนระหว่างสารตั้งตน้ ที่เป็นกรด

และเบส เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็น โมเลกุลหรอื
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ไอออนที่เป็นคู่กรด-เบสของ สารตั้งต้นนั้น โดยสารที่

เป็นคู่กรด-เบสกันจะมี โปรตอนตา่งกัน ๑ โปรตอน 

 ๑๖. ค านวณ และเปรียบเทียบ

ความสามารถ ในการแตกตัวหรอื

ความแรงของกรดและเบส 

• กรดและเบสแตล่ะชนิดสามารถแตกตัวในน้ าได้ 

แตกต่างกัน กรดแก่หรอืเบสแก่สามารถแตกตัว เป็น

ไอออนในน้ าได้เกือบสมบูรณ์สว่นกรดอ่อน หรอืเบส

อ่อนแตกตัวเป็นไอออนได้น้อย โดยความสามารถใน

การแตกตัวหรอืความแรง ของกรดหรอืเบสอาจ

พิจารณาได้จากค่าคงที่ การแตกตัวของกรดหรอืเบส 

หรอืปริมาณ การแตกตัวเป็นรอ้ยละของกรดหรอืเบส 

 ๑๗. ค านวณค่า pH ความเข้มข้น

ของไฮโดรเนียม ไอออนหรือไฮดร

อกไซด์ไอออนของ สารละลาย

กรดและเบส 

• น้ าบริสุทธิ์ที่อุณหภูมิ๒๕ องศาเซลเซียสแตกตัว ให้

ไฮโดรเนียมไอออนและไฮดรอกไซด์ไอออน ที่มคีวาม

เข้มขน้เท่ากัน คือ1.0x10-7 โมลต่อลิตร โดยมี

ค่าคงที่การแตกตัวของน้ า เท่ากับ 1.0 x 10-14  

• เมื่อกรดหรอืเบสแตกตัวในน้ า ค่าความเป็นกรดเบส

ของสารละลายแสดงได้ดว้ยค่า pH ซึ่ง สัมพันธ์กับ

ความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออน โดยสารละลาย

กรดมีความเข้มข้นของไฮโดรเนียม ไอออนมากกว่า 

1.0 x 10-7 โมลต่อลิตร หรอืมีคา่ pH น้อยกว่า ๗ 

ส่วนสารละลายเบสมี ความเข้มขน้ของไฮโดรเนียม

ไอออนน้อยกว่า 1.0 x 10-7 โมลต่อลิตร หรอืมีคา่ 

pH มากกว่า ๗ 

 ๑๘. เขียนสมการเคมีแสดงปฏิกิรยิา

สะเทิน และ ระบุความเป็นกรด-

เบสของสารละลาย หลังการ

สะเทิน 

๑๙. เขียนปฏิกิรยิาไฮโดรลิซิสของ

เกลือ และระบุ ความเป็นกรด-

เบสของสารละลายเกลือ 

• ปฏิกิรยิาสะเทินระหว่างกรดแก่และเบสแก่ ให้

สารละลายที่เป็นกลาง ปฏิกิริยาสะเทิน ระหว่างกรด

แก่และเบสอ่อน ให้สารละลาย ที่เป็นกรด สว่น

ปฏิกิรยิาสะเทินระหว่างกรดอ่อน และเบสแก่ ให้

สารละลายที่เป็นเบส 

• เกลือที่ได้จากการสะเทินของกรดแก่ด้วยเบสอ่อน 

เมื่อละลายในน้ าจะเกิดปฏิกิรยิาไฮโดรลิซิสได้ 

สารละลายที่มสีมบัติเป็นกรด ส่วนเกลือที่ได้จาก 

การสะเทินของกรดอ่อนด้วยเบสแก่ เมื่อละลาย ใน

น้ าจะเกิดปฏิกิรยิาไฮโดรลิซิสได้สารละลาย ที่มี

สมบัติเป็นเบส 

 ๒๐. ทดลอง และอธิบายหลักการ • การไทเทรตเป็นเทคนิคในการวิเคราะหห์าปริมาณ 
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การไทเทรต และเลือกใช้อินดิเค

เตอร์ที่เหมาะสมส าหรับ การ

ไทเทรตกรด-เบส 

หรอืความเข้มข้นของสารที่ท าปฏิกิรยิาพอดีกัน จุดที่

สารท าปฏิกิรยิาพอดีกันเรียกว่า จุดสมมูล ในทาง

ปฏิบัติจุดสมมูลของปฏิกิรยิาอาจไม่สามารถ 

สังเกตเห็นได้จงึสังเกตจากการเปลี่ยนสีของ อินดเิค

เตอร์เพื่อบอกจุดยุติของการไทเทรตดังนัน้ อินดเิค

เตอร์ที่เหมาะสมในการไทเทรตกรด-เบส ควรเป็น

อินดเิคเตอร์ที่เปลี่ยนสีในชว่ง pH ตรงกับ หรอื

ใกล้เคียงกับ pH ของสารละลาย ณ จุดสมมูล 

 ๒๑. ค านวณปริมาณสารหรอืความ

เข้มขน้ของ สารละลายกรดหรอื

เบสจากการไทเทรต 

• ปริมาณกรดและเบสที่ท าปฏิกิริยาพอดีกันจาก 

การไทเทรตกรด-เบส สามารถน าไปค านวณ ความ

เข้มขน้ของกรดหรอืเบสที่ต้องการทราบ ความเข้มข้น

ได้ 

 ๒๒. อธิบายสมบัติองค์ประกอบ 

และประโยชน์ ของสารละลาย

บัฟเฟอร์ 

• สารละลายบัฟเฟอร์เป็นสารละลายของกรดอ่อน 

กับเกลือของกรดอ่อนนั้น หรอืเบสอ่อนกับเกลือ ของ

เบสอ่อนนัน้ เมื่อเติมกรด เบส หรือน้ า จะมีผลตอ่

การเปลี่ยนแปลงค่า pH น้อยกว่า สารละลายทั่วไป 

สมบัติเฉพาะของสารละลาย บัฟเฟอร์เป็นประโยชน์

ต่อการควบคุม pH ของระบบในสิ่งมชีีวติและ

สิ่งแวดล้อม 

 ๒๓. สืบค้นข้อมูลและน าเสนอ

ตัวอย่างการใชป้ระโยชน์ และการ

แก้ปัญหาโดยใช้ความรูเ้กี่ยวกับ 

กรด-เบส 

• ความรูเ้กี่ยวกับกรด-เบสสามารถน ามาใช้

ประโยชน์ และแก้ปัญหาในชีวติประจ าวัน 

เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการแพทย์ 

 ๒๔. ค านวณเลขออกซิเดชัน และ

ระบุปฏิกิรยิา ที่เป็นปฏิกิรยิารี

ดอกซ 

• เคมีไฟฟ้าเป็นการศกึษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง 

ระหว่างพลังงานไฟฟ้าและการเกิดปฏิกิรยิาเคมี ที่มี

การถ่ายโอนอิเล็กตรอนแล้วท าให้เกิดการ 

เปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชัน ซึ่งเป็นเลขที่แสดง ประจุ

ไฟฟ้าหรอืประจุไฟฟ้าสมมติของอะตอมธาตุ เรียก

ปฏิกิรยิาชนิดนี้ว่า ปฏิกิรยิารีดอกซ 

 ๒๕. วิเคราะหก์ารเปลี่ยนแปลงเลข

ออกซิเดชัน และระบุตัวรีดวิซ์และ

ตัวออกซิไดส์รวมทั้ง เขียนครึ่ง

ปฏิกิรยิาออกซิเดชันและครึ่ง

• ปฏิกิรยิารดีอกซ์มทีั้งครึ่งปฏิกิรยิาที่มีการให้ 

อิเล็กตรอน เรียกว่า ครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชัน และ

ครึ่งปฏิกิรยิาที่มีการรับอิเล็กตรอน เรียกว่า ครึ่ง

ปฏิกิรยิารดีักชัน โดยสารที่ใหอ้ิเล็กตรอน จะมีเลข
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ปฏิกิรยิา รีดักชันของปฏิกิริยารี

ดอกซ์ 

ออกซิเดชันเพิ่มขึน้ เรยีกว่า ตัวรีดวิซ์ ส่วนสารที่รับ

อิเล็กตรอนจะมีเลขออกซิเดชัน ลดลง เรยีกว่า ตัว

ออกซิไดส 

 ๒๖. ทดลอง และเปรียบเทียบ

ความสามารถในการ เป็นตัว

รีดวิซ์หรอืตัวออกซิไดส์และเขียน

แสดง ปฏิกิรยิารดีอกซ 

• การเปรียบเทียบความสามารถในการเป็นตัวรีดวิซ์ 

หรอืตัวออกซิไดส์สามารถพิจารณาได้จากผล การ

ทดลองของปฏิกิรยิารีดอกซ์ 

 ๒๗. ดุลสมการรดีอกซ์ดว้ยการใช้

เลขออกซิเดชัน และวิธีครึ่ง

ปฏิกิรยิา 

• ปฏิกิรยิารดีอกซ์เขียนแทนได้ดว้ยสมการรดีอกซ์ 

ซึ่งการดุลสมการรดีอกซ์ท าได้โดยการใช้ เลข

ออกซิเดชันและวธิีครึ่งปฏิกิรยิา 

 ๒๘. ระบุองค์ประกอบของเซลล์

เคมีไฟฟ้า และ เขียนสมการเคมี

ของปฏิกิรยิาที่แอโนดและ 

แคโทด ปฏิกิรยิารวม และ

แผนภาพเซลล์ 

• เซลล์เคมีไฟฟ้าประกอบด้วยแอโนด แคโทด และ 

สารละลายอิเล็กโทรไลต์ซึ่งอาจเชื่อมตอ่กันด้วย 

สะพานเกลือ โดยที่แอโนดเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน 

และแคโทดเกิดปฏิกิรยิารดีักชัน ท าใหอ้ิเล็กตรอน 

เคลื่อนที่จากแอโนดไปแคโทด เซลล์เคมีไฟฟ้า 

สามารถเขียนแสดงได้ด้วยแผนภาพเซลล 

 ๒๙. ค านวณค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐาน

ของเซลล์ และระบุประเภทของ

เซลล์เคมีไฟฟ้า ขัว้ไฟฟ้า และ

ปฏิกิรยิาเคมีที่เกิดขึ้น 

• ค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์ค านวณได้จาก ค่า

ศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์ถ้าค่า ศักย์ไฟฟ้า

ของเซลล์เป็นบวก แสดงว่าปฏิกิรยิา รีดอกซ์เกิดขึน้

ได้เอง ซึ่งท าให้เกิดกระแสไฟฟ้า เรียกเซลล์ชนิดนี้วา่ 

เซลล์กัลวานิก แต่ถ้าค่า ศักย์ไฟฟ้าของเซลล์เป็นลบ 

แสดงวา่ปฏิกิรยิา รีดอกซ์ไม่สามารถเกิดได้เอง ต้อง

มีการให้กระแส ไฟฟ้าจงึจะเกิดปฏิกิรยิาได้เซลล์ชนิด

นีเ้รียกว่า เซลล์อิเล็กโทรลิตกิ 

 ๓๐. อธิบายหลักการท างาน และ

เขียนสมการแสดง ปฏิกิรยิาของ

เซลล์ปฐมภูมิและเซลล์ทุติยภูม 

• เซลล์เคมีไฟฟ้าสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ใน

ชีวติประจ าวัน เช่น แบตเตอรี่ซึ่งมีทั้งเซลล์ปฐมภูมิ 

และเซลล์ทุติยภูมิโดยปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้น ภายใน

เซลล์ปฐมภูมิไม่สามารถท าให้เกิดปฏิกิรยิา ย้อนกลับ

ได้โดยการประจุไฟ จึงไม่สามารถน ากลับ มาใช้ได้อีก 

ปฏิกิรยิาเคมีที่เกิดขึ้นภายใน เซลล์ทุติยภูมิสามารถ

ท าให้เกิดปฏิกิรยิาย้อน 

 ๓๑. ทดลองชุบโลหะและแยก

สารเคมีด้วยกระแส ไฟฟ้า และ

• เซลล์อิเล็กโทรลิตกิสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

ทั้งในชีวติประจ าวัน และในอุตสาหกรรม หลาย
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อธิบายหลักการทางเคมีไฟฟ้าที่

ใช ้ในการชุบโลหะ การแยก

สารเคมีด้วยกระแส ไฟฟ้า การ

ท าโลหะให้บริสุทธิ์และการ

ป้องกัน การกัดกร่อนของโลหะ 

ประเภท เช่น การชุบโลหะ การแยกสารเคมี ด้วย

กระแสไฟฟ้า การท าโลหะใหบ้ริสุทธิ์ การป้องกันการ

กัดกร่อนของโลหะ 

 ๓๒. สืบค้นข้อมูลและน าเสนอ

ตัวอย่างความก้าวหนา้ ทาง

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเซลล์

เคมีไฟฟ้า ในชีวติประจ าวัน 

• ปฏิกิรยิาเคมีหลายปฏิกิรยิาที่พบในชีวติประจ าวัน 

เป็นปฏิกิริยารีดอกซ์เช่น ปฏิกิรยิาการเผาไหม้ 

ปฏิกิรยิาในเซลล์เคมีไฟฟ้า ซึ่งความรูเ้รื่อง เซลล์

เคมีไฟฟ้าและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ที่

เกี่ยวข้องกับเซลล์เคมีไฟฟ้า น าไปสู่นวัตกรรม ด้าน

พลังงานที่เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม 

ม.๖ - - 



สาระเคมี  

  ๓. เข้าใจหลักการท าปฏิบัติการเคมี การวัดปริมาณสาร หน่วยวัดและการเปลี่ยนหนว่ย การ

ค านวณปริมาณของสาร ความเข้มขน้ของสารละลาย รวมทั้งการบูรณาการ ความรูแ้ละทักษะในการอธิบาย

ปรากฏการณ์ในชีวติประจ าวันและการแก้ปัญหา ทางเคมี  
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ม.๔ ๑. บอกและอธิบายข้อปฏิบัติ

เบือ้งตน้ และปฏิบัติตน ที่แสดง

ถึงความตระหนักในการท า

ปฏิบัติการเคมี เพื่อให้มคีวาม

ปลอดภัยทั้งต่อตนเอง ผู้อื่นและ 

สิ่งแวดล้อม และเสนอแนว

ทางแก้ไขเมื่อเกิด อุบัติเหต 

• การท าปฏิบัติการเคมีตอ้งค านงึถึงความปลอดภัย 

และความเป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจงึควร 

ศกึษาข้อปฏิบัติของการท าปฏิบัติการเคมีเชน่ ความ

ปลอดภัยในการใชอุ้ปกรณ์และสารเคมี การป้องกัน

อุบัติเหตุระหว่างการทดลอง การก าจัดสารเคม 

 ๒. เลือก และใช้อุปกรณ์หรือ

เครื่องมือในการท า ปฏิบัติการ 

และวัดปริมาณต่าง ๆ ได้อย่าง 

เหมาะสม 

• อุปกรณ์และเครื่องมอืช่ัง ตวง วัดแต่ละชนิด มี

วิธีการใชง้านและการดูแลแตกต่างกัน ซึ่งการ วัด

ปริมาณต่าง ๆ ใหไ้ด้ขอ้มูลที่มีความเที่ยงและ ความ

แมน่ในระดับนัยส าคัญที่ตอ้งการ ต้องมี การเลือก

และใช้อุปกรณ์ในการท าปฏิบัติการ อย่างเหมาะสม 

 ๓. น าเสนอแผนการทดลอง ทดลอง

และเขียน รายงานการทดลอง 

• การท าปฏิบัติการเคมีตอ้งมีการวางแผน การ

ทดลอง การท าการทดลอง การบันทึกข้อมูล สรุป

และวิเคราะห์น าเสนอข้อมูล และการ เขียนรายงาน

การทดลองที่ถูกต้อง โดยการท า ปฏิบัติการเคมีต้อง

ค านงึถึงวธิีการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ และจติวิทยาศาสตร์ 

 ๔. ระบุหน่วยวัดปริมาณต่าง ๆ ของ

สาร และ เปลี่ยนหนว่ยวัดใหเ้ป็น

หนว่ยในระบบเอสไอ ด้วยการใช้

แฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วย 

• การท าปฏิบัติการเคมีตอ้งมีการวัดปริมาณต่าง ๆ 

ของสาร การบอกปริมาณของสารอาจระบุ อยู่ใน

หนว่ยต่าง ๆ ดังนั้นเพื่อให้มีมาตรฐาน เดียวกัน จงึมี

การก าหนดหนว่ยในระบบเอสไอ ให้เป็นหนว่ยสากล 

ซึ่งการเปลี่ยนหนว่ย เพื่อให้เป็นหนว่ยสากล สามารถ

ท าได้ดว้ยการใช้ แฟกเตอร์เปลี่ยนหนว่ย 

 ๕. บอกความหมายของมวลอะตอม

ของธาตุและ ค านวณมวลอะตอม

เฉลี่ยของธาตุ มวลโมเลกุล และ

มวลสูตร 

• มวลอะตอมของธาตุ เป็นมวลของธาตุ๑ อะตอม 

ซึ่งเป็นผลรวมของมวลโปรตอน นวิตรอน และ 

อิเล็กตรอน แตเ่นื่องจากอิเล็กตรอนมมีวลน้อยมาก 

เมื่อเทียบกับโปรตอนและนิวตรอน ดังนั้น มวล

อะตอมจงึมคี่าใกล้เคียงกับผลรวมของ มวลโปรตอน
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และนิวตรอน  

• มวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุเป็นค่าเฉลี่ยจากค่า มวล

อะตอมของแต่ละไอโซโทปของธาตุชนิดนั้น ตาม

ปริมาณที่มใีนธรรมชาติ  

• มวลโมเลกุลและมวลสูตรเป็นผลรวมของ มวล

อะตอมเฉลี่ยของธาตุที่เป็นองค์ประกอบ ของสารนั้น 

 ๖. อธิบาย และค านวณปริมาณใด

ปริมาณหนึ่ง จากความสัมพันธ์

ของโมล จ านวนอนุภาค มวล 

และปริมาตรของแก๊สที่ STP 

• โมลเป็นปริมาณสารที่มีจ านวนอนุภาคเท่ากับ เลข

อาโวกาโดรคือ 6.02 × 1023 อนุภาค มวลของสาร 

๑ โมล ที่มหีนว่ยเป็นกรัม เรียกว่า มวลต่อโมล ซึ่งมี

ค่าตัวเลขเท่ากับมวลอะตอม มวลโมเลกุลหรอืมวล

สูตรของสารนัน้ ส าหรับสาร ที่มสีถานะแก๊ส ๑ โมล 

จะมีปริมาตรเท่ากับ 22.4 ลูกบาศก์เดซิเมตร ที่ STP 

 ๗. ค านวณอัตราส่วนโดยมวลของ

ธาตุองคป์ระกอบ ของ

สารประกอบตามกฎสัดส่วนคงที่ 

• สารประกอบเกิดจากการรวมตัวของธาตุตั้งแต่ ๒ 

ชนิดขึ้นไป โดยมีอัตราส่วนโดยมวลของธาตุ 

องค์ประกอบคงที่เสมอ ตามกฎสัดส่วนคงที่ 

 ๘. ค านวณสูตรอย่างง่ายและสูตร

โมเลกุลของสาร 

• สูตรเคมีสามารถแสดงได้ด้วยสูตรเอมพิริคัลหรอื 

สูตรอย่างงา่ยและสูตรโมเลกุล ซึ่งสูตรอย่างงา่ย 

ค านวณได้จากร้อยละโดยมวลและมวลอะตอม ของ

ธาตุองคป์ระกอบ และถ้าทราบมวลโมเลกุล ของสาร

จะสามารถค านวณสูตรโมเลกุลได้ 

 ๙. ค านวณความเข้มข้นของ

สารละลายในหนว่ยต่างๆ 

• สารที่พบในชีวติประจ าวันจ านวนมากอยู่ในรูป ของ

สารละลาย การบอกปริมาณของสาร ในสารละลาย

สามารถบอกเป็นความเขม้ข้น ในหน่วยร้อยละ ส่วน

ในล้านสว่น ส่วนในพันล้านส่วน โมลาริตีโมแลลติี 

และเศษส่วนโมล 

 ๑๐. อธิบายวิธีการ และเตรียม

สารละลายใหม้ี ความเข้มข้นใน

หนว่ยโมลาริตีและปริมาตร 

สารละลายตามที่ก าหนด 

• การเตรียมสารละลายให้มีความเข้มข้นและ 

ปริมาตรของสารละลายตามที่ก าหนด ท าได้โดย การ

ละลายตัวละลายที่เป็นสารบริสุทธิ์ใน ตัวท าละลาย

หรอืน าสารละลายที่มีความเข้มขน้ มาเจือจางดว้ยตัว

ท าละลายโดยปริมาณของสาร ที่ใชข้ึน้อยู่กับความ

เข้มขน้และปริมาตรของ สารละลายที่ตอ้งการ 

 ๑๑. เปรียบเทียบจุดเดือดและจุด

เยือกแข็งของ สารละลายกับสาร

• สารละลายมีจุดเดือดและจุดเยือกแข็งแตกต่างไป 

จากสารบริสุทธิ์ที่เป็นตัวท าละลายในสารละลาย 
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บริสุทธิ์รวมทั้งค านวณ จุดเดือด

และจุดเยือกแข็งของสารละลาย 

โดยสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไปขึน้อยู่กับปริมาณ ของตัว

ละลายในตัวท าละลาย และชนิดของ ตัวท าละลาย 

ม.๕ - - 

ม.๖ ๑. ก าหนดปัญหาและน าเสนอแนว

ทางการแก้ปัญหา โดยใช้ความรู้

ทางเคมีจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

ในชีวติประจ าวัน การประกอบ

อาชีพ หรอื อุตสาหกรรม 

• สถานการณ์บางสถานการณ์ในชีวติประจ าวัน การ

ประกอบอาชีพ หรอือุตสาหกรรม สามารถ น า

ความรูท้างเคมีไปใช้ประโยชน์หรอืแก้ปัญหาได้ 

 ๒. แสดงหลักฐานถึงการบูรณาการ

ความรูท้างเคมี ร่วมกับสาขาวิชา

อื่น รวมทั้งทักษะกระบวนการ 

ทางวิทยาศาสตร์หรอื

กระบวนการออกแบบ เชงิ

วิศวกรรม โดยเน้นการคิด

วิเคราะห์ การแก้ปัญหาและ

ความคิดสร้างสรรค์เพื่อ 

แก้ปัญหาในสถานการณ์หรือ

ประเด็นที่สนใจ 

• การศกึษาและการแก้ปัญหาในสถานการณ์หรอื 

ประเด็นที่สนใจท าได้โดยการบูรณาการความรู้ ทาง

เคมีร่วมกับวิทยาศาสตร์แขนงอื่น รวมทั้ง 

คณิตศาสตรเ์ทคโนโลยีและทักษะกระบวนการ ทาง

วิทยาศาสตร์หรอืกระบวนการออกแบบ เชงิ

วิศวกรรม โดยเน้นการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา และ

ความคิดสร้างสรรค 

 ๓. น าเสนอผลงานหรอืชิน้งานที่ได้

จากการแก้ปัญหา ใน

สถานการณ์หรอืประเด็นที่สนใจ

โดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

• การน าเสนองานหรอืแสดงผลงาน เป็นการเปิด 

โอกาสใหผู้ม้ีสว่นร่วมได้แลกเปลี่ยนแนวคิด ผลงาน 

รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการพัฒนางาน โดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเป็นเครื่องมอื ประกอบการน าเสนอ ซึ่ง

จะท าให้การสื่อสาร มีประสิทธิภาพมากขึน้ 

 ๔. แสดงหลักฐานการเข้าร่วมการ

สัมมนา การเข้า ร่วมประชุม

วิชาการ หรือการแสดงผลงาน 

สิ่งประดิษฐ์ในงานนิทรรศการ 

• การสัมมนา การประชุมวิชาการ หรือการ ร่วม

แสดงผลงาน สิ่งประดิษฐ์ในงานนิทรรศการ เป็นการ

เปิดโอกาสใหผู้ม้ีส่วนรว่มได้แลกเปลี่ยน ความคิด 

แสดงทัศนคติต่อกรณีศึกษา สถานการณ์ หรอื

ประเด็นส าคัญทางเคมีซึ่งช่วยส่งเสริม ให้พัฒนา

กระบวนการคิด ทักษะการสื่อสาร ทักษะการใช้

เทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้าและ การสื่อสาร ซึ่ง

สามารถท าได้หลายระดับ โดย อาจเป็นระดับช้ัน

เรียน โรงเรียน กลุ่มโรงเรียน ชุมชน ระดับชาติหรอื

นานาชาติ 



 

สาระฟิสิกส ์ 

       ๑. เข้าใจธรรมชาติทางฟิสิกส์ ปริมาณและกระบวนการวัด การเคลื่อนที่แนวตรง แรงและกฎ

การเคลื่อนที่ของนวิตัน กฎความโน้มถ่วงสากล แรงเสียดทานสมดุลกล ของวัตถุ งานและกฎการอนุรักษ์

พลังงานกล โมเมนตัมและกฎการอนุรักษ์ โมเมนตัม การเคลื่อนที่แนวโค้ง รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

ชั้น ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 

ม.๔ ๑. สืบค้น และอธิบายการค้นหา

ความรูท้างฟิสิกส์ ประวัติความ

เป็นมา รวมทั้งพัฒนาการของ 

หลักการและแนวคิดทางฟิสิกส์ที่

มีผลต่อ การแสวงหาความรู้ใหม่

และการพัฒนาเทคโนโลย 

• ฟิสิกส์เป็นวิทยาศาสตรแ์ขนงหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับ 

สสาร พลังงาน อันตรกิรยิาระหว่างสสารกับ 

พลังงาน และแรงพื้นฐานในธรรมชาติ  

• การค้นคว้าหาความรู้ทางฟิสิกส์ได้มาจากการ

สังเกต การทดลอง และเก็บรวบรวมข้อมูลมา

วิเคราะห์ หรอืจากการสร้างแบบจ าลองทางความคิด

เพื่อสรุป เป็นทฤษฎีหลักการหรือกฎ ความรูเ้หล่านี้ 

สามารถน าไปใช้อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติ หรอื

ท านายสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต  

• ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของหลักการ 

และแนวคิดทางฟิสิกส์เป็นพื้นฐานในการแสวงหา 

ความรูใ้หม่เพิ่มเติม รวมถึงการพัฒนาและความ 

ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก็มีสว่นในการค้นหา ความรู้

ใหม่ทางวิทยาศาสตร์ด้วย 

 ๒. วัด และรายงานผลการวัด

ปริมาณทางฟิสิกส์ ได้ถูกตอ้ง

เหมาะสม โดยน าความ

คลาดเคลื่อน ในการวัดมา

พิจารณาในการน าเสนอผล 

รวมทั้ง แสดงผลการทดลองในรูป

ของกราฟ วิเคราะห์ และแปล

ความหมายจากกราฟเส้นตรง 

• ความรูท้างฟิสิกส์สว่นหนึ่งได้จากการทดลอง ซึ่ง

เกี่ยวข้องกับกระบวนการวัดปริมาณทางฟิสิกส์ ซึ่ง

ประกอบด้วยตัวเลขและหน่วยวัด  

• ปริมาณทางฟิสิกส์สามารถวัดได้ด้วยเครื่องมือ ต่าง 

ๆ โดยตรงหรอืทางออ้ม หน่วยที่ใชใ้นการวัด ปริมาณ

ทางวิทยาศาสตร์คอื ระบบหนว่ย ระหว่างชาติเรยีก

ย่อว่า ระบบเอสไอ  

• ปริมาณทางฟิสิกส์ที่มคี่าน้อยกว่าหรอืมากกว่า ๑ 

มากๆ นยิมเขียนในรูปของสัญกรณ์วทิยาศาสตร์ 

หรอืเขียนโดยใช้ค าน าหน้าหน่วยของระบบเอสไอ 

การเขียนโดยใช้สัญกรณ์วิทยาศาสตรเ์ป็นการเขียน 

เพื่อแสดงจ านวนเลขนัยส าคัญที่ถูกต้อง 

• การทดลองทางฟิสิกส์เกี่ยวกับการวัดปริมาณต่างๆ 

การบันทึกปริมาณที่ได้จากการวัดด้วยจ านวน เลข
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นัยส าคัญที่เหมาะสม และค่าความคลาดเคลื่อน การ

วิเคราะห์และการแปลความหมายจากกราฟ เชน่ 

การหาความชันจากกราฟเส้นตรง จุดตัดแกน พืน้ที่

ใต้กราฟ เป็นต้น  

• การวัดปริมาณต่างๆจะมีความคลาดเคลื่อนเสมอ 

ขึน้อยู่กับเครื่องมือ วิธีการวัด และประสบการณ์ ของ

ผูว้ัด ซึ่งค่าความคลาดเคลื่อนสามารถแสดง ในการ

รายงานผลทั้งในรูปแบบตัวเลขและกราฟ  

• การวัดควรเลือกใช้เครื่องมอืวัดใหเ้หมาะสมกับ สิ่ง

ที่ตอ้งการวัด เช่นการวัดความยาวของวัตถุ ที่

ต้องการความละเอียดสูง อาจใชเ้วอร์เนยีร์ แคลลิ

เปิรส์ หรือไมโครมิเตอร์  

• ฟิสิกส์อาศัยคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมอืในการศกึษา 

ค้นคว้า และการสื่อสาร 

 ๓. ทดลอง และอธิบาย

ความสัมพันธ์ระหว่าง ต าแหนง่ 

การกระจัด ความเร็ว และ

ความเรง่ ของการเคลื่อนที่ของ

วัตถุในแนวตรงที่มคีวามเร่ง คง

ตัวจากกราฟและสมการ รวมทั้ง

ทดลองหาค่า ความเรง่โน้มถ่วง

ของโลก และค านวณปริมาณ 

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

• ปริมาณที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ ได้แก่ต าแหนง่ การ

กระจัด ความเร็ว และความเร่ง โดยความเร็ว และ

ความเรง่มทีั้งค่าเฉลี่ยและค่าขณะหนึ่งซึ่งคิด ในช่วง

เวลาสั้น ๆ ส าหรับปริมาณต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการ

เคลื่อนที่แนวตรงดว้ยความเร่ง คงตัวมคีวามสัมพันธ์

ตามสมการ  

∆x = v = u + at u + v ( 2 t ( ∆x = ut + at2 v 2 = 

u2 + 2a∆x 

• การอธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุสามารถเขียน อยู่

ในรูปกราฟต าแหน่งกับเวลา กราฟความเร็ว กับเวลา 

หรอืกราฟความเร่งกับเวลา ความชัน ของเส้นกราฟ

ต าแหน่งกับเวลาเป็นความเร็ว ความชันของ

เส้นกราฟความเร็วกับเวลาเป็น ความเรง่ และพืน้ที่

ใต้เส้นกราฟความเร็วกับเวลา เป็นการกระจัด ใน

กรณีที่ผู้สังเกตมคีวามเร็ว ความเร็วของวัตถุที่สังเกต

ได้เป็นความเร็วที่เทียบ กับผู้สังเกต 

• การตกแบบเสรีเป็นตัวอย่างหนึ่งของการเคลื่อนที่ 

ในหนึ่งมิติที่มคีวามเร่งเท่ากับความเรง่โน้มถ่วง ของ

โลก 
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 ๔. ทดลอง และอธิบายการหาแรง

ลัพธ์ของแรง สองแรงที่ท ามุมตอ่

กัน 

• แรงเป็นปริมาณเวกเตอร์จึงมทีั้งขนาดและทิศทาง 

กรณีที่มแีรงหลาย ๆ แรง กระท าต่อวัตถุสามารถ หา

แรงลัพธ์ที่กระท าต่อวัตถุโดยใช้วธิีเขียน เวกเตอร์ของ

แรงแบบหางตอ่หัว วธิีสร้างรูปสี่เหลี่ยม ด้านขนาน

ของแรงและวิธีค านวณ 

 ๕. เขียนแผนภาพของแรงที่กระท า

ต่อวัตถุอิสระ ทดลอง และ

อธิบายกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 

และการใช้กฎการเคลื่อนที่ของนวิ

ตันกับสภาพการ เคลื่อนที่ขอวัตถุ

รวมทั้งค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้อง 

• สมบัติของวัตถุที่ตา้นการเปลี่ยนสภาพการ 

เคลื่อนที่ เรียกว่า ความเฉื่อย มวลเป็นปริมาณ ที่

บอกใหท้ราบว่าวัตถุใดมีความเฉื่อยมากหรอืน้อย  

• การหาแรงลัพธ์ที่กระท าต่อวัตถุสามารถเขียนเป็น 

แผนภาพของแรงที่กระท าต่อวัตถุอิสระได้  

• กรณีที่ไม่มีแรงภายนอกมากระท า วัตถุจะ ไม่

เปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ซึ่งเป็นไปตามกฎ การ

เคลื่อนที่ขอ้ที่หนึ่งของนวิตัน  

• กรณีที่มแีรงภายนอกมากระท าโดยแรงลัพธ์ ที่

กระท าตอ่วัตถุไม่เป็นศูนย์วัตถุจะมคีวามเร่ง โดย

ความเรง่มทีิศทางเดียวกับแรงลัพธ์ ความสัมพันธ์

ระหว่างแรงลัพธ์มวลและความเร่ง เขียนแทนได้ด้วย

สมการ n i=1 = ma 

ตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน  

• เมื่อวัตถุสองก้อนออกแรงกระท าตอ่กัน แรง

ระหว่าง วัตถุทั้งสองจะมีขนาดเท่ากัน แต่มีทิศ

ทางตรงข้าม และกระท าต่อวัตถุคนละก้อน เรียกว่า 

แรงคู่ กิริยา-ปฏิกิรยิา ซึ่งเป็นไปตามกฎการเคลื่อนที่ 

ข้อที่สามของนิวตัน และเกิดขึน้ได้ทั้งกรณีที่วัตถุ ทั้ง

สองสัมผัสกันหรอืไม่สัมผัสกันก็ได้ 

 ๖. อธิบายกฎความโน้มถ่วงสากล

และผลของ สนามโน้มถ่วงที่ท าให้

วัตถุมีน้ าหนัก รวมทั้ง ค านวณ

ปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

• แรงดึงดูดระหว่างมวลเป็นแรงที่มวลสองก้อนดึงดูด 

ซึ่งกันและกัน ด้วยแรงขนาดเท่ากันแต่ทิศทางตรง

ข้าม และเป็นไปตามกฎความโน้มถ่วงสากล เขียน

แทน ได้ดว้ยสมการ F G = G m1 m2 R 

• รอบโลกมีสนามโน้มถ่วงท าให้เกิดแรงโน้มถ่วง ซึ่ง

เป็นแรงดึงดูดของโลกที่กระท าต่อวัตถุท าให้วัตถุ มี

น้ าหนัก 

 ๗. วิเคราะหอ์ธิบาย และค านวณ • แรงที่เกิดขึน้ที่ผวิสัมผัสระหว่างวัตถุสองก้อน ในทิศ
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แรงเสียดทาน ระหว่างผวิสัมผัส

ของวัตถุคู่หนึ่ง ๆ ในกรณีที่วัตถุ 

หยุดนิ่งและวัตถุเคลื่อนที่ รวมทั้ง

ทดลองหา สัมประสิทธิ์ความ

เสียดทานระหว่างผวิสัมผัส ของ

วัตถุคู่หนึ่งๆและน าความรูเ้รื่อง

แรงเสียดทาน ไปใช้ใน

ชีวติประจ าวัน 

ทางตรงข้ามกับทิศทางการเคลื่อนที่หรอื แนวโน้มที่

จะเคลื่อนที่ของวัตถุ เรียกว่า แรงเสียดทาน แรงเสียด

ทานระหว่างผวิสัมผัสคูห่นึ่งๆ ขึน้กับสัมประสิทธิ์

ความเสียดทานและ แรงปฏิกิริยาตั้งฉากระหว่าง

ผวิสัมผัสคู่นั้น ๆ  

• ขณะออกแรงพยายามแต่วัตถุยังคงอยู่นิ่ง แรงเสียด

ทานมีขนาดเท่ากับแรงพยายามที่กระท าต่อ วัตถุนั้น 

และแรงเสียดทานมคี่ามากที่สุดเมื่อวัตถุ เริ่ม

เคลื่อนที่ เรียกแรงเสียดทานนีว้่า แรงเสียดทานสถิต 

แรงเสียดทานที่กระท าต่อวัตถุ ขณะก าลังเคลื่อนที่ 

เรียกว่าแรงเสียดทานจลน์ โดยแรงเสียดทานที่เกิด

ระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุ คู่หนึ่ง ๆ ค านวณได้จาก

สมการ 

ƒs ≤ µs N ƒk = µk N   

• การเพิ่มหรอืลดแรงเสียดทานมผีลต่อการเคลื่อนที่ 

ของวัตถุซึ่งสามารถน าไปใช้ในชีวติประจ าวัน 

 ๘. อธิบายสมดุลกลของวัตถุ

โมเมนตแ์ละผลรวม ของโมเมนต์

ที่มตี่อการหมุน แรงคูค่วบและผล 

ของแรงคูค่วบที่มตี่อสมดุลของ

วัตถุ เขียน แผนภาพของแรงที่

กระท าตอ่วัตถุอิสระเมื่อวัตถุ อยู่

ในสมดุลกล และค านวณปริมาณ

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทดลอง

และอธิบายสมดุล ของแรงสาม

แรง 

• สมดุลกลเป็นสภาพที่วัตถุรักษาสภาพการเคลื่อนที่ 

ให้คงเดิมคอืหยุดนิ่งหรอืเคลื่อนที่ดว้ยความเร็ว คงตัว

หรอืหมุนด้วยความเร็วเชิงมุมคงตัว • วัตถุจะสมดุล

ต่อการเลื่อนที่คือหยุดนิ่งหรือ เคลื่อนที่ดว้ยความเร็ว

คงตัวเมื่อแรงลัพธ์ที่กระท า ต่อวัตถุเป็นศูนย์เขียน

แทนได้ด้วยสมการ 

∑ F i n i=1 = 0 

• วัตถุจะสมดุลต่อการหมุนคือไม่หมุนหรือหมุนด้วย 

ความเร็วเชิงมุมคงตัวเมื่อผลรวมของโมเมนต์ที่ 

กระท าต่อวัตถุเป็นศูนย์เขียนแทนได้ด้วยสมการ 

∑ M i n i=1 = 0 

โดยโมเมนตค์ านวณได้จากสมการ M = Fl 

• เมื่อมีแรงคูค่วบกระท าต่อวัตถุแรงลัพธ์จะเท่ากับ

ศูนย์ ท าให้วัตถุสมดุลต่อการเลื่อนที่แตไ่ม่สมดุลต่อ 

การหมุน  

• การเขียนแผนภาพของแรงที่กระท าตอ่วัตถุอิสระ 

สามารถน ามาใช้ในการพิจารณาแรงลัพธ์และ 
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ผลรวมของโมเมนต์ที่กระท าต่อวัตถุเมื่อวัตถุ อยู่ใน

สมดุลกล 

 ๙. สังเกต และอธิบายสภาพการ

เคลื่อนที่ของวัตถุ เมื่อแรงที่

กระท าตอ่วัตถุผา่นศูนย์กลางมวล

ของ วัตถุและผลของศูนย์ถ่วงที่มี

ต่อเสถียรภาพของ วัตถุ 

• เมื่อออกแรงกระท าต่อวัตถุที่วางบนพื้นที่ไม่มีแรง 

เสียดทานในแนวระดับ ถ้าแนวแรงนั้นกระท า ผา่น

ศูนย์กลางมวลของวัตถุวัตถุจะเคลื่อนที่ แบบเลื่อนที่

โดยไม่หมุน  

• วัตถุที่อยู่ในสนามโน้มถ่วงสม่ าเสมอศูนย์กลางมวล 

และศูนย์ถ่วงอยู่ที่ต าแหนง่เดียวกัน ศูนย์ถ่วงของ 

วัตถุมีผลต่อเสถียรภาพของวัตถุ 

 ๑๐. วิเคราะห์และค านวณงานของ

แรงคงตัว จาก สมการและพืน้ที่

ใต้กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง 

แรงกับต าแหนง่ รวมทั้งอธิบาย 

และค านวณ ก าลังเฉลี่ย 

• งานของแรงที่กระท าต่อวัตถุหาได้จากผลคูณของ 

ขนาดของแรงและขนาดของการกระจัดกับโคไซน์ 

ของมุมระหว่างแรงกับการกระจัด ตามสมการ W = 

F∆xcosӨ หรอืหางานได้จากพืน้ที่ ใต้กราฟระหว่าง

แรงในแนวการเคลื่อนที่กับต าแหน่ง โดยแรงที่กระท า

อาจเป็นแรงคงตัวหรอืไม่คงตัว ก็ได ้

• งานที่ท าได้ในหนึ่งหนว่ยเวลา เรียกว่า ก าลังเฉลี่ย 

ดังสมการ 

Pav = 

 ๑๑. อธิบาย และค านวณพลังงาน

จลนพ์ลังงานศักย์ พลังงานกล 

ทดลองหาความสัมพันธ์ ระหว่าง

งานกับพลังงานจลน์

ความสัมพันธ์ ระหว่างงานกับ

พลังงานศักย์โน้มถ่วง 

ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของ

แรงที่ใชด้ึงสปริง กับระยะที่สปริง

ยืดออกและความสัมพันธ์ 

ระหว่างงานกับพลังงานศักย์

ยืดหยุ่น รวมทั้ง อธิบาย

ความสัมพันธ์ระหว่างงานของแรง

ลัพธ์ และพลังงานจลน์และ

ค านวณงานที่เกิดขึ้น จากแรง

ลัพธ์ 

• พลังงานเป็นความสามารถในการท างาน  

• พลังงานจลน์เป็นพลังงานของวัตถุที่ก าลังเคลื่อนที่ 

ค านวณได้จากสมการ Ek = mv2  

• พลังงานศักย์เป็นพลังงานที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่ง 

หรอืรูปร่างของวัตถุแบ่งออกเป็นพลังงานศักย์ โน้ม

ถ่วง ค านวณได้จากสมการ E p = mgh และ 

พลังงานศักย์ยืดหยุ่น ค านวณได้จากสมการ 

E = 

• พลังงานกลเป็นผลรวมของพลังงานจลน์ และ

พลังงานศักย์ตามสมการ E= Ek + EP  

• แรงที่ท าให้เกิดงานโดยงานของแรงนัน้ไม่ขึน้กับ 

เส้นทางการเคลื่อนที่ เชน่ แรงโน้มถ่วงและ แรงสปริง 

เรียกว่า แรงอนุรักษ์  

• งานและพลังงานมคีวามสัมพันธ์กัน โดยงานของ 

แรงลัพธ์เท่ากับพลังงานจลน์ของวัตถุที่เปลี่ยนไป 
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ตามทฤษฎีบทงาน-พลังงานจลน์เขียนแทนได้ ด้วย

สมการ W = ∆Ek 

 ๑๒. อธิบายกฎการอนุรักษ์พลังงาน

กล รวมทั้ง วิเคราะห์และค านวณ

ปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการ

เคลื่อนที่ของวัตถุในสถานการณ์

ต่าง ๆ โดยใช้กฎการอนุรักษ์

พลังงานกล 

• ถ้างานที่เกิดขึ้นกับวัตถุเป็นงานเนื่องจากแรง 

อนุรักษ์เท่านัน้ พลังงานกลของวัตถุจะคงตัว ซึ่ง

เป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานกล เขียน แทนได้

ด้วยสมการ Ek + E p = ค่าคงตัว โดยที่พลังงานศักย์

อาจเปลี่ยนเป็นพลังงานจลน์ • กฎการอนุรักษ์

พลังงานกลใช้วเิคราะหก์ารเคลื่อนที่ ต่าง ๆ เช่น การ

เคลื่อนที่ของวัตถุที่ตดิสปริง การเคลื่อนที่ภายใต้

สนามโน้มถ่วงของโลก 

 ๑๓. อธิบายการท างาน 

ประสิทธิภาพและการได้ เปรียบ

เชงิกลของเครื่องกลอย่างง่ายบาง

ชนิด โดยใช้ความรูเ้รื่องงานและ

สมดุลกล รวมทั้ง ค านวณ

ประสิทธิภาพและการได้เปรียบ

เชงิกล 

• การท างานของเครื่องกลอย่างง่าย ได้แก่คาน รอก 

พืน้เอียงลิ่ม สกรูและล้อกับเพลา ใช้หลักของงาน 

และสมดุลกลประกอบการพิจารณาประสิทธิภาพ 

และการได้เปรียบเชิงกลของเครื่องกลอย่างง่าย 

ประสิทธิภาพค านวณได้จากสมการ Efficiency = 

การได้เปรียบเชงิกลค านวณได้จากสมการ 

M.A. = 

 ๑๔. อธิบาย และค านวณโมเมนตัมข

องวัตถุ และการดลจากสมการ

และพืน้ที่ใต้กราฟ ความสัมพันธ์

ระหว่างแรงลัพธ์กับเวลา รวมทั้ง 

อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรง

ดลกับ โมเมนตัม 

วัตถุที่เคลื่อนที่จะมีโมเมนตัมซึ่งเป็นปริมาณ 

เวกเตอร์มคี่าเท่ากับผลคูณระหว่างมวล และ

ความเร็วของวัตถุดังสมการ p = mv  

• เมื่อมีแรงลัพธ์กระท าต่อวัตถุจะท าใหโ้มเมนตัม 

ของวัตถุเปลี่ยนไป โดยแรงลัพธ์เท่ากับอัตรา การ

เปลี่ยนโมเมนตัมของวัตถุ 

  • แรงลัพธ์ที่กระท าต่อวัตถุในเวลาสั้น ๆเรียกว่าแรง

ดล โดยผลคูณของแรงดลกับเวลา เรยีกว่า การดล 

ตามสมการ I =  

ซึ่งการดลอาจหาได้จากพืน้ที่ใต้กราฟระหว่าง แรง

ดลกับเวลา 

 ๑๕. ทดลอง อธิบาย และค านวณ

ปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการชน

ของวัตถุในหนึ่งมิติทั้งแบบ 

ยืดหยุ่น ไม่ยืดหยุ่น และการดีด

ตัวแยกจากกัน ในหนึ่งมิติซึ่ง

• ในการชนกันของวัตถุและการดีดตัวออกจากกัน 

ของวัตถุในหนึ่งมิติเมื่อไม่มีแรงภายนอกมา กระท า 

โมเมนตัมของระบบมีคา่คงตัวซึ่งเป็นไป ตามกฎการ

อนุรักษ์โมเมนตัม เขียนแทนได้ดว้ย สมการ pi = pf 

โดย pi เป็นโมเมนตัมของระบบก่อนชน และ pf เป็น
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เป็นไปตามกฎการอนุรักษ์ โม

เมนตัม 

โมเมนตัมของระบบหลังชน  

• ในการชนกันของวัตถุพลังงานจลน์ของระบบ อาจ

คงตัวหรอืไม่คงตัวก็ได้การชนที่พลังงานจลน์ ของ

ระบบคงตัวเป็นการชนแบบยืดหยุ่น ส่วนการชน ที่

พลังงานจลนข์องระบบไม่คงตัวเป็นการชน แบบไม่

ยืดหยุ่น 

 ๑๖. อธิบาย วเิคราะหแ์ละค านวณ

ปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ และ

ทดลองการเคลื่อนที่แบบโพรเจก

ไทล 

• การเคลื่อนที่แนวโค้งพาราโบลาภายใต้สนาม โน้ม

ถ่วง โดยไม่คิดแรงต้านของอากาศเป็นการ เคลื่อนที่

แบบโพรเจกไทล์วัตถุมีการเปลี่ยน ต าแหนง่ในแนวดิ่ง

และแนวระดับพร้อมกัน และเป็นอิสระต่อกัน ส าหรับ

การเคลื่อนที่ ในแนวดิ่งเป็นการเคลื่อนที่ที่มีแรงโน้ม

ถ่วงกระท า จงึมคีวามเร็วไม่คงตัว ปริมาณต่างๆ มี

ความสัมพันธ์ ตามสมการ 

v y = u y + a y t v = u + 2a y ∆y ส่วนการ

เคลื่อนที่ในแนวระดับไม่มีแรงกระท า จงึมคีวามเร็ว

คงตัว ต าแหน่ง ความเร็ว และเวลา มีความสัมพันธ์

ตามสมการ ∆x = ux t ∑ F i n i=1 ( ( ∆t ∆y = u y t 

+ a y t 1 2 2 ∆y = u y + v y ( 2 t 

 ๑๗. ทดลอง และอธิบาย

ความสัมพันธ์ระหว่าง แรงสู่

ศูนย์กลาง รัศมขีองการเคลื่อนที่ 

อัตราเร็วเชิงเส้น อัตราเร็วเชงิมุม 

และมวล ของวัตถุในการเคลื่อนที่

แบบวงกลมในระนาบ ระดับ 

รวมทั้งค านวณปริมาณต่างๆ ที่

เกี่ยวข้อง และประยุกต์ใชค้วามรู้

การเคลื่อนที่แบบวงกลม ในการ

อธิบายการโคจรของดาวเทียม 

• วัตถุที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมหรอืส่วนของวงกลม 

เรียกว่า วัตถุนั้นมกีารเคลื่อนที่แบบวงกลม ซึ่งมี แรง

ลัพธ์ที่กระท ากับวัตถุในทิศเข้าสู่ศูนย์กลาง เรียกว่า 

แรงสู่ศูนย์กลาง ท าให้เกิดความเร่ง สู่ศูนย์กลางที่มี

ขนาดสัมพันธ์กับรัศมีของการ เคลื่อนที่และอัตราเร็ว

เชงิเส้นของวัตถุ ซึ่งแรงสู่ศูนย์กลางค านวณได้จาก

สมการ 

Fc = r mv2 

• นอกจากนีก้ารเคลื่อนที่แบบวงกลมยังสามารถ 

อธิบายได้ดว้ยอัตราเร็วเชิงมุม ซึ่งมีความสัมพันธ์ กับ

อัตราเร็วเชิงเส้นตามสมการ v = ωr และ แรงสู่

ศูนย์กลางมคีวามสัมพันธ์กับอัตราเร็วเชิงมุม ตาม

สมการ Fc = mω2 r  

• ดาวเทียมที่โคจรในแนววงกลมรอบโลกมีแรงดงึดูด 

ที่โลกกระท าตอ่ดาวเทียมเป็นแรงสู่ศูนย์กลาง 



ชั้น ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 

ดาวเทียมที่มีวงโคจรค้างฟ้าในระนาบของ เส้นศูนย์

สูตรมคีาบการโคจรเท่ากับคาบการหมุน รอบตัวเอง

ของโลก หรอืมีอัตราเร็วเชงิมุมเท่ากับ อัตราเร็ว

เชงิมุมของต าแหน่งบนพืน้โลก ดาวเทียม จงึอยู่ตรง

กับต าแหน่งที่ก าหนดไว้บนพืน้โลก ตลอดเวลา 

ม.๕ - - 

ม.๖ - - 

 

สาระฟิสิกส ์ 

       ๒. เข้าใจการเคลื่อนที่แบบฮารม์อนกิอย่างง่าย ธรรมชาติของคลื่น เสียงและ การได้ยิน 

ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสงและการเห็น ปรากฏการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับแสง รวมทั้งน าความรูไ้ปใช้

ประโยชน์ 

ชั้น ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 

ม.๔ - - 

ม.๕ ๑. ทดลอง และอธิบายการเคลื่อนที่

แบบฮารม์อนกิ อย่างง่ายของวัตถุ

ติดปลายสปริงและลูกตุ้ม อย่าง

งา่ย รวมทั้งค านวณปริมาณต่าง 

ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

• การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายเป็นการ 

เคลื่อนที่ของวัตถุที่กลับไปกลับมาซ้ ารอยเดิมผา่น 

ต าแหน่งสมดุล โดยมีคาบและแอมพลิจูดคงตัว และ

มีการกระจัดจากต าแหน่งสมดุลที่เวลาใด ๆ เป็น

ฟังก์ชันแบบไซน์ โดยปริมาณต่าง ๆ ที ่เกี่ยวข้อง มี

ความสัมพันธ์ตามสมการ x = Asin(ωt + Ø) v = 

Aωcos(ωt + Ø) v = ±ω√A2 – x2 a = –Aω2 sin(ωt 

+ Ø) a = –ω2 x  

• การสั่นของวัตถุติดปลายสปริง และการแกว่ง ของ

ลูกตุ้มอย่างงา่ยเป็นการเคลื่อนที่แบบฮารม์อนกิ 

อย่างง่ายที่มขีนาดของความเร่งแปรผันตรงกับ ขนาด

ของการกระจัดจากต าแหน่งสมดุล แตม่ี ทิศทางตรง

ข้าม โดยมีคาบการสั่นของวัตถุ ที่ตดิอยู่ที่ปลายสปริง 

และคาบการแกว่งของ ลูกตุ้มตามสมการ และ 

ตามล าดับ 

 ๒. อธิบายความถี่ธรรมชาติของวัตถุ

และการเกิด การสั่นพ้อง 

• เมื่อดงึวัตถุที่ตดิปลายสปริงออกจากต าแหนง่

สมดุล แล้วปล่อยใหส้ั่น วัตถุจะสั่นด้วยความถี่

เฉพาะตัว การดึงลูกตุ้มออกจากแนวดิ่งแล้วปล่อยให้

แกว่ง ลูกตุ้มจะแกว่งดว้ยความถี่เฉพาะตัวเช่นกัน 



ชั้น ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 

ความถี่ ที่มคี่าเฉพาะตัวนี้ เรียกว่า ความถี่ธรรมชาติ 

เมื่อกระตุ้นใหว้ัตถุสั่นด้วยความถี่ที่มคี่าเท่ากับ 

ความถี่ธรรมชาติของวัตถุ จะท าให้วัตถุสั่นด้วย แอม

พลิจูดเพิ่มขึ้น เรียกว่า การสั่นพ้อง 

 ๓. อธิบายปรากฏการณ์คลื่น ชนิด

ของคลื่น ส่วนประกอบของคลื่น 

การแผ่ของหน้าคลื่น ด้วย

หลักการของฮอยเกนส์ และการ

รวมกัน ของคลื่นตามหลักการ

ซ้อนทับ พร้อมทั้งค านวณ 

อัตราเร็ว ความถี่ และความยาว

คลื่น 

• คลื่นเป็นปรากฏการณ์การถ่ายโอนพลังงาน จากที่

หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง  

• คลื่นที่ถ่ายโอนพลังงานโดยต้องอาศัยตัวกลาง 

เรียกว่า คลื่นกล ส่วนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าถ่ายโอน 

พลังงานโดยไม่ต้องอาศัยตัวกลาง นอกจากนี้ ยัง

จ าแนกชนิดของคลื่นออกเป็นสองชนิด ได้แก่ คลื่น

ตามขวาง และคลื่นตามยาว  

• คลื่นที่เกิดจากแหล่งก าเนิดคลื่นที่ส่งคลื่นอย่าง 

ต่อเนื่องและมีรูปแบบที่ซ้ ากันบรรยายได้ด้วย การ

กระจัด สันคลื่น ท้องคลื่น เฟส ความยาวคลื่น 

ความถี่ คาบ แอมพลิจูด และอัตราเร็ว โดยอัตราเร็ว 

ความถี่ และความยาวคลื่น มีความสัมพันธ์ตาม

สมการ v = f  

• การแผข่องหน้าคลื่นเป็นไปตามหลักของฮอยเกนส์ 

และถ้ามีคลื่นตั้งแต่สองข 

 ๔. สังเกต และอธิบายการสะท้อน 

การหักเห การแทรกสอด และ

การเลีย้วเบนของคลื่นผวิน้ า 

รวมทั้งค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้อง 

• คลื่นมกีารสะท้อน การหักเห การแทรกสอด และ 

การเลีย้วเบน  

• คลื่นเกิดการสะท้อนเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปถึง สิ่งกีด

ขวางหรอืรอยต่อระหว่างตัวกลางที่ต่างกัน แล้ว

เปลี่ยนทิศทางเคลื่อนที่กลับมาในตัวกลางเดิม โดย

เป็นไปตามกฎการสะท้อน เขียนแทนได้ด้วย สมการ 

มุมสะท้อน = มุมตกกระทบ  

• คลื่นเกิดการหักเหเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผา่นรอยต่อ 

ระหว่างตัวกลางที่ต่างกันแล้วอัตราเร็วคลื่น 

เปลี่ยนไปซึ่งเป็นไปตามกฎการหักเห เขียนแทน ได้

ด้วยสมการ 

 

• คลื่นเกิดการแทรกสอดเมื่อคลื่นสองคลื่นเคลื่อนที่ 

มาพบกันแล้วรวมกันตามหลักการซ้อนทับ โดยกรณี



ชั้น ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 

ที่ S1 และ S2 เป็นแหล่งก าเนิดคลื่นที่มี ความถี่

เท่ากันและเฟสตรงกัน ปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมี

ความสัมพันธ์ตามสมการ  

 

• คลื่นนิ่งเกิดจากคลื่นอาพันธ์สองขบวนแทรกสอด

กัน แล้วเกิดต าแหน่งที่มกีารแทรกสอดแบบเสริม 

ตลอดเวลา เรียกว่า ปฏิบัพ และต าแหน่งที่มี การ

แทรกสอดแบบหักล้างตลอดเวลา เรียกว่า บัพ  

• คลื่นเกิดการเลี้ยวเบนเมื่อคลื่นเคลื่อนที่พบ สิ่งกีด

ขวางแล้วมีคลื่นแผจ่ากขอบสิ่งกีดขวาง ไปด้านหลัง

ได้ 

 ๕. อธิบายการเกิดเสียง การ

เคลื่อนที่ของเสียง ความสัมพันธ์

ระหว่างคลื่น การกระจัดของ 

อนุภาคกับคลื่นความดัน 

ความสัมพันธ์ระหว่าง อัตราเร็ว

ของเสียงในอากาศที่ขึน้กับ

อุณหภูมิ ในหน่วยองศาเซลเซียส 

สมบัติของคลื่นเสียง ได้แก่ การ

สะท้อน การหักเห การแทรกสอด 

การเลีย้วเบน รวมทั้งค านวณ

ปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

• เสียงเป็นคลื่นกลและคลื่นตามยาว เกิดจาก การ

ถ่ายโอนพลังงานจากการสั่นของแหล่ง ก าเนิดเสียง

ผา่นอนุภาคตัวกลางท าให้อนุภาค ของตัวกลางสั่น 

อัตราเร็วเสียงในอากาศขึ้นกับ อุณหภูมิของอากาศ 

ค านวณได้จากสมการ v = 331 + 0.6 TC  

• เสียงมีสมบัติการสะท้อน การหักเห การแทรกสอด 

และการเลีย้วเบน 

 ๖. อธิบายความเข้มเสียง ระดับเสียง 

องค์ประกอบ ของการได้ยิน 

คุณภาพเสียง และมลพิษทาง 

เสียง รวมทั้งค านวณปริมาณต่าง 

ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

• ก าลังเสียงเป็นอัตราการถ่ายโอนพลังงานเสียง 

จากแหล่งก าเนดิเสียง ก าลังเสียงตอ่หนึ่งหน่วยพืน้ที่ 

ของหน้าคลื่นทรงกลมเรียกว่า ความเข้มเสียง 

ค านวณได้จากสมการ  

 

• ระดับเสียงเป็นปริมาณที่บอกความดังของเสียง 

โดยหาได้จากลอการิทึมของอัตราส่วนระหว่าง ความ

เข้มเสียงกับความเข้มเสียงอ้างองิที่มนุษย์ เริ่มได้ยิน 

ตามสมการ 

 

• ระดับสูงต่ าของเสียงขึ้นกับความถี่ของเสียง เสียงที่



ชั้น ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 

ได้ยินมีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกัน เนื่องจากมี

คุณภาพเสียงแตกต่างกัน • เสียงที่มรีะดับเสียงสูง

มากหรือเสียงบางประเภท ที่มผีลตอ่สภาพจิตใจของ

ผูฟ้ังจัดเป็นมลพิษ ทางเสียง 

 ๗. ทดลอง และอธิบายการเกิดการ

สัน่พ้องของ อากาศในท่อ

ปลายเปิดหนึ่งดา้น รวมทั้งสังเกต 

และอธิบายการเกิดบีต คลื่นนิ่ง 

ปรากฏการณ์ ดอปเพลอร์ คลื่น

กระแทกของเสียง ค านวณ 

ปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ

น าความรู้ เรื่องเสียงไปใช้ใน

ชีวติประจ าวัน 

• ถ้าอากาศในท่อถูกกระตุ้นด้วยคลื่นเสียงที่มคีวามถี่ 

เท่ากับความถี่ธรรมชาติของอากาศในท่อนัน้ จะเกิด

การสั่นพ้องของเสียง โดยความถี่ในการ เกิดการสั่น

พ้องของท่อปลายเปิดหนึ่งด้านค านวณ ได้จาก

สมการ 

  

• ถ้าเสียงจากแหล่งก าเนดิเสียงสองแหล่งที่มคีวามถี่ 

ต่างกันไม่มากมาพบกันจะเกิดบีต ท าให้ได้ยิน เสียง

ดัง ค่อย เป็นจังหวะ  

• คลื่นเสียงสองขบวนที่มคีวามถี่เท่ากัน มาแทรก

สอดกัน จะท าให้เกิดคลื่นนิ่ง  

• เมื่อแหล่งก าเนดิเสียงเคลื่อนที่โดยผู้ฟังอยู่น่ิง ผูฟ้ัง 

เคลื่อนที่โดยแหลง่ก าเนดิเสียงอยู่นิ่ง หรอืทั้ง 

แหลง่ก าเนิดและผูฟ้ังเคลื่อนที่เข้าหรอืออกจากกัน 

ผูฟ้ังจะได้ยินเสียงที่มคีวามถี่เปลี่ยนไป เรียกว่า 

ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์  

• ถ้าแหล่งก าเนิดเสียงเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วมากกว่า 

อัตราเร็วเสียงในตัวกลางเดียวกัน จะเกิด คลื่น

กระแทก ท าให้เสียงตามแนวหน้าคลื่นกระแทก มี

พลังงานสูงมากมีผลท าให้ผู้สังเกตในบริเวณใกล้ 

เคียงได้ยินเสียงดังมาก  

• ความรูเ้รื่องเสียงน าไปประยุกต์ใชใ้นด้านต่าง ๆ เชน่ 

การปรับเทียบเสียงเครื่องดนตรี อธิบายหลักการ 

ท างานของเครื่องดนตรี การเปล่งเสียงของมนุษย์ 

การประมง การแพทย์ ธรณีวิทยา อุตสาหกรรม เป็น

ต้น 

 ๘. ทดลอง และอธิบายการแทรก

สอดของแสง ผา่นสลิตคู่และ

เกรตตงิ การเลีย้วเบน และการ

เมื่อแสงผา่นช่องเล็กยาวเดี่ยว (สลิตเดี่ยว) และ ช่อง

เล็กยาวคู่ (สลิตคู่) จะเกิดการเลีย้วเบน และการ

แทรกสอด ท าให้เกิดแถบมืด และ แถบสว่างบนฉาก 



ชั้น ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 

แทรกสอดของแสงผ่านสลิตเดี่ยว 

รวมทั้งค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้อง 

โดยปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความสัมพันธ์ตาม

สมการ แถบมดื ส าหรับสลิตเดี่ยว  

เมื่อ  

แถบสว่าง ส าหรับสลิตคู่  

เมื่อ 

 แถบมดื ส าหรับสลิตคู่  

เมื่อ  

• เกรตตงิ เป็นอุปกรณ์ที่ประกอบด้วยชอ่งเล็กยาว ที่

มีจ านวนช่องตอ่หนึ่งหน่วยความยาวเป็น จ านวนมาก 

และระยะห่างระหว่างช่องมีค่าน้อย โดยแต่ละช่อง

หา่งเท่า ๆ กัน ใช้ส าหรับหา ความยาวคลื่นของแสง

และศกึษาสมบัติการเลีย้วเบน และการแทรกสอด

ของแสง โดยปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมี

ความสัมพันธ์ตามสมการ 

 

 ๙. ทดลอง และอธิบายการสะท้อน

ของแสงที่ผวิวัตถุ ตามกฎการ

สะท้อน เขียนรังสีของแสงและ 

ค านวณต าแหน่งและขนาดภาพ

ของวัตถุ เมื่อแสง ตกกระทบ

กระจกเงาราบและกระจกเงาทรง

กลม รวมทั้งอธิบายการน า

ความรูเ้รื่องการสะท้อน ของแสง

จากกระจกเงาราบ และกระจก

เงา ทรงกลมไปใช้ประโยชน์ใน

ชีวติประจ าวัน 

• เมื่อแสงตกกระทบผวิวัตถุ จะเกิดการสะท้อน ซึ่ง

เป็นไปตามกฎการสะท้อน 

 • วัตถุที่อยู่หน้ากระจกเงาราบและกระจกเงา ทรง

กลม จะเกิดภาพที่สามารถหาต าแหน่ง ขนาด และ

ชนิดของภาพที่เกิดขึน้ ได้จากการเขียนภาพ ของรังสี

แสงหรอืการค านวณจากสมการ กรณีกระจกเงาราบ  

 

กรณีกระจกเงาทรงกลม 

 ๑๐. ทดลอง และอธิบาย

ความสัมพันธ์ระหว่าง ดรรชนีหัก

เห มุมตกกระทบ และมุมหักเห 

รวมทั้งอธิบายความสัมพันธ์

ระหว่างความลึกจริง และความ

ลึกปรากฏ มุมวิกฤตและการ 

สะท้อนกลับหมดของแสง และ

• เมื่อแสงเคลื่อนที่ผ่านผิวรอยต่อของตัวกลางสอง 

ตัวกลางจะเกิดการหักเห โดยอัตราสว่นระหว่าง ไซน์

ของมุมตกกระทบกับไซน์ของมุมหักเหของ ตัวกลางคู่

หนึ่งมคี่าคงตัว เรียกความสัมพันธ์นีว้่า กฎของส

เนลล์ เขียนแทนได้ด้วยสมการ 

 

 • การหักเหของแสงท าให้มองเห็นภาพของวัตถุที่อยู่ 



ชั้น ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 

ค านวณ ปริมาณต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้อง 

ในตัวกลางต่างชนิดกันมีต าแหน่งเปลี่ยนไป จากเดิม 

ซึ่งค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ จากสมการ 

 

• มุมตกกระทบที่ท าให้มุมหักเหมคี่า ๙๐ องศา 

เรียกว่า มุมวิกฤต ซึ่งเกิดขึน้ในกรณีที่แสงเดินทาง 

จากตัวกลางที่มดีรรชนีหักเหมากไปตัวกลางที่มี 

ดรรชนีหักเหน้อย ค านวณได้จากสมการ 

  

• การสะท้อนกลับหมดเกิดขึน้เมื่อมุมตกกระทบ 

มากกว่ามุมวิกฤต 

 ๑๑. ทดลอง และเขียนรังสีของแสง

เพื่อแสดงภาพ ที่เกิดจากเลนส์

บาง หาต าแหน่ง ขนาด ชนิด ของ

ภาพ และความสัมพันธ์ระหว่าง

ระยะวัตถุ ระยะภาพและความ

ยาวโฟกัส รวมทั้งค านวณ 

ปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ

อธิบายการน า ความรูเ้รื่องการ

หักเหของแสงผ่านเลนส์บาง ไปใช้

ประโยชน์ในชีวติประจ าวัน 

• เมื่อวางวัตถุหน้าเลนส์บางจะเกิดภาพของวัตถุ โดย

ต าแหน่ง ขนาด และชนิดของภาพที่เกิดขึ้น หาได้จาก

การเขียนภาพของรังสแีสง หรอืค านวณ ได้จาก

สมการ  

 

 

• ความรูเ้รื่องเลนส์น าไปประยุกต์ใชใ้นด้านต่าง ๆ 

เชน่ แว่นขยาย กล้องจุลทรรศน์ เป็นต้น 

 ๑๒. อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติ

ที่เกี่ยวกับแสง เชน่ รุ้ง การทรง

กลด มิราจ และการเห็น ท้องฟ้า

เป็นสีตา่ง ๆ ในช่วงเวลาต่างกัน 

• กฎการสะท้อนและการหักเหของแสงใช้อธิบาย 

ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสง เชน่ รุ้ง การทรงกลด 

และมิราจ 

• เมื่อแสงตกกระทบอนุภาคหรอืโมเลกุลของอากาศ 

แสงจะเกิดการกระเจงิ ใช้อธิบายการเห็นท้องฟ้า 

เป็นสีตา่ง ๆ ในช่วงเวลาต่างกัน 

 ๑๓. สังเกต และอธิบายการมองเห็น

แสงสีสขีอง วัตถุการผสมสารสี

และการผสมแสงสี รวมทั้ง

อธิบายสาเหตุของการบอดสี 

• การมองเห็นสีจะขึน้กับแสงสทีี่ตกกระทบกับวัตถุ 

และสารสีบนวัตถุโดยสารสีจะดูดกลืนบางแสงสี และ

สะท้อนบางแสงสี 

• การผสมสารสีท าให้ได้สารสีที่มสีีเปลี่ยนไปจากเดิม 

ถ้าน าแสงสปีฐมภูมิในสัดส่วนที่เหมาะสม มาผสมกัน

จะได้แสงขาว 

• แผ่นกรองแสงสยีอมใหบ้างแสงสีผา่นไปได้ และ



ชั้น ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 

ดูดกลืนบางแสงสี  

• การผสมแสงสแีละการผสมสารสีสามารถน าไปใช้ 

ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น ดา้นศิลปะ ด้านการ

แสดง  

• ความผดิปกติในการมองเห็นสหีรอืการบอดสี เกิด

จากความบกพร่องของเซลล์รูปกรวย ซึ่งเป็น เซลล์

รับแสงชนิดหนึ่งบนจอตา 

ม.๖ - - 

 



สาระฟิสิกส ์ 

      ๓. เข้าใจแรงไฟฟ้าและกฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและ

กฎของโอห์ม วงจรไฟฟ้ากระแสตรง พลังงานไฟฟ้าและก าลังไฟฟ้า การเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงาน

ไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก แรงแม่เหล็ก ที่กระท ากับประจุไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า การเหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟ้า

และกฎ ของฟาราเดย์ ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการสื่อสาร รวมทั้ง น าความรูไ้ปใช้

ประโยชน์ 

ชั้น ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 

ม.๔ - - 

   

ม.๕ ๑. ทดลอง และอธิบายการท าวัตถุที่

เป็นกลางทาง ไฟฟ้าให้มปีระจุ

ไฟฟ้าโดยการขัดสีกันและการ 

เหนี่ยวน าไฟฟ้าสถิต 

• การน าวัตถุที่เป็นกลางทางไฟฟ้ามาขัดสีกัน จะท า

ให้วัตถุไม่เป็นกลางทางไฟฟ้า เนื่องจาก อิเล็กตรอน

ถูกถ่ายโอนจากวัตถุหนึ่งไปอีกวัตถุหนึ่ง โดยการถ่าย

โอนประจุเป็นไปตาม กฎการอนุรักษ์ ประจุไฟฟ้า 

 • เมื่อน าวัตถุที่มปีระจุไฟฟ้าไปใกล้ตัวน าไฟฟ้า จะท า

ให้เกิดประจุชนิดตรงข้ามบนตัวน าทางดา้น ที่ใกล้

วัตถุและประจุชนิดเดียวกันด้านที่ไกลวัตถุ เรียก

วิธีการนี้วา่ การเหนี่ยวน าไฟฟ้าสถิต ซึ่ง สามารถใช้

วิธีการนี้ในการท าให้วัตถุมีประจุได้ 

 ๒. อธิบาย และค านวณแรงไฟฟ้า

ตามกฎของ คูลอมบ์ 

• จุดประจุไฟฟ้ามีแรงกระท าซึ่งกันและกัน โดยมี ทิศ

อยู่ในแนวเส้นตรงระหว่างจุดประจุทั้งสอง และมี

ขนาดของแรงระหว่างจุดประจุแปรผันตรง กับผลคูณ

ของขนาดของประจุทั้งสอง และแปรผกผันกับก าลัง

สองของระยะหา่ง ระหว่างจุดประจุ ซึ่งเป็นไปตามกฎ

ของคูลอมบ์ เขียนแทนได้ด้วยสมการ 

  

 

 ๓. อธิบาย และค านวณสนามไฟฟ้า

และแรงไฟฟ้า ที่กระท ากับ

อนุภาคที่มปีระจุไฟฟ้าที่อยู่ใน

สนาม ไฟฟ้า รวมทั้งหา

สนามไฟฟ้าลัพธ์เนื่องจากระบบ 

จุดประจุโดยรวมกันแบบเวกเตอร์ 

• รอบอนุภาคที่มปีระจุไฟฟ้า  มีสนามไฟฟ้าขนาด ท า

ให้เกิดแรงไฟฟ้ากระท าต่ออนุภาค ทีม่ีประจุไฟฟ้า 

• สนามไฟฟ้าที่ต าแหน่งใด ๆ มีความสัมพันธ์กับแรง

ไฟฟ้า ที่กระท าต่อประจุไฟฟ้า ตามสมการ  

• สนามไฟฟ้าลัพธ์เนื่องจากจุดประจุหลายจุดประจุ 

เท่ากับผลรวมแบบเวกเตอร์ของสนามไฟฟ้า 

เนื่องจากจุดประจุแตล่ะจุดประจุ  

• ตัวน าทรงกลมที่มปีระจุไฟฟ้ามีสนามไฟฟ้าภายใน 



ชั้น ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 

ตัวน าเป็นศูนย์ และสนามไฟฟ้าบนตัวน ามีทิศทาง ตั้ง

ฉากกับผวิตัวน านั้น โดยสนามไฟฟ้าเนื่องจาก ประจุ

บนตัวน าทรงกลมที่ต าแหน่งหา่งจากผิว ออกไปหาได้

เชน่เดียวกับสนามไฟฟ้า เนื่องจาก จุดประจุที่มี

จ านวนประจุเท่ากันแตอ่ยู่ที่ศูนย์กลาง ของทรงกลม  

• สนามไฟฟ้าของแผ่นโลหะคู่ขนานเป็นสนามไฟฟ้า 

สม่ าเสมอ 

 ๔. อธิบาย และค านวณพลังงาน

ศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า และความ

ต่างศักย์ระหว่างสองต าแหน่งใดๆ 

• ประจุที่อยู่ในสนามไฟฟ้ามีพลังงานศักย์ไฟฟ้า 

ค านวณได้จากสมการ U = k  

• พลังงานศักย์ไฟฟ้าที่ต าแหนง่ใด ๆ ต่อหนึ่งหนว่ย 

ประจุ เรียกว่า ศักย์ไฟฟ้าที่ต าแหน่งนั้น โดย 

ศักย์ไฟฟ้าที่ต าแหน่งซึ่งอยู่ห่างจากจุดประจุ แปรผัน

ตรงกับขนาดของประจุ และแปรผกผันกับ ระยะทาง

จากจุดประจุถึงต าแหน่งนั้น เขียนแทนได้ด้วยสมการ 

V = k  

• ศักย์ไฟฟ้ารวมเนื่องจากจุดประจุหลายจุดประจุ คือ 

ผลรวมของศักย์ไฟฟ้าเนื่องจากจุดประจุ แตล่ะจุด

ประจุ เขียนแทนได้ด้วยสมการ V = k รอบอนุภาคที่

มีประจุไฟฟ้า มีสนามไฟฟ้าขนาด ท าให้เกิดแรงไฟฟ้า

กระท าตอ่อนุภาค ที่กระท าต่อประจุไฟฟ้า ตาม

สมการ r q1 q2 r Q ri q � i n i=1 

• ความต่างศักย์ระหว่างสองต าแหนง่ใด ๆ ในบริเวณ 

ที่มสีนามไฟฟ้าคือ งานในการเคลื่อนประจุบวก หนึ่ง

หนว่ยจากต าแหนง่หนึ่งไปอีก ต าแหนง่หนึ่ง เขียน

แทนได้ด้วยสมการ  

• ความต่างศักย์ระหว่างสองต าแหนง่ใด ๆ ใน 

สนามไฟฟ้าสม่ าเสมอขึน้กับขนาดของสนามไฟฟ้า 

และระยะทางระหว่างสองต าแหน่งนัน้ ในแนว ขนาน

กับสนามไฟฟ้า ตามสมการ vB – vA = 

 ๕. อธิบายส่วนประกอบของตัวเก็บ

ประจุ ความสัมพันธ์ระหว่าง

ประจุไฟฟ้า ความต่างศักย์ และ

ความจุของตัวเก็บประจุ และ

• ตัวเก็บประจุประกอบด้วยตัวน าไฟฟ้าสองช้ิน ที่คั่น

ด้วยฉนวน โดยปริมาณประจุที่เก็บได้ ขึน้อยู่กับความ

ต่างศักย์ครอ่มตัวเก็บประจุ และความจุของตัวเก็บ

ประจุ ตามสมการ  



ชั้น ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 

อธิบาย พลังงานสะสมในตัวเก็บ

ประจุ และความจุสมมูล รวมทั้ง

ค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้อง 

• ตัวเก็บประจุจะมีพลังงานสะสมซึ่งมีค่าขึน้กับ 

ความต่างศักย์และปริมาณประจุ ตามสมการ  

• เมื่อน าตัวเก็บประจุมาต่อแบบอนุกรม ความจุ

สมมูล มีคา่ลดลง ตามสมการ 

• เมื่อน าตัวเก็บประจุมาต่อแบบขนาน ความจุสมมลู 

มีคา่เพิ่มขึน้ ตามสมการ 

 ๖. น าความรู้เรื่องไฟฟ้าสถิตไป

อธิบายหลักการท างาน ของ

เครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิด และ

ปรากฏการณ์ ในชีวติประจ าวัน 

• ความรูเ้รื่องไฟฟ้าสถิตสามารถน าไปอธิบาย การ

ท างานของเครื่องใชไ้ฟฟ้าบางชนิด เชน่ เครื่องก าจัด

ฝุน่ในอากาศ เครื่องพน่สี เครื่องถ่าย ลายนิว้มอื และ

เครื่องถ่ายเอกสาร  

• ความรูเ้รื่องไฟฟ้าสถิตยังสามารถน าไปอธิบาย 

ปรากฏการณ์ในชีวติประจ าวันได้ เชน่ ฟ้าผ่า 

ประกายไฟจากการเสียดสีกันของวัตถุ ซึ่งช่วยให ้

สามารถป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น 

 ๗. อธิบายการเคลื่อนที่ของ

อิเล็กตรอนอิสระและ 

กระแสไฟฟ้าในลวดตัวน า 

ความสัมพันธ์ระหว่าง 

กระแสไฟฟ้าในลวดตัวน ากับ

ความเร็วลอยเลื่อน ของ

อิเล็กตรอนอิสระ ความหนาแนน่

ของ อิเล็กตรอนในลวดตัวน าและ

พืน้ที่หนา้ตัด ของลวดตัวน า และ

ค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้อง 

• เมื่อตอ่ลวดตัวน ากับแหล่งก าเนิดไฟฟ้า 

อิเล็กตรอนอิสระที่อยู่ในลวดตัวน าจะเคลื่อนที่ใน ทิศ

ตรงขา้มกับสนามไฟฟ้า ท าใหเ้กิดกระแสไฟฟ้า ซึ่งทิศ

ของกระแสไฟฟ้ามีทิศทางเดียวกับสนาม ไฟฟ้า หรอื

มีทิศทางจากจุดที่มศีักย์ไฟฟ้าสูงไปยัง จุดที่มี

ศักย์ไฟฟ้าต่ ากว่า  

• กระแสไฟฟ้าในตัวน าไฟฟ้ามีความสัมพันธ์ กับ

ความเร็วลอยเลื่อนของอเิล็กตรอนอิสระ ความ

หนาแน่นของอิเล็กตรอนอิสระในตัวน า และ

พืน้ที่หนา้ตัดของตัวน า ตามสมการ I = nevdA 

 ๘. ทดลอง และอธิบายกฎของโอห์ม 

อธิบาย ความสัมพันธ์ระหว่าง

ความต้านทานกับความยาว 

พืน้ที่หนา้ตัด และสภาพต้านทาน

ของตัวน าโลหะ ที่อุณหภูมคิงตัว 

และค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้อง รวมทั้งอธิบายและ

ค านวณ ความต้านทานสมมูล 

• เมื่ออุณหภูมคิงตัว กระแสไฟฟ้าในตัวน าโลหะ 

ความต่างศักย์ที่ปลายทั้งสองและความต้านทาน ของ

ตัวน านั้นมีความสัมพันธ์กันตามกฎของโอห์ม เขียน

แทนได้ด้วยสมการ I = V  

 

• ความต้านทานของวัตถุเมื่ออุณหภูมิคงตัว ขึน้อยู่

กับชนิดและรูปร่างของวัตถุตามสมการ R = ρ  
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เมื่อน าตัวต้านทาน มาต่อกันแบบ

อนุกรมและแบบขนาน 

• ค่าความต้านทานของตัวต้านทานอ่านได้จาก แถบ

สีบนตัวต้านทาน  

• เมื่อน าตัวต้านทานมาต่อแบบอนุกรม ความ

ต้านทานสมมูลมคี่าเพิ่มขึน้ ตามสมการ R = R1 + R2 

+ R3 +...  

• เมื่อน าตัวต้านทานมาต่อแบบขนาน ความตา้นทาน

สมมูลมคี่าลดลง ตามสมการ 

 

 ๙. ทดลอง อธิบาย และค านวณ

อีเอ็มเอฟของ แหลง่ก าเนิดไฟฟ้า

กระแสตรง รวมทั้งอธิบาย และ

ค านวณพลังงานไฟฟ้า และ

ก าลังไฟฟ้า 

• แหล่งก าเนดิไฟฟ้ากระแสตรง เช่น แบตเตอรี่ เป็น

อุปกรณ์ที่ให้พลังงานไฟฟ้าแก่วงจร พลังงานไฟฟ้าที่

ประจุไฟฟ้าได้รับต่อหนึ่งหน่วย ประจุไฟฟ้าเมื่อ

เคลื่อนที่ผ่านแหลง่ก าเนิดไฟฟ้า เรียกว่า อเีอ็มเอฟ 

ค านวณได้จากสมการ ε = ∆V + Ir 

 

• พลังงานไฟฟ้าที่ถูกใช้ไปในเครื่องใช้ไฟฟ้าใน หนึ่ง

หนว่ยเวลา เรียกว่า ก าลังไฟฟ้า ซึ่งมีคา่ ขึน้กับความ

ต่างศักย์และกระแสไฟฟ้า ค าน 

 ๑๑. อธิบายการเปลี่ยนพลังงาน

ทดแทนเป็น พลังงานไฟฟ้า 

รวมทั้งสบืค้นและอภปิราย 

เกี่ยวกับเทคโนโลยี ที่น ามา

แก้ปัญหาหรอื ตอบสนองความ

ต้องการทางดา้นพลังงาน ไฟฟ้า 

โดยเน้นดา้นประสิทธิภาพและ 

ความคุ้มค่าด้านค่าใช้จา่ย 

• การน าพลังงานทดแทนมาใช้เป็นการแก้ปัญหา 

หรอืตอบสนองความต้องการด้านพลังงาน เชน่ การ

เปลี่ยนพลังงานนิวเคลียร์เป็นพลังงานไฟฟ้า ใน

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และการเปลี่ยนพลังงาน 

แสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยเซลล์สุริยะ  

• เทคโนโลยีตา่ง ๆ ที่น ามาแก้ปัญหาหรอืตอบสนอง 

ความตอ้งการทางดา้นพลังงานเป็นการน าความรู้ 

ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาสร้าง 

อุปกรณ์หรอืผลิตภัณฑต์่าง ๆ ที่ช่วยใหก้ารใช้ 

พลังงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ม.๖ ๑. สังเกต และอธิบายเส้น

สนามแม่เหล็ก อธิบาย และ

ค านวณฟลักซ์แม่เหล็กในบริเวณ

ที่ก าหนด รวมทั้งสังเกต และ

อธิบายสนามแม่เหล็ก ที่เกิดจาก

กระแสไฟฟ้าในลวดตัวน าเส้นตรง 

• เส้นสนามแม่เหล็กเป็นเส้นสมมตทิี่ใชแ้สดงบริเวณ 

ที่มสีนามแม่เหล็ก โดยบริเวณที่มเีส้นสนามแมเ่หล็ก 

หนาแน่นมากแสดงว่าเป็นบริเวณที่สนามแม่เหล็ก มี

ความเข้มมาก 

• ฟลักซ์แม่เหล็ก คือ จ านวนเส้นสนามแมเ่หล็ก ที่

ผา่นพืน้ที่ที่พิจารณา และอัตราส่วนระหว่าง ฟลักซ์
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และโซเลนอยด์ แมเ่หล็กต่อพื้นที่ตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก คือ ขนาด

ของสนามแม่เหล็ก เขียนแทนได้ด้วย สมการ  

• เมื่อมีกระแสไฟฟ้าผ่านลวดตัวน าเส้นตรงหรือ โซ

เลนอยด์จะเกิดสนามแม่เหล็กขึน้ 

 ๒. อธิบาย และค านวณแรงแมเ่หล็ก

ที่กระท าต่อ อนุภาคที่มปีระจุ

ไฟฟ้าเคลื่อนที่ในสนามแมเ่หล็ก 

แรงแมเ่หล็กที่กระท าต่อเส้นลวด

ที่มกีระแสไฟฟ้า ผา่นและวางใน

สนามแม่เหล็ก รัศมคีวามโค้งของ 

การเคลื่อนที่เมื่อประจุเคลื่อน

ที่ตัง้ฉากกับ สนามแมเ่หล็ก 

รวมทั้งอธิบายแรงระหว่างเส้น

ลวด ตัวน าคู่ขนานที่มี

กระแสไฟฟ้าผา่น 

• อนุภาคที่มปีระจุไฟฟ้าเคลื่อนที่เข้าไปใน 

สนามแม่เหล็ก จะเกิดแรงกระท าต่ออนุภาคนั้น 

ค านวณได้จากสมการ  

• กรณีที่ประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ตัง้ฉากเข้าไปใน 

สนามแม่เหล็ก จะท าให้ประจุเคลื่อนที่เปลี่ยนไป โดย

รัศมคีวามโค้งของการเคลื่อนที่ค านวณได้จาก 

สมการ  

• ลวดตัวน าที่มกีระแสไฟฟ้าผา่นและอยู่ใน 

สนามแม่เหล็ก จะเกิดแรงกระท าต่อลวดตัวน านั้น 

โดยทิศทางของแรงหาได้จากกฎมอืขวา และ 

ค านวณขนาดของแรงได้จากสมการ  

• เมื่อวางเส้นลวดสองเส้นขนานกันและมีกระแส 

ไฟฟ้าผา่นทั้งสองเส้น จะเกิดแรงกระท าระหว่าง ลวด

ตัวน าทั้งสอง 

 ๓. อธิบายหลักการท างานของแกล

แวนอมเิตอร์ และมอเตอร์ไฟฟ้า

กระแสตรง รวมทั้งค านวณ 

ปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

• เมื่อมีกระแสไฟฟ้าผ่านขดลวดตัวน าที่อยู่ใน 

สนามแม่เหล็กจะมีโมเมนต์ของแรงคูค่วบกระท า ต่อ

ขดลวดท าให้ขดลวดหมุน ซึ่งน าไปใช้อธิบาย การ

ท างานของแกลแวนอมเิตอร์และมอเตอร์ ไฟฟ้า

กระแสตรง โดยโมเมนตข์องแรงคู่ควบ ค านวณได้

จากสมการ 

 ๔. สังเกต และอธิบายการเกิดอีเอ็ม

เอฟเหนี่ยวน า กฎการเหนี่ยวน า

ของฟาราเดย์ และค านวณ 

ปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

รวมทั้งน าความรู้ เรื่องอีเอ็มเอฟ

เหนี่ยวน าไปอธิบายการท างาน 

ของเครื่องใช้ไฟฟ้า 

• เมื่อมีฟลักซ์แม่เหล็กเปลี่ยนแปลงตัดขดลวดตัวน า 

จะเกิดอเีอ็มเอฟเหนี่ยวน าในขดลวดตัวน านั้น อธิบาย

ได้โดยใช้กฎการเหนี่ยวน าของฟาราเดย์ เขียนแทนได้

ด้วยสมการ 

• ทิศทางของกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวน าหาได้โดยใช้ กฎ

ของเลนซ์ • ความรูเ้กี่ยวกับอีเอ็มเอฟเหนี่ยวน าไปใช้

อธิบาย การท างานของเครื่องก าเนดิไฟฟ้า และการ 

ท างานของเครื่องใชไ้ฟฟ้าต่าง ๆ เชน่ แบลลัสต์ แบบ

ขดลวดของหลอดฟลูออเรสเซนต์ การเกิด อีเอ็มเอ
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ฟกลับในมอเตอร์ไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า เหนี่ยวน า 

และกีตาร์ไฟฟ้า 

 ๕. อธิบาย และค านวณความตา่ง

ศักย์อาร์เอ็มเอส และ

กระแสไฟฟ้าอาร์เอ็มเอส 

• ไฟฟ้ากระแสสลับที่สง่ไปตามบ้านเรือน มีความ 

ต่างศักย์และกระแสไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงไปตาม เวลา

ในรูปของฟังก์ชันแบบไซน์ • การวัดความต่างศักย์

และกระแสไฟฟ้าสลับ ใช้คา่ยังผลหรอืค่ามิเตอร์ ซึ่ง

เป็นค่าเฉลี่ยแบบ รากที่สองของก าลังสองเฉลี่ย 

ค านวณได้จากสมการ 

 

 

 ๖. อธิบายหลักการท างานและ

ประโยชน์ของ เครื่องก าเนิดไฟฟ้า

กระแสสลับ ๓ เฟส การแปลง

อีเอ็มเอฟของหม้อแปลง และ

ค านวณ ปริมาณต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้อง 

• เครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ ๓ เฟส มีขดลวด 

ตัวน า ๓ ชุด แตล่ะชุดวางท ามุม ๑๒๐ องศา ซึ่งกัน

และกัน ไฟฟ้ากระแสสลับจากขดลวดแต่ละชุด จะมี

เฟสต่างกัน ๑๒๐ องศา ซึ่งช่วยใหม้ี ประสิทธิภาพใน

การผลิตและการส่งพลังงาน ไฟฟ้า  

• ไฟฟ้ากระแสสลับที่สง่ไปตามบ้านเรือนเป็นไฟฟ้า 

กระแสสลับที่ตอ้งเพิ่มอีเอ็มเอฟจากโรงไฟฟ้าแล้ว ลด

อีเอ็มเอฟใหม้ีคา่ที่ตอ้งการโดยใช้หม้อแปลงซึ่ง 

ประกอบด้วยขดลวดปฐมภูมิและขดลวดทุติยภูมิ  

• ไฟฟ้ากระแสสลับที่ผ่านขดลวดปฐมภูมขิอง หม้อ

แปลงจะท าให้เกิดอเีอ็มเอฟเหนี่ยวน าใน ขดลวดทุติย

ภูมขิองหมอ้แปลง โดยอีเอ็มเอฟใน ขดลวดทุติยภูมิ

ขึน้กับอีเอ็มเอฟในขดลวดปฐมภูมิ และจ านวนรอบ

ของขดลวดทั้งสอง ตามสมการ 

 ๗. อธิบายการเกิดและ

ลักษณะเฉพาะของ คลื่น

แมเ่หล็กไฟฟ้า แสงไม่โพลาไรส์ 

แสงโพลาไรส์เชิงเส้น และแผน่โพ

ลารอยด์ รวมทั้งอธิบายการน า

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ในช่วงความถี่

ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใชแ้ละหลัก 

การท างานของอุปกรณ์ที่

เกี่ยวข้อง 

• การเหนี่ยวน าต่อเนื่องระหว่างสนามแม่เหล็กและ 

สนามไฟฟ้า ท าให้เกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแผอ่อก 

จากแหล่งก าเนดิ  

• คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าประกอบด้วยสนามแม่เหล็ก 

และสนามไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดย สนาม

ทั้งสองมทีิศตั้งฉากกันและตั้งฉากกับ ทิศทางการ

เคลื่อนที่ของคลื่น  

• แสงเป็นคลื่นแมเ่หล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่ง โดยแสงใน 

ชีวติประจ าวันเป็นแสงไม่โพลาไรส์เมื่อแสงนัน้ ผา่น



ชั้น ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 

แผ่นโพลารอยด์สนามไฟฟ้าจะมีทิศทางอยู่ ในระนาบ

เดียวเรียกว่า แสงโพลาไรส์เชิงเส้น สมบัติของแสง

ลักษณะนีเ้รียกว่า โพลาไรเซชัน  

• คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีความถี่ต่าง ๆ มากมาย โดย 

ความถี่นี้มคี่าต่อเนื่องกันเป็นช่วงกว้าง เรียกว่า 

สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  

• ตัวอย่างอุปกรณ์ที่ท างานโดยอาศัย คลื่น

แมเ่หล็กไฟฟ้า เช่น เครื่องฉายรังสีเอกซ์ เครื่อง

ควบคุมระยะไกล เครื่องระบุต าแหน่งบน พืน้โลก 

เครื่องถ่ายภาพเอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์ และเครื่อง

ถ่ายภาพการสั่นพ้องแมเ่หล็ก 

 ๘. สืบค้น และอธิบายการสื่อสาร

โดยอาศัย คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าใน

การส่งผ่านสารสนเทศ และ

เปรียบเทียบการสื่อสารด้วย

สัญญาณ แอนะล็อกกับสัญญาณ

ดิจทิัล 

• การสื่อสารเพื่อส่งผ่านสารสนเทศจากที่หนึ่ง ไปอีก

ที่หนึ่ง ท าได้โดยอาศัยคลื่นแมเ่หล็กไฟฟ้า 

สารสนเทศจะถูกแปลงใหอ้ยู่ในรูปสัญญาณ ส าหรับ

ส่งไปยังปลายทางซึ่งจะมีการแปลง สัญญาณ

กลับมาเป็นสารสนเทศที่เหมอืนเดิม • สัญญาณมี

สองชนิดคอืแอนะล็อกและดิจทิัล โดยการส่งผา่น

สารสนเทศด้วยสัญญาณดิจทิัล มีความผิดพลาด

น้อยกว่าสัญญาณแอนะล็อก 

 



สาระฟิสิกส ์ 

                 ๔. เข้าใจความสัมพันธ์ของความรอ้นกับการเปลี่ยนอุณหภูมิและสถานะของสสาร สภาพ

ยืดหยุ่นของวัสดุและมอดุลัสของยัง ความดันในของไหล แรงพยุง และหลัก ของอาร์คมิีดสิ ความตึงผวิและ

แรงหนดืของของเหลว ของไหลอุดมคติ และ สมการแบร์นูลลี กฎของแก๊ส ทฤษฎีจลน์ของแก๊สอุดมคติและ

พลังงานในระบบ ทฤษฎีอะตอมของโบร์ ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก ทวิภาวะของคลื่นและ อนุภาค 

กัมมันตภาพรังสี แรงนวิเคลียร์ ปฏิกิรยิานวิเคลียร์ พลังงานนิวเคลียร์ ฟิสิกส์อนุภาค รวมทั้งน าความรู้ไปใช้

ประโยชน 

ชั้น ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 

ม.๔ - - 

ม.๕ - - 

ม.๖ ๑. อธิบาย และค านวณความรอ้นที่

ท าให้สสาร เปลี่ยนอุณหภูมิความ

ร้อนที่ท าให้สสารเปลี่ยน สถานะ 

และความรอ้นที่เกิดจากการถ่าย

โอน ตามกฎการอนุรักษ์พลังงาน 

• เมื่อสสารได้รับหรอืคายความรอ้น สสารอาจมี 

อุณหภูมิเปลี่ยนไป และสสารอาจเปลี่ยนสถานะ โดย

ไม่เปลี่ยนอุณหภูมิซึ่งปริมาณความรอ้น ที่ท าให้สสาร

เปลี่ยนอุณหภูมิค านวณได้จากสมการ Q = mc∆T 

ส่วนปริมาณของพลังงานความร้อนที่ท าให้สสาร 

เปลี่ยนสถานะค านวณได้จากสมการ Q = mL  

• วัตถุที่มอีุณหภูมสิูงกว่าจะถ่ายโอนความรอ้น ไปสู่

วัตถุที่มอีุณหภูมิต่ ากว่า เป็นไปตามกฎ การอนุรักษ์

พลังงาน โดยปริมาณความร้อนที่วัตถุ หนึ่งให้จะ

เท่ากับปริมาณความร้อนที่วัตถุหนึ่งรับ เขียนแทนได้

ด้วยสมการ Qลด= Qเพิ่ม 

 • เมื่อวัตถุมีอุณหภูมิเท่ากันจะไม่มกีารถ่ายโอน 

ความรอ้น เรยีกว่าวัตถุอยู่ในสมดุลความร้อน 

 ๒. อธิบายสภาพยืดหยุ่นและ

ลักษณะการยืด และหดตัวของ

วัสดุที่เป็นแท่ง เมื่อถูกกระท า 

ด้วยแรงคา่ต่าง ๆ รวมทั้งทดลอง 

อธิบายและ ค านวณความเค้น

ตามยาว ความเครียดตามยาว 

และมอดุลัสของยัง และน า

ความรูเ้รื่อง สภาพยืดหยุ่นไปใช้

ในชีวติประจ าวั 

• สมบัติทีว่ัสดุเปลี่ยนรูปและกลับสู่รูปเดิม เมื่อหยุด 

ออกแรงกระท าเรียกว่า สภาพยืดหยุ่น ถ้ายัง ออก

แรงต่อไป วัสดุจะขาดหรอืเสียรูปอย่างถาวร  

• ในกรณีที่วัตถุมีการเปลี่ยนแปลงความยาว ถ้าออก

แรงกระท าต่อเส้นลวดไม่เกินขีดจ ากัด การแปรผัน

ตรง ความยาวที่เพิ่มขึ้นของเส้นลวด แปรผนัตรงกับ

ขนาดของแรงดึง ท าให้ ความเครียดตามยาวที่เกิดขึน้

แปรผันตรงกับ 

ความเค้นตามยาว โดยความเค้นตามยาว ค านวณได้

จากสมการ σ = ส่วนความเครียด ตามยาวค านวณ

ได้จากสมการ ε =  



ชั้น ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 

• อัตราส่วนความเค้นตามยาวต่อความเครียด 

ตามยาว เรียกว่า มอดุลัสของยัง ซึ่งมีคา่ขึน้กับ ชนิด

ของวัสดุ ค านวณได้จากสมการ Y = หรอื Y =  

• ถ้าวัสดุมมีอดุลัสของยังสูงแสดงวา่วัสดุนั้น 

เปลี่ยนแปลงความยาวได้น้อย ถ้าออกแรงเพิ่มขึ้น 

เกินขดีจ ากัดสภาพยืดหยุ่น วัสดุไม่สามารถ กลับคืน

สู่สภาพเดิมได้ สมบัตินีน้ าไปใช้พจิารณา ในการเลือก

วัสดุที่เหมาะสมกับการใชง้าน 

 ๓. อธิบาย และค านวณความดันเกจ 

ความดัน สัมบูรณ์ และความดัน

บรรยากาศ รวมทั้ง อธิบาย

หลักการท างานของแมนอมิเตอร์ 

บารอมเิตอร์ และเครื่องอัดไฮ

ดรอลิก 

• ภาชนะที่มขีองเหลวบรรจุอยู่จะมีแรงเนื่องจาก 

ของเหลวกระท าต่อพื้นผวิภาชนะ โดยขนาดของ แรง

ที่ของเหลวกระท าตั้งฉากต่อพืน้ที่หนึ่งหน่วย เป็น

ความดันในของเหลว  

• ความดันที่เครื่องมอืวัดได้ เรียกว่า ความดันเกจ 

ค านวณได้จากสมการ ส่วนผลรวมของ ความดัน

บรรยากาศและความดันเกจ เรียกว่า ความดัน

สัมบูรณ์ ค านวณได้จากสมการ  

• ค่าของความดันอ่านได้จากเครื่องวัดความดัน เชน่ 

แมนอมิเตอร์ บารอมเิตอร์  

• เมื่อเพิ่มความดัน ณ ต าแหนง่ใด ๆ ในของเหลว ที่

อยู่นิ่งในภาชนะปิด ความดันที่เพิ่มขึ้นจะส่งผ่าน ไป

ทุก ๆ จุดในของเหลวนั้น เรียกว่า กฎพาสคัล กฎนี้

น าไปใช้อธิบายการท างานของ เครื่องอัดไฮดรอลิก 

 ๔. ทดลอง อธิบาย และค านวณ

ขนาดแรงพยุง จากของไหล 

• วัตถุที่อยู่ในของไหลทั้งหมดหรอืเพียงบางส่วน จะ

ถูกแรงพยุงจากของไหลกระท า โดยขนาด แรงพยุง

เท่ากับขนาดน้ าหนักของของไหล ที่ถูกวัตถุแทนที่

ตามหลักของอาร์คมิีดสี ซึ่งใช้อธิบายการลอยการจม

ของวัตถุต่าง ๆ ในของไหล ขนาดแรงพยุงจากของ

ไหลค านวณได้ จากสมการ 

 ๕. ทดลอง อธิบาย และค านวณ

ความตงึผวิของ ของเหลว รวมทั้ง

สังเกตและอธิบายแรงหนดื ของ

ของเหลว 

• ความตึงผิวเป็นสมบัติของของเหลวที่ยึดผิว 

ของเหลวไว้ดว้ยแรงดึงผวิ ปรากฏการณ์ที่เป็นผล 

จากความตึงผวิ เชน่ การเดินบนผวิน้ าของแมลง บาง

ชนิด การซึมตามรูเล็ก หรอื การโค้งของผิว 

ของเหลว โดยความตึงผวิของของเหลวค านวณได้ 



ชั้น ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 

จากสมการ  

• ความหนดืเป็นสมบัติของของไหล วัตถุที่เคลื่อนที่ 

ในของไหลจะมีแรงเนื่องจากความหนดืต้านการ 

เคลื่อนที่ของวัตถุ เรียกว่า แรงหนดื 

 ๖. อธิบายสมบัติของของไหลอุดม

คติ สมการ ความตอ่เนื่อง และ

สมการแบร์นูลลี รวมทั้ง ค านวณ

ปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ

น าความรู้ เกี่ยวกับสมการความ

ต่อเนื่องและสมการแบร์นูลลี ไป

อธิบายหลักการท างานของ

อุปกรณ์ต่าง ๆ 

• ของไหลอุดมคติเป็นของไหลที่มีการไหลอย่าง 

สม่ าเสมอ ไม่มคีวามหนดื บบีอัดไม่ได้ และไหล โดย

ไม่หมุน มีอัตราการไหลตามสมการ ความต่อเนื่อง 

Av = ค่าคงตัว  

• ต าแหน่งสองต าแหน่งบนสายกระแสเดียวกัน ของ

ของไหลอุดมคติที่ไหลอย่างสม่ าเสมอ จะมี ผลรวม

ของความดันสัมบูรณ์ พลังงานจลน์ ต่อหนึ่งหนว่ย

ปริมาตร และพลังงานศักย์ต่อหนึ่ง หนว่ยปริมาตร 

เป็นค่าคงตัวตามสมการแบร์นูลลี ค่าคงตัว 

 ๗. อธิบายกฎของแก๊สอุดมคติและ

ค านวณปริมาณ ต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้อง 

• แก๊สอุดมคติเป็นแก๊สที่โมเลกุลมีขนาดเล็กมาก ไม่มี

แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล มีการเคลื่อนที่ แบบ

สุ่ม และมีการชนแบบยืดหยุ่น 

 • ความสัมพันธ์ระหว่างความดัน ปริมาตร และ 

อุณหภูมิของแก๊สอุดมคติเป็นไปตามกฎของ แก๊ส

อุดมคติ เขียนแทนได้ด้วยสมการ 

 

 ๘. อธิบายแบบจ าลองของแก๊สอุดม

คติ ทฤษฎีจลน์ ของแก๊ส และ

อัตราเร็วอาร์เอ็มเอสของโมเลกุล 

ของแก๊ส รวมทั้งค านวณปริมาณ

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

• จากแบบจ าลองของแก๊สอุดมคติ กฎการเคลื่อนที่ 

ของนวิตัน และจากกฎของแก๊สอุดมคติ ท าให้ 

สามารถศึกษาสมบัติทางกายภาพบางประการ ของ

แก๊สได้ ได้แก่ ความดัน พลังงานจลนเ์ฉลี่ย และ

อัตราเร็วอาร์เอ็มเอส ของโมเลกุลของแก๊สได้  

• จากทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ความดันและพลังงานจลน์ 

เฉลี่ยของโมเลกุลของแก๊สมีความสัมพันธ์ตาม

สมการ ส่วนอัตราเร็วอาร์เอ็มเอสของ โมเลกุลของ

แก๊สค านวณได้จากสมการ 

 

 ๙. อธิบาย และค านวณงานที่ท าโดย

แก๊สในภาชนะปิด โดยความดัน

คงตัว และอธิบายความสัมพันธ์ 

• ในภาชนะปิดเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงปริมาตรของ 

แก๊สโดยความดันคงตัว งานที่เกิดขึน้ค านวณได้ จาก

สมการ W = P∆V  



ชั้น ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 

ระหว่างความรอ้น พลังงาน

ภายในระบบ และงาน รวมทั้ง

ค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้อง และน าความรูเ้รื่อง

พลังงานภายในระบบ ไปอธบิาย

หลักการท างานของเครื่องใช้ใน

ชีวติ ประจ าวัน 

• โมเลกุลของแก๊สอุดมคติในภาชนะปิดจะมี พลังงาน

จลน์ โดยพลังงานจลน์รวมของโมเลกุล เรียกว่า 

พลังงานภายในของแก๊สหรือพลังงาน ภายในระบบ 

ซึ่งแปรผันตรงกับจ านวนโมเลกุล และอุณหภูมิ

สัมบูรณ์ของแก๊ส  

• พลังงานภายในระบบมีความสัมพันธ์กับความร้อน 

และงาน เชน่ เมื่อมีการถ่ายโอนความร้อนใน ระบบ

ปิด ผลของการถ่ายโอนความรอ้นนี้ จะเท่ากับ

ผลรวมของพลังงานภายในระบบ ที่เปลี่ยนแปลงกับ

งาน เป็นไปตามกฎการอนุรักษ์ พลังงานเรียกกฎข้อที่

หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ แสดงได้ด้วยสมการ Q = 

∆U + W  

• ความรูเ้รื่องพลังงานภายในระบบสามารถน าไป 

ประยุกต์ในด้านต่าง ๆ เชน่ การท างานของ 

เครื่องยนตค์วามรอ้น ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ 

 ๑๐. อธิบายสมมตฐิานของพลังค์ 

ทฤษฎีอะตอม ของโบร์ และการ

เกิดเส้นสเปกตรัมของ อะตอม

ไฮโดรเจน รวมทั้งค านวณ

ปริมาณ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

• พลังค์เสนอสมมตฐิานเพื่ออธิบายการแผ่รังสี ของ

วัตถุด า ซึ่งสรุปได้วา่ พลังงานที่วัตถุด าดูดกลืน หรอื

แผ่ออกมามีค่าได้เฉพาะบางค่าเท่านั้น และ ค่านีจ้ะ

เป็นจ านวนเท่าของ hf เรียกว่า ควอนตัม พลังงาน 

โดยแสงความถี่ f จะมีพลังงานตาม สมการ E = nhf 

• ทฤษฎีอะตอมของไฮโดรเจนที่เสนอโดยโบร์ อธิบาย

ว่า อิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่รอบนิวเคลียส ในวงโคจร

บางวงได้โดยไม่แผ่คลื่นแมเ่หล็กไฟฟ้า ถ้าอเิล็กตรอน

มีการเปลี่ยนวงโคจรจะมีการรับ หรอืปล่อยพลังงาน

ในรูปของคลื่นแมเ่หล็กไฟฟ้า ตามสมมติฐานของ

พลังค์ ซึ่งสามารถน าไป ค านวณรัศมีวงโคจรของ

อิเล็กตรอน และพลังงาน อะตอมของไฮโดรเจนได้

ตามสมการ และ ตามล าดับ  

• ทฤษฎีอะตอมของโบร์สามารถน าไปค านวณ ความ

ยาวคลื่นของแสงในสเปกตรัมเส้นสว่าง ของอะตอม

ไฮโดรเจนตามสมการ 

 ๑๑. อธิบายปรากฏการณ์โฟโตอิ

เล็กทริกและ ค านวณพลังงานโฟ

• ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกเป็นปรากฏการณ์ ที่

อิเล็กตรอนหลุดจากผิวโลหะเมื่อมีแสงที่มี ความถี่



ชั้น ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 

ตอน พลังงานจลนข์อง โฟโต

อิเล็กตรอนและฟังก์ชันงานของ

โลหะ 

เหมาะสมมาตกกระทบ โดยจ านวน โฟโตอิเล็กตรอน

ที่หลุดจะเพิ่มขึ้นตามความเข้มแสง และพลังงานจลน์

สูงสุดของโฟโตอิเล็กตรอน จะขึน้กับความถี่ของแสง

นั้น โดยพลังงานของแสง หรอืโฟตอนตามสมมตฐิาน

ของพลังค์  

• ไอน์สไตน์อาศัยกฎการอนุรักษ์พลังงานและ 

สมมตฐิานของพลังค์ อธิบายปรากฏการณ์ โฟโตอิ

เล็กทริกตามสมการ hf = W + Ekmax  

• การทดลอง พลังงานจลน์สูงสุดของโฟโต

อิเล็กตรอน และฟังก์ชันงานของโลหะค านวณได้จาก

สมการ และ ตามล าดับ 

 ๑๒. อธิบายทวิภาวะของคลื่นและ

อนุภาค รวมทั้ง อธิบาย และ

ค านวณความยาวคลื่นเดอบรอ

ยล 

• การค้นพบการแทรกสอดและการเลีย้วเบน ของ

อิเล็กตรอนสนับสนุนความคิดของเดอบรอยล์ ที่

เสนอว่า อนุภาคแสดงสมบัติของคลื่นได้ โดยเมื่อ

อนุภาคประพฤติตัวเป็นคลื่นจะมี ความยาวคลื่น 

เรียกว่า ความยาวคลื่นเดอบรอยล์ ซึ่งมีคา่ขึ้นกับ

โมเมนตัมของอนุภาค ตามสมการ  

• จากความคิดของไอน์สไตน์และเดอบรอยล์ ท าให้ 

สรุปได้วา่ คลื่นแสดงสมบัติของอนุภาคได้และ 

อนุภาคแสดงสมบัติของคลื่นได้ สมบัติดังกล่าว 

เรียกว่า ทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค 

 ๑๓. อธิบายกัมมันตภาพรังสีและ

ความแตกต่าง ของรังสีแอลฟา 

บีตา และแกมมา 

• กัมมันตภาพรังสเีป็นปรากฏการณท์ี่ธาตุ 

กัมมันตรังสีแผ่รังสไีด้เองอย่างตอ่เนื่อง รังสี ที่

ออกมามี ๓ ชนิด คือ แอลฟา บีตา และแกมมา 

 • การแผ่รังสเีกิดจากการเปลี่ยนแปลงนิวเคลียส 

ของธาตุกัมมันตรังสี ซึ่งเขียนแทนได้ด้วยสมการ  

การสลายให้แอลฟา  

การสลายใหบ้ีตาลบ  

การสลายใหบ้ีตาบวก  

การสลายใหแ้กมมา 

 ๑๔. อธิบาย และค านวณกัมมันต

ภาพของ นิวเคลียสกัมมันตรังสี 

รวมทั้งทดลอง อธิบาย และ

• ในการสลายของธาตุกัมมันตรังสี อัตราการแผร่ังสี 

ออกมาในขณะหนึ่ง เรียกว่า กัมมันตภาพ ปริมาณนี้

บอกถึงอัตราการลดลงของจ านวน นิวเคลียสของ



ชั้น ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 

ค านวณจ านวนนิวเคลียส

กัมมันตภาพรังสี ที่เหลอืจากการ

สลาย และครึ่งชีวติ 

ธาตุกัมมันตรังสี ค านวณได้จาก สมการ  

• ช่วงเวลาที่จ านวนนิวเคลียสลดลงเหลือครึ่งหนึ่ง 

ของจ านวนเริ่มต้น เรียกว่า ครึ่งชีวติ โดยจ านวน 

นิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีที่เหลือจากการสลาย และ

ครึ่งชีวติค านวณได้จากสมการ และ ตามล าดับ 

 ๑๕. อธิบายแรงนิวเคลียร์ 

เสถียรภาพของนิวเคลียส และ

พลังงานยึดเหนี่ยว รวมทั้ง

ค านวณปริมาณ ต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้อง 

• ภายในนิวเคลียสมีแรงนิวเคลียร์ที่ใช้อธิบาย 

เสถียรภาพของนิวเคลียส 

• การท าให้นิวคลีออนในนิวเคลียสแยกออกจากกัน 

ต้องใช้พลังงานเท่ากับพลังงานยึดเหนี่ยว ซึ่งค านวณ

ได้จากความสัมพันธ์ระหว่างมวล และพลังงาน ตาม

สมการ  

• นิวเคลียสที่มพีลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนสูง 

จะมีเสถียรภาพดีกว่านิวเคลียสที่มพีลังงาน ยึด

เหนี่ยวต่อนวิคลีออนต่ า โดยพลังงานยึดเหนี่ยว ต่อนิ

วคลีออนค านวณได้จากสมการ 

 ๑๖. อธิบายปฏิกิรยิานวิเคลียร์ ฟิช

ชันและฟิวชัน รวมทั้งค านวณ

พลังงานนิวเคลียร์ 

• ปฏิกิรยิาที่ท าให้นวิเคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลง 

องค์ประกอบหรอืระดับพลังงาน เรียกว่า ปฏิกิรยิา

นิวเคลียร์ • ฟิชชันเป็นปฏิกิริยาที่นวิเคลียสที่มมีวล

มาก แตกออกเป็นนิวเคลียสที่มมีวลน้อยกว่า ส่วนฟิว

ชันเป็นปฏิกิริยาที่นวิเคลียสที่มมีวลน้อย รวมตัวกัน

เกิดเป็นนิวเคลียสที่มมีวลมากขึ้น • พลังงานที่

ปลดปล่อยออกมาจากฟิชชันหรอืฟิวชัน เรียกว่า 

พลังงานนิวเคลียร์ ซึ่งมีคา่เป็นไปตาม ความสัมพันธ์

ระหว่างมวลกับพลังงาน ตามสมการ 

 ๑๗. อธิบายประโยชน์ของพลังงาน

นิวเคลียร์ และ รังส ีรวมทั้ง

อันตรายและการป้องกันรังสี ใน

ด้านต่าง ๆ 

• พลังงานนิวเคลียร์และรังสีจากการสลายของธาตุ 

กัมมันตรังสสีามารถน าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ 

ขณะเดียวกันต้องมีการป้องกันอันตรายที่ อาจเกิดขึ้น

ได้ 

 ๑๘. อธิบายการค้นคว้าวิจัยด้าน

ฟิสิกส์อนุภาค แบบจ าลอง

มาตรฐาน และการใชป้ระโยชน์ 

จากการค้นคว้าวิจัยด้านฟิสิกส์

อนุภาค ในด้านต่าง ๆ 

• การศกึษาโปรตอนและนิวตรอนในนิวเคลียส ด้วย

เครื่องเรง่อนุภาคพลังงานสูงพบว่า โปรตอน และ

นิวตรอนประกอบด้วยอนุภาคอื่นที่มี ขนาดเล็กกว่า 

เรียกว่า ควารก์ ซึ่งยึดเหนีย่วกันไว้ ด้วยแรงเข้ม  

• นักฟิสิกส์ยังได้ค้นพบอนุภาคที่เป็นสื่อของแรงเข้ม 



ชั้น ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 

ซึ่งได้แก่ กลูออน และอนุภาคที่เป็นสื่อของแรงอ่อน 

ซึ่งได้แก่ W - โบซอน และ Z – โบซอน 

• อนุภาคที่ไม่สามารถแยกเป็นองค์ประกอบได้ 

รวมทั้งอนุภาคที่เป็นสื่อของแรง จัดเป็นอนุภาค มูล

ฐานในแบบจ าลองมาตรฐาน  

• แบบจ าลองมาตรฐานเป็นทฤษฎีที่ใชอ้ธิบาย 

พฤติกรรมและอันตรกิรยิาระหว่างอนุภาคมูลฐาน  

• การค้นคว้าวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคน าไปสู่การ 

พัฒนาเทคโนโลยีที่น ามาใช้ประโยชน์ในด้าน ต่างๆ

เชน่ ด้านการแพทย์มกีารใช้เครื่องเรง่อนุภาค ในการ

รักษาโรคมะเร็ง การใช้เครื่องถ่ายภาพ รังสรีะนาบ

ด้วยการปล่อยโพซิตรอนในการ วินจิฉัยโรคมะเร็ง 

ด้านการรักษาความปลอดภัย มีการใช้

เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ในการ ตรวจวัตถุ

อันตรายในสนามบิน 



สาระโลก  ดาราศาสตร์และอวกาศ  

      ๑. เข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก ธรณีพิบัติภัยและผลตอ่สิ่งมีชีวิต และ

สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการศกึษาล าดับชัน้หนิ ทรัพยากรธรณี แผนที่ และ การน าไปใช้ประโยชน์ 

ชั้น ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 

ม.๔ ๑. อธิบายการแบ่งช้ันและสมบัติ

ของโครงสร้างโลก พร้อม

ยกตัวอย่างข้อมูลที่สนับสนุน 

• การศกึษาโครงสร้างโลกใช้ขอ้มูลหลายด้าน เชน่ 

องค์ประกอบทางเคมีของหินและแร่ องค์ประกอบ

ทางเคมีของอุกกาบาตข้อมูลคลื่นไหว สะเทือนที่

เคลื่อนที่ผ่านโลก จงึสามารถแบ่งช้ัน โครงสรา้งโลก

ได้๒ แบบ คอื โครงสร้างโลก ตามองค์ประกอบทาง

เคมีแบ่งได้เป็น ๓ ช้ัน ได้แก่ เปลือกโลก เนือ้โลก และ

แก่นโลก และ โครงสรา้งโลกตามสมบัติเชิงกล แบ่ง

ได้เป็น ๕ ช้ัน ได้แก่ ธรณีภาค ฐานธรณีภาค มัชฌิม

ภาค แก่นโลกช้ันนอก และแก่นโลกชั้นใน นอกจากนี้ 

ยังมีการค้นพบรอยต่อระหว่างช้ันโครงสร้างโลก เชน่ 

แนวแบ่งเขตโมโฮโรวิซิกแนวแบ่งเขตกูเทนเบิรก์ แนว

แบ่งเขตเลห์แมน 

 ๒. อธิบายหลักฐานทางธรณีวทิยาที่

สนับสนุน การเคลื่อนที่ของแผ่น

ธรณ 

• แผ่นธรณีต่าง ๆ เป็นส่วนประกอบของธรณีภาค ซึ่ง

เป็นช้ันนอกสุดของโครงสร้างโลก โดยมีการ 

เปลี่ยนแปลงขนาดและต าแหนง่ตัง้แตอ่ดีต จนถึง

ปัจจุบัน การเคลื่อนที่ของแผน่ธรณีดังกล่าว อธิบาย

ได้ตามทฤษฎีธรณีแปรสัณฐาน ซึ่งมี รากฐานมาจาก

ทฤษฎีทวีปเลื่อนและทฤษฎี การแผ่ขยายพื้นสมุทร 

โดยมีหลักฐานที่สนับสนุน ได้แก่รูปร่างของขอบทวีป

ที่สามารถเชื่อมต่อกันได้ ความคล้ายคลึงกันของกลุ่ม

หนิและแนวเทือกเขา ซากดึกด าบรรพ์รอ่งรอย การ

เคลื่อนที่ของ ตะกอนธารน้ าแข็ง ภาวะแมเ่หล็กโลก

บรรพกาล อายุหินของพื้นมหาสมุทร รวมทั้งการ

ค้นพบ สันเขากลางสมุทร และร่องลึกก้นสมุทร 

 ๓. ระบุสาเหตุและอธิบายแนว

รอยต่อของแผน่ธรณี ที่สัมพันธ์

กับการเคลื่อนที่ของแผน่ธรณี 

พร้อมยกตัวอย่างหลักฐานทาง

ธรณีวิทยาที่พบ 

• การพาความร้อนของแมกมาภายในโลก ท าให้ เกิด

การเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีตามทฤษฎีธรณี แปร

สัณฐาน ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้ส ารวจพบ หลักฐาน

ทางธรณีวิทยา ได้แก่ ธรณีสัณฐาน และธรณี

โครงสรา้งที่บริเวณแนวรอยต่อของ แผ่นธรณีเช่น 

ร่องลึกก้นสมุทร หมูเ่กาะภูเขาไฟ รูปโค้ง แนวภูเขา
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ไฟ แนวเทือกเขา หุบเขาทรุด และสันเขากลางสมุทร 

รอยเลื่อน นอกจากนี้ ยังพบการเกิดธรณีพิบัติภัยที่

บริเวณแนวรอยต่อ ของแผ่นธรณีเช่น แผ่นดินไหว 

ภูเขาไฟระเบิด สึนามิซึ่งหลักฐานดังกล่าวสัมพันธ์กับ

รูปแบบ การเคลื่อนที่ของแผน่ธรณีนักวิทยาศาสตร์ 

จงึสรุปได้ว่าแนวรอยต่อของแผ่นธรณีมี๓ รูปแบบ 

ได้แก่แนวแผ่นธรณีแยกตัว แนวแผ่นธรณี เคลื่อนที่

เข้าหากัน แนวแผ่นธรณีเคลื่อนที่ผ่านกัน ในแนวราบ 

 ๔. วิเคราะห์หลักฐานทางธรณีวทิยา

ที่พบในปัจจุบัน และอธิบาย

ล าดับเหตุการณ์ทางธรณีวิทยา 

ในอดีต 

• การล าดับช้ันหนิ เป็นการศกึษาการวางตัว การแผ่

กระจายล าดับอายุความสัมพันธ์ของช้ันหนิ รอยชัน้

ไม่ต่อเนื่อง และหลักฐานทางธรณีวิทยา อื่น ๆ ที่

ปรากฏ ท าให้ทราบล าดับเหตุการณท์าง ธรณีวิทยา 

การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม วิวัฒนาการของ

สิ่งมีชีวติที่เกิดขึ้นบนโลกตั้งแต่ ก าเนิดโลกจนถึง

ปัจจุบัน  

• หลักฐานทางธรณีวิทยา ได้แก่ซากดึกด าบรรพ์ หนิ 

และลักษณะโครงสรา้งทางธรณีซึ่งน ามา หาอายุได้๒ 

แบบ ได้แก่อายุเปรียบเทียบ คอื อายุของซากดึกด า

บรรพ์หิน และ/หรอื เหตุการณ์ทางธรณีวิทยา เมื่อ

เทียบกับ ซากดึกด าบรรพ์หิน และ/หรือเหตุการณ์

ทาง ธรณีวิทยาอื่น ๆ และอายุสัมบูรณ์คอื อายุที่ระบุ 

เป็นตัวเลขของหนิ และ/หรือเหตุการณท์าง 

ธรณีวิทยาซึ่งค านวณได้จากไอโซโทปของธาตุ  

• ข้อมูลจากอายุเปรียบเทียบและอายุสัมบูรณ์ 

สามารถน ามาจัดท ามาตราธรณีกาลคือการล าดับ 

ช่วงเวลาของโลกตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบัน แบ่ง

ออกเป็น บรมยุค มหายุคยุคและสมัยซึ่งแตล่ะ 

ช่วงเวลามีสิ่งมีชีวติ สภาพแวดล้อมและเหตุการณ์ ที่

เกิดขึ้นแตกต่างกัน 

 ๕. อธิบายสาเหตุกระบวนการเกิด

ภูเขาไฟระเบิด และปัจจัยที่ท าให้

ความรุนแรงของการปะทุ และ

รูปร่างของภูเขาไฟแตกต่างกัน 

• ภูเขาไฟระเบิด เกิดจากการแทรกดันของแมกมา 

ขึน้มาตามส่วนเปราะบาง หรอืรอยแตก บนเปลือก

โลก มักพบหนาแน่นบริเวณรอยต่อ ระหว่างแผน่

ธรณีท าให้บริเวณดังกล่าวเป็นพืน้ที่ เสี่ยงภัย ความ
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รวมทั้ง สืบค้นข้อมูลพืน้ที่เสี่ยงภัย 

ออกแบบและน าเสนอ แนว

ทางการเฝา้ระวังและการปฏิบัติ

ตน ให้ปลอดภัย 

รุนแรงของการปะทุและรูปร่าง ของภูเขาไฟที่

แตกต่างกันขึน้อยู่กับองค์ประกอบ ของแมกมา ผล

จากการระเบิดของภูเขาไฟมีทั้ง ประโยชน์และโทษ 

จงึตอ้งศกึษาแนวทางในการ เฝา้ระวัง และการ

ปฏิบัติตนให้ปลอดภัย 

 ๖. อธิบายสาเหตุกระบวนการเกิด 

ขนาดและ ความรุนแรง และผล

จากแผน่ดินไหว รวมทั้ง สืบค้น

ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ออกแบบและ

น าเสนอ แนวทางการเฝ้าระวัง

และการปฏิบัติตน ให้ปลอดภัย 

• แผ่นดินไหวเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานที่สะสม 

ไว้ของเปลือกโลกในรูปของคลื่นไหวสะเทือน 

แผ่นดนิไหวมีขนาดและความรุนแรงแตกต่างกัน และ

ท าลายทรัพย์สิน ศูนย์เกิดแผน่ดินไหวมักอยู่ บริเวณ

รอยต่อของแผน่ธรณีและพื้นที่ภายใต้ อิทธิพลของ

การเคลื่อนของแผ่นธรณีที่ระดับ ความลกึต่างกัน ให้

บริเวณดังกล่าวเป็นพืน้ที่เสี่ยงภัย แผ่นดนิไหว ซึ่ง

ส่งผลใหส้ิ่งก่อสร้างเสียหาย เกิดอันตรายต่อชีวติและ

ทรัพย์สิน จงึตอ้งศึกษา แนวทางในการเฝ้าระวัง และ

การปฏิบัติตน ให้ปลอดภัย 

 ๗. อธิบายสาเหตุกระบวนการเกิด 

และผลจาก สึนามิรวมทั้งสืบค้น

ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ออกแบบ 

และน าเสนอแนวทางการเฝ้าระวัง

และการปฏิบัติตน ให้ปลอดภยั 

• สึนามิคือคลื่นน้ าที่เกิดจากการแทนที่มวลน้ า ใน

ปริมาณมหาศาล ส่วนมากจะเกิดในทะเล หรอื

มหาสมุทร โดยคลื่นมลีักษณะเฉพาะ คือ ความยาว

คลื่นมากและเคลื่อนที่ดว้ยความเร็วสูง เมื่ออยู่กลาง

มหาสมุทรจะมีความสูงคลื่นน้อย และอาจเพิ่มความ

สูงขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อคลื่น เคลื่อนที่ผา่นบริเวณน้ า

ตื้น ท าให้พืน้ที่บริเวณ ชายฝัง่บางบริเวณเป็นพืน้ที่

เสี่ยงภัยสึนามิ ก่อใหเ้กิดอันตรายแก่มนุษย์และ

สิ่งก่อสร้าง ในบริเวณชายหาดนั้น จงึตอ้งศึกษา

แนวทาง ในการเฝ้าระวัง และการปฏิบัติตนให้

ปลอดภัย 

 ๘. ตรวจสอบ และระบุชนิดแร ่

รวมทั้งวิเคราะห์ สมบัติและ

น าเสนอการใชป้ระโยชน์จาก 

ทรัพยากรแร่ที่เหมาะสม 

• แรค่ือ ธาตุหรือสารประกอบอนินทรีย์ที่มสีถานะ 

เป็นของแข็ง เกิดขึน้เองตามธรรมชาติมโีครงสร้าง 

ภายในที่เป็นระเบียบ และมีสูตรเคมีและสมบัติ อื่น ๆ 

ที่แน่นอน หรอือาจเปลี่ยนแปลงได้ภายใต้ วงจ ากัด 

ท าให้แรม่ีสมบัติทางกายภาพที่แน่นอน สามารถ

น ามาใช้เพื่อตรวจสอบชนดิของแร่ ทางกายภาพ และ

การท าปฏิกิรยิาเคมีกับกรด • ทรัพยากรแร่สามารถ
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น าไปใช้เป็นวัตถุดิบ ในอุตสาหกรรมได้หลายประเภท 

เชน่ อาหารและยา เครื่องมือแพทย์อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์อัญมณี 

 ๙. ตรวจสอบ จ าแนกประเภท และ

ระบุชื่อหิน รวมทั้งวิเคราะห์สมบัติ

และน าเสนอการใช้ ประโยชน์ของ

ทรัพยากรหินที่เหมาะสม 

• หนิ เป็นมวลของแข็งที่ประกอบด้วยแร่ต้ังแต่ ๑ 

ชนิดขึ้นไป หรือประกอบด้วยแก้วธรรมชาติ หรอื

สสารจากสิ่งมีชีวติที่เกิดขึ้นเอง  

• หนิสามารถจ าแนกตามลักษณะการเกิดและ เนือ้

หนิ ได้เป็น ๓ ประเภท ได้แก่ หนิอัคนี หนิตะกอน 

และหนิแปร การระบุชื่อของหนิ แตล่ะประเภท จะใช้

ลักษณะและองค์ประกอบ ทางแร่ของหินเป็นเกณฑ์

หนิสามารถน าไปใช้ ประโยชน์ได้หลายด้าน เช่น วัสดุ

ก่อสร้าง เครื่องประดับ วัตถุดิบในอุตสาหกรรม 

 ๑๐. อธิบายกระบวนการเกิด และ

การส ารวจ แหลง่ปิโตรเลียมและ

ถ่านหิน โดยใช้ข้อมูล ทาง

ธรณีวิทยา  

๑๑. อธิบายสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่

ได้จากปิโตรเลียม และถ่านหนิ 

พร้อมน าเสนอการใชป้ระโยชน์ 

อย่างเหมาะสม 

• ทรัพยากรปิโตรเลียมและถ่านหินเป็นทรัพยากร 

สิน้เปลืองที่มอียู่อย่างจ ากัด ใชแ้ล้วหมดไป ไม่

สามารถเกิดขึ้นทดแทนได้ในเวลาอันรวดเร็ว 

ทรัพยากรปิโตรเลียมและถ่านหนิถูกน ามาใช้ ใน

อุตสาหกรรม ที่ส าคัญของประเทศ เชน่ การ

คมนาคม การผลติไฟฟ้า เชื้อเพลิงใน อุตสาหกรรม

ต่าง ๆ  

• การศกึษากระบวนการเกิดและการส ารวจ แหลง่

ปิโตรเลียมและถ่านหนิต้องใชค้วามรู้ พืน้ฐาน

ธรณีวิทยาหลายด้าน เช่น ตะกอนวิทยา การล าดับ

ช้ันหิน ธรณีโครงสร้าง รวมทั้งวิธีการ และเทคนิค

ต่าง ๆ ที่เหมาะสมเพื่อที่จะน า ทรัพยากรมาใช้ได้

อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน 

 ๑๒. อ่านและแปลความหมายจาก

แผนที่ภูมปิระเทศ และแผนที่

ธรณีวิทยาของพื้นที่ ที่ก าหนด 

พร้อมทั้งอธิบายและยกตัวอย่าง 

การน าไปใช้ ประโยชน 

• แผนที่ภูมปิระเทศ เป็นแผนที่ที่สรา้งเพื่อจ าลอง 

ลักษณะของผวิโลกหรอืบางส่วนของพื้นที่บนผวิโลก 

โดยมีทิศทางที่ชัดเจน และมาตราส่วนขนาดต่างๆ 

ตามความเหมาะสมกับการใช้งาน แผนที่ ภูมปิระเทศ

มักแสดงเส้นช้ันความสูงและค าอธิบาย สัญลักษณ์

ต่าง ๆ ที่ปรากฏในแผนที่  

• แผนที่ธรณีวทิยา เป็นแผนที่แสดงการกระจายตัว 

ของหินกลุ่มต่างๆ ที่โผล่ใหเ้ห็นบนพื้นผวิ ท าให้ ทราบ
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ถึงขอบเขตของหินในพื้นที่ นอกจากนีย้ัง แสดง

ลักษณะการวางตัวของช้ันหิน ซากดึกด าบรรพ์และ

ธรณีโครงสรา้ง  

• ข้อมูลจากแผนที่ภูมิประเทศและแผนที่ธรณีวิทยา 

สามารถน าไปใช้วางแผนการใชป้ระโยชน์และ 

ประเมินศักยภาพของพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม เชน่ 

ประเมินศักยภาพแหล่งทรัพยากรธรณีตา่ง ๆ การ

วางผังเมอืง การสร้างเขื่อน 

ม.๕ - - 

ม.๖ - - 

 

สาระโลก  ดาราศาสตร์ และอวกาศ 

    ๒. เข้าใจสมดุลพลังงานของโลก การหมุนเวียนของอากาศบนโลก การหมุนเวียน ของน้ าใน

มหาสมุทร การเกิดเมฆ การเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศโลกและผลต่อสิ่งมีชีวติ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการ

พยากรณ์อากาศ 
ชั้น ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 

ม.๔ - - 

ม.๕ ๑. อธิบายปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อ

การรับและ คายพลังงานจากดวง

อาทิตย์แตกต่างกัน และผลที่มตี่อ

อุณหภูมิอากาศในแต่ละบริเวณ

ของโลก ๒. อธิบายกระบวนการ

ที่ท าให้เกิดสมดุลพลังงาน ของ

โลก 

• บริเวณต่าง ๆ ของโลกได้รับพลังงานจาก ดวง

อาทิตย์ในรูปของคลื่นแมเ่หล็กไฟฟ้า ในปริมาณที่

แตกต่างกัน เนื่องจากโลกมีสัณฐาน คล้ายทรงกลม

และแกนหมุนโลกเอียงท ามุมกับ แนวตัง้ฉากกับ

ระนาบการโคจรของโลก รอบดวงอาทิตย์สง่ผลตอ่

การตกกระทบของรังสี ดวงอาทิตย์ซึ่งสว่นที่ผ่านเข้า

มาในชั้นบรรยากาศ จนถึงพื้นผิวโลก จะเกิด

กระบวนการสะท้อน ดูดกลืน และถ่ายโอนพลังงาน 

แล้วปลดปล่อย กลับสู่อวกาศแตกต่างกันเนื่องจาก

ปัจจัยต่าง ๆ เชน่ ลักษณะของพื้นผิว ชนิดและ

ปริมาณของแก๊ส เรือนกระจก ละอองลอย และเมฆ 

ท าให้พืน้ผิวโลก แตล่ะบริเวณมีอุณหภูมอิากาศ

แตกต่างกัน • พลังงานจากดวงอาทิตย์โดยเฉลี่ยที่

โลกได้รับ เท่ากับพลังงานเฉลี่ยที่โลกปลดปล่อยกลับ

สู่อวกาศ ท าให้เกิดสมดุลพลังงานของโลก สง่ผลให้ 

อุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวโลกในแตล่ะปีค่อนข้าง คงที่ 
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 ๓. อธิบายผลของแรงเนื่องจาก

ความแตกต่างของ ความกด

อากาศ แรงคอรอิอลิส แรงสู่

ศูนย์กลาง และแรงเสียดทานที่มี

ต่อการหมุนเวียนของอากาศ 

• การหมุนเวียนของอากาศเกิดขึ้นจาก ความกด

อากาศที่แตกต่างกันระหว่างสองบริเวณ โดยอากาศ

เคลื่อนที่จากบริเวณที่มคีวามกดอากาศสูง ไปยัง

บริเวณที่มคีวามกดอากาศต่ าซึ่งจะเห็นได้ ชัดเจนใน

การเคลื่อนที่ของอากาศในแนวราบ และเมื่อ

พิจารณาในการเคลื่อนที่ของอากาศในแนวดิ่ง จะ

พบว่าอากาศเหนอืบริเวณความกดอากาศต่ า จะมี

การยกตัวขึน้ ขณะที่อากาศเหนอืบริเวณ ความกด

อากาศสูงจะจมตัวลง โดยการเคลื่อนที่ ของอากาศ

ทั้งในแนวราบและแนวดิ่งนี้ท าให้เกิด เป็นการ

หมุนเวียนของอากาศ 

• การหมุนรอบตัวเองของโลกจะท าให้เกิด แรงคอริ

ออลิสซึ่งมผีลใหท้ิศทางการเคลื่อนที่ ของอากาศเบน

ไป โดยอากาศที่เคลื่อนที่ในบริเวณ ซีกโลกเหนอืจะ

เบนไปทางขวาจากทิศทางเดิม ส่วนบริเวณซีกโลกใต้

จะเบนไปทางซ้ายจาก ทิศทางเดิม เช่น ลมค้า และ

มรสุม  

• แรงสู่ศูนย์กลางซึ่งท าให้เกิดการหมุนของลม เช่น 

พายุหมุนเขตร้อน ทอร์นาโด พายุงวงช้าง และ แรง

ต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุ หรอืแรงเสียดทาน ส่งผล

ต่ออัตราเร็วลม เช่น พายุไต้ฝุ่นเมื่อเคลื่อนตัว เข้าสู่

ชายฝั่งจะลดระดับความรุนแรงลงเป็นพายุ โซนรอ้น

หรอืดีเพรสชั่น 

 ๔. อธิบายการหมุนเวียนของอากาศ

ตามเขตละติจูด และผลที่มีต่อ

ภูมอิากาศ 

• แตล่ะบริเวณของโลกมีความกดอากาศแตกต่างกัน 

ประกอบกับอิทธิพลจากการหมุนรอบตัวเอง ของ

โลกท าให้อากาศในแตล่ะซีกโลกเกิดการ หมุนเวียน

ของอากาศตามเขตละติจูด แบ่งออกเป็น ๓ แถบ 

โดยแตล่ะแถบมีภูมิอากาศแตกต่างกัน ได้แก่การ

หมุนเวียนแถบขั้วโลกมีภูมิอากาศ แบบหนาวเย็น 

การหมุนเวียนแถบละตจิูดกลาง มีภูมิอากาศแบบ

อบอุ่น และการหมุนเวียน แถบเขตร้อนมภีูมอิากาศ

แบบร้อนช้ืน  

• บริเวณรอยต่อของการหมุนเวียนอากาศแตล่ะ แถบ
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ละตจิูดจะมีลักษณะลมฟ้าอากาศที่แตกต่างกัน เชน่ 

บริเวณใกล้ศูนย์สูตรมปีริมาณหยาดน้ าฟ้า เฉลี่ยสูง

กว่าบริเวณอื่น บริเวณละติจูด ๓๐ องศา มีอากาศ

แหง้แล้ง ส่วนบริเวณละติจูด ๖๐ องศา อากาศมี

ความแปรปรวนสูง 

 ๕. อธิบายปัจจัยที่ท าให้เกิดการแบ่ง

ช้ันน้ า ในมหาสมุทร 

• น้ าในมหาสมุทรมีอุณหภูมิและความเค็มของน้ า 

แตกต่างกันในแตล่ะบริเวณ และแตล่ะระดับ ความ

ลึก ซึ่งหากพิจารณามวลน้ าในแนวดิ่ง และใช้

อุณหภูมิเป็นเกณฑ์จะสามารถแบ่งช้ันน้ า ได้เป็น ๓ 

ช้ัน คือ น้ าช้ันบน น้ าชัน้เทอร์โมไคลน์ และน้ าชัน้ล่าง 

 ๖. อธิบายปัจจัยที่ท าให้เกิดการ

หมุนเวียนของน้ า ในมหาสมุทร

และรูปแบบการหมุนเวียนของน้ า 

ในมหาสมุทร 

• การหมุนเวียนของกระแสน้ าผวิหนา้ในมหาสมุทร 

ได้รับอิทธิพลจากการหมุนเวียนของอากาศ ในแต่ละ

แถบละตจิูดเป็นปัจจัยหลัก ประกอบกับ แรงคอริออ

ลิสท าให้บริเวณซีกโลกเหนอืมีการ ไหลเวียนของ

กระแสน้ าผวิหนา้ในทิศทางตาม เข็มนาฬิกา และ

ทวนเข็มนาฬกิาในซีกโลกใต้ ซึ่งกระแสน้ าผวิหน้าใน

มหาสมุทรมีทั้งกระแสน้ าอุ่น และกระแสน้ าเย็น ส่วน

การหมุนเวียนกระแส น้ าลึกเป็นการหมุนเวียนของน้ า

ช้ันลา่ง เกิดจาก ความแตกต่างของอุณหภูมแิละ

ความเค็มของน้ า โดยกระแสน้ าผวิหนา้และกระแสน้ า

ลึกจะ หมุนเวียนตอ่เนื่องกัน 

 ๗. อธิบายผลของการหมุนเวียนของ

น้ าในมหาสมุทร ที่มตี่อลักษณะ

ลมฟ้าอากาศ สิ่งมีชีวติ และ 

สิ่งแวดล้อม 

• การหมุนเวียนอากาศและน้ าในมหาสมุทรส่งผลต่อ 

ลักษณะอากาศ สิ่งมีชีวติ และสิ่งแวดล้อม แตกต่าง

กันไป เช่น การเกิดน้ าผุดน้ าจม จะส่งผลตอ่ ความ

อุดมสมบูรณ์ของชายฝั่ง เช่น กระแส น้ าอุ่นกัลฟ์

สตรีม ที่ท าให้บางประเทศในทวีปยุโรป ไม่หนาวเย็น

จนเกินไปนักและเมื่อการหมุนเวียน อากาศและน้ าใน

มหาสมุทรแปรปรวน ท าใหเ้กิด ผลกระทบต่อสภาพ

ลมฟ้าอากาศเช่น ปรากฏการณ์ เอลนีโญและ

ลานญีา ซึ่งเกิดจากความแปรปรวน ของลมค้าและ

ส่งผลตอ่สภาพลมฟ้าอากาศของ ประเทศที่อยู่

บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก รวมถึง บริเวณอื่น ๆ บน

โลก 
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 ๘. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง

เสถียรภาพอากาศ และการเกิด

เมฆ 

• เสถียรภาพอากาศ หมายถึง สภาวะของ

บรรยากาศ ที่ช่วยส่งเสริมหรอืยับยั้งให้ก้อนอากาศ

เคลื่อนที่ ขึน้ลงในแนวดิ่ง ในกรณีที่ก้อนอากาศมี

อุณหภูมิ ต่ ากว่าอุณหภูมขิองอากาศที่อยู่โดยรอบ 

ก้อนอากาศนั้นจะไม่สามารถยกตัวสูงขึ้นได้มากนัก 

และจมตัวกลับสู่ที่เดิม เรียกว่าอากาศมเีสถียรภาพ 

จะพบสภาวะอากาศแจ่มใสเมฆน้อยหรอืปราศจาก 

เมฆ ส่วนสภาวะอากาศไม่มีเสถียรภาพนั้น อุณหภูมิ

ก้อนอากาศจะสูงกว่าอุณหภูมขิอง อากาศโดยรอบ

ท าให้ก้อนอากาศยกตัวขึน้ อย่างรวดเร็วเกิดเมฆใน

แนวตัง้ เช่น เมฆคิวมูโลนิมบัส 

 ๙. อธิบายการเกิดแนวปะทะอากาศ

แบบต่าง ๆ และลักษณะลมฟ้า

อากาศที่เกี่ยวข้อง 

• แนวปะทะอากาศเกิดจากการเคลื่อนที่ปะทะกัน 

ของก้อนอากาศที่สมบัติต่างกันตั้งแต่สองก้อน ขึน้ไป 

แนวปะทะอากาศแบ่งออกได้๔ รูปแบบ คือ แนว

ปะทะอากาศอุน่ ซึ่งมักพบเมฆแผน่ เช่น เมฆซีรร์ัส 

อัลโตสเตรตัส เกิดฝนกระจายเป็น บริเวณกว้าง แนว

ปะทะอากาศเย็น เกิดเมฆก้อน เชน่ เมฆคิวมูโลนิม

บัส ท าให้อากาศแปรปรวนเกิด ฝนฟ้าคะนอง แนว

ปะทะอากาศรวม เกิดเมฆคิวมูโลนิมบัสที่สง่ผลต่อ

การเกิดพายุฝน แนวปะทะอากาศคงที่จะมีลักษณะ

อากาศแจ่มใส จนถึงมีเมฆบางสว่น และอาจส่งผลให้

เกิด แนวปะทะอากาศแบบอื่นต่อไปได้ 

 ๑๐. อธิบายปัจจัยต่างๆ ที่มีผลตอ่

การเปลี่ยนแปลง ภูมอิากาศของ

โลก พร้อมยกตัวอย่างข้อมูล 

สนับสนุน 

• โลกได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์โดยปริมาณ 

พลังงานเฉลี่ยที่โลกได้รับเท่ากับพลังงานเฉลี่ยที ่โลก

ปลดปล่อยกลับสู่อวกาศ ท าให้เกิดสมดุล พลังงาน

ของโลก สง่ผลให้อุณหภูมเิฉลี่ยของโลก ในแต่ละปี

ค่อนขา้งคงที่และมีลักษณะภูมอิากาศ ที่ไม่

เปลี่ยนแปลง หากสมดุลพลังงานของโลกเกิด การ

เปลี่ยนแปลงไป จะท าให้อุณหภูมิเฉลี่ยของ 

พืน้ผิวโลกและภูมอิากาศเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ โดย

มีปัจจัยหลายประการ ทั้งปัจจัยที่เกิดขึน้ตาม 

ธรรมชาติและปัจจัยที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ 

เชน่ การเปลี่ยนแปลงความรีของวงโคจรโลกรอบ 
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ดวงอาทิตย์การเปลี่ยนแปลงมุมเอียงของแกน หมุน

โลกและการหมุนควงของแกนหมุนโลก รวมทั้งชนิด

และปริมาณของละอองลอย เมฆ และแก๊สเรือน

กระจก ซึ่งมีข้อมูลสนับสนุน การเปลี่ยนแปลง

อุณหภูมิโลกตั้งแต่อดตีถึงปัจจุบัน ที่ได้จากการ

วิเคราะห์หลักฐานต่าง ๆ เช่น แกนน้ าแข็ง 

 ๑๑. วิเคราะห์และอภปิราย

เหตุการณท์ี่เป็นผลจาก การ

เปลี่ยนแปลงภูมอิากาศโลก และ

น าเสนอ แนวปฏิบัติของมนุษย์ที่มี

ส่วนช่วยในการชะลอ การ

เปลี่ยนแปลงภูมอิากาศโลก 

• การเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศโลกอาจส่งผลกระทบ 

ต่อสิ่งมีชีวติและสิ่งแวดล้อม เช่น การเพิ่มขึน้ของ 

อุณหภูมิเฉลี่ยโลกการหลอมเหลวของน้ าแข็งขัว้โลก 

การเพิ่มขึ้นของระดับน้ าทะเลการเปลี่ยนแปลงของ 

ระบบนิเวศทั้งทางบกและทางทะเล  

• มนุษย์อาจมสี่วนช่วยในการชะลอการเปลี่ยนแปลง 

ภูมอิากาศโลกได้โดยการลดปัจจัยที่ท าให้เกิด การ

เปลี่ยนแปลงสมดุลพลังงานที่เกิดจากกระท า ของ

มนุษย 

 ๑๒. แปลความหมายสัญลักษณ์ลม

ฟ้าอากาศ บนแผนที่อากาศ 

• แบบแสดงขอ้มูลของสถานีตรวจอากาศผวิพื้น เป็น

การแสดงข้อมูลตรวจอากาศที่แสดงในรูป 

สัญลักษณ์หรอืตัวเลขที่ปรากฏบนแผนที่อากาศ เชน่ 

อุณหภูมิความชืน้ ความกดอากาศ ความเร็ว และ

ทิศทางลม ปริมาณและชนิดของเมฆ ท าให้ ทราบ

ลักษณะอากาศ ณ สถานนีั้น ๆ ในเวลาที่มี การ

ตรวจวัด เมื่อน าข้อมูลของสถานีตรวจอากาศ ผวิพื้น

มาแสดงในแผนที่อากาศท าให้สามารถ วิเคราะห์

ลักษณะอากาศในบริเวณกว้างได้เชน่ บริเวณความ

กดอากาศสูง หย่อมความกดอากาศต่ า พายุหมุนเขต

ร้อน ร่องความกดอากาศต่ า 

 ๑๓. วิเคราะหแ์ละคาดการณ์

ลักษณะลมฟ้าอากาศ เบือ้งตน้

จากแผนที่อากาศและข้อมูล

สารสนเทศ อื่น ๆ เพื่อวางแผนใน

การประกอบอาชีพและ การ

ด าเนนิชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพ

ลมฟ้า อากาศ 

• การแปลความหมายสัญลักษณ์ที่ปรากฏบนแผนที่ 

อากาศ รว่มกับข้อมูลสารสนเทศอื่น ๆ เช่น 

โปรแกรมประยุกต์เกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศ 

เรดารต์รวจอากาศ ภาพถ่ายดาวเทียม และ ค่าทาง

สถิตสิามารถน ามาวิเคราะหร์ูปแบบ คาดการณ์การ

เกิดและการเปลี่ยนแปลง ปรากฏการณ์ทางลมฟ้า

อากาศในช่วงเวลาต่าง ๆ ซึ่งสามารถน ามาใช้วาง
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แผนการด าเนินชีวติให้ สอดคล้องกับสภาพลมฟ้า

อากาศ เช่น การเลือก ช่วงเวลาในการเพาะปลูกให้

สอดคล้องกับฤดูกาล การเตรียมพรอ้มรับมือสภาพ

อากาศแปรปรวน 

ม.๖ - - 

 

สาระโลก  ดาราศาสตร์และอวกาศ  

      ๓. เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และววิัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี ดาว

ฤกษ์ และระบบสุริยะ ความสัมพันธ์ของดาราศาสตร์กับมนุษย์ จากการศกึษาต าแหน่งดาวบนทรงกลมฟ้า

และปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศในการด ารงชีวติ 

ชั้น ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 

ม.๔ - - 

ม.๕ - - 

ม.๖ ๑. อธิบายการก าเนิดและการ

เปลี่ยนแปลงพลังงาน สสาร 

ขนาดอุณหภูมิของเอกภพหลัง

เกิดบิกแบง ในช่วงเวลาต่าง ๆ 

ตามวิวัฒนาการของเอกภพ 

• ทฤษฎีก าเนิดเอกภพที่ยอมรับในปัจจุบัน คอื ทฤษฎี

บิกแบง ระบุว่าเอกภพเริ่มต้นจากบิกแบง ที่เอกภพมี

ขนาดเล็กมาก และมีอุณหภูมิสูงมาก ซึ่งเป็น

จุดเริ่มต้นของเวลาและวิวัฒนาการของ เอกภพ โดย

หลังเกิดบิกแบง เอกภพเกิดการ ขยายตัวอย่าง

รวดเร็ว มีอุณหภูมิลดลง มีสสาร คงอยู่ในรูปอนุภาค

และปฏิยานุภาคหลายชนิด และมีววิัฒนาการ

ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมี เนบิวลา กาแล็กซีดาว

ฤกษ์และระบบสุริยะ เป็นสมาชิกบางสว่นของเอกภพ 

 ๒. อธิบายหลักฐานที่สนับสนุน

ทฤษฎีบิกแบง จากความสัมพันธ์

ระหว่างความเร็วกับระยะทาง 

ของกาแล็กซีรวมทั้งข้อมูลการ

ค้นพบไมโครเวฟ พืน้หลังจาก

อวกาศ 

• หลักฐานส าคัญที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง คอื การ

ขยายตัวของเอกภพ ซึ่งอธิบายด้วยกฎฮับเบิล โดยใช้

ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วแนวรัศมี และ

ระยะทางของกาแล็กซีที่เคลื่อนที่หา่ง ออกจากโลก

และหลักฐานอีกประการ คือ การค้นพบไมโครเวฟ

พืน้หลังที่กระจายตัวอย่าง สม่ าเสมอทุกทิศทาง และ

สอดคล้องกับอุณหภูมิ เฉลี่ยของอวกาศ มี

ค่าประมาณ ๒.๗๓ เคลวิน 

 ๒. อธิบายหลักฐานที่สนับสนุน

ทฤษฎีบิกแบง จากความสัมพันธ์

ระหว่างความเร็วกับระยะทาง 

• หลักฐานส าคัญที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง คอื การ

ขยายตัวของเอกภพ ซึ่งอธิบายด้วยกฎฮับเบิล โดยใช้

ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วแนวรัศมี และ
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ของกาแล็กซีรวมทั้งข้อมูลการ

ค้นพบไมโครเวฟ พืน้หลังจาก

อวกาศ 

ระยะทางของกาแล็กซีที่เคลื่อนที่หา่ง ออกจากโลก

และหลักฐานอีกประการ คือ การค้นพบไมโครเวฟ

พืน้หลังที่กระจายตัวอย่าง สม่ าเสมอทุกทิศทาง และ

สอดคล้องกับอุณหภูมิ เฉลี่ยของอวกาศ มี

ค่าประมาณ ๒.๗๓ เคลวิน 

 ๓. อธิบายโครงสร้างและ

องค์ประกอบของกาแล็กซี ทาง

ช้างเผอืก และระบุต าแหน่งของ

ระบบสุริยะ พร้อมอธิบาย

เชื่อมโยงกับการสังเกตเห็น ทาง

ช้างเผอืกของคนบนโลก 

• กาแล็กซีประกอบด้วย ดาวฤกษ์จ านวน หลายแสน

ล้านดวง ซึ่งอยู่กันเป็นระบบของ ดาวฤกษ์นอกจากนี้

ยังประกอบด้วยเทหฟ์้าอื่น เชน่ เนบิวลา และสสาร

ระหว่างดาว โดย องค์ประกอบต่าง ๆ ภายในของ

กาแลก็ซี อยู่รวมกันด้วยแรงโน้มถ่วง 

• กาแล็กซีมรีูปร่างแตกต่างกัน โดยระบบสุริยะอยู่ใน 

กาแล็กซีทางช้างเผอืกซึ่งเป็นกาแล็กซีกังหันแบบ มี

คาน มีโครงสรา้ง คือ นวิเคลียส จาน และฮาโล ดาว

ฤกษ์จ านวนมากอยู่ในบริเวณนิวเคลียสและ จาน 

โดยมีระบบสุริยะอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลาง ของ

กาแล็กซีทางช้างเผอืก ประมาณ ๓๐,๐๐๐ ปีแสง ซึ่ง

ทางช้างเผือกที่สังเกตเห็นในท้องฟ้าเป็น บริเวณหนึ่ง

ของกาแล็กซีทางช้างเผือกในมุมมอง ของคนบนโลก

แถบฝา้สีขาวจางๆของทางช้างเผือก คือดาวฤกษ์ที่

อยู่อย่างหนาแน่นในกาแล็กซี ทางช้างเผือก 

 ๔. อธิบายกระบวนการเกิดดาวฤกษ์

โดยแสดง การเปลี่ยนแปลงความ

ดัน อุณหภูมขินาด จากดาวฤกษ์

ก่อนเกิดจนเป็นดาวฤกษ์  

๕. อธิบายกระบวนการสร้าง

พลังงานของดาวฤกษ์ และผลที่

เกิดขึ้น โดยวิเคราะหป์ฏิกิริยา

ลูกโซ ่โปรตอน-โปรตอน และวัฏ

จักรคารบ์อน ไนโตรเจน 

ออกซิเจน 

• ดาวฤกษ์สว่นใหญ่อยู่รวมกันเป็นระบบดาวฤกษ์ คือ 

ดาวฤกษ์ที่อยู่รวมกัน ตัง้แต่ ๒ ดวงขึ้นไป ดาวฤกษ์

เป็นก้อนแก๊สรอ้นขนาดใหญ่ เกิดจาก การยุบตัวของ

กลุ่มสสารในเนบิวลาภายใต้ แรงโน้มถ่วง ท าให้

บางสว่นของเนบิวลามขีนาด เล็กลง ความดันและ

อุณหภูมิเพิ่มขึน้เกิดเป็น ดาวฤกษ์ก่อนเกิด เมื่อ

อุณหภูมิที่แก่นสูงขึ้น จนเกิดปฏิกิริยาเทอร์มอ

นิวเคลียร์ดาวฤกษ์ ก่อนเกิดจะกลายเป็นดาวฤกษ์

ดาวฤกษ์อยู่ใน สภาพสมดุลระหว่างแรงดันกับแรง

โน้มถ่วง ซึ่งเรียกว่าสมดุลอุทกสถิต จึงท าให้ดาวฤกษ์ 

มีขนาดคงที่เป็นเวลานานตลอดชว่งชีวติ ของดาว

ฤกษ ์ 

• ปฏิกิรยิาเทอร์มอนิวเคลียร์เป็นปฏิกิรยิาหลัก ของ
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กระบวนการสร้างพลังงานของดาวฤกษ์ ท าให้เกิด

การหลอมนิวเคลียสของไฮโดรเจน เป็นนิวเคลียส

ฮีเลียมที่แก่นของดาวฤกษ์ซึ่งมี ๒ กระบวนการ คอื 

ปฏิกิรยิาลูกโซ่โปรตอนโปรตอน และวัฏจักรคาร์บอน 

ไนโตรเจน ออกซิเจน 

 ๖. ระบุปัจจัยที่สง่ผลต่อความส่อง

สว่างของดาวฤกษ์ และอธิบาย

ความสัมพันธ์ระหว่างความส่อง

สว่าง กับโชติมาตรของดาวฤกษ 

• ความสอ่งสว่างของดาวฤกษ์เป็นพลังงานจาก ดาว

ฤกษ์ที่ปลดปล่อยออกมาในเวลา ๑ วินาทีตอ่ หนว่ย

พืน้ที่ ณ ต าแหน่งของผูส้ังเกต แตเ่นื่องจาก ตาของ

มนุษย์ไม่ตอบสนองตอ่การเปลี่ยนแปลง ความสอ่ง

สว่างที่มคี่าน้อย ๆ จงึก าหนดค่า การเปรียบเทียบ

ความสอ่งสว่างของดาวฤกษ์ ด้วยค่าโชติมาตร ซึ่ง

เป็นการแสดงระดับ ความส่องสว่างของดาวฤกษ์

(หรอืเทหฟ์้าอื่น) ณ ต าแหน่งของผู้สังเกต 

 ๗. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสี

อุณหภูมิผวิ และสเปกตรัมของ

ดาวฤกษ์ 

• สีของดาวฤกษ์สัมพันธ์กับอุณหภูมิผวิ ซึ่งนักดารา

ศาสตร์ใช้ดัชนีสีในการแบ่งชนิดสเปกตรัม ของดาว

ฤกษ์และใชส้เปกตรัมในการจ าแนกชนิด ของดา

วฤกษ 

 ๘. อธิบายวิธีการหาระยะทางของ

ดาวฤกษ์ ด้วยหลักการแพรัล

แลกซ์พรอ้มค านวณ หาระยะทาง

ของดาวฤกษ์ 

• การหาระยะทางของดาวฤกษ์ที่มรีะยะทาง หา่ง

จากโลกไม่เกิน ๑๐๐ พาร์เซก มีวธิีการ ที่ส าคัญ คือ 

วิธีแพรัลแลกซ์โดยวัดมุมแพรัลแลกซ์ ของดาวฤกษ์

เมื่อโลกเปลี่ยนต าแหน่งไป ในวงโคจร ท าให้ต าแหน่ง

ปรากฏของดาวฤกษ์ เปลี่ยนไปเมื่อเทียบกับดาวฤกษ์

อ้างองิ 

 ๙. อธิบายล าดับวิวัฒนาการที่

สัมพันธ์กับมวลตั้งต้น และ

วิเคราะหก์ารเปลี่ยนแปลงสมบัติ

บางประการ ของดาวฤกษ์ใน

ล าดับวิวัฒนาการ จากแผนภาพ 

เฮิร์ซปรุง-รัสเซลล์ 

• มวลของดาวฤกษ์ขึ้นอยู่กับมวลของดาวฤกษ์ ก่อน

เกิด ดาวฤกษ์ที่มมีวลมากจะผลติและใช้ พลังงาน

มาก จึงมอีายุสั้นกว่าดาวฤกษ์ที่มมีวลน้อย  

• ดาวฤกษ์มกีารวิวัฒนาการที่แตกต่างกัน การ

วิวัฒนาการและจุดจบของดาวฤกษ์ขึ้นอยู่กับ มวลตั้ง

ต้นของดาวฤกษ์สว่นใหญ่เทียบกับ จ านวนเท่าของ

มวลดวงอาทิตย์  

• ดาวฤกษ์จะมีการเปลี่ยนแปลงสมบัติบางประการ 

ตามวิวัฒนาการ โดยนักวิทยาศาสตรไ์ด้แสดงการ 

เปลี่ยนแปลงดังกล่าวดว้ยแผนภาพเฮิรซ์ปรุง-รัส
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เซลล์ ซึ่งเป็นแผนภาพที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง 

โชติมาตรสัมบูรณ์และดัชนีสีของดาวฤกษ์โดยดาว

ฤกษ ์ส่วนใหญ่จะอยู่ในแถบล าดับหลัก ซึ่งเป็นแถบ ที่

แสดงวา่ดาวฤกษ์จะมีช่วงชีวิตส่วนใหญ่อยู่ใน สภาวะ

สมดุล 

 ๑๐. อธิบายกระบวนการเกิดระบบ

สุริยะการแบ่งเขต บริวารของดวง

อาทิตย์และลักษณะของ ดาว

เคราะหท์ี่เอื้อต่อการด ารงชีวิต  

๑๑. อธิบายการโคจรของดาว

เคราะห์รอบดวงอาทิตย์ ด้วย

กฎเคพเลอร์และกฎความโน้ม

ถ่วงของ นิวตัน พร้อมค านวณ

คาบการโคจรของ ดาวเคราะห์ 

• ระบบสุริยะเกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มฝุน่ และ

แก๊สที่เรียกว่า เนบิวลาสุรยิะ โดยฝุน่และแก๊ส 

ประมาณร้อยละ ๙๙.๘ ของมวล ได้รวมตัวเป็น ดวง

อาทิตย์ซึ่งเป็นก้อนแก๊สร้อน หรอืพลาสมา สสาร

ส่วนที่เหลือรวมตัวเป็นดาวเคราะหแ์ละ บริวารอื่น ๆ 

ของดวงอาทิตย์ดังนั้นจงึแบ่งเขต บริวารของดวง

อาทิตย์ตามลักษณะการเกิด และองค์ประกอบ ได้แก่

ดาวเคราะห์ช้ันใน ดาวเคราะหน์้อยดาวเคราะห์

ช้ันนอกและดงดาวหาง  

• โลกเป็นดาวเคราะหใ์นระบบสุริยะที่มสีิ่งมีชีวิต 

เพราะโคจรรอบดวงอาทิตย์ในระยะทางที่เหมาะสม 

จงึเป็นเขตที่เอื้อต่อการมีสิ่งมีชีวติ ท าให้โลก มี

อุณหภูมิเหมาะสมและสามารถเกิดน้ าที่ยังคง สถานะ

เป็นของเหลวได้และปัจจุบันมีการค้นพบ ดาวเคราะห์

ที่อยู่นอกระบบสุริยะจ านวนมาก โดยมีดาวเคราะห์

บางดวงที่มลีักษณะคล้ายโลก และอยู่ในเขตที่เอื้อต่อ

การมสีิ่งมีชีวติ  

• บริวารของดวงอาทิตย์อยู่รวมกันเป็นระบบภายใต้ 

แรงโน้มถ่วงระหว่างดาวเคราะหก์ับดวงอาทิตย์ ตาม

กฎแรงโน้มถ่วงของนวิตัน ส่วนการโคจร ของดาว

เคราะห์รอบดวงอาทิตย์เป็นไปตาม กฎเคพเลอร์ 

 ๑๒. อธิบายโครงสร้างของดวง

อาทิตย์การเกิด ลมสุริยะ พายุ

สุริยะ และวิเคราะห์น าเสนอ 

ปรากฏการณ์หรอืเหตุการณ์ที่

เกี่ยวข้องกับ ผลของลมสุริยะ 

และพายุสุริยะที่มตี่อโลก รวมทั้ง

ประเทศไทย 

• ดวงอาทิตย์มีโครงสร้างภายในแบ่งเป็น แก่น เขต

การแผ่รังสแีละเขตการพาความร้อน และมีช้ัน

บรรยากาศอยู่เหนอืเขตพาความรอ้น ซึง่แบ่งเป็น ๓ 

ช้ัน คือ ช้ันโฟโตสเฟียร์ ช้ันโครโมสเฟียร์และคอโรนา 

ในชั้นบรรยากาศ ของดวงอาทิตย์มีปรากฏการณ์

ส าคัญ เช่น จุดมดื ดวงอาทิตย์การลุกจ้า ที่ท าให้เกิด

ลมสุริยะ และ พายุสุริยะ ซึ่งสง่ผลต่อโลก  
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• ลมสุริยะ เกิดจากการแพร่กระจายของอนุภาค 

จากชั้นคอโรนาออกสู่อวกาศตลอดเวลา อนุภาค ที่

หลุดออกสู่อวกาศเป็นอนุภาคที่มปีระจุ ลมสุริยะ

ส่งผลท าใหเ้กิดหางของดาวหางที่เรืองแสง และชีไ้ป

ทางทิศตรงกันข้ามกับดวงอาทิตย์ และเกิด

ปรากฏการณ์แสงเหนือ แสงใต้ 

• พายุสุริยะ เกิดจากการปลดปล่อยอนุภาคมีประจุ 

พลังงานสูงจ านวนมหาศาล มักเกิดบ่อยครั้งในชว่ง ที่

มีการลุกจ้า และในช่วงที่มจีุดมดืดวงอาทิตย์ จ านวน

มาก และในบางครั้งมีการพ่นก้อนมวล คอโรนา พายุ

สุริยะอาจส่งผลต่อสนามแม่เหล็กโลก จงึอาจรบกวน

ระบบการส่งกระแสไฟฟ้าและ การสื่อสาร รวมทั้ง

อาจส่งผลต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ของดาวเทียม 

นอกจากนั้นมักท าให้เกิด ปรากฏการณ์แสงเหนอืแสง

ใต้ที่สังเกตได้ชัดเจน 

 ๑๓. สร้างแบบจ าลองทรงกลมฟ้า

สังเกตและเชื่อมโยง จุดและเส้น

ส าคัญของแบบจ าลองทรงกลม

ฟ้า กับท้องฟ้าจรงิ และอธิบาย

การระบุพิกัด ของดาวในระบบ

ขอบฟ้า และระบบศูนย์สูตร 

• ทรงกลมฟ้า เป็นทรงกลมสมมตขินาดใหญ่ที่มี รัศมี

อนันตม์ีจุดศูนย์กลางของโลกเป็นจุดศูนย์กลาง ของ

ทรงกลมฟ้า มีดวงดาวและเทหฟ์้าต่าง ๆ ปรากฏอยู่

บนผิวของทรงกลมฟ้านีก้ารระบุพิกัด ของดวงดาว

และเทหฟ์้าต่าง ๆ บนทรงกลมฟ้า ตามระบบที่ส าคัญ 

ได้แก่ - ระบบขอบฟ้า เป็นระบบที่อา้งองิจาก

ต าแหน่ง ผูส้ังเกตบนโลก โดยระบุพิกัดเป็นมุมทิศ

และ มุมเงย อ้างอิงกับทิศเหนอืและเส้นขอบฟ้าของ 

ผูส้ังเกต - ระบบศูนย์สูตรเป็นระบบที่อา้งองิกับเส้น

ศูนย์สูตรฟา้ และจุดวิษุวัต ระบุพิกัดเป็นไรต์แอสเซน

ชัน และเดคลิเนชัน 

 ๑๔. สังเกตท้องฟ้า และอธิบาย

เส้นทางการขึ้น การตกของดวง

อาทิตย์และดาวฤกษ 

• โลกหมุนรอบตัวเองจากทางทิศตะวันตกไปทาง ทิศ

ตะวันออก ท าให้เกิดปรากฏการณก์ารขึ้น การตก

ของดวงอาทิตย์และดวงดาวในรอบวัน ซึ่งเส้นทาง

ปรากฏของการขึน้ การตกของดวงอาทิตย์ จะ

เปลี่ยนแปลงตามวันเวลาและต าแหน่งละติจูด ของผู้

สังเกต ส่วนเส้นทางปรากฏของการขึ้น การตกของ

ดาวฤกษ์จะเปลี่ยนแปลงตามละติจูด ของผู้สังเกต 
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 ๑๕. อธิบายเวลาสุริยคติปรากฏ 

โดยรวบรวมข้อมูล และ

เปรียบเทียบเวลาขณะที่ดวง

อาทิตย์ผ่าน เมริเดียนของผู้

สังเกตในแตล่ะวัน 

• การก าหนดเวลาสุริยคติจะเทียบกับดวงอาทิตย์ 

โดยเวลาสุรยิคติมีทั้งเวลาสุริยคติปรากฏ และ เวลาสุ

ริยคติปานกลาง 

• เวลาสุริยคติปรากฏ เป็นเวลาที่ได้จากการสังเกต 

ดวงอาทิตย์จริงที่เคลื่อนที่อยู่บนท้องฟ้าของ ผูส้ังเกต 

ช่วงเวลาระหว่างการเห็นจุดศูนย์กลาง ของดวง

อาทิตย์ผ่านเมริเดียนครั้งแรกถึงครั้งถัดไป เรียกว่า ๑ 

วัน สุรยิคติปรากฏ 

 ๑๖. อธิบายเวลาสุริยคติปานกลาง 

และ การเปรียบเทียบเวลาของแต่

ละเขตเวลาบนโลก 

• เวลาสุริยคติปานกลางก าหนดโดยให้มดีวงอาทิตย์ 

สมมตเิคลื่อนที่บนเส้นศูนย์สูตรฟ้าด้วยอัตราเร็ว 

สม่ าเสมอ ช่วงเวลาระหว่างการเห็นจุดศูนย์กลาง 

ของดวงอาทิตย์ผ่านเมริเดียนครั้งแรกถึงครั้งถัดไป 

เรียกว่า ๑ วัน สุรยิคติปานกลางซึ่งยาว ๒๔ ช่ัวโมง 

๐ นาที๐ วินาทีเวลาสุริยคติปานกลางกรีนซิ เป็น

เวลาสุริยคติปานกลางที่ใช้เมรเิดียนของ หอดูดาวกรี

นิซในประเทศอังกฤษเป็นตัวก าหนด ซึ่งน ามาใช้ใน

การก าหนดเขตเวลามาตรฐานสากล ของต าแหนง่อื่น 

ๆ บนโลก 

 ๑๗. อธิบายมุมหา่งที่สัมพันธ์กับ

ต าแหน่ง ในวงโคจร และอธิบาย

เชื่อมโยงกับต าแหนง่ ปรากฏของ

ดาวเคราะหท์ี่สังเกตได้จากโลก 

• โลกและดาวเคราะหท์ุกดวงหมุนรอบตัวเองและ 

โคจรรอบดวงอาทิตย์จากทิศตะวันตกไปทาง ทิศ

ตะวันออก หรอืในทิศทวนเข็มนาฬิกาจาก มุมมอง

ด้านบน คนบนโลกจะสังเกตเห็นดาวเคราะห์ มี

ต าแหน่งปรากฏแตกต่างกันในช่วงวันเวลาต่างๆ 

เพราะดาวเคราะห์มีมุมห่างที่แตกต่างกัน  

• มุมห่างของดาวเคราะหค์ือ มุมระหว่างเส้นตรง ที่

เชื่อมระหว่างโลกกับดาวเคราะห์กับเส้นตรงที่ เชื่อม

ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์เมื่อวัดบน เส้นสุริยวิถีโดย

ดาวเคราะหอ์าจอยู่ห่างจาก ดวงอาทิตย์ไปทางทิศ

ตะวันออก หรอืทางทิศ ตะวันตก ซึ่งมีการเรียกชื่อ

ตามต าแหน่งของ ดาวเคราะหใ์นวงโคจร ขนาดของ

มุมห่าง และทิศทางของมุมหา่ง  

• ดาวเคราะหท์ี่มมีุมห่างต่างกันจะมีต าแหน่งปรากฏ 

บนท้องฟ้าแตกต่างกัน โดยต าแหน่งปรากฏของ ดาว
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เคราะหว์งในจะอยู่ใกล้ขอบฟ้าในช่วงเวลา ใกล้รุง่

หรอืเวลาหัวค่ า สว่นต าแหน่งปรากฏ ของดาว

เคราะหว์งนอกจะสามารถเห็นได้ในช่วงเวลาอื่น ๆ 

นอกจากนีมุ้มหา่งยังสามารถ น ามาอธิบาย

ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตรเ์ชน่ ดาวเคียงเดือน 

ดาวเคราะห์ชุมนุม ดาวเคราะห์ ผา่นหน้าดวงอาทิตย 

 ๑๘. สืบค้นข้อมูล อธิบายการ

ส ารวจอวกาศ โดยใช้ กล้อง

โทรทรรศน์ในช่วงความยาวคลื่น

ต่าง ๆ ดาวเทียม ยานอวกาศ

สถานีอวกาศและน าเสนอ 

แนวคิดการน าความรูท้างด้าน

เทคโนโลยีอวกาศ มาประยุกต์ใช้

ในชีวติประจ าวันหรอืในอนาคต  

๑๙. สืบค้นข้อมูล ออกแบบ และ

น าเสนอกิจกรรม การสังเกตดาว

บนท้องฟ้าด้วยตาเปล่า และ/ 

หรอืกล้องโทรทรรศน์ 

• มนุษย์ใชเ้ทคโนโลยีอวกาศในการศกึษา เพื่อ ขยาย

ขอบเขตความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ ใน

ขณะเดียวกันมนุษย์ได้น าเทคโนโลยีอวกาศ มาใช้

ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น วัสดุศาสตร์ อาหาร 

การแพทย์  

• นักวิทยาศาสตรไ์ด้สร้างกล้องโทรทรรศน์เพื่อ 

ศกึษาแหลง่ก าเนิดของรังสีหรอือนุภาคในอวกาศ 

ในช่วงความยาวคลื่นต่าง ๆ ได้แก่คลื่นวิทยุ 

ไมโครเวฟ อินฟราเรด แสง อัลตราไวโอเลต และรังสี

เอ็กซ ์ 

• ยานอวกาศ คือ ยานพาหนะที่น ามนุษย์หรอื 

อุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ขึน้ไปสู่อวกาศ เพื่อ ส ารวจ

หรอืเดินทางไปยังดาวดวงอื่น สว่นสถานี อวกาศคอื 

หอ้งปฏิบัติการลอยฟ้าที่โคจรรอบโลก ใช้ใน

การศกึษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในสาขา ต่าง ๆ ใน

สภาพไร้น้ าหนัก  

• ดาวเทียม คอือุปกรณ์ที่ใช้ในการส ารวจวัตถุ 

ท้องฟ้าและน ามาประยุกต์ใชใ้นด้านต่าง ๆ เชน่ การ

สื่อสารโทรคมนาคม การระบุต าแหน่งบนโลก การ

ส ารวจทรัพยากรธรรมชาติอุตุนิยมวิทยา โดย

ดาวเทียมมหีลายประเภทสามารถแบ่งได้ ตามเกณฑ์

วงโคจรและการใช้งาน 
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รายวิชา ชั้น ชื่อวิชา รหัสวิชา 
หน่วย

กิต 

จ านวนชั่วโมงต่อ 

ภาคเรยีน สปัดาห์ ภาค

เรยีน 

ป ี

พื้นฐาน 

ม.๔ วิทยาศาสตร์ ว ๓๑๑๐๑ ๑.๐ ๒ ๔๐ ๘๐ ภาคเรียนที่ ๑ 

ม.๔ วิทยาศาสตร์ ว ๓๑๑๐๒ ๑.๐ ๒ ๔๐ ๘๐ ภาคเรียนที่ ๒ 

ม.๕ วิทยาศาสตร์ ว ๓๒๑๐๑ ๑.๐ ๒ ๔๐ ๘๐ ภาคเรียนที่ ๑ 

ม.๕ วิทยาศาสตร์ ว ๓๒๑๐๒ ๑.๐ ๒ ๔๐ ๘๐ ภาคเรียนที่ ๒ 

ม.๖ วิทยาศาสตร์ ว ๓๓๑๐๑ ๑.๐ ๒ ๔๐ ๘๐ ภาคเรียนที่ ๑ 

ม.๖ วิทยาศาสตร์ ว ๓๓๑๐๒ ๑.๐ ๒ ๔๐ ๘๐ ภาคเรียนที่ ๒ 

 



ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  ว ๓๑๑๐๑ วิทยาศาตร์ชีวภาพ    กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  เวลา  ๒  ชั่วโมง/สัปดาห์   จ านวน ๑.๐  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๑ 
 

ศึกษาวิทยาศาสตรชีวภาพ เกี่ยวกับความสัมพันธของสภาพทางภูมิศาสตรบนโลกกับความ หลากหลาย
ของไบโอม และยกตัวอยางไบโอมชนิดตางๆ การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลงขององค
ประกอบทางกายภาพและทางชีวภาพที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงขนาดของ ประชากรสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ปญหา 
และผลกระทบที่มีตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แนวทางในการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติ และการแก
ไขปญหาสิ่งแวดลอม  

โครงสรางและสมบัติของเยื่อหุมเซลลที่สัมพันธกับการล าเลียงสาร  การล าเลียงสารผานเยื่อหมุเซลลแบบ 
ตางๆการควบคุมดุลยภาพของน๎ําและสารในเลือดโดยการท างานของไต การควบคุม ดุลยภาพของกรด-เบสของ
เลือดโดยการท างานของไตและปอด การควบคุมดุลยภาพของอุณหภูมิ ภายในรางกายโดยระบบหมุนเวียนเลือด 
ผิวหนัง และกลามเนื้อโครงราง การตอบสนองของรางกาย แบบไมจ าเพาะ และแบบจ าเพาะตอสิ่งแปลกปลอมของ 
รางกาย  

โดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู๎ (5E)  เพ่ือฝกทักษะ  สืบคน 
ขอมูล อธิบาย อภิปรายถึง สาเหตุ ยกตัวอยางประกอบ น าเสนอ เปรียบเทียบ เขียนแผนผัง ทดสอบ บอก ออกแบบ
การทดลอง ทดลอง และสังเกตได เพ่ือใหเกิด การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม เกิด
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถใน การใชทักษะ
ชีวิต และความสามารถในการใชเทคโนโลยี  

ตระหนัก/เห็นคุณคํา/น าไปใช๎  ของการน าความรู๎ทางวิทยาศาสตร์ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มี
คุณธรรมจริยธรรม ใฝุเรียนรู๎ มุํงม่ันในการท างาน มีวินัยและคํานิยมที่เหมาะสมตามสมณสารูป  
 
รหัสตัวช้ีวัดรวม  ๑๖  ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน  ว  ๑.๑  ตัวชีว้ัด ม.๔/๑, ม.๔/๒, ม.๔/๓, ม.๔/๔  
มาตรฐาน  ว  ๑.๒  ตัวชีว้ัด ม.๔/๑, ม.๔/๒, ม.๔/๓, ม.๔/๔, ม.๔/๕ ม.๔/๖, ม.๔/๗, ม.๔/๘, ม.๔/๙,  
                                 ม.๔/๑๐ ม.๔/๑๑, ม.๔/๑๒  



ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ว ๓๑๑๐๒  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ    กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  เวลา  ๒  ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๒ 
 

ศึกษาวิทยาศาสตรชีวภาพ  เกี่ยวกับโรคหรืออาการที่เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุมกัน  ภาวะภูมิ 
คุมกันบกพรองที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ HIV ชนิดของสารอาหารที่พืช สังเคราะหได การใชประโยชนจากสาร 
ตางๆ ที่พืชบางชนิดสรางขึ้น ปจจัยภายนอกที่มีผลตอการ เจริญเติบโตของพืช สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่
มนุษยสังเคราะหขึ้น  การน ามาประยุกตใช  ทางดานการเกษตรของพืช  การตอบสนองของพืชตอสิ่งเราในรูปแบบ 
ตางๆ ที่มีผลตอการด ารงชีวิต ความสัมพันธระหวางยีน การสังเคราะหโปรตีน และลักษณะทางพันธุกรรม การถา
ยทอดลักษณะที่ถูก ควบคุมดวยยีนที่อยูบนโครโมโซมเพศและมัลติเปลแอลลีล ผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงล าดับ 
นิวคลีโอไทดในดีเอ็นเอตอการแสดงลักษณะของสิ่งมีชีวิต การน ามิวเทชันไปใชประโยชน ผลของ เทคโนโลยีทางดี
เอ็นเอที่มีตอมนุษยและสิ่งแวดลอม ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ซึ่งเปนผลมาจาก วิวฒันาการ  

โดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู๎ (5E) เพ่ือฝกทักษะ สืบคนข
อมูล อธิบาย อภิปรายถึง สาเหตุ ยกตัวอยางประกอบ น าเสนอ เปรียบเทียบ เขียนแผนผัง ทดสอบ บอก ออกแบบ
การทดลอง ทดลอง และสังเกตได เพ่ือใหเกิด การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม เกิด 
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถใน การใชทักษะ
ชีวิต และความสามารถในการใชเทคโนโลยี  

ตระหนักและเห็นคุณคําของการน าความรู๎ทางวิทยาศาสตร์ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันมี
คุณธรรมจริยธรรม ใฝุเรียนรู๎  มุํงมั่นในการท างาน มีวินัยและคํานิยมที่เหมาะสมตามสมณสารูป 
 
รหัสตัวช้ีวัดรวม ๑๓ ตัวช้ีวัด 

 มาตรฐาน   ว ๑.๒  ตัวชี้วัด  ม.๔/๖, ม.๔/๗, ม.๔/๘, ม.๔/๙ ม.๔/๑๐, ม.๔/๑๑, ม.๔/๑๒  
 มาตรฐาน   ว ๑.๓  ตัวชี้วัด  ม.๔/๑, ม.๔/๒, ม.๔/๓, ม.๔/๔, ม.๔/๕, ม.๔/๖  



ค าอธิบายรายวิชา (พื้นฐาน) 
รหัสวิชา  ว ๓๑๒๘๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (การออกบแบบและเทคโนโลยี)  

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ภาคเรียนทท่ี ๑   เวลา  ๒  ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๑.๐  หน่วยกิต   
 

ศึกษาการวิเคราะห์แนวคิดของเทคโนโลยี ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อ่ืน ประเมินผลกระทบที่
จะเกิดขึ้นตํอมนุษย์ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล๎อม ปัญหาหรือความต๎องการที่กระทบตํอสังคม วิเคราะห์ข๎อมูล
และแนวคิดท่ีเกี่ยวข๎องกับปัญหาที่มีความซับซ๎อน การออกแบบวิธิการแก๎ปัญหา การเสนอแนวทางการแก๎ปัญหาให๎
ผู๎อื่นเข๎าใจ การออกแบบ วางแผนขั้นตอน การท างานและด าเนินการแก๎ปัญหา การทดสอบการประเมิน วิเคราะห์
และให๎เหตุผลของปัญหาหรือข๎อบกพรํอง การน าเสนอผลการแก๎ปัญหา การใช๎ความรู๎และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีที่ซับซ๎อน 

โดยใช๎กระบวนการทางเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู๎(5E)การส ารวจตรวจสอบ 
การสืบเสาะหาความรู๎ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค๎นข๎อมูล และการอภิปราย เพ่ือให๎เกิดวามรู๎ ความเข๎าใจ 
ความคิด สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ มีความสามารถในการตัดสินใจ  

เห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และ
คํานิยมท่ีเหมาะสมแกํสมณสารูป 
 
รหัสตัวช้ีวัดรวม  ๕  ตัวชี้วัด  

มาตรฐาน ว ๘.๑   ตัวชี้วัด  ม.๔/๑  ม.๔/๒  ม.๔/๓  ม.๔/๔  ม.๔/๕ (การออกแบบและเทคโนโลยี) 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา (พื้นฐาน) 
รหัสวิชา ว 31282   กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4  ภาคเรียนที่  2 เวลา  2  ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน 1.0 หน่วยกิต     
 

วิเคราะห์การพัฒนาโครงงาน การน าแนวคิดเชิงค านวณไปพัฒนาโครงงาน ที่เกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน เชํน 
การจัดการพลังงาน อาหาร การเกษตร การตลาด การค๎าขาย การท าธุรกรรม สุขภาพและสิ่งแวดล๎อม ตัวอยําง
โครงงาน เชํน ระบบดูแลสุขภาพ ระบบอัตโนมัติควบคุมการปลูกพืช ระบบจัดเส๎นทาง การขนสํงผลผลิต ระบบ
แนะน าการใช๎งานห๎องสมุด ที่มีการโต๎ตอบกับผู๎ใช๎และเชื่อมตํอกับฐานข๎อมูล 

โดยใช๎กระบวนการทางเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู๎ (5E) การส ารวจ
ตรวจสอบ การสืบค๎นข๎อมูล และการอภิปราย เพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ ความคิด สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ มี
ความสามรถในการตัดสินใจ เห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ 
จริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมที่เหมาะสมแกํสมณสารูป 
 
รหัสตัวช้ีวัดรวม 1 ตัวช้ีวัด 

มาตรฐาน ว 8.2 ตัวช้ีวัด ม.4/1 (วิทยาการค านวณ) 



ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ว ๓๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์กายภาพ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  เวลา ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่  ๑ 
 

ศึกษาวิทยาศาสตรกายภาพ เกี่ยวกับโครงสรางอะตอม แบบจําลองอะตอมแบบตาง ๆ อนุภาคมูลฐาน
อะตอม เลขอะตอม เลขมวล ไอโซโทปสัญลักษณนิวเคลียร การจัดเรียงอิเล็กตรอน ตารางธาตุปจจุบัน สมบัติของ
ธาตุตามตารางธาตุ ธาตุแทรนซิชัน สารกัมมันตรังสี ครึ่งชีวิตของสาร กัมมันตรังสีประโยชน และการปองกัน
อันตรายที่เกิดจากกัมมันตภาพรังสี พันธะเคมี พันธะโคเวเลนต สูตรโครงสราง ชนิดของพันธะ ระบุสภาพขั้วของ
โมเลกุลโคเวเลนตและความสัมพันธระหวางจุดเดือด ของสารกับแรงดึงดูดระหวางโมเลกุลตามสภาพขั้ว พันธะ
ไฮโดรเจน พันธะไออนิก การเขียนสูตรเคมี ของไอออนและสารประกอบไอออนิก สารละลายอิเล็กโทรไลตและ
นอนอิเล็กโทรไลตสารประกอบ อินทรีย กรด-เบสของ สารประกอบอินทรีย การละลายในตัวทําละลาย พอลิเมอร
มอนอเมอร โครงสรางของพอลิเมอร สมบัติของพอลิเมอร การนําพอลิเมอรไปใชประโยชน ผลิตภัณฑพอลิเมอรที่ มี
ผลตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม ปฏิกิริยาเคมี สมการเคมี อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปจจัยที่มีผลตอ อัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี และนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน ความหมายของปฏิกิริยารีดอกซ สมบัติของสาร
กัมมันตรังสีและคํานวณครึ่งชีวิตและปริมาณของสารกัมมันตรังสี ประโยชนของสาร กัมมันตรังสีและการปองกัน
อันตรายที่เกิดจากกัมมันตภาพรังสี  

โดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (๕E) เพ่ือฝกทักษะ ทดลอง 
การเปรียบเทียบ อธิบาย ระบุ เขียน สืบคนขอมูล นําเสนอ วิเคราะห นําไปใชประโยชน แนวทางปองกันหรือแกไข 
แปล ความหมาย คํานวณ ใชความรู ใชทักษะ แกปญหา และประยุกตใชในชีวิตจริงอยางสรางสรรค เพ่ือใหเกิด
ความรูความเขาใจทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไดอยางถูกตอง ผลกระทบ ตอชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอมอย
างมีความคิดสรางสรรค เกิดความสามารถในการคิด ความสามารถ ในการสื่อสาร ความสามารถในการแกปญหา 
ความสามารถในการใชทักษะชีวิต ความสามารถในการ ใชเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ  

เพ่ือให๎รักการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เกิดความรู๎ความ
เข๎าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ มีจิตวิทยาศาสตร์  มีความสามารถในการตัดสินใจ ตระหนักและเห็นคุณคําของ
การน าความรู๎ทางวิทยาศาสตร์ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝุเรียนรู๎  มุํงม่ันในการ
ท างาน มีวินัยและคํานิยมที่เหมาะสมตามสมณสารูป 
 
รหัสตัวช้ีวัดรวม   ๒๕   ตัวชี้วัด 
  มาตรฐาน  ว  2.1  ตัวชี้วัด   ม.5/1, ม.5/2, ม.5/3, ม.5/4, ม.5/5, ม.5/6, ม.5/7, ม.5/8, ม.5/9,  

               ม.5/10 ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16,  
               ม.5/17,ม.5/18, ม.5/19, ม.5/20, ม.5/21, ม.5/22, ม.5/23,  
               ม.5/24, ม.5/25  

 



ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ว ๓๒๑๐๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เวลา ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๒ 
 

ศึกษาวิทยาศาสตรกายภาพ เกี่ยวกับความหมายขอมูลความเร็วกับเวลาของการเคลื่อนที่ของ วัตถุ 
เพ่ืออธิบายความเรงของวัตถุ ยการหาแรงลัพธที่เกิดจากแรงหลายแรงที่อยูในระนาบเดียวกันที่ กระทําตอวัตถุโดย
การเขียนแผนภาพการรวมแบบเวกเตอร ความสัมพันธระหวางความเรงของวัตถุกับ แรงลัพธที่กระทําตอวัตถุและ
มวลของวัตถุ แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาระหวางวัตถุคหูนึ่ง ๆ ความเรงที่ มีตอการเคลื่อนที่แบบตาง ๆ ของวัตถุได
แกการเคลื่อนที่แนวตรง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล การ เคลื่อนที่แบบวงกลม และการเคลื่อนที่แบบสั่น แรงโน
มถวงที่เก่ียวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุตาง ๆ รอบโลก การเกิดสนามแมเหล็กเนื่องจากกระแสไฟฟา แรงแมเหล็กที่
กระทําตออนุภาคท่ีมีประจุไฟฟา ที่เคลื่อนที่ในสนามแมเหล็กและแรงแมเหล็กที่กระทําตอลวดตัวนําที่มีกระแสไฟฟ
าผานใน สนามแมเหล็ก รวมทั้งอธิบายหลักการทํางานของมอเตอร การเกิดอีเอ็มเอฟ รวมทั้งยกตัวอยางการนํา 
ความรูไปใชประโยชน แรงเขมและแรงออน  

พลังงานนิวเคลียรฟชชันและฟวชัน และความสัมพันธระหวางมวลกับพลังงานที่ปลดปลอย ออกมา
จากฟชชันและฟวชัน การเปลี่ยนพลังงานทดแทนเปนพลังงานไฟฟา เทคโนโลยีที่นํามา แกปญหาหรือตอบสนอง
ความตองการทางดานพลังงานโดยเนนดานประสิทธิภาพและความคุมคาดาน คาใชจาย การสะทอน การหักเห การ
เลี้ยวเบน และการรวมคลื่น ความถี่ธรรมชาติการสั่นพองและผล ที่เกิดขึ้นจากการสั่นพอง การสะทอน การหักเห 
การเลี้ยวเบน และการรวมคลื่นของคลื่นเสียง ความสัมพันธระหวาง ความเขมเสียงกับระดับเสียงและผลของความถี่
กับระดับเสียงที่มีตอการไดยิน เสียง การเกิดเสียงสะทอนกลับ บีต ดอปเพลอรและการสั่นพองของเสียง การนํา
ความรูเกี่ยวกับเสียง ไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน การมองเห็นสีของวัตถุและความผิดปกติในการมองเห็นสี การ
ทํางาน ของแผนกรองแสงสีการผสมแสงสีการผสมสารสีและการนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน คลื่น แมเหล็ก
ไฟฟาสวนประกอบคลื่นแมเหล็กไฟฟา และหลักการทํางานของอุปกรณบางชนิดที่อาศัยคลื่น แมเหล็กไฟฟา การ
สื่อสารโดยอาศัยคลื่นแมเหล็กไฟฟาในการสงผานสารสนเทศและเปรียบเทียบการ สื่อสารดวยสัญญาณแอนะล็อก
กับสัญญาณดิจิทัล  

โดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู๎ (5E) เพ่ือฝกทักษะ 
ทดลอง การเปรียบเทียบ อธิบาย ระบุ เขียน สืบคนขอมูล นําเสนอ วิเคราะห นําไปใชประโยชน แนวทางปองกัน
หรือแกไข แปล ความหมาย คํานวณ ใชความรู ใชทักษะ แกปญหา และประยุกตใชในชีวิตจริงอยางสรางสรรค  

เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไดอยางถูกตอง ผลกระทบ ตอชีวิต 
สังคม และสิ่งแวดลอมอยางมีความคิดสรางสรรค เกิดความสามารถในการคิด ความสามารถ ในการสื่อสาร 
ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต ความสามารถในการ ใชเทคโนโลยีไดอยางมี
ประสิทธิภาพและตระหนักและเห็นคุณคําของการน าความรู๎ทางวิทยาศาสตร์ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝุเรียนรู๎  มุํงม่ันในการท างาน มีวินัยและคํานิยมที่เหมาะสมตามสมณสารูป 

 

รหสัตัวช้ีวัดรวม  ๒๒  ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน  ว 2.2 ตัวชี้วัด  ม.5/1, ม.5/2, ม.5/3, ม.5/4, ม.5/5, ม.5/6, ม.5/7, ม.5/8, ม.5/9, 
                                 ม.5/10 
มาตรฐาน  ว 2.3 ตัวชี้วัด  ม.5/1, ม.5/2, ม.5/3, ม.5/4, ม.5/5, ม.5/6, ม.5/7, ม.5/8, ม.5/9,  
                                 ม.5/10 ม.5/11, ม.5/12 



ค าอธิบายรายวิชา (พื้นฐาน) 
รหัสวิชา ว 32281   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่  1 เวลา  2  ชั่วโมง/สัปดาห์ จ านวน 1.0 หน่วยกิต     
 

วิเคราะห์การทํางานโครงงาน เป็นการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะจากศาสตร์ต่างๆ  รวมทั้งทรัพยากรใน
การสร้างหรือพัฒนาชิ้นงานหรือวิธีการเพ่ือแก้ปัญหา หรืออํานวยความสะดวกในการทํางาน การทําโครงงานการ
ออกแบบและเทคโนโลยีสามารถดําเนินการได้ โดยริเริ่มจาก การสํารวจสถานการณ์ปัญหาที่สนใจ เพ่ือกําหนดหังข้อ
โครงงาน แล้วรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา ออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา วางแผนและ
ดําเนินการแก้ปัญหา ทดสอบ ประเมินผล ปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหา หรือชิ้นงาน และนําเสนอวิธีการแก้ปัญหา 

โดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู๎ (5E) การสํารวจ
ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล และการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มี
ความสามรถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ 
จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสมแก่สมณสารูป 
 
รหัสตัวช้ีวัดรวม  1  ตัวช้ีวัด  

มาตรฐาน ว 8.1  ตวัชี้วัด ม.5/1 (การออกแบบและเทคโนโลยี)



ค าอธิบายรายวิชา (พื้นฐาน) 
รหัสวิชา ว 32282   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5  ภาคเรียนที่  2  เวลา  2  ชั่วโมง/สัปดาห์ จ านวน 1.0 หน่วยกิต     

 
วิเคราะห์การนําความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้แก้ปัญหากับ

ชีวิตจริง การเพ่ิมมูลค่าให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ การเก็บข้อมูลและการจัดเตรียมข้อมูลให้พร้อมกับการประมวลผล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การประมวลผลข้อมูล และเครื่องมือ การทําข้อมูลให้เป็นภาพ ( data 
visualization) เช่น bar chart, scatter, histogram การเลือกใช้แหล่งข้อมูล เช่น data.go.th, wolfram alpha, 
OECD.org, ตลาดหลักทรัพย์, world economic forum คุณค่าของข้อมูล และกรณีศึกษา กรณีศึกษาและวิธีการ
แก้ปัญหา 

โดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู๎ (5E) การสํารวจ
ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล และการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มี
ความสามรถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ 
จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสมแก่สมณสารูป 
 
รหัสตัวช้ีวัดรวม ๑ ตัวช้ีวัด 

มาตรฐาน  ว 8.2  ตัวชี้วัด  ม.5/2 (วิทยาการคํานวณ)



ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ว ๓๓๑๐๑ วิทยาศาสตรต์ (วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ) 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  เวลา ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่  ๑ 

 
ศึกษาวิทยาศาสตรโลกและอวกาศ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพลังงาน สสาร ขนาด อุณหภูมิ ของเอก

ภพหลังเกิด บิกแบงในชวงเวลาตาง ๆ ตามวิวัฒนาการของเอกภพ ทฤษฎีบิกแบงจาก ความสัมพันธระหวาง
ความเร็วกับระยะทางของกาแล็กซี การคนพบไมโครเวฟพ้ืนหลังจากอวกาศ โครงสรางและองคประกอบของ
กาแล็กซีทางชางเผือก ตําแหนงของระบบสุริยะ การเชื่อมโยงกับการ สังเกตเห็นทางชางเผือกของคนบนโลก 
กระบวนการเกิดดาวฤกษโดยแสดงการเปลี่ยนแปลงความดัน อุณหภูมิขนาดจากดาวฤกษกอนเกิดจนเปนดาวฤกษ
ปจจัยที่สงผลตอความสองสวางของดาวฤกษ ความสัมพันธระหวางความสองสวางกับโชติมาตรของดาวฤกษ ความ
สัมพันธระหวางสีอุณหภูมิผิวและ สเปกตรัมของดาวฤกษ ลําดับวิวัฒนาการที่สัมพันธกับมวลตั้งตน การเปลี่ยนแปลง
สมบัติบางประการ ของดาวฤกษ การเกิดระบบสุริยะ และการแบงเขตบริวารของดวงอาทิตยและลักษณะของดาว
เคราะห ที่เอ้ือตอการดํารงชีวิต โครงสรางของดวงอาทิตย การเกิดลมสุริยะ พายุสุริยะ ผลของลมสุริยะ และ พายุ
สุริยะท่ีมีตอโลกรวมทั้งประเทศไทย การสํารวจอวกาศ โดยใชกลองโทรทรรศนในชวงความยาว คลื่นตาง ๆ 
ดาวเทียม ยานอวกาศสถานีอวกาศ การนําความรูทางดานเทคโนโลยีอวกาศมาประยุกตใช ในชีวิตประจําวันหรือใน
อนาคต  

โดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร   วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู๎ (5E)  เพ่ือฝกทักษะ 
ประยุกตใช อธิบาย ระบุ วิเคราะห สืบคนขอมูล นําเสนอ ยกตัวอยาง ออกแบบ ปฏิบัติตน แปลความหมาย 
วางแผน และใชเทคโนโลยี   

เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไดอยางถูกตอง ปฏิบัติตน ใหปลอดภัย 
อยางมีประสิทธิภาพ รูเทาทัน มีจริยธรรม เกิดความสามารถในการคิด ความสามารถใน การสื่อสาร ความสามารถ
ในการแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต และความสามารถใน การใชเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 
รหัสตัวช้ีวัดรวม ๑๐ ตัวชี้วัด  

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

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ว ๓๓๑๐๒ วิทยาศาสตรต์ (วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ) 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  เวลา ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต  ภาคเรียนที่  ๒ 

 
ศึกษาวิทยาศาสตรโลกและอวกาศ เกี่ยวกับการแบงชั้นและสมบัติของโครงสรางโลกพรอม ยกตัวอยางข

อมูลที่สนับสนุน หลักฐานทางธรณีวิทยาที่สนับสนุนการเคลื่อนที่ของแผนธรณี รูปแบบ แนวรอยตอของแผนธรณีที่
สัมพันธกับการเคลื่อนที่ของแผนธรณี กระบวนการเกิดภูเขาไฟระเบิด กระบวนการเกิด ขนาดและความรุนแรงและ
ผลจากแผนดินไหว กระบวนการเกิดและผลจากสึนามิ การไดรับพลังงานจากดวงอาทิตยแตกตางกันในแตละบริเวณ
ของโลก การหมุนเวียนของอากาศที่เปน ผลมาจากความแตกตางของความกดอากาศ การเคลื่อนที่ของอากาศที่เป
นผลมาจากการหมุนรอบ ตัวเองของโลก การหมุนเวียนของอากาศตามเขตละติจูดและผลที่มีตอภูมิอากาศ ปจจัยที่
ทําใหเกิด การหมุนเวียนของน้ําผิวหนาในมหาสมุทรและรูปแบบการหมุนเวียนของน้ําผิวหนาในมหาสมุทร การ 
หมุนเวียนของอากาศและน้ําผิวหนาในมหาสมุทรที่มีตอลักษณะภูมิอากาศ ลมฟาอากาศ สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดลอม 
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก แนวปฏิบัติเพื่อลดกิจกรรมของมนุษยที่สงผลตอ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 
ความหมายสัญลักษณลมฟาอากาศที่สําคัญจากแผนที่อากาศและนํา ขอมูลสารสนเทศต่าง ๆ มาวางแผนการดําเนิน
ชีวิตใหสอดคลองกับสภาพลมฟาอากาศ  

โดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู๎ (5E) เพ่ือฝกทักษะ 
ประยุกตใช อธิบาย ระบุ วิเคราะห  สืบคนขอมูล นําเสนอ ยกตัวอยาง ออกแบบ ปฏิบัติตน แปลความหมาย 
วางแผน และใชเทคโนโลยี  

เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไดอยางถูกตอง ปฏิบัติตน ใหปลอดภัย 
อยางมีประสิทธิภาพ รูเทาทัน มีจริยธรรม เกิดความสามารถในการคิด ความสามารถใน การสื่อสาร ความสามารถ
ในการแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต และความสามารถใน การใชเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
รหัสตัวช้ีวัดรวม  ๑๔  ตัวช้ีวัด 

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



ค าอธิบายรายวิชา(พื้นฐาน) 
รหัสวิชา  ว ๓๓๒๘๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (การออบแบบและเทคโนโลยี)   

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  เวลา  ๒  ชั่วโมง/สัปดาห์  จ านวน ๑.๐  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๑ 
 

วิเคราะห์ อภิปราย จ าแนก จัดกลุํม เปรียบเทียบ สังเคราะห์ ประเมินคํา สรุป และน าข๎อมูลมาเป็น
สํวนประกอบเป็นแนวทางสูํอาชีพ ประเมินทางเลือกอาชีพ เป็นการรู๎จักตนเองด๎านความรู๎ ความสามารถ ทัศนคติ 
ศักยภาพ วิสัยทัศน์ แนวโน๎มที่เหมาะสมกับความสนใจ ความถนัด และทักษะทางด๎านอาชีพ โดยศึกษาข๎อมูลในเรี่อง 
แนวโน๎มด๎านอาชีพที่ต๎องการของตลาดแรงงาน การเตรียมตัวหางานและสมัคร การพัฒนาบุคลิกภาพเข๎าสูํงาน 
ลักษณะความก๎าวหน๎าของอาชีพตํางๆ วิธีการท างาน การเตรียมตัวในการสัมภาษณ์ ลักษณะการท างาน เฃํน เวลาที่
เข๎าท างาน สถานที่ท างาน การเตรียมตัวในการเปลี่ยนอาฃีพ เลือกและใช๎เทคโนโลยีอยํางเหมาะสมกับอาชีพ 
สามารถ สามารถประยุกต์ใช๎ให๎เหมาะกับงาน โดยมีความรู๎เกี่ยวกับวิธีการใช๎อยํางถูกวิธี ใช๎โดยมีหลักการ และมี
ความสมเหตุสมผลในการใช๎โดยผํานกระบวนการวิเคราะห์เปรียบเทียบและตัดสินใจเลือกใฃ๎เทคโนโลยีอยํางมี
คุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบและเจตคติที่ดีตํอสังคมและสี่งแวดล๎อม ฝึกปฎิบัติเพื่อเพิ่มประสบการณ์ใน
อาชีพที่ถนัดและสมใจ โดยสามารถจ าลองอาชีพ เชํน การจัดนิทรรศการและเข๎ารํวมกิจกรรมอาชีพ 

โดยใช๎กระบวนการทางเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู๎(5E) การส ารวจ
ตรวจสอบ การสืบค๎นข๎อมูล และการอภิปราย เพ่ือความรู๎ ความเข๎าใจ ความคิด สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ มี
ความสามารถในการตัดสินใจ 

เห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม และคํานิยมที่
เหมาสมแกํสมณสารูป  
 
รหัสตัวช้ีวัด  รวม   ๑   ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน  ว ๘.๑  ตัวชี้วัด  ม.๖/๑ (การออกแบบและเทคโนโลยี) 



ค าอธิบายรายวิชา (พื้นฐาน) 
รหัสวิชา  ว ๓๓๒๐๘๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  เวลา  ๒  ชั่วโมง/สัปดาห์   จ านวน ๑.๐  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ ๒ 

 

วิเคราะห์การน าเสนอและแบํงปันข๎อมูล เชํน การเขียนบล็อก อัปโหลดวิดีโอ ภาพ อินโฟกราฟฟิก การ
น าเสนอและแบํงปันข๎อมูลอยํางปลอดภัย เชํน ระมัดระวังผลกระทบที่ตามมาเมื่อมีการแบํงปันข๎อมูลหรือเผยแพรํ
ข๎อมูล ไมํสร๎างความเดือนร๎อนตํอตนเองและผู๎อ่ืน จริยธรรมในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีเกิดใหมํ
แนวโน๎มในอนาคต การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีด๎านตํางๆ ที่เก่ียวข๎องกับ
ชีวิตประจ าวัน อาชีพเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศตํอการด าเนินฃีวิต อาชีพ
สังคมและวัฒนธรรม 

โดยใช๎กระบวนการทางเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์  วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู๎ (5E)  การส ารวจ
ตรวจสอบ การสืบค๎นข๎อมูลและการอภิปรายเพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ ความคิด สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ มี
ความสามารถในการตัดสินใจ  

เห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและ
คํานิยมท่ีเหมาะสมแกํสมณสารูป 
  
รหัสตัวช้ีวัด  รวม   ๑  ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน  ว ๘.๑  ตัวชี้วัด ม.๖/๑ (วิทยาการค านวณ) 
 

 

 



แบบการวิเคราะห์เพื่อจัดท าค าอธิบายรายวิชา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๔ – ๖) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๔ 

สาระท่ี ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
             มาตรฐาน ว ๑.๑ เขา๎ใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหวํางสิ่งไมํมีชีวิตกับสิ่ง 
มีชีวิตและ ความสัมพันธ์ระหวํางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตตําง ๆ ในระบบนิเวศ การถาํยทอดพลังงาน การเปลี่ยน 
แปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีตํอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง- 
แวดล๎อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อมรวมทั้งน าความรู๎ไปใช๎
ประโยชน์   
 

ตัวช้ีวัด  
(พื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ความรู้ (K) ทักษะ/กระบวนการ (P) คุณลักษณะฯ (A) 

๑. สืบค๎นข๎อมูลและ
อธิบายความสมัพันธ์ของ
สภาพทางภูมิศาสตร์บน
โลกกับความหลากหลาย
ของไบโอมและยกตัวอยําง 
ไบโอมชนิดตํางๆ 

- ความสัมพันธ์ของ
สภาพทางภูมิศาสตร์
บนโลกกับความ
หลากหลายของใบโอม 

- ยกตัวอยํางใบโอมชนิด
ตํางๆ 

  

๒. สืบค๎นข๎อมูลอภิปราย
สาเหต ุ และยกตัวอยําง 
การเปลีย่นแปลงแทนท่ีของ
ระบบนิเวศ 

-   การเปลี่ยนแปลงแทนท่ี 
    ของระบบนิเวศตาม 
   ธรรมชาติและการกระท า 
   ของมนุษย์ 

  

๓. สืบค๎นข๎อมูล อธิบาย
และยกตัวอยํางเกี่ยวกับ
การเปลีย่นแปลงของ
องค์ประกอบทางกายภาพ 
และทางชีวภาพท่ีมีผลตํอ
การเปลีย่นแปลงขนาด 
ของประชากรสิ่งมีชีวิตใน
ระบบนิเวศ  

-   การเปลี่ยนแปลงของ 
    องค์ประกอบทาง 
    กายภาพและทาง 
    ชีวภาพท่ีมีผลตํอการ 
    เปลี่ยนขนาดของ 
    ประชากรสิ่งมีชีวิต 
    ในระบบนิเวศ 

  

๔. สืบค๎นข๎อมูลและ
อภิปรายเกีย่วกับปัญหา
และ ผลกระทบท่ีมีตํอ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล๎อมพร๎อมน าเสนอ
แนวทางในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและการ
แก๎ไขปัญหา สิ่งแวดล๎อม 

- ปัญหาและผลกระทบท่ี
มีตํอทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวดล๎อม 

- แนวทางในการอนุรักษ ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

- การแก๎ไขปัญหา
สิ่งแวดล๎อม 

  



สาระท่ี ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
  มาตรฐาน  ว ๑.๒  เข๎าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หนํวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การล าเลียงสารเข๎าและออกจาก

เซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร๎างและหน๎าที่ของระบบตําง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ท างานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์
ของโครงสร๎างและหน๎าที่ของอวัยวะตําง ๆ ของพืชที่ท างานสัมพันธ์กัน รวมทั้งน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ 
   

ตัวช้ีวัด  
(พื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ความรู้ (K) ทักษะ/กระบวนการ (P) คุณลักษณะฯ (A) 

๑.อธิบายโครงสร๎างและ
สมบตัขิองเยอื่หมุ๎เซลล์ที่ 
สัมพันธ์กับการล าเลียงสาร
และเปรียบเทียบการ
ล าเลียงสารผํานเยื่อหุ๎ม
เซลล์แบบตํางๆ 

-  โครงสร๎างและสมบัติของ 
   เยื่อหุ๎มเซลล์ที่สมัพันธ์กับ  
   การล าเลยีงสาร 
-  การเปรียบเทียบการ 
   ล าเลียงสารผํานเยื่อ 
   หุ๎มเซลล์แบบตํางๆ 

  

๒. อธิบายการควบคุม
ดุลยภาพของน้ าและสารใน 
เลือดโดยการท างานของไต 

-  การควบคุมดุลยภาพของ 
   น้ าและสารในเลือดโดย 
   การท างานของไต 

  

๓. อธิบายการควบคุม
ดุลยภาพของกรด-เบสของ 
เลือดโดยการท างานของไต
และปอด 

- การควบคุมดลุยภาพของ  
  กรด – ของเลือดโดยการ 
  ท างานของไตและปอด 

  

๔. อธิบายการควบคุม
ดุลยภาพของอุณหภูมิ
ภายในรํางกายโดยระบบ
หมุนเวียนเลือดผิวหนังและ 
กล๎ามเนื้อโครงรําง 

- การควบคุมดลุยภาพของ 
  อุณหภูมิภายในรํางกาย 
- ระบบหมุนเวียนเลือด  
  ผิวหนัง กล๎ามเนื้อ โครง 
  รําง 

  

๕. อธิบายและเขยีน
แผนผังเกี่ยวกับการ
ตอบสนองของรํางกายแบบ
ไมํจ าเพาะและแบบจ าเพาะ
ตํอสิ่งแปลกปลอมของ
รํางกาย 

-  การตอบสนองของ 
  รํางกายแบบไมํจ าเพาะ 
  และแบบจ าเพาะตํอสิ่ง 
  แปลกปลอมของรํางกาย 

  

๖. สืบค๎นข๎อมูล อธิบาย
และยกตัวอยํางโรคหรือ 
อาการที่เกิดจากความ
ผิดปกติของระบบ 
ภูมิคุ๎มกัน  

-  ยกตัวอยํางโรคหรือ 
   อาการที่ผิดปกติของ 
   ระบบภูมิคุม๎กัน 

  

๗. อธิบายภาวะภมูิคุ๎มกัน
บกพรํองที่มีสาเหต ุมาจาก
การติดเชื้อHIV  

- ภารวะภมูิคุ๎มกันบกพรํอง 
  ที่มีสาเหตมุาจากการติด  
  เชื้อ HIV 

  

๘. ทดสอบและบอกชนิด
ของสารอาหารที่พืช
สังเคราะห์ได ๎

- ชนิดของสารอาหารที่พืช 
  สังเคราะหไ์ด ๎

  

 

 



สาระท่ี ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (มีตํอ) 
  มาตรฐาน  ว ๑.๒  เข๎าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หนํวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การล าเลียงสารเข๎าและออกจาก

เซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร๎างและหน๎าที่ของระบบตําง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ท างานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์
ของโครงสร๎างและหน๎าที่ของอวัยวะตําง ๆ ของพืชที่ท างานสัมพันธ์กัน รวมทั้งน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ 

ตัวช้ีวัด  
(พื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ความรู้ (K) ทักษะ/กระบวนการ (P) คุณลักษณะฯ (A) 

๙. สืบค๎นข๎อมูลอภิปราย
และยกตัวอยํางเกี่ยวกับ 
การใช๎ประโยชน์จากสาร
ตําง ๆ ที่พืชบางชนิดสร๎าง
ขึ้น 

- ตัวอยํางการใช๎ประโยชน ์
  จากสารตํางๆที่พืชบาง 
  ชนิดสร๎างขึ้น 

  

๑๐. ออกแบบการทดลอง
ทดลองและอธิบายเกี่ยวกับ
ปัจจัยภายนอกที่มผีลตํอ
การเจรญิเติบโตของพืช 

-  ทอลองและอธิบาย 
   เกี่ยวกับปัยจัยภายนอกท่ี 
   มีผลตํอการเจริญเติบโต 
   ของพืช 

  

๑๑. สืบค๎นข๎อมูลเกี่ยวกับ
สารควบคมุการเจรญิเติบโต
ของพชืทมี่นษุยส์งัเคราะหข์
นึ้และยกตัวอยํางการน ามา
ประยุกต์ใช๎ทางด๎าน 
การเกษตรของพืช  

-  สารควบคุมการ 
   เจริญเตบิโตของพืชที ่
   มนุษย์สังเคราะห์ขึ้น 

  - ตัวอยํางการน า 
    ประยุกต์ใช๎ทางด๎าน 
     การเกษตรของพืช 

  

๑๒. สังเกตและอธิบายการ
ตอบสนองของพืชตํอสิ่งเร๎า
ในรูปแบบตํางๆที่มผีลตํอ
การด ารงชีวติ 

- การตอบสนองของพืชตํอ  
  สิ่งเร๎าในรูปแบบตํางๆที่ม ี
  ผลตํอการด ารงชีวิต 

  

 
สาระท่ี ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
 มาตรฐาน ว ๑.๓ เข๎าใจกระบวนการและความส าคัญของการถํายทอดลักษณะทางพันธุกรรมสาร
พันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลตํอสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต รวมทั้งน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ 
 

ตัวช้ีวัด  
(พื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ความรู้ (K) ทักษะ/กระบวนการ (P) คุณลักษณะฯ (A) 

๑.อธิบายความสัมพันธ์
ระหวํางยีนการสังเคราะห์ 
โปรตีนและลักษณะทาง
พันธุกรรม 

- ความสัมพันธ์ระหวํางยีน 
- การสังเคราะห์โปรตีน 
- ลักษณะทางพันธุกรรม 

  

๒.อธิบายหลักการถํายทอด
ลักษณะที่ถูกควบคมุ 
ดว๎ยยนีทอ่ียบูํนโครโมโซม
เพศและมลัตเํปลิแอลลลี
  

- หลักการถํายทอดลักษณะ 
  ที่ถูกควบคุมด๎วยยืนที่อยู ํ
  บนโครโมโซมเพศและมัล 
  ติเปิลแอลลีล 

  

 
 



สาระท่ี ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (มีตํอ) 
             มาตรฐาน ว ๑.๓ เข๎าใจกระบวนการและความส าคัญของการถํายทอดลักษณะทางพันธุกรรมสาร
พันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลตํอสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต รวมทั้งน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ 

ตัวช้ีวัด  
(พื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ความรู้ (K) ทักษะ/กระบวนการ (P) คุณลักษณะฯ (A) 

๓.อธิบายผลที่เกดิจากการ
เปลี่ยนแปลงล าดับนิวคลโีอ
ไทด์ในดีเอ็นเอตํอการแสดง
ลักษณะของสิ่งมีชีวิต 
๔.สืบค๎นข๎อมูลและ
ยกตัวอยํางการน ามิวเทชัน
ไปใช๎ประโยชน ์

- การเปลี่ยนแปลงล าดับ 
 นิวคลีโอไทด์ในดเีอ็นเอ 
 ตํอการแสดงลักษณะของ  
 พืช 
- ยกตัวอยํางการน ามิวเท 
  ชันไปใช๎ประโยชน์ 

  

๕.สืบค๎นข๎อมูลและอภิปราย
ผลของเทคโนโลยีทางดเีอ็น
เอที่มีตํอมนุษย์และ
สิ่งแวดล๎อม 

- อภิปรายผลของ 
  เทคโนโลยีทางดเีอ็นเอท่ีม ี
  ตํอมนุษย์และสิ่งแวดล๎อม 

  

๖.สืบค๎นข๎อมูลอธิบายและ
ยกตัวอยํางความหลากหลาย
ของสิ่งมีชีวิตซึ่งเป็น ผลมา
จากวิวัฒนาการ 

- ความหลากหลายของ 
  สิ่งมีชีวิตที่มีผลมาจาก 
  วิวัฒนาการ 

  

 



แบบการวิเคราะห์เพื่อจัดท าค าอธิบายรายวิชา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๔ – ๖) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๕ 

สาระท่ี ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ 
            มาตรฐาน ว ๒.๑ เข๎าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหวํางสมบัติของสสาร
กับโครงสร๎างและแรงยึดเหนี่ยวระหวํางอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิด
สารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี   

ตัวช้ีวัด  
(พื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ความรู้ (K) ทักษะ/กระบวนการ (P) คุณลักษณะฯ (A) 

๑.ระบุวําสารเป็นธาตุหรือ
สารประกอบและอยูํในรูป
อะตอมโมเลกลุหรือไอออน
จากสูตรเคม ี

- ระบุสารเป็นธาตุ หรือสาร 
 ประกอบในรูปอะตอม 
 โมเลกลุ หรือไอออนจาก  
 สูตรเคม ี

  

๒.เปรียบเทียบความเหมือน
และความแตกตํางของ
แบบจ าลองอะตอมของโบร์
กับแบบจ าลอง อะตอมแบบ
กลุํมหมอก 

- ความแตกตํางแบบจ าลอง 
  อะตอมของโบร์ กับ 
  แบบจ าลองอะตอมแบบ 
  กลุํมหมอก 

  

๓.ระบุจ านวนโปรตอน
นิวตรอน และอิเล็กตรอน 
ของอะตอมและไอออนที่
เกิดจากอะตอมเดยีว 

- ระบจ านวนโปรตอน  
  อิเล็กตรอนของอะตอม 
  ไอออนที่เกิดจากอะตอม 
  เดียว 

  

๔.เขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์
ของธาตุและระบุการเป็น
ไอโซโทป  

- สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของ 
  ธาตุและระบุการเป็น 
  ไอโซโทป 

  

๕. ระบุหมูํและคาบของ
ธาตุ และระบุวําธาตเุป็น 
โลหะอโลหะกึ่งโลหะกลุมํ
ธาตุเรพรเีซนเททีฟ หรือ
กลุํมธาตุแทรนซิชัน จาก
ตารางธาต ุ  

- ระบุหมูํคาบของธาต ุ
- ระบุธาตุเป็น โลหะ  
  อโลหะ กึ่งโลหะ 
- กลุํมธาตุเรนพรีเซนเททีฟ  
  หรือกลุํมธาตุแทรนซิซัน 
  จากตารางธาต ุ

  

๖.เปรียบเทียบสมบตัิการน า
ไฟฟูาการให๎และรับ 
อิเล็กตรอนระหวํางธาตุใน
กลุํมโลหะกับอโลหะ 

- สมบัติการน าไฟฟูา การ 
  ให๎และรับอิเล็กตรอน 
 ระหวํางธาตุในกลุมํโลหะ 
 กับอโลกะ 

  

๗.สืบค๎นข๎อมูลและน าเสนอ
ตัวอยํางประโยชน์และ 
อันตรายที่เกดิจากธาตเุรพรี
เซนเททีฟและธาตุแทรนซิ
ชัน 

- ตัวอยํางประโยชน์และ 
 อันตรายจากธาตุเรฟรีเซน 
 เททีฟและธาตุแทรนซซิัน 

  

 
 
 
 



สาระท่ี ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ (มีตํอ) 
            มาตรฐาน ว ๒.๑ เข๎าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหวํางสมบัติของสสาร
กับโครงสร๎างและแรงยึดเหนี่ยวระหวํางอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิด
สารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี   

ตัวช้ีวัด  
(พื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ความรู้ (K) ทักษะ/กระบวนการ (P) คุณลักษณะฯ (A) 

๘.ระบุวําพันธะโคเวเลนต์
เป็นพันธะเดี่ยวพันธะคูํหรือ
พันธะสามและระบุจ านวนคูํ
อิเล็กตรอนระหวํางอะตอมคูํ
รํวมพันธะจากสูตร 
โครงสร๎าง 

- พันธะโคเวเลนต์เป็น 
  พันธะเดียวหรือพันธะคู ํ
  หรือพันุสาม 
- ระบุจ านวนคูํอิเล็กตรอน 
 ระหวํางอะตอมคูรํํวม 
 พันธะจากสูตรโครงสร๎าง 

  

๙.ระบุสภาพขั้วของสารที่
โมเลกุลประกอบด๎วย 
๒ อะตอม  
๑๐. ระบุสารที่เกิดพันธะ
ไฮโดรเจนได๎จากสูตร 
โครงสร๎าง  
๑๑. อธิบายความสมัพันธ์
ระหวํางจุดเดือดของสาร 
โคเวเลนต์กับแรงดึงดูด
ระหวํางโมเลกลุตามสภาพ
ขั้วหรือการเกิดพันธะ
ไฮโดรเจน 

- สภาพขั้วของสารที ่
 โมเลกลุประกอบด๎วย๒ขั่ว 
 
- สารที่เกิดพันธะโฮโดรเจน 
 ได๎จากสูตรโครงสร๎าง 
 
- ความสัมพันธ์ระหวํางจุด 
 เดือดของสารโคเวเลนต์กับ 
 แรงดึงดูดระหวํางโมเลกลุ 
 ตามสภาพขั่วหรือการเกิด 
 พันธะโฮโดรเจน 

  

๑๒. เขียนสูตรเคมีของ
ไอออนและสารประกอบไอ
ออนิก  

- สูตรเคมีของไอออนและ 
  สารไอออนิก 

  

๑๓. ระบุวําสารเกดิการ
ละลายแบบแตกตัวหรือไมํ
แตกตัวพร๎อมให๎เหตุผลและ
ระบุวํา สารละลายท่ีได๎เป็น
สารละลายอิเล็กโทรไลต์หรือ
นอนอิเล็กโทรไลต ์

- สารเกิดจากการละลาย 
  แบบแตกตัวหรือไมํแตก 
  ตัว 
- สารละลายที่ไดเ๎ป็น 
  สารละลายอิเล็กโทรไลต ์
  หรือนอนอิเล็กโทรไลต ์

  

๑๔.ระบสุารประกอบ
อินทรีย์ประเภทไฮโดร 
คารบ์อนวําอ่ิมตัวหรือไมํ
อิ่มตัวจากสตูรโครงสร๎าง 

- สารประกอบอินทรีย ์
 ประเภทไฮโดรคาร์บอน 
 อิ่มตัวหรือไมํอิ่มตัวจาก 
 สูตรโครงสร๎าง 

  

๑๕. สืบค๎นข๎อมูลและ
เปรียบเทยีบสมบัติทาง
กายภาพระหวํางพอลิเมอ
และมอนอเมอร ์
ของพอลิเมอร์ชนิดนั้น 

-เปรียบเทียบสมบตัืทาง
กายภาพระหวํางพอลิเมอร์
และมอนอเมอร์ของพอลิเม
อร์ชนิดนั้นๆ 

  

 
 
 



สาระท่ี ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ (มีตํอ) 
            มาตรฐาน ว ๒.๑ เข๎าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหวํางสมบัติของสสาร
กับโครงสร๎างและแรงยึดเหนี่ยวระหวํางอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิด
สารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี  

ตัวช้ีวัด  
(พื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ความรู้ (K) ทักษะ/กระบวนการ (P) คุณลักษณะฯ (A) 

๑๖. ระบุสมบัติความเป็น
กรด-เบสจากโครงสรา๎งของ
สารประกอบอินทรีย ์

- สมบัติความเป็นกรด-เบส 
 จากโครงสร๎างของ 
 สารประกอบอินทรีย ์

  

๑๗. อธิบายสมบตัิการ
ละลายในตัวท าละลายชนิด 
ตํางๆของสาร 

- สมบัติการละลายในตัวท า 
 ละลายชนิดตํางๆของสาร 

  

๑๘. วิเคราะห์และอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหวําง
โครงสร๎างกับสมบตัิเทอรม์อ
พลาสติกและ  
เทอร์มอเซตของพอลิเมอร์
และการน าพอลิเมอร์ไปใช๎
ประโยชน ์ 

- ความสัมพันธ์ระหวําง 
  โครงสร๎าง สมบัติเทอร์มอ 
  พลาสติกและมอเซตของ 
  พอลิเมอร ์
- การน าพอลิเมอรไ์ปใช๎ 
  ประโยชน ์

  

๑๙. สืบค๎นข๎อมูลและ
น าเสนอผลกระทบของการ
ใช๎ ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ที่มี
ตํอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม
พร๎อมแนวทางปูองกันหรือ
แก๎ไข 

- ผลกระทบของการใช๎ 
 ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ที่ม ี
ตํอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม 
- แนวทางปูองกันหรือแก๎ไข 

  

๒๐. ระบุสตูรเคมีของสาร
ตั้งต๎น ผลิตภณัฑ์และ 
แปลความหมายของ
สัญลักษณ์ในสมการเคมี 
ของปฏิกิริยาเคม ี

- สูตรเคมีของสารตั้งต๎น  
  ผลิตภณัฑ ์
- แปลความหมายของ 
  สัญลักษณ์ในสมการเคม ี
 ของปฎิกิริยาเคม ี

  

๒๑. ทดลองและอธิบายผล
ของความเข๎มข๎น พื้นที่ผิว
อุณหภูม ิ และตัวเรํง
ปฏิกิริยา ที่มีผลตํออัตรา
การเกิดปฏิกิริยาเคม ี
๒๒. สืบค๎นข๎อมูลและ
อธิบายปัจจัยที่มผีลตํออัตรา 
การเกิดปฏิกิริยาเคมีที่ใช๎
ประโยชน์ในชีวิต ประจ าวัน
หรือในอุตสาหกรรม  

- ความเข๎มข๎น พื้นที่ผิว  
 อุณหภูมิ  ตัวเรํงปฎิกิรยิาที ่
 มีตํออัตราการเกิด 
 ปฎิกิริยาเคม ี
 
- ปัจจัยที่มีผลตํออัตราการ 
 เกิดปฎิกิรยิาเคมีที่ใช๎ 
 ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
 หรือในอุตสาหกรรม 

  

๒๓. อธิบายความหมายของ
ปฏิกิริยารีดอกซ ์

- ความหมายปฎิกริิยาร ี
  ดอกซ ์

  

 



สาระท่ี ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ (มีตํอ) 
 มาตรฐาน ว ๒.๑ เข๎าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหวํางสมบัติของสสารกับ
โครงสร๎างและแรงยึดเหนี่ยวระหวํางอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิด
สารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

ตัวช้ีวัด  
(พื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ความรู้ (K) ทักษะ/กระบวนการ (P) คุณลักษณะฯ (A) 

๒๔.อธิบายสมบตัิของสาร
กัมมันตรังสีและค านวณครึ่ง
ชีวิตและปรมิาณของสาร
กัมมันตรังส ี  

- สมบัติของสารกมัมันตรังส ี
- ค านวณครึ่งชีวิตและ 
 ปริมาณของสาร  
 กัมมันตรังส ี

  

๒๕. สืบค๎นข๎อมูลและ
น าเสนอตัวอยํางประโยชน์ 
ของสารกัมมันตรังสีและการ
ปูองกันอันตรายที่เกิดจาก
กัมมันตภาพรังส ี

- ประโยชน์ของสาร 
 กัมมันตรังส ี
- การปูองกันอันตรายที่เกิด 
 จากกัมมันตรังส ี

  

 
สาระท่ี ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ 
            มาตรฐาน ว ๒.๒ เข๎าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจ าวัน ผลของแรงที่กระท าตํอวัตถุ ลักษณะการ
เคลื่อนที่แบบตําง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน ์ 

ตัวช้ีวัด  
(พื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ความรู้ (K) ทักษะ/กระบวนการ (P) คุณลักษณะฯ (A) 

๑.วิเคราะห์และแปล
ความหมายข๎อมลูความเร็ว 
กับเวลาของการเคลื่อนที่
ของวัตถุเพื่ออธิบายความเรํง
ของวัตถ ุ

-  การเคลื่อนที่ของวัตถุ  
   ด๎วยความเร็ว ความเรํง  
   ในทิศทางเดียวกัน และ 
   ทิศทางตรงข๎าม 

  

๒.สังเกตและอธิบายการหา
แรงลัพธ์ที่เกิดจากแรงหลาย
แรงท่ีอยูํใระนาบเดียวกันท่ี
กระท าตอวํตัถโดยการเขยีน
แผนภาพการรวมแบบ
เวกเตอร ์

- การหาแรงที่เกิดจาก 
  หลายแรงที่กระท าตํอวัตถ ุ
- การหาแรงลัพธ์ที่กระท า 
  ตํอวัตถุนั้นโดยการรวม 
  แบบเวกเตอร ์

  

๓. สงัเกตวิคราะห์
และอธบิายความสมัพนัธ์ 
ระหวาํงความเรํงของวัตถุกับ
แรงลัพธ ์ ที่กระท าตํอวัตถุ
และมวลของวัตถ ุ

- ความสัมพันธ์ระหวําง  
  ความเรํงของวัตถุกับแรง 
  ลัพธ์ที่กระท าตํอวัตถุและ 
  มวลของวัตถ ุ

  

๔. สังเกตและอธิบายแรง
กิริยาและแรงปฏิกริิยา 
ระหวํางวัตถุคูํหนึ่ง ๆ 

-  แรงกิริยาและแรง 
  ปฎิกิริยาระหวํางวัตถุท่ีม ี
  ขนาดเทํากัน เกิดขึ้น 
  พร๎อมกัน และกระท ากับ 
 วัตถุคนละก๎อนแตมํีทิศ 
  ทางตรงข๎าม 

  



ตัวช้ีวัด  
(พื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ความรู้ (K) ทักษะ/กระบวนการ (P) คุณลักษณะฯ (A) 

๕.สังเกตและอธิบายผลของ
ความเร่งที่มตี่อการ เคล
อื่นทแํํบบตาํงๆของวตัถุได
แํก่การเคลอื่นที่ แนวตรง
การเคลื่อนที่แบบโพรเจก
ไทล ์ การเคลอื่นทแํํบบวง
กลมและการเคล
อื่นทแํํบบสนั่  

- การเคลื่อนยที่แบบตํางๆ 
  ของวัตถุ ได๎แกํ การ 
  เคลื่อนที่แนวตรง การ 
  เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์  
  การเคลื่อนที่แนวโค๎ง การ 
  เคลื่อนที่แบบวงกลมและ
การเคลื่อนที่แบบสั่น 

  

๖.สืบค๎นข๎อมูลและอธิบาย
แรงโน๎มถํวงที่เกี่ยวกับการ
เคลื่อนที่ของวัตถุตํางๆรอบ
โลก 

- แรงโน๎มถํวงเกี่ยวกับการ 
  เคลื่อนที่ของวัตถุตํางๆ 
  รอบโลก 

  

๗.สังเกตและอธิบายการเกิด
สนามแมเํหล็กเนื่องจาก
กระแสไฟฟู 

- การเกิดสนามแมํเหล็ก 
 เนื่องจากกระแสไฟฟูาจาก 
 กฎมือขวา 

  

๘. สังเกตและอธิบายแรง
แมํเหล็กท่ีกระท าตํออน
ภุาคทมี่ปีระจไํฟฟาํทเํํคล
อื่นทใํํนสนามแมเํหลก็
และแรงแมเํหล็กท่ีกระท าตํอ
ลวดตัวน าที่ม ีกระแสไฟฟูา
ผํานในสนามแมํเหล็กรวมทั้ง 
อธิบายหลักการท างานของ
มอเตอร 

- แรงแมํเหล็กท่ีกระท าตํอ 
 อนุภาคไฟฟูาที่เคลื่อนที่ใน 
 สนามแมํเหล็กและแรงเม ํ
 เหล็กท่ีกระท าตํอลวด 
 ตัวน าไฟฟูาที่ม ี
 กระแสไฟฟูาผําน 
- หลักการท างานของ 
  มอเตอร์  

  

๙.สังเกตและอธิบายการเกิด
อีเอ็มเอฟรวมทั้งยกตัวอยําง
การน าความรู๎ไปใประโยชน์ 

- การเกิดอีเอ็มเอฟ 
- พื้นฐานการสร๎างเครื่อง 
  ก าเนิดไฟฟูา 
- การน าความรูไ๎ปใช๎ 
  ประโยชน ์

  

๑๐. สืบค๎นข๎อมูลและ
อธิบายแรงเข๎มและแรงอํอน 

- แรงเข็มที่เป็นแรงยึด 
  เหนี่ยวของอนุภาคใน 
  นิวเคลียส 
- แรงหลักที่ใช๎อธิบาย 
  เสถียรภาพของนิวเคลียส 
- แรงอํอนเป็นแรงท่ีใช๎ 
  อธิบายการาสลายให ๎
 อนุภาคบีตาของธาต ุ
 กัมมันตรังส ี

  

 



 สาระท่ี ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ  
   มาตรฐาน ว ๒.๓ เข๎าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถํายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์

ระหวํางสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจ าวัน ธรรมชาติ ของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข๎องกับเสียง แสง 
และคลื่นแมํเหล็กไฟฟูารวมทั้งน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์  

ตัวช้ีวัด  
(พื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ความรู้ (K) ทักษะ/กระบวนการ (P) คุณลักษณะฯ (A) 

๑.สืบค๎นข๎อมูลและอธิบาย
พลังงานนิวเคลียร์ฟ
ชิชนัและฟวิชนัและค
วามสมัพนัธระ์หวาํงมวล กับ
พลังงานท่ีปลดปลํอยออกมา
จากฟิชชันและฟิวชัน 

- พลังงานนิวเคลียร์ ฟิชชัน  
  และพลังงานนิวเคลยีร์ฟิว   
   ชัน 
- การปลดปลํอยพลังงาน 
- ความสัมพันธ์ระหวํางมวล 
  กับพลังาน 

  

 
สาระท่ี ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ(มีต่อ)  

   มาตรฐาน ว ๒.๓ เข๎าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถํายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์
ระหวํางสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจ าวัน ธรรมชาติ ของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข๎องกับเสียง แสง 
และคลื่นแมํเหล็กไฟฟูารวมทั้งน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์  

ตัวช้ีวัด  
(พื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ความรู้ (K) ทักษะ/กระบวนการ (P) คุณลักษณะฯ (A) 

๒.สืบค๎นข๎อมูลและอธิบาย
การเปลีย่นพลังงาน ทดแทน
เป็นพลังงานไฟฟูารวมทั้ง
สืบค๎นและ อภิปรายเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีที่น ามาแก๎ปัญหา
หรือตอบสนองความ
ต๎องการทางด๎านพลังงาน
โดยเน๎นด๎านประสิทธิภาพ
และความคุ๎มคําด๎านคําใช๎จํา 

- การเปลี่ยนพลังงาน 
 ทดแทนเป็นพลังงานไฟฟูา 
- การเปลี่ยนพลังงาน 
  นิวเคลียรเ์ป็นพลังงาน 
  ไฟฟูา 
- การเปลี่ยนพลังงาน 
  แสงอาทิตย์เป็นพลังงาน 
  ไฟฟูาโดยเซลล์สรุิยะ 

  

๓.สังเกต และอธิบายการ
สะท๎อนการหักเหการ
เลี้ยวเบน และการรวมคลื่น 

- การสะท๎อน การหักเห  
  การเลี้ยวเบนและการรวม 
  คลื่น 

  

๔.สงัเกตและอธบิาย
ความถธ่ีรรมชาตการสนั่พอ๎ง
และผลที่เกิดขึ้นจากการสั่น
พ๎อง  

- ความถี่ธรรมชาติ การสั่น 
  พ๎องและผลที่เกิดจากการ 
 สั่นพ๎องของเสียง 

  

๕.สังเกตและอธิบายการ
สะท๎อนการหักเหการ
เลี้ยวเบน และการรวมคลื่น
ของคลื่นเสียง 

- การสะท๎อน การหักเห  
 การเลี้ยวเบน การรวม 
 คลื่นของคลื่นเสยีง 

  

๖.สืบค๎นข๎อมูลและอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหวําง ความ
เข๎มเสยีงกับระดับเสยีงและ
ผลของความถี่กับระดับเสียง
ที่มีตํอการได๎ยินเสียง 

- ความสัมพันธ์ระหวําง  
 ความเข็มเสียง ระดับเสียง 
 และผลของความถี่กับ 
 ระดับเสียงท่ีมีตํอการได๎ยิน 
  

  



ตัวช้ีวัด  
(พื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ความรู้ (K) ทักษะ/กระบวนการ (P) คุณลักษณะฯ (A) 

๗.สังเกต และอธิบายการ
เกิดเสียงสะท๎อนกลับ 
บีตดอปเพลอร์และการสั่น
พ๎องของเสีย 

- การเกิดเสียงสะท๎อนกลับ 
 บีต ดอบเพลอร์ และการ 
 สั่นพ๎องของเสียง 

  

๘.สืบค๎นข๎อมูลและ
ยกตัวอยํางการน าความรู ๎
เกี่ยวกับเสยีงไปใช๎ประโยชน์
ในชีวิตประจ าวัน 

- การน าความรูเ๎กี่ยวกับ 
  เสียงไปใช๎ใน 
  ชีวิตประจ าวัน 

  

๙.สังเกต และอธิบายการ
มองเห็นสีของวัตถุและความ
ผิดปกติในการมองเห็นสี
  

- การมองเห็นสีของวัตถุ  
 และความผิดปกติในการ 
 มองเห็นส ี

  

๑๐. สังเกตและอธิบายการ
ท างานของแผํนกรอง แสงสี
การผสมแสงสีการผสมสารสี
และการน าไปใช๎ประโยชน์
ในชีวิตประจ าวัน 

- การท างานแผํนกรองแสง  
 สี การผสมสี การผสมสาร 
 สีและการน าไปใช๎ 
 ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
 

  

๑๑.สืบค๎นข๎อมลูและอธิบาย
คลื่นแมํเหล็กไฟฟูา
สํวนประกอบคลื่น
แมํเหล็กไฟฟูาและหลัก การ
ท างานของอุปกรณ์บางชนิด
ที่อาศัย คลื่นแมํเหล็กไฟฟู 

- คลื่นแมํเหล็กไฟฟูา 
- สํวนประกอบคลื่น 
  แมํเหล็กไฟฟูา 
- หลักการท างานของคลื่น 
  แมํเหล็กไฟฟูา 

  

๑๒. สืบค๎นข๎อมูลและ
อธิบายการสื่อสาร โดย
อาศัย คลื่นแมํเหล็กไฟฟูาใน
การสํงผํานสารสนเทศ และ
เปรียบเทยีบการสื่อสารด๎วย
สัญญาณ แอนะล็อกกับ
สัญญาณดิจิทัล 

- การสื่อสารโดยอาศัยคลื่น 
  แมํเหล็กไฟฟูา  
- เปรียบเทียบการสื่อสาร 
 ด๎วยสัญญาณแอนะล็อก 
 กับสัญญาณดจิิทัล 

  



แบบการวิเคราะห์เพื่อจัดท าค าอธิบายรายวิชา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๔ – ๖) 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๖ 

สาระท่ี ๓ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 
   มาตรฐาน ว ๓.๑ เข๎าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซ ี

ดาวฤกษ ์และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ ที่สํงผลตํอสิ่งมีชีวิต และการประยุกต์ใช๎เทคโนโลยี
อวกาศ  

ตัวช้ีวัด  
(พื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ความรู้ (K) ทักษะ/กระบวนการ (P) คุณลักษณะฯ (A) 

๑.อธิบายการก าเนิดและ
การเปลีย่นแปลงพลังงาน
สสารขนาดอณุหภูมิของเอก
ภพหลังเกิดบิกแบงใน
ชํวงเวลาตํางๆตาม
วิวัฒนาการของเอกภพ 

- การเปลี่ยนแปลงพลังงาน  
 สสาร ขนาด อุณหภูมิของ 
 เอกภพ และทฤษฎีบิกแบง 
 ในชํวงเวลาตํางๆตาม 
 วิวัฒนาการของเอกภพ 
- เนบิวลํา กาแล็กซี่ ดาว 
 ฤกษ์และระบบสุรยิะพ 

  

๒.อธิบายหลักฐานที่
สนับสนุนทฤษฎีบิกแบงจาก
ความสัมพันธ์ระหวําง
ความเร็วกับระยะทางของ
กาแล็กซ ี รวมทั้งข๎อมูลการ
ค๎นพบไมโครเวฟพื้นหลังจาก
อวกาศ 

- ทฤษฎีบิกแบง  
- ความเร็วกับระยะทางของ 
  กาแล็กซี่ 
- การค๎นพบไมโครเวฟพื้น 
  หลังจากอวกาศ 

ข   

๓.อธิบายโครงสร๎างและ
องค์ประกอบของกาแล็กซี 
ทางช๎างเผือกและระบุ
ต าแหนํงของระบบสรุิยะ 
พร๎อมอธิบายเชื่อมโยงกับ
การสังเกตเห็นทางช๎างเผือก
ของคนบนโลก 

- โครงสร๎างและ 
 องค์ประกอบของกาแล็กซี่ 
- ต าแหนํงของระบบสุรยิะ 
- กาแล็กซี่ทางช๎างเผือก 

  

๔.อธิบายกระบวนการเกดิ
ดาวฤกษ์โดยแสดงการ
เปลี่ยนแปลงความดัน
อุณหภูม ิ ขนาดจากดาว
ฤกษ์กํอนเกิดจนเป็นดาว
ฤกษ์ 

- กรนะบวนการเกดิดาว 
  ฤกษ์ 
- การเปลี่ยนแปลงความดัน  
 อุณหภูมิ ขนาดจากดาว 
 ฤกษ์กํอนเกิดจนเป็นดาว 
 ฤกษ์ 

  

๕.ระบุปัจจัยทีส่ํงผลตํอ
ความสํองสวํางของดาวฤกษ์
และอธิบายความสมัพันธ์
ระหวํางความสํองสวํางกับ
โชติมาตรของดาวฤกษ์ 

- ความสํองสวํางของดาว 
  ฤกษ์ 
- ความสัมพันธ์ระหวําง 
  ความสํองสวํางกับโชต ิ
 มาตรดาวฤกษ์  

  

 



สาระท่ี ๓ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ(มีตํอ) 
   มาตรฐาน ว ๓.๑ เข๎าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซ ี

ดาวฤกษ ์และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ ที่สํงผลตํอสิ่งมีชีวิต และการประยุกต์ใช๎เทคโนโลยี
อวกาศ  

ตัวช้ีวัด  
(พื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ความรู้ (K) ทักษะ/กระบวนการ (P) คุณลักษณะฯ (A) 

๖.อธิบายความสัมพนัธ์
ระหวํางสีอุณหภูมิผิวและ
สเปกตรัมของดาวฤกษ์
  

- สี อุณหภูมผิิว และ 
 สเปกตรัมของดาวฤกษ์ ใน 
 การน าแนกชนิดของดาว 
 ฤกษ์ 

  

๗.อธิบายล าดับวิวัฒนาการ
ที่สัมพันธ์กับมวลตั้งต๎น
และวเํคราะหก์ารเปลยี่น
แปลงสมบตับิางประการ 
ของดาวฤกษ์  

- วิวัฒนาการที่สัมพันธ์กับ 
  มวลตั้งต๎นของดาวฤกษ์ 
- การเปลี่ยนแปลงสมบัต ิ
  บางประการของดาวฤกษ์ 

  

๘.อธบิายกระบวนการเกดิ
ระบบสรุยิะและการแบงํ 
เขตบริวารของดวงอาทิตย์
และลักษณะของดาว
เคราะห์ที่เอื้อตํอการด ารงชีว ิ

- การเกิดระบบสรุิยะ 
- การแบํงเขตบริวารของ 
 ดวงอาทิตย์ 
- ลักษณะของดาวฤกษ์ที ่
 เอื้อตํการด ารงชีวิต 

  

๙.อธิบายโครงสร๎างของดวง
อาทิตย์การเกดิลมสุรยิะพายุ
สุริยะและสืบค๎นข๎อมลู
วิเคราะห ์น าเสนอ
ปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์
ที่เกี่ยวข๎องกับผลของลม
สุริยะและพายุสรุิยะที่มตีํอ
โลก รวมทั้งประเทศไทย 

- โครงสร๎างของดวงอาทิตย ์
- การเกิดลมสรุิยะ พาย ุ
  สุริยะ 
- ปรากฎกการ์หรือ 
 เหตุการณ์ที่เกี่ยวข๎องกับ 
 ผลของลมสุริยะ พายุสรุิยะ 
 ที่มีตํอโลกรวมทั้งประเทศ 
 ไทย 

  

๑๐. สืบค๎นข๎อมูล อธิบาย
การส ารวจอวกาศ โดยใช๎ 
กล๎องโทรทรรศน์ในชํวง
ความยาวคลื่นตํางๆ ดาวเท
ยีมยานอวกาศสถานอีวกาศ
และน าเสนอ แนวคิดการน า
ความรู๎ทางด๎านเทคโนโลยี
อวกาศมาประยุกต์ใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันหรือใน
อนาคต 

- การส ารวจอวกาศโดยใช๎ 
 กล๎องโทรทรรศน ์
- เทคโนโลยีทางอวกาศ 
- ยานอวกาศ 
- สถานีอวกาศ 
- ดาวเทียม 
- ความรู๎ทางด๎านเทคโนโลย ี
  อวกาศมาประยุกต์ใช๎ใน 
  ชีวิตประจ าวัน 

  

 



สาระท่ี ๓ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ  
   มาตรฐาน ว ๓.๒ เขา๎ใจองคป์ระกอบและความสมัพนัธข์องระบบโลก กระบวนการเปลยี่นแปลง ภายใน

โลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลง ลมฟูาอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลตํอสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล๎อม   

ตัวช้ีวัด  
(พื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ความรู้ (K) ทักษะ/กระบวนการ (P) คุณลักษณะฯ (A) 

๑.อธิบายการแบํงช้ันและ
สมบัติของโครงสร๎างโลก
พร๎อมยกตัวอยํางข๎อมลูที่
สนับสนุน 

- การแบํงช้ันของโครงสร๎าง 
   โลก 
- สมบัติของโครงสร๎างโลก 

  

๒.อธิบายหลักฐานทาง
ธรณีวิทยาที่สนบัสนุนการ
เคลื่อนที่ของแผํนธร 

- ธรณีวิทยา การเคลื่อนที ่
  ของแผํนธรณ ี
 

  

๓.ระบุสาเหตุและอธิบาย
รูปแบบแนวรอยตํอของแผํน
ธรณีที่สมัพันธ์กับการ
เคลื่อนที่ของแผํนธรณีพร๎อม
ยกตัวอยํางหลักฐาน ทาง
ธรณีวิทยาที่พบ 

- การเคลื่อนที่แผํนธรณ ี
- รอยตํอ รอยแยกแผํน 
   ธรณี 
- หลักฐานทางธรณีวิทยาที ่
  พบ 
 

  

๔.อธิบายสาเหตุ
กระบวนการเกิดภเูขาไฟ
ระเบดิรวมทั้งสืบค๎นข๎อมูล
พื้นที่เสี่ยงภัยออกแบบและ 
น าเสนอแนวทางการเฝูา
ระวังและการปฏิบตัิตนให๎
ปลอดภัย 

- กระบวนการเกดิภูเขาไฟ 
- พื้นที่เสี่ยงภัย การเฝูา 
   ระวัง 
- ออกแบบและน าเสนอ 
 แนวทางเฝูาระวังและการ 
 ปฎิบัติตนให๎ปลอดภยั 

  

๕.อธิบายสาเหตุ
กระบวนการเกิดขนาดและ 
ความรุนแรงและผลจาก
แผํนดินไหวรวมทั้งสืบค๎น
ข๎อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยออกแบบ
และ น าเสนอแนวทางการ
เฝูาระวังและการปฏิบตัิตน 
ให๎ปลอดภัย  

- กระบวนการเกดิแผนดิน 
 ไหว ขนาด ความรุนแรง  
 พื้นที่เสี่ยงภัย  
- แนวทางในการเฝูาระวัง 
 และการปฎิบัตตินให๎ 
 ปลอดภัย 

  

๖.อธบิายสาเหตุ
กระบวนการเกดิและผล
จากสนึามริวมทั้งสืบค๎น
ข๎อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยออกแบบ
และน าเสนอแนวทางการ
เฝูาระวังและการ ปฏิบตัิตน
ให๎ปลอดภัย  

- กระบวนการเกดิสึนาม ิ
- พื้นที่เสี่ยงภัย 
- แนวนทางเฝูาระวังและ 
  การปฎิบัติตนให๎ปลอดภัย 

  



สาระท่ี ๓ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ (มีตํอ) 
   มาตรฐาน ว ๓.๒ เขา๎ใจองคป์ระกอบและความสมัพนัธข์องระบบโลก กระบวนการเปลยี่นแปลง ภายใน

โลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลง ลมฟูาอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลตํอสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล๎อม   

ตัวช้ีวัด  
(พื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ความรู้ (K) ทักษะ/กระบวนการ (P) คุณลักษณะฯ (A) 

๗.อธิบายปัจจยัส าคญัที่มผีล
ตํอการได๎รับพลังงานจาก
ดวงอาทิตย์แตกตํางกันในแตํ
ละบรเิวณของโลก  

- ปัยจัยส าคญัที่มผีลตํอการ
ได๎รับพลังงานจากดวง
อาทิตย์ที่แตกตํางกันในแตํ
ละบรเิวณของโลก 

  

๘.อธิบายการหมุนเวียนของ
อากาศที่เป็นผลมาจากความ
แตกตํางของความกดอากาศ 

- การหมุนเวียนของอากาศ 
  ที่เป็นผลมาจากความแตก 
  ตํางของความกดอากาศ 

  

๙.อธิบายทิศทางการ
เคลื่อนที่ของอากาศ ที่เป็น
ผลมาจากการหมุนรอบ
ตัวเองของโลก 

- ทิศการเคลื่อนที่ของ 
 อากาศที่เป็นผลมาจากการ 
 หมุนเวียนรอบตัวเองของ 
 โลก 

  

๑๐.อธิบายการหมุนเวียน
ของอากาศตามเขต ละตจิูด
และผลที่มตีํอภูมิอากาศ 

- การหมุนเวียนของอากาศ 
 ตามเขตละติจูดและผลที่ม ี
 ตํอภูมิอากาศ 

  

๑๑. อธิบายปัจจัยที่ท าให๎
เกิดการหมุนเวียนของน้ า ผวิ
หนาํในมหาสมทุร และรปู
แบบการหมนุเวยีน ของน้ า
ผิวหน๎าในมหาสมุทร 

- ปัจจขัยการหมุนเวียน 
  กระแสน้ าผิวหน๎าใน  
  มหาสมุทร 
- รูปแบบการหมุนเวียน 
  ของน้ าผิวหน๎าใน 
  มหาสมุทร 

  

๑๒. อธิบายผลของการ
หมุนเวียนของอากาศและน้ า
ผิวหน๎าในมหาสมุทรที่มตีํอ
ลักษณะ ภูมิอากาศลมฟูา
อากาศ สิ่งมีชีวิต และ
สิ่งแวดล๎อม  

- การหมุนเวียนอากาศและ
น้ าในมหาสมุทสํงผลตํอ 
ภูมิอากาศ ลม ฟูา อากาศ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม 

  

๑๓. อธิบายปัจจัยที่มผีลตํอ
การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ
ของโลก พรอ๎มทง้ัน าเสนอ
แนวปฏบิตัํ เพื่อลดกิจกรรม
ของมนุษย์ท่ีสํงผลตํอการ 
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 

- ปัจจัยที่มีตํอการ 
  เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
  ของโลก 
- แนวปฎิบัติที่ลดกิจกรรม 
 ของมนุษย์ท่ีสํงผลตํอการ 
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 

  

๑๔. แปลความหมาย
สัญลักษณล์มฟูาอากาศที่
ส าคัญจากแผนที่อากาศและ
น าข๎อมูลสารสนเทศตํางๆมา
วางแผนการด าเนินชีวิตให๎
สอดคล๎องกับสภาพลมฟูา
อากาศ 

- แผนที่อากาศ ความหมาย 
 สัญลักษณ์ลมฟูาอากศใน 
 รูปแบบสัญลักษณห์รือ 
 ตัวเลข 
-การแปลความหมาย 
 สัญลักษณ์ที่ปรากฏกบน 
 แผนที่อากาศ 

  



แบบการวิเคราะห์เพื่อจัดท าค าอธิบายรายวิชา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๔ – ๖) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
สาระท่ี ๔  เทคโนโลยี  

   มาตรฐาน ว ๔.๑  เข๎าใจแนวคดิหลักของเทคโนโลยเํพอ่ืการด ารงชวีติในสงัคมทมํํกีารเปลยี่นแปลง 
อยํางรวดเร็ว ใช๎ความรู๎และทักษะทางด๎านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ ศาสตร์อื่น ๆ เพ่ือแก๎ปัญหาหรือพัฒนา
งานอยํางมีความคิดสร๎างสรรค์ด๎วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช๎เทคโนโลยีอยํางเหมาะสม โดย
ค านึงถึงผลกระทบตํอชีวิต สังคม และสิ่งแวดล๎อม  

ตัวช้ีวัด  
(พื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ความรู้ (K) ทักษะ/กระบวนการ (P) คุณลักษณะฯ (A) 

๑.วิเคราะห์แนวคดิหลกัของ
เทคโนโลยีความสมัพนัธ์ กับ
ศาสตร์อื่นโดยเฉพาะ
วิทยาศาสตร์หรคืณติศาสตร์
รวมทั้งประเมินผลกระทบท่ี
จะเกิดขึ้นตํอมนุษย ์สังคม
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล๎อม
เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนา เทคโนโลย ี

   

๒.ระบุปัญหาหรือความ
ต๎องการที่มีผลกระทบตํอ 
สังคมรวบรวมวิเคราะห์
ข๎อมูลและแนวคิด  
ที่เกี่ยวข๎องกับปัญหาที่มี
ความซับซ๎อนเพื่อสังเคราะห์
วิธีการเทคนิคในการ
แก๎ปัญหา โดยค านึงถึงความ
ถูกต๎องด๎านทรัพย์สินทาง 
ปัญญา  

   

๓.ออกแบบวิธีการแก๎ปัญหา
โดยวิเคราะหเ์ปรยีบเทียบ
และตดัสินใจเลือกข๎อมูลที่
จ าเป็นภายใต๎เง่ือนไขและ
ทรัพยากรทีม่ีอยู ํ น าเสนอ 
แนวทางการแก๎ปัญหาให๎
ผู๎อื่นเข๎าใจด๎วยเทคนิค หรือ
วิธีการที่หลากหลาย โดยใช๎
ซอฟต์แวร์ชวํยในการ
ออกแบบ วางแผนขนั้ตอน
การท างาน และด าเนินการ
แก๎ปัญหา  

   



สาระท่ี ๔  เทคโนโลยี (มีตํอ)  
   มาตรฐาน ว ๔.๑  เข๎าใจแนวคดิหลกัของเทคโนโลยเํพอ่ืการด ารงชวีติในสงัคมทมํํกีารเปลยี่นแปลง 

อยํางรวดเร็ว ใช๎ความรู๎และทักษะทางด๎านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ ศาสตร์อื่น ๆ เพ่ือแก๎ปัญหาหรือพัฒนา
งานอยํางมีความคิดสร๎างสรรค์ด๎วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช๎เทคโนโลยีอยํางเหมาะสม โดย
ค านึงถึงผลกระทบตํอชีวิต สังคม และสิ่งแวดล๎อม  

ตัวช้ีวัด  
(พื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ความรู้ (K) ทักษะ/กระบวนการ (P) คุณลักษณะฯ (A) 

๔.ทดสอบประเมินผล
วิเคราะห ์และให๎เหตุผล 
ของปัญหาหรือข๎อบกพรํอง
ที่เกิดขึ้นภายใต๎กรอบ
เงื่อนไข หาแนวทางการ
ปรับปรุงแก๎ไขและน าเสนอ
ผลการแก๎ปัญหาพร๎อมทั้ง
เสนอ แนวทางการพัฒนาตํอ
ยอด 

   

๕.ใช๎ความรู๎และทักษะ
เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือ กลไกไฟฟูาและ
อิเล็กทรอนิกส์และ
เทคโนโลยีที่ซับซ๎อนในการ
แก๎ปัญหา หรือพัฒนางานได๎
อยํางถูกต๎องเหมาะสมและ
ปลอดภัย  

   

 
แบบการวิเคราะห์เพื่อจัดท าค าอธิบายรายวิชา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(ชัน้มัธยมศกึษาปีที่ ๔ – ๖) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
สาระท่ี ๔  เทคโนโลยี  

   มาตรฐาน ว ๔.๑  เข๎าใจแนวคดิหลกัของเทคโนโลยเํพอ่ืการด ารงชวีติในสงัคมทมํํกีารเปลยี่นแปลง 
อยํางรวดเร็ว ใช๎ความรู๎และทักษะทางด๎านวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร์ และ ศาสตร์อื่น ๆ เพ่ือแก๎ปัญหาหรือพัฒนา
งานอยํางมีความคิดสร๎างสรรค์ด๎วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช๎เทคโนโลยีอยํางเหมาะสม โดย
ค านึงถึงผลกระทบตํอชีวิต สังคม และสิ่งแวดล๎อม  

ตัวช้ีวัด  
(พื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ความรู้ (K) ทักษะ/กระบวนการ (P) คุณลักษณะฯ (A) 

๑.ประยุกต์ใช๎ความรู๎และ
ทักษะจากศาสตร์ตํางๆ
รวมทั้งทรัพยากรในการท า
โครงงานเพื่อแก๎ปัญหา หรือ
พัฒนางาน  

   

  



แบบการวิเคราะห์เพื่อจัดท าค าอธิบายรายวิชา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๔ – ๖) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
สาระท่ี ๔  เทคโนโลยี  
               มาตรฐาน ว ๔.๑  เข๎าใจแนวคดิหลกัของเทคโนโลยเํพอ่ืการด ารงชวีติในสงัคมทมํํกีารเปลยี่นแปลง 
อยํางรวดเร็ว ใช๎ความรู๎และทักษะทางด๎านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ ศาสตร์อื่น ๆ เพ่ือแก๎ปญัหาหรือพัฒนา
งานอยํางมีความคิดสร๎างสรรค์ด๎วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช๎เทคโนโลยีอยํางเหมาะสม โดย
ค านึงถึงผลกระทบตํอชีวิต สังคม และสิ่งแวดล๎อม 

ตัวช้ีวัด  
(พื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ความรู้ (K) ทักษะ/กระบวนการ (P) คุณลักษณะฯ (A) 

- - - - 

 
แบบการวิเคราะห์เพื่อจัดท าค าอธิบายรายวิชา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๔ – ๖) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
สาระท่ี ๔ เทคโนโลยี  

   มาตรฐาน ว ๔.๒ เข๎าใจและใช๎แนวคิดเชิงค านวณในการแก๎ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอยํางเป็น ขั้นตอน
และเป็นระบบ ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู๎ การท างาน และการแก๎ปัญหาได๎อยํางมี
ประสทิธภิาพรู๎เทําทัน และมีจรยิธรรม  

ตัวช้ีวัด  
(พื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ความรู้ (K) ทักษะ/กระบวนการ (P) คุณลักษณะฯ (A) 

๑.ประยุกต์ใช๎แนวคิดเชิง
ค านวณในการพัฒนา
โครงงานท่ีมีการบรูณาการ
กับวิชาอื่นอยํางสร๎างสรรค์
และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง 

   

 



แบบการวิเคราะห์เพื่อจัดท าค าอธิบายรายวิชา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๔ – ๖) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
สาระท่ี ๔ เทคโนโลยี  

   มาตรฐาน ว ๔.๒ เข๎าใจและใช๎แนวคิดเชิงค านวณในการแก๎ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอยํางเป็น ขั้นตอน
และเป็นระบบ ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู๎ การท างาน และการแก๎ปัญหาได๎อยํางมี
ประสทิธภิาพรู๎เทําทัน และมีจรยิธรรม  

ตัวช้ีวัด  
(พื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ความรู้ (K) ทักษะ/กระบวนการ (P) คุณลักษณะฯ (A) 

๑.รวบรวมวิเคราะห์ข๎อมลู
และใช๎ความรูด๎๎านวิทยาการ
คอมพิวเตอรส์ื่อดิจิทัล
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
แก๎ปัญหาหรือเพิ่มมลูคํา
ให๎กับบริการหรือผลิตภณัฑ์
ที่ใช๎ในชีวิตจริงอยําง
สร๎างสรรค ์

   

 
แบบการวิเคราะห์เพื่อจัดท าค าอธิบายรายวิชา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๔ – ๖) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
สาระท่ี ๔ เทคโนโลยี  

   มาตรฐาน ว ๔.๒ เข๎าใจและใช๎แนวคิดเชิงค านวณในการแก๎ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอยํางเป็น ขั้นตอน
และเป็นระบบ ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู๎ การท างาน และการแก๎ปัญหาได๎อยํางมี
ประสทิธภิาพรู๎เทําทัน และมีจรยิธรรม  

ตัวช้ีวัด  
(พื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ความรู้ (K) ทักษะ/กระบวนการ (P) คุณลักษณะฯ (A) 

๑.ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการน าเสนอและ แบํงปัน
ข๎อมูลอยํางปลอดภัยมี
จริยธรรม และ วิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีมผีลตํอการ
ด าเนินชีวิตอาชีพสังคและ 
วัฒนธรรม 

   

 



  
ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

ที ่ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
๑ มาตรฐาน  ว ๑.๒  ตัวชี้วัด ม.๔/๑, ม.๔/๒, ม.๔/๓,  

       ม.๔/๔, ม.๔/๕ ม.๔/๖, ม.๔/๗, ม.๔/๘, ม.๔/๙,   
       ม.๔/๑๐ ม.๔/๑๑, ม.๔/๑๒ 

๑. เซลล์กับการรักษาดุลยภาพ 

๒ มาตรฐาน  ว ๑.๒  ตัวชี้วัด ม.๔/๒, ม.๔/๓,  
                ม.๔/๔, ม.๔/๕ ม.๔/๖, ม.๔/๗ 

๒. การรักษาดุลยภาพของรํางกายมนุษย์ 

๓ มาตรฐาน  ว ๑.๒  ตัวชี้วัด  ม.๔/๘, ม.๔/๙,   
               ม.๔/๑๐ ม.๔/๑๑, ม.๔/๑๒ 

๓. กระบวนการด ารงชีวิตของพืช 

๔ มาตรฐาน  ว  ๑.๑  ตัวชีว้ัด ม.๔/๑, ม.๔/๒, ม.๔/๓,  
               ม.๔/๔  

๔. ชีวิตมีชีวิตในสิ่งแวดล๎อม ๑ 

๕ มาตรฐาน   ว ๑.๓  ตัวชี้วัด  ม.๔/๑, ม.๔/๒, ม.๔/๓, 
                ม.๔/๔, ม.๔/๕, ม.๔/๖  

๕. พันธุกรรมและวิวัฒนาการ 

๖ มาตรฐาน  ว ๑.๒  ตัวชี้วัด ม.๔/๒, ม.๔/๓,  
                ม.๔/๔, ม.๔/๕ ม.๔/๖, ม.๔/๗ 

๖. การด ารงชีวิตของมนุษย์ 

๗ มาตรฐาน   ว ๑.๓  ตัวชี้วัด  ม.๔/๑, ม.๔/๒, ม.๔/๓, 
                ม.๔/๔, ม.๔/๕, ม.๔/๖  

๗. วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 

๘ มาตรฐาน  ว  ๑.๑  ตัวชีว้ัด ม.๔/๑, ม.๔/๒, ม.๔/๓,  
               ม.๔/๔  

๘. ชีวิตมีชีวิตในสิ่งแวดล๎อม ๒ 

 รวม  ๘  หน่วยการเรียนรู้   ๒๘  ตัวช้ีวัด 



ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
ที ่ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
๑ มาตรฐาน ว ๒.๑ ตัวชี้วัด ม.๕/๑ ม.๕/๒ ม.๕/๓ ม.๕/๔    

           ม.๕/๕ ม.๕/๖ ม.๕/๗ ม.๕/๘ ม .๕/๙ ม.๕/๑๐   
           ม.๕/๑๑ ม.๕/๑๒ ม.๕/๑๓ ม.๕/๑๔ ม.๕/๒๐  
           ม.๕/๒๑ ม.๕/๒๒ ม.๕/๒๓ ม .๕/๒๔ ม.๕/๒๕   

๑. โครงสร๎างของอะตอม 

๒ มาตรฐาน ว ๒.๑ ตัวชี้วัด ม.๕/๑ ม.๕/๒ ม.๕/๓ ม.๕/๔    
           ม.๕/๕ ม.๕/๖ ม.๕/๗ ม.๕/๘ ม .๕/๙ ม.๕/๑๐   
           ม.๕/๑๑ ม.๕/๑๒ ม.๕/๑๓ ม.๕/๑๔ ม.๕/๒๐ 
           ม.๕/๒๑ ม.๕/๒๒ ม.๕/๒๓ ม.๕/๒๔ ม.๕/๒๕  

๒. พันธะเคมีกับการเกิดสารประกอบ 

๓ มาตรฐาน ว ๒.๑ ตัวชี้วัด ม.๕/๑ ม.๕/๒ ม.๕/๓ ม.๕/๔    
           ม.๕/๕ ม.๕/๖ ม.๕/๗ ม.๕/๘ ม .๕/๙ ม.๕/๑๐   
           ม.๕/๑๑ ม.๕/๑๒ ม.๕/๑๓ ม.๕/๑๔ ม.๕/๒๐  
           ม.๕/๒๒ ม.๕/๒๓ ม.๕/๒๔ ม.๕/๒๕    

๓. ปฎิกิริยาเคมีและอัตราการเกิดปฎิกิริยา
เคมี 

๔ มาตรฐาน ว ๒.๑ ตัวชี้วัด ม.๕/๑๐ ม.๕/๑๑ ม.๕/๑๒ 
            ม.๕/๑๔ ม.๕/๑๕ ม.๕/๑๖ ม.๕/๑๗ ม.๕/๑๘  
            ม.๕/๑๙  

๔. สารพอลิเมอร์ 

๕ มาตรฐาน  ว 2.2 ตัวชี้วัด  ม.5/1, ม.5/2, ม. 5/3,    
             ม.5/4 

๕. แรงและชนิดของแรง 

๖ มาตรฐาน  ว  2.2 ตัวชี้วัด  ม.5/5, ม.5/6, ม.5/7, 
               ม.5/8,ม.5/9,ม.5/10 

๖. การเคลื่อนที่ 

๗ มาตรฐาน  ว  2.3  ตัวชี้วัด  ม.5/1, ม.5/2, ม.5/3,  
              ม.5/4, ม.5/5, ม.5/6, ม.5/7, ม.5/8,  
             ม.5/9,  ม.5/10 ม.5/11, ม.5/12 

๗. คลื่นและคลื่นเสียง 

๘ มาตรฐาน  ว  2.2 ตัวชี้วัด ม.5/5, ม.5/6, ม.5/7,  
               ม.5/8,ม.5/9,ม.5/10 

๘. คลื่นแมํเหล็กไฟฟูา 

๙ มาตรฐาน  ว 2.3 ตัวชี้วัด  ม.5/1, ม.5/2, ม.5/3 ๙. พลังงานนิวเคลียร์ 
๑๐ มาตรฐาน ว  ๒.๑  ตัวชี้วัด ม.๕/๒๔  ม.๕/๒๕   ๑๐. กัมมันตภาพรังสี 

รวม  ๑๐   หน่วยการเรียนรู้  ๔๗   ตัวช้ีวัด 
 



 ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ 
ที ่ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
๑ มาตรฐาน ว 3.1  ตัวชี้วัด  ม.6/1, ม.6/2, ม.6/3,  

               ม.6/4, ม.6/5, ม.6/6, ม.6/7, ม.6/8,  
               ม.6/9,ม.6/10  

๑. เอกภพ 

๒ มาตรฐาน ว 3.1  ตัวชี้วัด  ม.6/1, ม.6/2,ม.6/3,  
              ม.6/4, ม.6/5, ม.6/6, ม.6/7, ม.6/8,          

๒. ดาวฤกษ์ 
           

๓ มาตรฐาน ว 3.1  ตัวชี้วัด   ม.6/8, ม.6/9,ม.6/10  ๓. ก าเนิดระบบสุริยะ 
๔ มาตรฐาน ว 3.1  ตัวชี้วัด  ม.6/10  ๔. เทคโนโลยีอวกาศ 
๕ มาตรฐาน ว   ตัวชีว้ัด 3.2  ม.6/1, ม.6/2, ม.6/3,  ๕. โครงสร๎างโลก 
๖ มาตรฐาน ว   ตัวชีว้ัด 3.2  ม.6/1, ม.6/2, ม.6/3,  

                 ม.6/4, ม.6/5, ม.6/6 
๖. โลกและการเปลี่ยนแปลง 

๗ มาตรฐาน ว   ตัวชีว้ัด 3.2  ม.6/1, ม.6/2, ม.6/3, 
                ม.6/4, ม.6/5, ม.6/6, ม.6/7, ม.6/8,   
                ม.6/9, ม.6/10 ม.6/11, ม.6/12,  
                ม.6/13, ม.6/14 

๗. ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา 

๘ มาตรฐาน  ว   ตัวชีว้ัด 3.2  ม.6/6, ม.6/7, ม.6/8, 
                ม.6/9,ม.6/10 ม.6/11, ม.6/12,  
                ม.6/13, ม.6/14 

๘. ธรณีภาค 

รวม  ๘   หน่วยการเรียนรู้ ๒๔  ตัวช้ีวัด 



โครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔   เวลา ๘๐  ชั่วโมง   ๒.๐  หน่วยกิต    

(ภาคเรียนที่ ๑  และภาคเรียนที่ ๒) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ภาคเรียนที่ ๑ 

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการรียนรู้/
ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ เวลา  
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

๑ เซลล์กับการรักษาดุลย
ภาพของสิ่งมีชีวิต 

มาตรฐาน  ว ๑.๒  
ตัวชี้วัด ม.๔/๑, ม.๔/
๒, ม.๔/๓,  ม.๔/๔, 
ม.๔/๕ ม.๔/๖, ม.๔/
๗, ม.๔/๘, ม.๔/๙,  
ม.๔/๑๐ ม.๔/๑๑, 
ม.๔/๑๒ 

- โครงสร๎างของเซลล์ 
- กล๎องจุลทรรศน์ 
- การล าเลียงสารผํานเซลล์ 

  

๒ การรักษาดุลยภาพของ
รํางกายมนุษย์ 

มาตรฐาน  ว ๑.๒  
ตัวชี้วัด ม.๔/๒, ม.๔/
๓, ม.๔/๔, ม.๔/๕ ม.
๔/๖, ม.๔/๗ 

- การรักษาดุลยภาพของน้ าและ
สารในรํางกาย 
- การรักษาดุลภาพของกรด – 
เบสในเลือด 
- การรักษาอุณหภูมิในรํางกาย 
- ระบบภูมิคุ๎มกัน 

  

๓  กระบวนการด ารงชีวิต
ของพืช 

มาตรฐาน  ว ๑.๒  
ตัวชี้วัด  ม.๔/๘, ม.
๔/๙,  ม.๔/๑๐ ม.๔/
๑๑, ม.๔/๑๒ 

- สารอินทรีย์ในพืช 
-  ปัจจัยที่สํงผลตํอการ 
  เจริญเติบโตของของพืช 
- การตอบสนองของพืชตํอสิ่งเร๎า 

  

๔  ชีวิตมีชีวิตใน
สิ่งแวดล๎อม ๑ 

มาตรฐาน  ว  ๑.๑  
ตัวชี้วัด ม.๔/๑, ม.๔/
๒, ม.๔/๓, ม.๔/๔  

- ระบบนิเวศ 
- มนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติ 
  และสิ่งแวดล๎อม 

  

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
 

 
 



ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔   ภาคเรียนที่ ๒ 
ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

๑  พันธุกรรมและ
วิวัฒนาการ 

มาตรฐาน ว ๑.๓  
ตัวชี้วัด ม.๔/๑, ม.๔/
๒, ม.๔/๓,ม.๔/๔, ม.
๔/๕, ม.๔/๖  

- การถํายทอดลักษณะทาง 
  พันธุกรรม 
- ยีนกับการควบคุมลักษณะทาง 
  พันธุกรรม 
- การเปลี่ยนแปลงทาง 
  พันธุกรรม 
- เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ 
- วิวัฒนาการและความหลาย  
  หลายของสิ่งมีชีวิต 
- สืบคน๎และอภิปรายเกี่ยวกับ 
 ความก๎าวหน๎าและการน า 
 ความรู๎ทางเทคโนโลยีดีเอ็นเอ 
 มาประยุกต์ด๎านตํางๆ ความ 
 ปลอดภัยทางชีวาพและ 
 ผลกระทบทางด๎านสังคมใน 
 ภูมิภาคอาเซียน 

  

๒ การด ารงชีวิตของ
มนุษย์ 

มาตรฐาน  ว ๑.๒  
ตัวชี้วัด ม.๔/๒, ม.๔/
๓, ม.๔/๔, ม.๔/๕ ม.
๔/๖, ม.๔/๗ 

-  การรักษาดุลยภาพตํางๆของ
รํางกายมนุษย์ 
-  รนะบบภูมิค๎ุมกันของรํางกาย
มนุษย์ 

  

๓  วิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต 

มาตรฐาน  ว  ๑.๓  
ตัวชี้วัด ม.๔/๑, ม.๔/
๒, ม.๔/๓, ม.๔/๔, 
ม.๔/๕, ม.๔/๖  

- ความหลายหลายของสิ่งมีชีวิต 
- วิวัฒนาการตํางๆของสิ่งมีชีวิต 
- การคัดเลือกโดยธรรมชาติของ
สิ่งมีชีวิต 

  

๔  ชีวิตมีชีวิตใน
สิ่งแวดล๎อม ๒ 

มาตรฐาน  ว  ๑.๑  
ตัวชี้วัด ม.๔/๑, ม.๔/
๒, ม.๔/๓,  ม.๔/๔  

- การน าเสนอแนวทางการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และการแก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อม
ในระดับท๎องถิ่นและ
ระดับประเทศ 

  

รวม ๔๐ ๑๐๐ 



โครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร ์
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕   เวลา ๘๐  ชั่วโมง   ๒.๐  หน่วยกิต    

(ภาคเรียนที่ ๑  และภาคเรียนที่ ๒) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  ภาคเรียนที่ ๑ 

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการรียนรู้/
ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ เวลา  
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

๑  โครงสร๎างของ
อะตอม 

มาตรฐาน ว ๒.๑ ตัวชี้วัด 
ม.๕/๑ – ๒๕  

- การพัฒนาแบบจ าลอง 
  อะตอม 
- อนุภาคมูลฐานของอะตอม 
- ตารางธาตุ 
- การเรียกชื่อธาตุ 

  

๒  พันธะเคมีกับการเกิด
สารประกอบ 

มาตรฐาน ว ๒.๑ ตัวชี้วัด 
ม.๕/๑ – ๒๕ 

- การเกิดพันธะเคมี 
- พันธะไอออนิก 
- พันธะโคเวเลนด์ 
- พันธะโลหะ 
- ความสัมพันธ์ระหวํางจุด 
 หลอมเหลว จุดเดือด แรงยึด 
 เหนี่ยวระหวําอนุภาคกับ 
 สถานะของสารและพันธะเคมี 

  

๓  ปฎิกิริยาเคมีและ
อัตราการเกิด
ปฎิกิริยาเคมี 

มาตรฐาน ว ๒.๑ ตัวชี้วัด 
ม.๕/๑ – ๒๕  

- การเกิดปฎิกิริยาเคมี 
- การเขียนสมการเคมี 
- ชนิดของปฎิกิริยาเคมีที่ควร 
  ทราบ 
- ปฎิกิริยาเคมีที่พบใน 
  ชีวิตประจ าวัน 
- ผลกระทบของปฎิกิริยาเคมีที่ 
  มีตํอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม 
- ความหมายของอัตราการเกิด 
 ปฎิกิริยาเคมี 
- การหาอัตราการเกิดปฎิกิริยา 
  เคมี 
- อธิบายการเกิดปฎิกิริยาเคมี 
   และพลังงานของปฎิกิริยา 
- ปัจจัยที่มีผลตํออัตราการเกิด 
  ปฎิกริิยาเคมี 
- การควบคุมอัตราการเกิด 
  ปฎิกิริยาเคมีใน 
   ชีวิตประจ าวัน 

  



ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  ภาคเรียนที่ ๑ (มีต่อ) 
ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

๔  สารพอลิเมอร์ มาตรฐาน ว ๒.๑ ตัวชี้วัด 
ม.๕/๑๐ ม.๕/๑๑ ม.๕/
๑๒ม.๕/๑๔ ม.๕/๑๕ ม.
๕/๑๖ ม.๕/๑๗ ม.๕/๑๘  
ม.๕/๑๙  

- ความหมายของพอลิเมอร 
- การเกิดพอลิเมอร์ 
- โครงสร๎างของพอลิเมอร์ 
- พอลิเมอร์ที่ใช๎ใน 
  ชีวิตประจ าวัน 
- พอลิเมอร์กับคุณภาพชีวิต 
  และความปลอดภัย 

  

๕  แรงและชนิดของแรง มาตรฐาน  ว 2.2 
ตัวชี้วัด  ม.5/1, ม.5/2, 
ม. 5/3, ม.5/4 

- แรงและชนิดของแรง 
- แรงโน๎มถํวง 
- แรงไฟฟูา 
- แรงแมํเหล็ก 
- แรงนิวเคลียร์ 

  

 รวม ๔๐ ๑๐๐ 



 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ภาคเรียนที่ ๒ 
ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

๑ การเคลื่อนที่ มาตรฐาน  ว  2.2 
ตัวชี้วัด  ม.5/5, ม.
5/6, ม.5/ม.5/8,ม.
5/9,ม.5/10 

- การเคลื่อนที่ในชีวิต 
- การเคลื่อนที่ในแนวตรงใน ๑  
  มิต ิ
- ปริมาณตํางๆท่ีเกี่ยวกับการ 
  เคลื่อนที่ 
- การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 
- การเคลื่อนที่เป็นวงกลม 
- การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก 
  อยํางงําย 

  

๒ คลื่นและคลื่นเสียง มาตรฐาน  ว  2.3  
ตัวชี้วัด  ม.5/1, ม.
5/2, ม.5/3, ม.
5/4, ม.5/5, ม.
5/6, ม.5/7, ม.
5/8, ม.5/9,  ม.
5/10 ม.5/11, ม.
5/12 

- ธรรมชาติของคลื่น 
- ชนิดของคลื่น 
- สํวนประกอบของคลื่น 
- สมบัติของคลื่น 
- ธรรมชาติของคลื่นเสียง 
- สมบัติและปรากฎการณ์ของ 
  คลื่นเสียง 
- เสียงกับการได๎ยิน 
- บิตส์ของเสียง 
- มลพิษของเสียง 

  

๓ คลื่นแมํเหล็กไฟฟูา มาตรฐาน  ว  2.2 
ตัวชี้วัด ม.5/5, ม.
5/6, ม.5/7, ม.
5/8,ม.5/9,ม.5/10 

- ธรรมชาติของคลื่น 
  แมํเหล็กไฟฟูา 
- สเปกตรัมของคลื่น 
  แมํเหล็กไฟฟูา 
- ประโยชน์ของคลื่น 
  แมํเหล็กไฟฟูา 
- อันตรายจากคลื่น 
  แมํเหล็กไฟฟูา 

  

๔ พลังงานนิวเคลียร์ มาตรฐาน  ว 2.3 
ตัวชี้วัด  ม.5/1, ม.
5/2, ม.5/3 

- โครงสร๎างอะตอม 
- นิวเคลียส 
- พลังงานยึดเหนี่ยว 
- ปฎิกิริยานิวเคลียร์ 
- การน าไปใช๎ประโยชน์และโทษ 
  ตํอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม 

  

๕  กัมมันตภาพรังสี มาตรฐาน ว  ๒.๑  
ตัวชี้วัด ม.๕/๒๔   
ม.๕/๒๕   

- การค๎นพบกัมมันตรังสี 
- ชนิดของรังสี 
- สมบัติของรังสี 

  

 

 



ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  ภาคเรียนที่ ๒ (มีต่อ) 
ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

   - นิวเคลียสของธาตุกัมมันตรังสี 
- ประโยชน์และโทษของ 
  กัมมันตรังสี 

  

 รวม ๔๐ ๑๐๐ 
 
 



ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  ภาคเรียนที่ ๑  
ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

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

- เอกภพวิทยาในอดีต 
- ก าเนิดเอกภพ 
- กาแล็กซี่ 
 

  

๒ ดาวฤกษ์ 
           

มาตรฐาน ว 3.1  
ตัวชี้วัด  ม.6/1, ม.
6/2,ม.6/3, ม.6/4, 
ม.6/5, ม.6/6, ม.
6/7, ม.6/8,          

- วิวัฒนาการของดาวฤกษ์ 
- ก าเนิดและวิวัฒนาการของดวง 
  อาทิตย์ 
- ความสํองสวํางและโชติมาตร 
  ของดาวฤกษ์ 
- สีและอุณหภูมิของดาวฤกษ์ 
- ระยะหํางของดาวฤกษ์ 
- เนบิวลําแหลํงก าเนิดของดาว 
  ฤกษ์ 
- ระบบดาวฤกษ์  
- มวลของดาวฤกษ์ 

  

๓ ก าเนิดระบบสุริยะ มาตรฐาน ว 3.1  
ตัวชี้วัด   ม.6/8, ม.
6/9,ม.6/10  

- ก าเนิดระบบสุริยะ 
- เขตของบริวารของดวงอาทิตย์ 
- ดวงอาทิตย์ 

  

๔ เทคโนโลยีอวกาศ มาตรฐาน ว 3.1  
ตัวชี้วัด  ม.6/10  

- กล๎องทรรศน์ 
- การขนสํงและการโคจรของ 
  ดาวเทียม 
- ระบบขนสํงอวกาศ 
- การใช๎ประโยชน์จาก 
  เทคโนโลยีอวกาศ 

  

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
 



ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  ภาคเรียนที่ ๒ 
ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

๑ โครงสร๎างโลก มาตรฐาน ว ๓.๒  
ตัวชี้วัด ม.6/1, ม.
6/2, ม.6/3,  

- ศึกษาโครงสร๎างโลกจากคลื่น 
  ไหวสะเทือน 

  

๒ โลกและการ
เปลี่ยนแปลง 

มาตรฐาน ว  3.2   
ตัวชี้วัด  ม.6/1, ม.
6/2, ม.6/3,  ม.6/4, 
ม.6/5, ม.6/6 

- หลักฐานและสมมติฐานการ 
  เคลื่อนที่ของทวีปของเวเก 
  เนอร ์
- หลักฐานและข๎อมูลทาง 
  ธรณีวิทยาอ่ืนๆที่สนับสนุน 
  การเคลื่อนที่ของทวีป 
- กระบวนการที่ท าให๎เกิดการ 
  เคลื่อนที่ของแผํนธรณี 
- ลักษณะการเคลื่อนที่ของ 
  แผํนธรณี 
- การเปลี่ยนลักษณะของ 
  เปลือกโลก 

  

๓  ปรากฏการณ์ทาง
ธรณีวิทยา 

มาตรฐาน ว  3.2   
ตัวชี้วัด  ม.6/1 – ๑๔ 

- แผํนดินไหว 
- ภูเขาไฟ 

  

๔ ธรณีภาค มาตรฐาน  ว 3.2    
ตัวชี้วัด  ม.6/6, ม.
6/7, ม.6/8,ม.6/9,ม.
6/10 ม.6/11, ม.
6/12, ม.6/13, ม.
6/14 

- การเปลี่ยนแปลงของโลก
ตามทฤษฎีการแปรสันฐาน
แผํนธรณีภาค 
- การาเปลี่ยนแปลงทางธรณี
ภาคของโลก 
- การแตกออกเป็นแผํนใหญํ
ของธรณีภาค 

  

รวม ๔๐ ๑๐๐ 
 

 



การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
มาตรฐานการเรียนรู้            มาตรฐาน  ว ๑.๒  เข๎าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หนํวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การล าเลียงสารเข๎าและออกจากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร๎างและ  
                                                                  หนา๎ที่ของระบบตําง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ท างานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร๎างและหน๎าที่ของอวัยวะตํางๆ ของ 

                                                                  พืชที่ท างานสัมพันธ์กัน รวมทั้งน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์   
 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้      มาตรฐาน  ว ๑.๒  ตัวชี้วัด ม.๔/๑, ม.๔/๒, ม.๔/๓,  ม.๔/๔, ม.๔/๕ ม.๔/๖, ม.๔/๗, ม.๔/๘, ม.๔/๙,  ม.๔/๑๐ ม.๔/๑๑, ม.๔/๑๒ 
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
* สารตํางๆเคลื่อนที่ผํานเข๎า
และออกจากเซลล์ตลอดเวลา 
เซลล์จึงต๎องมีการรักษาดุลย
ภ า พ เ พ่ื อ ใ ห๎ รํ า ง ก า ย ข อ ง
สิ่งมีชีวิตด ารงชีวิตได๎ตามปกติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* อธิบายเกี่ยวกับการเคลื่อนที่
ของสารผํานเซลล์ 
* อธิบายกลไกในการรักษาดุลย
ภาพของเซลล์ในสิ่งมีชีวิต 
* ท าการท าลอลเพ่ือศึกษาการ
เคลื่อนที่ของสารผํานเซลล์ 
* ท าแบบทดสอบความเข๎าใจ
ท๎ายการเรียน 
* แบบทดสอบกํอนและหลัก
เรียน 
* ใบความรู๎  ใบงาน 

ประเด็นการประเมิน 
- การเขียนอธิบายเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน 
- การเขียนสรุปองค์ความรูเ๎รื่องที่เรียน 
- ท าการทดลอง 
- ท าแบบทดสอบตรวจสอบความเข๎าใจ 
- ท าแบบทดสอบกํอนแลพะหลังเรียน 
เคร่ืองมือ 
- แบบประเมินผลงาน 
- แบบทดสอบกํอนและหลังเรยีน 
เกณฑ์การประเมินชิน้งาน 
๑ = ช้ินงานไมํครบถ๎วน 
๒ = ช้ินงานมีความถูกต๎อง ครบถว๎นแตํ 
      ไมํตรงตามจดุประสงค ์
๓ = ช้ินงานมีความถูกต๎อง ครบถว๎น  
       ตรงจุดประสงค ์
๔ = ช้ินงานมีความถูกต๎อง ครบถว๎น  
      ตรงตามจุดประสงค์และมีการ 
      สร๎างสรรคผ์ลงาน 

วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู๎ (๕E) ๑. เซลล์กับการ
รักษาดลุยภาพ
ของสิ่งมีชีวิต 

 



การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
มาตรฐานการเรียนรู้            มาตรฐาน  ว ๑.๒  เข๎าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หนํวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การล าเลียงสารเข๎าและออกจากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร๎างและ  
                                                                  หนา๎ที่ของระบบตําง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ท างานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร๎างและหน๎าที่ของอวัยวะตําง ๆ ของ 

                                                                  พืชที่ท างานสัมพันธ์กนั รวมทั้งน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้  มาตรฐาน  ว ๑.๒  ตัวชี้วัด ม.๔/๒, ม.๔/๓, ม.๔/๔, ม.๔/๕ ม.๔/๖, ม.๔/๗ 
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
* สารตํางๆเคลื่อนที่ผํานเข๎า
และออกจากเซลล์ตลอดเวลา
เซลล์จึงจ าเป็นต๎องมีการรักษา
ดุลยภาพเพ่ือให๎รํางกายของ
สิ่งมีชีวิตด ารงชีวิตได๎ตามปกติ 
* ไตเป็นอวัยะส าคัญในกาสร
รักษาดลุยภาพของน้ าและสาร
ตํางๆในรํางกายซึ่งมีโครงสร๎าง
และการท างานรํวมกับอวัยะ
อ่ืนๆ 
* การรักษาดุยลภาพและเบส
ในเลือดอุณหภูมิในรํางกาย 
*ระบบภูมิคุ๎มกัน 
 
 
 
 

* อธิบายเกี่ยวกับการรักษาดุลย
ภาพของน้ าและสารในรํางกาย 
* อธิบายเกี่ยวกับการรักษาดุลย
ภาพของกรด-เบสในเลือด 
* อธิบายการักษาดุบยภาพของ
อุณหภูมิในรํางกาย 
* อ ธิ บ า ย เ กี่ ย ว กั บ ร ะ บ บ
ภูมิค๎ุมกันของรํางกาย 
* ท าการทดลองเกี่ยวกับความ
เป็นกรด-เบส 
* ท าแบบทดสอบความเข๎าใจ
ท๎ายการเรียน 
* แบบทดสอบกํอนและหลัง
เรียน 
 * ใบความรู๎   ใบงาน 

ประเด็นการประเมิน 
- การเขียนอธิบายเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน 
- การเขียนสรุปองค์ความรูเ๎รื่องที่เรียน 
- ท าการทดลอง 
- ท าแบบทดสอบตรวจสอบความ
เข๎าใจ 
- ท าแบบทดสอบกํอนแลพะหลังเรียน 
เคร่ืองมอื 
- แบบประเมินผลงาน 
- แบบทดสอบกํอนและหลังเรยีน 
เกณฑ์การประเมินชิน้งาน 
๑ = ช้ินงานไมํครบถ๎วน 
๒ = ช้ินงานมีความถูกต๎อง ครบถว๎น 
     แตํไมํตรงตามจุดประสงค์ 
๓ = ช้ินงานมีความถูกต๎อง ครบถว๎น  
       ตรงจุดประสงค ์
๔ = ช้ินงานมีความถูกต๎อง ครบถว๎น  
      ตรงตามจุดประสงค์และมีการ 
      สร๎างสรรคผ์ลงาน 

วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู๎ (๕E) ๒. การรักษา
ดุลยภาพของ
รํางกายมนุษย์ 

 



การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
มาตรฐานการเรียนรู้            มาตรฐาน  ว ๑.๒  เข๎าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หนํวยพืน้ฐานของสิ่งมีชีวิต การล าเลียงสารเข๎าและออกจากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร๎างและ  
                                                                  หนา๎ที่ของระบบตําง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ท างานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร๎างและหน๎าที่ของอวัยวะตําง ๆ ของ 

                                                                  พืชที่ท างานสัมพันธ์กัน รวมทั้งน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้  มาตรฐาน  ว ๑.๒  ตัวชี้วัด  ม.๔/๘, ม.๔/๙,  ม.๔/๑๐ ม.๔/๑๑, ม.๔/๑๒ 
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
* สารอินทรย์ในพืชที่จ าเป็นตํอ
การเจริญเติบโตของพืช 
* สารอินทรย์ทที่ไมํจ าเป็นตํอ
การเจริญเติบโตของพืช
โดยตรง 
* ปัยจัยที่มีผลตํอการ
เจริญเติบโตของพืช  
* การตอบสนองตํอสิ่งเร๎าของ
พืช 
 
 
 
 
 
 
 
 

* อธิบายสารอินทรย์ที่จ าเป็น
การเจริญเติบโตของพืช 
* อธิบายสารอินทรีย์ที่ไมํจ าเป็น
ตํอการ เจริญ เติบ โตของพืช
โดยตรง 
* อธิบายปัจจัยที่สํงผลตํอการ
เจริญเติบโตของพืช 
* การตอบสนองสิ่งเร๎าของพืช 
* ท าแบบทดสอบความเข๎าใจ
ท๎ายการเรียน 
* แบบทดสอบกํอนและหลัง
เรียน 
* ใบความรู๎  ใบงาน 

ประเด็นการประเมิน 
- การเขียนอธิบายเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน 
- การเขียนสรุปองค์ความรูเ๎รื่องที่เรียน 
- ท าการทดลอง 
- ท าแบบทดสอบตรวจสอบความ
เข๎าใจ 
- ท าแบบทดสอบกํอนแลพะหลังเรียน 
เคร่ืองมือ 
- แบบประเมินผลงาน 
- แบบทดสอบกํอนและหลังเรยีน 
เกณฑ์การประเมินชิน้งาน 
๑ = ช้ินงานไมํครบถ๎วน 
๒ = ช้ินงานมีความถูกต๎อง ครบถว๎น 
       แตํไมํตรงตามจดุประสงค ์
๓ = ช้ินงานมีความถูกต๎อง ครบถว๎น  
       ตรงจุดประสงค ์
๔ = ช้ินงานมีความถูกต๎อง ครบถว๎น  
      ตรงตามจุดประสงค์และมีการ 
      สร๎างสรรคผ์ลงาน 

วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู๎ (๕E) ๓. กระบวนการ
ด ารงชีวิตของพืช 

 



การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
มาตรฐานการเรียนรู้                 มาตรฐาน ว ๑.๑ เขา๎ใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหวํางสิ่งไมํมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและ ความสัมพันธ์ระหวํางสิ่งมีชีวิตกับ 
                                                                 สิ่งมชีีวิตตําง ๆ ในระบบนิเวศ การถาํยทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหา 
                                                                 และผลกระทบที่มีตํอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก๎ไขปัญหา 
                                                                 สิ่งแวดล๎อมรวมทั้งน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์   
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้  มาตรฐาน ว ๑.๑ ตัวชี้วัด ม.๔/๑, ม.๔/๒, ม.๔/๓, ม.๔/๔ 
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
* ระบบนิเวศในธรรมชาติจะมี
ความสมดุลได๎ก็ตํอเมื่อมีสภาพ
ในธรรมชาติจะมีความสมดุลได๎
ก็ตํอเมื่อมีสภาพแวดล๎อมตํางๆ
ที่ เ อ้ื อ ตํ อ อ า น ว ย ตํ อ ก า ร
ด ารงชีวิตชนิดตํางๆในระบบ
นิ เ ว ศ จ น ท า ใ ห๎ เ กิ ด ค ว า ม
หลากหลายของระบบนิเวศบน
โลก 
* เมื่อระบบนิเวศเสียสมดุลจะ
เกิดการเปลี่ยนแปลงแทนที่
เกิดขึ้นในระบบนิเวศซึ่งยํอม
สํ ง ผ ล ตํ อ ท า ใ ห๎ เ กิ ด ก า ร
เปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมี
ชิวตในระบบนิเวศนั้นด๎วย 
 
 

* อธิบายเกี่ยวกับระบบนิเวศ 
* อธิบายเกี่ ยวกับมนุษย์กับ
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล๎อม 
* ท าแบบทดสอบความเข๎าใจ
ท๎ายการเรียน 
* แบบทดสอบกํอนและหลัง
เรียน 
* ใบความรู๎ ใบงาน  

ประเด็นการประเมิน 
- การเขียนอธิบายเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน 
- การเขียนสรุปองค์ความรูเ๎รื่องที่เรียน 
- ท าการทดลอง 
- ท าแบบทดสอบตรวจสอบความ
เข๎าใจ 
- ท าแบบทดสอบกํอนแลพะหลังเรียน 
เคร่ืองมือ 
- แบบประเมินผลงาน 
- แบบทดสอบกํอนและหลังเรยีน 
เกณฑ์การประเมินชิน้งาน 
๑ = ช้ินงานไมํครบถ๎วน 
๒ = ช้ินงานมีความถูกต๎อง ครบถว๎น 
      แตํไมํตรงตามจุดประสงค ์
๓ = ช้ินงานมีความถูกต๎อง ครบถว๎น  
       ตรงจุดประสงค ์
๔ = ช้ินงานมีความถูกต๎อง ครบถว๎น  
      ตรงตามจุดประสงค์และมีการ 
      สร๎างสรรคผ์ลงาน 

วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู๎ (๕E) ๔. ชีวิตมีชีวิตใน
สิ่งแวดล๎อม ๑ 



การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
มาตรฐานการเรียนรู้                มาตรฐาน ว ๑.๓ เข๎าใจกระบวนการและความส าคัญของการถํายทอดลักษณะทางพันธุกรรมสารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผล 

                     ตํอสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้  มาตรฐาน ว ๑.๓ ตัวชี้วัด ม.๔/๑, ม.๔/๒, ม.๔/๓,ม.๔/๔, ม.๔/๕, ม.๔/๖ 
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
* สิ่งมีชีวิตมีการถํายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรมจากพํอ
แมํสูํรุํนลูกหลานได๎ ซึ่งสังเกต
ได๎ลักษณะที่ปรากฎดีเอ็นเอ
เป็นนิวคลีโอไทด์สายยาวสอง
สาวพันกันเป็นเกลียวคูํวนขวา 
แตํละสายประกอบด๎วยนิวคลี
โ อ ไทด์ นั บ ล๎ านหนํ ว ยซึ่ ง มี
โครงสร๎างประกอบด๎วยน้ าตาล
เพนโทส ในโตรเจนเบสสี่ชนิด
และหมูํฟอสเฟตโดยที่ล าดับ
เบสของนิ วคลี โ อ ไทด์ จะมี
ข๎อมูลทางพันธุกรรมบันทึกอยูํ 
* มิ ว เ ท ชั่ น เ ป็ น ก า ร
เปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมใน
ระดับยีนหรือโครโมโซมซึ่งเป็น
ผลมาจากการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นกับดี เ อ็นเอ โดยมิ ว
เทชั่นที่เกิดในเซลล์สืบพันธุ์สา 

* อธิบายกระบวนการถํายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรม 
* อธิบายกฎข๎อที่ ๑ – ๒ ของ
เมนเดล 
* อธิยบายโครงสร๎างของดีเอ็น
เอ 
* อธิบายเกี่ยวกับมิวเทชั่นใน
สิ่งมีชีวิต 
* อธิบายความแปรผันทาง
พันธุกรรมที่มีผลตํอความ
หลากหลายทางชฃีวภาพ 
* อธิบายกระบวนการทาง
เทคโนโลยีชีวภาพด๎านตํางๆ 
* อธิบายผลของ
เทคโนโลยีชีรวภาพที่มีตํอ
มนุษย์และสิ่งแวดล๎อม 
* อ ธิ บ า ย แ น ว ท า ง ก า ร น า
เทคโนโลยีไปใช๎ประโยชน์ตํอ
สิ่งแวดล๎อม 

ประเด็นการประเมิน 
- การเขียนอธิบายเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน 
- การเขียนสรุปองค์ความรูเ๎รื่องที่เรียน 
- ท าการทดลอง 
- ท าแบบทดสอบตรวจสอบความ
เข๎าใจ 
- ท าแบบทดสอบกํอนแลพะหลังเรียน 
เคร่ืองมือ 
- แบบประเมินผลงาน 
- แบบทดสอบกํอนและหลังเรยีน 
เกณฑ์การประเมินชิน้งาน 
๑ = ช้ินงานไมํครบถ๎วน 
๒ = ช้ินงานมีความถูกต๎อง ครบถว๎น
แตํ ไมํตรงตามจุดประสงค ์
๓ = ช้ินงานมีความถูกต๎อง ครบถว๎น  
       ตรงจุดประสงค ์
๔ = ช้ินงานมีความถูกต๎อง ครบถว๎น  
      ตรงตามจุดประสงค์และมีการ 
      สร๎างสรรคผ์ลงาน 

วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู๎ (๕E) ๕. พันธุกรรม
และวิวัฒนาการ 



การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ (มีต่อ) 
มาตรฐานการเรียนรู้                มาตรฐาน ว ๑.๓ เข๎าใจกระบวนการและความส าคัญของการถํายทอดลักษณะทางพันธุกรรมสารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผล 

                     ตํอสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้  มาตรฐาน ว ๑.๓ ตัวชี้วัด  ม.๔/๑, ม.๔/๒, ม.๔/๓,ม.๔/๔, ม.๔/๕, ม.๔/๖ 
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
สามารถถํายทอดไปสูํลูกและ 
หลานได ๎
* ความแปรผันทางพันธุกรรม
ท า ให๎ สิ่ งมี ชี วิ ตที่ เ กิ ด ใหมํ มี
ลั ก ษ ณ ะ ที่ แ ต ก ตํ า ง กั น
หลากหลายชนิดกํอให๎เกิดเป็น
ความหลากหลายทางชีรวภาพ 
* มนุษย์น าความรู๎ทาง
เทคโนโลยีชีวภาพด๎านพันธุ
วิศวกรรม การโคลนและการ
เพาะเลี้ยงเนื่อเยื่อมาใช๎ในการ
พัฒนาให๎เกิดความก๎าวหน๎าใน
ด๎านตํางๆมากข้ึนและ
แพรํหลาย 

* อธิบายความหลากหลายของ
ระบบนิเวศ 
* อธิบายกลไกการรักษาสมดุล
ของระบบนิเวศ 
* อ ธิ บ า ย ผ ล ข อ ง ค ว า ม
หลากหลายทางชีวภาพที่มีตํอ
มนุษย์และสิ่งแวดล๎อม 
* ท าแบบทดสอบความเข๎าใจ
ท๎ายการเรียน 
* แบบทดสอบกํอนและหลัง
เรียน 
* ใบความรู๎ ใบงาน 

   

 



การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
มาตรฐานการเรียนรู้            มาตรฐาน  ว ๑.๒  เข๎าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หนํวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การล าเลียงสารเข๎าและออกจากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร๎างและ  
                                                                  หนา๎ที่ของระบบตําง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ท างานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร๎างและหน๎าที่ของอวัยวะตําง ๆ ของ 

                                                                  พืชที่ท างานสัมพันธ์กัน รวมทั้งน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้  มาตรฐาน  ว ๑.๒  ตัวชี้วัด ม.๔/๒, ม.๔/๓, ม.๔/๔, ม.๔/๕ ม.๔/๖, ม.๔/๗ 
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
* การด ารงชีวิตของมนุษย์
จ าเป็นต๎องมีการรักษาดุลย
ภาพตํางๆของรางกาย ทั้งการ
รักษาดุลยภาพของน้ าและแรํ
ธาตุในรํางกายโดยอาศัยการ
ท างานของไตในการกรองแด
ละดูดกลับสารที่มีประโยชน์ 
การรักษาดุลยภาพกรดเบสใน
เลือดโดยอาศัยการท างานของ
ไตและปอด การรักษาของ
อุณหภูมิในรํางกายโดยอาศัย
ก า ร ท า ง า น ข อ ง ร ะ บ บ
หมุนเวียนเลือด ตํอมเหงื่ อ 
และกล๎ามเนื้อโครงรําง 
 
 
 
 

* อธิบายการรักษาดุลยภาพ
ตํางๆของรํางกาย  
* อธิบายการท างานของไตและ
ปอด 
* การรักษาอุณหภูมิในรํางกาย
โดยการอาศัยการท างานของ
ระบบหมุนเวียนเลือด ตํอม
เหงื่อ และกล๎ามเนื้อโครงรําง 
* อธิบายรํ า งกายมนุษย์ที่ มี
กลไกตอบสนองตํอเชื้อโรคและ
สิ่งแปลกปลอมที่เข๎าสูํรํางกาย
ทั้งแบบที่ไมํจ าเพาะและแบบที่
จ าเพาะ 
* อธิบายเกี่ยกับโรคภาวะภูมิคุ๎น
กันปกพรํอง 
* ท าแบบทดสอบความเข๎าใจท๎าย
การเรียน 
* แบบทดสอบกํอนและหลังเรียน 

ประเด็นการประเมิน 
- การเขียนอธิบายเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน 
- การเขียนสรุปองค์ความรูเ๎รื่องที่เรียน 
- ท าการทดลอง 
- ท าแบบทดสอบตรวจสอบความ 
  เข๎าใจ 
- ท าแบบทดสอบกํอนและหลังเรยีน 
เคร่ืองมือ 
- แบบประเมินผลงาน 
- แบบทดสอบกํอนและหลังเรยีน 
เกณฑ์การประเมินชิน้งาน 
๑ = ช้ินงานไมํครบถ๎วน 
๒ = ช้ินงานมีความถูกต๎อง ครบถว๎น 
      แตํ ไมํตรงตามจดุประสงค ์
๓ = ช้ินงานมีความถูกต๎อง ครบถว๎น  
       ตรงจุดประสงค ์
๔ = ช้ินงานมีความถูกต๎อง ครบถว๎น  
      ตรงตามจุดประสงค์และมีการ 
      สร๎างสรรคผ์ลงาน 

วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู๎ (๕E) ๖. การด ารงชีวิต
ของมนุษย์ 

 



การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  
มาตรฐานการเรียนรู้                มาตรฐาน ว ๑.๓ เข๎าใจกระบวนการและความส าคัญของการถํายทอดลักษณะทางพันธุกรรมสารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผล 

                     ตํอสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์  
ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู๎  มาตรฐาน  ว ๑.๓  ตัวช้ีวัด ม.๔/๑, ม.๔/๒, ม.๔/๓, ม.๔/๔, ม.๔/๕, ม.๔/๖ 
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
* ความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิตในปัจจุบันเป็นผลมา
จากวิวัฒนาการที่มีกลไก
พ้ืนฐานมาจากการคัดเลือกโดย
ธรรมชาติซึงเป็นกระบวนการ
คัดเลือกประชากรสิ่งมีชีวิตที่มี
ลักษณะเหมาะสมกับ
สิ่งแวดล๎อมให๎สามารถ
ด ารงชีวิตและให๎ก าเนิด
ประชากรในรุํนตํอไป โดย
สิ่งมีชีวิตจะอาศัยการ
ปรับเปลี่ยนลักษณะทางสรีระ 
พฤติกรรม และรูปแบบการ
ด ารงชีวิต แตํล าหรับประชากร
ที่ไมํสามารถปรับตัวได๎ก็จะถูก
คัดท้ิงและลดจ านวนไป 
 

* อธิบายกระบวนการคัดเลือก
ตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต 
* อธิบายผลของการคัดเลือก
ต า ม ธ ร ร ม ช า ติ ตํ อ ค ว า ม
หลากหลายทางชีวภาพของ
สิ่งมีชีวิต 
* อธิบายหลักการวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิต 
* เขียนชื่อสปีชีส์ของสิ่งมีชีวิต 
* ท าแบบทดสอบความเข๎าใจ
ท๎ายการเรียน 
* แบบทดสอบกํอนและหลัง
เรียน 
 * ใบความรู๎  ใบงาน 

ประเด็นการประเมิน 
- การเขียนอธิบายเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน 
- การเขียนสรุปองค์ความรูเ๎รื่องที่เรียน 
- ท าการทดลอง 
- ท าแบบทดสอบตรวจสอบความ 
  เข๎าใจ 
- ท าแบบทดสอบกํอนและหลังเรยีน 
เคร่ืองมือ 
- แบบประเมินผลงาน 
- แบบทดสอบกํอนและหลังเรยีน 
เกณฑ์การประเมินชิน้งาน 
๑ = ช้ินงานไมํครบถ๎วน 
๒ = ช้ินงานมีความถูกต๎อง ครบถว๎น 
      แตํ ไมํตรงตามจดุประสงค ์
๓ = ช้ินงานมีความถูกต๎อง ครบถว๎น  
       ตรงจุดประสงค ์
๔ = ช้ินงานมีความถูกต๎อง ครบถว๎น  
      ตรงตามจุดประสงค์และมีการ 
      สร๎างสรรคผ์ลงาน 

วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู๎ (๕E) ๗. วิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิต 

 



การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
มาตรฐานการเรียนรู้            มาตรฐาน  ว ๑.๒  เข๎าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หนํวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การล าเลียงสารเข๎าและออกจากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร๎างและ  
                                                                  หนา๎ที่ของระบบตําง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ท างานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร๎างและหน๎าที่ของอวัยวะตําง ๆ ของ 

                                                                  พืชที่ท างานสัมพันธ์กัน รวมทั้งน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์  
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้  ๑. มาตรฐาน  ว ๑.๒  ตัวชี้วดั ม.๔/๒, ม.๔/๓, ม.๔/๔, ม.๔/๕ ม.๔/๖, ม.๔/๗ 
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
* น าเสนอแนวทางการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและการ
แก๎ไขปัญหาสิ่ วแวดล๎อมใน
ระดั บท๎ องถิ่ นและประดั บ
ประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* อธิบายสภาพปัญหาสิ่งแวด 
ล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
* อธิบายสาเหตุของปัญหา
สิ่ ง แ ว ด ล๎ อ ม แ ล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
* อธิบายความสัมพันธ์ซึ่งกัน
และกันระหวํางสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล๎อม 
* อธิบายผลกระทบของปัญหา
สิ่งแวดล๎อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
* อธิบายการใช๎
ทรัพยากรธรรมชาติตํางๆที่มีอยูํ
อยํางจ ากัดให๎เกิดประโยชน์
สูงสุดและไมํเกิดผลกระทบตํอ
สิ่งแวดล๎อม 
* อธิบายแนวทางในการปูองกัน
แก๎ไขฟื นฟูสิ่งแวดล๎อมให๎กลับ 
มามีสภาพที่สามารถใช๎การได๎ 

ประเด็นการประเมิน 
- การเขียนอธิบายเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน 
- การเขียนสรุปองค์ความรูเ๎รื่องที่เรียน 
- ท าการทดลอง 
- ท าแบบทดสอบตรวจสอบความ
เข๎าใจ 
- ท าแบบทดสอบกํอนแลพะหลังเรียน 
เคร่ืองมือ 
- แบบประเมินผลงาน 
- แบบทดสอบกํอนและหลังเรยีน 
เกณฑ์การประเมินชิน้งาน 
๑ = ช้ินงานไมํครบถ๎วน 
๒ = ช้ินงานมีความถูกต๎อง ครบถว๎น 
     แตํไมํตรงตามจุดประสงค์ 
๓ = ช้ินงานมีความถูกต๎อง ครบถว๎น  
       ตรงจุดประสงค ์
๔ = ช้ินงานมีความถูกต๎อง ครบถว๎น  
      ตรงตามจุดประสงค์และมีการ 
      สร๎างสรรคผ์ลงาน 

วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู๎ (๕E) ๘. ชีวิตมีชีวิตใน
สิ่งแวดล๎อม ๒ 



การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
มาตรฐานการเรียนรู้                มาตรฐาน ว ๒.๑    เข๎าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหวํางสมบัติของสสารกับโครงสร๎างและแรงยึดเหนี่ยวระหวําง  
                                                                อนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคม ี  

ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้  มาตรฐาน  ว  2.1  ตัวชี้วัด ม.5/1, ม.5/2, ม.5/3, ม.5/4, ม.5/5, ม.5/6, ม.5/7, ม.5/8, ม.5/9,ม.5/10 ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13,  
                                                                  ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16,ม.5/17,ม.5/18, ม.5/19, ม.5/20, ม.5/21, ม.5/22, ม.5/23,ม.5/24, ม.5/25  
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
* อะตอมเป็นอนุภาคที่เล็ก
ที่สุดของสาร นักวิทยาศาสตร์
หลายทํ านได๎ศึกษาท าการ
ทดลองแล๎วเสนอแบบจ าลอง
อะตอมท าให๎ทราบยเกี่ยวกับ
อนุภาคมูลฐานภายในอะตอม
ที่ประกอบด๎วยโปรตอนและ
นิวตรอนซึ่งอยูํตรงกลางของ
อะตอมเรียกวํานิวเคลียสและมี
อิเล็กตรอนเคลื่อนที่อยูํรอบๆ 
นิว เคลียสเป็นชั้นๆเรียกวํ า
ร ะ ดั บ พ ลั ง ง า น จ า น ว น
อิเล็กตรอนชั้นนอกสุดแสดง
สมบัติของธาตุในและเลขที่หมูํ
ธาตุ  จ านวนระดับพลังงาน
แสดงต าแหนํ เลขที่ คาบใน
ตาร างธาตุ  ตาร าง ธาตุ ใ น
ปัจจุบันมี ๑๖ หมูํ (หมูํ A_๘  

* อธิบายการพัฒนาแบบจ าลอง
อะตอมแบบตํางๆ 
* อธิบายอนุภาคมูลฐานของ
อะตอมแบบตํางๆ 
* อธิบายและอํานคําตารางธาตุ 
* เรียกชื่อธาตุตามระบบ 
IUPAC 
* ท าแบบทดสอบความเข๎าใจ
ท๎ายการเรียน 
* แบบทดสอบกํอนและหลัง
เรียน  
* ใบความรู๎ ใบงาน 

ประเด็นการประเมิน 
- การเขียนอธิบายเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน 
- การเขียนสรุปองค์ความรูเ๎รื่องที่เรียน 
- ท าการทดลอง 
- ท าแบบทดสอบตรวจสอบความ
เข๎าใจ 
- ท าแบบทดสอบกํอนแลพะหลังเรียน 
เคร่ืองมือ 
- แบบประเมินผลงาน 
- แบบทดสอบกํอนและหลังเรยีน 
เกณฑ์การประเมินชิน้งาน 
๑ = ช้ินงานไมํครบถ๎วน 
๒ = ช้ินงานมีความถูกต๎อง ครบถว๎น 
     แตํไมํตรงตามจุดประสงค์ 
๓ = ช้ินงานมีความถูกต๎อง ครบถว๎น  
       ตรงจุดประสงค ์
๔ = ช้ินงานมีความถูกต๎อง ครบถว๎น  
      ตรงตามจุดประสงค์และมีการ 
      สร๎างสรรคผ์ลงาน 

วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู๎ (๕E)  ๑. โครงสร๎าง
ของอะตอม 



การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ (มีต่อ) 
มาตรฐานการเรียนรู้                มาตรฐาน ว ๒.๑    เข๎าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหวํางสมบัติของสสารกับโครงสร๎างและแรงยึดเหนี่ยวระหวําง  
                                                                อนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคม ี  

ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้  มาตรฐาน  ว  2.1  ตัวชี้วัด ม.5/1, ม.5/2, ม.5/3, ม.5/4, ม.5/5, ม.5/6, ม.5/7, ม.5/8, ม.5/9,ม.5/10 ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13,  
                                                                  ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16,ม.5/17,ม.5/18, ม.5/19, ม.5/20, ม.5/21, ม.5/22, ม.5/23,ม.5/24, ม.5/25  
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิน้งาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
หมูํ และหมูํ B ๘ หมูํ) และมี ๗ 
คาบ จ านวนอนยุภาคมูลฐาน
ขอ ง อ ะต อม ทร า บ ได๎ จ า ก
สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ 

    

 



การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
มาตรฐานการเรียนรู้                มาตรฐาน ว  ๒.๑   เข๎าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหวํางสมบัติของสสารกับโครงสร๎างและแรงยึดเหนี่ยวระหวําง  
                                                                อนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคม ี  

ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้  มาตรฐาน  ว  2.1  ตัวชี้วัด ม.5/1, ม.5/2, ม.5/3, ม.5/4, ม.5/5, ม.5/6, ม.5/7, ม.5/8, ม.5/9,ม.5/10 ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13,  
                                                                  ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16,ม.5/17,ม.5/18, ม.5/19, ม.5/20, ม.5/21, ม.5/22, ม.5/23,ม.5/24, ม.5/25  
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
*  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* อธิบายการเกิดพันธะเคมี 
* อธิบายการเกิดพันธะไอออนิก 
* อธิบายการเกิดพันธะโคเว
เลนต์ 
* อธิบายการเกิดพันธะโลหะ 
* อธิบายความสัมพันธ์ระหวําง
จุดหลอมเหลว จุดเดือด แรงยึค
เหนี่ ย ว ระหวํ า งอนุ ภาคกั บ
สถานะของสารและพันธะเคมี 
* ท าแบบทดสอบความเข๎าใจ
ท๎ายการเรียน 
* แบบทดสอบกํอนและหลัง
เรียน  
  

ประเด็นการประเมิน 
- การเขียนอธิบายเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน 
- การเขียนสรุปองค์ความรูเ๎รื่องที่เรียน 
- ท าการทดลอง 
- ท าแบบทดสอบตรวจสอบความ
เข๎าใจ 
- ท าแบบทดสอบกํอนแลพะหลังเรียน 
เคร่ืองมือ 
- แบบประเมินผลงาน 
- แบบทดสอบกํอนและหลังเรยีน 
เกณฑ์การประเมินชิน้งาน 
๑ = ช้ินงานไมํครบถ๎วน 
๒ = ช้ินงานมีความถูกต๎อง ครบถว๎น 
     แตํไมํตรงตามจุดประสงค์ 
๓ = ช้ินงานมีความถูกต๎อง ครบถว๎น  
       ตรงจุดประสงค ์
๔ = ช้ินงานมีความถูกต๎อง ครบถว๎น  
      ตรงตามจุดประสงค์และมีการ 
      สร๎างสรรคผ์ลงาน 

วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู๎ (๕E) ๒. พันธะเคมีกับ
การเกิด

สารประกอบ 

 



การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
มาตรฐานการเรียนรู้                มาตรฐาน ว  ๒.๑   เข๎าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหวํางสมบัติของสสารกับโครงสร๎างและแรงยึดเหนี่ยวระหวําง  
                                                                อนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคม ี  

ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้  มาตรฐาน  ว  2.1  ตัวชี้วัด ม.5/1, ม.5/2, ม.5/3, ม.5/4, ม.5/5, ม.5/6, ม.5/7, ม.5/8, ม.5/9,ม.5/10 ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13,  
                                                                  ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16,ม.5/17,ม.5/18, ม.5/19, ม.5/20, ม.5/21, ม.5/22, ม.5/23,ม.5/24, ม.5/25  
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
* เมื่อสารเกิดเปลี่ยนแปลงทาง
เคมีจะมีปฎิกิริยาเกิดข้ึน คือ
สารตั้งต๎นเปลี่ยนเป็น
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีสมบัติของสาร
ตํางไปจากเดิมที่สามารถ
สังเกตหรือทดสอบได๎ แสดง
การเกิดปฎิกิริยาเคมีของสาร
ได๎ด๎วยการเขียนสามการเคมี 
ปฎิกิริยาเคมีที่พบใน
ชีวิตประจ าวัน เชํน การาเผา
ไหม๎ การเกิดสนิม การสึก
กรํอนของโลหะ การสึกกรํอน
ของหินปูนเนื่องจากฝน 
ปฎิกิริยาระหวํางสารที่มีสมบัติ
เป็นกรดกับสารที่มีสมบัติเป็น
เบส ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นบาง
ชนิดมีผลกระทบตํอ
สิ่งแวดล๎อม 

* อธิบายการเกิดปฎิกิริยาเคมี 
การเขียนสมการเคมี และชนิด
ของปฎิกิริยาเคมีที่ควรทราบ 
* อธิบายฎิกิริยาเคมีที่พบใน
ชี วิ ต ป ร ะ จ า วั น ต ล อ ด จ น
ผลกระทบของปฎิกิริยาเคมีที่มี
ตํอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม 
* อธิบายความหมายของอัตรา
การเกิดปฎิกิริยาเคมี 
* อธิบายการหาอัตราการเกิด
ปฎิกิริยาเคมี 
* อธิบายการเกิดปฎิกิริยาและ
พลังงานของปฎิกิริยา 
* อธิบายปัยจัยที่มีผลตํอการ
อัตราการาเกิดปฎิกิริยาเคมีร 
* อธิบายการควบคุมอัตราการ
เกิดปฎิกิริยาเคมีใน
ชีวิตประจ าวัน 

ประเด็นการประเมิน 
- การเขียนอธิบายเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน 
- การเขียนสรุปองค์ความรูเ๎รื่องที่เรียน 
- ท าการทดลอง 
- ท าแบบทดสอบตรวจสอบความ
เข๎าใจ 
- ท าแบบทดสอบกํอนแลพะหลังเรียน 
เคร่ืองมือ 
- แบบประเมินผลงาน 
- แบบทดสอบกํอนและหลังเรยีน 
เกณฑ์การประเมินชิน้งาน 
๑ = ช้ินงานไมํครบถ๎วน 
๒ = ช้ินงานมีความถูกต๎อง ครบถว๎น 
     แตํไมํตรงตามจุดประสงค์ 
๓ = ช้ินงานมีความถูกต๎อง ครบถว๎น  
       ตรงจุดประสงค ์
๔ = ช้ินงานมีความถูกต๎อง ครบถว๎น  
      ตรงตามจุดประสงค์และมีการ 
      สร๎างสรรคผ์ลงาน 

วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู๎ (๕E) ๓. ปฎิกิริยาเคมี
และอัตราการ
เกิดปฎิกิริยาเคมี 



การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ (มีต่อ) 
มาตรฐานการเรียนรู้                มาตรฐาน ว  ๒.๑   เข๎าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหวํางสมบัติของสสารกับโครงสร๎างและแรงยึดเหนี่ยวระหวําง  
                                                                อนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคม ี  

ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้  มาตรฐาน  ว  2.1  ตัวชี้วัด ม.5/1, ม.5/2, ม.5/3, ม.5/4, ม.5/5, ม.5/6, ม.5/7, ม.5/8, ม.5/9,ม.5/10 ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13,  
                                                                  ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16,ม.5/17,ม.5/18, ม.5/19, ม.5/20, ม.5/21, ม.5/22, ม.5/23,ม.5/24, ม.5/25  
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
 
 
 

* ท าแบบทดสอบความเข๎าใจ
ท๎ายการเรียน 
* แบบทดสอบกํอนและหลัง
เรียน  

   

 



การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
มาตรฐานการเรียนรู้                มาตรฐาน  ว  ๒.๑ เข๎าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหวํางสมบัติของสสารกับโครงสร๎างและแรงยึดเหนี่ยวระหวําง 

                       อนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี  
 

ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้  มาตรฐาน  ว  ๒.๑  ตัวชีว้ัด  ม.๕/๑๐ ม.๕/๑๑ ม.๕/๑๒ม.๕/๑๔ ม.๕/๑๕ ม.๕/๑๖ ม.๕/๑๗ ม.๕/๑๘ ม.๕/๑๙ 
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
* สารตํางๆในธรรมชาติมีทั้ง
สารโมเลกุลเล็กและโมเลกุล
ขนาดใหญํ พอลิเมอร์ เป็นค าที่
ใช๎เรียกสารที่เป็นโมเลกุลขนาด
ใหญํที่ เกิดจากสารโมเลกุล
เล็ กๆจ านวนมากมาสร๎ า ง
พันธะโคเวเลนต์รํวมกันสาร
ประเภทพอลบิเมอร์นี้มีทั้งที่
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่
มนุษย์สังเคราะห์ขึ้นสํวนใหญํ
พอลอเมอร์จัดเป็นสารอินทรีย์
ยกเว๎นใยหินที่เป็นพอลิเมอร์
อนินทรย์  
 
 
 
 
 
 

* อธิบายความหมายของพอลิ
เมอร์ 
*อธิบายการเกิดพอลิเมอร์ 
 * อธิบายโครงสร๎างของพอลิ
เมอร์ 
* อธิบายพอลิเมอร์ที่ใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน 
* อธิบายพอลิเมอร์กับคุณภาพ
ชีวิตและความปลอดภัย 
* ท าแบบทดสอบความเข๎าใจ
ท๎ายการเรียน 
* แบบทดสอบกํอนและหลัง
เรียน  
* ใบความรู๎ ใบงาน 
 
 
 

ประเด็นการประเมิน 
- การเขียนอธิบายเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน 
- การเขียนสรุปองค์ความรูเ๎รื่องที่เรียน 
- ท าการทดลอง 
- ท าแบบทดสอบตรวจสอบความ
เข๎าใจ 
- ท าแบบทดสอบกํอนแลพะหลังเรียน 
เคร่ืองมือ 
- แบบประเมินผลงาน 
- แบบทดสอบกํอนและหลังเรยีน 
เกณฑ์การประเมินชิน้งาน 
๑ = ช้ินงานไมํครบถ๎วน 
๒ = ช้ินงานมีความถูกต๎อง ครบถว๎น 
     แตํไมํตรงตามจุดประสงค์ 
๓ = ช้ินงานมีความถูกต๎อง ครบถว๎น  
       ตรงจุดประสงค ์
๔ = ช้ินงานมีความถูกต๎อง ครบถว๎น  
      ตรงตามจุดประสงค์และมีการ 
      สร๎างสรรคผ์ลงาน 

วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู๎ (๕E) ๔ . สารพอลิ
เมอร์ 



การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
มาตรฐานการเรียนรู้                มาตรฐาน  ว  ๒.๒  เข๎าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจ าวัน ผลของแรงที่กระท าตํอวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่แบบตําง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งน า 
                                                                  ความรู๎ไปใช๎ประโยชน ์ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้  มาตรฐาน   ว 2.2   ตัวชี้วัด  ม.5/1, ม.5/2, ม. 5/3, ม.5/4 
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
* ในชีวิตประจ าวันจ าเป็นต๎อง
ใช๎แรงในการท ากิจกรรมตํางๆ 
มากมายเชํน การยกระเป๋า 
เปิดประตู เดิน วิ่ง เลํนกีฬา 
แ ร ง เ ป็ น สิ่ ง ที่ ไ มํ ส า ม า ร ถ
มองเห็นแตํสามารถทราบผล
ของแรงที่กระท าตํอวัตถุตํางๆ
โดยเมื่อวัตถุถูกแรงกระท าก็
อ า จ จ ะ ท า ใ ห๎ เ กิ ด ก า ร
เปลี่ ยนแปลงต าแหนํ งหรือ
สภาพการเคลื่อนที่ และในอีก
ก ร ณี ห นึ่ ง คื อ อ า จ มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงรูปรํางและขนาด
ของวัตถุ 

* อธิบายธรรมชาติของแรง  
* อธิบายแรงโน๎มถํวง 
* อธิบายแรงไฟฟูา  
* อธิบายแรงแมํเหล็ก  
* อธิบายแรงนิวเคลียร์ 
* ท าแบบทดสอบความเข๎าใจ
ท๎ายการเรียน 
* แบบทดสอบกํอนและหลัง
เรียน  
 * ใบความรู๎ ใบงาน 

ประเด็นการประเมิน 
- การเขียนอธิบายเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน 
- การเขียนสรุปองค์ความรูเ๎รื่องที่เรียน 
- ท าการทดลอง 
- ท าแบบทดสอบตรวจสอบความ
เข๎าใจ 
- ท าแบบทดสอบกํอนแลพะหลังเรียน 
เคร่ืองมือ 
- แบบประเมินผลงาน 
- แบบทดสอบกํอนและหลังเรยีน 
เกณฑ์การประเมินชิน้งาน 
๑ = ช้ินงานไมํครบถ๎วน 
๒ = ช้ินงานมีความถูกต๎อง ครบถว๎น 
     แตํไมํตรงตามจุดประสงค์ 
๓ = ช้ินงานมีความถูกต๎อง ครบถว๎น  
       ตรงจุดประสงค ์
๔ = ช้ินงานมีความถูกต๎อง ครบถว๎น  
      ตรงตามจุดประสงค์และมีการ 
      สร๎างสรรคผ์ลงาน 

วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู๎ (๕E) ๕. แรงและชนิด
ของแรง 

 



การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
มาตรฐานการเรียนรู้                 มาตรฐาน ว ๒.๒  เข๎าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจ าวัน ผลของแรงที่กระท าตํอวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่แบบตําง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งน า 
                                                                 ความรู๎ไปใช๎ประโยชน ์ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้  มาตรฐาน  ว  2.2  ตัวชี้วัด  ม.5/5, ม.5/6, ม.5/7,ม.5/8,ม.5/9,ม.5/10 
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
* ในชีวิตประจ าวันของเรานั้น
จะพบกับการเคลื่อนในรูปแบบ
ตํางๆมากมายเราจึงจ าเป็นต๎อง
ท าการศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับ
การเคลื่อนที่ในแบบตํางๆไว๎ใน
ที่นี้เราจะท าการศึกษาในการส
เ ค ลื่ อ น ที่ ใ น แ น ต ร ง  ก า ร
เคลื่ อนที่ โพร เจดไทล์  การ
เคลื่อนที่แบบวงกลม และการ
เคลื่อนที่แบบอาร์มอนิกอยําง
งําย 

* อธิบายความสัมพันธ์ในการ
เคลื่อนที่แบบเส๎นตรง 
* อธิบายการเคลื่อนที่แบบ
โพรเจกไทล์ แบบวงกลม และ
แบบอาร์มอนิกอยํางงําย 
* ทดลองความสัมพันธ์ระหวําง 
ความเร็ว ความเรํง เวลาและ
การกระจัด 
* ท าแบบทดสอบความเข๎าใจ
ท๎ายการเรียน 
* แบบทดสอบกํอนและหลัง
เรียน  
 * ใบความรู๎ ใบงาน 

ประเด็นการประเมิน 
- การเขียนอธิบายเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน 
- การเขียนสรุปองค์ความรูเ๎รื่องที่เรียน 
- ท าการทดลอง 
- ท าแบบทดสอบตรวจสอบความ
เข๎าใจ 
- ท าแบบทดสอบกํอนแลพะหลังเรียน 
เคร่ืองมือ 
- แบบประเมินผลงาน 
- แบบทดสอบกํอนและหลังเรยีน 
เกณฑ์การประเมินชิน้งาน 
๑ = ช้ินงานไมํครบถ๎วน 
๒ = ช้ินงานมีความถูกต๎อง ครบถว๎น 
     แตํไมํตรงตามจุดประสงค์ 
๓ = ช้ินงานมีความถูกต๎อง ครบถว๎น  
       ตรงจุดประสงค ์
๔ = ช้ินงานมีความถูกต๎อง ครบถว๎น  
      ตรงตามจุดประสงค์และมีการ 
      สร๎างสรรคผ์ลงาน 

วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู๎ (๕E) ๖. การเคลลื่อน
ที ่

 



การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
มาตรฐานการเรียนรู้  มาตรฐาน ว  ๒.๓  เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงาน 

                                                    ในชีวิตประจ าวัน ธรรมชาติ ของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารวมทั้งน าความรู้ไป 
                                                    ใช้ประโยชน์ 

ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้  มาตรฐาน  ว  2.3  ตัวชี้วัด  ม.5/1, ม.5/2, ม.5/3, ม.5/4, ม.5/5, ม.5/6, ม.5/7, ม.5/8, ม.5/9,  ม.5/10 ม.5/11, ม.5/12 
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
* คลื่นและคลื่นเสียงมีอยูํ
มากมายหลายอยํางทั้งที่ เรา
มองเห็นและมองไมํเห็น คลื่น
และคลื่นเสียงมีความจ าเป็น
ตํอชีวิตของเรามากมายไมํวํา
จะเป็นคลื่นกล คลื่นเสียง คลื่น
แมํเหล็กไฟฟูา แตํทุกอยํางถ๎า
หากมีประโยชน์ก็จะมีโทษด๎วย
เชํนกัน 

* อธิบายเกี่ยวกับธรรมชาติของ
คลื่นและคลื่นเสียง 
* อธิบายเกี่ยวกับชนิดของคลื่น 
* อธิบายเกี่ยวกับสํวนประกอบ
ของคลื่น 
* อธิบายเกี่ยวกับสมบัติของ
คลื่น 
* อธิบายเกี่ยวกับสมบัติและ
ปรากฎการณ์ของคลื่นเสียง 
* อธิบายเกี่ยวกับเสียงกับการ
ได๎ยิน บิตส์ของเสียงและมลพิษ
ของเสียงในชีวิตประจ าวัน 
* ท าแบบทดสอบความเข๎าใจ
ท๎ายการเรียน 
* แบบทดสอบกํอนและหลัง
เรียน  
 * ใบความรู๎ ใบงาน  

ประเด็นการประเมิน 
- การเขียนอธิบายเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน 
- การเขียนสรุปองค์ความรูเ๎รื่องที่เรียน 
- ท าการทดลอง 
- ท าแบบทดสอบตรวจสอบความ
เข๎าใจ 
- ท าแบบทดสอบกํอนแลพะหลังเรียน 
เคร่ืองมือ 
- แบบประเมินผลงาน 
- แบบทดสอบกํอนและหลังเรยีน 
เกณฑ์การประเมินชิน้งาน 
๑ = ช้ินงานไมํครบถ๎วน 
๒ = ช้ินงานมีความถูกต๎อง ครบถว๎น 
     แตํไมํตรงตามจุดประสงค์ 
๓ = ช้ินงานมีความถูกต๎อง ครบถว๎น  
       ตรงจุดประสงค ์
๔ = ช้ินงานมีความถูกต๎อง ครบถว๎น  
      ตรงตามจุดประสงค์และมีการ 
      สร๎างสรรคผ์ลงาน 

วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู๎ (๕E) ๗. คลื่นและคลื่น
เสียง 

 



การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
มาตรฐานการเรียนรู้                มาตรฐาน ว ๒.๒  เข๎าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจ าวัน ผลของแรงที่กระท าตํอวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่แบบตําง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งน า 
                                                                 ความรู๎ไปใช๎ประโยชน ์ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้  มาตรฐาน  ว  2.2 ตัวชี้วัด ม.5/5, ม.5/6, ม.5/7, ม.5/8,ม.5/9,ม.5/10 
สาระการเรียนรู้ 

 ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
* แสง  คลื่นวิทยุ  รังสี
อินฟราเรด รังสีอัลตราไวโอ 
เลต รังสีเอ๏กซ์และรังสีแกมมํา
ตํางก็เป็นคลื่นแมํเหล็กไฟฟูา
ทั้งสิ้น คลื่นสามารถถํายโอน
พลังงานได๎โดยไมํต๎องอาศัย
ตัวกลาง ซึ่งจัดเป็นคลื่นตาม
ขวาง และมีสมบัติทั้งทางไฟฟูา
และแมํเหล็ก ดังนั้นคลื่น
แมํเหล็กไฟฟูาจึงประกอบไป
ด๎วย สนามไฟฟูาและ
สนามแมํเหล็กท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงอยํางตํอเนื่อง 

* อธิบายเกี่ยวกับธรรมชาติของ
คลื่นแมํเหล็กไฟฟูา 
* อธิบายสเปกตรัมของคลื่น
แมํเหล็กไฟฟูา 
* อธิบายประโยชน์ของคลื่น
แมํเหล็กไฟฟูา 
*อธิ บ าย อันตรายจากคลื่ น
แมํเหล็กไฟฟูา 
* ท าแบบทดสอบความเข๎าใจ
ท๎ายการเรียน 
* แบบทดสอบกํอนและหลัง
เรียน  
 * ใบความรู๎ ใบงาน  

ประเด็นการประเมิน 
- การเขียนอธิบายเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน 
- การเขียนสรุปองค์ความรูเ๎รื่องที่เรียน 
- ท าการทดลอง 
- ท าแบบทดสอบตรวจสอบความ
เข๎าใจ 
- ท าแบบทดสอบกํอนแลพะหลังเรียน 
เคร่ืองมือ 
- แบบประเมินผลงาน 
- แบบทดสอบกํอนและหลังเรยีน 
เกณฑ์การประเมินชิน้งาน 
๑ = ช้ินงานไมํครบถ๎วน 
๒ = ช้ินงานมีความถูกต๎อง ครบถว๎น 
     แตํไมํตรงตามจุดประสงค์ 
๓ = ช้ินงานมีความถูกต๎อง ครบถว๎น  
       ตรงจุดประสงค ์
๔ = ช้ินงานมีความถูกต๎อง ครบถว๎น  
      ตรงตามจุดประสงค์และมีการ 
      สร๎างสรรคผ์ลงาน 

วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู๎ (๕E) _๘. คลื่น
แมํเหล็กไฟฟูา 

 



การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
มาตรฐานการเรียนรู้                มาตรฐาน ว  ๒.๓  เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงาน 

                                                    ในชีวิตประจ าวัน ธรรมชาติ ของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารวมทั้งน าความรู้ไป 
                                                              ใช้ประโยชน์ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้  มาตรฐาน  ว  2.3  ตัวชี้วัด  ม.5/1, ม.5/2, ม.5/3 
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
* นิวเคลียร์ฟังดูอาจจะนํากลัว
แตํที่จริงถ๎าเรารู๎จักการใช๎งาน
การคุบคุมนิวเคลียร์แล๎วจะท า
ให๎เราสามารถน านิวเคลียร์มา
ใ ช๎ ป ร ะ โ ย ช น์ ไ ด๎ ม า ก ม า ย
มหาศาลดังนั้น จ าเป็นที่เรา
ต๎ อ งท า งานศึ กษาการ เกิ ด 
รวมถึงประโยชน์และโทษของ
นิวเคลียร์ 

* อธิบายโครงสร๎างของอะตอม 
นิวเคลียสส และพลังงานยึด
เหนี่ยว 
* อธิบายปฎิกิริยานิวเคลียร์ ฟิช
ชัน ฟิวชัน 
* ค๎นคว๎ าข๎อมูลและผลจาก
ปฎิกิริยาตํอสิ่งมีชีวิต 
* ค๎นคว๎าและอภิปรายโรงไฟฟูา
นิวเคลียร์ 
* อธิบายการน าไปใช๎ประโยชน์
แ ล ะ โ ท ษ ตํ อ สิ่ ง มี ชี วิ ต แ ล ะ
สิ่งแวดล๎อม 
* ท าแบบทดสอบความเข๎าใจ
ท๎ายการเรียน 
* แบบทดสอบกํอนและหลัง
เรียน  
 * ใบความรู๎  ใบงาน 

ประเด็นการประเมิน 
- การเขียนอธิบายเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน 
- การเขียนสรุปองค์ความรูเ๎รื่องที่เรียน 
- ท าการทดลอง 
- ท าแบบทดสอบตรวจสอบความ
เข๎าใจ 
- ท าแบบทดสอบกํอนแลพะหลังเรียน 
เคร่ืองมือ 
- แบบประเมินผลงาน 
- แบบทดสอบกํอนและหลังเรยีน 
เกณฑ์การประเมินชิน้งาน 
๑ = ช้ินงานไมํครบถ๎วน 
๒ = ช้ินงานมีความถูกต๎อง ครบถว๎น 
     แตํไมํตรงตามจุดประสงค์ 
๓ = ช้ินงานมีความถูกต๎อง ครบถว๎น  
       ตรงจุดประสงค ์
๔ = ช้ินงานมีความถูกต๎อง ครบถว๎น  
      ตรงตามจุดประสงค์และมีการ 
      สร๎างสรรคผ์ลงาน 

วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู๎ (๕E) ๙. พลังงาน
นิวเคลียร์ 

 



การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
มาตรฐานการเรียนรู้                มาตรฐาน  ว  ๒.๑  เข๎าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหวํางสมบัติของสสารกับโครงสร๎างและแรงยึดเหนี่ยวระหวําง 

                        อนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี  

ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้  มาตรฐาน  ว  ๒.๑   ตัวชีว้ัด  ม.๕/๒๔  ม.๕/๒๕   
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
* สสารประกอบด๎วยอะตอม 
และอะตอมประกอบด๎ ว ย
นิวเคลียสและอิเล็กตรอน โดย
ภ า ย ใ น นิ ว เ ค ลี ย ส ยั ง
ประกอบด๎วยอนุภาคนิวตรอน
และโปรตอน จากการศึกษา
พบวํามีนิวเคลียสของธาตุบาล
ชนิดสามารถปลํอยรังสีออกมา
ได๎ ดังนั้น กัมมันตรังสีจึงเป็น
ปรากฎการณ์ที่ธาตบางชนิด
สามารถแผํรังสีออกมาได๎เอง
ตามธ ร รมช าติ  เ นื่ อ ง จ าก
นิวเคลียสของธาตุนั้นไมํเสถียร 
เกิดการสลายตัวเป็นนิวเคลียส
ของธาตุใหมํ ในทีนี้จะกลําวถึง
ชนิดและสมบัติของรังสีที่แผํ
ออกมาจากนิวเคลียสตลอดจน 

* อธิบายการค๎นพบกัมมันตรังสี 
* อธิบายและค๎นคว๎าชนิดของ
รังสี 
* อธิบายและค๎นคว๎าสมบัติของ
รังสี 
* อธิบายและค๎นคว๎าพลังงาน
ยึดเหนี่ยว 
* อธิบายการตรวจสอบรังสีใน
สิ่งแวดล๎อม 
* อธิบายและสรุ ป เป็ นองค์
ความรู๎ถึงประโยชน์และโทษ
ของกัมมันตภาพรังสี 
* ท าแบบทดสอบความเข๎าใจ
ท๎ายการเรียน 
* แบบทดสอบกํอนและหลัง
เรียน  
 * ใบความรู๎  ใบงาน  

ประเด็นการประเมิน 
- การเขียนอธิบายเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน 
- การเขียนสรุปองค์ความรูเ๎รื่องที่เรียน 
- ท าการทดลอง 
- ท าแบบทดสอบตรวจสอบความ
เข๎าใจ 
- ท าแบบทดสอบกํอนแลพะหลังเรียน 
เคร่ืองมือ 
- แบบประเมินผลงาน 
- แบบทดสอบกํอนและหลังเรยีน 
เกณฑ์การประเมินชิน้งาน 
๑ = ช้ินงานไมํครบถ๎วน 
๒ = ช้ินงานมีความถูกต๎อง ครบถว๎น 
     แตํไมํตรงตามจุดประสงค์ 
๓ = ช้ินงานมีความถูกต๎อง ครบถว๎น  
       ตรงจุดประสงค ์
๔ = ช้ินงานมีความถูกต๎อง ครบถว๎น  
      ตรงตามจุดประสงค์และมีการ 
      สร๎างสรรคผ์ลงาน 

วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู๎ (๕E) ๑๐. 
กัมมันตภาพรังสี 

 



การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ (มีต่อ) 
มาตรฐานการเรียนรู้                มาตรฐาน  ว  ๒.๑  เข๎าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหวํางสมบัติของสสารกับโครงสร๎างและแรงยึดเหนี่ยวระหวําง 

                        อนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี  

ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้  มาตรฐาน  ว  ๒.๑   ตัวชีว้ัด  ม.๕/๒๔  ม.๕/๒๕   
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
กลําวถึงประโยชน์และโทษของ
กัมมันตภาพรังสี 

    

 



การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
มาตรฐานการเรียนรู๎                  มาตรฐาน  ว  ๓.๑  เข๎าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ รวมทั้ง 

               ปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ ที่สํงผลตํอสิ่งมีชีวิต และการประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีอวกาศ  
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้   มาตรฐาน  ว  3.1  ตัวชี้วัด  ม.6/1, ม.6/2, ม.6/3, ม.6/4, ม.6/5, ม.6/6, ม.6/7, ม.6/8,ม.6/9,ม.6/10  
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
* ดาราศาสตร์เป็นวิชาที่ศึกษา
เกี่ยวกับดวงดาวบนท๎องฟูา 
โลกที่เราอาศัยอยูํ  ตลอดจน
ปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นในเอก
ภพ และเทคโนโลยีอวกาศ ที่
เป็นผลมาจากการน าหลักการ
ทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใน
ด๎านอวกาศ 

* อธิบายสืบค๎นข๎อมูล อภิปราย
และสรุปความส าคัญของดารา
ศาสตร์ 
* อธิบายความหมายของเอก
ภพ 
* สืบค๎นข๎อมูล อภ สืบค๎นข๎อมูล 
อภิปราย และอธิบายเอกภพ
วิทยาในอดีต 
* สนืบค๎นข๎อมูล อภิปรายและ
สรุปการก าเนิดเอกภพ 
* สืบค๎นข๎อมูลหลักฐานที่
สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง 
* อ ธิ บ า ย ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง
การแล็กซ่ี 
* สืบค๎นข๎อมูล อภิปราย และ
อธิบายการเกิด สํวนประกอบ 
และรูปรํางของกาแล็กซี่ตํางๆ 
* ท าแบบทดสอบความเข๎าใจ
ท๎ายการเรียน 

ประเด็นการประเมิน 
- การเขียนอธิบายเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน 
- การเขียนสรุปองค์ความรูเ๎รื่องที่เรียน 
- ท าการทดลอง 
- ท าแบบทดสอบตรวจสอบความ
เข๎าใจ 
- ท าแบบทดสอบกํอนและหลังเรยีน 
เคร่ืองมือ 
- แบบประเมินผลงาน 
- แบบทดสอบกํอนและหลังเรยีน 
เกณฑ์การประเมินชิน้งาน 
๑ = ช้ินงานไมํครบถ๎วน 
๒ = ช้ินงานมีความถูกต๎อง ครบถว๎น 
     แตํไมํตรงตามจุดประสงค์ 
๓ = ช้ินงานมีความถูกต๎อง ครบถว๎น  
       ตรงจุดประสงค ์
๔ = ช้ินงานมีความถูกต๎อง ครบถว๎น  
      ตรงตามจุดประสงค์และมีการ 
      สร๎างสรรคผ์ลงาน 

วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู๎ (๕E) ๑. เอกภพ 

 



การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ (มีต่อ) 
มาตรฐานการเรียนรู๎                  มาตรฐาน  ว  ๓.๑  เข๎าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ รวมทั้ง 

               ปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ ที่สํงผลตํอสิ่งมีชีวิต และการประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีอวกาศ  
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้   มาตรฐาน  ว  3.1   ตัวชี้วัด  ม.6/1, ม.6/2, ม.6/3, ม.6/4, ม.6/5, ม.6/6, ม.6/7, ม.6/8,ม.6/9,ม.6/10  
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
 * แบบทดสอบกํอนและหลัง

เรียน  
 * ใบความรู๎  ใบงาน 

   

 
 



การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
มาตรฐานการเรียนรู๎                มาตรฐาน  ว  ๓.๑  เข๎าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ รวมทั้ง 
                                                          ปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ ที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้         มาตรฐาน ว   3.1   ตวัชี้วัด  ม.6/1, ม.6/2,ม.6/3, ม.6/4, ม.6/5, ม.6/6, ม.6/7, ม.6/8,          
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
* ดาวกฤษ์ เป็นกลุํมแก็สร๎อน
ขนาดใหญํมีพลังงานในตัวเอง 
มีวิวัฒนาการตามธรรมชาติมี
การเกิดแล๎วด ารงอยูํจนถึงจด
จบไปในที่สุดดาวกฤษ์ที่มีมวล
น๎ อ ย ถึ ง จุ ด จ บ ด๎ ว ย ก า ร
กลายเป็นดาวแกระขาว สํวน
ดาวกฤษ์ ที่มีมวลมากขนาด
ใหญํ  จะถึ งจุ ดจบด๎ วยการ
ระเบิด เกิดซูเปอร์โนวา มวล
สารภายในดาวกฤษ์ยุบตัวเป็น
หลุมด าหรือดาวนิวตรอน สํวน
ภายนอกระเบิดกระจายออก
เป็นไปเนบิวลาหรือกลุํมแก็ส
ซึ่งพัฒนาไปเป็นดาวกฤษ์รุํน
ตํอไป 

* อธิบายสืบค๎นวิวัฒนาการของ
ดาวกฤษ์ 
* อธิบายสืบค๎นก าเนิด และ
วิวัฒนาการของดวงอาทิตย์ 
* อธิบายสืบค๎นความสํองสวําง 
และโชติมาตรของดาวกฤษ์ 
* อธิบาย สีและอุณหภูมิผิวของ
ดาวกฤษ ์
* อธิบายระยะหํางของดาวกฤษ์ 
* อธิบายเนบิวลาและ
แหลํงก าเนิดดาวกฤษ์ 
* อธิบายระบบดาวกฤษ์ 
* อธิบายสืบค๎นมวลของ 
ดาวกฤษ ์
* ท าแบบทดสอบความเข๎าใจ
ท๎ายการเรียน 
* แบบทดสอบกํอนและหลัง
เรียน  
 * ใบความรู๎   ใบงาน 

ประเด็นการประเมิน 
- การเขียนอธิบายเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน 
- การเขียนสรุปองค์ความรูเ๎รื่องที่เรียน 
- ท าการทดลอง 
- ท าแบบทดสอบตรวจสอบความ
เข๎าใจ 
- ท าแบบทดสอบกํอนแลพะหลังเรียน 
เคร่ืองมือ 
- แบบประเมินผลงาน 
- แบบทดสอบกํอนและหลังเรยีน 
เกณฑ์การประเมินชิน้งาน 
๑ = ช้ินงานไมํครบถ๎วน 
๒ = ช้ินงานมีความถูกต๎อง ครบถว๎น 
     แตํไมํตรงตามจุดประสงค์ 
๓ = ช้ินงานมีความถูกต๎อง ครบถว๎น  
       ตรงจุดประสงค ์
๔ = ช้ินงานมีความถูกต๎อง ครบถว๎น  
      ตรงตามจุดประสงค์และมีการ 
      สร๎างสรรคผ์ลงาน 

วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู๎ (๕E) ๒. ดาวกฤษ์ 

 



การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
มาตรฐานการเรียนรู๎         มาตรฐาน  ว  ๓.๑  เข๎าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ รวมทั้ง 
                                                             ปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ ที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ          
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้   มาตรฐาน  ว  3.1   ตัวชีว้ัด   ม.6/8, ม.6/9,ม.6/10 
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
* ระบบสุริยะเกิดจากเนบิวลา
หดตัวภายในแรงโน๎มถํวงโดย
มวลสารประมาณร๎ อ ยละ 
๙๙.๘๕ กลายเป็นดวงอาทิตย์
สํ วนที่ เหลื อกลายเป็นดาว
เคราะห์  ด าวบริ ว าร  ดาว
เคราะห์น๎อย ดาวหาง และเศษ
วัตถุขนาดเล็ก 

* สืบค๎นข๎อมูล อภิปรายและ
สรุปเกี่ยวกับก าเนิดระบบสุริยะ 
* สืบค๎นข๎อมูล อภิปราย และ
สรุปเกี่ยวกับก าเนิดดาวเคราะห์
และการจ าแนกประเภทบริวร
ดางอาทิตย์ตามลักษณะการเกิด 
* สืบค๎นข๎อมูล อภิปราย และ
ยกตัวอยํางเกี่ยวกับอิทธิพลของ
ดวงอาทิตย์ที่สํงผลกระทบตํอ
โลก 
* ท าแบบทดสอบความเข๎าใจ
ท๎ายการเรียน 
* แบบทดสอบกํอนและหลัง
เรียน  
 * ใบความรู๎   ใบงาน  

ประเด็นการประเมิน 
- การเขียนอธิบายเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน 
- การเขียนสรุปองค์ความรูเ๎รื่องที่เรียน 
- ท าการทดลอง 
- ท าแบบทดสอบตรวจสอบความ
เข๎าใจ 
- ท าแบบทดสอบกํอนแลพะหลังเรียน 
เคร่ืองมือ 
- แบบประเมินผลงาน 
- แบบทดสอบกํอนและหลังเรยีน 
เกณฑ์การประเมินชิน้งาน 
๑ = ช้ินงานไมํครบถ๎วน 
๒ = ช้ินงานมีความถูกต๎อง ครบถว๎น 
     แตํไมํตรงตามจุดประสงค์ 
๓ = ช้ินงานมีความถูกต๎อง ครบถว๎น  
       ตรงจุดประสงค ์
๔ = ช้ินงานมีความถูกต๎อง ครบถว๎น  
      ตรงตามจุดประสงค์และมีการ 
      สร๎างสรรคผ์ลงาน 

วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู๎ (๕E) ๓. ก าเนิดระบบ
สุริยะ 

 
 



การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
มาตรฐานการเรียนรู๎                  มาตรฐาน  ว  ๓.๑  เข๎าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ รวมทั้ง 
                                                             ปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ ที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ          
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้   มาตรฐาน  ว  3.1   ตัวชี้วัด  ม.6/10 
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
* เทคโนโลยีอวกาศคือ 
เทคโนโลยีที่ใช๎ในการส ารวจ
อวกาศ หรือใช๎ศึกษาโลกของ
เราอวกาศ และการศึกษา
ปรากฤการณ์ตํางๆในเอกภพ 
พัฒนาการของ เทคโน โลยี
อ ว ก า ศ เ ป็ น ก า ร ชี้ ถึ ง
ความสามารถของมนุษย์ใน
การพยายามท าความเข๎าใจ
ธรรมชาติโดยอาศัยความรู๎ทาง
ฟิสิกส์และเคมีเพ่ือออกแบบ
และสร๎างเครื่อมือหรืออุปกรณ์
ตํางๆ เพ่ือขยายความรู๎ความ
เข๎าใจให๎มากข้ึน 

* สืบค๎นข๎อมูล อภิปรายและ
ยกตัวอยํางเทคโนโลยี 
* อธิบายการสํ งดาว เทียม 
ค านวณความเร็วหลุดพ๎น และ
ความเร็วของดาวเทียมที่ความ
สูงตํางๆ 
* สื บ ค๎ น ข๎ อ มู ล  อ ภิ ป ร า ย
เกี่ยวกับจรวดและระบบขนสํง
อวกาศ 
* สืบค๎นข๎อมูลอภิปราย และ
สรุปเกี่ยวกับการใช๎ประโยชน์
จากเทคโนโลยีอวกาศ 
* ออกแบบการทดลอง และ
วิเคราะห์ข๎อมูลเกี่ยวกับจรวด
น้ า 
* ท าแบบทดสอบความเข๎าใจ
ท๎ายการเรียน 
* แบบทดสอบกํอนและหลัง
เรียน  
 * ใบความรู๎   ใบงาน 

ประเด็นการประเมิน 
- การเขียนอธิบายเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน 
- การเขียนสรุปองค์ความรูเ๎รื่องที่เรียน 
- ท าการทดลอง 
- ท าแบบทดสอบตรวจสอบความ
เข๎าใจ 
- ท าแบบทดสอบกํอนแลพะหลังเรียน 
เคร่ืองมือ 
- แบบประเมินผลงาน 
- แบบทดสอบกํอนและหลังเรยีน 
เกณฑ์การประเมินชิน้งาน 
๑ = ช้ินงานไมํครบถ๎วน 
๒ = ช้ินงานมีความถูกต๎อง ครบถว๎น 
     แตํไมํตรงตามจุดประสงค์ 
๓ = ช้ินงานมีความถูกต๎อง ครบถว๎น  
       ตรงจุดประสงค ์
๔ = ช้ินงานมีความถูกต๎อง ครบถว๎น  
      ตรงตามจุดประสงค์และมีการ 
      สร๎างสรรคผ์ลงาน 

วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู๎ (๕E) ๔. เทคโนโลยี
อวกาศ 



การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
มาตรฐานการเรียนรู้                มาตรฐาน  ว ๓.๒ เขา๎ใจองคป์ระกอบและความสมัพนัธข์องระบบโลก กระบวนการเปลยี่นแปลง ภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย  
                                                                 กระบวนการเปลี่ยนแปลง ลมฟูาอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลตํอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม   
ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้  มาตรฐาน  ว  ๓.๒  ตัวชีว้ัด ม.6/1, ม.6/2, ม.6/3,  
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
* การศึกษาโครงสร๎างภายใน
โลกสามารถท าได๎โดย
การศึกษาทางอ๎อมและ
การศึกษาทางตรงประกอบกัน 
ส าหรับการศึกษาโครงสร๎าย
ภายของในโลกโดยทางอ๎อมได๎
จากการศึกษาคลื่นไหว
สะเทือนที่เกิดจากแผํนดินไหว
และจากการทดลองของมนุษย์
ผลจากการตรวจสอบวัดคลื่น
ไหวสะเทือนท าให๎
นักวิทยาศาสตร์ทราบวํา
โครงสร๎างภายในของโลกแสดง
ลักษณะเป็นชั้นแตํละชั้นมี
สมบัติทางกายภาพที่แตกตําง
กันคือ ธรณีภาค ฐานธรณีภาค 
มีโซสเฟียร์แกํนโลกชั้นนอก
และแกํนโลกชั้นใน 
* ในปัจจุบันมนุษย์มีข๎อจ ากัด 

* สืบค๎น วิเคราะห์และอธิบาย
วิ ธี ก า ร ตํ า ง ๆ  ที่ จ ะ ศึ ก ษ า
โครงสร๎างโลก 
* วิ เคราะห์  อภิปราย และ
อธิ บ าย เกี่ ย วกั บการศึ กษา
โครงสร๎างโลกจากคลื่นไหว
สะเทือน 
* สืบค๎น อภิปราย และอธิบาย
เกี่ยวกับการศึกษาโครงสร๎าง
โลกจากสํ วนประกอบทาง
กายภาพ ทางเคมีของหิน และ
สารตํางๆภายในโลก 
* ออกแบบและสร๎าง
แบบจ าลองโครงสร๎างภายใน
โลก 
* ท าแบบทดสอบความเข๎าใจ
ท๎ายการเรียน 
* แบบทดสอบกํอนและหลัง
เรียน  

ประเด็นการประเมิน 
- การเขียนอธิบายเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน 
- การเขียนสรุปองค์ความรูเ๎รื่องที่เรียน 
- ท าการทดลอง 
- ท าแบบทดสอบตรวจสอบความ
เข๎าใจ 
- ท าแบบทดสอบกํอนแลพะหลังเรียน 
เคร่ืองมือ 
- แบบประเมินผลงาน 
- แบบทดสอบกํอนและหลังเรยีน 
เกณฑ์การประเมินชิน้งาน 
๑ = ช้ินงานไมํครบถ๎วน 
๒ = ช้ินงานมีความถูกต๎อง ครบถว๎น 
     แตํไมํตรงตามจุดประสงค์ 
๓ = ช้ินงานมีความถูกต๎อง ครบถว๎น  
       ตรงจุดประสงค ์
๔ = ช้ินงานมีความถูกต๎อง ครบถว๎น  
      ตรงตามจุดประสงค์และมีการ 
      สร๎างสรรคผ์ลงาน 

วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู๎ (๕E) ๕. โครงสร๎าง
โลก 

 



การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ (มีต่อ) 
มาตรฐานการเรียนรู้                มาตรฐาน  ว ๓.๒ เขา๎ใจองคป์ระกอบและความสมัพนัธข์องระบบโลก กระบวนการเปลยี่นแปลง ภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย  
                                                                 กระบวนการเปลี่ยนแปลง ลมฟูาอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลตํอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม   
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้  มาตรฐาน  ว  ๓.๒  ตัวชีว้ัด ม.6/1, ม.6/2, ม.6/3,  
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
ด๎านเทคโนโลยีส าหรับ
การศึกษาโครงสร๎างโลกโดย
ทางตรงและในขณะนี้ได๎ศึกษา
จากหลุํมเจาะส ารวจเพ่ืดอเก็บ
ตัวอยํางหิน ซึ่งหลุมเจาะ
ส ารวจที่ลึกที่สุดในปัจจุบัน
เจาะได๎เพียงในระดับความลึก 
๑๒.๓ กิโลเมตรเทํานั้น 
อยํางไรก็ตามจากการศึกษา
สํวนประกอบทางเคมีของ
อุกกาบาต ทฤษฎีการเกิด
ระบบสุริยะ รวมถึงข๎อมูลจาก
วิทยาศาสตร์สาขาอ่ืนๆท าให๎
นักวิทยาศาสตร์สามารถแบํง
โครงสร๎างโลกตาม
สํวนประกอบตํางๆที่พบ
ออกเป็น ๓ ชั้น คือ เปลือกโลก 
เนื้อโลก และแกํนโลก 

* ใบความรู๎   ใบงาน    

 
 



การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
มาตรฐานการเรียนรู้                มาตรฐาน  ว ๓.๒  เขา๎ใจองคป์ระกอบและความสมัพนัธข์องระบบโลก กระบวนการเปลยี่นแปลง ภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย  
                                                                  กระบวนการเปลี่ยนแปลง ลมฟูาอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลตํอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม   
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้  มาตรฐาน ว  3.2   ตัวชี้วัด  ม.6/1, ม.6/2, ม.6/3,  ม.6/4, ม.6/5, ม.6/6  
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
* โลกเป็นดาวเคราะห์หินดวง
หนึ่งในระบบสุริยะภายในยังคง
มีอุณหภูมิสูงมากและมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
นับตั้งแตํโลกเริ่มเกิดจนถึง
ปัจจุบัน 
* นักวิทยาศาสตร์แบํง
โครงสร๎างโลกโดยใช๎ข๎อมูลและ
หลักฐานตํางๆทางธรณีวิทยา
และทางฟิสิกส์ 
* จากการศึกษาทฤษฎีการ
แปรสันฐานแผํนธรณีภาคและ
ปรากฎการณ์ทางธรณีวิทยา
ต้ังแตํอดีตจนถึงปัจจุบันท าให๎
พบวําแผํนดินไหวและภูเขาไฟ
สํวนใหญํจะเกิดอยูํตามแนว
รอยตะเข็บลของขอบแผํนธรณี
ภาคท่ีเรียกวํา วงแหวนแหํงไฟ 
* รอยเลื่อน เป็นแนวรอยแตก 

* ทดลองเลียนแบบ วิเคราะห์ 
และอธิบายเกี่ยวกับลักษณะ
ของแผํนทวีปตํางๆของโลกใน
อดีต 
* ร ว บ ร ว ม ข๎ อ มู ล  ท ด ล อ ง
เลียนแบบ วิเคราะห์และอธิบาย
เกี่ยวกับกระบวนการแยกออก
จากกันของแผํนธรณี 
* วิเคราะห์ และอธิบาย
เกี่ยวกับลักษณะการเคลื่อนที่
ของแผํนธรณี พร๎อมยกตัวอยําง
พ้ืนที่ที่เป็นผลจากการเคลื่อนที่
ของแผํนธรณี 
* สืบค๎น และอธิบายเกี่ยวกับ
ผลที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของ
แผํนธรณีตํอชั้นหิน 
* ท าแบบทดสอบความเข๎าใจ
ท๎ายการเรียน 
* แบบทดสอบกํอนและหลัง
เรียน 

ประเด็นการประเมิน 
- การเขียนอธิบายเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน 
- การเขียนสรุปองค์ความรูเ๎รื่องที่เรียน 
- ท าการทดลอง 
- ท าแบบทดสอบตรวจสอบความ
เข๎าใจ 
- ท าแบบทดสอบกํอนแลพะหลังเรียน 
เคร่ืองมือ 
- แบบประเมินผลงาน 
- แบบทดสอบกํอนและหลังเรยีน 
เกณฑ์การประเมินชิน้งาน 
๑ = ช้ินงานไมํครบถ๎วน 
๒ = ช้ินงานมีความถูกต๎อง ครบถว๎น 
     แตํไมํตรงตามจุดประสงค์ 
๓ = ช้ินงานมีความถูกต๎อง ครบถว๎น  
       ตรงจุดประสงค ์
๔ = ช้ินงานมีความถูกต๎อง ครบถว๎น  
      ตรงตามจุดประสงค์และมีการ 
      สร๎างสรรคผ์ลงาน 

วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู๎ (๕E) ๖. โลกและการ
เปลี่ยนแปลง 



การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ (มีต่อ) 
มาตรฐานการเรียนรู้                มาตรฐาน  ว ๓.๒  เขา๎ใจองคป์ระกอบและความสมัพนัธข์องระบบโลก กระบวนการเปลยี่นแปลง ภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย  
                                                                  กระบวนการเปลี่ยนแปลง ลมฟูาอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลตํอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม   
ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู๎  มาตรฐาน ว  3.2  ตัวช้ีวัด  ม.6/1, ม.6/2, ม.6/3,  ม.6/4, ม.6/5, ม.6/6 
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
ของหินที่เคลื่อนที่สัมพันธ์กัน
และขนานไปกับรอยแตก ซึ่ง
อาจสัมพันธ์กับการเกิด
แผํนดินไหวและภูเขาไฟปะทุ 
* แผํนดินไหวและภูเขาไฟปะทุ
เป็นปรากฎการณ์ทาง
ธรณีวิทยาที่ส าคัญ และมีผล
ตํอสิ่งมีชีวิตท าให๎เกิดธรณีพิบัติ
ภัยรูปแบบอื่นตามมา เกิดจาก
เปลี่ยนแปลงลักษณะธรณี
สัณฐาน ชนิดหิน และ
สภาพแวดล๎อม 

* ใบความรู๎   ใบงาน    

 
 



การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  
มาตรฐานการเรียนรู้                มาตรฐาน  ว ๓.๒  เขา๎ใจองคป์ระกอบและความสมัพนัธข์องระบบโลก กระบวนการเปลยี่นแปลง ภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย  
                                                                  กระบวนการเปลี่ยนแปลง ลมฟูาอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลตํอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม   
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้  มาตรฐาน  ว  3.2  ตัวชี้วัด  ม.6/1, ม.6/2, ม.6/3, ม.6/4, ม.6/5, ม.6/6, ม.6/7, ม.6/8, ม.6/9,ม.6/10 ม.6/11, ม.6/12, ม.6/13,  
สาระการเรียนรู้                                                      ม.6/14 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
* ธรณีวิทยา เป็นวิชาที่
ท าการนศึกษาถึงสิ่งตํางๆที่
เกี่ยวข๎องกับผิวโลกไมํวําจะ
เป็นโครงสร๎างของโลก การ
เปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา
การเกิดแผํนดินไหว ภูเขาไฟ
ระเบิด ชั้นหิน ซากดึกด าบรรพ์ 

* วิเคราะห์และอธิบายเชื่อมโยง
ถึงสาเหตุและกระบวนการเกิด
แผํนดินไหว 
* วิเคราะห์และอธิบายเชื่อมโยง
ถึ ง ลั ก ษณ ะข อง คลื่ น ด ไห ว
สะเทือนและผลกระทบที่เกิด
จากคลื่นไหวสะเทือน 
* วิ เคราะห์และอธิบายแนว
แผํนดินไหวของโลก 
* สืบค๎นและอธิบายเกี่ยวกับ
สถานการณ์แผํนดินไหวและ
ความรุนแรงของแผํนดินไหว 
* สืบค๎นและอธิบายปรากฎ
กาณ์แผํนดินไหว และผลของ
ปรากฎการณ์แผํนดินไหวใน
ประเทศไทย 
* สืบค๎น น าเสนอและอธิบาย
ลักษณะทั่วไปของภูเขาไฟ 
* อธิบายลักษณะทางกายภ
อธิบายลักษณะทางกายภาพ 

ประเด็นการประเมิน 
- การเขียนอธิบายเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน 
- การเขียนสรุปองค์ความรูเ๎รื่องที่เรียน 
- ท าการทดลอง 
- ท าแบบทดสอบตรวจสอบความ
เข๎าใจ 
- ท าแบบทดสอบกํอนแลพะหลังเรียน 
เคร่ืองมือ 
- แบบประเมินผลงาน 
- แบบทดสอบกํอนและหลังเรยีน 
เกณฑ์การประเมินชิน้งาน 
๑ = ช้ินงานไมํครบถ๎วน 
๒ = ช้ินงานมีความถูกต๎อง ครบถว๎น 
     แตํไมํตรงตามจุดประสงค์ 
๓ = ช้ินงานมีความถูกต๎อง ครบถว๎น  
       ตรงจุดประสงค ์
๔ = ช้ินงานมีความถูกต๎อง ครบถว๎น  
      ตรงตามจุดประสงค์และมีการ 
      สร๎างสรรคผ์ลงาน 

วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู๎ (๕E) ๗. ปรากฏการณ์
ทางธรณีวิทยา 



การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ (มีต่อ) 
มาตรฐานการเรียนรู้                มาตรฐาน  ว ๓.๒  เขา๎ใจองคป์ระกอบและความสมัพนัธข์องระบบโลก กระบวนการเปลยี่นแปลง ภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย  
                                                                  กระบวนการเปลี่ยนแปลง ลมฟูาอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลตํอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม   
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้  มาตรฐาน  ว  3.2  ตัวชี้วัด  ม.6/1, ม.6/2, ม.6/3, ม.6/4, ม.6/5, ม.6/6, ม.6/7, ม.6/8, ม.6/9,ม.6/10 ม.6/11, ม.6/12, ม.6/13,  
สาระการเรียนรู้         ม.6/14 

สาระส าคัญ  ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
 ของหินภูเขาไฟ เชื่อมโยงกับ

กระบวนการเกิดภูเขาไฟและ
บ อ ก แ ห ลํ ง กิ น ภู เ ข า ไ ฟ ใ น
ประเทศไทย 
* สืบค๎น น าเสนอ และอธิบาย
ภูมิลักษณ์แบบตํางๆที่เกิดจาก
การระเบิดของภู เขาไฟและ
ยกตัวอยํางภูมิลักษณ์ที่เกิดจาก
การระเบิดของภูเขาไฟในปร
เทศไทย 
* สืบค๎น วิเคราะห์และอธิบาย
แนวภูเขาไฟของโลกและระบุ
กลุํมประเทศที่ เกิดเหตุการณ์
ภูเขาไฟระเบิดรุนแรง 
* ส ารวจ สืบค๎น น าเสนอ และ
อธิ บ ายแหลํ งภู เ ข า ไฟและ
ลักษณะของหินภูเขาไฟที่พบ
ในปรเทศไทย 

   

 
 



การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ (มีต่อ) 
มาตรฐานการเรียนรู้                มาตรฐาน  ว ๓.๒  เขา๎ใจองคป์ระกอบและความสมัพนัธข์องระบบโลก กระบวนการเปลยี่นแปลง ภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย  
                                                                  กระบวนการเปลี่ยนแปลง ลมฟูาอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลตํอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม   
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้  มาตรฐาน  ว  3.2  ตัวชี้วัด  ม.6/1, ม.6/2, ม.6/3, ม.6/4, ม.6/5, ม.6/6, ม.6/7, ม.6/8, ม.6/9,ม.6/10 ม.6/11, ม.6/12, ม.6/13,  
สาระการเรียนรู้         ม.6/14 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
 * ท าแบบทดสอบความเข๎าใจ

ท๎ายการเรียน 
* แบบทดสอบกํอนและหลัง
เรียน 
* ใบความรู๎   ใบงาน 

   

 
 



การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๖  
มาตรฐานการเรียนรู้                มาตรฐาน  ว ๓.๒  เขา๎ใจองคป์ระกอบและความสมัพนัธข์องระบบโลก กระบวนการเปลยี่นแปลง ภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย  
                                                                  กระบวนการเปลี่ยนแปลง ลมฟูาอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลตํอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม   
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้  มาตรฐาน  ว  3.2  ตัวชี้วัด  ม.6/1, ม.6/2, ม.6/3, ม.6/4, ม.6/5, ม.6/6, ม.6/7, ม.6/8, ม.6/9,ม.6/10 ม.6/11, ม.6/12, ม.6/13,  
สาระการเรียนรู้         ม.6/14 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
* การเปลี่ยนแปลงของโลก
สามารถอธิบายได๎ด๎วยทฤษฎี
การแปรสัณฐานแผํนธรณีภาค 
* การเปลี่ยนแปลงทางธรณี
ภาคของโลกสํวนใหญํจะเกิดใน
ชั้นธรณีภาค และชั้นฐานภาค 
* ชั้นธรณีภาคแตกออกเป็น
แผํนใหญํๆหลายแผํนเรียกวํา
แผํนธรณีภาค ซึ่งมีการ
เคลื่อนที่อยูํตลอดเวลา ท าให๎
เกิดปรากฎการณ์ทาง
ธรณีวิทยาบนโลกที่สามารถ
ศึกษาได๎จากรํองรอยหลักฐาน
ที่ปรากฎอยูํในปัจจุบันเชํน 
รอยแยกของแผํนธรณีภาค 
เทือกเขา ใต๎มหาสมุทร ซากดึก
ด าบรรพ์ 

* สื บ ค๎ น แ ล ะ อ ธิ บ า ย ก า ร
เปลี่ยนแปลงของโลกด๎วยทฤษฎี
การแปรสัณฐานแผํนธรณีภาค 
* สืบค๎นและอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงทางธรณีภาคของ
โลกในชั้นธรณีภาค ชั้นฐานภาค 
* สืบค๎นและอธิบายธรณีภาค
แตกออกเป็นแผํนใหญํหลาย
แ ผํ น  ที่ เ ค ลื่ อ น ไ ห ว อ ยูํ
ตลอดเวลา 
* ท าแบบทดสอบความเข๎าใจ
ท๎ายการเรียน 
* แบบทดสอบกํอนและหลัง
เรียน 
* ใบความรู๎   ใบงาน 

ประเด็นการประเมิน 
- การเขียนอธิบายเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน 
- การเขียนสรุปองค์ความรูเ๎รื่องที่เรียน 
- ท าการทดลอง 
- ท าแบบทดสอบตรวจสอบความ
เข๎าใจ 
- ท าแบบทดสอบกํอนแลพะหลังเรียน 
เคร่ืองมือ 
- แบบประเมินผลงาน 
- แบบทดสอบกํอนและหลังเรยีน 
เกณฑ์การประเมินชิน้งาน 
๑ = ช้ินงานไมํครบถ๎วน 
๒ = ช้ินงานมีความถูกต๎อง ครบถว๎น 
     แตํไมํตรงตามจุดประสงค์ 
๓ = ช้ินงานมีความถูกต๎อง ครบถว๎น  
       ตรงจุดประสงค ์
๔ = ช้ินงานมีความถูกต๎อง ครบถว๎น  
      ตรงตามจุดประสงค์และมีการ 
      สร๎างสรรคผ์ลงาน 

วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู๎ (๕E) ๘. ธรณีภาค 



การวดัและประเมินผลสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  

ประเด็นการประเมิน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

มาตรฐาน  ว  ๑.๑  เขา๎ใจความ
หลากหลายของระบบนิเวศ 
ความสัมพันธ์ระหวาํงสิ่งไมํมีชีวิตกับ
สิ่งมีชีวิตและ ความสมัพันธ์ระหวําง
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตตําง ๆ ใน
ระบบนิเวศ การถํายทอดพลังงาน 
การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบ
นิเวศ ความหมายของประชากร 
ปัญหาและผลกระทบที่มีตํอ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
แนวทางในการอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและการแก๎ไข
ปัญหาสิ่งแวดล๎อมรวมทั้งน าความรู๎
ไปใช๎ประโยชน ์  
ตัวชี้วดั ว  ๑.๑  ตวัชี้วัด  ม.๔/๑, 
ม.๔/๒, ม.๔/๓, ม.๔/๔  

ผู๎เรยีน  น าเสนอ  
งานกลุํม  ราย  
 บุคคล  ช้ินงาน ที่
สืบค๎น  ค๎นคว๎า
และแบบทดสอบ 
ได๎ถูกต๎องและ
สมบูรณ ์

ผู๎เรยีน น าเสนอ  งาน
กลุํม  รายบุคคล
ช้ินงาน ที่สืบค๎น
ค๎นคว๎าและ
แบบทดสอบได๎
ถูกต๎อง  แตํไมํ
สมบูรณ ์

ผู๎เรยีน น าเสนอ  งาน
กลุํม  รายบุคคล
ช้ินงาน ที่สืบค๎น
ค๎นคว๎าและ
แบบทดสอบได๎
บางสํวนและไมํ
สมบูรณ ์

ผู๎เรยีน น าเสนอ  งาน
กลุํม  รายบุคคล 
ช้ินงาน ที่สืบค๎น
ค๎นคว๎าและ
แบบทดสอบได๎น๎อย
และไมํสมบูรณ ์

มาตรฐาน  ว ๑.๒  เข๎าใจสมบัติ
ของสิ่งมีชีวิต หนํวยพื้นฐานของ
สิ่งมีชีวิต การล าเลียงสารเข๎าและ
ออกจากเซลล์ ความสัมพันธ์ของ
โครงสร๎างและหน๎าที่ของระบบตําง 
ๆ ของสัตว์และมนษุย์ที่ท างาน
สัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของ
โครงสร๎างและหน๎าที่ของอวยัวะตาํง 
ๆ ของพืชที่ท างานสัมพันธ์กัน 
รวมทั้งน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน ์
ตัวชี้วดั ว ๑.๒  ตัวชีว้ัด ม.๔/๑, ม.
๔/๒, ม.๔/๓, ม.๔/๔, ม.๔/๕ 
 ม.๔/๖, ม.๔/๗, ม.๔/๘, ม.๔/๙, 
ม.๔/๑๐ ม.๔/๑๑, ม.๔/๑๒  

ผู๎เรยีน  น าเสนอ  
งานกลุํม ราย  
 บุคคล  ช้ินงาน ที่
สืบค๎น  ค๎นคว๎า
และแบบทดสอบ 
ได๎ถูกต๎องและ
สมบูรณ ์

ผู๎เรยีน น าเสนอ  งาน
กลุํม  รายบุคคล
ช้ินงาน ที่สืบค๎น
ค๎นคว๎าและ
แบบทดสอบได๎
ถูกต๎อง  แตํไมํ
สมบูรณ ์

ผู๎เรยีน น าเสนอ  งาน
กลุํม  รายบุคคล
ช้ินงาน ที่สืบค๎นและ
ค๎นคว๎า  แบบทดสอบ
ได๎บางสํวนและไมํ
สมบูรณ ์

ผู๎เรยีน น าเสนอ  งาน
กลุํม  รายบุคคล
ช้ินงาน ที่สืบค๎น
ค๎นคว๎าและ 
แบบทดสอบได๎น๎อย
และไมํสมบูรณ ์

มาตรฐาน  ว  ๑.๓  เข๎าใจ
กระบวนการและความส าคัญของ
การถํายทอดลักษณะทางพันธกุรรม
สารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลง
ทางพันธุกรรมที่มีผลตํอสิ่งมีชีวิต 
ความหลากหลายทางชีวภาพและ
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งน า
ความรู๎ไปใช๎ประโยชน ์
ตัวชี้วดั ว ๑.๓  ม.๔/๑, ม.๔/๒, ม.
๔/๓, ม.๔/๔, ม.๔/๕, ม.๔/๖  

ผู๎เรยีน  น าเสนอ  
งานกลุํม  ราย 
บุคคล  ช้ินงาน ที่
สืบค๎น  ค๎นคว๎า
และแบบทดสอบ 
ได๎ถูกต๎องและ
สมบูรณ ์

ผู๎เรยีน น าเสนอ  งาน
กลุํม  รายบุคคล 
ช้ินงาน ที่สืบค๎น
ค๎นคว๎าและ
แบบทดสอบได๎
ถูกต๎อง  แตํไมํ
สมบูรณ ์

ผู๎เรยีน น าเสนอ  งาน
กลุํม  รายบุคคล 
ช้ินงาน ที่สืบค๎น
ค๎นคว๎าและ
แบบทดสอบได๎
บางสํวนและไมํ
สมบูรณ ์

ผู๎เรยีน น าเสนอ  งาน
กลุํม  รายบุคคล 
ช้ินงาน ที่สืบค๎น
ค๎นคว๎าและ 
แบบทดสอบได๎น๎อย
และไมํสมบูรณ ์



การวัดและประเมินผลสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 

ประเด็นการประเมิน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

มาตรฐาน ว ๒.๑ เข้าใจสมบัติ
ของสสาร องค์ประกอบของ
สสาร ความสัมพันธ์ระหว่าง
สมบัติของสสารกับโครงสร้าง
และแรงยึดเหนี่ยวระหวา่ง
อนุภาค หลักและธรรมชาติของ
การเปลี่ยนแปลงสถานะของ
สสาร การเกิดสารละลาย และ
การเกิดปฏกิิริยาเคม ี  
ตัวชี้วัด ว  2.1  ม.5/1,  
ม.5/2, ม.5/3, ม.5/4,  
ม.5/5, ม.5/6, ม.5/7,  
ม.5/8, ม.5/9, ม.5/๑๐ ม.5/
๑๑ ม.5/๑๒ ม.5/๑๓ ม.5/๑๔ 
ม.5/๑๕ ม.5/๑๖ ม.5/๑๗ 
ม.5/๑8 ม.5/๑๘ ม.5/๒๐ 
ม.5/๒๑ ม.5/๒๒ ม.5/๒๓ 
ม.5/๒๔ ม.5/๒๕   

ผู๎เรยีน  น าเสนอ  
งานกลุํม  ราย  
 บุคคลช้ินงาน ที่
สืบค๎น  ค๎นคว๎าและ
แบบทดสอบ ได๎
ถูกต๎องและสมบูรณ ์

ผู๎เรยีน น าเสนอ  งาน
กลุํม  รายบุคคล
ช้ินงาน ที่สืบค๎น
ค๎นคว๎าและ
แบบทดสอบได๎
ถูกต๎อง  แตํไมํ
สมบูรณ ์

ผู๎เรยีน น าเสนอ  งาน
กลุํม  รายบุคคล
ช้ินงาน ที่สืบค๎น
ค๎นคว๎าและ
แบบทดสอบได๎
บางสํวนและไมํ
สมบูรณ ์

ผู๎เรยีน น าเสนอ  งาน
กลุํม  รายบุคคล
ช้ินงาน ที่สืบค๎น
ค๎นคว๎าและ
แบบทดสอบได๎น๎อย
และไมํสมบูรณ ์

มาตรฐาน  ว  ๒.๒  เข๎าใจ
ธรรมชาติของแรงใน
ชีวิตประจ าวัน ผลของแรงที่
กระท าตํอวัตถ ุลักษณะการ
เคลื่อนที่แบบตําง ๆ ของวัตถ ุ
รวมทั้งน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน ์
ตัวชี้วัด ว  2.2  ม.5/1,  
ม.5/2, ม.5/3, ม.5/4, 
ม.5/5, ม.5/6, ม.5/7,  
ม.5/8, ม.5/9, ม.5/10 

ผู๎เรยีน  น าเสนอ  
งานกลุํม  ราย  
 บุคคลช้ินงาน ที่
สืบค๎น  ค๎นคว๎าและ
แบบทดสอบ ได๎
ถูกต๎องและสมบูรณ ์

ผู๎เรยีน น าเสนอ  งาน
กลุํม  รายบุคคล
ช้ินงาน ที่สืบค๎น
ค๎นคว๎าและ
แบบทดสอบได๎
ถูกต๎อง  แตํไมํ
สมบูรณ ์

ผู๎เรยีน น าเสนอ  งาน
กลุํม  รายบุคคล
ช้ินงาน ทีส่ืบค๎น
ค๎นคว๎าและ
แบบทดสอบได๎
บางสํวนและไมํ
สมบูรณ ์

ผู๎เรยีน น าเสนอ  งาน
กลุํม  รายบุคคล
ช้ินงาน ที่สืบค๎น
ค๎นคว๎าและ
แบบทดสอบได๎น๎อย
และไมํสมบูรณ ์

มาตรฐาน  ว  ๒.๓ เข๎าใจ
ความหมายของพลังงาน การ
เปลี่ยนแปลงและการถํายโอน
พลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหวาํง
สสารและพลังงาน พลังงานใน
ชีวิตประจ าวัน ธรรมชาติ ของ
คลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข๎อง
กับเสียง แสง และคลื่น
แมํเหล็กไฟฟูารวมทั้งน าความรู๎
ไปใช๎ประโยชน์  
ตัวชี้วัด ว  2.3  ม.5/1,  
ม.5/2, ม.5/3, ม.5/4, 
 ม.5/5, ม.5/6, ม.5/7,  
ม.5/8, ม.5/9, ม.5/10  
ม.5/11, ม.5/12 

ผู๎เรยีน  น าเสนอ  
งานกลุํม  ราย  
 บุคคลช้ินงาน ที่
สืบค๎น  ค๎นคว๎าและ
แบบทดสอบ ได๎
ถูกต๎องและสมบูรณ ์

ผู๎เรยีน น าเสนอ  งาน
กลุํม  รายบุคคล
ช้ินงาน ที่สืบค๎น
ค๎นคว๎าและ
แบบทดสอบได๎
ถูกต๎อง  แตํไมํ
สมบูรณ ์

ผู๎เรยีน น าเสนอ  งาน
กลุํม  รายบุคคล
ช้ินงาน ที่สืบค๎น
ค๎นคว๎าและ
แบบทดสอบได๎
บางสํวนและไมํ
สมบูรณ ์

ผู๎เรยีน น าเสนอ  งาน
กลุํม  รายบุคคล
ช้ินงาน ที่สืบค๎น
ค๎นคว๎าและ
แบบทดสอบได๎น๎อย
และไมํสมบูรณ ์



การวัดและประเมินผลสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

ประเด็นการประเมิน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

มาตรฐาน ว ๓.๑ เข๎าใจ
องค์ประกอบ ลักษณะ 
กระบวนการเกิด และ
วิวัฒนาการของเอกภพ 
กาแล็กซี ดาวฤกษ์ และระบบ
สุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธภ์ายใน
ระบบสุริยะ ที่สํงผลตํอสิ่งมีชีวิต 
และการประยุกต์ใช๎เทคโนโลยี
อวกาศ  
ตัวชี้วัด  ว 3.1  ม.6/1,  
ม.6/2, ม.6/3, ม.6/4,  
ม.6/5, ม.6/6, ม.6/7,  
ม.6/8, ม.6/9 ,ม.6/10                 

ผู๎เรยีน  น าเสนอ  
งานกลุํม  ราย  
 บุคคลช้ินงาน ที่
สืบค๎น  ค๎นคว๎าและ
แบบทดสอบ ได๎
ถูกต๎องและสมบูรณ ์

ผู๎เรยีน น าเสนอ  งาน
กลุํม  รายบุคคล
ช้ินงาน ที่สืบค๎น
ค๎นคว๎าและ
แบบทดสอบได๎
ถูกต๎อง  แตํไมํ
สมบูรณ ์

ผู๎เรยีน น าเสนอ  งาน
กลุํม  รายบุคคล
ช้ินงาน ที่สืบค๎น
ค๎นคว๎าและ
แบบทดสอบได๎
บางสํวนและไมํ
สมบูรณ ์

ผู๎เรยีน น าเสนอ  งาน
กลุํม  รายบุคคล
ช้ินงาน ที่สืบค๎น
ค๎นคว๎าและ
แบบทดสอบได๎น๎อย
และไมํสมบูรณ ์

มาตรฐาน  ว  ๓.๒  เขา๎ใจอง
คป์ระกอบและความสมัพนธัข์
องระบบโลก กระบวนการเปล
ยี่นแปลง ภายในโลกและบนผวิ
โลก ธรณีพิบัตภิัย กระบวนการ
เปลี่ยนแปลง ลมฟูาอากาศและ
ภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลตํอ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม  
ตัวชี้วัด  ว  3.2  ม.6/1, 
 ม.6/2, ม.6/3, ม.6/4,  
ม.6/5, ม.6/6, ม.6/7,  
ม.6/8, ม.6/9,ม.6/10  
ม.6/11, ม.6/12, ม.6/13, 
ม.6/14 

ผู๎เรยีน  น าเสนอ  
งานกลุํม  ราย  
 บุคคลช้ินงาน ที่
สืบค๎น  ค๎นคว๎าและ
แบบทดสอบ ได๎
ถูกต๎องและสมบูรณ ์

ผู๎เรยีน น าเสนอ  งาน
กลุํม  รายบุคคล
ช้ินงาน ที่สืบค๎น
ค๎นคว๎าและ
แบบทดสอบได๎
ถูกต๎อง  แตํไมํ
สมบูรณ ์

ผู๎เรยีน น าเสนอ  งาน
กลุํม  รายบุคคล
ช้ินงาน ที่สืบค๎น
ค๎นคว๎าและ
แบบทดสอบได๎
บางสํวนและไมํ
สมบูรณ ์

ผู๎เรยีน น าเสนอ  งาน
กลุํม  รายบุคคล
ช้ินงาน ที่สืบค๎น
ค๎นคว๎าและ
แบบทดสอบได๎น๎อย
และไมํสมบูรณ ์



อภิธานศัพท ์
ศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

ที่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

๑ ก าหนดปัญหา define problem ระบุค าถาม ประเด็นหรอื สถานการณท์ี่เป็น

ข้อสงสัย เพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหาหรอื 

อภปิรายร่วมกัน 

๒ แก้ปัญหา solve problem หาค าตอบของปัญหาที่ยังไม่รู้ วิธีการมาก่อน 

ทั้งปัญหาที่ เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ 

โดยตรงและปัญหาในชีวิต ประจ าวันโดยใช้

เทคนิคและ วิธีการตา่ง ๆ 

๓ เขียนแผนผัง/วาด

ภาพ 

construct diagram/ 

illustrate 

น าเสนอข้อมูลหรอืผลการส ารวจ ตรวจสอบ

ด้วยแผนผัง กราฟ หรอืภาพวาด 

๔ คาดคะเน predict คาดการณ์ผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยอาศัย

ข้อมูลที่สังเกตได้ และประสบการณท์ี่มี 

๕ ค านวณ calculate หาผลลัพธ์จากข้อมูล โดยใช้ หลักการ ทฤษฎี

หรอืวิธีการทาง คณิตศาสตร์ 

๖ จ าแนก classify  ัดกลุ่มของสิ่งต่าง ๆ โดยอาศัย ลักษณะที่

เหมอืนกันเป็นเกณฑ์ 

๗ ตั้งค าถาม ask question พูดหรอืเขียนประโยค หรอืวลี เพื่อให้ได้มาซึ่ง

การค้นหา ค าตอบที่ตอ้งการ 

๘ ทดลอง conduct/experiment ปฏิบัติการเพื่อหาค าตอบ ของค าถาม หรือ

ปัญหาในการ ทดลอง โดยตั้งสมมติฐานเพื่อ 

เป็นแนวทางในการก าหนด ตัวแปรและ

วางแผนด าเนินการ เพื่อตรวจสอบสมมติฐาน 

๙ น าเสนอ present แสดงขอ้มูล เรื่องราว หรอื ความคิด เพื่อให้

ผูอ้ื่นรับรู้ หรอืพิจารณา 

๑๐ บรรยาย describe ให้รายละเอียดของเหตุการณ์ หรอื

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึน้ให้ ผูอ้ื่นได้รับรู้ดว้ยการ

บอก หรอืเขียน 

๑๑ บอก tell ให้ข้อมูล ขอ้เท็จจรงิ แก่ผู้อื่น ด้วยการพูด 

หรอืเขียน 

๑๒ บันทึก record เขียนข้อมูลที่ได้จากการสังเกต เพื่อช่วยจ า 

หรอืเพื่อเป็นหลักฐาน 



ที่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

๑๓ เปรียบเทียบ compare บอกความเหมอืน และ/หรือ ความแตกต่าง 

ของสิ่งที่ เทียบเคียงกัน 

๑๔ แปลความหมาย interpret แสดงความหมายของข้อมูล จากหลักฐานที่

ปรากฏ เพื่อลงขอ้สรุป 

๑๕ ยกตัวอย่าง give examples ให้ข้อมูลเหตุการณ์หรือสถานการณ์ เพื่อ

แสดงความเข้าใจในสิ่งที่ได้ เรียนรู้ 

๑๖ ระบุ identify ชีบ้อกสิ่งต่าง ๆ โดยใช้ขอ้มูล ประกอบอย่าง

เพียงพอ 

๑๗ เลือกใช้ select พิจารณา และตัดสินใจน าวัสดุ สิ่งของ 

อุปกรณ์หรอืวิธีการ มาใช้ได้อย่างเหมาะสม 

๑๘ วัด measure หาขนาด หรอืปริมาณ ของ สิ่งต่าง ๆ โดยใช้

เครื่องมือ ที่เหมาะสม 

๑๙ วิเคราะห์ analyze แยกแยะ จัดระบบ เปรียบเทียบ จัดล าดับ จัด

จ าแนก หรอื เชื่อมโยงขอ้มูล 

๒๐ สร้างแบบจ าลอง construct model น าเสนอแนวคิด หรอืเหตุการณ์ ในรูปของ

แผนภาพ ชิน้งาน สมการ ข้อความ ค าพูด

และ/ หรอืใช้แบบจ าลองเพื่ออธิบาย ความคิด 

วัตถุ หรอืเหตุการณ์ ต่าง ๆ 

๒๑ สังเกต observe หาข้อมูลด้วยการใชป้ระสาท สัมผัสทั้งห้า ที่

เหมาะสมตาม ข้อเท็จจริงที่ปรากฏ โดยไม่ใช้ 

ประสบการณเ์ดิมของผู้สังเกต 

๒๒ ส ารวจ explore หาข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ โดยใช้วธีีการและ

เทคนิคที่ เหมาะสม เพื่อน าข้อมูลมาใช้ ตาม

วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว 

๒๓ สืบค้นข้อมูล search หาข้อมูล หรอืข้อสนเทศที่มี ผูร้วบรวมไว้แล้ว

จากแหล่งตา่ง ๆ มาใช้ประโยชน์ 

๒๔ สื่อสาร communicate น าเสนอ และแลกเปลี่ยน ความคิด ข้อมูล 

หรอืผลจากการ ส ารวจตรวจสอบ ด้วยวิธี ที่

เหมาะสม 

๒๕ อธิบาย explain กล่าวถึงเรื่องราวต่าง ๆ อย่างมี เหตุผล และมี

ข้อมูล หรือ ประจักษ์พยานอ้างองิ 

๒๖ อภปิราย discuss แสดงความคิดเห็นตอ่ประเด็น หรอืค าถาม



ที่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

อย่างมเีหตุผล โดยอาศัยความรูแ้ละ

ประสบการณ์ ของผูอ้ภปิรายและขอ้มูล 

ประกอบ 

๒๗ ออกแบบการทดลอง design experiment ก าหนด และวางแผนวิธีการ ทดลองให้

สอดคล้องกับ สมมตฐิานและตัวแปรต่าง ๆ 

รวมทั้งการบันทึกข้อมูล 

 



ศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดสาระเทคโนโลย ี

ที่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

๑ การใชล้ิขสิทธิ์ของผูอ้ื่น โดย

ชอบธรรม 

fair use การน าสื่อ หรอืข้อมูลที่เป็น ลิขสิทธิ์ของผูอ้ื่น

ไปใช้โดยชอบ ด้วยกฎหมาย ภายใต้เงื่อนไข 

บางประการ เช่น ๑) น าไปใช้ในการศกึษา 

หรอื การค้า ๒) งานนั้นเป็นงานวิชาการ หรอื 

บันเทิง ๓) คัดลอกเพียงส่วนน้อย หรอื 

คัดลอกจ านวนมาก ๔) ท าใหเ้จ้าของเสียผล

ประโยช 

๒ การตรวจและแก้ไข 

ข้อผิดพลาด 

debugging กระบวนการในการค้นหา ข้อผิดพลาดของ

โปรแกรม เพื่อแก้ไขใหท้ างานได้ถูกต้อง 

๓ การประมวลผลขอ้มูล data processing การด าเนินการต่าง ๆ กับข้อมูล เพื่อให้ได้

ผลลัพธ์ที่มคีวามหมาย และมีประโยชน์ตอ่

การน า ไปใช้งานมากยิ่งขึ้น 

๔ การรวบรวมข้อมูล data collection กระบวนการในการรวบรวม ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

จากแหล่ง ข้อมูลตา่ง ๆ 

๕ ข้อมูลปฐมภูมิ primary data ข้อมูลที่รวบรวมโดยตรง จากแหล่งข้อมูล

ขั้นตน้ โดยอาจ ใช้วธิีการสังเกต การทดลอง 

การส ารวจ การสัมภาษณ์ 

๖ เทคโนโลย ี technology สิ่งที่มนุษย์สร้างหรอืพัฒนาขึน้ ซึ่งอาจเป็นได้

ทั้งชิน้งาน หรอื วิธีการ เพื่อใช้แก้ปัญหาสนอง 

ความตอ้งการ หรอืเพิ่ม ความสามารถในการ

ท างาน ของมนุษย์ 

๗ แนวคิดเชงิค านวณ computational 

thinking 

กระบวนการในการแก้ปัญหา การคิด

วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล เป็นขั้นตอน เพื่อหา

วิธีการ แก้ปัญหาในรูปแบบที่สามารถ น าไป

ประมวลผลได้ 

๘ แนวคิดเชงินามธรรม abstraction การพิจารณารายละเอียดที่ส าคัญ ของปัญหา 

แยกแยะสาระส าคัญ ออกจากส่วนที่ไม่ส าคัญ 

๙ ระบบทางเทคโนโลย technological system กลุ่มของส่วนต่าง ๆ ตัง้แต่ สองส่วนขึ้นไป 

ประกอบเข้า ด้วยกัน และท างานร่วมกัน 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยในการท างาน

ของระบบ ทางเทคโนโลยีจะประกอบไปด้วย 



ที่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

ตัวป้อน (input) กระบวนการ (process) และ

ผลผลิต (output) ที่สัมพันธ์กัน นอกจากนี้

ระบบทางเทคโนโลยี อาจมีข้อมูลย้อนกลับ 

(feedback) เพื่อใช้ปรับปรุง การท างานได้ตาม

วัตถุประสงค์ 

๑๐ เหตุผลเชิงตรรกะ logical reasoning การใชเ้หตุผล กฎ กฎเกณฑ์ หรอืเงื่อนไขที่

เกี่ยวข้อง เพื่อ แก้ปัญหาได้ครอบคลุมทุก

กรณ 

๑๑ เหตุผลวิบัติ logical fallacy การใชเ้หตุผลที่ผิดพลาดไม่อยู่บน พืน้ฐานของ

ความจริง ไม่มีน้ าหนัก สมเหตุสมผลมา

สนับสนุน หรอื ชีน้ าข้อสรุปที่ผิดให้ดูนา่เชื่อถอื 

๑๒ อัตลักษณ์ Identity ลักษณะเฉพาะหรอืข้อมูลส าคัญ ที่บ่งบอกถึง

ความเป็นตัวตนของ บุคคลหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

เชน่ ชื่อบัญชผีูใ้ช้ใบหนา้ ลายนิ้วมอื 

๑๓ อัลกอริทึม algorithm ขั้นตอนในการแก้ปัญหาหรือ การท างาน โดย

มีล าดับของ ค าสั่งหรอืวิธีการที่ชัดเจน ที่

คอมพิวเตอร์สามารถปฏิบัติ ตามได้ 

๑๔ แอปพลิเคชัน software application ซอฟต์แวรป์ระยุกต์ที่ท างาน บนคอมพิวเตอร์

สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต หรอือุปกรณ์เทคโนโลย ี

อื่น ๆ 
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ค าสั่งโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 

ที่ พช. ๐๒๒ /๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง ๒๕๖๐) 

 
 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “รายชื่อโรงเรียนตน๎แบบการใช๎หลักสูตรและโรงเรียนที่มีความพร๎อมตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พทุธศักราช ๒๕๕๑”  ที่ให๎โรงเรียนต๎นแบบการใช๎หลักสูตรและโรงเรียนที่มีความ
พร๎อมด าเนินการใช๎หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ตั้งแตํปีการศึกษา ๒๕๖๐ ใน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๑-๖  จนครบทุกชั้น ในปีการศกึษา ๒๕๖๓  นั้น   
ท าให๎สถานศึกษาต๎องจัดท าหลกัสูตรสถานศึกษาขึน้  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ซึ่งถือ
วําเป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญยิ่งตอํการพัฒนาการเรียนรู๎ในสังคมปัจจุบนั และท าให๎หลักสูตรสถานศึกษามีความยดืหยุํนตํอ
กระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก และทันตํอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกยุคข๎อมูลขําวสาร 
 อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วําด๎วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวชิาการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔  ข๎อ ๕  จึงขอแตํงตั้งคณะกรรมการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ดังนี้ 

๑.พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ ์ ผู๎อ านวยการ    ประธานกรรมการ 
๒. พระครูประกาศธรรมานุยุต รองผู๎อ านวยการ    รองประธานกรรมการ 
๓.พระปลัดเสาร์ค า  สุภภาโส รองผู๎อ านวยการ    รองประธานกรรมการ 
๔.พระสมุห์ติวานนท์  วิริยธมฺโม ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการ    กรรมการ 
๕.พระมหาสมพงษ์  สมว โส  หัวหน๎าฝุายบริหารทั่วไป   กรรมการ 
๖.พระปลัดเสาร์ค า  สุภภาโส หัวหน๎าฝุายบริหารบุคคล   กรรมการ 
๗. พระอนุชิต  อธิปญฺโญ  หัวหน๎าฝุายบริหารงบประมาณ  กรรมการ 
๘. นางสาวเพ็ญผกา  ชัยพิกุสิต หัวหน๎ากลุํมสาระภาษาตํางประเทศ  กรรมการ 
๙. นายเดชา  เมธีวฒันากุล  หัวหน๎ากลุํมสาระสุขศึกษาฯ   กรรมการ 
๑๐. นางสาวหฤทัย มงคลเจริญสิน หัวหน๎ากลุํมสาระคณติศาสตร ์  กรรมการ 
๑๑. นางทิพวิมล  วรรณชัย  หัวหน๎ากลุํมสาระภาษาไทย   กรรมการ 

 ๑๒. นายฐาปนา  ภัทรเมธีนนท ์ หัวหน๎ากลุํมสาระวิทยาศาสตร ์  กรรมการ 
๑๓ พระสมุห์ติวานนท์  วิริยธมโฺม หัวหน๎าฝุายบริหารวิชาการ      กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๔. พระวันชัย  ชยชโย  ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการ   กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
 
ทั้งนี้  ตั้งแตบํัดนี้เป็นตน๎ไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๑๕  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

( พระวิมลมุนี ) 
ผู๎จัดการโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 

 



 
ค าสั่งโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 

ที่  พช.๐๒๓ /๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
 เพ่ือให๎การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
ของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์   ในแตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎ได๎ด าเนินงานเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย เกิด
ประสิทธิผลตํอการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
 อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วําด๎วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔  ข๎อ ๙  จึงขอแตํงตั้งอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ทั้ง ๘ กลุํมสาระ  ดังนี้ 
๑. คณะอนุกรรมการชุดที่ ๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ประกอบด้วย 

๑.๑ นางทิพวิมล    วรรณชัย  ประธานอนุกรรมการ 
๑.๒ นางสาวศิริพร   รํมต๎นนุํน  อนุกรรมการ 
๑.๓ นายนพรัตน์   บุญตัน   อนุกรรมการ 

๒. คณะอนุกรรมการชุดที่ ๒   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและฯ  ประกอบด้วย 
๒.๑ พระสุรินทร์   สุธีโร   ประธานอนุกรรมการ 
๒.๒ พระสันติ    สนฺตจิตฺโต  รองประธานอนุกรรมการ 
๒.๖ พระมนตรี    ปุญฺญกุสโล  อนุกรรมการ 
๒.๗ พระณรงค์ศักดิ์  ฐานสิริ   อนุกรรมการ 
๒.๘ นายเจษฎาภรณ์  ทาค าวงศ์  อนุกรรมการ 
๒.๙ พระอนุชิต  อธิปญฺโญ  อนุกรรมการ 
๒.๑๐ นายสุรชัย  เมฆสวรรค์บ ารุง  อนุกรรมการ 

๓. คณะอนุกรรมการชุดที่ ๓   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ประกอบด้วย 
๓.๑ พระมหาสมพงษ์ สมว โส   ประธานอนุกรรมการ 
๓.๒ พระทนงวุฒิ  อชิโต   อนุกรรมการ 
๓.๓ พระสุชาติ  สุชาตธมฺโม  อนุกรรมการ 
๓.๔ พระวีรชาติ  วีรชาโต   อนุกรรมการ 
๓.๕ นางสาวเพ็ญผกา  ชัยพิกุสิต  อนุกรรมการ 
๓.๖ นายภูชสิส์ไชย บงกชผํองอ าไพ  อนุกรรมการ 
๓.๗ นายสาธิต  ชนะวรรณชน  อนุกรรมการ 

๔. คณะอนุกรรมการชุดที่ ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ประกอบด้วย 
๔.๑ นางสาวหฤทัย มงคลเจริญสิน  ประธานอนุกรรมการ 
๔.๒ นางสาวพิมพิไลย์ ปาละกวงค์ฯ  อนุกรรมการ 

 
 
 



๕. คณะอนุกรรมการชุดที่ ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ประกอบด้วย 
๕.๑ นายฐาปนา  ภัทรเมธีนนท ์  ประธานอนุกรรมการ 
๕.๒ นางสาวลัดดา แซํเฒํา   อนุกรรมการ 

๖. คณะอนุกรรมการชุดที่ ๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ประกอบด้วย 
๖.๑ นายเดชา  เมธีวัฒนากุล  ประธานอนุกรรมการ 
๖.๒ พระสุพอเลิศ สุภคฺโค   อนุกรรมการ 

๗. คณะอนุกรรมการชุดที่ ๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ-เทคโนโลยี  ประกอบด้วย 
๗.๑ พระวันชัย  ชยชโย   ประธานอนุกรรมการ 
๗.๒ นายบุญเลิศ ตระกูลรุํงอ าไพ  อนุกรรมการ 

๘. คณะอนุกรรมการชุดที่ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ประกอบด้วย 
๘.๑ พระสมุห์ติวานนท์ วิริยธมฺโม  ประธานอนุกรรมการ 
๘.๒ นางสาวสิริกร สามะบุตร  อนุกรรมการ 

๙. คณะอนุกรรมการชุดที่ ๙ จัดท าการวัดประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษา ประกอบด้วย 
๙.๑ พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ์   ประธานอนุกรรมการ 
๙.๒ พระครูประกาศธรรมานุยุต   รองประธานอนุกรรมการ 
๙.๓ พระปลัดเสาร์ค า   สุภภาโส   รองประธานอนุกรรมการ 
๙.๔ พระอนุชิต  อธิปญฺโญ   อนุกรรมการ 
๙.๕ พระมหาสมพงษ์  สมว โส   อนุกรรมการ 
๙.๖ พระสมุห์ติวานนท์  วิริยธมฺโม   อนุกรรมการ 
๙.๗ นางสาวเพ็ญผกา  ชัยพิกุสิต   อนุกรรมการ 
๙.๘ นางสาวหฤทัย  มงคลเจริญสิน  อนุกรรมการและเลขานุการ 

๑๐. คณะอนุกรรมการชุดที่ ๑๐ จัดท าการประเมินลักษณะอันพึงประสงค์  ประกอบด้วย 
๑๐.๑ พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ์  ผู๎อ านวยการ      ประธานอนุกรรมการ 
๑๐.๒ พระครูประกาศธรรมานุยุต  รองผู๎อ านวยการ      รองประธานอนุกรรมการ 
๑๐.๓ พระสุรินทร์  สุธีโร       อนุกรรมการ 
๑๐.๔ พระณรงค์ศักดิ์  ฐานสิริ      อนุกรรมการ 
๑๐.๕ พระวันชัย  ชยชโย       อนุกรรมการ 
๑๐.๖พระสมุห์ติวานนท์  วิริยธมฺโม  หน.ฝุายบริหารวิชาการ  อนุกรรมการ 
๑๐.๗ พระปลัดเสาร์ค า  สุภภาโส  หน.ฝุายบริหารบุคคล  อนุกรรมการ 
๑๐.๘ พระอนุชิต  อธิปญฺโญ  หน.ฝุายบริหารงบประมาณ อนุกรรมการ 
๑๐.๙ พระมนตรี  ปุณฺญกุสโล  ฝุายกิจกรรม   อนุกรรมการ 
๑๐.๑๐ พระมหาสมพงษ์  สมว โส  หน.ฝุายบริหารทั่วไป  อนุกรรมการและเลขานุการ 
๑๐.๑๑ พระสมบูรณ์  สมฺปุณฺโณ  ฝุายกิจกรรม อนุกรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

๑๑. คณะอนุกรรมการชุดที่ ๑๑ จัดท ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ประกอบด้วย 
๑๑.๑ พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ์   ประธานอนุกรรมการ 
๑๑.๒ พระมหาสมพงษ์  สมว โส   รองประธานอนุกรรมการ 
๑๑.๓ พระสุรินทร์ สุธีโร   อนุกรรมการ 
๑๑.๔ พระสมบูรณ์  สมฺปุณฺโณ   อนุกรรมการ 
๑๑.๕ พระณรงค์ศักดิ์  ฐานสิริ   อนุกรรมการ 
๑๑.๖ พระมนตรี   ปุญฺญกุสโล   อนุกรรมการเลขานุการ 



 
๑๑.๘ นายนพรัตน์ บุญตัน   อนุกรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

 ๑๒.คณะอนุกรรมการชุดที่ ๑๒ จัดท าประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์  ประกอบด้วย 
  ๑๒.๑ พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ์  ประธานอนุกรรมการ 
  ๑๒.๒ พระครูประกาศธรรมานุยุต  รองประธานอนุกรรมการ 
  ๑๒.๓ พระปลัดเสาร์ค า  สุภภาโส  รองประธานอนุกรรมการ 
  ๑๒.๔ พระสมุห์ติวานนท์  วิริยธมฺโม  อนุกรรมการ 
  ๑๒.๕ พระมหาสมพงษ์  สมว โส   อนุกรรมการ 
  ๑๒.๖ พระสุรินทร์  สุธีโร    อนุกรรมการ 
  ๑๒.๗ นายนพรัตน์  บุญตัน   อนุกรรมการ 
  ๑๒.๘ นายฐาปนา  ภัทรเมธีนนท์   อนุกรรมการ 
  ๑๒.๙ นางสาวพิมพิไลย์ ปาละกวงศ์ฯ  อนุกรรมการ 
  ๑๒.๑๐ นางทิพวิมล     วรรณชัย   อนุกรรมการและเลขานุการ 
  ๑๒.๑๑ นางสาวศิริพร รํมต๎นนุํน  อนุกรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

 
ทั้งนี้   ตั้งแตํบัดนี้เป็นต๎นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๑๕  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 
 

( พระวิมลมุนี ) 
ผู๎จัดการ 

โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค าสั่งโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 

ที่  พช.๐๒๔ /๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจช าระหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
 เพ่ือให๎การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
ของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์    ในแตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎ได๎ถูกต๎องตามข้ันตอน  กระบวนการ
องค์ประกอบของการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและด าเนินไปในแนวเดียวกันทั้ง ๘ กลุํมสาระ 
 อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วําด๎วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.  ๒๕๔๔ ข๎อ ๕  จึงขอแตํงตั้งคณะกรรมการตรวจช าระหลักสูตรสถานศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนี ้

๑. พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ์  ผู๎อ านวยการ          ประธานกรรมการ 
๒. พระครูประกาศธรรมานุยุต  รองผู๎อ านวยการ              รองประธานกรรมการ 
๓. พระปลัดเสาร์ค า  สุภภาโส  รองผู๎อ านวยการ          รองประธานกรรมการ 
๔. พระมหาสมพงษ์  สมว โส  ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการ   กรรมการ 
๕. พระอนุชิต  อธิปญฺโญ   หัวหน๎าฝุายบริหารทั่วไป   กรรมการ 
๖. พระสุรินทร์  สุธีโร   หัวหน๎ากลุํมสาระสังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
๗. นางสาวเพ็ญผกา  ชัยพิกุสิต  หัวหน๎ากลุํมสาระภาษาตํางประเทศ กรรมการ 
๘. นายบุญเลิศ  ตระกูลรุํงอ าไพ  หัวหน๎ากลุํมสาระการงานอาชีพฯ  กรรมการ 
๙. นางสาวพิมพิไลย์  ปาละกวงค์ ฯ หัวหน๎ากลุํมสาระคณิตศาสตร์  กรรมการ 
๑๐. นางทิพวิมล  วรรณชัย  หัวหน๎ากลุํมสาระภาษาไทย  กรรมการ 
๑๑. นายเดชา  เมธีวัฒนากุล  หัวหน๎ากลุํมสาระสุขศึกษาฯ  กรรมการ 
๑๒.นายฐาปนา  ภัทรเมธีนนท์  หัวหน๎ากลุํมสาระวิทยาศาสตร์  กรรมการ 
๑๓.พระสมุห์ติวานนท์ วิริยธมฺโม   หัวหน๎าฝุายบริหารวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 

 
ทั้งนี้  ตั้งแตํบัดนี้เป็นต๎นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๑๕  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 
( พระวิมลมุนี ) 

ผู๎จัดการ 
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 













 

 
 















 



 





 
 
 


