
คํานํา

หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร พุทธศักราช ๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ไดพัฒนาให
เปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
๒๕๔๒ และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ซึ่งไดกําหนดใหการจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ ท้ังรางกาย จิตใจ   สติปญญา   ความรูและคุณธรรม
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมแหงความเปนไทยในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข   เปด
โอกาสใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา พัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง

โรงเรียนคูซอดประชาสรรค ในฐานะท่ีรับผิดชอบดูแลการจัดการศึกษาใหกับผูเรียนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรเปนสาระการเรียนรูหนึ่งท่ีโรงเรียน
จะตองจัดการเรียนการสอนใหกับผูเรียน   ดังนั้นทางโรงเรียนจึงไดมอบหมายใหกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
จัดทําหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรข้ึน เนื่องจากวิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งตอความสําเร็จใน
การเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ เนื่องจากวิทยาศาสตร ชวยใหมนุษยมีความคิดริเริ่มสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปน
ระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาหรือ สถานการณไดอยางรอบคอบและถ่ีถวน ชวยใหคาดการณ
วางแผน ตัดสินใจ แกปญหา ไดอยางถูกตองเหมาะสม และสามารถนําไปใชในชีวิตจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้วิทยาศาสตรยังเปนเครื่องมือในการศึกษาดาน คณิตศาสตร เทคโนโลยี และศาสตรอ่ืน ๆ อันเปน
รากฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติใหมีคุณภาพ และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใหทัดเทียมกับ
นานาชาติ เพ่ือพัฒนาการผูเรียนใหทันสมัยและสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความรูทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีท่ีเจริญกาวหนาอยางรวดเร็วในยุคโลกาภิวัฒน มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะท่ีจําเปนสําหรับการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ เปนสําคัญ ตามศักยภาพของผูเรียน

ขอขอบคุณคณะครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรท่ีไดรวมแรงรวมใจกันจัดทําหลักสูตรกลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร พุทธศักราช ๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เลมนี้  จนสําเร็จลุลวงเปนอยางดี และหวังวาเอกสารหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรเลมนี้  คงจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียนตามเจตนารมณของการปฏิรูป
การศึกษา

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
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ประกาศโรงเรียนคูซอดประชาสรรค
คํานํา
สารบัญ
บทนํา ๑
เปาหมายของวิทยาศาสตร ๑
เรียนรูอะไรในวิทยาศาสตร ๒
สาระและมาตรฐานการเรียนรู ๓
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง
โครงสรางเวลาเรียน

๑๐
๔๗

โครงสรางหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
คําอธิบายรายวิชาและโครงสรางรายวิชา ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน

๕๗
๕๘

โครงสรางหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ๑๔๒
คําอธิบายรายวิชาและโครงสรางรายวิชา มัธยมศึกษาตอนปลาย
ภาคผนวก
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี สพฐ. ๑๒๓๙/๒๕๖๐
คําสั่งโรงเรียนคูซอดประชาสรรค

๑๔๓

คณะผูจัดทํา



คณะผูจัดทํา
คณะกรรมการท่ีปรึกษา

๑. นายสมยศ  หลักบุญ ผูอํานวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค
๒. นายสุรชัย  การะเกด รองผูอํานวยการโรงเรียน
๓. นางยุพาวดี ขาววิเศษ หัวหนาฝายวิชาการ
๔. นางสาวสุภาพัช  สระโสม หัวหนางานหลักสูตรสถานศึกษา

คณะทํางาน
๑. นายชินโชติ  พรหมพิลา ประธานกรรมการ
๒. นางสาวสะอ้ิงทิพย  เทียบคุณ รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวสุภาพัช  สระโสม กรรมการ
๔. นายเกรียงศักดิ์  ศรีขาว กรรมการ
๕. นายพีรธร  คําลวน กรรมการ
๖. นางสาววราภรณ แนวนอย กรรมการและเลขานุการ



หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร พุทธศักราช ๒๕๖๑
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

บทนํา
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.

๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ นี้ ไดกําหนดสาระการเรียนรู
ออกเปน ๔ สาระ ไดแก สาระท่ี ๑ วิทยาศาสตรชีวภาพ สาระท่ี ๒ วิทยาศาสตรกายภาพ สาระท่ี ๓
วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ และสาระท่ี ๔ เทคโนโลยี มีสาระเพ่ิมเติม ๔ สาระ ไดแก สาระชีววิทยา
สาระเคมี สาระฟสิกส สาระโลก ดาราศาสตร และอวกาศ ซึ่งองคประกอบของหลักสูตร ท้ังในดานของ
เนื้อหา การจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลการเรียนรูนั้น มีความสําคัญอยางยิ่งในการ
วางรากฐานการเรียนรูวิทยาศาสตรของผูเรียนในแตละระดับชั้น ใหมีความตอเนื่องเชื่อมโยงกัน ตั้งแตชั้น
ประถมศึกษาปท่ี ๑ จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ สําหรับกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรไดกําหนด
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง ท่ีผูเรียนจําเปนตองเรียนเปนพ้ืนฐาน เพ่ือใหสามารถนําความรูนี้ไป
ใชในการดํารงชีวิตหรือศึกษาตอในวิชาชีพท่ีตองใชวิทยาศาสตรได โดยจัดเรียงลําดับความยากงายของ
เนื้อหาแตละสาระในแตละระดับชั้นใหมีการเชื่อมโยงความรูกับกระบวนการเรียนรู และการจัดกิจกรรม
การเรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาความคิด ท้ังความคิดเปนเหตุเปนผล คิดสรางสรรค คิดวิเคราะห
วิจารณ มีทักษะท่ีสําคัญท้ังทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตรและทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ ในการ
คนควาและสรางองคความรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรู สามารถแกปญหาอยางเปนระบบ
สามารถตัดสินใจ โดยใชขอมูลหลากหลายและประจักษพยานท่ีตรวจสอบได สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรท่ีมุงหวัง
ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอผูเรียนมากท่ีสุด จึงไดจัดทําตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง กลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช
๒๕๕๑ ข้ึน เพ่ือใหสถานศึกษา ครูผูสอน ตลอดจนหนวยงานตาง ๆ ไดใชเปนแนวทางในการพัฒนา
หนังสือเรียน คูมือครู สื่อประกอบการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดและประเมินผล โดยตัวชี้วัดและ
สาระการเรียนรูแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ท่ีจัดทําข้ึนนี้ไดปรับปรุง เพ่ือใหมีความสอดคลอง
และเชื่อมโยงกันภายในสาระการเรียนรูเดียวกันและระหวางสาระการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร ตลอดจนการเชื่อมโยงเนื้อหาความรูทางวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตรดวย นอกจากนี้ยังได
ปรับปรุงเพ่ือใหมีความทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลง และความเจริญกาวหนาของวิทยาการตาง ๆ และ
ทัดเทียมกับนานาชาติ

เปาหมายของวิทยาศาสตร
ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตรมุงเนนใหผูเรียนไดคนพบความรูดวยตนเองมากท่ีสุด เพ่ือใหได

ท้ังกระบวนการและความรู จากวิธีการสังเกต การสํารวจตรวจสอบ การทดลอง แลวนําผลท่ีไดมา
จัดระบบเปนหลักการ แนวคิด และองคความรู
การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรจึงมีเปาหมายท่ีสําคัญ ดังนี้

๑. เพ่ือใหเขาใจหลักการ ทฤษฎี และกฎท่ีเปนพ้ืนฐานในวิชาวิทยาศาสตร



๒

๒. เพ่ือใหเขาใจขอบเขตของธรรมชาติของวิชาวิทยาศาสตรและขอจํากัดในการศึกษาวิชา
วิทยาศาสตร

๓. เพ่ือใหมีทักษะท่ีสําคัญในการศึกษาคนควาและคิดคนทางเทคโนโลยี
๔. เพ่ือใหตระหนักถึงความสัมพันธระหวางวิชาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี มวลมนุษย และ

สภาพแวดลอมในเชิงท่ีมีอิทธิพลและผลกระทบซึ่งกันและกัน
๕. เพ่ือนําความรู ความเขาใจ ในวิชาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีไปใชใหเกิดประโยชนตอสังคม

และการดํารงชีวิต
๖. เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแกปญหา และการจัดการ

ทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ
๗. เพ่ือใหเปนผูท่ีมีจิตวิทยาศาสตร มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมในการใชวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีอยางสรางสรรค
เรียนรูอะไรในวิทยาศาสตร
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรมุงหวังใหผูเรียนไดเรียนรูวิทยาศาสตร ท่ีเนนการเชื่อมโยงความรูกับ
กระบวนการ มีทักษะสําคัญในการคนควาและสรางองคความรู โดยใชกระบวนการในการสืบเสาะหา
ความรู และแกปญหาท่ีหลากหลาย ใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูทุกข้ันตอน มีการทํากิจกรรมดวย
การลงมือปฏิบัติจริงอยางหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น โดยกําหนดสาระสําคัญ ดังนี้

✧ วิทยาศาสตรชีวภาพ เรียนรูเก่ียวกับ ชีวิตในสิ่งแวดลอม องคประกอบของสิ่งมีชีวิตการดํารงชีวิต
ของมนุษยและสัตว การดํารงชีวิตของพืช พันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ และวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต
✧ วิทยาศาสตรกายภาพ เรียนรูเก่ียวกับ ธรรมชาติของสาร การเปลี่ยนแปลงของสารการเคลื่อนท่ี
พลังงาน และคลื่น
✧ วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ เรียนรูเก่ียวกับ องคประกอบของเอกภพ ปฏิสัมพันธภายในระบบ
สุริยะ เทคโนโลยีอวกาศ ระบบโลก การเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟา
อากาศ และผลตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม
✧ เทคโนโลยี
● การออกแบบและเทคโนโลยี เรียนรูเก่ียวกับเทคโนโลยีเพ่ือการดํารงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว ใชความรูและทักษะทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และศาสตรอ่ืน ๆ เพ่ือแกปญหาหรือ
พัฒนางานอยางมีความคิดสรางสรรคดวยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใชเทคโนโลยีอยาง
เหมาะสมโดยคํานึงถึงผลกระทบตอชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอม
● วิทยาการคํานวณ เรียนรูเก่ียวกับการคิดเชิงคํานวณ การคิดวิเคราะห แกปญหาเปนข้ันตอนและเปน
ระบบ ประยุกตใชความรูดานวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการ
แกปญหาท่ีพบในชีวิตจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู
สาระท่ี ๑ วิทยาศาสตรชีวภาพ
มาตรฐาน ว ๑.๑ เขาใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธระหวางสิ่งไมมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต

และความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศ การถายทอด
พลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนท่ีในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปญหา
และผลกระทบท่ีมีตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แนวทางในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม รวมท้ังนําความรูไปใช
ประโยชน

มาตรฐาน ว ๑.๒ เขาใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต การลําเลียงสารเขาและออกจาก
เซลล ความสัมพันธของโครงสราง และหนาท่ีของระบบตาง ๆ ของสัตวและมนุษย
ท่ีทํางานสัมพันธกัน ความสัมพันธของโครงสราง และหนาท่ีของอวัยวะตาง ๆ ของ
พืชท่ีทํางานสัมพันธกัน รวมท้ังนําความรูไปใชประโยชน

มาตรฐาน ว ๑.๓ เขาใจกระบวนการและความสําคัญของการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สาร
พันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมท่ีมีผลตอสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและ
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมท้ังนําความรูไปใชประโยชน

สาระท่ี ๒ วิทยาศาสตรกายภาพ
มาตรฐาน ว ๒.๑ เขาใจสมบัติของสสาร องคประกอบของสสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของสสาร

กับโครงสรางและแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค หลักและธรรมชาติของการ
เปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี

มาตรฐาน ว ๒.๒ เขาใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจําวัน ผลของแรงท่ีกระทําตอวัตถุ ลักษณะการ
เคลื่อนท่ีแบบตาง ๆ ของวัตถุ รวมท้ังนําความรูไปใชประโยชน

มาตรฐาน ว ๒.๓ เขาใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ
ระหวางสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจําวัน ธรรมชาติของคลื่น
ปรากฏการณท่ีเก่ียวของกับเสียง แสง และคลื่นแมเหล็กไฟฟา รวมท้ังนําความรูไป
ใชประโยชน

สาระท่ี ๓ วิทยาศาสตรโลก และอวกาศ
มาตรฐาน ว ๓.๑ เขาใจองคประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี

ดาวฤกษ และระบบสุริยะ รวมท้ังปฏิสัมพันธภายในระบบสุริยะท่ีสงผลตอสิ่งมีชีวิต
และการประยุกตใชเทคโนโลยีอวกาศ

มาตรฐาน ว ๓.๒ เขาใจองคประกอบและความสัมพันธของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายใน
โลก และบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟาอากาศและ
ภูมิอากาศโลก รวมท้ังผลตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม
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สาระท่ี ๔ เทคโนโลยี
มาตรฐาน ว ๔.๑ เขาใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพ่ือการดํารงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยาง

รวดเร็ว ใชความรูและทักษะทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และศาสตรอ่ืน ๆ
เพ่ือแกปญหาหรือพัฒนางานอยางมีความคิดสรางสรรคดวยกระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรม เลือกใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลกระทบตอชีวิต
สังคม และสิ่งแวดลอม

มาตรฐาน ว ๔.๒ เขาใจและใชแนวคิดเชิงคํานวณในการแกปญหาท่ีพบในชีวิตจริงอยางเปนข้ันตอนและ
เปนระบบ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู การทํางาน และการแกปญหาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ รูเทาทัน และมีจริยธรรม

คุณภาพผูเรียน
จบช้ันประถมศึกษาปท่ี ๓
❖ เขาใจลักษณะท่ัวไปของสิ่งมีชีวิตและการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตรอบตัว
❖เขาใจลักษณะท่ีปรากฏ ชนิดและสมบัติบางประการของวัสดุท่ีใชทําวัตถุ และการเปลี่ยนแปลงของ
วัสดุรอบตัว
❖เขาใจการดึง การผลัก แรงแมเหล็ก และผลของแรงท่ีมีตอการเปลี่ยนแปลง การเคลื่อนท่ีของวัตถุ
พลังงานไฟฟา และการผลิตไฟฟา การเกิดเสียง แสงและการมองเห็น
❖เขาใจการปรากฏของดวงอาทิตย ดวงจันทร และดาว ปรากฏการณข้ึนและตกของดวงอาทิตย การ
เกิดกลางวันกลางคืน การกําหนดทิศ ลักษณะของหิน การจําแนกชนิดดินและการใชประโยชน ลักษณะ
และความสําคัญของอากาศ การเกิดลม ประโยชนและโทษของลม
❖ตั้งคําถามหรือกําหนดปญหาเก่ียวกับสิ่งท่ีจะเรียนรูตามท่ีกําหนดใหหรือตามความสนใจสังเกต
สํารวจตรวจสอบโดยใชเครื่องมืออยางงาย รวบรวมขอมูล บันทึก และอธิบายผลการสํารวจตรวจสอบ
ดวยการเขียนหรือวาดภาพ และสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูดวยการเลาเรื่อง หรือดวยการแสดงทาทางเพ่ือใหผูอ่ืน
เขาใจ
❖แกปญหาอยางงายโดยใชข้ันตอนการแกปญหา มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเบื้องตน รักษาขอมูลสวนตัว
❖แสดงความกระตือรือรน สนใจท่ีจะเรียนรู มีความคิดสรางสรรคเก่ียวกับเรื่องท่ีจะศึกษาตามท่ี
กําหนดใหหรือตามความสนใจ มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น และยอมรับฟงความคิดเห็นผูอ่ืน
❖แสดงความรับผิดชอบดวยการทํางานท่ีไดรับมอบหมายอยางมุงม่ัน รอบคอบ ประหยัด ซื่อสัตย จน
งานลุลวงเปนผลสําเร็จ และทํางานรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข
❖ตระหนักถึงประโยชนของการใชความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการดํารงชีวิต ศึกษาหา
ความรูเพ่ิมเติม ทําโครงงานหรือชิ้นงานตามท่ีกําหนดใหหรือตามความสนใจ

จบช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖
❖เขาใจโครงสราง ลักษณะเฉพาะและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต รวมท้ังความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตใน
แหลงท่ีอยู การทําหนาท่ีของสวนตาง ๆ ของพืช และการทํางานของระบบยอยอาหารของมนุษย
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❖ เขาใจสมบัติและการจําแนกกลุมของวัสดุ สถานะและการเปลี่ยนสถานะของสสารการละลาย การ
เปลี่ยนแปลงทางเคมี การเปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับไดและผันกลับไมได และการแยกสารอยางงาย
❖ เขาใจลักษณะของแรงโนมถวงของโลก แรงลัพธ แรงเสียดทาน แรงไฟฟาและผลของแรงตางๆ ผลท่ี
เกิดจากแรงกระทําตอวัตถุ ความดัน หลักการท่ีมีตอวัตถุ วงจรไฟฟาอยางงาย ปรากฏการณเบื้องตนของ
เสียง และแสง
❖เขาใจปรากฏการณการข้ึนและตกรวมถึงการเปลี่ยนแปลงรูปรางปรากฏของดวงจันทร องคประกอบ
ของระบบสุริยะ คาบการโคจรของดาวเคราะห ความแตกตางของดาวเคราะหและดาวฤกษ การข้ึนและ
ตกของกลุมดาวฤกษ การใชแผนท่ีดาว การเกิดอุปราคา พัฒนาการและประโยชนของเทคโนโลยีอวกาศ
❖เขาใจลักษณะของแหลงน้ํา วัฏจักรน้ํา กระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ําคาง น้ําคางแข็ง หยาดน้ําฟา
กระบวนการเกิดหิน วัฏจักรหนิ การใชประโยชนหินและแร การเกิดซากดึกดําบรรพ การเกิดลมบก ลม
ทะเล มรสุม ลักษณะและผลกระทบของภัยธรรมชาติ ธรณีพิบัติภัย การเกิดและผลกระทบของ
ปรากฏการณเรือนกระจก
❖คนหาขอมูลอยางมีประสิทธิภาพและประเมินความนาเชื่อถือ ตัดสินใจเลือกขอมูลใชเหตุผลเชิง
ตรรกะในการแกปญหา ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการทํางานรวมกัน เขาใจสิทธิและ
หนาท่ีของตน เคารพสิทธิของผูอ่ืน
❖ตั้งคําถามหรือกําหนดปญหาเก่ียวกับสิ่งท่ีจะเรียนรูตามท่ีกําหนดใหหรือตามความสนใจ คาดคะเน
คําตอบหลายแนวทาง สรางสมมติฐานท่ีสอดคลองกับคําถามหรือปญหาท่ีจะสํารวจตรวจสอบ วางแผน
และสํารวจตรวจสอบโดยใชเครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม ในการเก็บรวบรวม
ขอมูลท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ
❖วิเคราะหขอมูล ลงความเห็น และสรุปความสัมพันธของขอมูลท่ีมาจากการสํารวจตรวจสอบใน
รูปแบบท่ีเหมาะสม เพ่ือสื่อสารความรูจากผลการสํารวจตรวจสอบไดอยางมีเหตุผลและหลักฐานอางอิง
❖แสดงถึงความสนใจ มุงม่ัน ในสิ่งท่ีจะเรียนรู มีความคิดสรางสรรคเก่ียวกับเรื่องท่ีจะศึกษาตามความ
สนใจของตนเอง แสดงความคิดเห็นของตนเอง ยอมรับในขอมูลท่ีมีหลักฐานอางอิง และรับฟงความ
คิดเห็นผูอ่ืน
❖แสดงความรับผิดชอบดวยการทํางานท่ีไดรับมอบหมายอยางมุงม่ัน รอบคอบ ประหยัด ซื่อสัตย จน
งานลุลวงเปนผลสําเร็จ และทํางานรวมกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค
❖ตระหนักในคุณคาของความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใชความรูและกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรในการดํารงชีวิต แสดงความชื่นชม ยกยอง และเคารพสิทธิในผลงานของผูคิดคนและศึกษา
หาความรูเพ่ิมเติม ทําโครงงานหรือชิ้นงานตามท่ีกําหนดใหหรือตามความสนใจ
❖แสดงถึงความซาบซึ้ง หวงใย แสดงพฤติกรรมเก่ียวกับการใช การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางรูคุณคา

จบช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓
❖เขาใจลักษณะและองคประกอบท่ีสําคัญของเซลลสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธของการทํางานของระบบ
ตาง ๆ ในรางกายมนุษย การดํารงชีวิตของพืช การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงของ
ยีนหรือโครโมโซม และตัวอยางโรคท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม ประโยชนและผลกระทบ
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ของสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ ปฏิสัมพันธขององคประกอบของระบบ
นิเวศและการถายทอดพลังงานในสิ่งมีชีวิต
❖เขาใจองคประกอบและสมบัติของธาตุ สารละลาย สารบริสุทธิ์ สารผสม หลักการแยกสาร การ
เปลี่ยนแปลงของสารในรูปแบบของการเปลี่ยนสถานะ การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี
และสมบัติทางกายภาพ และการใชประโยชนของวัสดุประเภทพอลิเมอร เซรามิกส และวัสดุผสม
❖เขาใจการเคลื่อนท่ี แรงลัพธและผลของแรงลัพธกระทําตอวัตถุ โมเมนตของแรงแรงท่ีปรากฏใน
ชีวิตประจําวัน สนามของแรง ความสัมพันธของงาน พลังงานจลน พลังงานศักยโนมถวง กฎการอนุรักษ
พลังงาน การถายโอนพลังงาน สมดุลความรอน ความสัมพันธของปริมาณทางไฟฟา การตอวงจรไฟฟา
ในบาน พลังงานไฟฟา และหลักการเบื้องตนของวงจรอิเล็กทรอนิกส
❖เขาใจสมบัติของคลื่น และลักษณะของคลื่นแบบตาง ๆ แสง การสะทอน การหักเหของแสงและทัศน
อุปกรณ
❖เขาใจการโคจรของดาวเคราะหรอบดวงอาทิตย การเกิดฤดู การเคลื่อนท่ีปรากฏของดวงอาทิตย การ
เกิดขางข้ึนขางแรม การข้ึนและตกของดวงจันทร การเกิดน้ําข้ึนน้ําลง ประโยชนของเทคโนโลยีอวกาศ
และความกาวหนาของโครงการสํารวจอวกาศ
❖เขาใจลักษณะของชั้นบรรยากาศ องคประกอบและปจจัยท่ีมีผลตอลมฟาอากาศ การเกิดและ
ผลกระทบของพายุฟาคะนอง พายุหมุนเขตรอน การพยากรณอากาศ สถานการณการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศโลก กระบวนการเกิดเชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพและการใชประโยชน พลังงานทดแทนและการ
ใชประโยชน ลักษณะโครงสรางภายในโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาบนผิวโลก ลักษณะ
ชั้นหนาตัดดิน กระบวนการเกิดดิน แหลงน้ําผิวดิน แหลงน้ําใตดิน กระบวนการเกิดและผลกระทบของ
ภัยธรรมชาติ และธรณีพิบัติภัย
❖เขาใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยี ไดแก ระบบทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีกับศาสตรอ่ืน โดยเฉพาะวิทยาศาสตร หรือคณิตศาสตร วิเคราะห
เปรียบเทียบ และตัดสินใจเพ่ือเลือกใชเทคโนโลยี โดยคํานึงถึงผลกระทบตอชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอม
ประยุกตใชความรู ทักษะ และทรัพยากรเพ่ือออกแบบและสรางผลงานสําหรับการแกปญหาใน
ชีวิตประจําวันหรือการประกอบอาชีพ โดยใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมท้ังเลือกใชวัสดุ
อุปกรณ และเครื่องมือไดอยางถูกตอง เหมาะสม ปลอดภัย รวมท้ังคํานึงถึงทรัพยสินทางปญญา
❖นําขอมูลปฐมภูมิเขาสูระบบคอมพิวเตอร วิเคราะห ประเมิน นําเสนอขอมูลและสารสนเทศไดตาม
วัตถุประสงค ใชทักษะการคิดเชิงคํานวณในการแกปญหาท่ีพบในชีวิตจริง และเขียนโปรแกรมอยางงาย
เพ่ือชวยในการแกปญหา ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางรูเทาทันและรับผิดชอบตอสังคม
❖ตั้งคําถามหรือกําหนดปญหาท่ีเชื่อมโยงกับพยานหลักฐาน หรือหลักการทางวิทยาศาสตรท่ีมีการ
กําหนดและควบคุมตัวแปร คิดคาดคะเนคําตอบหลายแนวทาง สรางสมมติฐานท่ีสามารถนําไปสูการ
สํารวจตรวจสอบ ออกแบบและลงมือสํารวจตรวจสอบโดยใชวัสดุและเครื่องมือท่ีเหมาะสม เลือกใช
เครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมในการเก็บรวบรวมขอมูล ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพท่ี
ไดผลเท่ียงตรงและปลอดภัย
❖วิเคราะหและประเมินความสอดคลองของขอมูลท่ีไดจากการสํารวจตรวจสอบจากพยานหลักฐาน
โดยใชความรูและหลักการทางวิทยาศาสตรในการแปลความหมายและลงขอสรุปและสื่อสารความคิด
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ความรู จากผลการสํารวจตรวจสอบหลากหลายรูปแบบ หรือใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใหผูอ่ืนเขาใจ
ไดอยางเหมาะสม
❖แสดงถึงความสนใจ มุงม่ัน รับผิดชอบ รอบคอบ และซื่อสัตย ในสิ่งท่ีจะเรียนรู มีความคิดสรางสรรค
เก่ียวกับเรื่องท่ีจะศึกษาตามความสนใจของตนเอง โดยใชเครื่องมือและวิธีการท่ีใหไดผลถูกตอง เชื่อถือ
ได ศึกษาคนควาเพ่ิมเติมจากแหลงความรูตาง ๆ แสดงความคิดเห็นของตนเอง รับฟงความคิดเห็นผูอ่ืน
และยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรูท่ีคนพบ เม่ือมีขอมูลและประจักษพยานใหมเพ่ิมข้ึนหรือโตแยงจาก
เดิม
❖ตระหนักในคุณคาของความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีใชในชีวิตประจําวัน ใชความรูและ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพ แสดงความชื่นชม
ยกยอง และเคารพสิทธิในผลงานของผูคิดคน เขาใจผลกระทบท้ังดานบวกและดานลบของการพัฒนา
ทางวิทยาศาสตรตอสิ่งแวดลอมและตอบริบทอ่ืน ๆ และศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม ทําโครงงานหรือสราง
ชิ้นงานตามความสนใจ
❖แสดงถึงความซาบซึ้ง หวงใย มีพฤติกรรมเก่ียวกับการดูแลรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ และ
ความหลากหลายทางชีวภาพ

จบช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖
❖ เขาใจการลําเลียงสารเขาและออกจากเซลล กลไกการรักษาดุลยภาพของมนุษย ภูมิคุมกันใน
รางกายของมนุษยและความผิดปกติของระบบภูมิคุมกัน การใชประโนชนจากสารตาง ๆ ท่ีพืชสรางข้ึน
การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วิวัฒนาการท่ีทําใหเกิดความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิต ความสําคัญและผลของเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอตอมนุษย สิ่งมีชีวิต และ
สิ่งแวดลอม
❖เขาใจความหลากหลายของไบโอมในเขตภูมิศาสตรตาง ๆ ของโลก การเปลี่ยนแปลงแทนท่ีในระบบ
นิเวศ ปญหาและผลกระทบท่ีมีตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แนวทางในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม
❖เขาใจชนิดของอนุภาคสําคัญท่ีเปนสวนประกอบในโครงสรางอะตอม สมบัติบางประการของธาตุ
การจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ ชนิดของแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาคและสมบัติตาง ๆ ของสารท่ีมี
ความสัมพันธกับแรงยึดเหนี่ยว พันธะเคมี โครงสรางและสมบัติของพอลิเมอร การเกิดปฏิกิริยาเคมี
ปจจัยท่ีมีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และการเขียนสมการเคมี
❖เขาใจปริมาณท่ีเก่ียวกับการเคลื่อนท่ี ความสัมพันธระหวางแรง มวลและความเรง ผลของความเรงท่ี
มีตอการเคลื่อนท่ีแบบตาง ๆ ของวัตถุ แรงโนมถวง แรงแมเหล็ก ความสัมพันธระหวางสนามแมเหล็ก
และกระแสไฟฟา และแรงภายในนิวเคลียส
❖เขาใจพลังงานนิวเคลียร ความสัมพันธระหวางมวลและพลังงาน การเปลี่ยนพลังงานทดแทนเปน
พลังงานไฟฟา เทคโนโลยีดานพลังงาน การสะทอน การหักเห การเลี้ยวเบนและการรวมคลื่น การไดยิน
ปรากฏการณท่ีเก่ียวของกับเสียง สีกับการมองเห็นสี คลื่นแมเหล็กไฟฟาและประโยชนของคลื่น
แมเหล็กไฟฟา
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❖เขาใจการแบงชั้นและสมบัติของโครงสรางโลก สาเหตุ และรูปแบบการเคลื่อนท่ีของแผนธรณีท่ี
สัมพันธกับการเกิดลักษณะธรณีสัณฐาน สาเหตุ กระบวนการเกิดแผนดินไหว ภูเขาไฟระเบิด สึนามิ
ผลกระทบ แนวทางการเฝาระวัง และการปฏิบัติตนใหปลอดภัย
❖เขาใจผลของแรงเนื่องจากความแตกตางของความกดอากาศ แรงคอริออลิส ท่ีมีตอการหมุนเวียน
ของอากาศ การหมุนเวียนของอากาศตามเขตละติจูด และผลท่ีมีตอภูมิอากาศ ความสัมพันธของการ
หมุนเวียนของอากาศ และการหมุนเวียนของกระแสน้ําผิวหนาในมหาสมุทร และผลตอลักษณะลมฟา
อากาศ สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม ปจจัยตาง ๆ ท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก และแนวปฏิบัติ
เพ่ือลดกิจกรรมของมนุษยท่ีสงผลตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก รวมท้ังการแปลความหมาย
สัญลักษณลมฟาอากาศท่ีสําคัญจากแผนท่ีอากาศ และขอมูลสารสนเทศ
❖ เขาใจการกําเนิดและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน สสาร ขนาด อุณหภูมิของเอกภพ หลักฐานท่ี
สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง ประเภทของกาแล็กซี โครงสรางและองคประกอบของกาแล็กซีทางชางเผือก
กระบวนการเกิดและการสรางพลังงาน ปจจัยท่ีสงผลตอความสองสวางของดาวฤกษ และความสัมพันธ
ระหวางความสองสวางกับโชติมาตรของดาวฤกษ ความสัมพันธระหวางสี อุณหภูมิผิว และสเปกตรัมของ
ดาวฤกษ วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงสมบัติบางประการของดาวฤกษ กระบวนการเกิดระบบสุริยะ
การแบงเขตบริวารของดวงอาทิตย ลักษณะของดาวเคราะหท่ีเอ้ือตอการดํารงชีวิต การเกิดลมสุริยะ
พายุสุริยะและผลท่ีมีตอโลก รวมท้ังการสํารวจอวกาศและการประยุกตใชเทคโนโลยีอวกาศ
❖ ระบุปญหา ตั้งคําถามท่ีจะสํารวจตรวจสอบ โดยมีการกําหนดความสัมพันธระหวางตัวแปรตาง ๆ
สืบคนขอมูลจากหลายแหลง ตั้งสมมติฐานท่ีเปนไปไดหลายแนวทาง ตัดสินใจเลือกตรวจสอบสมมติฐาน
ท่ีเปนไปได
❖ ตั้งคําถามหรือกําหนดปญหาท่ีอยูบนพ้ืนฐานของความรูและความเขาใจทางวิทยาศาสตร ท่ีแสดงให
เห็นถึงการใชความคิดระดับสูงท่ีสามารถสํารวจตรวจสอบหรือศึกษาคนควาไดอยางครอบคลุมและ
เชื่อถือได สรางสมมติฐานท่ีมีทฤษฎีรองรับหรือคาดการณสิ่งท่ีจะพบ เพ่ือนําไปสูการสํารวจตรวจสอบ
ออกแบบวิธีการสํารวจตรวจสอบตามสมมติฐานท่ีกําหนดไวไดอยางเหมาะสม มีหลักฐานเชิงประจักษ
เลือกวัสดุ อุปกรณ รวมท้ังวิธกีารในการสํารวจตรวจสอบอยางถูกตองท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ และ
บันทึกผลการสํารวจตรวจสอบอยางเปนระบบ
❖วิเคราะห แปลความหมายขอมูล และประเมินความสอดคลองของขอสรุปเพ่ือตรวจสอบกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว ใหขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงวิธีการสํารวจตรวจสอบ จัดกระทําขอมูลและนําเสนอ
ขอมูลดวยเทคนิควิธีท่ีเหมาะสม สื่อสารแนวคิด ความรูจากผลการสํารวจตรวจสอบ โดยการพูด เขียน
จัดแสดงหรือใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใหผูอ่ืนเขาใจโดยมีหลักฐานอางอิงหรือมีทฤษฎีรองรับ
❖แสดงถึงความสนใจ มุงม่ัน รับผิดชอบ รอบคอบ และซื่อสัตย ในการสืบเสาะหาความรู โดยใช
เครื่องมือและวิธีการท่ีใหไดผลถูกตอง เชื่อถือได มีเหตุผลและยอมรับไดวาความรูทางวิทยาศาสตรอาจมี
การเปลี่ยนแปลงได
❖แสดงถึงความพอใจและเห็นคุณคาในการคนพบความรู พบคําตอบ หรือแกปญหาได ทํางานรวมกับ
ผูอ่ืนอยางสรางสรรค แสดงความคิดเห็นโดยมีขอมูลอางอิงและเหตุผลประกอบ เก่ียวกับผลของการ
พัฒนาและการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางมีคุณธรรมตอสังคมและสิ่งแวดลอม และยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอ่ืน
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❖เขาใจความสัมพันธของความรูวิทยาศาสตรท่ีมีผลตอการพัฒนาเทคโนโลยีประเภทตาง ๆ และการ
พัฒนาเทคโนโลยีท่ีสงผลใหมีการคิดคนความรูทางวิทยาศาสตรท่ีกาวหนา ผลของเทคโนโลยีตอชีวิต
สังคม และสิ่งแวดลอม
❖ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นคุณคาของความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีใชในชีวิตประจําวัน
ใชความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพ
แสดงความชื่นชม ภูมิใจ ยกยอง อางอิงผลงาน ชิ้นงานท่ีเปนผลมาจากภูมิปญญาทองถ่ิน และการพัฒนา
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย ศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม ทําโครงงานหรือสรางชิ้นงานตามความสนใจ
❖แสดงความซาบซึ้ง หวงใย มีพฤติกรรมเก่ียวกับการใชและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางรูคุณคา เสนอตัวเองรวมมือปฏิบัติกับชุมชนในการปองกัน ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ของทองถ่ิน
❖วิเคราะหแนวคิดหลักของเทคโนโลยี ไดแก ระบบทางเทคโนโลยีท่ีซับซอน การเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี ความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีกับศาสตรอ่ืน โดยเฉพาะวิทยาศาสตร หรือคณิตศาสตร
วิเคราะห เปรียบเทียบ และตัดสินใจเพ่ือเลือกใชเทคโนโลยี โดยคํานึงถึงผลกระทบตอชีวิต สังคม
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม ประยุกตใชความรู ทักษะ ทรัพยากรเพ่ือออกแบบ สรางหรือพัฒนาผลงาน
สําหรับแกปญหาท่ีมีผลกระทบตอสังคม โดยใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ใชซอฟตแวรชวยใน
การออกแบบและนําเสนอผลงาน เลือกใชวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือไดอยางถูกตอง เหมาะสม
ปลอดภัย รวมท้ังคํานึงถึงทรัพยสินทางปญญา
❖ ใชความรูทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือ
รวบรวมขอมูลในชีวิตจริงจากแหลงตาง ๆ และความรูจากศาสตรอ่ืน มาประยุกตใช สรางความรูใหม
เขาใจการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีท่ีมีผลตอการดําเนินชีวิต อาชีพ สังคม วัฒนธรรม และใชอยาง
ปลอดภัย มีจริยธรรม
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ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง
สาระท่ี 1 วิทยาศาสตรชีวภาพ
มาตรฐาน ว 1.1 เขาใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธระหวางสิ่งไมมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต

และความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตตางๆในระบบนิเวศการถายทอด
พลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนท่ีในระบบนิเวศ ความหมายของประชากรปญหาและ
ผลกระทบท่ีมีตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแนวทางในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมรวมท้ังนําความรูไปใชประโยชน

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
ม.
1

- -

ม.
2

- -

ม.
3

1.อธิบายปฏิสัมพันธของ
องคประกอบของระบบนิเวศท่ี
ไดจากการสํารวจ

•ระบบนิเวศประกอบดวยองคประกอบท่ีมีชีวิตเชน พืชสัตว
จุลินทรียและองคประกอบท่ีไมมีชีวิตเชน แสงน้ําอุณหภูมิแรธาตุ
แกสองคประกอบเหลานี้มีปฏิสัมพันธกันเชนพืชตองการแสงน้ําและ
แกสคารบอนไดออกไซดในการสรางอาหารสัตวตองการอาหารและ
สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมในการดํารงชีวิตเชนอุณหภูมิความชื้น
องคประกอบท้ังสองสวนนี้จะตองมีความสัมพันธกันอยางเหมาะสม
ระบบนิเวศจึงจะสามารถคงอยูตอไปได

2.อธิบายรูปแบบความสัมพันธ
ระหวางสิ่งมีชีวิต
กับสิ่งมีชีวิตรูปแบบตางๆใน
แหลงท่ีอยูเดียวกันท่ีไดจาก
การสํารวจ
3.สรางแบบจําลองในการ
อธิบายการถายทอดพลังงาน
ในสายใยอาหาร
4.อธิบายความสัมพันธของ
ผูผลิตผูบริโภคและผูยอยสลาย
สารอินทรียในระบบนิเวศ

5.อธิบายการสะสมสารพิษใน
สิ่งมีชีวิตในโซอาหาร
6.ตระหนักถึงความสัมพันธ
ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม
ในระบบนิเวศโดยไมทําลาย
สมดุลของระบบนิเวศ

•กลุมสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศแบงตามหนาท่ีไดเปน3 กลุมไดแก
ผูผลิตผูบริโภคและผูยอยสลายสารอินทรียสิ่งมีชีวิตท้ัง3กลุมนี้มี
ความสัมพันธกันผูผลิตเปนสิ่งมีชีวิตท่ีสรางอาหารไดเองโดย
กระบวนการสังเคราะหดวยแสงผูบริโภคเปนสิ่งมีชีวิตท่ีไมสามารถ
สรางอาหารไดเองและตองกินผูผลิตหรือสิ่งมีชวีิตอ่ืน
เปนอาหารเม่ือผูผลิตและผูบริโภคตายลงจะถูกยอยโดยผูยอยสลาย
สารอินทรียซึ่งจะเปลี่ยนสารอินทรียเปนสารอนินทรียกลับคืนสู
สิ่งแวดลอมทําใหเกิดการหมุนเวียนสารเปนวัฏจักร
จํานวนผูผลิตผูบริโภคและผูยอยสลายสารอินทรียจะตองมีความ
เหมาะสมจึงทําใหกลุมสิ่งมีชีวิตอยูไดอยางสมดุล
•พลังงานถูกถายทอดจากผูผลิตไปยังผูบริโภคลําดับตางๆรวมท้ังผู
ยอยสลายสารอินทรียในรูปแบบสายใยอาหารท่ีประกอบดวยโซ
อาหารหลายโซท่ีสัมพันธกันในการถายทอดพลังงานในโซอาหาร
พลังงานท่ีถูกถายทอดไปจะลดลงเรื่อยๆ ตามลําดับของการบริโภค
•การถายทอดพลังงานในระบบนิเวศอาจทําใหมีสารพิษสะสมอยูใน
สิ่งมีชีวิตไดจนอาจกอใหเกิดอันตรายตอสิ่งมีชีวิต และทําลาย
สมดุลในระบบนิเวศดังนั้นการดูแลรักษาระบบนิเวศใหเกิดความ
สมดุลและคงอยูตลอดไปจึงเปนสิ่งสําคัญ
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มาตรฐาน ว 1.2 เขาใจสมบัติของสิ่งมีชีวิตหนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิตการลําเลียงสารเขาและออกจาก
เซลลความสัมพันธของโครงสรางและหนาท่ีของระบบตาง ๆของสัตวและมนุษยท่ี
ทํางานสัมพันธกันความสัมพันธของโครงสรางและหนาท่ีของอวัยวะตางๆของพืชท่ี
ทํางานสัมพันธกันรวมท้ังนําความรูไปใชประโยชน

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
ม. 1 1.เปรียบเทียบรูปรางลักษณะ

และโครงสรางของเซลลพืช
และเซลลสัตวรวมท้ังบรรยาย
หนาท่ีของผนังเซลลเยื่อหุม
เซลลไซโทพลาซึม
นิวเคลียสแวคิวโอลไมโทคอน
เดรีย
และคลอโรพลาสต

2.ใชกลองจุลทรรศนใชแสง
ศึกษาเซลลและโครงสราง
ตางๆภายในเซลล

•เซลลเปนหนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตบางชนิดมีเซลล
เพียงเซลลเดียวเชนอะมีบาพารามีเซียมยีสตบางชนิดมีหลาย
เซลลเชนพืชสัตว
•โครงสรางพ้ืนฐานท่ีพบท้ังในเซลลพืชและเซลลสัตวและสามารถ
สังเกตไดดวยกลองจุลทรรศนใชแสงไดแกเยื่อหุมเซลลไซโทพลา
ซึมและนิวเคลียสโครงสรางท่ีพบในเซลลพืชแตไมพบในเซลลสัตว
ไดแกผนังเซลลและคลอโรพลาสต
•โครงสรางตางๆของเซลลมีหนาท่ีแตกตางกัน
-ผนังเซลลทําหนาท่ีใหความแข็งแรงแกเซลล
-เยื่อหุมเซลลทําหนาท่ีหอหุมเซลลและควบคุมการลําเลียงสาร
เขาและออกจากเซลล
-นิวเคลียสทําหนาท่ีควบคุมการทํางานของเซลล
-ไซโทพลาซึมมีออรแกเนลลท่ีทําหนาท่ีแตกตางกัน
-แวคิวโอลทําหนาท่ีเก็บน้ําและสารตางๆ
-ไมโทคอนเดรียทําหนาท่ีเก่ียวกับการสลายสารอาหารเพ่ือใหได
พลังงานแกเซลล
-คลอโรพลาสตเปนแหลงท่ีเกิดการสังเคราะหดวยแสง

3.อธิบายความสัมพันธ
ระหวางรูปรางกับการทํา
หนาท่ีของเซลล

•เซลลของสิ่งมีชีวิตมีรูปรางลักษณะท่ีหลากหลายและมีความ
เหมาะสมกับหนาท่ีของเซลลนั้นเชนเซลลประสาทสวนใหญ
มีเสนใยประสาทเปนแขนงยาวนํากระแสประสาทไปยังเซลล
อ่ืนๆท่ีอยูไกลออกไปเซลลขนรากเปนเซลลผิวของรากท่ีมีผนัง
เซลลและเยื่อหุมเซลลยื่นยาวออกมาลักษณะคลายขนเสนเล็กๆ
เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีผิวในการดูดน้ําและธาตุอาหาร

4.อธิบายการจัดระบบของ
สิ่งมีชีวิตโดยเริ่มจากเซลล
เนื้อเยื่ออวัยวะระบบอวัยวะ
จนเปนสิ่งมีชีวิต

•พืชและสัตวเปนสิ่งมีชีวิตหลายเซลลมีการจัดระบบ โดยเริ่มจาก
เซลลไปเปนเนื้อเยื่ออวัยวะระบบอวัยวะและสิ่งมีชีวิตตามลําดับ
เซลลหลายเซลลมารวมกันเปนเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อหลายชนิดมา
รวมกันและทํางานรวมกันเปนอวัยวะอวัยวะตางๆ
ทํางานรวมกันเปนระบบอวัยวะระบบอวัยวะทุกระบบทํางาน
รวมกันเปนสิ่งมีชีวิต
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
5.อธิบายกระบวนการแพร
และออสโมซิสจากหลักฐาน
เชิงประจักษและยกตัวอยาง
การแพรและออสโมซิสใน
ชีวิตประจําวัน

•เซลลมีการนําสารเขาสูเซลลเพ่ือใชในกระบวนการตางๆของ
เซลลและมีการขจัดสารบางอยางท่ีเซลลไมตองการออกนอก
เซลลการนําสารเขาและออกจากเซลลมีหลายวิธีเชนการแพร
เปนการเคลื่อนท่ีของสารจากบริเวณท่ีมีความเขมขนของสารสูง
ไปสูบริเวณท่ีมีความเขมขนของสารต่ําสวนออสโมซิสเปนการ
แพรของน้ําผานเยื่อหุมเซลลจากดานท่ีมีความเขมขนของ
สารละลายต่ําไปยังดานท่ีมีความเขมขนของสารละลายสูงกวา

6.ระบุปจจัยท่ีจําเปนในการ
สังเคราะหดวยแสงและ
ผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจากการ
สังเคราะหดวยแสงโดยใช
หลักฐานเชิงประจักษ

•กระบวนการสังเคราะหดวยแสงของพืชท่ีเกิดข้ึนใน
คลอโรพลาสตจําเปนตองใชแสงแกสคารบอนไดออกไซด
คลอโรฟลลและน้ําผลผลิตท่ีไดจากการสังเคราะหดวยแสงไดแก
น้ําตาลและแกสออกซิเจน

7.อธิบายความสําคัญของการ
สังเคราะหดวยแสงของพืชตอ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม
8.ตระหนักในคุณคาของพืชท่ี
มีตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม
โดยการรวมกันปลูกและดูแล
รักษาตนไมในโรงเรียนและ
ชุมชน

•การสังเคราะหดวยแสงเปนกระบวนการท่ีสําคัญตอสิ่งมีชีวิต
เพราะเปนกระบวนการเดียวท่ีสามารถนําพลังงานแสงมา
เปลี่ยนเปนพลังงานในรูปสารประกอบอินทรียและเก็บสะสมใน
รูปแบบตางๆในโครงสรางของพืชพืชจึงเปนแหลงอาหารและ
พลังงานท่ีสําคัญของสิ่งมีชีวิตอ่ืนนอกจากนี้กระบวนการ
สังเคราะหดวยแสงยังเปนกระบวนการหลักในการสรางแกส
ออกซิเจนใหกับบรรยากาศเพ่ือใหสิ่งมีชีวิตอ่ืนใชในกระบวนการ
หายใจ

9.บรรยายลักษณะและหนาท่ี
ของไซเล็มและโฟลเอ็ม
10.เขียนแผนภาพท่ีบรรยาย
ทิศทางการลําเลียงสารในไซ
เล็มและโฟลเอ็มของพืช

•พืชมีไซเล็มและโฟลเอ็มซึ่งเปนเนื้อเยื่อมีลักษณะคลายทอเรียง
ตัวกันเปนกลุมเฉพาะท่ีโดยไซเล็มทําหนาท่ีลําเลียงน้ําและธาตุ
อาหารมีทิศทางลําเลียงจากรากไปสูลําตน ใบและสวนตาง ๆ
ของพืชเพ่ือใชในการสังเคราะหดวยแสงรวมถึงกระบวนการ
อ่ืนๆสวนโฟลเอ็มทําหนาท่ีลําเลียงอาหารท่ีไดจากการสังเคราะห
ดวยแสงมีทิศทางลําเลียงจากบริเวณท่ีมีการสังเคราะหดวยแสง
ไปสูสวนตางๆของพืช

11.อธิบายการสืบพันธุแบบ
อาศัยเพศและไมอาศัยเพศ
ของพืชดอก
12.อธิบายลักษณะโครงสราง
ของดอกท่ีมีสวนทําใหเกิดการ
ถายเรณู รวมท้ังบรรยายการ
ปฏิสนธิของพืชดอกการ
เกิดผลและเมล็ดการกระจาย
เมล็ดและการงอกของเมล็ด

•พืชดอกทุกชนิดสามารถสืบพันธุแบบอาศัยเพศไดและบางชนิด
สามารถสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศได
•การสืบพันธุแบบอาศัยเพศเปนการสืบพันธุท่ีมีการผสมกันของ
สเปรมกับเซลลไขการสืบพันธุแบบอาศัยเพศของพืชดอกเกิดข้ึนท่ี
ดอกโดยภายในอับเรณูของสวนเกสรเพศผูมีเรณูซึ่งทําหนาท่ี
สรางสเปรมภายในออวุลของสวนเกสรเพศเมียมีถุงเอ็มบริโอ ทํา
หนาท่ีสรางเซลลไข
•การสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศเปนการสืบพันธุท่ีพืชตนใหมไมได
เกิดจากการปฏิสนธิระหวางสเปรมกับเซลลไขแตเกิดจากสวน
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13.ตระหนักถึงความสําคัญ
ของสัตวท่ีชวยในการถายเรณู
ของพืชดอกโดยการไมทําลาย
ชีวิตของสัตวท่ีชวยในการถาย
เรณู

ตางๆของพืชเชนรากลําตนใบ มีการเจริญเติบโตและพัฒนาข้ึนมา
เปนตนใหมได
•การถายเรณูคือการเคลื่อนยายของเรณูจากอับเรณูไปยังยอด
เกสรเพศเมียซึ่งเก่ียวของกับลักษณะและโครงสรางของดอกเชนสี
ของกลีบดอกตําแหนงของเกสรเพศผูและเกสรเพศเมียโดยมีสิ่งท่ี
ชวยในการถายเรณูเชนแมลงลมการถายเรณูจะนําไปสูการ
ปฏิสนธิซึ่งจะเกิดข้ึนท่ีถุงเอ็มบริโอภายในออวุลหลังการปฏิสนธิ
จะไดไซโกตและเอนโดสเปรมไซโกตจะพัฒนาตอไป
เปนเอ็มบริโอออวุลพัฒนาไปเปนเมล็ดและรังไขพัฒนาไปเปนผล
ผลและเมล็ดมีการกระจายออกจากตนเดิมโดยวิธีการตางๆเม่ือ
เมล็ดไปตกในสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมจะเกิดการงอกของเมล็ด
โดยเอ็มบริโอภายในเมล็ดจะเจริญออกมาโดยระยะแรก
จะอาศัยอาหารท่ีสะสมภายในเมล็ดจนกระท่ังใบแทพัฒนาจน
สามารถสังเคราะหดวยแสงไดเต็มท่ีและสรางอาหารไดเอง
ตามปกติ

14.อธิบายความสําคัญของ
ธาตุอาหารบางชนิดท่ีมีผลตอ
การเจริญเติบโตและการ
ดํารงชีวิตของพืช
15.เลือกใชปุยท่ีมีธาตุอาหาร
เหมาะสมกับพืชใน
สถานการณท่ีกําหนด

•พืชตองการธาตุอาหารท่ีจําเปนหลายชนิดในการเจริญเติบโต
และการดํารงชีวิต
•พืชตองการธาตุอาหารบางชนิดในปริมาณมากไดแกไนโตรเจน
ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมและกํามะถันซึ่งใน
ดินอาจมีไมเพียงพอสําหรับการเจริญเติบโตของพืชจึงตองมีการ
ใหธาตุอาหารในรูปของปุยกับพืชอยางเหมาะสม

16.เลือกวิธีการขยายพันธุพืช
ใหเหมาะสมกับความตองการ
ของมนุษยโดยใชความรู
เก่ียวกับการสืบพันธุของพืช
17.อธิบายความสําคัญของ
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืชในการใชประโยชน
ดานตาง ๆ
18.ตระหนักถึงประโยชนของ
การขยายพันธุพืชโดยการนํา
ความรูไปใชในชีวิตประจําวัน

•มนุษยสามารถนําความรูเรื่องการสืบพันธุแบบอาศัยเพศและไม
อาศัยเพศมาใชในการขยายพันธุเพ่ือเพ่ิมจํานวนพืช เชนการใช
เมล็ดท่ีไดจากการสืบพันธุแบบอาศัยเพศมาเพาะเลี้ยงวิธีการนี้จะ
ไดพืชในปริมาณมากแตอาจมีลักษณะท่ีแตกตางไปจากพอแม
สวนการตอนก่ิงการปกชําการตอก่ิงการติดตาการทาบก่ิงการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเปนการนําความรูเรื่องการสืบพันธุแบบ
ไมอาศัยเพศของพืชมาใชในการขยายพันธุเพ่ือใหไดพืชท่ีมี
ลักษณะเหมือนตนเดิมซึ่งการขยายพันธุแตละวิธีมีข้ันตอน
แตกตางกันจึงควรเลือกใหเหมาะสมกับความตองการของมนุษย
โดยตองคํานึงถึงชนิดของพืชและลักษณะการสืบพันธุของพืช
•เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเปนการนําความรูเก่ียวกับ
ปจจัยท่ีจําเปนตอการเจริญเติบโตของพืชมาใชในการเพ่ิมจํานวน
พืชและทําใหพืชสามารถเจริญเติบโตไดในหลอดทดลองซึ่งจะได
พืชจํานวนมากในระยะเวลาสั้นและสามารถนําเทคโนโลยีการ
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เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมาประยุกตเพ่ือการอนุรักษพันธุกรรมพืช
ปรับปรุงพันธุพืชท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจการผลิตยาและ
สาระสําคัญในพืชและอ่ืน ๆ

ม. 2 1.ระบุอวัยวะและบรรยาย
หนาท่ีของอวัยวะท่ีเก่ียวของ
ในระบบหายใจ
2.อธิบายกลไกการหายใจเขา
และออกโดยใชแบบจําลอง
รวมท้ังอธิบายกระบวนการ
แลกเปลี่ยนแกส
3.ตระหนักถึงความสําคัญของ
ระบบหายใจโดยการบอก
แนวทางในการดูแลรักษา
อวัยวะในระบบหายใจให
ทํางานเปนปกติ

•ระบบหายใจมีอวัยวะตางๆท่ีเก่ียวของไดแกจมูกทอลมปอด
กะบังลมและกระดูกซี่โครง
•มนุษยหายใจเขาเพ่ือนําแกสออกซิเจนเขาสูรางกายเพ่ือนําไปใช
ในเซลลและหายใจออกเพ่ือกําจัดแกสคารบอนไดออกไซดออก
จากรางกาย
•อากาศเคลื่อนท่ีเขาและออกจากปอดไดเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงปริมาตรและความดันของอากาศภายในชองอกซึ่ง
เก่ียวของกับการทํางานของกะบังลมและกระดูกซี่โครง
•การแลกเปลี่ยนแกสออกซิเจนกับแกสคารบอนไดออกไซดใน
รางกาย เกิดข้ึนบริเวณถุงลมในปอดกับหลอดเลือดฝอยท่ีถุงลม
และระหวางหลอดเลือดฝอยกับเนื้อเยื่อ
•การสูบบุหรี่การสูดอากาศท่ีมีสารปนเปอนและการเปนโรค
เก่ียวกับระบบหายใจบางโรคอาจทําใหเกิดโรคถุงลมโปงพองซึ่งมี
ผลใหความจุอากาศของปอดลดลงดังนั้นจึงควรดูแลรักษา
ระบบหายใจใหทําหนาท่ีเปนปกติ

4.ระบุอวัยวะและบรรยาย
หนาท่ีของอวัยวะในระบบ
ขับถายในการกําจัดของเสีย
ทางไต
5.ตระหนักถึงความสําคัญของ
ระบบขับถายในการกําจัดของ
เสียทางไตโดยการบอก
แนวทางในการปฏิบัติตนท่ี
ชวยใหระบบขับถายทําหนาท่ี
ไดอยางปกติ

•ระบบขับถายมีอวัยวะท่ีเก่ียวของคือไตทอไต กระเพาะปสสาวะ
และทอปสสาวะโดยมีไตทําหนาท่ีกําจัดของเสียเชนยูเรีย
แอมโมเนยีกรดยูริก รวมท้ังสารท่ีรางกายไมตองการออก
จากเลือดและควบคุมสารท่ีมีมากหรือนอยเกินไปเชนน้ําโดยขับ
ออกมาในรูปของปสสาวะ
•การเลือกรับประทานอาหารท่ีเหมาะสมเชนรับประทานอาหารท่ี
ไมมีรสเค็มจัดการดื่มน้ําสะอาดใหเพียงพอเปนแนวทางหนึ่งท่ีชวย
ใหระบบขับถายทําหนาท่ีไดอยางปกติ

6.บรรยายโครงสรางและ
หนาท่ีของหัวใจหลอดเลือด
และเลือด
7.อธิบายการทํางานของ
ระบบหมุนเวียนเลือด
โดยใชแบบจําลอง

•ระบบหมุนเวียนเลือดประกอบดวยหัวใจหลอดเลือดและเลือด
•หัวใจของมนุษยแบงเปน4หองไดแกหัวใจหองบน2หองและหอง
ลาง2หองระหวางหัวใจหองบนและหัวใจหองลางมีลิ้นหัวใจก้ัน

•หลอดเลือดแบงเปนหลอดเลือดอารเตอรี หลอดเลือดเวน
หลอดเลือดฝอย ซึ่งมีโครงสรางตางกัน
•เลือดประกอบดวยเซลลเม็ดเลือดเพลตเลตและพลาสมา
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•การบีบและคลายตัวของหัวใจทําใหเลือดหมุนเวียนและลําเลียง
สารอาหารแกสของเสียและสารอ่ืนๆไปยังอวัยวะและเซลลตางๆ
ท่ัวรางกาย
•เลือดท่ีมีปริมาณแกสออกซิเจนสูงจะออกจากหัวใจไปยังเซลล
ตางๆท่ัวรางกายขณะเดียวกันแกสคารบอนไดออกไซดจากเซลล
จะแพรเขาสูเลือดและลําเลียงกลับเขาสูหัวใจและถูกสงไป
แลกเปลี่ยนแกสท่ีปอด

8.ออกแบบการทดลองและ
ทดลอง ในการเปรียบเทียบ
อัตราการเตนของหัวใจขณะ
ปกติและหลังทํากิจกรรม
9.ตระหนักถึงความสําคัญของ
ระบบหมุนเวียนเลือดโดยการ
บอกแนวทางในการดูแลรักษา
อวัยวะในระบบหมุนเวียน
เลือดใหทํางานเปนปกติ

•ชีพจรบอกถึงจังหวะการเตนของหัวใจซึ่งอัตราการเตนของหัวใจ
ในขณะปกติและหลังจากทํากิจกรรมตางๆจะแตกตางกัน
สวนความดันเลือดระบบหมุนเวียนเลือดเกิดจากการทํางานของ
หัวใจและหลอดเลือด
•อัตราการเตนของหัวใจมีความแตกตางกันในแตละบุคคลคนท่ี
เปนโรคหัวใจและหลอดเลือดจะสงผลทําใหหัวใจสูบฉีดเลือดไม
เปนปกติ
•การออกกําลังกายการเลือกรับประทานอาหารการพักผอนและ
การรักษาภาวะอารมณใหเปนปกติจึงเปนทางเลือกหนึ่งในการ
ดูแลรักษาระบบหมุนเวียนเลือดใหเปนปกติ

10.ระบุอวัยวะและบรรยาย
หนาท่ีของอวัยวะในระบบ
ประสาทสวนกลางในการ
ควบคุมการทํางานตางๆของ
รางกาย
11.ตระหนักถึงความสําคัญ
ของระบบประสาทโดยการ
บอกแนวทางในการดูแลรักษา
รวมถึงการปองกันการ
กระทบกระเทือนและ
อันตรายตอสมองและไขสัน
หลัง

•ระบบประสาทสวนกลางประกอบดวยสมองและไขสันหลัง
จะทําหนาท่ีรวมกับเสนประสาทซึ่งเปนระบบประสาทรอบนอก
ในการควบคุมการทํางานของอวัยวะตางๆรวมถึงการแสดง
พฤติกรรมเพ่ือการตอบสนองตอสิ่งเรา
•เม่ือมีสิ่งเรามากระตุนหนวยรับความรูสึก จะเกิดกระแส
ประสาทสงไปตามเซลลประสาทรับความรูสึกไปยังระบบ
ประสาทสวนกลางแลวสงกระแสประสาทมาตามเซลลประสาท
สั่งการไปยังหนวยปฏิบัติงานเชนกลามเนื้อ
•ระบบประสาทเปนระบบท่ีมีความซับซอนและมีความสัมพันธ
กับทุกระบบในรางกายดังนั้นจึงควรปองกันการเกิดอุบัติเหตท่ีุ
กระทบกระเทือนตอสมองหลีกเลี่ยงการใชสารเสพติดหลีกเลี่ยง
ภาวะเครียดและรับประทานอาหารท่ีมีประโยชนเพ่ือดูแลรักษา
ระบบประสาทใหทํางานเปนปกติ

12.ระบุอวัยวะและบรรยาย
หนาท่ีของอวัยวะในระบบ
สืบพันธุของเพศชายและเพศ
หญิงโดยใชแบบจําลอง
13.อธิบายผลของฮอรโมน
เพศชายและเพศหญิงท่ี

•มนุษยมีระบบสืบพันธุท่ีประกอบดวยอวัยวะตางๆ ท่ีทําหนาท่ี
เฉพาะโดยรังไขในเพศหญิงจะทําหนาท่ีผลิตเซลลไข สวนอัณฑะ
ในเพศชายจะทําหนาท่ีสรางเซลลอสุจิ
•ฮอรโมนเพศทําหนาท่ีควบคุมการแสดงออกของลักษณะทางเพศ
ท่ีแตกตางกันเม่ือเขาสูวัยหนุมสาวจะมีการสรางเซลลไขและเซลล
อสุจิการตกไขการมีรอบเดือนและถามีการปฏิสนธิของเซลลไข
และเซลลอสุจิจะทําใหเกิดการตั้งครรภ



๑๖

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
ควบคุมการเปลี่ยนแปลงของ
รางกายเม่ือเขาสูวัยหนุมสาว
14.ตระหนักถึงการ
เปลี่ยนแปลงของรางกายเม่ือ
เขาสูวัยหนุมสาวโดยการดูแล
รักษารางกายและจิตใจของ
ตนเองในชวงท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลง
15.อธิบายการตกไขการมี
ประจําเดือนการปฏิสนธิและ
การพัฒนาของไซโกต
จนคลอดเปนทารก
16.เลือกวิธีการคุมกําเนิดท่ี
เหมาะสมกับสถานการณท่ี
กําหนด
17.ตระหนักถึงผลกระทบ
ของการตั้งครรภกอนวัยอัน
ควรโดยการประพฤติตนให
เหมาะสม

•การมีประจําเดือนมีความสัมพันธกับการตกไขโดยเปนผลจาก
การเปลี่ยนแปลงของระดับฮอรโมนเพศหญิง
•เม่ือเพศหญิงมีการตกไขและเซลลไขไดรับการปฏิสนธิกับเซลล
อสุจิจะทําใหไดไซโกตไซโกตจะเจริญเปนเอ็มบริโอและฟตัส
จนกระท่ังคลอดเปนทารกแตถาไมมีการปฏิสนธิเซลลไขจะ
สลายตัวผนังดานในมดลูกรวมท้ังหลอดเลือดจะสลายตัวและ
หลุดลอกออกเรียกวาประจําเดือน
•การคุมกําเนิดเปนวิธีปองกันไมใหเกิดการตั้งครรภโดยปองกัน
ไมใหเกิดการปฏิสนธิหรือไมใหมีการฝงตัวของเอ็มบริโอซึ่งมีหลาย
วิธีเชนการใชถุงยางอนามัย การกินยาคุมกําเนิด

ม. 3 - -

มาตรฐาน ว 1.3 เขาใจกระบวนการและความสําคัญของการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมสาร
พันธุกรรมการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมท่ีมีผลตอสิ่งมีชีวิตความหลากหลายทาง
ชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมท้ังนําความรูไปใชประโยชน

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
ม. 1 - -
ม. 2 - -
ม. 3 1.อธิบายความสัมพันธ

ระหวาง ยีนดีเอ็นเอและ
โครโมโซมโดยใชแบบจําลอง

•ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตสามารถถายทอดจากรุนหนึ่ง
ไปยังอีกรุนหนึ่งไดโดยมียีนเปนหนวยควบคุมลักษณะทาง
พันธุกรรม
•โครโมโซมประกอบดวยดีเอ็นเอและโปรตีนขดอยูในนิวเคลียส
ยีนดีเอ็นเอและโครโมโซมมีความสัมพันธกันโดยบางสวนของดี
เอ็นเอทําหนาท่ีเปนยีนท่ีกําหนดลักษณะของสิ่งมีชีวิต•สิ่งมีชีวิตท่ี
มีโครโมโซม2ชุดโครโมโซมท่ีเปนคูกันมีการเรียงลําดับของยีนบน
โครโมโซมเหมือนกันเรียกวาฮอมอโลกัสโครโมโซมยีนหนึ่งท่ีอยู
บนคูฮอมอโลกัสโครโมโซมอาจมีรูปแบบ
แตกตางกันเรียกแตละรูปแบบของยีนท่ีตางกันนี้วาแอลลีล



๑๗

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
ซึ่งการเขาคูกันของแอลลีลตางๆอาจสงผลทําใหสิ่งมีชีวิตมี
ลักษณะท่ีแตกตางกันได
•สิ่งมีชีวิตแตละชนิดมีจํานวนโครโมโซมคงท่ีมนุษยมีจํานวน
โครโมโซม23คูเปนออโตโซม22คูและโครโมโซมเพศ1คูเพศหญิง
มีโครโมโซมเพศเปนXXเพศชายมีโครโมโซมเพศเปนXY

2.อธิบายการถายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรมจาก
การผสมโดยพิจารณาลักษณะ
เดียวท่ีแอลลีลเดนขมแอลลี
ลดอยอยางสมบูรณ
3.อธิบายการเกิดจีโนไทป
และฟโนไทปของลูกและ
คํานวณอัตราสวนการเกิด
จีโนไทปและฟโนไทปของรุน
ลูก

•สิ่งมีชีวิตแตละชนิดมีจํานวนโครโมโซมคงท่ีมนุษยมีจํานวน
โครโมโซม23คูเปนออโตโซม22คูและโครโมโซมเพศ1คูเพศหญิง
มีโครโมโซมเพศเปนXXเพศชายมีโครโมโซมเพศเปนXY
•เมนเดลไดศึกษาการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของตนถ่ัว
ชนิดหนึ่งและนํามาสูหลักการพ้ืนฐานของการถายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
•สิ่งมีชีวิตท่ีมีโครโมโซมเปน2ชุดยีนแตละตําแหนง
บนฮอมอโลกัสโครโมโซมมี2แอลลีลโดยแอลลีลหนึ่งมาจากพอ
และอีกแอลลีลมาจากแมซึ่งอาจมีรูปแบบเดียวกันหรือแตกตาง
กันแอลลีลท่ีแตกตางกันนี้แอลลีลหนึ่งอาจมีการแสดงออกขมอีก
แอลลีลหนึ่งไดเรียกแอลลีลนั้นวาเปนแอลลีลเดนสวนแอลลีลท่ีถูก
ขมอยางสมบูรณเรียกวาเปนแอลลีลดอย
•เม่ือมีการสรางเซลลสืบพันธุแอลลีลท่ีเปนคูกันในแตละ
ฮอมอโลกัสโครโมโซมจะแยกจากกันไปสูเซลลสืบพันธุแตละเซลล
โดยแตละเซลลสืบพันธุจะไดรับเพียง1แอลลีลและจะมาเขาคูกับ
แอลลีลท่ีตําแหนงเดียวกันของอีกเซลลสืบพันธุหนึ่งเม่ือเกิดการ
ปฏิสนธิจนเกิดเปนจีโนไทปและแสดงฟโนไทปในรุนลูก

4.อธิบายความแตกตางของ
การแบงเซลลแบบ
ไมโทซิสและไมโอซิส

•กระบวนการแบงเซลลของสิ่งมีชีวิตมี2แบบคือไมโทซิสและไมโอ
ซิส
•ไมโทซิสเปนการแบงเซลลเพ่ือเพ่ิมจํานวนเซลลรางกายผลจาก
การแบงจะไดเซลลใหม2เซลลท่ีมีลักษณะและจํานวนโครโมโซม
เหมือนเซลลตั้งตน
•ไมโอซิสเปนการแบงเซลลเพ่ือสรางเซลลสืบพันธุผลจากการแบง
จะไดเซลลใหม4เซลลท่ีมีจํานวนโครโมโซมเปนครึ่งหนึ่งของเซลล
ตั้งตนเม่ือเกิดการปฏิสนธิของเซลลสืบพันธุลูกจะไดรับการ
ถายทอดโครโมโซมชุดหนึ่งจากพอและอีกชุดหนึ่งจากแมจึงเปน
ผลใหรุนลูกมีจํานวนโครโมโซมเทากับรุนพอแมและจะคงท่ีใน
ทุกๆรุน

5.บอกไดวาการเปลี่ยนแปลง
ของยีนหรือโครโมโซมอาจทํา
ใหเกิดโรคทางพันธุกรรม

•การเปลี่ยนแปลงของยีนหรือโครโมโซมสงผลใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตเชน
โรคธาลัสซีเมียเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของยีนกลุมอาการดาวน
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงจํานวนโครโมโซม



๑๘

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
พรอมท้ังยกตัวอยางโรคทาง
พันธุกรรม
6.ตระหนักถึงประโยชนของ
ความรูเรื่องโรคทางพันธุกรรม
โดยรูวากอนแตงงานควร
ปรึกษาแพทยเพ่ือตรวจและ
วินิจฉัยภาวะเสี่ยงของลูกท่ี
อาจเกิดโรคทางพันธุกรรม

•โรคทางพันธุกรรมสามารถถายทอดจากพอแมไปสูลูกไดดังนั้น
กอนแตงงานและมีบุตรจึงควรปองกันโดยการตรวจและวินิจฉัย
ภาวะเสี่ยงจากการถายทอดโรคทางพันธุกรรม

7.อธิบายการใชประโยชนจาก
สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม
และผลกระทบท่ีอาจมีตอ
มนุษยและสิ่งแวดลอมโดยใช
ขอมูลท่ีรวบรวมได
8.ตระหนักถึงประโยชนและ
ผลกระทบของสิ่งมีชีวิต
ดัดแปรพันธุกรรมท่ีอาจมีตอ
มนุษยและสิ่งแวดลอมโดยการ
เผยแพรความรูท่ีไดจากการ
โตแยงทางวิทยาศาสตรซึ่งมี
ขอมูลสนับสนุน

•มนุษยเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติเพ่ือให
ไดสิ่งมีชีวิตท่ีมีลักษณะตามตองการเรียกสิ่งมีชีวิตนี้วาสิ่งมีชีวิตดัด
แปรพันธุกรรม
• ในปจจุบันมนุษยมีการใชประโยชนจากสิ่งมีชีวิตดัดแปร
พันธุกรรมเปนจํานวนมากเชนการผลิตอาหารการผลิตยารักษา
โรคการเกษตรอยางไรก็ดีสังคมยังมีความกังวลเก่ียวกับ
ผลกระทบของสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมท่ีมีตอสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดลอมซึ่งยังทําการติดตามศึกษาผลกระทบดังกลาว

9.เปรียบเทียบความ
หลากหลายทางชีวภาพใน
ระดับชนิดสิ่งมีชีวิตในระบบ
นิเวศตางๆ
10.อธิบายความสําคัญของ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ท่ีมีตอการรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศและตอมนุษย
11.แสดงความตระหนักใน
คุณคาและความสําคัญ
ของความหลากหลายทาง
ชีวภาพ โดยมีสวนรวม
ในการดูแลรักษาความ
หลากหลายทางชีวภาพ

•ความหลากหลายทางชีวภาพมี3ระดับ ไดแกความ
หลากหลายของระบบนิเวศความหลากหลายของชนิดสิ่งมีชีวิต
และความหลากหลายทางพันธุกรรมความหลากหลายทาง
ชีวภาพนี้มีความสําคัญตอการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
ระบบนิเวศท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงจะรักษาสมดุลได
ดีกวาระบบนิเวศท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพต่ํากวา
นอกจากนี้ความหลากหลายทางชีวภาพยังมีความสําคัญตอ
มนุษยในดานตางๆ เชนใชเปนอาหารยารักษาโรควัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมตางๆดังนั้นจึงเปนหนาท่ีของทุกคนในการดูแลรักษา
ความหลากหลายทางชีวภาพใหคงอยู

สาระท่ี 2 วิทยาศาสตรกายภาพ
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มาตรฐาน ว 2.1 เขาใจสมบัติของสสาร องคประกอบของสสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของสสาร
กับโครงสรางและแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาคหลักและธรรมชาติของ
การเปลี่ยนแปลงสถานะของสสารการเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมี

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
ม. 1 1.อธิบายสมบัติทางกายภาพ

บางประการของธาตุโลหะ
อโลหะและก่ึงโลหะโดยใช
หลักฐานเชิงประจักษท่ีไดจาก
การสังเกตและการทดสอบ
และใชสารสนเทศท่ีไดจาก
แหลงขอมูลตางๆรวมท้ังจัด
กลุมธาตุเปนโลหะอโลหะและ
ก่ึงโลหะ

•ธาตุแตละชนิดมีสมบัติเฉพาะตัวและมีสมบัติทางกายภาพบาง
ประการเหมือนกันและบางประการตางกันซึ่งสามารถนํามาจัด
กลุมธาตุเปนโลหะอโลหะและก่ึงโลหะธาตุโลหะมีจุดเดือด
จุดหลอมเหลวสูงมีผิวมันวาวนําความรอนนําไฟฟา ดึงเปนเสน
หรือตีเปนแผนบางๆไดและมีความหนาแนนท้ังสูงและต่ําธาตุ
อโลหะมีจุดเดือด จุดหลอมเหลวต่ํามีผิวไมมันวาวไมนําความรอน
ไมนําไฟฟาเปราะแตกหักงายและมีความหนาแนนต่ําธาตุก่ึงโลหะ
มีสมบัติบางประการเหมือนโลหะและสมบัติบางประการ
เหมือนอโลหะ

2.วิเคราะหผลจากการใชธาตุ
โลหะอโลหะก่ึงโลหะและธาตุ
กัมมันตรังสีท่ีมีตอสิ่งมีชีวิต
สิ่งแวดลอมเศรษฐกิจและ
สังคมจากขอมูลท่ีรวบรวมได

3.ตระหนักถึงคุณคาของการ
ใชธาตุโลหะอโลหะก่ึงโลหะ
ธาตุกัมมันตรังสี โดยเสนอ
แนวทางการใชธาตุอยาง
ปลอดภัยคุมคา
4.เปรียบเทียบจุดเดือดจุด
หลอมเหลวของสารบริสุทธิ์
และสารผสมโดยการวัด
อุณหภูมิ เขียนกราฟแปล
ความหมายขอมูลจากกราฟ
หรือสารสนเทศ

•ธาตุโลหะอโลหะและก่ึงโลหะท่ีสามารถแผรังสีไดจัดเปนธาตุ
กัมมันตรังสี
•ธาตุมีท้ังประโยชนและโทษการใชธาตุโลหะอโลหะก่ึงโลหะธาตุ
กัมมันตรังสีควรคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตสิ่งแวดลอม
เศรษฐกิจและสังคม
•สารบริสุทธิ์ประกอบดวยสารเพียงชนิดเดียวสวนสารผสม
ประกอบดวยสารตั้งแต2ชนิดข้ึนไปสารบริสุทธิ์แตละชนิดมี
สมบัติบางประการท่ีเปนคาเฉพาะตัวเชนจุดเดือดและจุด
หลอมเหลวคงท่ีแตสารผสมมีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวไมคงท่ี
ข้ึนอยูกับชนิดและสัดสวนของสารท่ีผสมอยูดวยกัน

5.อธิบายและเปรียบเทียบ
ความหนาแนนของสาร
บริสุทธิ์และสารผสม
6.ใชเครื่องมือเพ่ือวัดมวลและ
ปริมาตรของสารบริสุทธิ์และ
สารผสม

•สารบริสุทธิ์แตละชนิดมีความหนาแนนหรือมวลตอหนึ่งหนวย
ปริมาตรคงท่ีเปนคาเฉพาะของสารนั้นณสถานะและอุณหภูมิหนึ่ง
แตสารผสมมีความหนาแนนไมคงท่ีข้ึนอยูกับชนิด
และสัดสวนของสารท่ีผสมอยูดวยกัน
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7.อธิบายเก่ียวกับวามสัมพันธ
ระหวางอะตอมธาตุและ
สารประกอบโดยใช
แบบจําลองและสารสนเทศ

•สารบริสุทธิ์แบงออกเปนธาตุและสารประกอบธาตุประกอบดวย
อนุภาคท่ีเล็กท่ีสุดท่ียังแสดงสมบัติของธาตุนั้นเรียกวาอะตอมธาตุ
แตละชนิดประกอบดวยอะตอมเพียงชนิดเดียวและไม
สามารถแยกสลายเปนสารอ่ืนไดดวยวิธีทางเคมีธาตุเขียนแทน
ดวยสัญลักษณธาตุสารประกอบเกิดจากอะตอมของธาตุตั้งแต2
ชนิดข้ึนไปรวมตัวกันทางเคมีในอัตราสวนคงท่ีมีสมบัติแตกตาง
จากธาตุท่ีเปนองคประกอบสามารถแยกเปนธาตุไดดวยวิธีทาง
เคมีธาตุและสารประกอบสามารถเขียนแทนไดดวยสูตรเคมี

8.อธิบายโครงสรางอะตอมท่ี
ประกอบดวยโปรตอน
นิวตรอนและอิเล็กตรอนโดย
ใชแบบจําลอง

•อะตอมประกอบดวยโปรตอนนิวตรอนและอิเล็กตรอนโปรตอนมี
ประจุไฟฟาบวกธาตุชนิดเดียวกันมีจํานวนโปรตอนเทากันและ
เปนคาเฉพาะของธาตุนั้นนิวตรอนเปนกลางทางไฟฟา
สวนอิเล็กตรอนมีประจุไฟฟาลบเม่ืออะตอมมีจํานวนโปรตอน
เทากับจํานวนอิเล็กตรอนจะเปนกลางทางไฟฟาโปรตอนและ
นิวตรอนรวมกันตรงกลางอะตอมเรียกวานิวเคลียสสวน
อิเล็กตรอนเคลื่อนท่ีอยูในท่ีวางรอบนิวเคลียส

9.อธิบายและเปรียบเทียบ
การจัดเรียงอนุภาคแรงยึด
เหนี่ยวระหวางอนุภาคและ
การเคลื่อนท่ีของอนุภาคของ
สสารชนิดเดียวกันในสถานะ
ของแข็ง ของเหลวและแกส
โดยใชแบบจําลอง

•สสารทุกชนิดประกอบดวยอนุภาคโดยสารชนิดเดียวกันท่ีมี
สถานะของแข็งของเหลวแกสจะมีการจัดเรียงอนุภาคแรงยึด
เหนี่ยวระหวางอนุภาคการเคลื่อนท่ีของอนุภาคแตกตางกัน
ซึ่งมีผลตอรูปรางและปริมาตรของสสาร
•อนุภาคของของแข็งเรียงชิดกันมีแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค
มากท่ีสุดอนุภาคสั่นอยูกับท่ีทําใหมีรูปรางและปริมาตรคงท่ี
•อนุภาคของของเหลวอยูใกลกันมีแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค
นอยกวาของแข็งแตมากกวาแกสอนุภาคเคลื่อนท่ีไดแตไมเปน
อิสระเทาแกสทําใหมีรูปรางไมคงท่ีแตปริมาตรคงท่ี
•อนุภาคของแกสอยูหางกันมากมีแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค
นอยท่ีสุดอนุภาคเคลื่อนท่ีไดอยางอิสระทุกทิศทาง ทําใหมี
รูปรางและปริมาตรไมคงท่ี

10.อธิบายความสัมพันธ
ระหวาง พลังงานความรอน
กับการเปลี่ยนสถานะของ
สสารโดยใชหลักฐานเชิง
ประจักษและแบบจําลอง

•ความรอนมีผลตอการเปลี่ยนสถานะของสสารเม่ือใหความรอน
แกของแข็งอนุภาคของของแข็งจะมีพลังงานและอุณหภูมิเพ่ิมข้ึน
จนถึงระดับหนึ่งซึ่งของแข็งจะใชความรอนในการเปลี่ยนสถานะ
เปนของเหลวเรียกความรอนท่ีใชในการเปลี่ยนสถานะจาก
ของแข็งเปนของเหลววาความรอนแฝงของการหลอมเหลวและ
อุณหภูมิขณะเปลี่ยนสถานะจะคงท่ีเรียกอุณหภูมินี้วา
จุดหลอมเหลว
•เม่ือใหความรอนแกของเหลวอนุภาคของของเหลวจะมีพลังงาน
และอุณหภูมิเพ่ิมข้ึนจนถึงระดับหนึ่งซึ่งของเหลวจะใชความรอน
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ในการเปลี่ยนสถานะเปนแกสเรียกความรอนท่ีใชในการเปลี่ยน
สถานะจากของเหลวเปนแกสวาความรอนแฝงของ
การกลายเปนไอและอุณหภูมิขณะเปลี่ยนสถานะจะคงท่ีเรียก
อุณหภูมินี้วาจุดเดือด
• เม่ือทําใหอุณหภูมิของแกสลดลงจนถึงระดับหนึ่งแกสจะเปลี่ยน
สถานะเปนของเหลวเรียกอุณหภูมินี้วาจุดควบแนนซึ่งมีอุณหภูมิ
เดียวกับจุดเดือดของของเหลวนั้น
•เม่ือทําใหอุณหภูมิของของเหลวลดลงจนถึงระดับหนึ่งของเหลว
จะเปลี่ยนสถานะเปนของแข็งเรียกอุณหภูมินี้วาจุดเยือกแข็งซึ่งมี
อุณหภูมิเดียวกับจุดหลอมเหลวของของแข็งนั้น

ม.2 1.อธิบายการแยกสารผสม
โดยการระเหยแหงการตก
ผลึกการกลั่นอยางงาย
โครมาโทกราฟแบบกระดาษ
การสกัดดวยตัวทําละลายโดย
ใชหลักฐานเชิงประจักษ
2.แยกสารโดยการระเหยแหง
การตกผลึกการกลั่นอยางงาย
โครมาโทกราฟแบบกระดาษ
การสกัดดวยตัวทําละลาย

•การแยกสารผสมใหเปนสารบริสุทธิ์ทําไดหลายวิธีข้ึนอยูกับ
สมบัติของสารนั้นๆการระเหยแหงใชแยกสารละลายซึ่ง
ประกอบดวยตัวละลายท่ีเปนของแข็งในตัวทําละลายท่ีเปน
ของเหลวโดยใชความรอนระเหยตัวทําละลายออกไปจนหมด
เหลือแตตัวละลายการตกผลึกใชแยกสารละลายท่ีประกอบดวย
ตัวละลายท่ีเปนของแข็งในตัวทําละลายท่ีเปนของเหลวโดยทําให
สารละลายอ่ิมตัวแลวปลอยใหตัวทําละลายระเหยออกไป
บางสวนตัวละลายจะตกผลึกแยกออกมาการกลั่นอยางงาย
ใชแยกสารละลายท่ีประกอบดวยตัวละลายและตัวทําละลายท่ี
เปนของเหลวท่ีมีจุดเดือดตางกันมากวิธีนี้จะแยกของเหลวบริสุทธิ์
ออกจากสารละลายโดยใหความรอนกับสารละลายของเหลวจะ
เดือดและกลายเปนไอแยกจากสารละลายแลวควบแนนกลับเปน
ของเหลวอีกครั้งขณะท่ีของเหลวเดือดอุณหภูมิของไอจะคงท่ีโคร
มาโทกราฟแบบกระดาษเปนวิธีการแยกสารผสมท่ีมีปริมาณนอย
โดยใชแยกสารท่ีมีสมบัติการละลายในตัวทําละลายและการถูก
ดูดซับดวยตัวดูดซับแตกตางกัน ทําใหสารแตละชนิดเคลื่อนท่ี
ไปบนตัวดูดซับไดตางกันสารจึงแยกออกจากกันไดอัตราสวน
ระหวางระยะทางท่ีสารองคประกอบแตละชนิดเคลื่อนท่ีไดบนตัว
ดูดซับกับระยะทางท่ีตัวทําละลายเคลื่อนท่ีไดเปนคาเฉพาะตัว
ของสารแตละชนิดในตัวทําละลายและตัวดูดซับหนึ่ง ๆการสกัด
ดวยตัวทําละลายเปนวิธีการแยกสารผสมท่ีมีสมบัติการละลายใน
ตัวทําละลายท่ีตางกันโดยชนิดของตัวทําละลายมีผลตอชนิดและ
ปริมาณของสารท่ีสกัดไดการสกัดโดยการกลั่นดวยไอน้ําใชแยก
สารท่ีระเหยงายไมละลายน้ําและไมทําปฏิกิริยากับน้ําออกจาก
สารท่ีระเหยยากโดยใชไอน้ําเปนตัวพา
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3.นําวิธีการแยกสารไปใช
แกปญหาในชีวิตประจําวัน
โดยบูรณาการวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรเทคโนโลยีและ
วิศวกรรมศาสตร

•ความรูดานวิทยาศาสตรเก่ียวกับการแยกสารบูรณาการกับ
คณิตศาสตรเทคโนโลยีโดยใชกระบวนการทางวิศวกรรมสามารถ
นําไปใชแกปญหาในชีวิตประจําวันหรือปญหาท่ีพบใน
ชุมชนหรือสรางนวัตกรรมโดยมีข้ันตอนดังนี้
-ระบุปญหาในชีวิตประจําวันท่ีเก่ียวกับการแยกสารโดยใชสมบัติ
ทางกายภาพหรือนวตักรรมท่ีตองการพัฒนาโดยใชหลักการ
ดังกลาว
-รวบรวมขอมูลและแนวคิดเก่ียวกับการแยกสารโดยใชสมบัติทาง
กายภาพท่ีสอดคลองกับปญหาท่ีระบุหรือนําไปสูการพัฒนา
นวัตกรรมนั้น
-ออกแบบวิธีการแกปญหาหรือพัฒนานวัตกรรมท่ีเก่ียวกับการ
แยกสารในสารผสมโดยใชสมบัติทางกายภาพโดยเชื่อมโยงความรู
ดานวิทยาศาสตรคณิตศาสตรเทคโนโลยีและกระบวนการทาง
วิศวกรรมรวมท้ังกําหนดและควบคุมตัวแปรอยางเหมาะสม
ครอบคลุม
-วางแผนและดําเนินการแกปญหาหรือพัฒนานวัตกรรมรวบรวม
ขอมูลจัดกระทําขอมูลและเลือกวิธีการสื่อความหมายท่ีเหมาะสม
ในการนําเสนอผล
-ทดสอบประเมินผลปรับปรุงวิธีการแกปญหาหรือนวัตกรรมท่ี
พัฒนาข้ึนโดยใชหลักฐานเชิงประจักษท่ีรวบรวมได
-นําเสนอวิธีการแกปญหาหรือผลของนวัตกรรมท่ีพัฒนาข้ึนและ
ผลท่ีไดโดยใชวิธีการสื่อสารเหมาะสมและนาสนใจ

4.ออกแบบการทดลองและ
ทดลองในการอธิบายผลของ
ชนิดตัวละลายชนิดตัวทํา
ละลายอุณหภูมิท่ีมีตอสภาพ
ละลายไดของสารรวมท้ัง
อธิบายผลของความดันท่ีมีตอ
สภาพละลายไดของสารโดยใช
สารสนเทศ

• สารละลายอาจมีสถานะเปนของแข็งของเหลวและแกส
สารละลายประกอบดวยตัวทําละลายและตัวละลาย กรณี
สารละลายเกิดจากสารท่ีมีสถานะเดียวกันสารท่ีมีปริมาณมาก
ท่ีสุดจัดเปนตัวทําละลายกรณีสารละลายเกิดจากสารท่ีมี
สถานะตางกันสารท่ีมีสถานะเดียวกันกับสารละลายจัดเปนตัวทํา
ละลาย
•สารละลายท่ีตัวละลายไมสามารถละลายในตัวทําละลายไดอีกท่ี
อุณหภูมิหนึ่งๆเรียกวาสารละลายอ่ิมตัว
•สภาพละลายไดของสารในตัวทําละลายเปนคาท่ีบอกปริมาณ
ของสารท่ีละลายไดในตัวทําละลาย100กรัมจนไดสารละลาย
อ่ิมตัวณอุณหภูมิและความดันหนึ่งๆสภาพละลายไดของสาร
บงบอกความสามารถในการละลายไดของตัวละลายในตัวทํา
ละลาย ซึ่งความสามารถในการละลายของสารข้ึนอยูกับชนิด
ของตัวทําละลายและตัวละลายอุณหภูมิและความดัน
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•สารชนิดหนึ่งๆมีสภาพละลายไดแตกตางกันในตัวทําละลายท่ี
แตกตางกันและสารตางชนิดกันมีสภาพละลายไดในตัวทําละลาย
หนึ่งๆไมเทากัน
•เม่ืออุณหภูมิสูงข้ึนสารสวนมากสภาพละลายไดของสารจะ
เพ่ิมข้ึนยกเวนแกสเม่ืออุณหภูมิสูงข้ึนสภาพการละลายไดจะลดลง
สวนความดันมีผลตอแกสโดยเม่ือความดันเพ่ิมข้ึนสภาพละลายได
จะสูงข้ึนความรูเก่ียวกับสภาพละลายไดของสารเม่ือ
เปลี่ยนแปลงชนิดตัวละลายตัวทําละลายและอุณหภูมิสามารถ
นําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันเชนการทําน้ําเชื่อมเขมขนการ
สกัดสารออกจากสมุนไพรใหไดปริมาณมากท่ีสุด

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
5.ระบุปริมาณตัวละลายใน
สารละลายในหนวยความ
เขมขนเปนรอยละปริมาตรตอ
ปริมาตรมวลตอมวลและมวล
ตอปริมาตร
6.ตระหนักถึงความสําคัญของ
การนําความรูเรื่องความ
เขมขนของสารไปใชโดย
ยกตัวอยางการใชสารละลาย
ในชีวิตประจําวันอยางถูกตอง
และปลอดภัย

•ความเขมขนของสารละลายเปนการระบุปริมาณตัวละลายใน
สารละลายหนวยความเขมขนมีหลายหนวยท่ีนิยมระบุเปนหนวยเปน
รอยละปริมาตรตอปริมาตรมวลตอมวลและมวล
ตอปริมาตร
•รอยละโดยปริมาตรตอปริมาตรเปนการระบุปริมาตรตัวละลายใน
สารละลาย100 หนวยปริมาตรเดียวกันนิยมใชกับสารละลายท่ีเปน
ของเหลวหรือแกส
•รอยละโดยมวลตอมวลเปนการระบุมวลตัวละลายในสารละลาย
100 หนวยมวลเดียวกันนิยมใชกับสารละลายท่ีมีสถานะเปน
ของแข็ง
•รอยละโดยมวลตอปริมาตรเปนการระบุมวลตัวละลายในสารละลาย
100หนวยปริมาตรนิยมใชกับสารละลายท่ีมีตัวละลายเปนของแข็ง
ในตัวทําละลายท่ีเปนของเหลว
•การใชสารละลายในชีวิตประจําวันควรพิจารณาจากความเขมขน
ของสารละลายข้ึนอยูกับจุดประสงคของการใชงานและผลกระทบ
ตอสิ่งชีวิตและสิ่งแวดลอม

ม.
3

1.ระบุสมบัติทางกายภาพและ
การใชประโยชนวัสดุประเภท
พอลิเมอรเซรามิกสและวัสดุ
ผสมโดยใชหลักฐานเชิง
ประจักษและสารสนเทศ
2.ตระหนักถึงคุณคาของการ
ใชวัสดุประเภทพอลิเมอร

•พอลิเมอรเซรามิกสและวัสดุผสมเปนวัสดุท่ีใชมากในชีวิตประจําวัน

•พอลิเมอรเปนสารประกอบโมเลกุลใหญท่ีเกิดจากโมเลกุลจํานวน
มากรวมตัวกันทางเคมีเชนพลาสติกยางเสนใยซึ่งเปนพอลิเมอรท่ีมี
สมบัติแตกตางกันโดยพลาสติกเปนพอลิเมอรท่ี
ข้ึนรูปเปนรูปทรงตางๆไดยางยืดหยุนไดสวนเสนใยเปน
พอลิเมอรท่ีสามารถดึงเปนเสนยาวไดพอลิเมอรจึงใชประโยชนได
แตกตางกัน
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เซรามิกสและวัสดุผสมโดย
เสนอแนะแนวทางการใชวัสดุ
อยางประหยัดและคุมคา

•เซรามิกสเปนวัสดุท่ีผลิตจากดินหินทราย และแรธาตุตางๆจาก
ธรรมชาติและสวนมากจะผานการเผาท่ีอุณหภูมิสูงเพ่ือใหไดเนื้อสาร
ท่ีแข็งแรงเซรามิกสสามารถทําเปนรูปทรงตางๆไดสมบัติท่ัวไปของ
เซรามิกสจะแข็งทนตอการสึกกรอนและเปราะสามารถนําไปใช
ประโยชนไดเชนภาชนะท่ีเปนเครื่องปนดินเผาชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส

•วัสดุผสมเปนวัสดุท่ีเกิดจากวัสดุตั้งแต2ประเภทท่ีมีสมบัติแตกตาง
กันมารวมตัวกันเพ่ือนําไปใชประโยชนไดมากข้ึนเชนเสื้อกันฝนบาง
ชนิดเปนวัสดุผสมระหวางผากับยางคอนกรีตเสริมเหล็กเปนวัสดุผสม
ระหวางคอนกรีตกับเหล็ก
•วัสดุบางชนิดสลายตัวยากเชนพลาสติก การใชวัสดุอยาง
ฟุมเฟอยและไมระมัดระวังอาจกอปญหาตอสิ่งแวดลอม

3.อธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมี
รวมถึงการจัดเรียงตัวใหมของ
อะตอมเม่ือเกิดปฏิกิริยาเคมี
โดยใชแบบจําลองและสมการ
ขอความ

•การเกิดปฏิกิริยาเคมีหรือการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารเปนการ
เปลี่ยนแปลงท่ีทําใหเกิดสารใหมโดยสารท่ีเขาทําปฏิกิริยาเรียกวา
สารตั้งตนสารใหมท่ีเกิดข้ึนจากปฏิกิริยาเรียกวาผลิตภัณฑการ
เกิดปฏิกิริยาเคมีสามารถเขียนแทนไดดวย
สมการขอความ
•การเกิดปฏิกิริยาเคมีอะตอมของสารตั้งตนจะมีการจัดเรียงตัวใหม
ไดเปนผลิตภัณฑซึ่งมีสมบัติแตกตางจากสารตั้งตนโดยอะตอมแตละ
ชนิดกอนและหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีมีจํานวนเทากัน

4.อธิบายกฎทรงมวลโดยใช
หลักฐานเชิงประจักษ

•เม่ือเกิดปฏิกิริยาเคมีมวลรวมของสารตั้งตนเทากับมวลรวมของ
ผลิตภัณฑซึ่งเปนไปตามกฎทรงมวล

5.วิเคราะหปฏิกิริยาดูดความ
รอนและปฏิกิริยาคายความ
รอนจากการเปลี่ยนแปลง
พลังงานความรอนของ
ปฏิกิริยา

•เม่ือเกิดปฏิกิริยาเคมีมีการถายโอนความรอนควบคูไปกับการ
จัดเรียงตัวใหมของอะตอมของสารปฏิกิริยาท่ีมีการถายโอนความ
รอนจากสิ่งแวดลอมเขาสูระบบเปนปฏิกิริยาดูดความรอนปฏิกิริยาท่ี
มีการถายโอนความรอนจากระบบออกสูสิ่งแวดลอมเปนปฏิกิริยา
คายความรอนโดยใชเครื่องมือท่ีเหมาะสมในการวัดอุณหภูมิเชน
เทอรมอมิเตอรหัววัดท่ีสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของ
อุณหภูมิไดอยางตอเนื่อง

6.อธิบายปฏิกิริยาการเกิด
สนิมของเหล็กปฏิกิริยา
ของกรดกับโลหะ ปฏิกิริยาของ
กรดกับเบสและปฏิกิริยาของ
เบสกับโลหะโดยใชหลักฐาน
เชิงประจักษและอธิบาย
ปฏิกิริยาการเผาไหม

•ปฏิกิริยาเคมีท่ีพบในชีวิตประจําวันมีหลายชนิดเชนปฏิกิริยาการเผา
ไหมเกิดสนิมของเหล็กปฏิกิริยาของกรดกับโลหะปฏิกิริยาของกรด
กับเบสปฏิกิริยาของเบสกับโลหะการเกิดฝนกรดการสังเคราะหดวย
แสงปฏิกิริยาเคมีสามารถเขียนแทนไดดวยสมการขอความซึ่งแสดง
ชื่อของสารตั้งตนและผลิตภัณฑเชนเชื้อเพลิง+ออกซิเจน +
คารบอนไดออกไซด+น้ํา
ปฏิกิริยาการเผาไหมเปนปฏิกิริยาระหวางสารกับออกซิเจนสารท่ี
เกิดปฏิกิริยาการเผาไหมสวนใหญเปนสารประกอบท่ีมีคารบอนและ
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การเกิดฝนกรดการสังเคราะห
ดวยแสง โดยใชสารสนเทศ
รวมท้ังเขียนสมการขอความ
แสดงปฏิกิริยาดังกลาว

ไฮโดรเจนเปนองคประกอบซึ่งถาเกิดการเผาไหมอยางสมบูรณจะได
ผลิตภัณฑเปนคารบอนไดออกไซดและน้ํา
•การเกิดสนิมของเหล็กเกิดจากปฏิกิริยาเคมีระหวางเหล็กน้ําและ
ออกซิเจนไดผลิตภัณฑเปนสนิมของเหล็ก
•ปฏิกิริยาการเผาไหมและการเกิดสนิมของเหล็กเปนปฏิกิริยา
ระหวางสารตางๆกับออกซิเจน
•ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะกรดทําปฏิกิริยากับโลหะไดหลายชนิดได
ผลิตภัณฑเปนเกลือของโลหะและแกสไฮโดรเจน
•ปฏิกิริยาของกรดกับสารประกอบคารบอเนตไดผลิตภัณฑเปนแกส
คารบอนไดออกไซดเกลือของโลหะและน้ํา
•ปฏิกิริยาของกรดกับเบส ไดผลิตภัณฑเปนเกลือของโลหะและน้ํา
หรืออาจไดเพียงเกลือของโลหะ
•ปฏิกิริยาของเบสกับโลหะบางชนิดไดผลิตภัณฑเปนเกลือของเบส
และแกสไฮโดรเจน
•การเกิดฝนกรด เปนผลจากปฏิกิริยาระหวางน้ําฝนกับออกไซดของ
ไนโตรเจนหรือออกไซดของซัลเฟอรทําใหน้ําฝนมีสมบัติเปนกรด

•การสังเคราะหดวยแสงของพืชเปนปฏิกิริยาระหวางแกส
คารบอนไดออกไซดกับน้ํา โดยมีแสงชวยในการเกิดปฏิกิริยาได
ผลิตภัณฑเปนน้ําตาลกลูโคสและออกซิเจน

7.ระบุประโยชนและโทษของ
ปฏิกิริยาเคมีท่ีมีตอสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดลอมและ
ยกตัวอยางวิธีการปองกันและ
แกปญหาท่ีเกิดจากปฏิกิริยา
เคมีท่ีพบในชีวิตประจําวันจาก
การสืบคนขอมูล
8.ออกแบบวิธีแกปญหาใน
ชีวิตประจําวันโดยใชความรู
เก่ียวกับปฏิกิริยาเคมีโดย
บูรณาการวทิยาศาสตร
คณิตศาสตรเทคโนโลยีและ
วิศวกรรมศาสตร

•ปฏิกิริยาเคมีท่ีพบในชีวิตประจําวันมีท้ังประโยชนและโทษตอ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม จึงตองระมัดระวังผลจากปฏิกิริยาเคมี
ตลอดจนรูจักวิธีปองกันและแกปญหาท่ีเกิดจากปฏิกิริยาเคมีท่ีพบ
ในชีวิตประจําวัน
•ความรูเก่ียวกับปฏิกิริยาเคมีสามารถนําไปใชประโยชนใน
ชีวิตประจําวันและสามารถบูรณาการกับคณิตศาสตรเทคโนโลยีและ
วิศวกรรมศาสตรเพ่ือใชปรับปรุงผลิตภัณฑใหมีคุณภาพ
ตามตองการหรืออาจสรางนวัตกรรมเพ่ือปองกันและแกปญหาท่ี
เกิดข้ึนจากปฏิกิริยาเคมี โดยใชความรูเก่ียวกับปฏิกิริยาเคมีเชน
การเปลี่ยนแปลงพลังงานความรอนอันเนื่องมาจากปฏิกิริยาเคมีการ
เพ่ิมปริมาณผลผลิต

มาตรฐาน ว 2.2 เขาใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจําวันผลของแรงท่ีกระทําตอวัตถุ ลักษณะการ
เคลื่อนท่ีแบบตาง ๆ ของวัตถุ รวมท้ังนําความรูไปใชประโยชน



๒๖

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
ม.
1

1.สรางแบบจําลองท่ีอธิบาย
ความสัมพันธระหวางความดัน
อากาศกับความสูงจากพ้ืนโลก

•เม่ือวัตถุอยูในอากาศจะมีแรงท่ีอากาศกระทําตอวัตถุในทุกทิศทาง
แรงท่ีอากาศกระทําตอวัตถุข้ึนอยูกับขนาดพ้ืนท่ีของวัตถุนั้น

แรงท่ีอากาศกระทําตั้งฉากกับผิววัตถุตอหนึ่งหนวยพ้ืนทีเรียกวา
ความดันอากาศ
•ความดันอากาศมีความสัมพันธกับความสูงจากพ้ืนโลกโดยบริเวณท่ี
สูงจากพ้ืนโลกข้ึนไปอากาศเบาบางลงมวลอากาศนอยลงความดัน
อากาศก็จะลดลง

ม.
2

1.พยากรณการเคลื่อนท่ีของ
วัตถุท่ีเปนผลของแรงลัพธท่ีเกิด
จากแรงหลายแรงท่ีกระทําตอ
วัตถุในแนวเดียวกันจาก
หลักฐานเชิงประจักษ
2.เขียนแผนภาพแสดงแรงและ
แรงลัพธท่ีเกิดจากแรงหลายแรง
ท่ีกระทําตอวัตถุในแนวเดียวกัน

3.ออกแบบการทดลองและ
ทดลองดวยวิธีท่ีเหมาะสมในการ
อธิบายปจจัยท่ีมีผลตอความดัน
ของของเหลว

•แรงเปนปริมาณเวกเตอรเม่ือมีแรงหลายๆแรงกระทําตอวัตถุแลว
แรงลัพธท่ีกระทําตอวัตถุมีคาเปนศูนยวัตถุจะไมเปลี่ยนแปลงการ
เคลื่อนท่ีแตถาแรงลัพธท่ีกระทําตอวัตถุมีคาไมเปนศูนย
วัตถุจะเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนท่ี
•เม่ือวัตถุอยูในของเหลวจะมีแรงท่ีของเหลวกระทําตอวัตถุในทุก
ทิศทางโดยแรงท่ีของเหลวกระทําตั้งฉากกับผิววัตถุตอหนึ่งหนวย
พ้ืนท่ีเรียกวาความดันของของเหลว
•ความดันของของเหลวมีความสัมพันธกับความลึกจากระดับผิวหนา
ของของเหลวโดยบริเวณท่ีลึกลงไปจากระดับผิวหนาของของเหลว
มากข้ึนความดันของของเหลวจะเพ่ิมข้ึนเนื่องจาก
ของเหลวท่ีอยูลึกกวาจะมีน้ําหนักของของเหลวดานบนกระทํา
มากกวา

4.วิเคราะหแรงพยุงและการจม
การลอยของวัตถุในของเหลว
จากหลักฐานเชิงประจักษ
5.เขียนแผนภาพแสดงแรงท่ี
กระทําตอวัตถุในของเหลว

•เม่ือวัตถุอยูในของเหลวจะมีแรงพยุงเนื่องจากของเหลวกระทําตอ
วัตถุโดยมีทิศข้ึนในแนวดิ่งการจมหรือการลอยของวัตถุข้ึนกับน้ําหนัก
ของวัตถุและแรงพยุงถาน้ําหนักของวัตถุและแรงพยุงของของเหลวมี
คาเทากันวัตถุจะลอยนิ่งอยูในของเหลวแตถาน้ําหนักของวัตถุมีคา
มากกวาแรงพยุงของของเหลววัตถุจะจม

7.ออกแบบการทดลองและ
ทดลองดวยวิธีท่ีเหมาะสมในการ
อธิบายปจจัยท่ีมีผลตอขนาดของ
แรงเสียดทาน
8.เขียนแผนภาพแสดงแรงเสียด
ทานและแรงอ่ืนๆท่ีกระทําตอ
วัตถุ
9.ตระหนักถึงประโยชนของ
ความรูเรื่องแรงเสียดทาน
โดยวิเคราะหสถานการณปญหา
และเสนอแนะ

•ขนาดของแรงเสียดทานระหวางผิวสัมผัสของวัตถุข้ึนกับลักษณะ
ผิวสัมผัสและขนาดของแรงปฏิกิริยาตั้งฉากระหวางผิวสัมผัส
•กิจกรรมในชีวิตประจําวันบางกิจกรรมตองการแรงเสียดทานเชน
การเปดฝาเกลียวขวดน้ําการใชแผนกันลื่นในหองน้ําบางกิจกรรมไม
ตองการแรงเสียดทานเชนการลากวัตถุบนพ้ืนการใชน้ํามันหลอลื่นใน
เครื่องยนต
•ความรูเรื่องแรงเสียดทานสามารถนําไปใชประโยชนใน
ชีวิตประจําวันได
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
วิธีการลดหรือเพ่ิมแรงเสียดทาน
ท่ีเปนประโยชน
ตอการทํากิจกรรมใน
ชีวิตประจําวัน
10.ออกแบบการทดลองและ
ทดลองดวยวิธีท่ีเหมาะสมในการ
อธิบายโมเมนตของแรงเม่ือวัตถุ
อยูในสภาพสมดุลตอ
การหมุนและคํานวณโดยใช
สมการ M=Fl

•เม่ือมีแรงท่ีกระทําตอวัตถุโดยไมผานศูนยกลางมวลของวัตถุจะเกิด
โมเมนตของแรงทําใหวัตถุหมุนรอบศูนยกลางมวลของวัตถุนั้น
•โมเมนตของแรงเปนผลคูณของแรงท่ีกระทําตอวัตถุกับระยะทาง
จากจุดหมุนไปตั้งฉากกับแนวแรงเม่ือผลรวมของโมเมนตของแรงมี
คาเปนศูนยวัตถุจะอยูในสภาพสมดุลตอการหมุนโดยโมเมนตของแรง
ในทิศทวนเข็มนาฬิกาจะมีขนาด
เทากับโมเมนตของแรงในทิศตามเข็มนาฬิกา
•ของเลนหลายชนิดประกอบดวยอุปกรณหลายสวนท่ีใชหลักการ
โมเมนตของแรงความรูเรื่องโมเมนตของแรงสามารถนําไปใช
ออกแบบและประดิษฐของเลนได

11.เปรียบเทียบแหลงของ
สนามแมเหล็กสนามไฟฟาและ
สนามโนมถวงและทิศทาง
ของแรงท่ีกระทําตอวัตถุท่ีอยูใน
แตละสนามจากขอมูลท่ีรวบรวม
ได
12.เขียนแผนภาพแสดงแรง
แมเหล็กแรงไฟฟาและแรงโนม
ถวงท่ีกระทําตอวัตถุ

•วัตถุท่ีมีมวลจะมีสนามโนมถวงอยูโดยรอบแรงโนมถวงท่ีกระทําตอ
วัตถุท่ีอยูในสนามโนมถวงจะมีทิศพุงเขาหาวัตถุท่ีเปนแหลงของ
สนามโนมถวง
•วัตถุท่ีมีประจุไฟฟาจะมีสนามไฟฟาอยูโดยรอบแรงไฟฟาท่ีกระทํา
ตอวัตถุท่ีมีประจุจะมีทิศพุงเขาหาหรือออกจากวัตถุท่ีมีประจุท่ีเปน
แหลงของสนามไฟฟา
•วัตถุท่ีเปนแมเหล็กจะมีสนามแมเหล็กอยูโดยรอบแรงแมเหล็กท่ี
กระทําตอข้ัวแมเหล็กจะมีทิศพุงเขาหาหรือออกจากข้ัวแมเหล็กท่ี
เปนแหลงของสนามแมเหล็ก

13.วิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางขนาดของแรงแมเหล็ก

แรงไฟฟาและแรงโนม
ถวงท่ีกระทําตอวัตถุท่ีอยูใน
สนามนั้นๆกับระยะหางจาก
แหลงของสนามถึงวัตถุจาก
ขอมูลท่ีรวบรวมได
14.อธิบายและคํานวณอัตราเร็ว
และความเร็วของ
การเคลื่อนท่ีของวัตถุโดยใช
สมการ

จากหลักฐานเชิงประจักษ

•ขนาดของแรงโนมถวงแรงไฟฟาและแรงแมเหล็กท่ีกระทําตอวัตถุท่ี
อยูในสนามนั้นๆจะมีคาลดลงเม่ือวัตถุอยูหางจากแหลงของสนาม
นั้นๆมากข้ึน
•การเคลื่อนท่ีของวัตถุเปนการเปลี่ยนตําแหนงของวัตถุเทียบกับ
ตําแหนงอางอิงโดยมีปริมาณท่ีเก่ียวของกับการเคลื่อนท่ีซึ่งมีท้ัง
ปริมาณสเกลารและปริมาณเวกเตอรเชนระยะทางอัตราเร็วการ
กระจัดความเร็วปริมาณสเกลารเปนปริมาณท่ีมีขนาดเชนระยะทาง
อัตราเร็วปริมาณเวกเตอรเปนปริมาณท่ีมีท้ังขนาด
และทิศทางเชนการกระจัดความเร็ว
•เขียนแผนภาพแทนปริมาณเวกเตอรไดดวยลูกศรโดยความยาวของ
ลูกศรแสดงขนาดและหัวลูกศรแสดงทิศทางของเวกเตอรนั้นๆ
•ระยะทางเปนปริมาณสเกลารโดยระยะทางเปนความยาวของ
เสนทางท่ีเคลื่อนท่ีได
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15.เขียนแผนภาพแสดงการ
กระจัดและความเร็ว

•การกระจัดเปนปริมาณเวกเตอร โดยการกระจัดมีทิศชี้จาก
ตําแหนงเริ่มตนไปยังตําแหนงสุดทายและมีขนาดเทากับระยะท่ีสั้น
ท่ีสุดระหวางสองตําแหนงนั้น
•อัตราเร็วเปนปริมาณสเกลารโดยอัตราเร็วเปนอัตราสวนของ
ระยะทางตอเวลา
•ความเร็วปริมาณเวกเตอรมีทิศเดียวกับทิศของการกระจัดโดย
ความเร็วเปนอัตราสวนของการกระจัดตอเวลา

ม.
3

- -

มาตรฐาน ว 2.3 เขาใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถายโอนพลังงาน
ปฏิสัมพันธระหวางสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจําวัน ธรรมชาติของคลื่น
ปรากฏการณท่ีเก่ียวของกับเสียง แสง และคลื่นแมเหล็กไฟฟารวมท้ังนําความรูไปใช
ประโยชน

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
ม.1 1.วิเคราะหแปลความหมาย

ขอมูลและคํานวณปริมาณ
ความรอนท่ีทําใหสสารเปลี่ยน
อุณหภูมิและเปลี่ยนสถานะ
โดยใชสมการ
Q=mc∆tและ Q=mL
2.ใชเทอรมอมิเตอรในการวัด
อุณหภูมิของสสาร

•เม่ือสสารไดรับหรือสูญเสียความรอนอาจทําใหสสารเปลี่ยน
อุณหภูมิ เปลี่ยนสถานะหรือเปลี่ยนรูปราง
•ปริมาณความรอนท่ีทําใหสสารเปลี่ยนอุณหภูมิข้ึนกับมวลความ
รอนจําเพาะและอุณหภูมิท่ีเปลี่ยนไป
•ปริมาณความรอนท่ีทําใหสสารเปลี่ยนสถานะข้ึนกับมวลและ
ความรอนแฝงจําเพาะโดยขณะท่ีสสารเปลี่ยนสถานะอุณหภูมิจะ
ไมเปลี่ยนแปลง

3.สรางแบบจําลองท่ีอธิบาย
การขยายตัวหรือหดตัวของ
สสารเนื่องจากไดรับหรือ
สูญเสียความรอน
4.ตระหนักถึงประโยชนของ
ความรูของการหดและ
ขยายตัวของสสารเนื่องจาก
ความรอนโดยวิเคราะห
สถานการณปญหาและ

•ความรอนทําใหสสารขยายตัวหรือหดตัวไดเนื่องจากเม่ือสสาร
ไดรับความรอนจะทําใหอนุภาคเคลื่อนท่ีเร็วข้ึนทําใหเกิดการ
ขยายตัวแตเม่ือสสารคายความรอนจะทําใหอนุภาคเคลื่อนท่ีชา
ลงทําใหเกิดการหดตัว
•ความรูเรื่องการหดและขยายตัวของสสารเนื่องจากความรอน
นําไปใชประโยชนไดดานตางๆเชนการสรางถนนการสรางราง
รถไฟการทําเทอรมอมิเตอร
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เสนอแนะวิธีการนําความรูมา
แกปญหาในชีวิตประจําวัน
5.วิเคราะหสถานการณการ
ถายโอนความรอนและ
คํานวณปริมาณความรอนท่ี
ถายโอนระหวางสสารจนเกิด
สมดุลความรอนโดยใช
สมการQสูญเสีย=Qไดรับ

•ความรอนถายโอนจากสสารท่ีมีอุณหภูมิสูงกวาไปยังสสารท่ีมี
อุณหภูมิต่ํากวาจนกระท่ังอุณหภูมิของสสารท้ังสองเทากันสภาพ
ท่ีสสารท้ังสองมีอุณหภูมิเทากันเรียกวาสมดุลความรอน
•เม่ือมีการถายโอนความรอนจากสสารท่ีมีอุณหภูมิตางกันจนเกิด
สมดุลความรอนความรอนท่ีเพ่ิมข้ึนของสสารหนึ่งจะเทากับ
ความรอนท่ีลดลงของอีกสสารหนึ่งซึ่งเปนไปตามกฎการอนุรักษ
พลังงาน

6.สรางแบบจําลองท่ีอธิบาย
การถายโอนความรอนโดยการ
นําความรอนการพาความรอน
การแผรังสีความรอน
7.ออกแบบเลือกใชและสราง
อุปกรณ เพ่ือแกปญหาใน
ชีวิตประจําวันโดยใชความรู
เก่ียวกับการถายโอนความ
รอน

•การถายโอนความรอนมี3แบบคือการนําความรอนการพาความ
รอนและการแผรังสีความรอนการนําความรอนเปนการถายโอน
ความรอนท่ีอาศัยตัวกลางโดยท่ีตัวกลางไมเคลื่อนท่ีการพาความ
รอนเปนการถายโอนความรอนท่ีอาศัยตัวกลางโดยท่ีตัวกลาง
เคลื่อนท่ีไปดวยสวนการแผรังสีความรอนเปนการถายโอนความ
รอนท่ีไมตองอาศัยตัวกลาง
•ความรูเก่ียวกับการถายโอนความรอนสามารถนําไปใชประโยชน
ในชีวิตประจําวันไดเชนการเลือกใชวัสดุเพ่ือนํามาทําภาชนะ
บรรจุอาหารเพ่ือเก็บความรอนหรือการออกแบบระบบ
ระบายความรอนในอาคาร

ม.2 1.วิเคราะหสถานการณและ
คํานวณเก่ียวกับงานและกําลัง
ท่ีเกิดจากแรงท่ีกระทําตอวัตถุ
โดยใชสมการ

จากขอมูลท่ีรวบรวมได
2.วิเคราะหหลักการทํางาน
ของเครื่องกลอยางงายจาก
ขอมูลท่ีรวบรวมได
3.ตระหนักถึงประโยชนของ
ความรูของเครื่องกลอยางงาย
โดยบอกประโยชนและการ
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
4.ออกแบบและทดลองดวย
วิธีท่ีเหมาะสมในการอธิบาย
ปจจัยท่ีมีผลตอพลังงานจลน
และพลังงานศักยโนมถวง

•เม่ือออกแรงกระทําตอวัตถุแลวทําใหวัตถุเคลื่อนท่ี โดยแรงอยู
ในแนวเดียวกับการเคลื่อนท่ีจะเกิดงานงานจะมีคามากหรือนอย
ข้ึนกับขนาดของแรงและระยะทางในแนวเดียวกับแรง
•งานท่ีทําในหนึ่งหนวยเวลาเรียกวากําลัง หลักการของงาน
นําไปอธิบายการทํางานของเครื่องกลอยางงายไดแกคานพ้ืนเอียง
รอกเดี่ยวลิ่มสกรูลอและเพลาซี่งนําไปใชประโยชนดานตางๆใน
ชีวิตประจําวัน
• พลังงานจลนเปนพลังงานของวัตถุท่ีเคลื่อนท่ีพลังงานจลนจะมี
คามากหรือนอยข้ึนกับมวลและอัตราเร็วสวนพลังงานศักยโนม
ถวงเก่ียวของกับตําแหนงของวัตถุจะมีคามากหรือนอยข้ึนกับ
มวลและตําแหนงของวัตถุเม่ือวัตถุอยูในสนามโนมถวงวัตถุจะมี
พลังงานศักยโนมถวงพลังงานจลนและพลังงานศักยโนมถวงเปน
พลังงานกล
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5.แปลความหมายขอมูลและ
อธิบายการเปลี่ยนพลังงาน
ระหวางพลังงานศักยโนมถวง
และพลังงานจลนของวัตถุโดย
พลังงานกลของวัตถุมีคาคงตัว
จากขอมูลท่ีรวบรวมได

•ผลรวมของพลังงานศักยโนมถวงและพลังงานจลนเปนพลังงาน
กลพลังงานศักยโนมถวงและพลังงานจลนของวัตถุหนึ่งๆสามารถ
เปลี่ยนกลับไปมาไดโดยผลรวมของพลังงานศักยโนมถวงและ
พลังงานจลนมีคาคงตัวนั่นคือพลังงานกลของวัตถุมีคาคงตัว

6.วิเคราะหสถานการณและ
อธิบายการเปลี่ยนและการ
ถายโอนพลังงานโดยใชกฎการ
อนุรักษพลังงาน

•พลังงานรวมของระบบมีคาคงตัวซึ่งอาจเปลี่ยนจากพลังงานหนึ่ง
เปนอีกพลังงานหนึ่งเชนพลังงานกลเปลี่ยนเปนพลังงานไฟฟา
พลังงานจลนเปลี่ยนเปนพลังงานความรอนพลังงานเสียงพลังงาน
แสงเนื่องมาจากแรงเสียดทานพลังงานเคมีในอาหารเปลี่ยนเปน
พลังงานท่ีไปใชในการทํางานของสิ่งมีชวีิต
•นอกจากนี้พลังงานยังสามารถถายโอนไปยังอีกระบบหนึ่งหรือ
ไดรับพลังงานจากระบบอ่ืนไดเชนการถายโอนความรอนระหวาง
สสารการถายโอนพลังงานของการสั่นของแหลงกําเนิดเสียงไปยัง
ผูฟงท้ังการเปลี่ยนพลังงานและการถายโอนพลังงานพลังงานรวม
ท้ังหมดมีคาเทาเดิมตามกฎการอนุรักษพลังงาน

ม.3 1.วิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางความตางศักย
กระแสไฟฟาและความ
ตานทานและคํานวณ
ปริมาณท่ีเก่ียวของโดยใช
สมการ V=IR
จากหลักฐานเชิงประจักษ
2.เขียนกราฟความสัมพันธ
ระหวางกระแสไฟฟาและ
ความตางศักยไฟฟา
3.ใชโวลตมิเตอรแอมมิเตอร
ในการวดัปริมาณทางไฟฟา

•เม่ือตอวงจรไฟฟาครบวงจรจะมีกระแสไฟฟาออกจากข้ัวบวก
ผานวงจรไฟฟาไปยังข้ัวลบของแหลงกําเนิดไฟฟาซึ่งวัดคาไดจาก
แอมมิเตอร
•คาท่ีบอกความแตกตางของพลังงานไฟฟาตอหนวยประจุ
ระหวางจุด2จุดเรียกวาความตางศักยซึ่งวัดคาไดจากโวลตมิเตอร

•ขนาดของกระแสไฟฟามีคาแปรผันตรงกับความตางศักยระหวาง
ปลายท้ังสองของตัวนําโดยอัตราสวนระหวางความตางศักยและ
กระแสไฟฟามีคาคงท่ีเรียกคาคงท่ีนี้วาความตานทาน

4.วิเคราะหความตาง
ศักยไฟฟาและกระแสไฟฟา
ในวงจรไฟฟาเม่ือตอตัว
ตานทานหลายตัวแบบอนุกรม
และแบบขนานจากหลักฐาน
เชิงประจักษ
5.เขียนแผนภาพวงจรไฟฟา
แสดงการตอตัวตานทาน

•ในวงจรไฟฟาประกอบดวยแหลงกําเนิดไฟฟาสายไฟฟาและ
อุปกรณไฟฟาโดยอุปกรณไฟฟาแตละชิ้นมีความตานทานในการ
ตอตัวตานทานหลายตัวมีท้ังตอแบบอนุกรมและแบบขนาน
•การตอตัวตานทานหลายตัวแบบอนุกรมในวงจรไฟฟาความตาง
ศักยท่ีครอมตัวตานทานแตละตัวมีคาเทากับผลรวมของความตาง
ศักยท่ีครอมตัวตานทานแตละตัวโดยกระแสไฟฟาท่ีผานตัว
ตานทานแตละตัวมีคาเทากัน
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แบบอนุกรมและขนาน
6.บรรยายการทํางานของ
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสอยาง
งายในวงจรจากขอมูลท่ี
รวบรวมได
7.เขียนแผนภาพและตอ
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสอยาง
งายในวงจรไฟฟา

•การตอตัวตานทานหลายตัวแบบขนานในวงจรไฟฟา
กระแสไฟฟาท่ีผานวงจรมีคาเทากับผลรวมของกระแสไฟฟาท่ี
ผานตัวตานทานแตละตัวโดยความตางศักยท่ีครอมตัวตานทาน
แตละตัวมีคาเทากัน
•ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสมีหลายชนิดเชนตัวตานทานไดโอด
ทรานซิสเตอรตัวเก็บประจุโดยชิ้นสวนแตละชนิดทําหนาท่ี
แตกตางกันเพ่ือใหวงจรทํางานไดตามตองการ
•ตัวตานทานทําหนาท่ีควบคุมปริมาณกระแสไฟฟาในวงจรไฟฟา
ไดโอดทําหนาท่ีใหกระแสไฟฟาผานทางเดียวทรานซิสเตอรทํา
หนาท่ีเปนสวิตชปดหรือเปดวงจรไฟฟาและควบคุมปริมาณ
กระแสไฟฟาตัวเก็บประจุทําหนาท่ีเก็บและคายประจุไฟฟา
•เครื่องใชไฟฟาอยางงายประกอบดวยชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
หลายชนิดท่ีทํางานรวมกันการตอวงจรอิเล็กทรอนิกสโดยเลือกใช
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสท่ีเหมาะสมตามหนาท่ีของชิ้นสวนนั้นๆจะ
สามารถทําใหวงจรไฟฟาทํางานไดตามตองการ

8.อธิบายและคํานวณพลังงาน
ไฟฟาโดยใชสมการW=Pt
รวมท้ังคํานวณคาไฟฟาของ
เครื่องใชไฟฟาในบาน

9.ตระหนักในคุณคาของการ
เลือกใชเครื่องใชไฟฟาโดย
นําเสนอวิธีการใชครื่องใช
ไฟฟาอยางประหยัดและ
ปลอดภัย

•เครื่องใชไฟฟาจะมีคากําลังไฟฟาและความตางศักยกํากับไว
กําลังไฟฟามีหนวยเปนวัตตความตางศักยมีหนวยเปนโวลตคา
ไฟฟาสวนใหญคิดจากพลังงานไฟฟาท่ีใชท้ังหมดซึ่งหาไดจากผล
คูณของกําลังไฟฟาในหนวยกิโลวัตตกับเวลาในหนวยชั่วโมง
พลังงานไฟฟามีหนวยเปนกิโลวัตตชั่วโมงหรือหนวย
•วงจรไฟฟาในบานมีการตอเครื่องใชไฟฟาแบบขนานเพ่ือให
ความตางศักยเทากันการใชเครื่องใชไฟฟาในชีวิตประจําวันตอง
เลือกใชเครื่องใชไฟฟาท่ีมีความตางศักยและกําลังไฟฟาใหเหมาะ
กับการใชงานและการใชเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณไฟฟาตองใช
อยางถูกตองปลอดภัยและประหยัด

10.สรางแบบจําลองท่ีอธิบาย
การเกิดคลื่นและบรรยาย
สวนประกอบของคลื่น

•คลื่นเกิดจากการสงผานพลังงานโดยอาศัยตัวกลางและไมอาศัย
ตัวกลาง ในคลื่นกลพลังงานจะถูกถายโอนผานตัวกลางโดย
อนุภาคของตัวกลางไมเคลื่อนท่ีไปกับคลื่นคลื่นท่ีแผออกมาจาก
แหลงกําเนิดคลื่นอยางตอเนื่องและมีรูปแบบท่ีซ้ํากัน บรรยายได
ดวยความยาวคลื่นความถ่ีแอมพลิจูด

11.อธิบายคลื่นแมเหล็กไฟฟา
และสเปกตรัมคลื่น
แมเหล็กไฟฟาจากขอมูลท่ี
รวบรวมได
12.ตระหนักถึงประโยชนและ
อันตรายจากคลื่น

•คลื่นแมเหล็กไฟฟาเปนคลื่นท่ีไมอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนท่ีมี
ความถ่ีตอเนื่องเปนชวงกวางมากเคลื่อนท่ีในสุญญากาศดวย
อัตราเร็วเทากันแตจะเคลื่อนท่ีดวยอัตราเร็วตางกันในตัวกลางอ่ืน
คลื่นแมเหล็กไฟฟาแบงออกเปนชวงความถ่ีตางๆเรียกวา
สเปกตรัมของคลื่นแมเหล็กไฟฟาแตละชวงความถ่ีมีชื่อเรียก
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แมเหล็กไฟฟาโดยนําเสนอ
การใชประโยชนในดานตางๆ
และอันตรายจากคลื่น
แมเหล็กไฟฟาใน
ชีวิตประจําวัน

ตางกันไดแกคลื่นวิทยุไมโครเวฟอินฟราเรดแสงท่ีมองเห็น
อัลตราไวโอเลตรังสีเอกซและรังสีแกมมาซึ่งสามารถนําไป
ใชประโยชนได
•เลเซอรเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาท่ีมีความยาวคลื่นเดียวเปนลําแสง
ขนานและมีความเขมสูงนําไปใชประโยชนในดานตางๆเชนดาน
การสื่อสารมีการใชเลเซอรสําหรับสงสารสนเทศผาน
เสนใยนําแสงโดยอาศัยหลักการการสะทอนกลับหมดของแสง
ดานการแพทยใชในการผาตัด
•คลื่นแมเหล็กไฟฟานอกจากจะสามารถนําไปใชประโยชนแลวยัง
มีโทษตอมนุษยดวยเชนถามนุษยไดรับรังสีอัลตราไวโอเลตมาก
เกินไปอาจจะทําใหเกิดมะเร็งผิวหนังหรือถาไดรังสีแกมมาซึ่งเปน
คลื่นแมเหล็กไฟฟาท่ีมีพลังงานสูงและสามารถทะลุผานเซลลและ
อวัยวะไดอาจทําลายเนื้อเยื่อหรืออาจทําใหเสียชีวิตได

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
13.ออกแบบการทดลองและ
ดําเนินการทดลองดวยวิธีท่ี
เหมาะสมในการอธิบาย
กฎการสะทอนของแสง
14.เขียนแผนภาพการเคลื่อนท่ี
ของแสงแสดง
การเกิดภาพจากกระจกเงา

•เม่ือแสงตกกระทบวัตถุจะเกิดการสะทอนซึ่งเปนไปตามกฎการ
สะทอนของแสงโดยรังสีตกกระทบเสนแนวฉากรังสีสะทอนอยูใน
ระนาบเดียวกันและมุมตกกระทบเทากับมุมสะทอนภาพจากกระจก
เงาเกิดจากรังสีสะทอนตัดกันหรือตอแนวรังสีสะทอนใหตัดกันโดยถา
รังสีสะทอนตัดกันจริงจะเกิดภาพจริงแตถาตอแนวรังสีสะทอนใหไป
ตัดกันจะเกิดภาพเสมือน

15.อธิบายการหักเหของแสง
เม่ือผานตัวกลางโปรงใสท่ี
แตกตางกันและอธิบายการ
กระจายแสงของแสงขาวเม่ือ
ผานปริซึมจากหลักฐานเชิง
ประจักษ
16.เขียนแผนภาพการเคลื่อนท่ี
ของแสงแสดงการเกิดภาพจาก
เลนสบาง

•เม่ือแสงเดินทางผานตัวกลางโปรงใสท่ีแตกตางกัน เชนอากาศและ
น้ําอากาศและแกวจะเกิดการหักเหหรืออาจเกิดการสะทอนกลับ
หมดในตัวกลางท่ีแสงตกกระทบการหักเหของแสงผานเลนสทําให
เกิดภาพท่ีมีชนิดและขนาดตางๆ
•แสงขาวประกอบดวยแสงสีตางๆเม่ือแสงขาวผานปริซึมจะเกิดการ
กระจายแสงเปนแสงสีตางๆเรียกวาสเปกตรัมของแสงขาวเม่ือ
เคลื่อนท่ีในตัวกลางใดๆท่ีไมใชอากาศจะมีอัตราเร็วตางกันจึงมีการ
หักเหตางกัน

17.อธิบายปรากฏการณท่ี
เก่ียวกับแสงและการทํางานของ

•การสะทอนและการหักเหของแสงนําไปใชอธิบายปรากฏการณท่ี
เก่ียวกับแสงเชนรุงมิราจและอธิบายการทํางานของ



๓๓

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
ทัศนอุปกรณจากขอมูลท่ี
รวบรวมได
18.เขียนแผนภาพการเคลื่อนท่ี
ของแสงแสดงการ
เกิดภาพของทัศนอุปกรณและ
เลนสตา

ทัศนอุปกรณเชนแวนขยายกระจกโคงจราจรกลองโทรทรรศน
กลองจุลทรรศนและแวนสายตา
• ในการมองวัตถุเลนสตาจะถูกปรับโฟกัส เพ่ือใหเกิดภาพชัดท่ีจอ
ตาความบกพรองทางสายตาเชนสายตาสั้นและสายตายาวเปนเพราะ
ตําแหนงท่ีเกิดภาพไมไดอยูท่ีจอตาพอดีจึงตองใชเลนสในการแกไข
เพ่ือชวยใหมองเห็นเหมือนคนสายตาปกติโดยคนสายตาสั้นใชเลนส
เวาสวนคนสายตายาวใชเลนสนูน

19.อธิบายผลของความสวางท่ี
มีตอดวงตาจากขอมูลท่ีไดจาก
การสืบคน
20.วัดความสวางของแสงโดย
ใชอุปกรณวัดความสวางของ
แสง
21.ตระหนักในคุณคาของ
ความรูเรื่องความสวางของแสง
ท่ีมีตอดวงตาโดยวิเคราะห
สถานการณปญหาและ
เสนอแนะการจัดความสวาง
ใหเหมาะสมในการทํากิจกรรม
ตางๆ

•ความสวางของแสงมีผลตอดวงตามนุษยการใชสายตาใน
สภาพแวดลอมท่ีมีความสวางไมเหมาะสมจะเปนอันตรายตอดวงตา
เชนการดูวัตถุในท่ีมีความสวางมากหรือนอยเกินไปการจองดู
หนาจอภาพเปนเวลานานความสวางบนพ้ืนท่ีรับแสง
มีหนวยเปนลักซความรูเก่ียวกับความสวางสามารถนํามาใชจัดความ
สวางใหเหมาะสมกับการทํากิจกรรมตางๆเชนการจัดความสวางท่ี
เหมาะสมสําหรับการอานหนังสือ

มาตรฐาน ว 3.1 เขาใจองคประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี
ดาวฤกษ และระบบสุริยะ รวมท้ังปฏิสัมพันธภายในระบบสุริยะท่ีสงผลตอสิ่งมีชีวิต
และการประยุกตใชเทคโนโลยีอวกาศ

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
ม.1 - -
ม.2 - -
ม.3 1.อธิบายการโคจรของดาว

เคราะหรอบดวงอาทิตยดวย
แรงโนมถวงจากสมการ

•ในระบบสุริยะมีดวงอาทิตยเปนศูนยกลางโดยมีดาวเคราะหและ
บริวาร ดาวเคราะหแคระดาวเคราะหนอย ดาวหาง และอ่ืน

ๆเชนวัตถุคอยเปอรโคจรอยูโดยรอบซึ่งดาวเคราะห
และวัตถุ

เหลานี้โคจรรอบดวงอาทิตยดวยแรงโนมถวงแรงโนมถวงเปนแรง
ดึงดูดระหวางวัตถุสองวัตถุโดยเปนสัดสวนกับผลคูณของมวลท้ัง
สองและเปนสัดสวนผกผันกับกําลังสองของระยะทางระหวาง

วัตถุท้ังสองแสดงไดโดยสมการ
เม่ือ F แทนความโนมถวงระหวางมวลท้ังสอง



๓๔

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
G แทนคานิจโนมถวงสากล
m1แทนมวลของวัตถุแรก
m2แทนมวลของวัตถุท่ีสอง
และ r แทนระยะหางระหวางวัตถุท้ังสอง

2.สรางแบบจําลองท่ีอธิบาย
การเกิดฤดูและการเคลื่อนท่ี
ปรากฏของดวงอาทิตย

•การท่ีโลกโคจรรอบดวงอาทิตยในลักษณะท่ีแกนโลกเอียงกับ
แนวตั้งฉากของระนาบทางโคจรทําใหสวนตางๆบนโลกไดรับ
ปริมาณแสงจากดวงอาทิตยแตกตางกันในรอบปเกิดเปนฤดู
กลางวันกลางคืนยาวไมเทากันและตําแหนงการข้ึนและตกของ
ดวงอาทิตยท่ีขอบฟาและเสนทางการข้ึนและตกของดวงอาทิตย
เปลี่ยนไปในรอบปซึ่งสงผลตอการดํารงชีวิต

3.สรางแบบจําลองท่ีอธิบาย
การเกิดขางข้ึนขางแรมการ
เปลี่ยนแปลงเวลาการข้ึนและ
ตกของดวงจันทร และการเกิด
น้ําข้ึนน้ําลง

•ดวงจันทรโคจรรอบโลกโลกและดวงจันทรโคจรรอบดวงอาทิตย
ดวงจันทรรับแสงจากดวงอาทิตยครึ่งดวงตลอดเวลาเม่ือดวง
จันทรโคจรรอบโลกไดหันสวนสวางมายังโลกแตกตางกันจึงทําให
คนบนโลกสังเกตสวนสวางของดวงจันทรแตกตางไปในแตละวัน
เกิดเปนขางข้ึนขางแรม
•ดวงจันทรโคจรรอบโลกในทิศทางเดียวกันกับท่ีโลกหมุนรอบ
ตัวเองจึงทําใหเห็นดวงจันทรข้ึนชาไปประมาณวันละ50นาที
•แรงโนมถวงท่ีดวงจันทรดวงอาทิตยกระทําตอโลกทําใหเกิด
ปรากฏการณน้ําข้ึนน้ําลงซึ่งสงผลตอสิ่งแวดลอมและสิ่งมีชีวิตบน
โลกวันท่ีน้ํามีระดับการข้ึนสูงสุดและลงต่ําสุดเรียกวันน้ําเกิด
สวนวันท่ีระดับน้ํามีการข้ึนและลงนอยเรียกวันน้ําตายโดยวันน้ํา
เกิดน้ําตายมีความสัมพันธกับขางข้ึนขางแรม

4.อธิบายการใชประโยชนของ
เทคโนโลยีอวกาศและ
ยกตัวอยางความกาวหนาของ
โครงการสํารวจอวกาศจาก
ขอมูลท่ีรวบรวมได

•เทคโนโลยีอวกาศไดมีบทบาทตอการดํารงชีวิตของมนุษยใน
ปจจุบันมากมายมนุษยไดใชประโยชนจากเทคโนโลยีอวกาศเชน
ระบบนําทางดวยดาวเทียม(GNSS)การติดตามพายุ
สถานการณไฟปาดาวเทียมชวยภัยแลงการตรวจคราบน้ํามันใน
ทะเล
•โครงการสํารวจอวกาศตางๆไดพัฒนาเพ่ิมพูนความรูความเขาใจ
ตอโลกระบบสุริยะและเอกภพมากข้ึนเปนลําดับตัวอยางโครงการ
สํารวจอวกาศเชนการสํารวจสิ่งมีชีวิตนอกโลกการสํารวจดาว
เคราะหนอกระบบสุริยะการสํารวจดาวอังคาร
และบริวารอ่ืนของดวงอาทิตย

สาระท่ี 3 วิทยาศาสตรโลก และอวกาศ
มาตรฐาน ว 3.2 เขาใจองคประกอบและความสัมพันธของระบบโลกกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายใน

โลกและบนผิวโลกธรณีพิบัติภัยกระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟาอากาศและภูมิอากาศ
โลก รวมท้ังผลตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม



๓๕

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
ม.1 1.สรางแบบจําลองท่ีอธิบาย

การแบงชั้นบรรยากาศและ
เปรียบเทียบประโยชนของ
บรรยากาศแตละชั้น

•โลกมีบรรยากาศหอหุมนักวิทยาศาสตรใชสมบัติและ
องคประกอบของบรรยากาศในการแบงบรรยากาศของโลก
ออกเปนชั้นซึ่งแบงไดหลายรูปแบบตามเกณฑท่ีแตกตางกัน
โดยท่ัวไปนักวิทยาศาสตรใชเกณฑการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตาม
ความสูงแบงบรรยากาศไดเปน5ชั้นไดแก ชั้นโทรโพสเฟยร
ชั้นสตราโตสเฟยรชั้นมีโซสเฟยรชั้นเทอรโมสเฟยร และชั้นเอก
โซสเฟยร
•บรรยากาศแตละชั้นมีประโยชนตอสิ่งมีชีวิตแตกตางกันโดยชั้น
โทรโพสเฟยรมีปรากฏการณลมฟาอากาศท่ีสําคัญตอการ
ดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตชั้นสตราโตสเฟยรชวยดูดกลืนรังสี
อัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตยไมใหมายังโลกมากเกินไป
ชั้นมีโซสเฟยรชวยชะลอวัตถุนอกโลกท่ีผานเขามาใหเกิดการเผา
ไหมกลายเปนวัตถุขนาดเล็กลดโอกาสท่ีจะทําความเสียหายแก
สิ่งมีชีวิตบนโลกชั้นเทอรโมสเฟยรสามารถสะทอนคลื่นวิทยุและ
ชั้นเอกโซสเฟยรเหมาะสําหรับการโคจรของดาวเทียมรอบโลกใน
ระดับต่ํา

2.อธิบายปจจัยท่ีมีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงองคประกอบของ
ลมฟาอากาศจากขอมูลท่ี
รวบรวมได

•ลมฟาอากาศเปนสภาวะของอากาศในเวลาหนึ่งของพ้ืนท่ีหนึ่งท่ี
มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาข้ึนอยูกับองคประกอบลมฟาอากาศ
ไดแกอุณหภูมิอากาศความกดอากาศลมความชื้น
เมฆและหยาดน้ําฟาโดยหยาดน้ําฟาท่ีพบบอยในประเทศไทย
ไดแกฝนองคประกอบลมฟาอากาศเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาข้ึนอยู
กับปจจัยตางๆเชนปริมาณรังสีจากดวงอาทิตยและ
ลักษณะพ้ืนผิวโลกสงผลตออุณหภูมิอากาศอุณหภูมิอากาศและ
ปริมาณไอน้ําสงผลตอความชื้นความกดอากาศสงผลตอลม
ความชืน้และลมสงผลตอเมฆ

3.เปรียบเทียบกระบวนการ
เกิดพายุ ฝนฟาคะนองและ
พายุหมุนเขตรอนและผลท่ีมี
ตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม
รวมท้ังนําเสนอแนวทางการ
ปฏิบัติตนใหเหมาะสมและ
ปลอดภัย

•พายุฝนฟาคะนองเกิดจากการท่ีอากาศท่ีมีอุณหภูมิและความชื้น
สูงเคลื่อนท่ีข้ึนสูระดับความสูงท่ีมีอุณหภูมิต่ําลงจนกระท่ังไอน้ํา
ในอากาศเกิดการควบแนนเปนละอองน้ําและ
เกิดตอเนื่องเปนเมฆขนาดใหญพายุฝนฟาคะนองทําใหเกิดฝนตก
หนักลมกรรโชกแรงฟาแลบฟาผาซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายตอ
ชีวิตและทรัพยสิน
•พายุหมุนเขตรอนเกิดเหนือมหาสมุทรหรือทะเลท่ีน้ํามีอุณหภูมิ
สูงตั้งแต 26-27 องศาเซลเซียสข้ึนไปทําใหอากาศท่ีมีอุณหภูมิ
และความชื้นสูงบริเวณนั้นเคลื่อนท่ีสูงข้ึนอยางรวดเร็วเปนบริเวณ
กวางอากาศจากบริเวณอ่ืนเคลื่อนเขามาแทนท่ีและพัดเวียนเขา
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หาศูนยกลางของพายุยิ่งใกลศูนยกลางอากาศจะเคลื่อนท่ีพัด
เวียนเกือบเปนวงกลมและมีอัตราเร็วสูงท่ีสุด
พายุหมุนเขตรอนทําใหเกิดคลื่นพายุซัดฝงฝนตกหนักซึ่งอาจ
กอใหเกิดอันตรายตอชีวิตและทรัพยสินจึงควรปฏิบัติตนให
ปลอดภัยโดยติดตามขาวสารการพยากรณอากาศและไมเขาไป
อยูในพ้ืนท่ีท่ีเสี่ยงภัย

4.อธิบายการพยากรณอากาศ
และพยากรณอากาศอยางงาย
จากขอมูลท่ีรวบรวมได

•การพยากรณอากาศเปนการคาดการณลมฟาอากาศท่ีจะเกิดข้ึน
ในอนาคต โดยมีการตรวจวัดองคประกอบลมฟาอากาศ
การสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลองคประกอบลมฟาอากาศระหวาง
พ้ืนท่ีการวิเคราะหขอมูลและสรางคําพยากรณอากาศ

5.ตระหนักถึงคุณคาของการ
พยากรณอากาศ โดยนําเสนอ
แนวทางการปฏิบัติตนและ
การใชประโยชนจากคํา
พยากรณอากาศ

•การพยากรณอากาศสามารถนํามาใชประโยชนดานตางๆเชน
การใชชีวิตประจําวัน การคมนาคมการเกษตรการปองกัน
และเฝาระวังภัยพิบัติทางธรรมชาติ

6.อธิบายสถานการณและ
ผลกระทบการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศโลกจากขอมูลท่ี
รวบรวมได

•ภูมิอากาศโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องโดยปจจัยทาง
ธรรมชาติแตปจจุบันการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเกิดข้ึนอยาง
รวดเร็วเนื่องจากกิจกรรมของมนุษยในการปลดปลอยแกสเรือน
กระจกสูบรรยากาศแกสเรือนกระจกท่ีถูกปลดปลอยมากท่ีสุด
ไดแกแกสคารบอนไดออกไซดซึง่หมุนเวียนอยูในวัฏจักรคารบอน

7.ตระหนักถึงผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
โลกโดยนําเสนอแนวทางการ
ปฏิบัติตนภายใตการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก

•การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดลอมเชนการหลอมเหลวของน้ําแข็งข้ัวโลกการเพ่ิมข้ึน
ของระดับทะเลการเปลี่ยนแปลงวัฏจักรน้ําการเกิดโรคอุบัติใหม
และอุบัติซ้ําและการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ีรุนแรงข้ึนมนุษย
จึงควรเรียนรูแนวทางการปฏิบัติตนภายใตสถานการณ
ดังกลาว ท้ังแนวทางการปฏิบัติตนใหเหมาะสมและแนวทางการ
ลดกิจกรรมท่ีสงผลตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก

ม.2 1.เปรียบเทียบกระบวนการ
เกิดสมบัติและการใช
ประโยชนรวมท้ังอธิบาย
ผลกระทบจากการใชเชื้อเพลิง
ซากดึกดําบรรพจากขอมูลท่ี
รวบรวมได

•เชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพของ
ซากสิ่งมีชีวิตในอดีตโดยกระบวนการทางเคมีและธรณีวิทยา
เชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพไดแกถานหินหินน้ํามันและปโตรเลียม
ซึ่งเกิดจากวัตถุตนกําเนิดและสภาพแวดลอม
การเกิดท่ีแตกตางกันทําใหไดชนิดของเชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพท่ี
มีลักษณะสมบัติและการนําไปใชประโยชนแตกตางกันสําหรับ
ปโตรเลียมจะตองมีการผานการกลั่นลําดับสวนกอนการใชงาน
เพ่ือใหไดผลิตภัณฑท่ีเหมาะสมตอการใชประโยชนเชื้อเพลิงซาก
ดึกดําบรรพเปนทรัพยากรท่ีใชแลวหมดไปเนื่องจากตองใช
เวลานานหลายลานปจึงจะเกิดข้ึนใหมได
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2.แสดงความตระหนักถึงผล
จากการใชเชื้อเพลิงซากดึกดํา
บรรพโดยนําเสนอแนว
ทางการใชเชื้อเพลิงซากดึกดํา
บรรพ

•การเผาไหมเชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพในกิจกรรมตางๆของมนุษย
จะทําใหเกิดมลพิษทางอากาศซึ่งสงผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดลอมนอกจากนี้แกสบางชนิดท่ีเกิดจากการเผาไหม
เชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพเชน แกสคารบอนไดออกไซด
และไนตรัสออกไซดยังเปนแกสเรือนกระจกซึ่งสงผลใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกรุนแรงข้ึน ดังนั้นจึงควรใช
เชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพโดยคํานึงถึงผลท่ีเกิดข้ึนตอสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดลอมเชนเลือกใชพลังงานทดแทนหรือเลือกใชเทคโนโลยีท่ี
ลดการใชเชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพ

3.เปรียบเทียบขอดีและ
ขอจํากัดของพลังงานทดแทน
แตละประเภทจากการ
รวบรวมขอมูลและนําเสนอ
แนวทางการใชพลังงาน
ทดแทนท่ีเหมาะสมในทองถ่ิน

•เชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพเปนแหลงพลังงานท่ีสําคัญในกิจกรรม
ตางๆของมนุษยเนื่องจากเชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพมีปริมาณ
จํากัดและมักเพ่ิมมลภาวะในบรรยากาศมากข้ึนจึงมีการใช
พลังงานทดแทนมากข้ึนเชนพลังงานแสงอาทิตยพลังงานลม
พลังงานน้ําพลังงานชีวมวลพลังงานคลื่นพลังงานความรอนใต
พิภพพลังงานไฮโดรเจนซึ่งพลังงานทดแทนแตละชนิดจะมีขอดี
และขอจํากัดท่ีแตกตางกัน

4.สรางแบบจําลองท่ีอธิบาย
โครงสรางภายในโลกตาม
องคประกอบทางเคมีจาก
ขอมูลท่ีรวบรวมได

•โครงสรางภายในโลกแบงออกเปนชั้นตามองคประกอบทางเคมี
ไดแกเปลือกโลกซึ่งอยูนอกสุดประกอบดวยสารประกอบของ
ซิลิกอนและอะลูมิเนียมเปนหลักเนื้อโลกคือสวนท่ีอยูใตเปลือก
โลกลงไปจนถึงแกนโลกมีองคประกอบหลักเปนสารประกอบของ
ซิลิกอนแมกนีเซียมและเหล็กและแกนโลกคือสวนท่ีอยูใจกลาง
ของโลกมีองคประกอบหลักเปนเหล็กและนิกเกิลซึ่งแตละชั้นมี
ลักษณะแตกตางกัน

5.อธิบายกระบวนการผุพังอยู
กับท่ีการกรอนและการสะสม
ตัวของตะกอนจากบบจําลอง
รวมท้ังยกตัวอยางผลของ
กระบวนการดังกลาวท่ีทําให
ผิวโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง

•การผุพังอยูกับท่ีการกรอนและการสะสมตัวของตะกอนเปน
กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาท่ีทําใหผิวโลกเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเปนภูมิลักษณแบบตางๆโดยมีปจจัยสําคัญคือ
น้ําลมธารน้ําแข็งแรงโนมถวงของโลกสิ่งมีชีวิตสภาพอากาศและ
ปฏิกิริยาเคมี
•การผุพังอยูกับท่ีคือการท่ีหินผุพังทําลายลงดวยกระบวนการ
ตางๆไดแกลมฟาอากาศกับน้ําฝนและรวมท้ังการกระทําของ
ตนไมกับแบคทีเรียตลอดจนการแตกตัวทางกลศาสตรซึ่งมีการ
เพ่ิมและลดอุณหภูมิสลับกันเปนตน
•การกรอนคือกระบวนการหนึ่งหรือหลายกระบวนการท่ีทําให
สารเปลือกโลกหลุดไปละลายไปหรือกรอนไปโดยมีตัวนําพา
ธรรมชาติคือลมน้ําและธารน้ําแข็งรวมกับปจจัยอ่ืนๆไดแกลมฟา
อากาศสารละลาย การครูดถูการนําพาท้ังนี้ไมรวมถึงการ
พังทลายเปนกลุมกอนเชนแผนดินถลมภูเขาไฟระเบิด
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•การสะสมตัวของตะกอนคือการสะสมตัวของวัตถุจากการนําพา
ของน้ําลมหรือธารน้ําแข็ง

6.อธิบายลักษณะของชั้นหนา
ตัดดินและกระบวนการ
เกิดดินจากแบบจําลองรวมท้ัง
ระบุปจจัยท่ีทําใหดินมี
ลักษณะและสมบัติแตกตาง
กัน

•ดินเกิดจากหินท่ีผุพังตามธรรมชาติผสมคลุกเคลากับอินทรียวัตถุ
ท่ีไดจากการเนาเปอยของซากพืชซากสัตวทับถมเปนชั้นๆบนผิว
โลกชั้นดินแบงออกเปนหลายชั้นขนานหรือเกือบขนานไปกับ
ผิวหนาดินแตละชั้นมีลักษณะแตกตางกันเนื่องจากสมบัติทาง
กายภาพเคมีชีวภาพและลักษณะอ่ืนๆเชนสีโครงสรางเนื้อดินการ
ยึดตัวความเปนกรด-เบสสามารถสังเกตไดจากการสํารวจ
ภาคสนามการเรียกชื่อชั้นดินหลักจะใชอักษรภาษาอังกฤษตัว
ใหญไดแกO, A, E,B,C,R
•ชั้นหนาตัดดินเปนชั้นดินท่ีมีลักษณะปรากฏใหเห็นเรียงลําดับ
เปนชั้นจากชั้นบนสุดถึงชั้นลางสุด
•ปจจัยท่ีทําใหดินแตละทองถ่ินมีลักษณะและสมบัติแตกตางกัน
ไดแกวัตถุตนกําเนิดดินภูมิอากาศสิง่มีชีวิตในดินสภาพภูมิ
ประเทศ และระยะเวลาในการเกิดดิน

7.ตรวจวัดสมบัติบางประการ
ของดิน โดยใชเครื่องมือท่ี
เหมาะสมและนําเสนอแนว
ทางการใชประโยชนดินจาก
ขอมูลสมบัติของดิน

•สมบัติบางประการของดินเชนเนื้อดินความชื้นดินคาความเปน
กรด-เบสธาตุอาหารในดินสามารถนําไปใชในการตัดสินใจถึงแนว
ทางการใชประโยชนท่ีดินโดยอาจนําไปใชประโยชน
ทางการเกษตรหรืออ่ืนๆซึ่งดินท่ีไมเหมาะสมตอการทําการเกษตร
เชนดินจืดดินเปรี้ยวดินเค็มและดินดานอาจเกิดจากสภาพดินตาม
ธรรมชาติหรือการใชประโยชนจะตองปรับปรุงใหมีสภาพ
เหมาะสมเพ่ือนําไปใชประโยชน

8.อธิบายปจจัยและระบวน
การเกิดแหลงน้ําผิวดินและ
แหลงน้ําใตดินจากแบบจําลอง

•แหลงน้ําผิวดินเกิดจากน้ําฝนท่ีตกลงบนพ้ืนโลกไหลจากท่ีสูงลงสู
ท่ีต่ําดวยแรงโนมถวงการไหลของน้ําทําใหพ้ืนโลกเกิดการกัดเซาะ
เปนรองน้ําเชนลําธารคลองและแมน้ําซึ่งรองน้ําจะมีขนาดและ
รูปรางแตกตางกันข้ึนอยูกับปริมาณน้ําฝน ระยะเวลาในการกัด
เซาะชนิดดินและหินและลักษณะภมิูประเทศเชนความลาดชัน
ความสูงต่ําของพ้ืนท่ี เม่ือน้ําไหลไปยังบริเวณท่ีเปนแองจะ
เกิดการสะสมตัวเปนแหลงน้ําเชนบึงทะเลสาบทะเลและ
มหาสมุทร
•แหลงน้ําใตดินเกิดจากการซึมของน้ําผิวดินลงไปสะสมตัวใตพ้ืน
โลกซึ่งแบงเปนน้ําในดินและน้ําบาดาลน้ําในดินเปนน้ําท่ีอยู
รวมกับอากาศตามชองวางระหวางเม็ดดินสวนน้ําบาดาล
เปนน้ําท่ีไหลซึมลึกลงไปและถูกกักเก็บไวในชั้นหินหรือชั้นดินจน
อ่ิมตัวไปดวยน้ํา

9.สรางแบบจําลองท่ีอธิบาย
การใชน้ํา และนําเสนอ

•แหลงน้ําผิวดินและแหลงน้ําใตดินถูกนํามาใชในกิจกรรมตาง ๆ
ของมนุษยสงผลตอการจัดการการใชประโยชนน้ําและคุณภาพ
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แนวทางการใชน้ําอยางยั่งยืน
ในทองถ่ินของ
ตนเอง

ของแหลงน้ําเนื่องจากการเพ่ิมข้ึนของจํานวนประชากรการใช
ประโยชนพ้ืนท่ีในดานตางๆเชนภาคเกษตรกรรม
ภาคอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ําฝนในพ้ืนท่ีลุมน้ําและแหลงน้ําผิวดิน
ไมเพียงพอสําหรับกิจกรรมของมนุษยน้ําจากแหลงน้ําใตดินจึงถูก
นํามาใชมากข้ึนสงผลใหปริมาณน้ําใตดินลดลงมากจึงตองมีการ
จัดการใชน้ําอยางเหมาะสมและยั่งยืนซึ่งอาจทําไดโดยการจัดหา
แหลงน้ําเพ่ือใหมีแหลงน้ําเพียงพอสําหรับการดํารงชีวิตการ
จัดสรรและการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพการอนุรักษ
และฟนฟูแหลงน้ําการปองกันและแกไขปญหาคุณภาพน้ํา

10.สรางแบบจําลองท่ีอธิบาย
กระบวนการเกิดและ
ผลกระทบของน้ําทวมการกัด
เซาะชายฝงดินถลมหลุมยุบ
แผนดินทรุด

•น้ําทวมการกัดเซาะชายฝงดินถลมหลุมยุบแผนดินทรุดมี
กระบวนการเกิดและผลกระทบท่ีแตกตางกันซึ่งอาจสรางความ
เสียหายรายแรงแกชีวิตและทรัพยสิน
•น้ําทวมเกิดจากพ้ืนท่ีหนึ่งไดรับปริมาณน้ําเกินกวาท่ีจะกักเก็บได
ทําใหแผนดินจมอยูใตน้ําโดยข้ึนอยูกับปริมาณน้ําและสภาพทาง
ธรณีวิทยาของพ้ืนท่ี
•การกัดเซาะชายฝงเปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงของชายฝง
ทะเลท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลาจากการกัดเซาะของคลื่นหรือลมทําให
ตะกอนจากท่ีหนึ่งไปตกทับถมในอีกบริเวณหนึ่งแนวของชายฝง
เดิมจึงเปลี่ยนแปลงไปบริเวณท่ีมีตะกอนเคลื่อนเขามานอยกวา
ปริมาณท่ีตะกอนเคลื่อนออกไปถือวาเปนบริเวณท่ีมีการกัดเซาะ
ชายฝง
•ดินถลมเปนการเคลื่อนท่ีของมวลดินหรือหินจํานวนมากลงตาม
ลาดเขาเนื่องจากแรงโนมถวงของโลกเปนหลักซึ่งเกิดจากปจจัย
สําคัญไดแกความลาดชันของพ้ืนท่ีสภาพธรณีวิทยาปริมาณน้ําฝน
พืชปกคลุมดินและการใชประโยชนพ้ืนท่ี
•หลุมยุบคือแองหรือหลุมบนแผนดินขนาดตางๆท่ีอาจเกิดจาก
การถลมของโพรงถํ้าหินปูนเกลือหินใตดินหรือเกิดจากน้ําพัดพา
ตะกอนลงไปในโพรงถํ้าหรือธารน้ําใตดิน
•แผนดินทรุดเกิดจากการยุบตัวของชั้นดิน หรือหินรวนเม่ือมวล
ของแข็งหรือของเหลวปริมาณมากท่ีรองรับอยูใตชั้นดินบริเวณ
นั้นถูกเคลื่อนยายออกไปโดยธรรมชาติหรือโดยการกระทําของ
มนุษย

ม.3 - -

สาระท่ี 4 เทคโนโลยี
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มาตรฐาน ว 4.1 เขาใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพ่ือการดํารงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว ใชความรูและทักษะทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และศาสตรอ่ืน ๆเพ่ือ
แกปญหาหรือพัฒนางานอยางมีความคิดสรางสรรคดวยกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม เลือกใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลกระทบตอชีวิต สังคม
และสิ่งแวดลอม

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
ม.1 1.อธิบายแนวคิดหลักของ

เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน
และวิเคราะหสาเหตุหรือ
ปจจัยท่ีสงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

•เทคโนโลยีเปนสิ่งท่ีมนุษยสรางหรือพัฒนาข้ึนซึ่งอาจเปนไดท้ัง
ชิ้นงานหรือวิธีการเพ่ือใชแกปญหาสนองความตองการหรือเพ่ิม
ความสามารถในการทํางานของมนุษย
• ระบบทางเทคโนโลยีเปนกลุมของสวนตางๆตั้งแตสองสวนข้ึน
ไปประกอบเขาดวยกันและทํางานรวมกันเพ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงคโดยในการทํางานของระบบทางเทคโนโลยีจะ
ประกอบไปดวยตัวปอน (input) กระบวนการ(process)
และผลผลิต(output)ท่ีสัมพันธกันนอกจากนี้ระบบทาง
เทคโนโลยีอาจมีขอมูลยอนกลับ(feedback)เพ่ือใชปรับปรุงการ
ทํางานไดตามวัตถุประสงคซึ่งการวิเคราะหระบบทางเทคโนโลยี
ชวยใหเขาใจองคประกอบและการทํางานของเทคโนโลยีรวมถึง
สามารถปรับปรุงใหเทคโนโลยีทํางานไดตามตองการ
•เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
ซึ่งมีสาเหตุหรือปจจัยมาจากหลายดานเชนปญหาความตองการ
ความกาวหนาของศาสตรตางๆเศรษฐกิจสังคม

2.ระบุปญหาหรือความ
ตองการในชีวิตประจําวัน
รวบรวมวิเคราะหขอมูลและ
แนวคิดท่ีเก่ียวของกับปญหา

•ปญหาหรือความตองการในชีวิตประจําวันพบไดจากหลายบริบท
ข้ึนกับสถานการณท่ีประสบเชนการเกษตรการอาหาร
•การแกปญหาจําเปนตองสืบคนรวบรวมขอมูลความรูจากศาสตร
ตางๆท่ีเก่ียวของเพ่ือนําไปสูการออกแบบแนวทางการแกปญหา

3.ออกแบบวิธีการแกปญหา
โดยวิเคราะหเปรียบเทียบและ
ตัดสินใจเลือกขอมูลท่ีจําเปน
นําเสนอแนวทางการ
แกปญหาใหผูอ่ืนเขาใจ
วางแผนและดําเนินการ
แกปญหา

•การวิเคราะหเปรียบเทียบและตัดสินใจเลือกขอมูลท่ีจําเปนโดย
คํานึงถึงเงื่อนไขและทรัพยากรท่ีมีอยูชวยใหไดแนวทางการ
แกปญหาท่ีเหมาะสม
•การออกแบบแนวทางการแกปญหาทําไดหลากหลายวิธีเชนการ
รางภาพการเขียนแผนภาพการเขียนผังงาน
•การกําหนดข้ันตอนและระยะเวลาในการทํางานกอนดําเนินการ
แกปญหาจะชวยใหทํางานสําเร็จไดตามเปาหมายและลด
ขอผิดพลาดของการทํางานท่ีอาจเกิดข้ึน

4.ทดสอบประเมินผลและระบุ
ขอบกพรองท่ีเกิดข้ึนพรอมท้ัง
หาแนวทางการปรับปรุงแกไข

•การทดสอบและประเมินผลเปนการตรวจสอบชิ้นงานหรือ
วิธีการวาสามารถแกปญหาไดตามวัตถุประสงคภายใตกรอบของ
ปญหาเพ่ือหาขอบกพรองและดําเนินการปรับปรุงโดยอาจ
ทดสอบซ้ําเพ่ือใหสามารถแกปญหาได
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
และนําเสนอผลการแกปญหา •การนําเสนอผลงานเปนการถายทอดแนวคิดเพ่ือใหผูอ่ืนเขาใจ

เก่ียวกับกระบวนการทํางานและชิ้นงานหรือวิธีการท่ีไดซึ่ง
สามารถทําไดหลายวิธีเชนการเขียนรายงานการทําแผนนําเสนอ
ผลงานการจัดนิทรรศการการนําเสนอผาน
สื่อออนไลน

5.ใชความรูและทักษะ
เก่ียวกับวัสดุอุปกรณ
เครื่องมือกลไกไฟฟาหรือ
อิเล็กทรอนิกสเพ่ือแกปญหา
ไดอยางถูกตองเหมาะสมและ
ปลอดภัย

•วัสดุแตละประเภทมีสมบัติแตกตางกันเชนไมโลหะพลาสติกจึง
ตองมีการวิเคราะหสมบัติเพ่ือเลือกใชใหเหมาะสมกับลักษณะของ
งาน
•การสรางชิ้นงานอาจใชความรูเรื่องกลไกไฟฟาอิเล็กทรอนิกสเชน
LED บัซเซอรมอเตอรวงจรไฟฟา
•อุปกรณและเครื่องมือในการสรางชิ้นงานหรือพัฒนาวิธีการมี
หลายประเภทตองเลือกใชใหถูกตองเหมาะสมและปลอดภัย
รวมท้ังรูจักเก็บรักษา

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
ม.2 1.คาดการณแนวโนม

เทคโนโลยีท่ีจะเกิดข้ึนโดย
พิจารณาจากสาเหตุหรือ
ปจจัยท่ีสงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
และวิเคราะหเปรียบเทียบ
ตัดสินใจเลือกใชเทคโนโลยี
โดยคํานึงถึงผลกระทบท่ี
เกิดข้ึนตอชีวิตสังคมและ
สิ่งแวดลอม

•สาเหตุหรือปจจัยตางๆเชนความกาวหนาของศาสตรตางๆการ
เปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมทําใหเทคโนโลยีมี
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
•เทคโนโลยีแตละประเภทมีผลกระทบตอชีวิตสังคม และ
สิ่งแวดลอมท่ีแตกตางกันจึงตองวิเคราะหเปรียบเทียบขอดีขอเสีย
และตัดสินใจเลือกใชใหเหมาะสม

2.ระบุปญหาหรือความ
ตองการในชุมชนหรือทองถ่ิน
สรุปกรอบของปญหารวบรวม
วิเคราะหขอมูลและแนวคิดท่ี
เก่ียวของกับปญหา

•ปญหาหรือความตองการในชุมชนหรือทองถ่ินมีหลายอยาง
ข้ึนกับบริบทหรือสถานการณท่ีประสบเชนดานพลังงาน
สิ่งแวดลอมการเกษตรการอาหาร
•การระบุปญหาจําเปนตองมีการวิเคราะหสถานการณของปญหา
เพ่ือสรุปกรอบของปญหาแลวดําเนินการสืบคนรวบรวมขอมูล
ความรูจากศาสตรตางๆท่ีเก่ียวของเพ่ือนําไปสูการ
ออกแบบแนวทางการแกปญหา

3.ออกแบบวิธีการแกปญหา
โดยวิเคราะหเปรียบเทียบและ
ตัดสินใจเลือกขอมูลท่ีจําเปน

•การวิเคราะหเปรียบเทียบและตัดสินใจเลือกขอมูลท่ีจําเปนโดย
คํานึงถึงเงื่อนไขและทรัพยากรเชนงบประมาณเวลาขอมูล
และสารสนเทศวัสดุเครื่องมือและอุปกรณชวยใหไดแนวทางการ
แกปญหาท่ีเหมาะสม



๔๒

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
ภายใตเงื่อนไขและทรัพยากร
ท่ีมีอยูนําเสนอแนวทางการ
แกปญหาใหผูอ่ืนเขาใจ
วางแผน ข้ันตอนการทํางาน
และดําเนินการแกปญหา
อยางเปนข้ันตอน

•การออกแบบแนวทางการแกปญหาทําไดหลากหลายวิธีเชนการ
รางภาพการเขียนแผนภาพการเขียนผังงาน
•การกําหนดข้ันตอนระยะเวลาในการทํางานกอนดําเนินการ
แกปญหาจะชวยใหการทํางานสําเร็จไดตามเปาหมายและลด
ขอผิดพลาดของการทํางานท่ีอาจเกิดข้ึน

4.ทดสอบประเมินผลและ
อธิบายปญหาหรือขอบกพรอง
ท่ีเกิดข้ึนภายใตกรอบเงื่อนไข
พรอมท้ังหาแนวทางการ
ปรับปรุงแกไขและนําเสนอผล
การแกปญหา

• การทดสอบและประเมินผลเปนการตรวจสอบชิ้นงานหรือ
วิธีการวาสามารถแกปญหาไดตามวัตถุประสงคภายใตกรอบของ
ปญหาเพ่ือหาขอบกพรองและดําเนินการปรับปรุงใหสามารถ
แกไขปญหาได
•การนําเสนอผลงานเปนการถายทอดแนวคิดเพ่ือใหผูอ่ืนเขาใจ
เก่ียวกับกระบวนการทํางานและชิ้นงานหรือวิธีการท่ีไดซึ่ง
สามารถทําไดหลายวิธีเชนการเขียนรายงานการทําแผนนําเสนอ
ผลงานการจัดนิทรรศการ

5.ใชความรูและทักษะ
เก่ียวกับวัสดุอุปกรณ
เครื่องมือกลไก ไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสเพ่ือแกปญหา
หรือพัฒนางานไดอยางถูกตอง
เหมาะสมและปลอดภัย

•วัสดุแตละประเภทมีสมบัติแตกตางกันเชนไมโลหะพลาสติกจึง
ตองมีการวิเคราะหสมบัติเพ่ือเลือกใชใหเหมาะสมกับลักษณะของ
งาน
•การสรางชิ้นงานอาจใชความรูเรื่องกลไก ไฟฟาอิเล็กทรอนิกส
เชนLEDมอเตอรบัซเซอรเฟองรอกลอเพลา
•อุปกรณและเครื่องมือในการสรางชิ้นงาน หรือพัฒนาวิธีการมี
หลายประเภทตองเลือกใชใหถูกตองเหมาะสมและปลอดภัย
รวมท้ังรูจักเก็บรักษา

ม.3 1.วิเคราะหสาเหตุหรือปจจัย
ท่ีสงผลตอการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีและ
ความสัมพันธของเทคโนโลยี
กับศาสตรอ่ืนโดยเฉพาะ
วิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตร
เพ่ือเปนแนวทางการแกปญหา
หรือพัฒนางาน

•เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
ซึ่งมีสาเหตุหรือปจจัยมาจากหลายดานเชนปญหาหรือความ
ตองการของมนุษยความกาวหนาของศาสตรตางๆการ
เปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมสิ่งแวดลอม
•เทคโนโลยีมีความสัมพันธกับศาสตรอ่ืนโดยเฉพาะวิทยาศาสตร
โดยวิทยาศาสตรเปนพ้ืนฐานความรูท่ีนําไปสูการพัฒนา
เทคโนโลยีและเทคโนโลยีท่ีไดสามารถเปนเครื่องมือท่ีใชใน
การศึกษาคนควาเพ่ือใหไดมาซึ่งองคความรูใหม

2.ระบุปญหาหรือความ
ตองการของชุมชนหรือ
ทองถ่ินเพ่ือพัฒนางานอาชีพ
สรุปกรอบของปญหารวบรวม

•ปญหาหรือความตองการอาจพบไดในงานอาชีพของชุมชนหรือ
ทองถ่ินซึ่งอาจมีหลายดานเชนดานการเกษตรอาหารพลังงานการ
ขนสง
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วิเคราะหขอมูลและแนวคิดท่ี
เก่ียวของกับปญหาโดย
คํานึงถึงความถูกตอง
ดานทรัพยสินทางปญญา

•การวิเคราะหสถานการณปญหาชวยใหเขาใจเงื่อนไขและกรอบ
ของปญหาไดชัดเจนจากนั้นดําเนินการสืบคนรวบรวมขอมูล
ความรูจากศาสตรตางๆท่ีเก่ียวของเพ่ือนําไปสูการออกแบบแนว
ทางการแกปญหา

3.ออกแบบวิธีการแกปญหา
โดยวิเคราะหเปรียบเทียบและ
ตัดสินใจเลือกขอมูลท่ีจําเปน
ภายใตเงื่อนไขและทรัพยากร
ท่ีมีอยูนําเสนอแนวทางการ
แกปญหาใหผูอ่ืนเขาใจดวย
เทคนิคหรือวิธีการท่ีลากหลาย
วางแผนข้ันตอนการทํางาน
และดําเนินการแกปญหาอยาง
เปนข้ันตอน

•การวิเคราะหเปรียบเทียบและตัดสินใจเลือกขอมูลท่ีจําเปนโดย
คํานึงถึงทรัพยสินทางปญญาเงื่อนไขและทรัพยากร เชน
งบประมาณเวลาขอมูลและสารสนเทศวัสดุเครื่องมือและอุปกรณ
ชวยใหไดแนวทางการแกปญหาท่ีเหมาะสม
•การออกแบบแนวทางการแกปญหาทําไดหลากหลายวิธีเชนการ
รางภาพการเขียนแผนภาพการเขียนผังงาน
•เทคนิคหรือวิธีการในการนําเสนอแนวทางการแกปญหามี
หลากหลายเชนการใชแผนภูมิตารางภาพเคลื่อนไหว
•การกําหนดข้ันตอนและระยะเวลาในการทํางานกอนดําเนินการ
แกปญหาจะชวยใหการทํางานสําเร็จไดตามเปาหมายและลด
ขอผิดพลาดของการทํางานท่ีอาจเกิดข้ึน

4.ทดสอบประเมินผล
วิเคราะหและใหเหตุผลของ
ปญหาหรือขอบกพรองท่ี
เกิดข้ึนภายใตกรอบเงื่อนไข
พรอมท้ังหาแนวทางการ
ปรับปรุงแกไขและนําเสนอผล
การแกปญหา

•การทดสอบและประเมินผลเปนการตรวจสอบชิ้นงานหรือ
วิธีการวาสามารถแกปญหาไดตามวัตถุประสงคภายใตกรอบของ
ปญหาเพ่ือหาขอบกพรองและดําเนินการปรับปรุงโดยอาจ
ทดสอบซ้ําเพ่ือใหสามารถแกไขปญหาได
•การนําเสนอผลงานเปนการถายทอดแนวคิดเพ่ือใหผูอ่ืนเขาใจ
เก่ียวกับกระบวนการทํางานและชิ้นงานหรือวิธีการท่ีไดซึ่ง
สามารถทําไดหลายวิธีเชนการเขียนรายงานการทําแผนนําเสนอ
ผลงานการจัดนิทรรศการการนําเสนอผานสื่อออนไลน

5.ใชความรูและทักษะ
เก่ียวกับวัสดุอุปกรณเครื่องมือ
กลไกไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
ใหถูกตองกับลักษณะของงาน
และปลอดภัยเพ่ือแกปญหา
หรือพัฒนางาน

• วัสดุแตละประเภทมีสมบัติแตกตางกันเชนไมโลหะพลาสติก
เซรามิกจึงตองมีการวิเคราะหสมบัติเพ่ือเลือกใชใหเหมาะสมกับ
ลักษณะของงาน
•การสรางชิ้นงานอาจใชความรูเรื่องกลไก ไฟฟาอิเล็กทรอนิกส
เชนLEDLDRมอเตอรเฟองคาน รอกลอเพลา
•อุปกรณและเครื่องมือในการสรางชิน้งานหรือพัฒนาวิธีการมี
หลายประเภทตองเลือกใชใหถูกตองเหมาะสมและปลอดภัย
รวมท้ังรูจักเก็บรักษา

มาตรฐาน ว 4.2 เขาใจและใชแนวคิดเชิงคํานวณในการแกปญหาท่ีพบในชีวิตจริงอยางเปนข้ันตอน
และเปนระบบ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรูการทํางานและ
การแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพรูเทาทันและมีจริยธรรม
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ม.1 1.ออกแบบอัลกอริทึมท่ีใช

แนวคิดเชิงนามธรรมเพ่ือ
แกปญหาหรืออธิบายการ
ทํางานท่ีพบในชีวิตจริง

•แนวคิดเชิงนามธรรมเปนการประเมินความสําคัญของ
รายละเอียดของปญหาแยกแยะสวนท่ีเปนสาระสําคัญออกจาก
สวนท่ีไมใชสาระสําคัญ
•ตัวอยางปญหาเชนตองการปูหญาในสนามตามพ้ืนท่ีท่ีกําหนด
โดยหญาหนึ่งผืนมีความกวาง50เซนติเมตรยาว50 เซนติเมตร
จะใชหญาท้ังหมดก่ีผืน

2.ออกแบบและเขียน
โปรแกรมอยางงายเพ่ือ
แกปญหาทางคณิตศาสตร
หรือวิทยาศาสตร

•การออกแบบและเขียนโปรแกรมท่ีมีการใชตัวแปรเงื่อนไขวนซ้ํา
•การออกแบบอัลกอริทึมเพ่ือแกปญหาทางคณิตศาสตร
วิทยาศาสตรอยางงายอาจใชแนวคิดเชิงนามธรรมในการ
ออกแบบเพ่ือใหการแกปญหามีประสิทธิภาพ
•การแกปญหาอยางเปนข้ันตอนจะชวยใหแกปญหาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
•ซอฟตแวรท่ีใชในการเขียนโปรแกรมเชน
Scratch,python,java,c
•ตัวอยางโปรแกรมเชนโปรแกรมสมการ การเคลื่อนท่ี
โปรแกรมคํานวณหาพ้ืนท่ีโปรแกรมคํานวณดัชนีมวลกาย

3.รวบรวมขอมูลปฐมภูมิ
ประมวลผลประเมินผล
นําเสนอขอมูลและสารสนเทศ
ตามวัตถุประสงคโดยใช
ซอฟตแวรหรือบริการบน
อินเทอรเน็ตท่ีหลากหลาย

•การรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลปฐมภูมิประมวลผลสราง
ทางเลือกประเมินผลจะทําใหไดสารสนเทศเพ่ือใชในการ
แกปญหาหรือการตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ
•การประมวลผลเปนการกระทํากับขอมูล เพ่ือใหไดผลลัพธท่ีมี
ความหมายและมีประโยชนตอการนําไปใชงานสามารถทําได
หลายวิธี เชนคํานวณอัตราสวนคํานวณคาเฉลี่ย
•การใชซอฟตแวรหรือบริการบนอินเทอรเน็ตท่ีหลากหลายในการ
รวบรวมประมวลผล สรางทางเลือกประเมินผลนําเสนอจะ
ชวยใหแกปญหาไดอยางรวดเร็วถูกตองและแมนยํา
•ตัวอยางปญหาเนนการบูรณาการกับวิชาอ่ืนเชนตมไขใหตรงกับ
พฤติกรรมการบรโิภคคาดัชนี มวลกายของคนในทองถ่ิน
การสรางกราฟผลการทดลองและวิเคราะหแนวโนม

4.ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยางปลอดภัยใชสื่อและ
แหลงขอมูลตามขอกําหนด
และขอตกลง

•ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัยเชนการปกปองความเปน
สวนตัวและอัตลักษณ
•การจัดการอัตลักษณเชนการตั้งรหัสผาน การปกปองขอมูล
สวนตัว
•การพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหาเชนละเมิดความเปน
สวนตัวผูอ่ืนอนาจารวิจารณผูอ่ืนอยางหยาบคาย
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•ขอตกลงขอกําหนดในการใชสื่อหรือแหลงขอมูลตางๆเชน
Creativecommons

ม.2 1.ออกแบบอัลกอริทึมท่ีใช
แนวคิดเชิงคํานวณในการ
แกปญหาหรือการทํางานท่ีพบ
ในชีวิตจริง

•แนวคิดเชิงคํานวณ
•การแกปญหาโดยใชแนวคิดเชิงคํานวณ
•ตัวอยางปญหา เชน การเขาแถวตามลําดับความสูงใหเร็วท่ีสุด
จัดเรียงเสื้อใหหาไดงายท่ีสุด

2.ออกแบบและเขียน
โปรแกรมท่ีใชตรรกะและ
ฟงกชันในการแกปญหา

•ตัวดําเนินการบูลีน
•ฟงกชัน
•การออกแบบและเขียนโปรแกรมท่ีมีการใชตรรกะและฟงกชัน
•การออกแบบอัลกอริทึมเพ่ือแกปญหาอาจใชแนวคิดเชิงคํานวณ
ในการออกแบบเพ่ือใหการแกปญหามีประสิทธิภาพ
•การแกปญหาอยางเปนข้ันตอนจะชวยใหแกปญหาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
•ซอฟตแวรท่ีใชในการเขียนโปรแกรมเชน
Scratch,python,java,c
•ตัวอยางโปรแกรมเชนโปรแกรมตัดเกรดหาคําตอบท้ังหมดของ
อสมการหลายตัวแปร

3.อภิปรายองคประกอบและ
หลักการทํางานของระบบ
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
การสื่อสารเพ่ือประยุกตใช
งานหรือแกปญหาเบื้องตน

•องคประกอบและหลักการทํางานของระบบคอมพิวเตอร
•เทคโนโลยีการสื่อสาร
•การประยุกตใชงานและการแกปญหาเบื้องตน

4.ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยางปลอดภัยมีความ
รับผิดชอบสรางและแสดงสิทธิ
ในการเผยแพรผลงาน

•ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัยโดยเลือกแนวทางปฏิบัติ
เม่ือพบเนื้อหาท่ีไมเหมาะสม เชนแจงรายงานผูเก่ียวของ
ปองกันการเขามาของขอมูลท่ีไมเหมาะสมไมตอบโตไมเผยแพร
•การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีความรับผิดชอบ  เชน
ตระหนักถึงผลกระทบในการเผยแพรขอมูล
•การสรางและแสดงสิทธิความเปนเจาของผลงาน
•การกําหนดสิทธิการใชขอมูล

ม.3 1.พัฒนาแอปพลิเคชันท่ีมี
การบูรณาการกับวิชาอ่ืน
อยางสรางสรรค

• ข้ันตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน
•InternetofThings (IoT)
•ซอฟตแวรท่ีใชในการพัฒนาแอปพลิเคชัน เชน
Scratch,python,java,c,AppInventor
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•ตัวอยางแอปพลิเคชันเชนโปรแกรมแปลงสกุลเงินโปรแกรมผัน
เสียงวรรณยุกตโปรแกรมจําลองการแบงเซลลระบบรดน้ํา
อัตโนมัติ

2.รวบรวมขอมูล ประมวลผล
ประเมินผลนําเสนอขอมูลและ
สารสนเทศตามวัตถุประสงค
โดยใชซอฟตแวรหรือบริการ
บนอินเทอรเน็ตท่ีหลากหลาย

•การรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ
ประมวลผลสรางทางเลือกประเมินผลจะทําใหไดสารสนเทศเพ่ือ
ใชในการแกปญหาหรือการตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ
•การประมวลผลเปนการกระทํากับขอมูล เพ่ือใหไดผลลัพธท่ีมี
ความหมายและมีประโยชนตอการนําไปใชงาน
•การใชซอฟตแวรหรือบริการบนอินเทอรเน็ตท่ีหลากหลายในการ
รวบรวมประมวลผลสรางทางเลือกประเมินผลนําเสนอจะชวยให
แกปญหาไดอยางรวดเร็วถูกตองและแมนยํา
•ตัวอยางปญหาเชน การเลือกโปรโมชันโทรศัพทใหเหมาะกับ
พฤติกรรมการใชงานสินคาเกษตรท่ีตองการและสามารถปลูกได
ในสภาพดินของทองถ่ิน

3.ประเมินความนาเชื่อถือของ
ขอมูลวิเคราะหสื่อ
และผลกระทบจากการให
ขาวสารท่ีผิดเพ่ือการ
ใชงานอยางรูเทาทัน

• การประเมินความนาเชื่อถือของขอมูลเชนตรวจสอบและยืนยัน
ขอมูลโดยเทียบเคียงจากขอมูลหลายแหลงแยกแยะขอมูลท่ีเปน
ขอเท็จจริงและขอคิดเห็นหรือใชPROMPT
•การสืบคนหาแหลงตนตอของขอมูล
•เหตุผลวิบัต(ิlogical fallacy)
•ผลกระทบจากขาวสารท่ีผิดพลาด
•การรูเทาทันสื่อเชน การวิเคราะหถึงจุดประสงคของขอมูลและ
ผูใหขอมูลตีความแยกแยะเนื้อหาสาระของสื่อเลือกแนวปฏิบัติได
อยางเหมาะสม เม่ือพบขอมูลตางๆ

4.ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยางปลอดภัยและมีความ
รับผิดชอบตอสังคมปฏิบัติตาม
กฎหมายเก่ียวกับคอมพิวเตอร
ใชลิขสิทธิ์ของผูอ่ืนโดยชอบ
ธรรม

•การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัยเชนการทําธุรกรรม
ออนไลนการซื้อสินคาซื้อซอฟตแวรคาบริการสมาชิกซื้อไอเท็ม
•การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีความรับผิดชอบ
เชนไมสรางขาวลวงไมแชรขอมูลโดยไมตรวจสอบขอเท็จจริง
•กฎหมายเก่ียวกับคอมพิวเตอร
•การใชลิขสิทธิ์ของผูอ่ืนโดยชอบธรรม (fair use)



๔๗

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา
๑. โครงสรางเวลาเรียนท่ีหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๖๑ กําหนด

กลุมสาระการเรียนรู/
กิจกรรม

เวลาเรียน
ระดับประถมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร

-วิทยาศาสตร
-เทคโนโลยี

สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม

-ประวัติศาสตร ๔๐ ชั่วโมง/ป ๔๐ ชั่วโมง/ป ๔๐ ชั่วโมง/ป
-ศาสนา ศีลธรรม

จริยธรรม
-หนาท่ีพลเมืองวัฒนธรรม
และดําเนินชีวิตในสังคม
-เศรษฐศาสตร
-ภูมิศาสตร

สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาตางประเทศ
รวมเวลาเรียนพื้นฐาน ๘๘๐ ช่ัวโมง/ป ๘๘๐ ช่ัวโมง/ป ๘๘๐ ช่ัวโมง/ป
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๑๒๐ ชั่วโมงตอป ๑๒๐ ชั่วโมงตอป ๑๒๐ ชั่วโมงตอป
รายวิชา/กิจกรรมท่ี
สถานศึกษาจัดเพ่ิมเติมตาม
ความพรอมและจุดเนนกลุม
สาระการเรียนรู

สถานศึกษากําหนด สถานศึกษากําหนด สถานศึกษากําหนด

จัดสรรเวลา
ตามความ
เหมาะสม

จัดสรรเวลา
ตามความ
เหมาะสม

จัดสรรเวลา
ตามความ
เหมาะสม



๔๘

๒. โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนคูซอดประชาสรรค
๒.๑ โครงสรางหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนตน

โครงสรางเวลาเรียนของโรงเรียนคูซอดประชาสรรค
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน

กลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรม ม.๑ ม.๒ ม.๓
ภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ ภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ ภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒

ภาษาไทย ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐
คณิตศาสตร ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐
วิทยาศาสตร ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐

-วิทยาศาสตร ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐
-เทคโนโลยี ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐

สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐

-ประวัติศาสตร ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐
-ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐
-หนาท่ีพลเมืองวัฒนธรรม
และดําเนินชีวิตในสังคม
-เศรษฐศาสตร
-ภูมิศาสตร

สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐
ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐
การงานอาชีพ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐
ภาษาตางประเทศ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐
รวมเวลาเรียนพื้นฐาน ๔๔๐ ๔๔๐ ๔๔๐ ๔๔๐ ๔๔๐ ๔๔๐
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐
รายวิชาเพิ่มเติม ๑๒๐ ๘๐ ๑๒๐ ๘๐ ๑๒๐ ๘๐
หนาท่ีพลเมือง ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐
เทคโนโลยี ๔๐ ๔๐ ๔๐
ภาษาตางประเทศ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐
เลือกเรียนเพิ่มเติมอิสระ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐
รวมเวลาเรียนรายภาค ๖๒๐ ๕๘๐ ๖๒๐ ๕๘๐ ๖๒๐ ๕๘๐
รวมเวลาเรียนรายป ๑๒๐๐ ๑๒๐๐ ๑๒๐๐



๔๙

๒.๒ โครงสรางหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โครงสรางเวลาเรียนของโรงเรียนคูซอดประชาสรรค

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิทย - คณิต)

กลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรม ม.๔ ม.๕ ม.๖
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

ภาษาไทย ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐
คณิตศาสตร ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐
วิทยาศาสตร ๖๐ ๒๐ ๖๐ ๘๐ ๖๐ ๒๐

-วิทยาศาสตร ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐
-เทคโนโลยี ๒๐ ๒๐ ๒๐

สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๔๐ ๔๐

-ประวัติศาสตร ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐
-ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐
-หนาที่พลเมืองวัฒนธรรม
และดําเนินชีวิตในสังคม
-เศรษฐศาสตร
-ภูมิศาสตร

สุขศึกษาและพลศึกษา ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐
ศิลปะ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐
การงานอาชีพ ๒๐ ๒๐ ๒๐
ภาษาตางประเทศ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐
รวมเวลาเรียนพื้นฐาน ๓๐๐ ๒๔๐ ๒๘๐ ๓๒๐ ๒๖๐ ๒๔๐
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐
รายวิชาเพิ่มเติม ๓๐๐ ๓๔๐ ๓๒๐ ๒๖๐ ๓๔๐ ๓๔๐
คณิตศาสตรเพ่ิมเติม ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐
ฟสิกส ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐
เคมี ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐
ชีววิทยา ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐
โลก ดาราศาสตรและอวกาศ ๔๐
หนาท่ีพลเมือง ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐
ภาษาตางประเทศ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐
เทคโนโลยี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐
การงานอาชีพ ๔๐ ๔๐ ๔๐
เลือกเรียน ๔๐ ๔๐ ๔๐
รวมเวลาเรียนท้ังหมด ๖๖๐ ๖๔๐ ๖๖๐ ๖๔๐ ๖๖๐ ๖๔๐
รวมเวลาเรียนรายป ๑๓๐๐ ๑๓๐๐ ๑๓๐๐



๕๐

๒.๓ โครงสรางหลักสูตรชั้นป
โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนคูซอดประชาสรรค (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑
ช้ันมัธยมศึกปท่ี ๑ (ภาคเรียนท่ี ๑) ช้ันมัธยมศึกปท่ี ๑ (ภาคเรียนท่ี ๒)

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน
(หนวยกิต/ชั่วโมง) (หนวยกิต/ชั่วโมง)

รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐ (๔๔๐) รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐ (๔๔๐)
ท๒๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑.๕ (๖๐) ท๒๑๑๐๒ ภาษาไทย ๑.๕ (๖๐)
ค๒๑๑๐๑ คณิตศาสตร ๑.๕ (๖๐) ค๒๑๑๐๒ คณิตศาสตร ๑.๕ (๖๐)
ว๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร ๑.๕ (๖๐) ว๒๑๑๐๒ วิทยาศาสตร ๑.๕ (๖๐)
ว๒๑๑๘๑ การออกแบบและเทคโนโลยี ๐.๕ (๒๐) ว๒๑๑๘๒ วิทยาการคํานวณ ๐.๕ (๒๐)
ส๒๑๑๐๑ สังคมศึกษา ๑.๕ (๖๐) ส๒๑๑๐๒ สังคมศึกษา ๑.๕ (๖๐)
ส๒๑๑๐๓ ประวัติศาสตร ๐.๕ (๒๐) ส๒๑๑๐๔ ประวัติศาสตร ๐.๕ (๒๐)
พ๒๑๑๐๑ สุขศึกษา ๐.๕ (๒๐) พ๒๑๑๐๒ สุขศึกษา ๐.๕ (๒๐)
พ๒๑๑๐๓ พลศึกษา ๐.๕ (๒๐) พ๒๑๑๐๔ พลศึกษา ๐.๕ (๒๐)
ศ๒๑๑๐๑ ศิลปะ ๑.๐ (๔๐) ศ๒๑๑๐๒ ศิลปะ ๑.๐ (๔๐)
ง๒๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๐.๕ (๒๐) ง๒๑๑๐๒ การงานอาชีพ ๐.๕ (๒๐)
อ๒๑๑๐๑ ภาษาตางประเทศ ๑.๕ (๖๐) อ๒๑๑๐๒ ภาษาตางประเทศ ๑.๕ (๖๐)
รหัสวิชา รายวิชาเพ่ิมเติม ๓.๐ (๑๒๐) รหัสวิชา รายวิชาเพ่ิมเติม ๒.๐ (๘๐)

ส๒๑๒๓๑ หนาท่ีพลเมือง ๐.๕ (๒๐) ส๒๑๒๓๒ หนาท่ีพลเมือง ๐.๕ (๒๐)
ว๒๑๒๘๑ เทคโนโลยี ๑ ๑.๐ (๔๐) อ๒๑๒๐๖ ภาษาอังกฤษฟง-พูด ๐.๕ (๒๐)
อ๒๑๒๐๖ ภาษาอังกฤษฟง-พูด ๐.๕ (๒๐) เลือกเรยีน ๑.๐ (๔๐)

เลือกเรยีน ๑.๐ (๔๐) ว๒๑๒๐๒ วิทยาศาสตรกับการแกปญหา
ว๒๑๒๐๑ ของเลนเชิงวิทยาศาสตร ว๒๑๒๘๒ เทคโนโลยี ๒
ศ๒๐๒๐๗ ดนตรตีามความถนัด ศ๒๐๒๐๓ ดนตรีพ้ืนเมือง
ง๒๐๒๐๓ การผลิตเครื่องดื่มสมุนไพร ง๒๐๒๐๔ การแปรรปูอาหาร
ง๒๐๒๖๑ ชางรอยมาลัย ง๒๐๒๖๓ ประดิษของชํารวย ๑
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๖๐
กิจกรรมแนะแนว ๒๐ กิจกรรมแนะแนว ๒๐
กิจกรรมชุมนุม ๑๕ กิจกรรมชุมนุม ๑๕
กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ๑๕ กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ๑๕
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ๑๐ กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ๑๐
กิจกรรมคณุธรรมจริยธรรม กิจกรรมคณุธรรมจริยธรรม
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู



๕๑

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนคูซอดประชาสรรค (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒

ช้ันมัธยมศึกปท่ี ๒ (ภาคเรียนท่ี ๑) ช้ันมัธยมศึกปท่ี ๒ (ภาคเรียนท่ี ๒)

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน
(หนวยกิต/ช่ัวโมง) (หนวยกิต/ชั่วโมง)

รหัสวิชา รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑.๐ (๔๔๐) รหัสวิชา รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑.๐ (๔๔๐)
ท๒๒๑๐๑ ภาษาไทย ๑.๕ (๖๐) ท๒๒๑๐๒ ภาษาไทย ๑.๕ (๖๐)
ค๒๒๑๐๑ คณิตศาสตร ๑.๕ (๖๐) ค๒๒๑๐๒ คณิตศาสตร ๑.๕ (๖๐)
ว๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตร ๑.๕ (๖๐) ว๒๒๑๐๒ วิทยาศาสตร ๑.๕ (๖๐)
ว๒๒๑๘๑ การออกแบบและเทคโนโลยี ๐.๕ (๒๐) ว๒๒๑๘๒ วิทยาการคํานวณ ๐.๕ (๒๐)
ส๒๒๑๐๑ สังคมศึกษา ๑.๕ (๖๐) ส๒๒๑๐๒ สังคมศึกษา ๑.๕ (๖๐)
ส๒๒๑๐๑ ประวัติศาสตร ๐.๕ (๒๐) ส๒๒๑๐๔ ประวัติศาสตร ๐.๕ (๒๐)
พ๒๒๑๐๑ สุขศึกษา ๐.๕ (๒๐) พ๒๒๑๐๒ สุขศึกษา ๐.๕ (๒๐)
พ๒๒๑๐๓ พลศึกษา ๐.๕ (๒๐) พ๒๒๑๐๔ พลศึกษา ๐.๕ (๒๐)
ศ๒๒๑๐๑ ศิลปะ ๑.๐ (๔๐) ศ๒๒๑๐๒ ศิลปะ ๑.๐ (๔๐)
ง๒๒๑๐๑ การงานอาชพี ๐.๕ (๒๐) ง๒๒๑๐๒ การงานอาชพี ๐.๕ (๒๐)
อ๒๒๑๐๑ ภาษาตางประเทศ ๑.๕ (๖๐) อ๒๒๑๐๒ ภาษาตางประเทศ ๑.๕ (๖๐)
รหัสวิชา รายวิชาเพ่ิมเติม ๓.๐ (๑๒๐) รหัสวิชา รายวิชาเพ่ิมเติม ๒.๐ (๘๐)
ส๒๒๒๓๑ หนาที่พลเมือง ๐.๕ (๒๐) ส๒๒๒๓๒ หนาที่พลเมือง ๐.๕ (๒๐)
ว๒๒๒๘๑ เทคโนโลยี ๓ ๑.๐ (๔๐) อ๒๒๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพ่ือความเพลดิเพลนิ ๔ ๐.๕ (๒๐)
อ๒๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือความเพลดิเพลนิ ๓ ๐.๕ (๒๐) เลือกเรียน ๑.๐ (๔๐)

เลือกเรียน ๑.๐ (๔๐) ว๒๒๒๐๒ สนุกกับอิเล็กทรอนกิสและไอที

ว๒๒๒๐๑
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ว๒๒๒๘๒ เทคโนโลยี ๔

ง๒๐๒๖๕ งานใบตอง ง๒๐๒๖๔ ดอกไมประดิษฐ

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๖๐
กิจกรรมแนะแนว ๒๐ กิจกรรมแนะแนว ๒๐
กิจกรรมชุมนุม ๑๕ กิจกรรมชุมนุม ๑๕
กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ๑๕ กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ๑๕
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน ๑๐

กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน ๑๐

กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู



๕๒

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนคูซอดประชาสรรค (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓

ช้ันมัธยมศึกปท่ี ๓ (ภาคเรียนท่ี ๑) ช้ันมัธยมศึกปท่ี ๓ (ภาคเรียนท่ี ๒)

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน
(หนวยกิต/ชั่วโมง) (หนวยกิต/ชั่วโมง)

รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐ (๔๔๐) รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐ (๔๔๐)
ท๒๓๑๐๑ ภาษาไทย ๑.๕ (๖๐) ท๒๓๑๐๒ ภาษาไทย ๑.๕ (๖๐)
ค๒๓๑๐๑ คณิตศาสตร ๑.๕ (๖๐) ค๒๓๑๐๒ คณิตศาสตร ๑.๕ (๖๐)
ว๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร ๑.๕ (๖๐) ว๒๓๑๐๒ วิทยาศาสตร ๑.๕ (๖๐)

ว๒๓๑๘๑ การออกแบบและเทคโนโลยี ๐.๕ (๒๐) ว๒๓๑๘๒ วิทยาการคํานวณ ๐.๕ (๒๐)
ส๒๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๑.๕ (๖๐) ส๒๓๑๐๒ สังคมศึกษา ๑.๕ (๖๐)
ส๒๓๑๐๓ ประวัติศาสตร ๐.๕ (๒๐) ส๒๓๑๐๔ ประวัติศาสตร ๐.๕ (๒๐)
พ๒๓๑๐๑ สุขศึกษา ๐.๕ (๒๐) พ๒๓๑๐๒ สุขศึกษา ๐.๕ (๒๐)
พ๒๓๑๐๓ พลศึกษา ๐.๕ (๒๐) พ๒๓๑๐๔ พลศึกษา ๐.๕ (๒๐)
ศ๒๓๑๐๑ ศิลปะ ๑.๐ (๔๐) ศ๒๓๑๐๒ ศิลปะ ๑.๐ (๔๐)
ง๒๓๑๐๑ การงานอาชพี ๐.๕ (๒๐) ง๒๓๑๐๒ การงานอาชพี ๐.๕ (๒๐)
อ๒๓๑๐๑ ภาษาตางประเทศ ๑.๕ (๖๐) อ๒๓๑๐๒ ภาษาตางประเทศ ๑.๕ (๖๐)
รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม ๓.๐ (๑๒๐) รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม ๒.๐ (๘๐)
ส๒๓๒๓๑ หนาท่ีพลเมือง ๐.๕ (๒๐) ส๒๓๒๓๒ หนาท่ีพลเมือง ๐.๕ (๒๐)
ว๒๓๒๘๑ เทคโนโลยี ๕ ๑.๐ (๔๐) อ๒๓๒๐๒ ภาษาอังกฤษฟง-พูด๒ ๐.๕ (๒๐)
อ๒๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษฟง-พูด ๑ ๐.๕ (๒๐) เลือกเรียน ๑.๐ (๔๐)
เลือกเรียน ๑.๐ (๔๐) ว๒๓๒๐๒ โครงงานวิทยาศาสตร
ว๒๓๒๐๑ โครงงานวิทยาศาสตร ง๒๐๒๐๓ อาหารไทย
ง๒๐๒๐๗ การจัดสวนถาด ง๒๐๒๐๖ การปลูกผักสวนครัว
ง๒๐๒๐๕ การเลี้ยงปลาน้ําจืด ว๒๓๒๘๒ เทคโนโลยี ๖

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๖๐
กิจกรรมแนะแนว ๒๐ กิจกรรมแนะแนว ๒๐
กิจกรรมชุมนุม ๑๕ กิจกรรมชุมนุม ๑๕
กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ๑๕ กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ๑๕
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน ๑๐

กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน ๑๐

กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู



๕๓

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนคูซอดประชาสรรค (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔

ช้ันมัธยมศึกปท่ี ๔ (ภาคเรียนท่ี ๑) ช้ันมัธยมศึกปท่ี ๔ (ภาคเรียนท่ี ๒)

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน
(หนวยกิต/ชั่วโมง) (หนวยกิต/ชั่วโมง)

รหัสวิชา รายวิชาพ้ืนฐาน ๗.๕ (๓๐๐) รหัสวิชา รายวิชาพ้ืนฐาน ๖.๐ (๒๔๐)
ท๓๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑.๐ (๔๐) ท๓๑๑๐๒ ภาษาไทย ๑.๐ (๔๐)
ค๓๑๑๐๑ คณิตศาสตร ๑.๐ (๔๐) ค๓๑๑๐๒ คณิตศาสตร ๑.๐ (๔๐)
ว๓๑๑๐๑ วิทยาศาสตร (ชีววิทยา) ๑.๕ (๖๐) ว๓๑๑๐๒ การออกแบบเทคโนโลยี ๐.๕ (๒๐)
ส๓๑๑๐๑ สังคมศึกษา ๑.๐ (๔๐) ส๓๑๑๐๒ สังคมศึกษา ๑.๐ (๔๐)
ส๓๑๑๐๓ ประวัติศาสตร ๐.๕ (๒๐) ส๓๑๑๐๔ ประวิติศาสตร ๐.๕ (๒๐)
พ๓๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๐.๕ (๒๐) พ๓๑๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา ๐.๕ (๒๐)
ศ๓๑๑๐๑ ศิลปะ ๐.๕ (๒๐) ศ๓๑๑๐๒ ศิลปะ ๐.๕ (๒๐)
ง๓๑๑๐๑ การงานอาชพี ๐.๕ (๒๐) อ๓๑๑๐๒ ภาษาตางประเทศ ๑.๐ (๔๐)
อ๓๑๑๐๑ ภาษาตางประเทศ ๑.๐ (๔๐) อ๓๑๑๐๒ ภาษาตางประเทศ ๑.๐ (๔๐)

รหัสวิชา รายวิชาเพ่ิมเติม ๗.๕ (๓๐๐) รหัสวิชา รายวิชาเพ่ิมเติม ๗.๕ (๓๐๐)
ค๓๑๒๐๑ คณิตศาสตรเพิ่มเติม ๑ ๑.๕ (๖๐) ค๓๑๒๐๒ คณิตศาสตรเพิ่มเติม ๒ ๑.๕ (๖๐)
ว๓๐๒๐๑ ฟสิกส๑ ๑.๕ (๖๐) ว๓๐๒๐๒ ฟสิกส๒ ๑.๕ (๖๐)
ว๓๐๒๒๑ เคม๑ี ๑.๕ (๖๐) ว๓๐๒๒๒ เคมี ๒ ๑.๕ (๖๐)
ส๓๐๒๒๑ หนาที่พลเมือง ๐.๕ (๒๐) ว๓๐๒๔๑ ชีววิทยา๑ ๑.๕ (๖๐)

อ๓๑๒๐๑
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
๑ ๐.๕ (๒๐) ว๓๐๒๖๑ โลก ดาราศาสตรและอวกาศ ๑.๐ (๔๐)

ว๓๐๒๘๑ การวิเคราะหและแกปญหา ๑.๐ (๔๐) ส๓๐๒๒๒ หนาที่พลเมือง ๐.๕ (๒๐)
ง๓๐๒๗๒ การบัญชีเบื้องตน ๑.๐ (๔๐) อ๓๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน ๐.๕ (๒๐)

เลือกเรียน ๑.๐ (๔๐)
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๑.๕ (๖๐) กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๑.๕ (๖๐)
กิจกรรมแนะแนว ๐.๕ (๒๐) กิจกรรมแนะแนว ๐.๕ (๒๐)
กิจกรรมชุมนุม ๐.๕ (๒๐) กิจกรรมชุมนุม ๐.๕ (๒๐)
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ๐.๕ (๒๐) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ๐.๕ (๒๐)
กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม
กิจกรรมอาชพีระยะส้ันและการมีงานทาํ กิจกรรมอาชพีระยะส้ันและการมีงานทาํ



๕๔

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนคูซอดประชาสรรค (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๕

ช้ันมัธยมศึกปท่ี ๕ (ภาคเรียนท่ี ๑) ช้ันมัธยมศึกปท่ี ๕ (ภาคเรียนท่ี ๒)

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน
(หนวยกิต/ชั่วโมง) (หนวยกิต/ชั่วโมง)

รหัสวิชา รายวิชาพ้ืนฐาน ๗.๐ (๒๘๐) รหัสวิชา รายวิชาพ้ืนฐาน ๘.๐ (๓๒๐)
ท๓๒๑๐๑ ภาษาไทย ๑.๐ (๔๐) ท๓๒๑๐๒ ภาษาไทย ๑.๐ (๔๐)
ค๓๒๑๐๑ คณิตศาสตร ๑.๐ (๔๐) ค๓๒๑๐๒ คณิตศาสตร ๑.๐ (๔๐)
ว๓๒๑๐๑ วิทยาศาสตร (เคมี) ๑.๕ (๖๐) ว๓๒๑๐๒ วิทยาศาสตร (ฟสิกส) ๑.๕ (๖๐)
ส๓๒๑๐๑ สังคมศึกษา ๑.๐ (๔๐) ว๓๒๑๐๓ วิทยาการคํานวณ ๐.๕ (๒๐)
ส๓๒๑๐๓ ประวิติศาสตร ๐.๕ (๒๐) ส๓๒๑๐๒ สังคมศึกษา ๑.๐ (๔๐)
พ๓๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๐.๕ (๒๐) ส๓๒๑๐๔ ประวิติศาสตร ๐.๕ (๒๐)
ศ๓๒๑๐๑ ศิลปะ ๐.๕ (๒๐) พ๓๒๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา ๐.๕ (๒๐)
อ๓๒๑๐๑ ภาษาตางประเทศ ๑.๐ (๔๐) ศ๓๑๑๐๒ ศิลปะ ๐.๕ (๒๐)

ง๓๒๑๐๑ การงานอาชพี ๐.๕ (๒๐)
อ๓๑๑๐๒ ภาษาตางประเทศ ๑.๐ (๔๐)

รหัสวิชา รายวิชาเพ่ิมเติม ๘.๐ (๓๒๐) รหัสวิชา รายวิชาเพ่ิมเติม ๖.๕ (๒๖๐)
ค๓๒๒๐๑ คณิตศาสตรเพิ่มเติม ๑ ๑.๕ (๖๐) ค๓๒๒๐๒ คณิตศาสตรเพิ่มเติม ๒ ๑.๕ (๖๐)
ว๓๐๒๐๓ ฟสิกส ๓ ๑.๕ (๖๐) ว๓๐๒๒๓ เคมี ๓ ๑.๕ (๖๐)
ว๓๐๒๔๒ ชีววิทยา ๒ ๑.๕ (๖๐) ว๓๐๒๔๓ ชีววิทยา ๓ ๑.๕ (๖๐)
ส๓๒๒๐๑ หนาที่พลเมือง ๐.๕ (๒๐) ส๓๒๒๐๒ หนาที่พลเมือง ๐.๕ (๒๐)

อ๓๒๒๐๓ ภาษาอังกฤษเพื่อการบันเทิง ๑ ๐.๕ (๒๐) อ๓๒๒๐๔
ภาษาอังกฤเพื่อการบันเทิง
๒ ๐.๕ (๒๐)

เลือกเรียน ๑.๐ (๔๐) เลือกเรียน ๑.๐ (๔๐)

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๑.๕ (๖๐) กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๑.๕ (๖๐)
กิจกรรมแนะแนว ๐.๕ (๒๐) กิจกรรมแนะแนว ๐.๕ (๒๐)
กิจกรรมชุมนุม ๐.๕ (๒๐) กิจกรรมชุมนุม ๐.๕ (๒๐)
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน ๐.๕ (๒๐)

กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน ๐.๕ (๒๐)

กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม
กิจกรรมอาชพีระยะส้ันและการมีงานทาํ กิจกรรมอาชพีระยะส้ันและการมีงานทาํ



๕๕

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนคูซอดประชาสรรค (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖

ช้ันมัธยมศึกปท่ี ๖ (ภาคเรียนท่ี ๑) ช้ันมัธยมศึกปท่ี ๖ (ภาคเรียนท่ี ๒)

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน
(หนวยกิต/ชั่วโมง) (หนวยกิต/ชั่วโมง)

รหัสวิชา รายวิชาพ้ืนฐาน ๖.๕ (๒๖๐) รหัสวิชา รายวิชาพ้ืนฐาน ๖.๐ (๒๔๐)
ท๓๓๑๐๑ ภาษาไทย ๑.๐ (๔๐) ท๓๓๑๐๒ ภาษาไทย ๑.๐ (๔๐)
ค๓๓๑๐๑ คณิตศาสตร ๑.๐ (๔๐) ค๓๓๑๐๒ คณิตศาสตร ๑.๐ (๔๐)
ว๓๓๑๐๑ วิทยาศาสตร

(โลก ดาราศาสตรและอวกาศ) ๑.๕ (๖๐)
ว๓๓๑๐๓ การออกแบบและเทคโนโลยี

๐.๕ (๒๐)
ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๑.๐ (๔๐) ส๓๓๑๐๒ สังคมศึกษา ๑.๐ (๔๐)
พ๓๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๐.๕ (๒๐) พ๓๓๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา ๐.๕ (๒๐)
ศ๓๓๑๐๑ ศิลปะ ๐.๕ (๒๐) ศ๓๓๑๐๒ ศิลปะ ๐.๕ (๒๐)
อ๓๓๑๐๑ ภาษาตางประเทศ ๑.๐ (๔๐) ง๓๓๑๐๑ การงานอาชพี ๐.๕ (๒๐)

อ๓๓๑๐๒ ภาษาตางประเทศ ๑.๐ (๔๐)
รหัสวิชา รายวิชาเพ่ิมเติม ๗.๕ (๓๐๐) รหัสวิชา รายวิชาเพ่ิมเติม ๗.๕ (๓๐๐)
ค๓๓๒๐๑ คณิตศาสตรเพิ่มเติม ๕ ๑.๕ (๖๐) ค๓๓๒๐๒ คณิตศาสตรเพิ่มเติม ๖ ๑.๕ (๖๐)
ว๓๐๒๐๔ ฟสิกส ๔ ๑.๕ (๖๐) ว๓๐๒๐๕ ฟสิกส๕ ๑.๕ (๖๐)
ว๓๐๒๒๔ เคม๔ี ๑.๕ (๖๐) ว๓๐๒๒๕ เคมี ๕ ๑.๕ (๖๐)
ว๓๐๒๔๔ ชีววิทยา๔ ๑.๕ (๖๐) ว๓๐๒๔๕ ชีววิทยา๕ ๑.๕ (๖๐)
อ๓๓๒๐๓ ภาษาอังกฤษเพื่อการบันเทิง ๑ ๐.๕ (๒๐) อ๓๓๒๐๔ ภาษาอังกฤเพื่อการบันเทิง ๒ ๐.๕ (๒๐)

เลือกเรียน ๑.๐ (๔๐) เลือกเรียน ๑.๐ (๔๐)
ว๓๐๒๘๕ การเขียนโปรแกรมภาษา ง๓๐๒๖๙ การผูกผา
ง๓๐๒๐๖ การจัดสวนแกว ว๓๐๒๘๖ โครงงานคอมพิวเตอร

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๑.๕ (๖๐) กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๑.๕ (๖๐)
กิจกรรมแนะแนว ๐.๕ (๒๐) กิจกรรมแนะแนว ๐.๕ (๒๐)
กิจกรรมชุมนุม ๐.๕ (๒๐) กิจกรรมชุมนุม ๐.๕ (๒๐)
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน ๐.๕ (๒๐)

กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน ๐.๕ (๒๐)

กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม
กิจกรรมอาชพีระยะส้ันและการมีงานทาํ กิจกรรมอาชพีระยะส้ันและการมีงานทาํ



๕๖

โครงสรางรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ช้ันมัธยมศึกษาตอนตน

๑.  รายวิชาพื้นฐาน
ว๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร ๑ จํานวน ๖๐ ชั่วโมง ๑.๕ หนวยกิต
ว๒๑๑๐๒ วิทยาศาสตร๒ จํานวน ๖๐ ชั่วโมง ๑.๕ หนวยกิต
ว๒๑๑๐๓ การออกแบบเทคโนโลยี ๑ จํานวน ๒๐ ชั่วโมง ๐.๕ หนวยกิต
ว๒๑๑๐๔ วิทยาการคํานวณ ๑ จํานวน ๒๐ ชั่วโมง ๐.๕ หนวยกิต
ว๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตร ๓ จํานวน ๖๐ ชั่วโมง ๑.๕ หนวยกิต
ว๒๒๑๐๒ วิทยาศาสตร ๔ จํานวน ๖๐ ชั่วโมง ๑.๕ หนวยกิต
ว๒๒๑๐๓ การออกแบบเทคโนโลยี ๒ จํานวน ๒๐ ชั่วโมง ๐.๕ หนวยกิต
ว๒๒๑๐๔ วิทยาการคํานวณ ๒ จํานวน ๒๐ ชั่วโมง ๐.๕ หนวยกิต
ว๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร ๕ จํานวน ๖๐ ชั่วโมง ๑.๕ หนวยกิต
ว๒๓๑๐๒ วิทยาศาสตร๖ จํานวน ๖๐ ชั่วโมง ๑.๕ หนวยกิต
ว๒๓๑๐๓ การออกแบบเทคโนโลยี ๓ จํานวน ๒๐ ชั่วโมง ๐.๕ หนวยกิต
ว๒๓๑๐๔ วิทยาการคํานวณ ๓ จํานวน ๒๐ ชั่วโมง ๐.๕ หนวยกิต

๒. วิชาเพิ่มเติม
ว๒๑๒๐๑ สนุกกับไอทีและอิเล็กทรอนิกส๑ จํานวน ๔๐ ชั่วโมง ๑.๐ หนวยกิต
ว๒๑๒๐๒ สนุกกับไอทีและอิเล็กทรอนิกส๒ จํานวน ๔๐ ชั่วโมง ๑.๐ หนวยกิต
ว๒๒๒๐๑ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร๑ จํานวน ๔๐ ชั่วโมง ๑.๐ หนวยกิต
ว๒๒๒๐๒ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร๒ จํานวน ๔๐ ชั่วโมง ๑.๐ หนวยกิต
ว๒๓๒๐๑ โครงงานวิทยาศาสตร ๑ จํานวน ๔๐ ชั่วโมง ๑.๐ หนวยกิต
ว๒๓๒๐๒ โครงงานวิทยาศาสตร ๒ จํานวน ๔๐ ชั่วโมง ๑.๐ หนวยกิต
ว๒๑๒๘๑ เทคโนโลยี ๑ จํานวน ๔๐ ชั่วโมง ๑.๐ หนวยกิต
ว๒๑๒๘๒ เทคโนโลยี ๒ จํานวน ๔๐ ชั่วโมง ๑.๐ หนวยกิต
ว๒๒๒๘๑ เทคโนโลยี ๓ จํานวน ๔๐ ชั่วโมง ๑.๐ หนวยกิต
ว๒๒๒๘๒ เทคโนโลยี ๔ จํานวน ๔๐ ชั่วโมง ๑.๐ หนวยกิต
ว๒๓๒๘๑ เทคโนโลยี ๕ จํานวน ๔๐ ชั่วโมง ๑.๐ หนวยกิต
ว๒๓๒๘๒ เทคโนโลยี ๖ จํานวน ๔๐ ชั่วโมง ๑.๐ หนวยกิต



๕๗

โครงสรางหลักสูตร กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
โรงเรียนคูซอดประชาสรรค พุทธศักราช ๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน

ระดับช้ัน ภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒
รายวิชา นก./ชม. รายวิชา นก./ชม.

ม.๑ วิชาพื้นฐาน
ว๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร ๑
ว๒๑๑๐๓ การออกแบบและ
เทคโนโลยี ๑
วิชาเพิ่มเติม
ว๒๑๒๐๑ สนุกกับไอทีและ
อิเล็กทรอนิกส
ว๒๑๒๘๑ เทคโนโลยี ๑

๑.๕ (๖๐)
๐.๕ (๒๐)

๑.๐ (๔๐)

๑.๐ (๔๐)

วิชาพื้นฐาน
ว๒๑๑๐๒ วิทยาศาสตร ๒
ว๒๑๑๐๔ วิทยาการคํานวณ ๑
วิชาเพิ่มเติม
ว๒๑๒๐๒ สนุกกับไอทีและ
อิเล็กทรอนิกส ๒
ว๒๑๒๘๒ เทคโนโลยี ๒

๑.๕ (๖๐)
๐.๕ (๒๐)

๑.๐ (๔๐)

๑.๐ (๔๐)

ม.๒ วิชาพื้นฐาน
ว๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตร ๓
ว๒๒๑๐๓ การออกแบบและ
เทคโนโลยี ๒
วิชาเพิ่มเติม
ว๒๒๒๐๑ ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร ๑
ว๒๒๒๘๑ เทคโนโลยี ๓

๑.๕ (๖๐)
๐.๕ (๒๐)

๑.๐ (๔๐)

๑.๐ (๔๐)

วิชาพื้นฐาน
ว๒๒๑๐๒ วิทยาศาสตร ๔
ว๒๒๑๐๔ วิทยาการคํานวณ ๒

วิชาเพิ่มเติม
ว๒๒๒๐๒ ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร ๒
ว๒๒๒๘๒ เทคโนโลยี ๔

๑.๕ (๖๐)
๐.๕ (๒๐)

๑.๐ (๔๐)

๑.๐ (๔๐)
ม.๓ วิชาพื้นฐาน

ว๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร ๕
ว๒๓๑๐๓ การออกแบบและ
เทคโนโลยี ๓
วิชาเพิ่มเติม
ว๒๓๒๐๑ โครงงานวิทยาศาสตร ๑
ว๒๓๒๘๑ เทคโนโลยี ๕

๑.๕ (๖๐)
๐.๕ (๒๐)

๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)

วิชาพื้นฐาน
ว๒๓๑๐๒ วิทยาศาสตร ๖
ว๒๓๑๐๔ วิทยาการคํานวณ ๓

วิชาเพิ่มเติม
ว๒๓๒๐๒ โครงงานวิทยาศาสตร ๒
ว๒๓๒๘๒ เทคโนโลยี ๖

๑.๕ (๖๐)
๐.๕ (๒๐)

๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)



๕๘

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ว๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร ๑ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๑ เวลา ๖๐ ช่ัวโมง ๑.๕ หนวยกิต

ศึกษาชีววิทยาโดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร  ศึกษาประเภท โครงสรางและหนาท่ีของ
สวนประกอบภายในเซลลสิ่งมีชีวิตดวยกลองจุลทรรศน  กระบวนการลําเลียงสารเขาและออกจากเซลล
ดวยวิธีการแพร  และการออสโมซีส การดํารงชีวิตของพืช  กระบวนการสังเคราะหดวยแสงของพืช
การเลียงสารในพืช การเจริญเติบโตของพืช  การสืบพันธุของพืช  และเทคโนโลยีชีวภาพของพืช   ศึกษา
เก่ียวกับสารรอบตัว  สมบัติของสาร  การจําแนกสารดวยสถานะ  เนื้อสาร  และขนาดอนุภาคของสาร
การเปลี่ยนแปลงของสาร  สารบริสุทธิ์และสารผสม  สมบัติของสารบริสุทธิและสารผสม  การใชความรู
ทางเคมีใหเปนประโยชนตอการเลือกใชสารเคมีในชีวิตประจันไดอยางเหมาะสมและปลอดภัย

โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร  กระบวนการสืบเสาะหาความรู  การสืบคนขอมูล
การสังเกต  การวิเคราะห  การทดลอง  การอภิปราย  การอธิบายและสรุป

เพ่ือใหผูเรียนเกิดความรู  ความคิด  ความเขาใจ  มีความสามารถในการตัดสินใจ  สื่อสารสิ่งท่ี
เรียนรูและนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  มีจิตวิทยาศาสตร  มีคุณธรรมและจริยธรรม
ตัวช้ีวัด

ว ๑.๒ ม.๑/๑ - ม.๑/๑๘
ว ๒.๑ ม.๑/๑- ม.๑/๑๐

รวม ๒๘ ตัวช้ีวัด



๕๙

โครงสรางรายวิชา
ว๒๑๑๐๑ รายวิชาวิทยาศาสตร ๑ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๑ เวลา ๖๐ ช่ัวโมง จํานวน ๑.๕ หนวยกิต

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวช้ีวัด

สาระสําคัญ เวลา
(ช่ัวโมง)

น้ําหนัก
คะแนน

๑ หนวยพ้ืนฐาน
ของสิ่งมีชีวิต

ว๑.๒ ม.๑/๑
ม.๑/๒

-เซลลเปนหนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต  สิ่งมีชีวิต
บางชนิดมีเซลลเพียงเซลลเดียว  เชน  อะมีบา
พารามีเซียม  ยีสต  บางชนิดมีหลายเซลล  เชน
พืช  สัตว
-โครงสรางพ้ืนฐานท่ีพบในเซลลพืชและเซลลสัตว
และสามารถสังเกตไดดวยกลองจุลทรรศนใชแสง
ไดแก  เยื่อหุมเซลล  ไซโทพลาซึม  และ
นิวเคลียส  โครงสรางท่ีพบในเซลลพืชแตไมพบใน
เซลลสัตว  ไดแก  ผนังเซลลและคลอโรพลาสต

๖ ๑๕

๒ รูปรางและ
หนาท่ีของ
เซลล

ว๑.๒ ม.๑/๓ -เซลลของสิ่งมีชีวิตมีรูปรางลักษณะท่ีหลากหลาย
และมีความเหมาะสมกับหนาท่ีของเซลลนั้น  เชน
เซลลประสาทสวนใหญมีเสนใยประสาทเปน
แขนงยาวนํากระแสประสาทไปยังเซลลอ่ืนๆ  ท่ี
อยูไกลออกไป  เซลลขนรากเปนเซลลผิวของราก
ท่ีมีผนังเซลลและเยื่อหุมเซลลยื่นยาวออกมา
ลักษณะคลายขนเสนเล็กๆ  เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีผิวใน
การดูดน้ําและธาตุอาหาร

๒ ๓

๓ ระบบของ
สิ่งมีชีวติ

ว๑.๒ ม.๑/๔ -พืชและสัตวเปนสิ่งมีชีวิตหลายเซลลมีการ
จัดระบบ  โดยเริ่มจากเซลลไปเปนเนื้อเยื่อ
อวัยวะ  ระบบอวัยวะและสิ่งมีชีวิตตามลําดับ
เซลลหลายเซลลมารวมกันเปนเนื้อเยื่อ  เนื้อเยื่อ
หลายชนิดมารวมกันและทํางานรวมกันเปน
อวัยวะ  อวัยวะตางๆ ทํางานรวมกันเปนระบบ
อวัยวะระบบอวัยวะทุกระบบทํางานรวมกันเปน
สิ่งมีชีวิต

๒ ๒



๖๐

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

มาตรฐาน
การเรียนรู/

ตัวช้ีวัด

สาระสําคัญ เวลา
(ช่ัวโมง)

น้ําหนัก
คะแนน

๔ กระบวนการ
แพรและ
ออสโมซีส

ว๑.๒ ม.๑/
๕

-เซลลมีการนําสารเขาสูเซลลเพ่ือใชในกระบวนการ
ตางๆ ของเซลล  และมีการขจัดสารบางอยางท่ีเซลลไม
ตองการออกนอกเซลล  การนําสารเขาและออกจาก
เซลลมีหลายวิธี  เชน  การแพรเปนการเคลื่อนท่ีของสาร
จากบริเวณท่ีมีความเขมขนของสารสูงไปสูบริเวณท่ีมี
ความเขมขนของสารต่ํา  สวนออสโมซิสเปนการแพรของ
น้ําผานเยื่อหุมเซลลจากดานท่ีมีความเขมขนของ
สารละลายต่ําไปยังดานท่ีมีความเขมขนของสารละลาย
สูงกวา

๔ ๖

๕ กระบวนการ
สังเคราะห
ดวยแสงของ
พืช

ว๑.๒ ม.๑/
๖
ม.๑/๗

ม.๑/๘

-กระบวนการสังเคราะหดวยแสงของพืชท่ีเกิดข้ึนในคลอ
โรพลาสต จําเปนตองใชแสง  แกสคารบอนไดออกไซด
คลอโรฟลลและน้ํา  ผลผลิตท่ีไดจากการสังเคราะหดวย
แสง  ไดแก  น้ําตาลและแกสออกซิเจน

๖ ๑๐

๖ ไซเล็มและ
โฟลเอ็ม

ว๑.๒ ม.๑/
๙
ม.๑/๑๐

พืชมีไซเล็มและโฟลเอ็ม ซึ่งเปนเนื้อเยื่อมีลักษณะคลาย
ทอเรียงตัวกันเปนกลุมเฉพาะท่ี  โดยไซเล็ม  ทําหนาท่ี
ลําเลียงน้ําและธาตุอาหาร  มีทิศทางลําเลียงจากการราก
ไปสูลําตน  ใบและสวนตางๆ ของพืช  เพ่ือใชในการ
สังเคราะหดวยแสง  รวมถึงกระบวนการอ่ืนๆ  สวนโฟล
เอ็มทําหนาท่ีลําเลียงอาหารท่ีไดจากการสังเคราะหดวย
แสง  มีทิศทางลําเลียงจากบริเวณท่ีมีการสังเคราะหดวย
แสงไปสูสวนตางๆ ของพืช

๔ ๔

๗ การสืบพันธุ
ของพืช

ว๑.๒ ม.๑/
๑๑
ม.๑/๑๒
ม.๑/๑๓

การสืบพันธแบบอาศัยเพศเปนการสืบพันธท่ีมีการผสม
ของสเปรมกับเซลลไข  การสืบพันธุแบบอาศัยเพศของ
พืชดอกเกิดข้ึนท่ีดอก  โดยภายในอับเรณูของสวนเกสร
เพศผูมีเรณู  ซึ่งทําหนาท่ีสรางสเปรม  ภายในออวุลของ
สวนเกสร  เพศเมียมีถุงเอ็มบริโอ  ทําหนาท่ีสรางเซลลไข
-การสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ  เปนการสืบพันธุท่ีพืชตน
ใหมไมไดเกิดจากการปฏิสนธิระหวางสเปรมกับเซลลไข
แตเกิดจากสวนตางๆ  ของพืช  เชน  ราก  ลําตน  ใบ  มี
การเจริญเติบโตและพัฒนาข้ึนมาเปนตนใหมได

๖ ๘



๖๑

๘ ธาตุอาหาร
ของพืช

ว๑.๒ ม.๑/
๑๔
ม.๑/๑๕

-พืชตองการธาตุอาหารท่ีจําเปนหลายชนิดในการ
เจริญเติบโตและการดํารงชีวิต
-พืชตองการธาตุอาหารบางชนิดในปริมาณมาก  ไดแก
ไนโตรเจน  ฟอสฟอรัส  โพแทสเซียม  แคลเซียม
แมกนีเซียม  และกํามะถัน  ซึ่งในดินอาจมีไมเพียงพอ
สําหรับการเจริญเติบโตของพืช  จึงตองมีการใหธาตุ
อาหารในรูปของปุยกับพืชอยางเหมาะสม

๒ ๓

๙ เทคโนโลยี
ชีวภาพ

ว๑.๒ ม.๑/
๑๖
ม.๑/๑๗
ม.๑/๑๘

เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  เปนการนําความรู
เก่ียวกับปจจัยท่ีจําเปนตอการเจริญเติบโตของพืชมาใช
ในการเพ่ิมจํานวนพืชและทําใหพืชสามารถเจริญเติบโต
ไดในหลอดทดลอง ซึ่งจะไดพืชจํานวนมากในระยะเวลา
สั้น  และสามารถนําเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมา
ประยุกตเพ่ือการอนุรักษพันธุกรรมพืช  ปรับปรุงพันธุพืช
ท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ  การผลิตยาและสารสําคัญ
ในพืชและอ่ืนๆ

๔ ๔

๑๐ สมบัติของ
สาร

ว๒.๑ ม.๑/
๑
ม.๑/๒ ม.
๑/๓

-ธาตุแตละชนิดมีสมบัติเฉพาะตัวและมีสมบัติทาง
กายภาพบางประการเหมือนกันและบางประการตางกัน
ซึ่งสามารถนํามาจัดกลุมธาตุเปนโลหะ  อโลหะ  และก่ึง
โลหะ  ธาตุโลหะมีจุดเดือด  จุดหลอมเหลวสูง  มีผิวมัน
วาว  นําความรอน  นําไฟฟา  ดึงเปนเสน  หรือตีเปนแผน
บาง ๆ  ได  และมีความหนาแนนท้ังสูงและต่ํา  ธาตุ
อโลหะ  มีจุดเดือด  จุดหลอมเหลวต่ํา  มีผิวไมมันวาว  ไม
นําความรอน  ไมนําไฟฟา  เปราะแตกหักงายและมีความ
หนาแนนต่ํา  ธาตุก่ึงโลหะมีสมบัติบางประการเหมือน
โลหะ  และสมบัติบางประการเหมือนอโลหะ

๖ ๑๕



๖๒

หนวยท่ี ช่ือหนวย
การเรียนรู

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวช้ีวัด

สาระสําคัญ เวลา
(ช่ัวโมง)

น้ําหนัก
คะแนน

๑๑ สารบริสุทธิ์และ
สารผสม

ว๒.๑ ม.๑/๔
ม.๑/๕ ม.๑/๖

สารบริสุทธิ์ประกอบดวยสารเพียงชนิด
เดียว  สวนสารผสมประกอบดวยสาร
ตั้งแต ๒ ชนิดข้ึนไป  สาร
บริสุทธแตละชนิดมีสมบัติบางประการท่ี
เปนคาเฉพาะตัว  เชน  จุดเดือดและจุด
หลอมเหลวคงท่ี  แตสารผสมมีจุดเดือด
และจุดหลอมเหลวไมคงท่ี  ข้ึนอยูกับ
ชนิดและสัดสวนของสารท่ีผสมอยู
ดวยกัน

๕ ๑๕

๑๒ ธาตุและ
สารประกอบ

ว๒.๑ ม.๑/๗
ม.๑/๘

ธาตุประกอบดวยอนุภาคท่ีเล็กท่ีสุดท่ียัง
แสดงสมบัติของธาตุนั้นเรียกวา  อะตอม
ธาตุแตละชนิดประกอบดวยอะตอมเพียง
ชนิดเดียวและไมสามารถแยกสลายเปน
สารอ่ืนไดดวยวิธีทางเคมี  ธาตุเขียนแทน
ดวยสัญลักษณธาตุ  สารประกอบเกิด
จากอะตอมของธาตุตั้งแต ๒ ชนิดข้ึนไป
รวมตัวกันทางเคมีในอัตราสวนคงท่ี  มี
สมบัติแตกตางจากธาตุท่ีเปน
องคประกอบ  สามารถแยกเปนธาตุได
ดวยวิธีทางเคมี ธาตุและสารประกอบ
สามารถเขียนแทนไดดวยสูตรเคมี
โครงสรางอะตอมท่ีประกอบดวย
โปรตอน  นิวตรอน  และอิเล็กตรอน
โดยใชแบบจําลอง

๕ ๕



๖๓



๖๔

หนวยท่ี ช่ือหนวย
การเรียนรู

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวช้ีวัด

สาระสําคัญ เวลา
(ช่ัวโมง)

น้ําหนัก
คะแนน

๑๓ สถานะของสาร ว๒.๑ ม.๑/๙ -สสารทุกชนิดประกอบดวยอนุภาค
โดยสารชนิดเดียวกันท่ีมีสถานะของแข็ง
ของเหลว  แกส  จะมีการจัดเรียง
อนุภาค  แรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค
การเคลื่อนท่ีของอนุภาคแตกตางกัน  ซึ่ง
มีผลตอรูปรางและปริมาตรของสสาร
-อนุภาคของของแข็งเรียงชิดกันมีแรงยึด
เหนี่ยวระหวางอนุภาคมากท่ีสุด
อนุภาคสั่นอยูกับท่ี  ทําใหมีรูปรางและ
ปริมาตรคงท่ี
-อนุภาคของของเหลวอยูใกลกันมีแรงยึด
เหนี่ยวระหวางอนุภาคนอยกวาของแข็ง
แตมากกวาแกส  อนุภาคเคลื่อนท่ีไดแต
ไมเปนอิสระเทาแกส ทําใหมีรูปรางไม
คงท่ี  แตปริมาตรคงท่ี
-อนุภาคของแกสอยูหางกันมากมีแรงยึด
เหนี่ยวระหวางอนุภาคนอยท่ีสุด
อนุภาคเคลื่อนท่ีไดอยางอิสระทุกทิศทาง
ทําใหมีรูปรางและปริมาตรไมคงท่ี

๔ ๖

๑๔ พลังงานความ
รอนกับการ
เปลี่ยนสถานะ
ของสสาร

ว๒.๑ ม.๑/๑๐ ความรอนมีผลตอการเปลี่ยนสถานะของ
สสารเม่ือใหความรอนแกของแข็ง
อนุภาคของของแข็งจะมีพลังงานและ
อุณหภูมิเพ่ิมข้ึนจนถึงระดับหนึ่งซึ่ง
ของแข็งจะใชความรอนในการเปลี่ยน
สถานะเปนของเหลวเรียกความรอนใน
การเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเปน
ของเหลววาความรอนแฝงของการ
หลอมเหลว

๔ ๔

หนวยท่ี ช่ือหนวย
การเรียนรู

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวช้ีวัด

สาระสําคัญ เวลา
(ช่ัวโมง)

น้ําหนัก
คะแนน



๖๕

เม่ือใหความรอนแกของเหลวอนุภาค
ของของเหลวจะมีพลังงานและอุณหภูมิ
เพ่ิมข้ึนจนถึงระดับหนึ่งซึ่งของเหลวจะใช
ความรอนในการเปลี่ยนสถานะเปนแกส
เรียกความรอนท่ีใชในการเปลี่ยนสถานะ
จากของเหลวเปนแกสวาความรอนแฝง
ของการกลายเปนไอ

รวม ๒๘ ตัวช้ีวัด ๖๐ ๑๐๐



๖๖

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ว๒๑๑๐๒ วิทยาศาสตร ๒ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ เวลา ๖๐ ช่ัวโมง ๑.๕ หนวยกิต

ศึกษาเก่ียวกับอุณหภูมิและการวัด  ผลของความรอนท่ีมีตอการเปลี่ยนแปลงของสาร  การถาย
โอนความรอน การดูดกลืนและคายความรอน  สมดุลความรอน  องคประกอบของบรรยากาศ  การ
แบงชั้นบรรยากาศ  ผลของรังสีจากดวงอาทิตยตอบรรยากาศ  องคประกอบของบรรยากาศ  ไดแก
อุณหภูมิอากาศ  ความดันอากาศ  ความชื้นอากาศ  ลม  เมฆ  และฝน  พายุฟาคะนอง  พายุหมุนเขต
รอน  มรสุม  การพยากรณอากาศ  และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก

โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร  กระบวนการสืบเสาะหาความรู  การสืบคนขอมูล
การสังเกต  การวิเคราะห  การทดลอง  การอภิปราย  การอธิบายและสรุป

เพ่ือใหผูเรียนเกิดความรู  ความคิด  ความเขาใจ  มีความสามารถในการตัดสินใจ  สื่อสารสิ่งท่ี
เรียนรูและนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  มีจิตวิทยาศาสตร  มีคุณธรรมและจริยธรรม

ตัวช้ีวัด
ว ๒.๒ ม.๑/๑
ว ๒.๓ ม.๑/๑- ม๑./๗
ว ๓.๒ ม.๑/๑-ม๑./๗

รวม ๑๕ ตัวช้ีวัด



๖๗

โครงสรางรายวิชา
ว ๒๑๑๐๒ รายวิชาวิทยาศาสตร ๒ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ เวลา ๖๐ ช่ัวโมง จํานวน ๑.๕ หนวยกิต

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวช้ีวัด

สาระสําคัญ เวลา
(ช่ัวโมง)

น้ําหนัก
คะแนน

๑ ความดัน
และความสูง

ว๒.๒ ม.๑/๑ -เม่ือวัตถุอยูในอากาศจะมีแรงท่ีอากาศ
กระทําตอวัตถุในทุกทิศทาง  แรงท่ีอากาศ
กระทําตอวัตถุข้ึนอยูกับขนาดพ้ืนท่ีของ
วัตถุนั้น   แรงท่ีอากาศกระทําตั้งฉากกับ
ผิววัตถุตอหนึ่งหนวยพ้ืนท่ีเรียกวาความดัน
อากาศ
-ความดันอากาศมีความสัมพันธกับความ
สูงจากพ้ืนโลก  โดยบริเวณท่ีสูงจากพ้ืน
โลกข้ึนไป  อากาศเบาบางลง  มวลอากาศ
นอยลง  ความดันอากาศก็จะลดลง

๘ ๘

๒ ปริมาณ
ความรอน

ว๒.๑ ม.๑/๑ ม.
๑/๒

เม่ือสสารไดรับหรือสูญเสียความรอนอาจ
ทําใหสสารเปลี่ยนอุณหภูมิ  เปลี่ยน
สถานะ  หรือเปลี่ยนรูปราง
-ปริมาณความรอนท่ีทําใหสสารเปลี่ยน
อุณหภูมิข้ึนกับมวล  ความรอนจําเพาะ
และอุณหภูมิท่ีเปลี่ยนไป
-ปริมาณความรอนท่ีทําใหสสารเปลี่ยน
สถานะข้ึนกับมวลและความรอนแฝง
จําเพาะ  โดยขณะท่ีสสารเปลี่ยนสถานะ
อุณหภูมิจะไมเปลี่ยนแปลง

๖ ๕

๓ ประโยชน
ของการหด
และขยายตัว
ของสสาร

ว๒.๑ ม.๑/๓ ม.
๑/๔

-ความรอนทําใหสสารขยายตัวหรือหดตัว
ได  เนื่องจากสสารไดรับความรอนจะทํา
ใหอนุภาคเคลื่อนท่ีเร็วข้ึน  ทําใหเกิดการ
ขยายตัว  แตเม่ือสสารคายความรอนจะ
ทําใหอนุภาคเคลื่อนท่ีชาลง  ทําใหเกิดการ
หดตัว

๘ ๙



๖๘

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวช้ีวัด

สาระสําคัญ เวลา
(ช่ัวโมง)

น้ําหนัก
คะแนน

๔ การถาย
โอนความ
รอน

ว๒.๑ ม.๑/๕
ม.๑/๖ ม.๑/

๗

-ความรอนถายโอนจากสสารท่ีมีอุณหภูมิสูงกวาไป
ยังสสารท่ีมีอุณหภูมิต่ํากวาจนกระท่ังอุณหภูมิของ
สสารท้ังสองเทากัน  สภาพท่ีสสารท้ังสองมี
อุณหภูมิเทากัน  เรียกวา  สมดุลความรอน
-เม่ือมีการถายโอนความรอนจากสสารท่ีมีอุณหภูมิ
ตางกันจนเกิดสมดุลความรอน  ความรอนท่ีเพ่ิมข้ึน
ของสสารหนึ่งจะเทากับความรอนท่ีลดลงของอีก
สสารหนึ่ง  ซึ่งเปนไปตามกฎการอนุรักษพลังงาน

๘ ๘

๕ การแบง
ชั้น
บรรยากาศ

ว๓.๒ ม.๑/๑ โลกมีบรรยากาศหอหุม  นักวิทยาศาสตรใชสมบัติ
และองคประกอบของบรรยากาศในการแบง
บรรยากาศของโลกออกเปนชั้น  ซึ่งแบงไดหลาย
รูปแบบตามเกณฑท่ีแตกตางกัน  โดยท่ัวไป
นักวิทยาศาสตรใชเกณฑการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
ตามความสูงแบงบรรยากาศ ไดเปน ๕ ชั้น  ไดแก
ชั้นโทรโพสเฟยร   ชั้นสตราโตสเฟยร  ชั้นมีโซส
เฟยร  ชั้นเทอรโมสเฟยร  และชั้นเอกโซสเฟยร

๘ ๑๐

๖ ลมฟา
อากาศ

ว๓.๒ ม.๑/๒ ลมฟาอากาศ  เปนสภาวะของอากาศในเวลาหนึ่ง
ของพ้ืนท่ีหนึ่งท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาข้ึนอยู
กับองคประกอบลงฟาอากาศ  ไดแก  อุณหภูมิ
อากาศ ความกดอากาศ  ลม  ความชื้น  เมฆ
และหยาดน้ําฟา  โดยหยาดน้ําฟาท่ีพบบอยใน
ประเทศไทย  ไดแก  ฝน  องคประกอบลมฟา
อากาศเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  ข้ึนอยูกับปจจัย
ตางๆ  เชน  ปริมาณรังสีจากดวงอาทิตย  และ
ลักษณะพ้ืนผิวโลกสงผลตออุณหภูมิอากาศ
อุณหภูมิอากาศและปริมาณไอน้ําสงผลตอความชื้น
ความกดอากาศสงผลตอลม  ความชื้นและลมสงผล
ตอเมฆ

๖ ๕

๗ พายุ ว๓.๒ ม.๑/๓ -พายุหมุนเขตรอนเกิดเหนือมหาสมุทรหรือทะเลท่ี
น้ํามีอุณหภูมิสูงตั้งแต ๒๖-๒๗ องศาเซลเซียส ข้ึน
ไป  ทําใหอากาศท่ีมีอุณหภูมิและความชื้นสูง
บริเวณนั้นเคลื่อนท่ีสูงข้ึนอยางรวดเร็วเปนบริเวณ
กวาง  อากาศจากบริเวณอ่ืนเคลื่อนท่ีเขามาแทนท่ี
และพัดเวียนเขาหาศูนยกลางของพายุ ยิ่งใกล

๕ ๕



๖๙

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวช้ีวัด

สาระสําคัญ เวลา
(ช่ัวโมง)

น้ําหนัก
คะแนน

ศูนยกลาง  อากาศจะเคลื่อนท่ีพัดเวียนเกือบเปน
วงกลมและมีอัตราเร็วสูงสุด  พายุหมุนเขตรอนทํา
ใหเกิดคลื่นพายุซัดฝง  ฝนตกหนัก  ซึ่งอาจกอนให
เกิดอันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน  จึงควรปฏิบัติ
ตนใหปลอดภัยโดยติดตามขาวสารการพยากรณ
อากาศ

๙ ภูมิอากาศ
โลก

ว๓.๒ ม.๑/๖
ม.๑/๗

-ภูมิอากาศโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง
โดยปจจัยทางธรรมชาติ  แตปจจุบันการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว
เนื่องจากกิจกรรมของมนุษยในการปลดปลอยแกส
เรือนกระจกสูบรรยากาศ  แกสเรือนกระจกท่ีถูก
ปลดปลอยมากท่ีสุด  ไดแก  แกส
คารบอนไดออกไซดซึ่งหมุนเวียนอยูในวัฏจักร
คารบอน

๕ ๕

รวม ๑๕ ตัวช้ีวัด ๖๐ ๑๐๐



๗๐

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ว๒๑๑๐๓ การออกแบบและเทคโนโลยี ๑ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๑ เวลา ๒๐ ช่ัวโมง ๐.๕ หนวยกิต

ศึกษา  อธิบายความหมายของเทคโนโลยี วิ เคราะหสาเหตุหรือปจจัยท่ีสงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  การทํางานของระบบทางเทคโนโลยี  ประยุกตใชความรู  ทักษะและ
ทรัพยากร  โดยวิเคราะหเปรียบเทียบและเลือกขอมูลท่ีจําเปนเพ่ือออกแบบวิธีการแกปญหาใน
ชีวิตประจําวันในดานการเกษตรและอาหาร  และสรางชิ้นงานหรือพัฒนาวิธีการโดยใชกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม ความรูและทักษะเก่ียวกับวัสดุ  อุปกรณ  เครื่องมือ  กลไกไฟฟา หรือ
อิเล็กทรอนิกสเพ่ือแกปญหา

โดยอาศัยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ระบุปญหา  รวบรวมขอมูลและแนวคิดท่ี
เก่ียวของกับปญหา  ออกแบบวิธีการแกปญหา  วางแผนและดําเนินการแกปญหา  ทดสอบ ประเมินผล
และปรับปรุงแกไขวิธีการแกปญหาหรือชิ้นงาน  นําเสนอวิธีการแกปญหา  ผลการแกปญหาหรือชิ้นงาน
เลือกใชวัดสดุ  อุปกรณ  เครื่องมือในการแกปญหาไดอยางถูกตอง  เหมาะสมและปลอดภยั

เพ่ือใหผูเรียนเกิดความรู  ความคิด  ความเขาใจ  มีความสามารถในการตัดสินใจ  สื่อสารสิ่งท่ี
เรียนรูและนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  ตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพและตระหนักถึง
การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย  มีจิตวิทยาศาสตร  มีคุณธรรมและจริยธรรม
ตัวช้ีวัด

ว ๔.๑ ม.๑/๑-๕
รวม ๕ ตัวช้ีวัด



๗๑

โครงสรางรายวิชา

ว๒๑๑๐๓ การออกแบบและเทคโนโลยี ๑ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๑ เวลา ๒๐ ช่ัวโมง ๐.๕ หนวยกิต

หนว
ยท่ี

ช่ือ
หนวยการ

เรียนรู

มาตรฐาน
การเรียนรู/

ตัวช้ีวัด

สาระสําคัญ เวลา
(ช่ัวโมง)

น้ําหนั
ก

คะแน
น

๑ เทคโนโลยี
รอบตัว

ว๔.๑ ม.๑/๑ อธิบายแนวคิดหลักของเทคโนโลยีใน
ชีวิตประจําวันและวิเคราะหสาเหตุ
หรือปจจัยท่ีสงผลตอการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี

๔ ๒๐

๒ วัสดุและ
อุปกรณนารู

ว๔.๑ ม.๑/๕ ใชความรูและทักษะเก่ียวกับวัสดุ
อุปกรณ  เครื่องมือ  กลไก  ไฟฟาหรือ
อิเล็กทรอนิกส  เพ่ือแกปญหาไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม และปลอดภัย

๔ ๒๐

๓ การแกปญหา
ตาม
กระบวนการ
ออกแบบ

ว๔.๑ ม.๑/๒-
๔

ระบุปญหาหรือความตองการใน
ชีวิตประจําวัน รวบรวม วิเคราะห
ขอมูลและแนวคิดท่ีเก่ียวของกับปญหา

๔ ๒๐

การออกแบบวิธีการแกปญหา โดย
วิเคราะห เปรียบเทียบและตัดสินใจ
เลือกขอมูลท่ีจําเปน นําเสนอแนวทาง
การแกปญหาใหผูอ่ืนเขาใจ วางแผน
และดําเนินการแกปญหา

๕ ๒๕

ทดสอบ ประเมินผลและระบุ
ขอบกพรองท่ีเกิดข้ึน พรอมท้ังหา
แนวทางปรับปรุงแกไขและนําเสนอผล
การแกปญหา

๓ ๑๕

รวม ๕ ตัวชี้วัด ๒๐ ๑๐๐



๗๒

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ว๒๑๑๐๔ วิทยาการคํานวณ ๑ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ เวลา ๒๐ ช่ัวโมง ๐.๕ หนวยกิต

ศึกษาแนวคิดเชิงนามธรรม  การคัดเลือกคุณลักษณะท่ีจําเปนตอการแกปญหา  ข้ันตอนการ
แกปญหา  การเขียนรหัสจําลองและผังงาน  การเขียนออกแบบและเขียนโปรแกรมอยางงายท่ีมีการใช
งานตัวแปร  เงื่อนไขและการวนซ้ํา  เพ่ือแกปญหาทางคณิตศาสตรหรือวิทยาศาสตร  การรวบรวมขอมูล
ปฐมภูมิ  การประมวลผลขอมูล  การสรางทางเลือกและประเมินผลเพ่ือตัดสินใจ  ซอฟตแวรและบริการ
บนอินเทอรเน็ตท่ีใชในการจัดการขอมูล  แนวทางการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศใหปลอดภัย  การ
จัดการอัตลักษณ  การพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา  ขอตกลงและขอกําหนด  การใชสื่อและ
แหลงขอมูล

โดยนําแนวคิดนามธรรมและข้ันตอนการแกปญหาไปประยุกตใชในการเขียนโปรแกรมหรือ
แกปญหาในชีวิตจริง  รวบรวมขอมูลและสรางทางเลือก

เพ่ือใหผูเรียนเกิดความรู  ความคิด  ความเขาใจ  มีความสามารถในการตัดสินใจ  สื่อสารสิ่งท่ี
เรียนรูและนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  ตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพและตระหนักถึง
การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย  เกิดประโยชนตอการเรียนรู  และไมสรางความเสียหาย
ใหแกผูอ่ืน มีจิตวิทยาศาสตร  มีคุณธรรมและจริยธรรม
ตัวช้ีวัด

ว ๔.๒ ม.๑/๑-๔
รวม ๔ ตัวช้ีวัด



๗๓

โครงสรางรายวิชา

ว๒๑๑๐๔ วิทยาการคํานวณ ๑ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ เวลา ๒๐ ช่ัวโมง ๐.๕ หนวยกิต

หนว
ยท่ี

ช่ือ
หนวยการเรียนรู

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวช้ีวัด

สาระสําคัญ เวลา
(ช่ัวโมง)

น้ําหนั
ก

คะแน
น

๑ ตระหนักรู
ตระหนักคิด

ว๔.๒ ม.๑/๔ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย
ใชสื่อและแหลงขอมูลตามขอกําหนด
และขอตกลง

๒ ๑๐

๒ รวบรวมขอมูล
อยางไรดี

ว๔.๒ ม.๑/๔ รวบรวมขอมูลปฐมภูมิประมวลผล
ประเมินผลนําเสนอขอมูล และ
สารสนเทศตามวัตถุประสงคโดยใช
ซอฟตแวรหรือบริการบนอินเทอรเน็ต
ท่ีหลากหลาย

๒ ๑๐

๓ แนวคิดเชิง
นามธรรม

ว๔.๒ ม.๑/๑ ออกแบบอัลกอริทึมท่ีใชแนวคิดเชิง
นามธรรมเพ่ือแกปญหาหรืออธิบาย
การทํางานท่ีพบในชีวิตจริง

๓ ๑๕

๔ การแกปญหา ว๔.๒ ม.๑/๑-๒ ออกแบบและเขียนโปรแกรมอยางงาย
เพ่ือแกปญหาทางคณิตศาสตรหรือ
วิทยาศาสตร

๓ ๑๕

๕ Scratch ว๔.๒ ม.๑/๑-๒ ออกแบบอัลกอริทึมท่ีใชแนวคิดเชิง
นามธรรมเพ่ือแกปญหาหรืออธิบาย
การทํางานท่ีพบในชีวิตจริง
ออกแบบและเขียนโปรแกรมอยางงาย
เพ่ือแกปญหาทางคณิตศาสตรหรือ
วิทยาศาสตร

๕ ๒๕

๖ สนุกกับฟอรม
ออนไลน

ว๔.๒ ม.๑/๔ รวบรวมขอมูลปฐมภูมิประมวลผล
ประเมินผลนําเสนอขอมูล และ
สารสนเทศตามวัตถุประสงคโดยใช
ซอฟตแวรหรือบริการบนอินเทอรเน็ต
ท่ีหลากหลาย

๒ ๑๐

๗ ค.ป.ส.โชว ว๔.๒ ม.๑/๔ รวบรวมขอมูลปฐมภูมิประมวลผล
ประเมินผลนําเสนอขอมูล และ
สารสนเทศตามวัตถุประสงคโดยใช

๓ ๑๕



๗๔

หนว
ยท่ี

ช่ือ
หนวยการเรียนรู

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวช้ีวัด

สาระสําคัญ เวลา
(ช่ัวโมง)

น้ําหนั
ก

คะแน
น

ซอฟตแวรหรือบริการบนอินเทอรเน็ต
ท่ีหลากหลาย

รวม ๔ ตัวชี้วัด ๒๐ ๑๐๐

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ว๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตร ๓ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒ ภาคเรียนท่ี ๑ เวลา ๖๐ ช่ัวโมง ๑.๕ หนวยกิต

อธิบาย  ทดลอง  แยกสารโดยการระเหยแหง การตกผลึก การกลั่นอยางงาย โครมาโทกราฟ
แบบกระดาษ การสกัดดวยตัวทําละลาย ชนิดตัวละลาย ชนิดตัวทําละลาย อุณหภูมิ ความดัน ปริมาณ
ตัวละลายในสารละลายในหนวยความเขมขนเปนรอยละ ปริมาตรตอปริมาตร  มวลตอมวล และมวลตอ
ปริมาตร  วิเคราะห  คํานวณ  ออกแบบการทดลองและทดลอง  งานและกําลัง  หลักการทํางานของ
เครื่องกลอยางงาย ออกแบบ  ทดลองปจจัยท่ีมีผลตอพลังงานจลนและพลังงานศักยโนมถวง  การเปลี่ยน
พลังงานระหวางพลังงานศักยโนมถวงและพลังงานจลน  การเปลี่ยนและการถายโอนพลังงานโดยใชกฎ
การอนุรักษพลังงานพยากรณ  ออกแบบการทดลอง  ทดลอง  เขียนแผนภาพ  การเคลื่อนท่ีของวัตถุ
แรงและแรงลัพธท่ีเกิดจากแรงหลายแรงท่ีกระทําตอวัตถุในแนวเดียวกัน  ปจจัยท่ีมีผลตอความดันของ
ของเหลว  แรงพยุงและการจม การลอยของวัตถุในของเหลว  แรงท่ีกระทําตอวัตถุในของเหลว  แรง
เสียดทานสถิต  แรงเสียดทานจลน  แรงอ่ืน ๆ ท่ีกระทําตอวัตถุ  โมเมนตของแรง  สนามแมเหล็ก
สนามไฟฟา และสนามโนมถวง และทิศทางของแรงท่ีกระทําตอวัตถุท่ีอยูในแตละสนาม แรงแมเหล็ก
แรงไฟฟาและแรงโนมถวงท่ีกระทําตอวัตถุ  อัตราเร็ว  ความเร็วและการกระจัด

โดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  การสืบเสาะหาความรู  การสารวจตรวจสอบ
สืบคนขอมูล  การทดลองและการอภิปราย

เพ่ือใหเกิดความรู  ความคิด  ความเขาใจ  สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู  มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ  นําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน  มีจิตวิทยาศาสตร  จริยธรรม  คุณธรรม
และคานิยมในการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางสรางสรรค

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด
ว๒.๑ ม.๒/๑ - ม.๒/๖
ว๒.๓ ม.๒/๑- ม.๒/๖
ว๒.๒ ม.๒/๑- ม.๒/๑๕

รวม ๒๗ ตัวช้ีวัด



๗๕

โครงสรางรายวิชา
ว๒๒๑๐๑ รายวิชาวิทยาศาสตร ๓ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒ ภาคเรียนท่ี ๑ เวลา ๖๐ ช่ัวโมง จํานวน ๑.๕ หนวยกิต

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

มาตรฐาน
การเรียนรู/ตัวช้ีวัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง เวลา
(ช่ัวโมง)

น้ําหนัก
คะแนน

๑ การแย กสาร ๑.อธบิายการแยกสาร
ผสมโดยการระเหยแหง
การตกผลึก การกลั่น
อยางงาย โครมาโทกราฟ
แบบกระดาษ การสกัด
ดวยตัวทําละลาย โดยใช
หลักฐานเชิงประจักษ
๒.แยกสารโดยการ
ระเหยแหง การตกผลึก
การกลั่นอยางงาย โคร
มาโทกราฟแบบกระดาษ
การสกัดดวยตัวทํา
ละลาย

- การแยกสารผสมใหเปน
สารบริสุทธิ์ทําไดหลายวิธี
ข้ึนอยูกับสมบัติของสารนั้น
ๆ การระเหยแหงใชแยก
สารละลายซึ่งประกอบดวย
ตัวละลายท่ีเปนของแข็ง
ในตัวทําละลายท่ีเปน
ของเหลวโดยใชความรอน
ระเหยตัวทําละลายออกไป
จนหมดเหลือแตตัวละลาย
การตกผลึกใชแยก
สารละลายท่ีประกอบดวย
ตัวละลายท่ีเปนของแข็งใน
ตัวทําละลายท่ีเปนของเหลว
โดยทําใหสารละลายอ่ิมตัว
แลวปลอยใหตัวทําละลาย
ระเหยออกไปบางสวน ตัว
ละลายจะตกผลึกแยก
ออกมา การกลั่นอยางงายใช
แยกสารสารละลายท่ี
ประกอบดวยตัวละลายและ
ตัวทําละลายท่ีเปนของเหลว
ท่ีมีจุดเดือดตางกันมาก วิธีนี้
จะแยกของเหลว บริสุทธิ์
ออกจากสารละลายโดยให
ความรอนกับสารละลาย
ของเหลวจะเดือดและ
กลายเปนไอแยกจาก

๒

๓

๔

๔



๗๖

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

มาตรฐาน
การเรียนรู/

ตัวช้ีวัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง เวลา
(ช่ัวโมง)

น้ําหนัก
คะแนน

สารละลายแลวควบแนนกลับ
เปนของเหลวอีกครั้ง ขณะท่ี
ของเหลวเดือด อุณหภูมิของไอ
จะคงท่ี โครมาโทกราฟแบบ
กระดาษเปนวิธีการแยกสาร
ผสมท่ีมีปริมาณนอย
โดยใชแยกสารท่ีมีสมบัติการ
ละลายในตัวทําละลาย
และการถูกดูดซับดวยตัวดูดซับ
แตกตางกัน ทําให
สารแตละชนิดเคลื่อนท่ีไปบนตัว
ดูดซับไดตางกัน
สารจึงแยกออกจากกันได
อัตราสวนระหวาง
ระยะทางท่ีสารองคประกอบแต
ละชนิดเคลื่อนท่ีได
บนตัวดูดซับ กับระยะทางท่ีตัว
ทําละลายเคลื่อนท่ีได
ซึ่งเปนคาเฉพาะตัวของสารแต
ละชนิดในตัวทําละลาย
และตัวดูดซับหนึ่ง ๆ การสกัด
ดวยตัวทําละลาย
เปนวิธีการแยกสารผสมท่ีมี
สมบัติการละลายใน
ตัวทําละลายท่ีตางกัน โดยชนิด
ของตัวทําละลายมีผล
ตอชนิดและปริมาณของสารท่ี
สกัดได การสกัดโดยการกลั่น
ดวยไอ น้ํา ใชแยกสารท่ีระเหย
งาย ไมละลายน้ํา และไมทํา
ปฏิกิริยากับน้ํา ออกจากสารท่ี
ระเหยยาก โดยใชไอน้ําเปนตัว
พา



๗๗

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

มาตรฐาน
การเรียนรู/ตัวช้ีวัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง เวลา
(ช่ัวโมง)

น้ําหนัก
คะแนน

๓. นําวิธีการแยกสารไป
ใชแกปญหาในวิตประจํา
วันโดยบูรณาการ
วิทยาศาสตร
คณิตศาสตรเทคโนโลยี
และวิศวกรรมศาสตร

- ความรูดานวิทยาศาสตร
เก่ียวกับการแยกสาร
บูรณาการกับคณิตศาสตร
เทคโนโลยี โดยใช
กระบวนการทางวิศวกรรม
สามารถนําไปใชแกปญหา
ในชีวิตประจําวัน หรือ
ปญหาท่ีพบในชุมชน หรือ
สรางนวัตกรรม โดยมี
ข้ันตอน ดังนี้ระบุปญหาใน
ชีวิตประจําวันท่ีเก่ียวกับการ
แยกสารโดยใชสมบัติทาง
กายภาพ หรือนวัตกรรมท่ี
ตองการพัฒนาโดยใช
หลักการดังกลาว
- รวบรวมขอมูลและแนวคิด
เก่ียวกับการแยกสาร
โดยใชสมบัติทางกายภาพท่ี
สอดคลองกับปญหาท่ีระบุ
หรือนําไปสูการพัฒนา
นวัตกรรมนั้น

- ออกแบบวิธีการ
แกปญหา หรือพัฒนา
นวัตกรรมท่ีเก่ียวกับการแยก
สารในสารผสมโดยใชสมบัติ
ทางกายภาพโดยเชื่อมโยง
ความรูดานวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรเทคโนโลยีและ
กระบวนการทางวิศวกรรม
รวมท้ังกําหนดและควบคุม

๒ ๒



๗๘

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

มาตรฐาน
การเรียนรู/ตัวช้ีวัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง เวลา
(ช่ัวโมง)

น้ําหนัก
คะแนน

ตัวแปรอยางเหมาะสม
ครอบคลุม
- วางแผนและดําเนินการ
แกปญหา หรือพัฒนา
นวัตกรรม รวบรวมขอมูล
จัดกระทําขอมูลและเลือก
วิธีการสื่อความหมายท่ี
เหมาะสมในการนําเสนอผล

- ทดสอบ ประเมินผล
ปรับปรุงวิธีการแกปญหา
หรือนวัตกรรมท่ีพัฒนาข้ึน
โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ
ท่ีรวบรวมได

- นําเสนอวิธีการ
แกปญหา หรือผลของ
นวัตกรรมท่ีพัฒนาข้ึน และ
ผลท่ีได โดยใชวิธีการสื่อสาร
ท่ีเหมาะสมและนาสนใจ

๔. ออกแบบการทดลอง
และทดลองในการ
อธบิายผลของชนิดตัว
ละลาย ชนิดตัวทํา
ละลาย อุณหภูมิ ท่ีมีตอ
สภาพละลายไดของสาร
รวมท้ังอธบิายผลของ
ความดันท่ีมีตอสภาพ
ละลายไดของสารโดยใช
สารสนเทศ

- สารละลายอาจมีสถานะ
เปนของแข็ง ของเหลว
และแกส สารละลาย
ประกอบดวยตัวทําละลาย
และตัวละลาย กรณี
สารละลายเกิดจากสารท่ีมี
สถานะเดียวกัน สารท่ีมี
ปริมาณมากท่ีสุดจัดเปนตัว
ทําละลาย กรณีสารละลาย
เกิดจากสารท่ีมีสถานะ
ตางกัน สารท่ีมีสถานะ
เดียวกันกับสารละลาย
จัดเปนตัวทําละลาย

๓ ๔



๗๙

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

มาตรฐาน
การเรียนรู/ตัวช้ีวัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง เวลา
(ช่ัวโมง)

น้ําหนัก
คะแนน

- สารละลายท่ีตัวละลายไม
สามารถละลาย
ในตัวทําละลายไดอีกท่ี
อุณหภูมิหนึ่ง ๆ เรียกวา
สารละลายอ่ิมตัว
- สภาพละลายไดของสารใน
ตัวทําละลาย เปนคาท่ี
บอกปริมาณของสารท่ี
ละลายไดในตัวทําละลาย
๑๐๐ กรัม จนไดสารละลาย
อ่ิมตัว ณ อุณหภูมิและ
ความดันหนึ่ง ๆ สภาพ
ละลายไดของสารบงบอก
ความสามารถในการละลาย
ไดของตัวละลายในตัวทํา
ละลาย ซึ่งความสามารถใน
การละลายของสารข้ึนอยูกับ
ชนิดของตัวทําละลายและ
ตัวละลาย อุณหภูมิ และ
ความดัน
- สารชนิดหนึ่ง ๆ มีสภาพ
ละลายไดแตกตางกัน
ในตัวทําละลายท่ีแตกตาง
กัน และสารตางชนิดกัน
มีสภาพละลายไดในตัวทํา
ละลายหนึ่ง ๆ ไมเทากัน
- เม่ืออุณหภูมิสูงข้ึน สาร
สวนมาก สภาพละลายได
ของสารจะเพ่ิมข้ึน ยกเวน
แกสเม่ืออุณหภูมิสูงข้ึน
สภาพการละลายไดจะลดลง
สวนความดันมีผลตอแกส



๘๐

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

มาตรฐาน
การเรียนรู/ตัวช้ีวัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง เวลา
(ช่ัวโมง)

น้ําหนัก
คะแนน

โดยเม่ือความดันเพ่ิมข้ึน
สภาพละลายไดจะสูงข้ึน
- ความรูเก่ียวกับสภาพ
ละลายไดของสารเม่ือ
เปลี่ยนแปลงชนิดตัวละลาย
ตัวทําละลาย และ
อุณหภูมิ สามารถนาไปใช
ประโยชนในชีวิตประจําวัน
เชน การทําน้ําเชื่อมเขมขน
การสกัดสารออกจาก
สมุนไพรใหไดปริมาณมาก
ท่ีสุด

๕. ระบุปริมาณตัว
ละลายในสารละลายใน
หนวยความเขมขนเปน
รอยละ ปริมาตรตอ
ปริมาตร  มวลตอมวล
และมวลตอปริมาตร
๖. ตระหนักถึงความ
สําคัญของการนําความรู
เรื่องความเขมขนของ
สารไปใช  โดย
ยกตัวอยางการใช
สารละลายใน
ชีวิตประจําวันอยาง
ถูกตองและปลอดภัย

- ความเขมขนของ
สารละลาย เปนการระบุ
ปริมาณตัวละลายใน
สารละลาย หนวยความ
เขมขนมีหลายหนวย
ท่ีนิยมระบุเปนหนวยเปน
รอยละ ปริมาตรตอปริมาตร
มวลตอมวล และมวลตอ
ปริมาตร- รอยละโดย
ปริมาตรตอปริมาตร เปน
การระบุปริมาตรตัวละลาย
ในสารละลาย ๑๐๐ หนวย
ปริมาตรเดียวกัน นิยมใชกับ
สารละลายท่ีเปนของเหลว
หรือแกส
- รอยละโดยมวลตอมวล
เปนการระบุมวลตัวละลาย
ในสารละลาย ๑๐๐ หนวย
มวลเดียวกัน นิยมใชกับ
สารละลายท่ีมีสถานะเปน
ของแข็ง

๒

๒

๔

๒



๘๑

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

มาตรฐาน
การเรียนรู/ตัวช้ีวัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง เวลา
(ช่ัวโมง)

น้ําหนัก
คะแนน

- รอยละโดยมวลตอ
ปริมาตร  เปนการระบุมวล
ตัวละลายในสารละลาย
๑๐๐ หนวยปริมาตร
นิยมใชกับสารละลายท่ีมีตัว
ละลายเปนของแข็ง
ในตัวทําละลายท่ีเปน
ของเหลว การใชสารละลาย
ในชีวิตประจําวัน ควร
พิจารณาจากความเขมขน
ของสารละลาย ข้ึนอยูกับ
จุดประสงคของการใชงาน
และผลกระทบตอสิ่งชีวิต
และสิ่งแวดลอม

๒ งานและพลังงาน ๑.วิเคราะหสถานการณ
และคํานวณเก่ียวกับ
งานและกําลังท่ีเกิดจาก
แรงท่ีกระทําตอวัตถุ
โดยใชสมการ W = Fs
และ P = จาก
ขอมูลท่ีรวบรวมได
๒. วิเคราะหหลักการ
ทํางานของเครื่องกล
อยางงายจากขอมูลท่ี
รวบรวมได
๓. ตระหนักถึงประโยชน
ของความรูของเครื่องกล
อยางงายโดยบอก
ประโยชนและ
การประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน

- เม่ือออกแรงกระทําตอ
วัตถุ แลวทําใหวัตถุเคลื่อนท่ี
โดยแรงอยูในแนวเดียวกับ
การเคลื่อนท่ีจะเกิดงาน
งานจะมีคามาก หรือนอย
ข้ึนกับขนาดของแรงและ
ระยะทางในแนวเดียวกับ
แรง
- งานท่ีทําในหนึ่งหนวย
เวลาเรียกวากําลัง หลักการ
ของงานนําไปอธบิายการ
ทํางานของเครื่องกลอยาง
งาย ไดแก คาน พ้ืนเอียง
รอกเดี่ยว ลิ่ม สกรู ลอและ
เพลา ซี่งนําไปใชประโยชน
ดานตาง ๆ ใน
ชีวิตประจําวัน

๒

๒

๒

๔

๔

๒



๘๒

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

มาตรฐาน
การเรียนรู/ตัวช้ีวัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง เวลา
(ช่ัวโมง)

น้ําหนัก
คะแนน

๔. ออกแบบและทดลอง
ดวยวิธีท่ีเหมาะสม
ในการอธบิายปจจัยท่ีมี
ผลตอพลังงานจลน
และพลังงานศักยโนม
ถวง

พลังงานจลนเปนพลังงาน
ของวัตถุท่ีเคลื่อนท่ี
พลังงานจลนจะมีคามาก
หรือนอยข้ึนกับมวลและ
อัตราเร็ว สวนพลังงานศักย
โนมถวงเก่ียวของกับ
ตําแหนงของวัตถุ จะมีคา
มาก หรือนอยข้ึนกับมวล
และตําแหนงของวัตถุ เม่ือ
วัตถุอยูในสนามโนมถวง
วัตถุจะมีพลังงานศักยโนม
ถวง พลังงานจลนและ
พลังงานศักยโนมถวงเปน
พลังงานกล

๓ ๔

๕.แปลความหมายขอมูล
และอธบิายการเปลี่ยน
พลังงานระหวางพลังงาน
ศักยโนมถวงและ
พลังงานจลนของวัตถุ
โดยพลังงานกลของวัตถุ
มีคาคงตัวจากขอมูลท่ี
รวบรวมได

- ผลรวมของพลังงานศักย
โนมถวงและพลังงานจลน
เปนพลังงานกล พลังงาน
ศักยโนมถวงและพลังงาน
จลนของวัตถุหนึ่ง ๆ
สามารถเปลี่ยนกลับไปมาได
โดยผลรวมของพลังงานศักย
โนมถวงและพลังงานจลน
มีคาคงตัว นั่นคือพลังงานกล
ของวัตถุมีคาคงตัว

๒ ๔

๖.วิเคราะหสถานการณ
และอธบิายการเปลี่ยน
และการถายโอนพลังงาน
โดยใชกฎการอนุรักษ
พลังงาน

- พลังงานรวมของระบบมี
คาคงตัวซึ่งอาจเปลี่ยนจาก
พลังงานหนึ่งเปนอีกพลังงาน
หนึ่ง เชน พลังงานกล
เปลี่ยนเปนพลังงานไฟฟา
พลังงานจลนเปลี่ยนเปน
พลังงานความรอน พลังงาน
เสียง พลังงานแสง

๒ ๔



๘๓

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

มาตรฐาน
การเรียนรู/ตัวช้ีวัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง เวลา
(ช่ัวโมง)

น้ําหนัก
คะแนน

เนื่องมาจากแรงเสียดทาน
พลังงานเคมีในอาหาร
เปลี่ยนเปนพลังงานท่ีไปใช
ในการทํางานของสิ่งมีชีวิต
- นอกจากนี้พลังงานยัง
สามารถถายโอนไปยังอีก
ระบบหนึ่ง หรือไดรับ
พลังงานจากระบบอ่ืนได
เชน การถายโอนความรอน
ระหวางสสาร การถายโอน
พลังงานของการสั่นของ
แหลงกําเนิดเสียงไปยังผูฟง
ท้ังการเปลี่ยนพลังงานและ
การถายโอนพลังงาน
พลังงานรวมท้ังหมดมีคา
เทาเดิมตามกฎการอนุรักษ
พลังงาน

๓ แรงและการ
เคลื่อนท่ี

๑.พยากรณการเคลื่อนท่ี
ของวัตถุท่ีเปนผลของ
แรงลัพธท่ีเกิดจากแรง
หลายแรงท่ีกระทําตอ
วัตถุในแนวเดียวกันจาก
หลักฐานเชิงประจักษ
๒. เขียนแผนภาพแสดง
แรงและแรงลัพธท่ีเกิด
จากแรงหลายแรงท่ี
กระทําตอวัตถุในแนว
เดียวกัน

แรงเปนปริมาณเวกเตอร
เม่ือมีแรง หลาย ๆ แรง
กระทําตอวัตถุ แลวแรง
ลัพธท่ีกระทําตอวัตถุมีคา
เปนศูนย วัตถุจะไม
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนท่ี
แตถาแรงลัพธท่ีกระทําตอ
วัตถุมีคาไมเปนศูนย วัตถุจะ
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนท่ี

๒

๒

๔

๔



๘๔

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

มาตรฐาน
การเรียนรู/ตัวช้ีวัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง เวลา
(ช่ัวโมง)

น้ําหนัก
คะแนน

๓.ออกแบบการทดลอง
และทดลองดวยวิธี
ท่ีเหมาะสมในการ
อธบิายปจจัยท่ีมีผลตอ
ความดันของของเหลว

- เม่ือวัตถุอยูในของเหลวจะ
มีแรงท่ีของเหลวกระทํา
ตอวัตถุในทุกทิศทาง โดย
แรงท่ีของเหลวกระทํา
ตั้งฉากกับผิววัตถุตอหนึ่ง
หนวยพ้ืนท่ี เรียกวาความดัน
ของของเหลว
- ความดันของของเหลวมี
ความสัมพันธกับความลึก
จากระดับผิวหนาของ
ของเหลว โดยบริเวณท่ีลึก
ลงไปจากระดับผิวหนาของ
ของเหลวมากข้ึน ความดัน
ของของเหลวจะเพ่ิมข้ึน
เนื่องจากของเหลวท่ีอยูลึก
กวา จะมีน้ําหนักของ
ของเหลวดานบนกระทํา
มากกวา

๓ ๔

๔. วิเคราะหแรงพยุง
และการจม การลอยของ
วัตถุในของเหลวจาก
หลักฐานเชิงประจักษ
๕. เขียนแผนภาพแสดง
แรงท่ีกระทําตอวัตถุ
ในของเหลว

- เม่ือวัตถุอยูในของเหลว
จะมีแรงพยุงเนื่องจาก
ของเหลวกระทําตอวัตถุโดย
มีทิศข้ึนในแนวดิ่ง การจม
หรือการลอยของวัตถุข้ึนกับ
น้ําหนักของวัตถุและแรง
พยุง ถาน้ําหนักของวัตถุและ
แรงพยุงของของเหลวมีคา
เทากัน วัตถุจะลอยนิ่งอยูใน
ของเหลว แตถาน้ําหนักของ
วัตถุมีคามากกวาแรงพยุง
ของของเหลว วัตถุจะจม

๒

๒

๔

๔



๘๕

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

มาตรฐาน
การเรียนรู/ตัวช้ีวัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง เวลา
(ช่ัวโมง)

น้ําหนัก
คะแนน

๖.อธบิายแรงเสียดทาน
สถิตและแรงเสียดทาน
จลนจากหลักฐานเชิง
ประจักษ

- แรงเสียดทานเปนแรงท่ี
เกิดข้ึนระหวางผิวสัมผัส
ของวัตถุ เพ่ือตานการ
เคลื่อนท่ีของวัตถุนั้น โดยถา
ออกแรงกระทําตอวัตถุท่ีอยู
นิ่งบนพ้ืนผิวใหเคลื่อนท่ี
แรงเสียดทานก็จะตานการ
เคลื่อนท่ีของวัตถุ
แรงเสียดทานท่ีเกิดข้ึนใน
ขณะท่ีวัตถุยังไมเคลื่อนท่ี
เรียก แรงเสียดทานสถิต แต
ถาวัตถุกําลังเคลื่อนท่ี
แรงเสียดทานก็จะทําใหวัตถุ
นั้นเคลื่อนท่ีชาลง หรือ
หยุดนิ่ง เรียก แรงเสียดทาน
จลน

๒ ๔

๗.ออกแบบการทดลอง
และทดลองดวยวิธีท่ี
เหมาะสมในการอธบิาย
ปจจัยท่ีมีผลตอขนาด
ของแรงเสียดทาน
๘. เขียนแผนภาพแสดง
แรงเสียดทานและแรง
อ่ืน ๆ ท่ีกระทําตอวัตถุ

- ขนาดของแรงเสียดทาน
ระหวางผิวสัมผัสของวัตถุ
ข้ึนกับลักษณะผิวสัมผัสและ
ขนาดของแรงปฏิกิรยิา
ตั้งฉากระหวางผิวสัมผัส

๓

๒

๔

๔



๘๖

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

มาตรฐาน
การเรียนรู/ตัวช้ีวัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง เวลา
(ช่ัวโมง)

น้ําหนัก
คะแนน

๙. ตระหนักถึงประโยชน
ของความรูเร่ืองแรงเสียด
ทานโดยวิเคราะห
สถานการณปญหา
และเสนอแนะวิธีการลด
หรือเพิ่มแรงเสียดทาน
ที่เปนประโยชนตอการทํา
กิจกรรมในชีวิตประจําวนั

- กิจกรรมในวิตประจําวัน
บางกิจกรรมตองการ
แรงเสียดทาน เชน การเปด
ฝาเกลียวขวดน้ํา การใช
แผนกันลื่นในหองน้ํา บาง
กิจกรรมไมตองการ
แรงเสียดทาน เชน การลาก
วัตถุบนพ้ืน การใช
น้ํามันหลอลื่นในเครื่องยนต
- ความรูเรื่องแรงเสียดทาน
สามารถนําไปใชประโยชน
ในชีวิตประจําวันได

๒ ๒

๑๐. ออกแบบการ
ทดลองและทดลองดวย
วิธีท่ีเหมาะสมในการ
อธบิายโมเมนตของแรง
เม่ือวัตถุอยูในสภาพ
สมดุลตอการหมุน
และคํานวณโดยใช
สมการ M = Fl

- เม่ือมีแรงท่ีกระทําตอวัตถุ
โดยไมผานศูนยกลางมวล
ของวัตถุ จะเกิดโมเมนตของ
แรง ทําใหวัตถุหมุนรอบ
ศูนยกลางมวลของวัตถุนั้น
- โมเมนตของแรงเปนผลคูณ
ของแรงท่ีกระทําตอ
วัตถุกับระยะทางจากจุด
หมุนไปตั้งฉากกับแนวแรง
เม่ือผลรวมของโมเมนตของ
แรงมีคาเปนศูนย วัตถุจะ
อยูในสภาพสมดุลตอการ
หมุน โดยโมเมนตของแรง
ในทิศทวนเข็มนาฬิกาจะมี
ขนาดเทากับโมเมนตของ
แรงในทิศตามเข็มนาฬิกา
- ของเลนหลายชนิด
ประกอบดวยอุปกรณหลาย

๓ ๔



๘๗

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

มาตรฐาน
การเรียนรู/ตัวช้ีวัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง เวลา
(ช่ัวโมง)

น้ําหนัก
คะแนน

สวนท่ีใชหลักการโมเมนต
ของแรง ความรูเรื่องโมเมนต
ของแรงสามารถนําไปใช
ออกแบบและประดิษฐของ
เลนได

๑๑. เปรียบเทียบแหลง
ของสนามแมเหล็ก
สนามไฟฟา และสนาม
โนมถวง และทิศทางของ
แรงท่ีกระทําตอวัตถุท่ีอยู
ในแตละสนามจากขอมูล
ท่ีรวบรวมได
๑๒. เขียนแผนภาพ
แสดงแรงแมเหล็ก แรง
ไฟฟาและแรงโนมถวงท่ี
กระทําตอวัตถุ

- วัตถุท่ีมีมวลจะมีสนามโนม
ถวงอยูโดยรอบ  แรง
โนมถวงท่ีกระทําตอวัตถุท่ี
อยูในสนามโนมถวงจะมีทิศ
พุงเขาหาวัตถุท่ีเปนแหลง
ของสนามโนมถวง
วัตถุท่ีมีประจุไฟฟาจะมี
สนามไฟฟาอยูโดยรอบ
แรงไฟฟาท่ีกระทําตอวัตถุท่ี
มีประจุจะมีทิศพุงเขาหา
หรือออกจากวัตถุท่ีมีประจุท่ี
เปนแหลงของสนามไฟฟา
- วัตถุท่ีเปนแมเหล็กจะมี
สนามแมเหล็กอยูโดยรอบ
แรงแมเหล็กท่ีกระทําตอ
ข้ัวแมเหล็กจะมีทิศพุงเขาหา
หรือออกจากข้ัวแมเหล็กท่ี
เปนแหลงของสนามแมเหล็ก

๒

๒

๔

๔

๑๓. วิเคราะห
ความสัมพันธระหวาง
ขนาดของแรงแมเหล็ก
แรงไฟฟาและแรงโนม
ถวงท่ีกระทําตอวัตถุท่ีอยู
ในสนามนั้น ๆ กับ
ระยะหางจากแหลงของ
สนามถึงวัตถุจากขอมูลท่ี
รวบรวมได

- ขนาดของแรงโนมถวง แรง
ไฟฟา และแรงแมเหล็ก
ท่ีกระทําตอวัตถุท่ีอยูใน
สนามนั้น ๆ จะมีคาลดลง
เม่ือวัตถุอยูหางจากแหลง
ของสนามนั้น ๆ มากข้ึน

๒ ๔



๘๘

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

มาตรฐาน
การเรียนรู/ตัวช้ีวัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง เวลา
(ช่ัวโมง)

น้ําหนัก
คะแนน

๑๔. อธบิายและคํานวณ
อัตราเร็วและความเร็ว
ของการเคลื่อนท่ีของ
วัตถุโดยใชสมการ
V= และ⃑ = ⃑⃑
จากหลักฐานเชิง
ประจักษ

- การเคลื่อนท่ีของวัตถุเปน
การเปลี่ยนตําแหนงของ
วัตถุเทียบกับตําแหนงอางอิง
โดยมีปริมาณท่ีเก่ียวของ
กับการเคลื่อนท่ี  ซึ่งมีท้ัง
ปริมาณสเกลารและปริมาณ
เวกเตอร เชน ระยะทาง
อัตราเร็ว การกระจัด
ความเร็ว ปริมาณสเกลาร
เปนปริมาณท่ีมีขนาด เชน
ระยะทาง อัตราเร็ว ปริมาณ
เวกเตอรเปนปริมาณท่ีมี
ท้ังขนาดและทิศทาง เชน
การกระจัด ความเร็ว

๒ ๔

๑๕. เขียนแผนภาพ
แสดงการกระจัดและ
ความเร็ว

- เขียนแผนภาพแทน
ปริมาณเวกเตอรไดดวย
ลูกศร โดยความยาวของ
ลูกศรแสดงขนาดและหัว
ลูกศรแสดงทิศทางของ
เวกเตอรนั้น ๆ
- ระยะทางเปนปริมาณ
สเกลาร โดยระยะทาง
เปนความยาวของเสนทางท่ี
เคลื่อนท่ีได
- การกระจัดเปนปริมาณ
เวกเตอร โดยการกระจัด
มีทิศชีจ้ากตําแหนงเริ่มตน
ไปยังตําแหนงสุดทาย และ
มีขนาดเทากับระยะท่ีสั้น
ท่ีสุดระหวางสองตําแหนง
นั้น

๒ ๔



๘๙

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

มาตรฐาน
การเรียนรู/ตัวช้ีวัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง เวลา
(ช่ัวโมง)

น้ําหนัก
คะแนน

- อัตราเร็วเปนปริมาณ
สเกลาร โดยอัตราเร็ว
เปนอัตราสวนของระยะทาง
ตอเวลา
- ความเร็วปริมาณเวกเตอร
มีทิศเดียวกับทิศของ
การกระจัด โดยความเร็ว
เปนอัตราสวนของการ
กระจัดตอเวลา

รวม ๓ หนวย ๒๗ ตัวช้ีวัด ๖๐ ๑๐๐



๙๐

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ว๒๒๑๐๒ วิทยาศาสตร ๔ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒ ภาคเรียนท่ี ๒ เวลา ๖๐ ช่ัวโมง ๑.๕ หนวยกิต

อธิบายระบบหายใจระบบขับถายระบบหมุนเวียนเลือด ระบบประสาทระบบสืบพันธุของเพศ
ชายและเพศหญิง การตกไข การมีประจําเดือนการปฏิสนธิ การคุมกําเนิดเปรียบเทียบอธิบายสราง
แบบจําลองกระบวนการเกิด สมบัติ และการใชประโยชนจากการใชเชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพ พลังงาน
ทดแทนโครงสรางภายในโลกกระบวนการผุพังอยูกับท่ี การกรอน และการสะสมตัวของตะกอนชั้นหนา
ตัดดินและกระบวนการเกิดดิน ปจจัยท่ีทําใหดินมีลักษณะและสมบัติแตกตางสมบัติบางประการของดิน
กระบวนการเกิดแหลงน้ําผิวดินและแหลงน้ําใตดิน การใชน้ําแนวทางการใชน้ําอยางยั่งยืนกระบวนการ
เกิดและผลกระทบของน้ําทวม การกัดเซาะชายฝง ดินถลม หลุมยุบ แผนดินทรุด

โดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  การสืบเสาะหาความรู  การสํารวจตรวจสอบ
สืบคนขอมูล การทดลองและการอภิปราย

เพ่ือใหเกิดความรู  ความคิด  ความเขาใจ  สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู  มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ  นําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน  มีจิตวิทยาศาสตร  จริยธรรม  คุณธรรม  และ
คานิยมในการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางสรางสรรค
ตัวช้ีวัด

ว๑.๒ม.๒/๑ - ม.๒/๑๗
ว ๓.๒ม.๒/๑ - ม.๒/๑๐

รวม ๒๗ ตัวช้ีวัด



๙๑

โครงสรางรายวิชา
ว๒๒๑๐๑ รายวิชาวิทยาศาสตร ๔ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒ ภาคเรียนท่ี ๒ เวลา ๖๐ ช่ัวโมง จํานวน ๑.๕ หนวยกิต

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวช้ีวัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง เวลา
(ช่ัวโมง)

น้ําหนัก
คะแนน

๔ รางกายของเรา ๑. ระบุอวัยวะและ
บรรยายหนาท่ีของ
อวัยวะท่ีเก่ียวของใน
ระบบหายใจ
๒. อธิบายกลไกการ
หายใจเขาและออก
โดยใชแบบจําลอง
รวมท้ังอธิบาย
กระบวนการ
แลกเปลี่ยนแกส
๓. ตระหนักถึงความ
สาคัญของระบบ
หายใจ โดยการบอก
แนวทางในการดูแล
รักษาอวัยวะในระบบ
หายใจใหทางานเปน
ปกติ

- ระบบหายใจมีอวัยวะตาง ๆ ท่ี
เก่ียวของ ไดแก จมูก ทอลม ปอด
กะบังลม และกระดูกซี่โครง
- มนุษยหายใจเขาเพ่ือนําแกส
ออกซิเจนเขาสูรางกายเพ่ือ
นําไปใชในเซลล และหายใจออก
เพ่ือกําจัดแกสคารบอนไดออกไซด
ออกจากรางกาย
- อากาศเคลื่อนท่ี
เขาและออกจากปอดได เนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงปริมาตรและ
ความดันของอากาศภายในชองอก
ซึ่งเก่ียวของกับการทางานของ
กะบังลม และกระดูกซี่โครง
-การแลกเปลี่ยนแกสออกซิเจนกับ
แกสคารบอนไดออกไซดใน
รางกาย เกิดข้ึนบริเวณถุงลม
ในปอดกับหลอดเลือดฝอยท่ีถุงลม
และระหวางหลอดเลือดฝอยกับ
เนื้อเยื่อ
- การสูบบุหรี่ การสูดอากาศท่ีมี
สารปนเปอน และการเปนโรค
เก่ียวกับระบบหายใจบางโรค อาจ
ทาใหเกิดโรคถุงลมโปงพอง ซึ่งมี
ผลใหความจุอากาศของปอด
ลดลง ดังนั้นจึงควรดูแลรักษา
ระบบหายใจใหทําหนาท่ีเปนปกติ

๒

๒

๒

๔

๔

๒



๙๒

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวยการ
เรียนรู

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวช้ีวัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง เวลา
(ช่ัวโมง)

น้ําหนัก
คะแนน

๔. ระบุอวัยวะและ
บรรยายหนาท่ีของ
อวัยวะในระบบขับถาย
ในการกําจัดของเสีย
ทางไต
๕. ตระหนักถึงวาม
สําคัญของระบบ
ขับถายในการกําจัด
ของเสียทางไต  โดย
การบอกแนวทางใน
การปฏิบัติตนท่ีชวยให
ระบบขับถายทําหนาท่ี
ไดอยางปกติ

- ระบบขับถายมีอวัยวะท่ี
เก่ียวของ คือ ไต ทอไต กระเพาะ
ปสสาวะ และทอปสสาวะ โดยมี
ไตท หนาท่ีกําจัดของเสีย เชน ยู
เรีย แอมโมเนีย กรดยูริก รวมท้ัง
สารที่รางกายไมตองการออกจาก
เลือด และควบคุมสารที่มีมาก หรือ
นอยเกินไป เชน น้าํ โดยขับออกมา
ในรูปของปสสาวะ
- การเลือกรับประทานอาหารที่
เหมาะสม เชน รับประทานอาหารที่
ไมมีรสเค็มจัด การดื่มน้ํา สะอาดให
เพียงพอ เปนแนวทางหนึ่งที่ชวยให
ระบบขับถายทําหนาทีไ่ดอยางปกติ

๒

๒

๔

๒

๖. บรรยายโครงสราง
และหนาที่ของหัวใจ
หลอดเลือด และเลือด
๗. อธิบายการทํางาน
ของระบบหมุนเวียน
เลือด โดยใชแบบจําลอง

- ระบบหมุนเวียนเลือดประกอบดวย
หัวใจ หลอดเลือด และเลือด
- หัวใจของมนุษยแบงเปน ๔ หอง
ไดแก หัวใจหองบน ๒ หอง และ
หองลาง ๒ หอง ระหวางหัวใจ
หองบนและหัวใจหองลางมลีิ้นหัวใจ
ก้ัน
- หลอดเลือด แบงเปน หลอดเลือด
อารเตอรี
หลอดเลือดเวน หลอดเลือดฝอย ซึ่ง
มีโครงสรางตางกัน
- เลือด ประกอบดวย เซลลเม็ด
เลือด เกล็ดเลือดและพลาสมา
-การบีบและคลายตัวของหัวใจทํา
ใหเลือดหมุนเวียนและลําเลียง
สารอาหาร แกส ของเสีย และสาร
อ่ืน ๆ ไปยงัอวัยวะและเซลลตาง ๆ
ทั่วรางกาย
-เลือดที่มีปริมาณแกสออกซิเจนสูง
จะออกจากหัวใจ

๒

๒

๔

๔



๙๓

หนวย
การ

เรียนรู

ช่ือหนวยการ
เรียนรู

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวช้ีวัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง เวลา
(ช่ัวโมง)

น้ําหนัก
คะแนน

๘. ออกแบบการ
ทดลองและทดลอง ใน
การเปรียบเทียบอัตรา
การเตนของหัวใจขณะ
ปกติและหลังทาํ
กิจกรรม
๙. ตระหนักถึง
ความสําคัญของระบบ
หมุนเวียน
เลือด โดยการบอก
แนวทางในการดูแล
รักษาอวัยวะในระบบ
หมุนเวียนเลือดให
ทํางานเปนปกติ

- ชีพจรบอกถึงจังหวะการเตนของ
หัวใจซึ่งอัตราการเตนของหัวใจ
ในขณะปกติและหลงัจากทาํ
กิจกรรมตาง ๆ จะแตกตางกัน สวน
ความดันเลือด เกิดจากการทางาน
ของหัวใจและหลอดเลือด
- อัตราการเตนของหัวใจมีความ
แตกตางกันในแตละบุคคล คนทีเ่ปน
โรคหัวใจและหลอดเลือดจะสงผล
ทําใหหัวใจสูบฉีดเลือดไมเปนปกติ
-การออกกําลังกายการเลือก
รับประทานอาหาร การพักผอน
และการรักษาภาวะอารมณใหเปน
ปกติ

๓

๒

๔

๒

๑๐. ระบุอวัยวะและ
บรรยายหนาท่ีของ
อวัยวะในระบบ
ประสาทสวนกลาง ใน
การควบคุมการทางาน
ตาง ๆ ของรางกาย
๑๑. ตระหนักถึง
ความสําคัญของระบบ
ประสาท โดยการ
บอกแนวทางในการ
ดูแลรักษา รวมถึงกร
ปองกันการกระทบ
กระเทือนและอันตราย
ตอสมองและไขสันหลัง

- ระบบประสาทสวนกลาง
ประกอบดวยสมองและ
ไขสันหลัง จะทําหนาท่ีรวมกับ
เสนประสาท ซึ่งเปนระบบ
ประสาทรอบนอก ในการควบคุม
การทางานของอวัยวะตาง ๆ
รวมถึงการแสดงพฤติกรรมเพ่ือ
การตอบสนองตอสิ่งเรา
- เม่ือมีสิ่งเรามากระตุนหนวยรับ
ความรูสึก จะเกิดกระแสประสาท
สงไปตามเซลลประสาทรับ
ความรูสึกไปยังระบบประสาท
สวนกลาง แลวสงกระแสประสาท
มาตามเซลลประสาทสั่งการ ไปยัง
หนวยปฏิบัติงาน เชน กลามเนื้อ

๒

๒

๔

๒



๙๔

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวช้ีวัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง เวลา
(ช่ัวโมง)

น้ําหนัก
คะแนน

- ระบบประสาทเปนระบบท่ีมี
ความซับซอนและมีความสัมพันธ
กับทุกระบบในรางกาย ดังนั้น จึง
ควรปองกันการเกิดอุบัติเหตุท่ี
กระทบ กระเทือนตอสมอง
หลีกเลี่ยงการใชสารเสพติด
หลีกเลี่ยงภาวะเครียด และ
รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน
เพ่ือดูแลรักษาระบบประสาทให
ทางานเปนปกติ

๑๒. ระบุอวัยวะและ
บรรยายหนาท่ีของ
อวัยวะในระบบ
สืบพันธุของเพศชาย
และเพศหญิง โดยใช
แบบจําลอง
๑๓. อธิบายผลของ
ฮอรโมนเพศชายและ
เพศหญิงท่ีควบคุมการ
เปลี่ยนแปลงของ
รางกายเม่ือเขาสูวัย
หนุมสาว
๑๔. ตระหนักถึงการ
เปลี่ยนแปลงของ
รางกายเม่ือเขาสูวัย
หนุมสาวโดยการดูแล
รักษารางกายและ
จิตใจของตนเองในชวง
ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง

- มนุษยมีระบบสืบพันธุท่ี
ประกอบดวยอวัยวะตkง ๆ
ท่ีทําหนาท่ีเฉพาะ โดยรังไขในเพศ
หญิงจะทําหนาท่ีผลิตเซลลไข
สวนอัณฑะในเพศชายจะทําหนาท่ี
สรางเซลลอสุจิ
- ฮอรโมนเพศทําหนาท่ีควบคุม
การแสดงออกของลักษณะทาง
เพศท่ีแตกตางกัน เม่ือเขาสูวัย
หนุมสาวจะมีการสรางเซลลไข
และเซลลอสุจิ การตกไข การมี
รอบเดือน  และถามีการปฏิสนธิ
ของเซลลไขและเซลลอสุจิจะทํา
ใหเกิดการตั้งครรภ

๒

๒

๒

๔

๔

๔



๙๕

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวช้ีวัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง เวลา
(ช่ัวโมง)

น้ําหนัก
คะแนน

๑๕. อธิบายการตกไข
การมีประจําเดือน
การปฏิสนธิ และการ
พัฒนาของไซโกต
จนคลอดเปนทารก
๑๖. เลือกวิธีการ
คุมกําเนิดที่เหมาะสมกับ
สถานการณที่กําหนด
๑๗. ตระหนักถึง
ผลกระทบของการ
ตั้งครรภกอนวัยอันควร
โดยการประพฤติตนให
เหมาะสม

- การมีประจําเดือน มี
ความสัมพันธกับการตกไข
โดยเปนผลจากการเปลี่ยนแปลง
ของระดับฮอรโมนเพศหญิง
- เม่ือเพศหญิงมีการตกไขและ
เซลลไขไดรับการปฏิสนธิกับเซลล
อสุจิจะทําใหไดไซโกต  ไซโกต
จะเจริญเปนเอ็มบริโอและฟตัส
จนกระท่ังคลอดเปนทารก แตถา
ไมมีการปฏิสนธิ เซลลไขจะ
สลายตัว ผนังดานในมดลูกรวมท้ัง
หลอดเลือดจะสลายตัวและ
หลุดลอกออก เรียกวา
ประจําเดือน
- การคุมกําเนิดเปนวิธีปองกัน
ไมใหเกิดการตั้งครรภ โดยปองกัน
ไมใหเกิดการปฏิสนธิหรือไมใหมี
การฝงตัวของเอ็มบริโอ ซึ่งมีหลาย
วิธี เชน การใชถุงยางอนามัย
การกินยาคุมกําเนิด

๒

๒

๒

๔

๔

๔

๕ โลกและการ
เปลี่ยนแปลง

๑. เปรียบเทียบ
กระบวนการเกิด สมบัติ
และการใชประโยชน
รวมทั้งอธิบายผลกระทบ
จากการใชเชื้อเพลิงซาก
ดึกดําบรรพ จากขอมูล
ที่รวบรวมได

- เชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพ เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพของ
ซากสิ่งมีชีวิตในอดีตโดย
กระบวนการทางเคมีและ
ธรณีวิทยา เชื้อเพลิงซากดึกดํา
บรรพ ไดแก ถานหิน หินน้ํามัน
และปโตรเลียม ซึ่งเกิดจาก
วัตถุตนกําเนิด และสภาพแวดลอม
การเกิดท่ีแตกตางกันทําใหไดชนิด
ของเชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพท่ีมี

๒ ๔



๙๖

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวช้ีวัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง เวลา
(ช่ัวโมง)

น้ําหนัก
คะแนน

ลักษณะ สมบัติ และการนําไปใช
ประโยชนแตกตางกัน สําหรับ
ปโตรเลียมจะตองมีการผานการ
กลั่นลําดับสวนกอนการใชงาน
เพ่ือใหไดผลิตภัณฑท่ีเหมาะสมตอ
การใชประโยชน เชื้อเพลิงซากดึก
ดําบรรพเปนทรัพยากรท่ีใชแลว
หมดไป เนื่องจากตองใชเวลานาน
หลายลานปจึงจะเกิดข้ึนใหมได

๒. แสดงความ
ตระหนักถึงผลจากการ
ใช
เชื้อเพลิงซากดึกดํา
บรรพโดยนําเสนอแนว
ทางการใชเชื้อเพลิง
ซากดึกดําบรรพ

- การเผาไหมเชื้อเพลิงซากดึกดํา
บรรพในกิจกรรมตาง ๆ ของ
มนุษยจะทําใหเกิดมลพิษทาง
อากาศซึ่งสงผลกระทบตอสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดลอม นอกจากนี้แกส
บางชนิดท่ีเกิดจากการเผาไหม
เชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพ เชน
แกสคารบอนไดออกไซด และ
ไนตรัสออกไซด ยังเปนแกสเรือน
กระจกซึ่งสงผลใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก
รุนแรงข้ึน ดังนั้นจึงควรใช
เชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพ โดย
คํานึงถึงผลท่ีเกิดข้ึนตอสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดลอม เชน เลือกใช
พลังงานทดแทน หรือเลือกใช
เทคโนโลยีท่ีลดการใช
เชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพ

๒ ๔



๙๗

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวช้ีวัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง เวลา
(ช่ัวโมง)

น้ําหนัก
คะแนน

๓. เปรียบเทียบขอดี
และขอจํากัดของ
พลังงานทดแทนแตละ
ประเภทจากการ
รวบรวมขอมูล
และนําเสนอแนว
ทางการใชพลังงาน
ทดแทนท่ีเหมาะสมใน
ทองถ่ิน

- เชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพเปน
แหลงพลังงานท่ีสาคัญในกิจกรรม
ตาง ๆ ของมนุษย เนื่องจาก
เชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพมี
ปริมาณจํากัดและมักเพ่ิมมลภาวะ
ในบรรยากาศมากข้ึน  จึงมีการใช
พลังงานทดแทนมากข้ึน เชน
พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม
พลังงานน้ํา พลังงานชีวมวล
พลังงานคลื่น พลังงาน
ความรอนใตพิภพ พลังงาน
ไฮโดรเจน ซึ่งพลังงาน
ทดแทนแตละชนิดจะมีขอดีและ
ขอจํากัดท่ีแตกตางกัน

๓ ๔

๔. สรางแบบจําลองท่ี
อธิบายโครงสราง
ภายในโลกตาม
องคประกอบทางเคมี
จากขอมูลท่ีรวบรวมได

- โครงสรางภายในโลกแบง
ออกเปนชั้นตามองคประกอบทาง
เคมี ไดแก เปลือกโลก ซึ่งอยูนอก
สุดประกอบดวยสารประกอบของ
ซิลิกอน และอะลูมิเนียมเปนหลัก
เนื้อโลกคือสวนท่ีอยูใตเปลือกโลก
ลงไปจนถึงแกนโลก มี
องคประกอบหลักเปน
สารประกอบของซิลิกอน
แมกนีเซียม และเหล็ก และ
แกนโลกคือสวนท่ีอยูใจกลางของ
โลก มีองคประกอบหลักเปนเหล็ก
และนิกเกิล ซึ่งแตละชั้นมีลักษณะ
แตกตางกัน

๓ ๔



๙๘

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวช้ีวัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง เวลา
(ช่ัวโมง)

น้ําหนัก
คะแนน

๕. อธิบายกระบวนการ
ผุพังอยูกับท่ี การกรอน
และการสะสมตัวของ
ตะกอนจากบบจําลอง
รวมท้ังยกตัวอยางผล
ของกระบวนการ
ดังกลาวท่ีทําใหผิวโลก
เกิดการเปลี่ยนแปลง

- การผุพังอยูกับท่ี การกรอน และ
การสะสมตัวของตะกอน เปน
กระบวนการเปลี่ยนแปลงทาง
ธรณีวิทยาท่ีทําใหผิวโลกเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเปนภูมิลักษณ
แบบตางๆ โดยมีปจจัยสาคัญคือ
น้ํา ลม ธารน้ําแข็ง แรงโนมถวง
ของโลก สิ่งมีชีวิต สภาพอากาศ
และปฏิกิริยาเคมี
- การผุพังอยูกับท่ี คือ การท่ีหินผุ
พังทําลายลงดวยกระบวนการ
ตางๆ ไดแก ลมฟาอากาศกับ
น้ําฝน และรวมท้ังการกระทําของ
ตนไมกับแบคทีเรีย ตลอดจนการ
แตกตัวทางกลศาสตรซึ่งมีการเพ่ิม
และลดอุณหภูมิสลับกัน เปนตน
- การกรอน คือ กระบวนการหนึ่ง
หรือหลายกระบวนการท่ีทําใหสาร
เปลือกโลกหลุดไป ละลายไป
หรือกรอนไปโดยมีตัวนาพา
ธรรมชาติ คือ ลม น้ํา และธาร
น้ําแข็ง รวมกับปจจัยอ่ืน ๆ ไดแก
ลมฟาอากาศสารละลาย การครูด
ถู การนาพา ท้ังนี้
ไมรวมถึงการพังทลายเปนกลุม
กอน เชน แผนดินถลม
ภูเขาไฟระเบิด
- การสะสมตัวของตะกอน คือ
การสะสมตัวของวัตถุ
จากการนาพาของน้ํา ลม หรือธาร
น้ําแข็ง

๒ ๔



๙๙

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวช้ีวัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง เวลา
(ช่ัวโมง)

น้ําหนัก
คะแนน

๖. อธิบายลักษณะของ
ชั้นหนาตัดดินและ
กระบวนการเกิดดิน
จากแบบจาํลอง รวมทั้ง
ระบุปจจัยที่ทําใหดินมี
ลักษณะและสมบัติ
แตกตางกัน

- ดินเกิดจากหินท่ีผุพังตาม
ธรรมชาติผสมคลุกเคลากับ
อินทรียวัตถุท่ีไดจากการเนาเปอย
ของซากพืช ซากสัตว ทับถมเปน
ชั้น ๆ บนผิวโลก ชั้นดินแบง
ออกเปนหลายชั้น ขนานหรือ
เกือบขนานไปกับผิวหนาดิน แต
ละชั้นมีลักษณะแตกตางกัน
เนื่องจากสมบัติทางกายภาพเคมี
ชีวภาพ และลักษณะอ่ืน ๆ เชน สี
โครงสราง เนื้อดิน การยึดตัว
ความเปนกรด-เบส สามารถ
สังเกตไดจากการสารวจ
ภาคสนาม การเรียกชื่อชั้นดิน
หลักจะใชอักษรภาษาอังกฤษ ตัว
ใหญ ไดแก O, A, E, B, C, Rชั้น
หนาตัดดิน เปนชั้นดินท่ีมีลักษณะ
ปรากฏใหเห็นเรียงลําดับเปนชั้น
จากชั้นบนสุดถึงชั้นลางสุด
- ปจจัยท่ีทําใหดินแตละทองถ่ินมี
ลักษณะและสมบัติแตกตางกัน
ไดแก วัตถุตนกําเนิดดิน มิอากาศ
สิ่งมีชีวิตในดิน สภาพภูมิประเทศ
และระยะเวลาในการเกิดดิน

๒ ๔

๗. ตรวจวัดสมบัติบาง
ประการของดิน โดยใช
เครื่องมือท่ีเหมาะสม
และนาเสนอแนวทาง
การใชประโยชนดิน
จากขอมูลสมบัติของ
ดิน

- สมบัติบางประการของดิน เชน
เนื้อดิน ความชื้นดิน คาความเปน
กรดเบส ธาตุอาหารในดิน
สามารถนาไปใชในการตัดสินใจถึง
แนวทางการใชประโยชน
ท่ีดิน โดยอาจนาไปใชประโยชน
ทางการเกษตร หรือ อ่ืน ๆ ซึ่งดิน

๓ ๔



๑๐๐

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวช้ีวัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง เวลา
(ช่ัวโมง)

น้ําหนัก
คะแนน

ท่ีไมเหมาะสมตอการทํา
การเกษตร เชน ดินจืด ดินเปรี้ยว
ดินเค็ม และดินดาน อาจเกิดจาก
สภาพดินตามธรรมชาติหรือการ
ใชประโยชนจะตองปรับปรุงใหมี
สภาพเหมาะสมเพ่ือนาไปใช
ประโยชน

๘. อธบิายปจจัยและ
กระบวนการเกิดแหลง
น้ําผิวดินและแหลงน้ํา
ใตดิน จากแบบจําลอง

- แหลงน้ําผิวดินเกิดจากน้ําฝนท่ี
ตกลงบนพ้ืนโลก ไหลจากท่ีสูงลง
สูท่ีต่ําดวยแรงโนมถวง การไหล
ของน้ําทําใหพ้ืนโลกเกิดการกัด
เซาะเปนรองน้ํา เชนลําธาร คลอง
และแมน้ํา ซึ่งรองน้ําจะมีขนาด
และรูปรางแตกตางกัน ข้ึนอยูกับ
ปริมาณน้ําฝน ระยะเวลาในการ
กัดเซาะ ชนิดดินและหิน และ
ลักษณะภูมิประเทศ เชน ความ
ลาดชัน ความสูงต่ําของพ้ืนท่ี เม่ือ
น้ําไหลไปยังบริเวณท่ีเปนแองจะ
เกิดการสะสมตัวเปนแหลงน้ํา
เชน บึง ทะเลสาบ ทะเล และ
มหาสมุทร
- แหลงน้ําใตดินเกิดจากการซึม
ของน้ําผิวดินลงไปสะสมตัวใตพ้ืน
โลก ซึ่งแบงเปนน้ําในดินและน้ํา

๒ ๔

๙.  สรางแบบจําลองท่ี
อธิบายการใชน้ํา และ
นําเสนอแนวทางการ
ใชน้ําอยางยั่งยืนใน
ทองถ่ินของตนเอง

- แหลงน้ําผิวดินและแหลงน้ําใต
ดินถูกนามาใชในกิจกรรมตาง ๆ
ของมนุษย สงผลตอการจัดการ
การใชประโยชนน้ําและคุณภาพ
ของแหลงน้ํา เนื่องจากการ
เพ่ิมข้ึนของจํานวนประชากร การ
ใช

๓ ๔



๑๐๑

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวช้ีวัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง เวลา
(ช่ัวโมง)

น้ําหนัก
คะแนน

ประโยชนพ้ืนท่ีในดานตาง ๆ เชน
ภาคเกษตรกรรม าคอุตสาหกรรม
และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณน้ําฝนในพ้ืนท่ีลุมน้ํา และ
แหลงน้ําผิวดินไมเพียงพอสาหรับ
กิจกรรมของมนุษย น้ําจากแหลง
น้ําใตดินจึงถูกนามาใชมากข้ึน
สงผลใหปริมาณน้ําใตดินลดลง
มาก จึงตองมีการจัดการใชน้ํา
อยางเหมาะสมและยั่งยืน ซึ่งอาจ
ทํา
ไดโดยการจัดหาแหลงน้ําเพ่ือใหมี
แหลงน้ําเพียงพอสําหรับการ
ดํารงชีวิต การจัดสรรและการใช
น้ําอยางมีประสิทธิภาพ การ
อนุรักษและฟนฟูแหลงน้ํา
การปองกันและแกไขปญหา
คุณภาพน้ํา

๑๐. สรางแบบจําลอง
ท่ีอธบิายกระบวนการ
เกิดและผลกระทบของ
น้ําทวม การกัดเซาะ
ชายฝง ดินถลม หลุม
ยุบ แผนดินทรุด

- น้ําทวม การกัดเซาะชายฝง ดิน
ถลม หลุมยุบ แผนดินทรุด มี
กระบวนการเกิดและผลกระทบ
ท่ีแตกตางกัน ซึ่งอาจสรางความ
เสียหายรายแรงแกชีวิต และ
ทรัพยสิน
- น้ําทวม  เกิดจากพ้ืนท่ีหนึ่งไดรับ
ปริมาณน้ําเกินกวาท่ีจะกักเก็บได
ทําใหแผนดินจมอยูใตน้ํา โดย
ข้ึนอยูกับปริมาณน้ําและสภาพ
ทางธรณีวิทยาของพ้ืนท่ี
- การกัดเซาะชายฝง เปน
กระบวนการเปลี่ยนแปลง

๓ ๔



๑๐๒

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวช้ีวัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง เวลา
(ช่ัวโมง)

น้ําหนัก
คะแนน

ของชายฝงทะเลท่ีเกิดข้ึน
ตลอดเวลาจากการกัดเซาะ
ของคลื่นหรือลม ทําใหตะกอนจาก
ท่ีหนึ่งไปตกทับถมในอีกบริเวณ
หนึ่ง แนวของชายฝงเดิมจึง
เปลี่ยนแปลงไป บริเวณท่ีมีตะกอน
เคลื่อนเขามานอยกวาปริมาณท่ี
ตะกอนเคลื่อนออกไป ถือวาเปน
บริเวณท่ีมีการกัดเซาะชายฝง
- ดินถลม เปนการเคลื่อนท่ีของ
มวลดิน หรือหินจํานวนมากลงตาม
ลาดเขา เนื่องจากแรงโนมถวงของ
โลกเปนหลัก ซึ่งเกิดจากปจจัย
สาคัญ ไดแก ความลาดชันของ
พ้ืนท่ี สภาพธรณีวิทยา ปริมาณ
น้ําฝน พืชปกคลุมดิน และการใช
ประโยชนพ้ืนท่ี
- หลุมยุบ คือแองหรือหลุมบน
แผนดินขนาดตาง ๆ ท่ีอาจเกิด
จากการถลมของโพรงถาหินปูน
เกลือหินใตดิน หรือเกิดจากน้ําพัด
พาตะกอนลงไปในโพรงถา
หรือธารน้ําใตดิน
- แผนดินทรุดเกิดจากการยุบตัว
ของชัน้ดิน หรือหินรวน เม่ือมวล
ของแข็งหรือของเหลวปริมาณมาก
ท่ีรองรับอยูใตชั้นดินบริเวณนั้นถูก
เคลื่อนยายออกไปโดยธรรมชาติ
หรือโดยการกระทําของมนุษย

รวม ๕ หนวย จํานวน ๒๗ ตัวช้ีวัด ๖๐ ๑๐๐



๑๐๓

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ว๒๒๑๐๓ การออกแบบและเทคโนโลยี ๒ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒ ภาคเรียนท่ี ๑ เวลา ๒๐ ช่ัวโมง ๐.๕ หนวยกิต

ศึกษา  อธิบายความหมายของเทคโนโลยี วิ เคราะหสาเหตุหรือปจจัยท่ีสงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  วิเคราะหเปรียบเทียบตัดสินใจเลือกใชเทคโนโลยีสะอาด ใชกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรมในการแกปญหาในทองถ่ิน  ประยุกตใชความรู  ทักษะและทรัพยากร  โดย
วิเคราะหเปรียบเทียบและเลือกขอมูลท่ีจําเปนเพ่ือออกแบบวิธีการแกปญหาในชีวิตประจําวัน  นําเสนอ
ความรูและทักษะเก่ียวกับวัสดุ  อุปกรณ  เครื่องมือ  กลไกไฟฟา หรืออิเล็กทรอนิกสเพ่ือแกปญหา

โดยอาศัยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ระบุปญหา  รวบรวมขอมูลและแนวคิดท่ี
เก่ียวของกับปญหา  ออกแบบวิธีการแกปญหา  วางแผนและดําเนินการแกปญหา  ทดสอบ ประเมินผล
อธิบายปญหาหรือขอบกพรองท่ีเกิด  ปรับปรุงแกไขวิธีการแกปญหาหรือชิ้นงาน  นําเสนอวิธีการ
แกปญหา  ผลการแกปญหาหรือชิ้นงาน  เลือกใชวัดสดุ  อุปกรณ  เครื่องมือในการแกปญหาไดอยาง
ถูกตอง  เหมาะสมและปลอดภัย

เพ่ือใหผูเรียนเกิดความรู  ความคิด  ความเขาใจ  มีความสามารถในการตัดสินใจ  สื่อสารสิ่งท่ี
เรียนรูและนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  ตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพและตระหนักถึง
การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย  มีจิตวิทยาศาสตร  มีคุณธรรมและจริยธรรม
ตัวช้ีวัด

ว ๔.๑ ม.๒/๑-๕
รวม ๕ ตัวช้ีวัด



๑๐๔

โครงสรางรายวิชา

ว๒๒๑๐๓ การออกแบบและเทคโนโลยี ๒ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒ ภาคเรียนท่ี ๑ เวลา ๒๐ ช่ัวโมง ๐.๕ หนวยกิต
หนว
ยท่ี

ช่ือ
หนวยการเรียนรู

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวช้ีวัด

สาระสําคัญ เวลา
(ช่ัวโมง)

น้ําหนั
ก

คะแน
น

๑ เทคโนโลยีเพ่ือ
ชีวิต

ว๔.๑ ม.๒/๑ คาดการณแนวโนมเทคโนโลยีท่ีจะ
เกิดข้ึน โดยพิจารณาจากสาเหตุหรือ
ปจจัยท่ีสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและวิเคราะหเปรียบเทียบ
ตัดสินใจเลือกใชเทคโนโลยี โดย
คํานึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอชีวิต
สังคมและสิ่งแวดลอม

๒ ๑๐

๒ Google  for
Education

ว๔.๑ ม.๒/๕ ใชความรูและทักษะเก่ียวกับวัสดุ
อุปกรณเครื่องมือ กลไก ไฟฟา และ
อิเล็กทรอนิกสเพ่ือแกปญหาหรือ
พัฒนางานไดอยางถูกตองเหมาะสม
และปลอดภัย

๓ ๑๕

๓ การแกปญหา
ตาม
กระบวนการ
ออกแบบ

ว๔.๑ ม.๒/๒ ระบุปญหาหรือความตองการในชุมชน
หรือทองถ่ิน  สรุปกรอบของปญหา
รวบรวม วิเคราะหขอมูลและแนวคิดท่ี
เก่ียวของกับปญหา

๓ ๑๕

๔ เรียนรู
Kidbright

ว๔.๑ ม.๒/๓ ออกแบบวิธีการแกปญหา  โดย
วิเคราะหเปรียบเทียบและตัดสินใจ
เลือกขอมูลท่ีจําเปน ภายใตเงื่อนไข
และทรัพยากรท่ีมีอยู  นําเสนอ
แนวทางการแกปญหาใหผูอ่ืนเขาใจ
วางแผนข้ันตอนการทํางานและ
ดําเนินการแกปญหาอยางเปนข้ันตอน

๖ ๓๐

ว๔.๑ ม.๒/๔ ทดสอบ ประเมินผล และอธิบาย
ปญหาหรือขอบกพรองท่ีเกิดข้ึน
ภายใตกรอบเงื่อนไขพรอมท้ังหาแนว
ทางการปรับปรุงแกไข และนําเสนอผล
การแกปญหา

๖ ๓๐

รวม ๕ ตัวชี้วัด ๒๐ ๑๐๐



๑๐๕

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ว๒๒๑๐๔ วิทยาการคํานวณ ๒ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒ ภาคเรียนท่ี ๒ เวลา ๒๐ ช่ัวโมง ๐.๕ หนวยกิต

ศึกษาแนวคิดเชิงนามธรรม  การคัดเลือกคุณลักษณะท่ีจําเปนตอการแกปญหา  ข้ันตอนการ
แกปญหา  การเขียนรหัสจําลองและผังงาน  ออกแบบอัลกอริทึมท่ีใชแนวคิดเชิงคํานวณในการแกปญหา
ท่ีพบในชีวิต  ออกแบบและเขียนโปรแกรมท่ีใชตรรกะและฟงกชันในการแกปญหา  อภิปราย
องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร

โดยนําแนวคิดนามธรรมและข้ันตอนการแกปญหาไปประยุกตใชในการเขียนโปรแกรมหรือ
แกปญหาในชีวิตจริงอยางเปนข้ันตอนและเปนระบบ  รวบรวมขอมูลและสรางทางเลือก  นําเสนอและ
เผยแพรผลงาน

เพ่ือใหผูเรียนเกิดความรู  ความคิด  ความเขาใจ  มีความสามารถในการตัดสินใจ  สื่อสารสิ่งท่ี
เรียนรูและนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  ตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพและตระหนักถึง
การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย  เกิดประโยชนตอการเรียนรู  และไมสรางความเสียหาย
ใหแกผูอ่ืน มีจิตวิทยาศาสตร  มีคุณธรรมและจริยธรรม

ตัวช้ีวัด
ว ๔.๒ ม.๒/๑-๔

รวม ๔ ตัวช้ีวัด



๑๐๖

โครงสรางรายวิชา

ว๒๒๑๐๔ วิทยาการคํานวณ ๒ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒ ภาคเรียนท่ี ๒ เวลา ๒๐ ช่ัวโมง ๐.๕ หนวยกิต

หนว
ยท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

มาตรฐาน
การเรียนรู/ตัวช้ีวัด

สาระสําคัญ เวลา
(ช่ัวโมง)

น้ําหนั
ก

คะแน
น

๑ Computer
System

ว๔.๒ ม.๒/๓ อภิปรายองคประกอบและ
หลักการทํางานของระบบ
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีการ
สื่อสารเพ่ือประยุกตใชงานหรือ
แกปญหาเบื้องตน

๔ ๒๐

๒ Algorithm ว๔.๒ ม.๒/๑ ออกแบบอัลกอริทึมท่ีใชแนวคิด
เชิงคํานวณในการแกปญหา หรือ
การทํางานท่ีพบในชีวิตจริง

๔ ๒๐

๓ Infographic ว๔.๒ ม.๒/๔ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยาง
ปลอดภัย มีความรับผิดชอบ สราง
และแสดงสิทธิในการเผยแพร
ผลงาน

๒ ๑๐

๔ Programing
Language

ว๔.๒ ม.๒/๑ ออกแบบอัลกอริทึมท่ีใชแนวคิด
เชิงคํานวณในการแกปญหา หรือ
การทํางานท่ีพบในชีวิตจริง

๔ ๒๐

ว๔.๒ ม.๒/๒ ออกแบบและเขียนโปรแกรมท่ีใช
ตรรกะและฟงกชันในการ
แกปญหา

๔ ๒๐

๕ ค.ป.ส.โชว ว๔.๒ ม.๒/๔ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยาง
ปลอดภัย มีความรับผิดชอบ สราง
และแสดงสิทธิในการเผยแพร
ผลงาน

๒ ๑๐

รวม ๔ ตัวชี้วัด ๒๐ ๑๐๐



๑๐๗

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ว๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร ๕ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ภาคเรียนท่ี ๑ เวลา ๖๐ ช่ัวโมง ๑.๕ หนวยกิต

ศึกษาเขาใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธระหวางสิ่งไมมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และ
ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศ การถายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลง
แทนท่ีในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปญหาและผลกระทบท่ีมีตอทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมรูปแบบความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตรูปแบบตาง ๆ ในแหลงท่ีอยูเดียวกัน การ
ถายทอดพลังงานในสายใยอาหาร ความสัมพันธของผูผลิต ผูบริโภค และผูยอยสลายสารอินทรียใน
ระบบนิเวศ การสะสมสารพิษในสิ่งมีชีวิตในโซอาหาร ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดลอมใน
ระบบนิเวศ โดยไมทําลายสมดุล กระบวนการและความสําคัญของการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
สารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมท่ีมีผลตอสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและ
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธระหวาง ยีน ดีเอ็นเอ และโครโมโซม การถายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมจากการผสมโดยพิจารณาลักษณะเดียวท่ีแอลลีลเดนขมแอลลีลดอยอยางสมบูรณ การเกิดจีโน
ไทปและฟโนไทปของลูกและคํานวณอัตราสวนการเกิดจีโนไทปและฟโนไทปของรุนลูก ความแตกตาง
ของการแบงเซลลแบบไมโทซิสและไมโอซิส การเปลี่ยนแปลงของยีนหรือโครโมโซมอาจทําใหเกิดโรคทาง
พันธุกรรม พรอมท้ังยกตัวอยางโรคทางพันธุกรรม ประโยชนของความรูเรื่องโรคทางพันธุกรรม การใช
ประโยชนจากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม และผลกระทบท่ีอาจมีตอมนุษยและสิ่งแวดลอม ประโยชนและ
ผลกระทบของสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมท่ีอาจมีตอมนุษยและสิ่งแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพ
ในระดับชนิดสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศตาง ๆความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพท่ีมีตอการรักษา
สมดุลของระบบนิเวศและตอมนุษยแสดงความตระหนักในคุณคาและความสําคัญของความหลากหลาย
ทางชีวภาพ โดยมีสวนรวมในการดูแลรักษาความหลากหลายทางชีวภาพกระบวนการและความสําคัญ
ของการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมท่ีมีผลตอ
สิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต

โดยใชทักษะกระบวนการ อธิบาย ใช สรางแบบจําลอง คิดอยางมีวิจารณญาณ เสนอแนะ
แนวทาง วัด สืบคน เขียนแผนภาพ ออกแบบการทดลอง ทดลอง บรรยาย คํานวณ เขียน ระบุ เขียน
สมการขอความ เปรียบเทียบ บอก

เพ่ือใหผูเรียนเกิดความรูความสามารถในการคิด ความสามารถในการใชทักษะชีวิต ตลอดจนมี
เจตคติท่ีดีวิทยาศาสตร
ตัวช้ีวัด

ว ๑.๑ม.๓/๑ – ม.๓/๖ ว ๑.๓ม.๓/๑ – ม.๓/๑๑ว ๒.๑ม.๓/๑ – ม.๓/๘
รวม ๒๕ ตัวช้ีวัด



๑๐๘

โครงสรางรายวิชา
ว๒๓๑๐๑ รายวิชาวิทยาศาสตร ๕ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ภาคเรียนท่ี ๑ เวลา ๖๐ ช่ัวโมง จํานวน ๑.๕ หนวยกิต

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวช้ีวัด

สาระสําคัญ เวลา
(ช.ม.)

น้ําหนัก
(คะแนน)

๑ ระบบ
นิเวศ

ว๑.๑ ม.๓/๑
ว๑.๑ ม.๓/๒

- ระบบนิเวศประกอบดวยองคประกอบท่ีมี
ชีวิต เชน พืช สัตว จุลินทรีย และ
องคประกอบท่ีไมมีชีวิต เชน แสง น้ํา
อุณหภูมิ แรธาตุ แกส องคประกอบเหลานี้มี
ปฏิสัมพันธกัน เชน พืชตองการแสง น้ํา
และแกสคารบอนไดออกไซดในการสราง
อาหาร สัตวตองการอาหาร และ
สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมในการดํารงชีวิต
เชน อุณหภูมิ ความชื้น องคประกอบท้ังสอง
สวนนี้จําตองมีความสัมพันธกันอยาง
เหมาะสม ระบบนิเวศจึงจะสามารถคงอยู
ตอไปได
- สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธกันใน
รูปแบบตาง ๆ เชน ภาวะพ่ึงพากัน ภาวะอิง
อาศัย ภาวะเหยื่อกับผูลา ภาวะปรสิต
- สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันท่ีอาศัยอยูรวมกันใน
แหลงท่ีอยูเดียวกัน ในชวงเวลาเดียวกัน
เรียกวาประชากร

๕ ๘

๒ การ
ถายทอด
พลังงาน

ว๑.๑ ม.๓/๓
ว๑.๑ ม.๓/๔
ว๑.๑ ม.๓/๕
ว๑.๑ ม.๓/๖

- กลุมสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศแบงตามหนาท่ี
ไดเปน ๓ กลุม ไดแก ผูผลิต ผูบริโภค และ
ผูยอยสลายสารอินทรีย สิ่งมีชีวิตท้ัง ๓ กลุม
นี้ มีความสัมพันธกัน ผูผลิตเปนสิ่งมีชีวิตท่ี
สรางอาหารไดเอง โดยกระบวนการ
สังเคราะหดวยแสง ผูบริโภค เปนสิ่งมีชีวิตท่ี
ไมสามารถสรางอาหารไดเอง และตองกิน
ผูผลิตหรือสิ่งมีชีวิตอ่ืนเปนอาหาร เม่ือผูผลิต
และผูผลิตและผูบริโภคตายลง จะถูกยอย
โดยผูยอยสลายสารอินทรียซึ่งจะเปลี่ยน
สารอินทรียเปนสารอนินทรียกลับคืนสู
สิ่งแวดลอม ทําใหเกิดการหมุนเวียนสาร
เปนวัฏจักร

๙ ๑๖



๑๐๙

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวช้ีวัด

สาระสําคัญ เวลา
(ช.ม.)

น้ําหนัก
(คะแนน)

๒ การ
ถายทอด
พลังงาน

จํานวนผูผลิต ผูบริโภค และผูยอยสลาย
สารอินทรียจะตองมีความเหมาะสม จึงทําให
กลุมสิ่งมีชีวิตอยูไดอยางสมดุล
- พลังงานถูกถายทอดจากผูผลิตไปยังผูบริโภค
ลําดับตาง ๆ รวมท้ังผูยอยสลายอินทรียใน
รูปแบบสายใยอาหาร ท่ีประกอบดวย โซอาหาร
หลายโซท่ีสัมพันธกัน ในการถายทอดพลังงาน
ในโซอาหาร พลังงานท่ีถูกถายทอดไปจะลดลง
เรื่อย ๆ ตามลําดับของการบริโภค
- การถายทอดพลังงานในระบบนิเวศ อาจทําให
มีสารพิษสะสมอยูในสิ่งมีชีวิตได จนอาจ
กอใหเกิดอันตรายตอสิ่งมีชีวิต และทําลาย
สมดุลในระบบนิเวศใหเกิดความสมดุล และคง
อยูตลอดไปจึงเปนสิ่งสําคัญ

๙ ๑๖

๓ โครโมโซม
ยีน ดีเอ็นเอ

ว ๑.๓ ม.๓/๑ - ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตสามารถ
ถายทอดจากรุนหนึ่งไปยังอีกรุนหนึ่งได โดยมี
ยีนเปนหนวยควบคุมลักษณะทางพันธุกรรม
- โครโมโซมประกอบดวย ดีเอ็นเอ และโปรตีน
ขดอยูในนิวเคลียส ยีน ดีเอ็นเอ และโครโมโซม
มีความสัมพันธกัน โดยบางสวนของดีเอ็นเอ ทํา
หนาท่ีเปนยีนท่ีกําหนดลักษณะของสิ่งมีชีวิต
- สิ่งมีชีวิตท่ีมีโครโมโซม ๒ ชดุ โครโมโซมท่ีเปน
คูกัน มีการเรียงลําดับของยีนบนโครโมโซม
เหมือนกัน เรียกวา ฮอมอโลกัสโครโมโซม ยีน
หนึ่งท่ีอยูบนคูฮอมอโลกัสโครโมโซม อาจมี
รูปแบบแตกตางกัน เรียกแตละรูปแบบแตกตาง
กัน เรียกแตละรูปแบบของยีนท่ีตางกันนี้วา
แอลลีล ซึ่งการเขาคูกันของแอลลีล ตาง ๆ อาจ
สงผลทําใหสิ่งมีชีวิตมีลักษณะท่ี
แตกตางกันได
- สิ่งมีชีวิตแตละชนิดมีจํานวนโครโมโซมคงท่ี
มนุษยมีจํานวนโครโมโซม ๒๓ คู เปนออโตโซม
๒๒ คู และโครโมโซมเพศ ๑ คู เพศหญิงมี
โครโมโซมเพศเปน XX เพศชายมีโครโมโซมเพศ
เปน XY

๓ ๔



๑๑๐

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวช้ีวัด

สาระสําคัญ เวลา
(ช.ม.)

น้ําหนัก
(คะแนน)

๔ การ
ถายทอด
ลักษณะทาง
พันธุกรรม

ว ๑.๓ ม.๓/๒
ว ๑.๓ ม.๓/๓

- เมนเดลไดศึกษาการถายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมของตนถ่ัวชนิดหนึ่ง และนํามาสู
หลักการพ้ืนฐานของการถายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
- สิ่งมีชีวิตท่ีมีโครโมโซมเปน ๒ ชุด ยีนแตละ
ตําแหนงบน
ฮอมอโลกัสโครโมโซมมี ๒ แอลลีล โดยแอล
ลีลหนึ่งมาจากพอ และอีกแอลลีลมาจากแม
ซึ่งอาจมีรูปแบบเดียวกัน หรือแตกตางกัน
แอลลีลท่ีแตกตางกันนี้ แอลลีลหนึ่งอาจมีการ
แสดงออกขมอีกแอลลีลนั้นวาเปนแอลลีลเดน
สวนแอลลีลท่ีถูกขมอยางสมบูรณเรียกวาเปน
แอลลีลดอย- เม่ือมีการสรางเซลลสืบพันธุ
แอลลีลท่ีเปนคูกันในแตละฮอมอโลกัส
โครโมโซมจะแยกจากกันไปสูเซลลสืบพันธุแต
ละเซลล โดยแตละเซลลสืบพันธุจะไดรับเพียง
๑ แอลลีล และจะมาเขาคูกับแอลลีลท่ี
ตําแหนงเดียวกันของอีกเซลลสืบพันธุหนึ่ง
เม่ือเกิดการปฏิสนธิ จนเกิดเปนจีโนไทปและ
แสดงฟโนไทปในรุนลูก

๕ ๘

๕ การแบง
เซลล

ว ๑.๓ ม.๓/๔ - กระบวนการแบงเซลลของสิ่งมีชีวิตมี ๒
แบบ คือ ไมโทซิส และไมโอซิส
- ไมโอซิส เปนการแบงเซลลเพ่ือเพ่ิมจํานวน
เซลลรางกาย ผลจากการแบงจะไดเซลลใหม
๒ เซลลท่ีมีลักษณะและจํานวนโครโมโซม
เหมือนเซลลตั้งตน
- ไมโอซิส เปนการแบงเซลลเพ่ือสรางเซลล
สืบพันธุ ผลจากการแบงจะไดเซลลใหม ๔
เซลล ท่ีมีจํานวนโครโมโซมเปนครึ่งหนึ่งของ
เซลลตั้งตน เม่ือเกิดการปฏิสนธิของเซลล
สืบพันธุ ลูกจะไดรับการถายทอดโครโมโซม
ชุดหนึ่งจากพอและอีกชุดหนึ่งจากแม จึงเปน
ผลใหรุนลูกมีจํานวนโครโมโซมเทากับรุนพอ
แมและจะคงท่ีในทุก ๆ รุน

๒ ๔



๑๑๑

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวช้ีวัด

สาระสําคัญ เวลา
(ช.ม.)

น้ําหนัก
(คะแนน)

๖ โรคทาง
พันธุกรรม

ว ๑.๓ ม.๓/๕
ว ๑.๓ ม.๓/๖

- การเปลี่ยนแปลงของยีนหรือโครโมโซม
สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะทาง
พันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต เชน โรคธาลัสซีเมีย
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของยีน กลุม
อาการดาวนเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
จํานวนโครโมโซม
- โรคทางพันธุกรรมสามารถถายทอดจาก
พอแมไปสูลูกได ดังนั้นกอนแตงงานและมี
บุตรจึงควรปองกัน โดยการตรวจและ
วินิจฉัยภาวะเสี่ยงจากการถายทอดโรคทาง
พันธุกรรม

๕ ๘

๗ สิ่งมีชีวิตดัด
แปร
พันธุกรรม

ว ๑.๓ ม.๓/๗
ว ๑.๓ ม.๓/๘

- มนุษยเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
ตามธรรมชาติ เพ่ือใหไดสิ่งมีชีวิตท่ีมีลักษณะ
ตามตองการ เรียกสิ่งมีชีวิตนี้วา สิ่งมีชีวิตดัด
แปรพันธุกรรม
- ในปจจุบันมนุษยมีการใชประโยชนจาก
สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมเปนจํานวนมาก
เชน การผลิตอาหาร การผลิตยารักษาโรค
การเกษตร อยางไรก็ดี สังคมยังมีความ
กังวลเก่ียวกับผลกระทบของสิ่งมีชีวิตดัด
แปรพันธุกรรมท่ีมีตอสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดลอม ซึ่งยังทําการติดตามศึกษา
ผลกระทบดังกลาว

๕ ๘

๘ ความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ

ว ๑.๓ ม.๓/๙
ว ๑.๓ ม.๓/๑๐
ว ๑.๓ ม.๓/๑๑

- ความหลากหลายทางชีวภาพ มี ๓ ระดับ
ไดแก ความหลากหลายของระบบนิเวศ
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต และความ
หลากหลายทางพันธุกรรม ความหลาย
หลายทางชีวภาพนี้มีความสําคัญตอการ
รักษาสมดุลของระบบนิเวศ ระบบนิเวศท่ีมี
ความหลากหลายทางชีวภาพต่ํากวา
นอกจากนี้ความหลากหลายทางชีวภาพยังมี
ความสําคัญตอมนุษยในดานตาง ๆ เชน ใช
เปนอาหาร ยากรักษาโรค วัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมตาง ๆ ดังนั้น จึงเปนหนาท่ี
ของทุกคนในการดูแลรักษาความ
หลากหลายทางชีวภาพใหคงอยู

๖ ๑๒



๑๑๒

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวช้ีวัด

สาระสําคัญ เวลา
(ช.ม.)

น้ําหนัก
(คะแนน)

๙ สมบัติทาง
กายภาพ
ของสสาร

ว ๒.๑ ม.๓/๑
ว ๒.๑ ม.๓/๒

- พอลิเมอร เซรามิกส  และวัสดุผสม เปน
วัสดุท่ีใชมากในชีวิตประจําวัน
- พอลิเมอรเปนสารประกอบโมเลกุลใหญ ท่ี
เกิดจากโมเลกุลจํานวนมากรวมตัวกันทาง
เคมี เชน พลาสติก ยาง เสนใย ซึ่งเปนพอลิ
เมอรท่ีข้ึนรูปเปนรูปทรงตาง ๆ ได ยาง
ยืดหยุนได สวนเสนใยเปนพอลิเมอรท่ี
สามารถดึงเปนเสนยาวได พอลิเมอรจึงใช
ประโยชนไดแตกตางกัน
- เซรามิกสเปนวัสดุท่ีผลิตจาก ดิน หิน
ทราย และแรธาตุตาง ๆ จากธรรมชาติ และ
สวนมากจะผานการเผาท่ีอุณหภูมิสูง เพ่ือให
ไดเนื้อสารท่ีแข็งแรง เซรามิกสสามารถทํา
เปนรูปทรงตางๆ ได สมบัติท่ัวไปของเซรา
มิกสจะแข็ง ทนตอการสึกกรอนและเปราะ
สามารถนําไปใชประโยชนได เชน ภาชนะท่ี
เปนเครื่องปนดินเผา ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
- วัสดุผสมเปนวัสดุท่ีเกิดจากวัสดุตั้งแต ๒
ประเภท ท่ีมีสมบัติแตกตางกันมารวมกัน
เพ่ือนําไปใชประโยชนไดมากข้ึน เชน เสื้อ
กันฝนบางชนิด เปนวันดุผสมระหวางผากับ
ยาง คอนกรีตเสริมเหล็กเปนวัสดุผสม
ระหวางคอนกรีตกับเหล็ก
- วัสดุบางชนิดสลายตัวยาก เชน พลาสติก
การใชวันดุอยางฟุมเฟอยและไมระมัดระวัง
อาจกอปญหาตอสิ่งแวดลอม

๕ ๘

๑๐ การ
เกิดปฏิกิริยา
เคมี

ว ๒.๑ ม.๓/๓
ว ๒.๑ ม.๓/๔
ว ๒.๑ ม.๓/๕

- การเกิดปฏิกิริยาเคมีปรือการเปลี่ยนแปลง
ทางเคมีของสาร เปนการเปลี่ยนแปลงท่ีทํา
ใหเกิดสารใหม โดยสารท่ีเขาทําปฏิกิริยา
เรียกวา ผลิตภัณฑ การเกิดปฏิกิริยาเคมี
สามารถเขียนแทนไดดวยสมการขอความ

๘ ๑๒



๑๑๓

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวช้ีวัด

สาระสําคัญ เวลา
(ช.ม.)

น้ําหนัก
(คะแนน)

- การเกิดปฏิกิริยาเคมี อะตอมของสารตั้ง
ตนจะมีการจัดเรียงตัวใหม ไดเปนผลิตภัณฑ
ซึ่งมีสมบัติแตกตางจากสารตั้งตน โดย
อะตอมแตละชนิดกอนและหลังเกิดปฏิกิริยา
เคมีจํานวนเทากัน
- เม่ือเกิดปฏิกิริยาเคมี มวลรวมของสารตั้ง
ตนเทากับมวลรวมของผลิตภัณฑ ซึ่งเปนไป
ตามกฎทรงมวล
- เม่ือเกิดปฏิกิริยาเคมี มีการถายโอนความ
รอน ควบคูไปกับการจัดเรียงตัวใหมของ
อะตอมของสารปฏิกิริยาท่ีมีการถายโอน
ความรอนจากสิ่งแวดลอมเขาสูระบบเปน
ปฏิกิริยาดูดความรอน ปฏิกิริยาท่ีมีแรถาย
โอนความรอนจากระบบออกสูสิ่งแวดลอม
เปนปฏิกิริยาคายความรอน โดยใชเครื่องมือ
ท่ีเหมาะสมในการวัดอุณหภูมิ

๑๑ ปฏิกิริยาท่ี
พบใชีวิตป
ระจําวัน

ว ๒.๑ ม.๓/๖
ว ๒.๑ ม.๓/๗
ว ๒.๑ ม.๓/๘

- ปฏิกิริยาเคมีท่ีพบในชีวิตประจําวันมีหลาย
ชนิด เชน ปฏิกิริยาการเผาไหม การเกิด
สนิมของเหล็ก ปฏิกิริยาของกระกับโลหะ
ปฏิกิริยาของกรดกับเบส ปฏิกิริยาของเบส
กับโลหะ การเกิดฝนกรด การสังเคราะห
ดวยแสง ปฏิกิริยาเคมีสามารถเขียนแทนได
ดวยสมการขอความ ซึ่งแสดงชื่อของสารตั้ง
ตนและผลิตภัณฑ เชน
เชื้อเพลิง + ออกซิเจน
คารบอนไดออกไซด + น้ํา ปฏิกิริยาการเผา
ไหมเปนปฏิกิริยาระหวางสารกับออกซิเจน
สารท่ีเกิดปฏิกิริยาการเผาไหม สวนใหญเปน
สารประกอบท่ีมีคารบอนและไฮโดรเจนเปน
องคประกอบ ซึ่งถาเกิดการเผาไหมอยาง
สมบูรณ จะไดผลิตภัณฑเปน
คารบอนไดออกไซดและน้ํา

๗ ๑๒



๑๑๔

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวช้ีวัด

สาระสําคัญ เวลา
(ช.ม.)

น้ําหนัก
(คะแนน)

- การเกิดสนิมของเหล็ก เกิดจากปฏิกิริยา
เคมีระหวางเหล็ก น้ําและออกซิเจน ได
ผลิตภัณฑเปนสนิมของเหล็ก
- ปฏิกิริยาการเผาไหมและการเกิดสนิมของ
เหล็กเปนปฏิกิริยาระหวางสารตาง ๆ กับ
ออกซิเจน
- ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะ กรอทําปฏิกิริยา
กับโลหะไดหลายชนิด ไดผลิตภัณฑเปนเกลือ
ของโลหะและแกสไฮโดรเจน
- ปฏิกิริยาของกกรดกับสารประกอบ
คารบอเนตไดผลิตภัณฑเปนแกส
คารบอนไดออกไซด เกลือของโลหะ และน้ํา
- ปฏิกิริยาของกรดและเบส ไดผลิตภัณฑเปน
เกลือของโลหะและน้ํา หรืออาจไดเพียงเกลือ
ของโลหะ
- ปฏิกิริยาของเบสกับโลหะบางชนิด ได
ผลิตภัณฑเปนเกลือของเบสและแกส
ไฮโดรเจน
- การเกิดฝนกรด เปนผลจากปฏิกิริยา
ระหวางน้ําฝนกับออกไซดของไนโตรเจน
หรือออกไซดของซัลเฟอร ทําใหน้ําฝนมี
สมบัติเปนกรด

๑๑ ปฏิกิริยาท่ี
พบใน
ชีวิตประจําวั
น

ว ๒.๑ ม.๓/๖
ว ๒.๑ ม.๓/๗
ว ๒.๑ ม.๓/๘

- การสังเคราะหดวยแสงของพืช เปน
ปฏิกิริยาระหวางแกสคารบอนไดออกไซดกับ
น้ํา โดยมีแสงชวยในการเกิดปฏิกิริยา ได
ผลิตภัณฑเปนน้ําตาลกลูโคสและออกซิเจน
- ปฏิกิริยาเคมีท่ีพบในชีวิตประจําวันมีท้ัง
ประโยชนและโทษตอสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดลอม จึงตองระมัดระวังผลจาก
ปฏิกิริยาเคมี ตลอดจนรูจักวิธีปองกันและ
แกปญหาท่ีเกิดจากปฏิกิริยาเคมีท่ีพบใน
ชีวิตประจําวัน

๗ ๑๒



๑๑๕

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวช้ีวัด

สาระสําคัญ เวลา
(ช.ม.)

น้ําหนัก
(คะแนน)

- ความรูเก่ียวกับปฏิกิริยาเคมี สามารถ
นําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน และ
สามารถบูรณาการกับคณิตศาสตร
เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร เพ่ือใช
ปรับปรุงผลิตภัณฑใหมีคุณภาพตามตองการ
หรืออาจสรางนวัตกรรมเพ่ือปองกันและ
แกปญหาท่ีเกิดข้ึนจากปฏิกิริยาเคมี เชน การ
เปลี่ยนแปลงพลังงานความรอนอัน
เนื่องมาจากปฏิกิริยาเคมี การเพ่ิมปริมาณ
ผลผลิต

รวม ๑๑
หนวยการเรียนรู

จํานวน ๒๕
ตัวช้ีวัด

๖๐ ๑๐๐



๑๑๖

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ว๒๓๑๐๒ วิทยาศาสตร ๖ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ภาคเรียนท่ี ๒ เวลา ๖๐ ช่ัวโมง ๑.๕ หนวยกิต

ศึกษาสมบัติของสสาร องคประกอบของสสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของสสารกับ
โครงสรางและแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาคหลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร
การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี สมบัติทางกายภาพและการใชประโยชนวัสดุประเภทพอลิ
เมอร เซรามิกส และวัสดุ การเกิดปฏิกิริยาเคมีรวมถึงการจัดเรียงตัวใหมของอะตอมเม่ือเกิดปฏิกิริยาเคมี
กฎทรงมวล ปฏิกิริยาดูด
ความรอน และปฏิกิริยาคายความรอน ปฏิกิริยาการเกิดสนิมของเหล็ก ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะ
ปฏิกิริยาของเบสกับโลหะ และอธิบายปฏิกิริยาการเผาไหม การเกิดฝนกรด การสังเคราะหดวยแสง วิธี
แกปญหาในชีวิตประจําวัน โดยใชความรูเก่ียวกับปฏิกิริยาเคมี โดยบูรณาการวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร ความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถายโอนพลังงาน
ปฏิสัมพันธระหวางสสารและพลังงาน ปรากฏการณท่ีเก่ียวของกับเสียง แสง และคลื่นแมเหล็กไฟฟา
การเปลี่ยนแปลงและการถายโอนพลังงานปฏิสัมพันธระหวางสสารและพลังงาน ปรากฏการณท่ี
เก่ียวของกับเสียง แสง และคลื่นแมเหล็กไฟฟา ความสัมพันธระหวางความตางศักย กระแสไฟฟา และ
ความตานทานการทํางานของชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสอยางงายในวงจรพลังงานไฟฟาคํานวณคาไฟฟาการ
เลือกใชเครื่องใชไฟฟาการเกิดคลื่น สวนประกอบของคลื่นคลื่นแมเหล็กไฟฟาและสเปกตรัม
แมเหล็กไฟฟาในชีวิตประจําวันกฎการสะทอนของแสงการเคลื่อนท่ีของแสง แสดงการเกิดภาพจาก
กระจกเงาการหักเหของแสงเม่ือผานตัวกลางโปรงใส การกระจายแสงของแสงขาวเม่ือผานปริซึมการ
เคลื่อนท่ีของแสงแสดงการเกิดภาพจากเลนสบางปรากฏการณท่ีเก่ียวกับแสง และการทํางานของทัศน
อุปกรณความสวางของแสงกระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแลกซี ดาวฤกษ และระบบ
สุริยะ รวมท้ังปฏิสัมพันธภายในระบบสุริยะท่ีสงผลตอสิ่งมีชีวิต การโคจรของดาวเคราะหรอบดวงอาทิตย
ดวยแรงโนมถวงการเกิดฤดู และการเคลื่อนท่ีปรากฏของดวงอาทิตยการเกิดขางข้ึน ขางแรม การ
เปลี่ยนแปลงเวลาการข้ึนและตกของดวงจันทร และการเกิดน้ําข้ึนน้ําลงการใชประโยชนของเทคโนโลยี
อวกาศ และยกตัวอยางความกาวหนาของ โครงการสํารวจอวกาศ

โดยใชทักษะกระบวนการ อธิบาย ใช สรางแบบจําลอง คิดอยางมีวิจารณญาณ เสนอแนะ
แนวทาง วัด สืบคน เขียนแผนภาพ ออกแบบการทดลอง ทดลอง บรรยาย คํานวณ เขียน ระบุ เขียน
สมการขอความ เปรียบเทียบ บอก

เพ่ือใหผูเรียนเกิดความรูความสามารถในการคิด ความสามารถในการใชทักษะชีวิต ตลอดจนมี
เจตคติท่ีดีวิทยาศาสตร
ตัวช้ีวัด

ว ๒.๓ม.๓/๑– ม.๓/๒๑ว ๓.๑ม.๓/๑– ม.๓/๕
รวม ๒๕ ตัวช้ีวัด



๑๑๗

โครงสรางรายวิชา
ว๒๓๑๐๑ รายวิชาวิทยาศาสตร ๖ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ภาคเรียนท่ี ๒ เวลา ๖๐ ช่ัวโมง จํานวน ๑.๕ หนวยกิต

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวช้ีวัด

สาระสําคัญ เวลา
(ช.ม.)

น้ําหนัก
(คะแนน)

๑ กระแสไฟฟา
ความตาง
ศักยไฟฟา
ความ
ตานทาน
ไฟฟา

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

- เม่ือตอวงจรไฟฟาครบวงจรจะมี
กระแสไฟฟาออกจากข้ัวบวกผานวงจรไฟฟา
ไปยังข้ัวลบของแกลงกําเนิดไฟฟา ซึ่งวัดคาได
จากแอมมิเตอร
- คาท่ีบอกความแตกตางของพลังงานไฟฟา
ตอหนวยประจุระหวางจุด ๒ จุด เรียกวา
ความตางศักยซึ่งวัดคาไดจากโวลตมิเตอร
- ขนาดของกระแสไฟฟามีคาแปรผันตรงกับ
ความตางศักยระหวางปลายท้ังสองของตัวนํา
โดยอัตราสวนระหวางความตางศักยและ
กระแสไฟฟามีคาคงท่ี เรียกคาคงท่ีนี้วา ความ
ตานทาน
- ในวงจรไฟฟาประกอบดวยแหลงกําเนิด
ไฟฟา สายไฟฟา และอุปกรณไฟฟา แตละชิ้น
มีความตานทาน ในการตอ
ตัวตานทานหลายตัว มีท้ังตอแบบอนุกรมและ
แบบขนาน
- การตอตัวตานทานหลายตัวแบบอนุกรมใน
วงจรไฟฟา ความตางศักยท่ีครอมตัวตานทาน
แตละตัวมีคาเทากับผลรวมของความตางศักย
ท่ีครอมตัวตานทานแตละตัว โดยกระแสไฟฟา
ท่ีผานตัวตานทานแตละตัวมีคาเทากัน
- การตอตัวตานทานหลายตัวแบบขนานใน
วงจรไฟฟา กระแสไฟฟาท่ีผานวงจรมีคา
เทากับผลรวมของกระแสไฟฟาท่ีผานตัว
ตานทานแตละตัว โดยความตางศักยท่ีครอม
ตัวตานทานแตละตัวมีคาเทากัน

๑๒ ๒๐



๑๑๘

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวยการ
เรียนรู

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวช้ีวัด

สาระสําคัญ เวลา
(ช.ม.)

น้ําหนัก
(คะแนน)

๒ อิเล็กทรอ
นิกส

ว ๒.๓ ม.๓/๖
ว ๒.๓ ม.๓/๗

- ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสมีหลายชนิด เชน ตัว
ตานทาน ไดโอด ทรานซิสเตอร ตัวเก็บประจุ
โดยชิ้นสวนแตละชนิดทําหนาท่ีแตกตางกัน
เพ่ือใหวงจรทํางานไดตามตองการ
- ตัวตานทานทําหนาท่ีควบคุมปริมาณ
กระแสไฟฟาในงงจรไฟฟาผานทางงเดียว ตัว
เก็บประจุทําหนาท่ีเก็บและคายประจุไฟฟา

๔ ๘

๒ อิเล็กทรอ
นิกส

ว ๒.๓ ม.๓/๖
ว ๒.๓ ม.๓/๗

- เครื่องใชไฟฟาอยางงายประกอบดวย
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสหลายชนิดท่ีทํางาน
รวมกัน การตอวงจรอิเล็กทรอนิกส โดย
เลือกใชชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสท่ีเหมาะสมตาม
หนาท่ีของชิ้นสวนนั้น ๆ จะสามารถทําให
วงจรฟาทํางานไดตามตองการ

๔ ๗

๓ เครื่องใชไฟฟา ว ๒.๓ ม.๓/๘
ว ๒.๓ ม.๓/๙

- เครื่องใชไฟฟาจะมีคากําลังไฟฟาและความ
ตางศักย กํากับไว กําลังไฟฟามีหนวยเปนวัตต
ความตางศักย มีหนวยเปนโวลต คาไฟฟาสวน
ใหญคิดจากพลังงาน ไฟฟาท่ีใชท้ังหมด ซึ่งหา
ไดจากผลคูณของกําลังไฟฟา ในหนวย
กิโลวัตต กับเวลาในหนวยชั่วโมง พลังงาน
ไฟฟามีหนวยเปน กิโลวัตต ชั่วโมง หรือหนวย
- วงจรไฟฟาในบานมีการตอเครื่องใชไฟฟา
แบบขนาน เพ่ือใหความตางศักยเทากัน การ
ใชเครื่องใชไฟฟา ในชีวิตประจําวันตอง
เลือกใชเครื่องใชไฟฟาท่ีมี ความตางศักยและ
กําลังไฟฟาใหเหมาะกับการใชงาน และการใช
เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณไฟฟาตองใช อยาง
ถูกตอง ปลอดภัยและประหยัด

๕ ๘

๔ คลื่น ว ๒.๓ ม.๓/๑๐
ว ๒.๓ ม.๓/๑๑
ว ๒.๓ ม.๓/๑๒

- คลื่นเกิดจากการสงผานพลังงานโดยอาศัย
ตัวกลาง และไมอาศัยตัวกลาง  ในคลื่นกล
พลังงานจะถูกถายโอนผานตัวกลางโดย
อนุภาคของตัวกลางไมเคลื่อนท่ี ไปกับคลื่น
คลื่นท่ีแผออกมาจากแหลงกําเนิดคลื่น อยาง
ตอเนื่อง และมีรูปแบบท่ีซ้ํากัน บรรยายได
ดวย ความยาวคลื่น ความถ่ี แอมพลิจูด

๗ ๑๒



๑๑๙

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวช้ีวัด

สาระสําคัญ เวลา
(ช.ม.)

น้ําหนัก
(คะแนน)

- คลื่นแมเหล็กไฟฟาเปนคลื่นท่ีไมอาศัย
ตัวกลาง ในการเคลื่อนท่ี มีความถ่ีตอเนื่อง
เปนชวงกวางมาก เคลื่อนท่ีในสุญญากาศดวย
อัตราเร็วเทากัน แตจะ เคลื่อนท่ีดวยอัตราเร็ว
ตางกันในตัวกลางอ่ืน  คลื่นแมเหล็กไฟฟา
แบง ออกเปนชวงความถ่ีตาง ๆ เรียกวา
สเปกตรัมของคลื่นแมเหล็กไฟฟา แตละชวง
ความถ่ีมีชื่อเรียกตางกัน ไดแก คลื่นวิทยุ
ไมโครเวฟ อินฟราเรด แสงท่ีมองเห็น
อัลตราไวโอเลต รังสีเอกซ และรังสีแกมมา
ซึง่สามารถนําไปใชประโยชนได

๔ คลื่น ว ๒.๓ ม.๓/๑๐
ว ๒.๓ ม.๓/๑๑
ว ๒.๓ ม.๓/๑๒

- เลเซอรเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาท่ีมีความยาว
คลื่น เดียวเปนลําแสงขนานและมีความเขมสูง
นําไปใช ประโยชนในดานตาง ๆ เชน ดาน
การสื่อสารมีการใช เลเซอรสําหรับสง
สารสนเทศผานเสนใยนําแสง โดยอาศัย
หลักการการสะทอนกลับหมดของแสง  ดาน
การแพทยใชในการผาตัด
- คลื่นแมเหล็กไฟฟานอกจากจะสามารถ
นําไปใช ประโยชนแลว ยังมีโทษตอมนุษย
ดวย เชน ถํ้ามนุษย ไดรับรังสีอัลตราไวโอเลต
มากเกินไป อาจจะทําใหเกิด มะเร็งผิวหนัง
หรือถํ้าไดรังสีแกมมาซึ่งเปนคลื่น
แมเหล็กไฟฟาท่ีมีพลังงานสูงและสามารถทะลุ
ผาน เซลลและอวัยวะได อาจทําลายเนื้อเยื่อ
หรืออาจ ทําใหเสียชีวิตไดเม่ือไดรับรังสี
แกมมาในปริมาณสูง

๗ ๑๒

๕ แสง ว ๒.๓ ม.๓/๑๓
ว ๒.๓ ม.๓/๑๔
ว ๒.๓ ม.๓/๑๕
ว ๒.๓ ม.๓/๑๖
ว ๒.๓ ม.๓/๑๗
ว ๒.๓ ม.๓/๑๘
ว ๒.๓ ม.๓/๑๙
ว ๒.๓ ม.๓/๒๐

- เม่ือแสงตกกระทบวัตถุจะเกิดการสะทอนซึ่ง
เปนไป ตามกฎการสะทอนของแสง โดยรังสี
ตกกระทบ เสนแนวฉาก รังสีสะทอนอยูใน
ระนาบเดียวกัน และ มุมตกกระทบเทากับมุม
สะทอน ภาพจํากกระจกเงา เกิดจํากรังสี

๒๒ ๓๖



๑๒๐

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวช้ีวัด

สาระสําคัญ เวลา
(ช.ม.)

น้ําหนัก
(คะแนน)

ว ๒.๓ ม.๓/๒๑ สะทอนตัดกัน หรือตอแนวรังสีสะทอนให
ตัดกัน โดยถํ้ารังสีสะทอนตัดกันจริง จะ
เกิดภาพจริง  แตถํ้าตอแนวรังสีสะทอนให
ไปตัดกัน จะเกิด ภาพเสมือน
- เม่ือแสงเดินทางผานตัวกลางโปรงใสท่ี
แตกตางกัน เชน อากาศและน้ํา อากาศ
และแกว จะเกิดการหักเห หรืออาจเกิด
การสะทอนกลับหมดในตัวกลางท่ีแสงตก
กระทบ การหักเหของแสงผานเลนสทําให
เกิดภาพท่ีมีชนิดและขนาดตาง ๆ
- แสงขาวประกอบดวยแสงสีตาง ๆ เม่ือ
แสงขาวผาน ปริซึมจะเกิดการกระจาย
แสงเปนแสงสีตาง ๆ เรียกวา สเปกตรัม
ของแสงขาว เม่ือเคลื่อนท่ีในตัวกลางใด ๆ
ท่ีไมใชอากาศ จะมีอัตราเร็วตางกัน จึงมี
การหักเหตางกัน
- การสะทอนและการหักเหของแสง
นําไปใชอธิบาย ปรากฏการณท่ีเก่ียวกับ
แสง เชน รุง มิราจ

๕ แสง ว ๒.๓ ม.๓/๑๓
ว ๒.๓ ม.๓/๑๔
ว ๒.๓ ม.๓/๑๕
ว ๒.๓ ม.๓/๑๖
ว ๒.๓ ม.๓/๑๗
ว ๒.๓ ม.๓/๑๘
ว ๒.๓ ม.๓/๑๙
ว ๒.๓ ม.๓/๒๐
ว ๒.๓ ม.๓/๒๑

- ในการมองวัตถุ เลนสตาจะถูกปรับโฟกัส
เพ่ือให เกิดภาพชัดท่ีจอตา ความบกพรอง
ทางสายตา เชน สายตาสั้นและสายตายาว
เปนเพราะตําแหนงท่ีเกิด ภาพไมไดอยูท่ี
จอตําพอดี จึงตองใชเลนสในการแกไข
เพ่ือชวยใหมองเห็นเหมือนคนสายตาปกติ
โดยคน สายตาสั้นใชเลนสเวา สวนคน
สายตายาวใชเลนสนูน

๒๒ ๓๖



๑๒๑

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวช้ีวัด

สาระสําคัญ เวลา
(ช.ม.)

น้ําหนัก
(คะแนน)

- ความสวางของแสงมีผลตอดวงตามนุษย
การใช สายตาในสภาพแวดลอมท่ีมีความ
สวางไมเหมาะสม จะเปนอันตรายตอ
ดวงตา เชน การดูวัตถุในท่ีมี ความสวาง
มากหรือนอยเกินไป การจองดู
หนาจอภาพ เปนเวลานาน ความสวางบน
พ้ืนท่ีรับแสงมีหนวยเปน ลักซ ความรู
เก่ียวกับความสวางสามารถนํามาใชจัด
ความสวางใหเหมาะสมกับการทํากิจกรรม
ตาง ๆ

๖ ระบบสุริยะ ว ๓.๑ ม.๓/๑
ว ๓.๑ ม.๓/๒
ว ๓.๑ ม.๓/๓

- ในระบบสุริยะมีดวงอาทิตยเปน
ศูนยกลางโดยมี ดาวเคราะหและบริวาร
ดาวเคราะหแคระ  ดาวเคราะหนอย  ดาว
หาง และอ่ืน ๆ เชน  วัตถุคอยเปอร โคจร
อยูโดยรอบ ซึ่งดาวเคราะห และวัตถุ
เหลานี้โคจรรอบดวงอาทิตยดวยแรงโนม
ถวง แรงโนมถวงเปนแรงดึงดูดระหวาง
วัตถุสองวัตถุ โดยเปนสัดสวนกับผลคูณ
ของมวลท้ังสอง และเปน สัดสวนผกผัน
กับกําลังสองของระยะทางระหวางวัตถุ
ท้ังสอง แสดงไดโดยสมการ F= (Gm๑ m
๒) / r๒ เม่ือ F แทนความโนมถวงระหวาง
มวลท้ังสอง G แทนคํ่านิจ โนมถวงสํากล
m๑ แทนมวลของวัตถุแรก m๒ แทน มวล
ของวัตถุท่ีสอง  และ r แทนระยะหาง
ระหวางวัตถุท้ังสอง

๗ ๑๒



๑๒๒

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวช้ีวัด

สาระสําคัญ เวลา
(ช.ม.)

น้ําหนัก
(คะแนน)

- การท่ีโลกโคจรรอบดวงอาทิตยในลักษณะ
ท่ีแกนโลก เอียงกับแนวตั้งฉากของระนาบ
ทางโคจร ทําใหสวนตาง ๆ บนโลกไดรับ
ปริมาณแสงจากดวงอาทิตย แตกตางกันใน
รอบป เกิดเปนฤดู กลางวันกลางคืนยาว ไม
เทากัน และตําแหนงการข้ึนและตกของดวง
อาทิตย ท่ีขอบฟาและเสนทางการข้ึนและ
ตกของดวงอาทิตย เปลี่ยนไปในรอบป ซึ่ง
สงผลตอการดํารงชีวิต

๖ ระบบสุริยะ ว ๓.๑ ม.๓/๑
ว ๓.๑ ม.๓/๒
ว ๓.๑ ม.๓/๓

- ดวงจันทรโคจรรอบโลก โลกและดวง
จันทรโคจร รอบดวงอาทิตย ดวงจันทรรับ
แสงจํากดวงอาทิตย ครึ่งดวงตลอดเวลา เม่ือ
ดวงจันทรโคจรรอบโลกไดหัน สวนสวาง
มายังโลกแตกตางกัน จึงทําใหคนบนโลก
สังเกตสวนสวางของดวงจันทรแตกตางไปใน
แตละวัน เกิดเปนขางข้ึนขางแรม
- ดวงจันทรโคจรรอบโลกในทิศทางเดียวกัน
กับท่ีโลก หมุนรอบตัวเอง จึงทําใหเห็นดวง
จันทรข้ึนช้ําไป ประมาณวันละ ๕๐ นาที
- แรงโนมถวงท่ีดวงจันทร ดวงอาทิตย
กระทําตอโลก ทําใหเกิดปรากฏการณน้ําข้ึน
น้ําลง ซึ่งสงผลตอ สิ่งแวดลอมและสิ่งมีชีวิต
บนโลก วันท่ีน้ํามีระดับ การข้ึนสูงสุดและลง
ต่ําสุดเรียกวันน้ําเกิด สวนวันท่ีระดับน้ํามี
การข้ึนและลงนอยเรียก วันน้ําตาย โดย วัน
น้ําเกิดน้ําตายมีความสัมพันธกับขางข้ึน
ขางแรม

๗ ๑๒



๑๒๓

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวช้ีวัด

สาระสําคัญ เวลา
(ช.ม.)

น้ําหนัก
(คะแนน)

๗ เทคโนโลยี
อวกาศ

ว ๓.๑ ม.๓/๔ - เทคโนโลยีอวกาศไดมีบทบาทตอการ
ดํารงชีวิตของ มนุษยในปจจุบันมากมาย
มนุษยไดใชประโยชนจาก เทคโนโลยีอวกาศ
เชนระบบนําทางดวยดาวเทียม (GNSS) การ
ติดตามพายุ สถานการณไฟปา ดาวเทียม ชวย
ภัยแลง การตรวจคราบน้ํามันในทะเล

๓ ๕

- โครงการสํารวจอวกาศตาง ๆ ไดพัฒนา
เพ่ิมพูน ความรูความเขาใจตอโลก ระบบ
สุริยะและเอกภพ มากข้ึนเปนลําดับ ตัวอยาง
โครงการสํารวจอวกาศ เชน การสํารวจ
สิ่งมีชีวิตนอกโลก การสํารวจดาว เคราะห
นอกระบบสุริยะ การสํารวจดาวอังคาร และ
บริวารอ่ืนของดวงอาทิตย

รวม ๗
หนวยการเรียนรู

จํานวน
๒๕ ตัวช้ีวัด

๖๐ ๑๐๐



๑๒๔

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ว๒๓๑๐๓ การออกแบบและเทคโนโลยี ๓ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ภาคเรียนท่ี ๑ เวลา ๒๐ ช่ัวโมง ๐.๕ หนวยกิต

ศึกษา  แนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพ่ือการดํารงชีวิตในสังคม  ใชความรูและทักษะทางดาน
วิทยาศาสตร  คณิตศาสตรและศาสตรอ่ืน ๆ  เพ่ือแกปญหา  วิเคราะหสาเหตุหรือปจจัยท่ีสงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความสัมพันธกับศาสตรอ่ืน ๆ  การทํางานของระบบทางเทคโนโลยี
ประยุกตใชความรู  ทักษะและทรัพยากร เพ่ือพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน  โดยวิเคราะหเปรียบเทียบและ
เลือกขอมูลท่ีจําเปนเพ่ือออกแบบวิธีการแกปญหาในชีวิตประจําวัน และสรางชิ้นงานหรือพัฒนาวิธีการ
โดยใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ความรูและทักษะเก่ียวกับวัสดุ  อุปกรณ  เครื่องมือ  กลไก
ไฟฟา หรืออิเล็กทรอนิกสเพ่ือแกปญหา

โดยอาศัยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ระบุปญหา  รวบรวมขอมูลและแนวคิดท่ี
เก่ียวของกับปญหา  ออกแบบวิธีการแกปญหา  วางแผนและดําเนินการแกปญหา  ทดสอบ ประเมินผล
และปรับปรุงแกไขวิธีการแกปญหาหรือชิ้นงาน  นําเสนอวิธีการแกปญหา  ผลการแกปญหาหรือชิ้นงาน
อยางมีความคิดสรางสรรค  เลือกใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งมีชีวิต  สังคม
และสิ่งแวดลอม

เพ่ือใหผูเรียนเกิดความรู  ความคิด  ความเขาใจ  มีความสามารถในการตัดสินใจ  สื่อสารสิ่งท่ี
เรียนรูและนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  ตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพและตระหนักถึง
การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย  มีจิตวิทยาศาสตร  มีคุณธรรมและจริยธรรม คํานึงถึง
สิทธิทางปญญา
ตัวช้ีวัด

ว ๔.๑ ม.๓/๑-๕
รวม ๕ ตัวช้ีวัด



๑๒๕

โครงสรางรายวิชา

ว๒๓๑๐๓ การออกแบบและเทคโนโลยี ๓ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ภาคเรียนท่ี ๑ เวลา ๒๐ ช่ัวโมง ๐.๕ หนวยกิต

หนว
ยท่ี

ช่ือ
หนวยการ

เรียนรู

มาตรฐาน
การเรียนรู/

ตัวช้ีวัด

สาระสําคัญ เวลา
(ช่ัวโมง)

น้ําหนั
ก

คะแน
น

๑ เทคโนโลยี
เพ่ือการ
เรียนรู

ว๔.๑ ม.๑/๑ วิเคราะหสาเหตุ หรือปจจัยท่ีสงผลตอ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  และ
ความสัมพันธของเทคโนโลยีกับศาสตร
อ่ืน  โดยเฉพาะวิทยาศาสตรหรือ
คณิตศาสตร  เพ่ือเปนแนวทางการ
แกปญหาหรือพัฒนางาน

๒ ๑๐

๒ Google
Application

ว๔.๑ ม.๑/๕ ใชความรูและทักษะเก่ียวกับวัสดุ
อุปกรณเครื่องมือ กลไก ไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสใหถูกตองกับลักษณะ
ของงาน และปลอดภัยเพ่ือแกปญหา
หรือพัฒนางาน

๓ ๑๕

๓ วิเคราะหและ
ออกแบบ
ระบบ

ว๔.๑ ม.๑/๒ ระบุปญหาหรือความตองการของ
ชุมชนหรือทองถ่ิน เพ่ือพัฒนางาน
อาชีพ สรุปกรอบของปญหา รวบรวม
วิเคราะหขอมูลและแนวคิดท่ีเก่ียวของ
กับปญหา โดยคํานึงถึงความถูกตอง
ดานทรัพยสินทางปญญา

๔

ว๔.๑ ม.๑/๓ ออกแบบวิธีการแกปญหา โดย
วิเคราะหเปรียบเทียบ และตัดสินใจ
เลือกขอมูลท่ีจําเปนภายใตเงื่อนไขและ
ทรัพยากรท่ีมีอยู นําเสนอแนวทางการ
แกปญหาใหผูอ่ืนเขาใจดวยเทคนิคหรือ
วิธีการท่ีหลากหลาย วางแผนข้ันตอน
การทํางานและดําเนินการแกปญหา
อยางเปนข้ันตอน

๕

ว๔.๑ ม.๑/๔ ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะหและให
เหตุผลของปญหาหรือขอบกพรองท่ี
เกิดข้ึนภายใตกรอบเงื่อนไข พรอมท้ัง

๓



๑๒๖

หนว
ยท่ี

ช่ือ
หนวยการ

เรียนรู

มาตรฐาน
การเรียนรู/

ตัวช้ีวัด

สาระสําคัญ เวลา
(ช่ัวโมง)

น้ําหนั
ก

คะแน
น

หาแนวทางการปรับปรุงแกไข และ
นําเสนอผลการแกปญหา

๔ เปดบาน
ค.ป.ส.

ว๔.๑ ม.๑/๒-
๕

๓ ๑๕

รวม ๕ ตัวชี้วัด ๒๐ ๑๐๐



๑๒๗

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ว๒๓๑๐๔ วิทยาการคํานวณ ๓ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ภาคเรียนท่ี ๒ เวลา ๒๐ ช่ัวโมง ๐.๕ หนวยกิต

ศึกษาแนวคิดเชิงคํานวณ  การคัดเลือกคุณลักษณะท่ีจําเปนตอการแกปญหาท่ีพบเห็นในชีวิต
จริง  ข้ันตอนการแกปญหาอยางเปนข้ันตอนและเปนระบบ  การออกแบบและเขียนโปรแกรมท่ีใช
ตรรกะและฟงกชันในการแกปญหา  การพัฒนาแอปพลิเคชันเพ่ือแกปญหา   การรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ
การประมวลผลขอมูล  การสรางทางเลือกและประเมินผลเพ่ือตัดสินใจ  ซอฟตแวรและบริการบน
อินเทอรเน็ตท่ีใชในการจัดการขอมูล  การประเมินความนาเชื่อถือของขอมูล  วิเคราะหสื่อ  วิเคราะห
ผลกระทบของขาวสารท่ีผิด  วิเคราะหแนวทางการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศใหปลอดภัย

โดยนํากระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม  ระบุปญหา  รวบรวมขอมูลและแนวคิดท่ีเก่ียวของ
กับปญหา  ออกแบบวิธีการแกปญหา  วางแผนและดําเนินการแกปญหา  ทดสอบ ประเมินผลและ
ปรับปรุงแกไขวิธีการแกปญหาหรือชิ้นงาน  นําเสนอวิธีการแกปญหา  ผลการแกปญหาหรือชิ้นงานไป
ประยุกตใชในการเขียนโปรแกรมหรือแกปญหาในชีวิตจริง  รวบรวมขอมูลและสรางทางเลือก

เพ่ือใหผูเรียนเกิดความรู  ความคิด  ความเขาใจ  ใชเทคโนโลยีการสื่อสารในการเรียนรูการ
ทํางาน และการแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ  รูเทาทันและมีจริยธรรม ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยางปลอดภัย  มีความรับผิดชอบตอสังคม  ปฏิบัติตามกฎหมาย

ตัวช้ีวัด
ว ๔.๒ ม.๓/๑-๔

รวม ๔ ตัวช้ีวัด



๑๒๘

โครงสรางรายวิชา

ว๒๓๑๐๔ วิทยาการคํานวณ ๓ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ภาคเรียนท่ี ๒ เวลา ๒๐ ช่ัวโมง ๐.๕ หนวยกิต

หนว
ยท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวช้ีวัด

สาระสําคัญ เวลา
(ช่ัวโมง)

น้ําหนั
ก

คะแน
น

๑ เทคโนโลยี
ปลอดภัย

ว๔.๒ ม.๑/๔ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย
และมีความรับผิดชอบตอสังคม ปฏิบัติ
ตามกฎหมายเก่ียวกับคอมพิวเตอรใช
ลิขสิทธิ์ของผูอ่ืนโดยชอบธรรม

๓ ๑๕

๒ รูเทาทัน
เทคโนโลยี

ว๔.๒ ม.๑/๓ ประเมินความนาเชื่อถือของขอมูล
วิเคราะหสื่อและผลกระทบจากการให
ขาวสารท่ีผิด เพ่ือการใชงานอยางรูเทา
ทัน

๓ ๑๕

๓ การเขียน
โปรแกรม

ว๔.๒ ม.๑/๒ ออกแบบและเขียนโปรแกรมท่ีใช
ตรรกะและฟงกชันในการแกปญหา
รวบรวมขอมูล ประมวลผล
ประเมินผล นําเสนอขอมูลและ
สารสนเทศตามวัตถุประสงคโดยใช
ซอฟตแวรหรือบริการบนอินเทอรเน็ต
ท่ีหลากหลาย

๘ ๔๐

๔ STEM ว๔.๒ ม.๑/๑ พัฒนาแอปพลิเคชันท่ีมีการบูรณาการ
กับวิชาอ่ืนอยางสรางสรรค

๖ ๓๐

รวม ๔ ตัวชี้วัด ๒๐ ๑๐๐



๑๒๙

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ว๒๑๒๐๑ สนุกกับไอทีและอิเล็กทรอนิกส ๑ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๑ เวลา ๔๐ ช่ัวโมง ๑.๐ หนวยกิต

ศึกษา คนควา  ออกแบบ ทดลองและทํากิจกรรมการประดิษฐโดยใชความรูไอทีและชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกส

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การสืบเสาะหาความรู การสํารวจ
ตรวจสอบ การสืบคนขอมูลและการอภิปราย

เพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสาร สามารถวางแผนการตัดสินใจ
ดําเนินการตามโครงงานและเสนอผลงานและนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร
จริยธรรม คุณธรรมและคานิยมท่ีเหมาะสม

ผลการเรียนรู
๑. คนควา การประดิษฐโดยใชความรูไอทีและชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
๒. ออกแบบ การประดิษฐโดยใชความรูไอทีและชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
๓. ทดลองและทํากิจกรรมการประดิษฐโดยใชความรูไอทีและชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส

รวม ๓ ตัวช้ีวัด



๑๓๐

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ว๒๑๒๐๒ สนุกกับไอทีและอิเล็กทรอนิกส ๒ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ เวลา ๔๐ ช่ัวโมง ๑.๐ หนวยกิต

ศึกษา คนควา  ออกแบบ ทดลองและทํากิจกรรมการประดิษฐโดยใชความรูไอทีและชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกส

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การสืบเสาะหาความรู การสํารวจ
ตรวจสอบ การสืบคนขอมูลและการอภิปราย

เพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสาร สามารถวางแผนการตัดสินใจ
ดําเนินการตามโครงงานและเสนอผลงานและนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร
จริยธรรม คุณธรรมและคานิยมท่ีเหมาะสม

ผลการเรียนรู
๑. คนควา  การประดิษฐโดยใชความรูไอทีและชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
๒. ออกแบบ การประดิษฐโดยใชความรูไอทีและชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
๓. ทดลองและทํากิจกรรมการประดิษฐโดยใชความรูไอทีและชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส

รวม ๓ ตัวช้ีวัด



๑๓๑

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ว๒๒๒๐๑ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ๑ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒ ภาคเรียนท่ี ๑ เวลา ๔๐ ช่ัวโมง ๑.๐ หนวยกิต

ศึกษา  วิเคราะห  กระบวนการทางวิทยาศาสตร  การสังเกต  การวัด  การใชเลขจํานวนหรือ
การคํานวณ  การจําแนกประเภท  ความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปส  การลงความเห็นจากขอมูล
การจัดกระทําและการสื่อความหมายขอมูล  การพยากรณ  การกําหนดและควบคุมตัวแปร การ
ตั้งสมมติฐาน การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ  การทดลอง  การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป
เพ่ือจะไดมีพ้ืนฐานในการเรียนรูวิธีการสําหรับดําเนินการสืบคนทางวิทยาศาสตร  นําความรูไปใชใน
ชีวิตประจําวัน  มีจิตวิทยาศาสตร  จริยธรรม  คุณธรรมและคานิยมท่ีเหมาะสม

ผลการเรียนรู
๑. อธิบายและยกตัวอยางทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรพ้ืนฐานไดแก  การสังเกต การวัด

การใช  เลขจํานวนหรือการคํานวณ  การจําแนกประเภท  ความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปส  การลง
ความเห็นจากขอมูล  การจัดกระทําและการสื่อความหมายขอมูลการพยากรณ

๒. อธิบายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรชั้นสูงหรือข้ันบูรณาการ  ไดแก  การกําหนด และ
ควบคุมตัวแปร  การตั้งสมมติฐาน  การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ  การทดลอง  การตีความ   ขอมูล
และลงขอสรุปผล
รวม ๒ ตัวช้ีวัด



๑๓๒

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ว๒๒๒๐๒ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ๒ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒ ภาคเรียนท่ี ๒ เวลา ๔๐ ช่ัวโมง ๑.๐ หนวยกิต

ศึกษา วิเคราะห  ฝกกระบวนการแกปญหา  โดยเริ่มกิจกรรมท่ีฝกทักษะพ้ืนฐาน  ไดแก  ทักษะ
การสังเกต  การวัด  ทักษะระดับสูง ไดแก  การตั้งปญหา  การตั้งสมมติฐาน  การออกแบบการทดลอง
มีการกําหนดและความคุมตัวแปร  ตรวจสอบสมมติฐาน  การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ  การทดลอง
การบันทึกขอมูล  การจัดกระทําและนําเสนอขอมูล  การตีความหมายขอมูล  การสรุปผล  โดยใชวิธีทาง
วิทยาศาสตร  นําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน  มีจิตวิทยาศาสตร  จริยธรรม  คุณธรรมและคานิยมท่ี
เหมาะสม

ผลการเรียนรู
๑. ตั้งสมมติฐานจากปญหาหรือเหตุการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม
๒. ออกแบบการทดลองเพ่ือตรวจสอบสมมติฐานโดยมีการกําหนดและควบคุมตัวแปรตาง ๆ

และกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการไดอยางเหมาะสม
๓. ออกแบบวิธีการทดลองเลือกใชอุปกรณและลงมือทําการทดลองไดอยางมีระบบ
๔. บันทึกขอมูลท่ีสามารถอานงาย  และสรุปผลของขอมูลจากการทดลองได

รวม ๔ ตัวช้ีวัด



๑๓๓

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ว๒๓๒๐๑ โครงงานทางวิทยาศาสตร ๑ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ภาคเรียนท่ี ๑ เวลา ๔๐ ช่ัวโมง ๑.๐ หนวยกิต

ศึกษา  วิเคราะห  การตั้งสมมติฐานจากปญหาหรือเหตุการณ ตาง ๆ ฝกกระบวนการแกปญหา
กําหนดและควบคุมตัวแปร กําหนดคํานิยามเชิงปฏิบัติการ  ออกแบบการทดลองและปฏิบัติการทดลอง
อยางมีระบบ  บันทึกขอมูลและสรุปผลการทดลอง วิเคราะหโครงงาน จัดทํา เคาโครงของโครงงาน
โครงงานสํารวจ  โครงงานทดลอง  โครงงานสิ่งประดิษฐ  และโครงงานทฤษฏี

โดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  การสืบเสาะหาความรู  สืบคนขอมูล  การทดลอง
และการอภิปราย

เพ่ือใหเกิดความรู  ความคิด  ความเขาใจ  สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู  มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ  นําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน  มีจิตวิทยาศาสตร  จริยธรรม  คุณธรรม  และ
คานิยมท่ีเหมาะสม

ผลการเรียนรู
๑. ตั้งสมมติฐานจากปญหาหรือเหตุการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม
๒. ออกแบบการทดลอง  เพ่ือตรวจสอบแบบสมมติฐาน  โดยมีการกําหนดและควบคุมตัวแปร

ตาง ๆ  และกําหนดคํานิยามเชิงปฏิบัติการไดอยางเหมาะสม
๓. ออกแบบวิธีการทดลอง เลือกใชอุปกรณและลงมือทําการทดลองไดอยางมีระบบ
๔. บันทึกขอมูลท่ีสามารถอานเขาใจงาย  และสรุปผลของขอมูลจากการศึกษาทดลองได
๕. วิเคราะหโครงงานวิทยาศาสตร  และมีแนวคิดในการวางแผนการทดลอง  รวมถึงจัดทําเคา

โครงของวิทยาศาสตรได
๖. มีความคิดสรางสรรคในการแสดงความคิดออกแบบหรือดัดแปลงการทดลอง  ตลอดจนวัสดุ

อุปกรณตางๆ ในการทํากิจกรรมแกปญหา
๗. มีเจตคติทางวิทยาศาสตรและเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตร

รวม ๗ ตัวช้ีวัด



๑๓๔

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ว๒๓๒๐๒ โครงงานทางวิทยาศาสตร ๒ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ภาคเรียนท่ี ๒ เวลา ๔๐ ช่ัวโมง ๑.๐ หนวยกิต

ศึกษา วิเคราะห การตั้งสมมติฐานจากปญหาหรือเหตุการณ ตาง ๆ ฝกกระบวนการแกปญหา
กําหนดและควบคุมตัวแปร  กําหนดคํานิยามเชิงปฏิบัติการ ออกแบบการทดลองและปฏิบัติการทดลอง
อยางมีระบบ  บันทึกขอมูลและสรุปผลการทดลอง  วิเคราะหโครงงาน  จัดทําเคาโครงของโครงงาน
โครงงานสํารวจ  โครงงานทดลอง  โครงงานสิ่งประดิษฐ  และโครงงานทฤษฏี

โดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  การสืบเสาะหาความรู  สืบคนขอมูล การทดลอง
และการอภิปราย

เพ่ือใหเกิดความรู  ความคิด  ความเขาใจ  สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู  มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ  นําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน  มีจิตวิทยาศาสตร  จริยธรรม  คุณธรรม  และ
คานิยมท่ีเหมาะสม
ผลการเรียนรู

๑. ตั้งสมมติฐานจากปญหาหรือเหตุการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม
๒. ออกแบบการทดลอง  เพ่ือตรวจสอบแบบสมมติฐาน โดยมีการกําหนดและควบคุมตัวแปร

ตางๆและกําหนดคํานิยามเชิงปฏิบัติการไดอยางเหมาะสม
๓. ออกแบบวิธีการทดลอง  เลือกใชอุปกรณและลงมือทําการทดลองไดอยางมีระบบ
๔. บันทึกขอมูลท่ีสามารถอานเขาใจงาย  และสรุปผลของขอมูลจากการศึกษาทดลองได
๕. วิเคราะหโครงงานวิทยาศาสตร  และมีแนวคิดในการวางแผนการทดลอง  รวมถึงจัดทําเคา

โครงของวิทยาศาสตรได
๖. มีความคิดสรางสรรคในการแสดงความคิดออกแบบหรือดัดแปลงการทดลอง  ตลอดจนวัสดุ

อุปกรณตางๆ ในการทํากิจกรรมแกปญหา
๗. มีเจตคติทางวิทยาศาสตรและเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตร

รวม ๗ ตัวช้ีวัด



๑๓๕

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ว๒๑๒๘๑ เทคโนโลยี ๑ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๑ เวลา ๔๐ ช่ัวโมง ๑.๐ หนวยกิต

ศึกษาเก่ียวกับความเปนมา ความหมาย ประเภท ขอดี และขอเสียของการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ
หลักการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ การออกแบบสื่อสิ่งพิมพโดยการใชงานโปรแกรมประยุกตดานการผลิตสื่อ
สิ่งพิมพ การออกแบบและจัดหนาสื่อสิ่งพิมพ ภาพในสื่อสิ่งพิมพ การใชสีในสื่อสิ่งพิมพ การสรุปเนื้อหา
กระบวนการจัดทําขอมูล สารสนเทศโดยใชอุปกรณคอมพิวเตรอและอุปกรณสํานักงานตางๆ ในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือใหไดสารสนเทศหรือความรู ท่ีนํามาใชในการตัดสินใจหรือเปนประโยชนตอการดําเนิน
ชีวิต

โดยจัดประสบการณจัดกิจกรรมหรือโจทยปญหาท่ีสงเสริมการพัฒนาทักษะดานการผลิตสื่อ
สิ่งพิมพโดยใชหลักกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ ใชเทคโนโลยีการติดตอสื่อสาร คนหาขอมูล
วางแผนและผลิตงานท่ีเปนประโยชน

เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ เห็นคุณคาและอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
สามารถผลิตสื่อสิ่งพิมพเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนและมีคุณธรรมจริยธรรมในการใช
สารสนเทศ

ผลการเรียนรู
๑. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับสื่อสิ่งพิมพ
๒ สามารถอธิบายหลักการออกแบบสื่อสิ่งพิมพได
๓ สามารถออกแบบและจัดหนาสื่อสิ่งพิมพได
๔ การเลือกใชสีในสื่อสิ่งพิมพไดอยางเหมาะสม
๕ การเลือกใชภาพใหสื่อสิ่งพิมพนาสนใจ และสมดุล
๖ ใชซอฟตแวรประยุกตออกแบบสื่อสิ่งพิมพไดอยางนอย ๕ ชิน้งาน

รวม ๖ ตัวช้ีวัด



๑๓๖

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ว๒๑๒๘๒ เทคโนโลยี ๒ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ เวลา ๔๐ ช่ัวโมง ๑.๐ หนวยกิต

ศึกษาเก่ียวกับหลักการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกสดวยโปรแกรมสําเร็จรูป Desktop
Author ,Flip  Album การกําหนดคุณสมบัติเบื้องตนของหนังสือ การแบงหนากระดาษ การสรางปก
หนา ปกหลังของหนังสือ การพิมพขอความการแทรกรูปภาพ การแทรกไฟลมัลติมีเดีย การสรางปุม
สําหรับเชื่อมโยงเนื้อหาในแตละหนา การเผยแพรหนังสืออิเล็กทรอนิกสท่ีไดสรางข้ึนไดอยางสรางสรรค

ปฏิบัติและประยุกตใชคอมพิวเตอร เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจในการสรางสรรคผลงาน
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และเกิดเจตคติท่ีดีในการใชคอมพิวเตอรในทางสรางสรรค

ผลการเรียนรู
๑. อธิบายความรูเบื้องตนเก่ียวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book)
๒ อธิบายสวนประกอบของโปรแกรมคอมพิวเตอร
๓ อธิบายข้ันตอนการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส
๔ อธิบายข้ันตอนการแทรกขอความและมัลติมีเดียลงในหนังสืออิเล็กทรอนิกส
๕ อธิบายข้ันตอนการแทรกปุมและการเชื่อมโยงลงในหนังสืออิเล็กทรอนิกส
๖ เผยแพรผลงานหนังสืออิเล็กทรอนิกสอยางสรางสรรค

รวม ๖ ตัวช้ีวัด



๑๓๗

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ว๒๒๒๘๑ เทคโนโลยี ๓ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒ ภาคเรียนท่ี ๑ เวลา ๔๐ ช่ัวโมง ๑.๐ หนวยกิต

ศึกษาเครื่องมือท่ีใชในงานเขียนแบบ  สามารถบอกชื่อรูปรางลักษณะ วิธีการใชงานและการ
ดูแลบํารุงรักษาได  มีความรูความเขาใจในการใชตัวอักษร ตัวเลขแบบตางๆ ได  เขียนภาพ ๒ มิติ
รูปแบบตางๆ พรอมท้ังบอกขนาดของภาพไดอยางเหมาะสม  ศึกษาและฝกการใชมาตราสวนชนิดตาง ๆ
ท่ีใชในงานเขียนแบบ  เรียนรูการเขียนภาพ ๒ มิติ แบบตางๆ และการเขียนภาพ ๓ มิติ  แบบ
ISOMETRIC ไดอยางถูกตองตองตั้งแตแบบงาย ๆ จนถึงแบบท่ีมีความซับซอน  ใชคําสั่งพ้ืนฐานจาก
โปรแกรมออกแบบ สราง วาด รางแบบภาพรูปทรงสามมิติ  การฝกออกแบบวัตถุ  การเปลี่ยนมุมมอง
การลบเหลี่ยม  การเจาะ  การใชเทคนิคการหมุนรอบ  การลงสีผิววัตถุ  การฝกปฏิบัติการออกแบบ
ผลิตภัณฑ จัดเก็บภาพแบบ  เรียกภาพแบบมาแกไข ขยายและลดขนาดภาพ  รูปแบบตัวอักษร สําเนา
ภาพแบบ  ความสําคัญและคุณคาของการตกแตงออกแบบรูปทรงแบบมีมิติ วิธีการนําภาพแบบ
ผลิตภัณฑเขาสูระบบดิจิตอลดวยเครื่องมือประกอบตางๆ การนําความรู เรื่องทฤษฎีสี การจัด
องคประกอบภาพมาประยุกตใชในการสรางภาพแบบรูปทรงใหม

ปฏิบัติการใชเครื่องมือเขียนแบบไดอยางถูกวิธี เขียนตัวอักษรไทย  อังกฤษและตัวเลขไทยและ
อังกฤษท่ีใชในงานเขียนแบบปฏิบัติการสรางภาพ ปฏิบัติการใชโปรแกรมท่ีใชในการสรางภาพแบบ
รูปทรงสามมิติ แกไขและตกแตงภาพแบบ  นําภาพท่ีตกแตงแลวไปใชเปนสื่อในการศึกษา  สื่อในการ
ผลิตชิ้นงานจริงหรือประชาสัมพันธ ผลิตภัณฑโดยการประยุกตใชโปรแกรมนําเสนองานในรูปแบบตางๆ
อยางสรางสรรค

ผูเรียนมีความรูความเขาใจ  เกิดทักษะจากการฝกปฏิบัติ  ทํางานดวยความละเอียดประณีต  มี
คุณธรรม  จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงคคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอรในงานการเขียนแบบ การ
วาดรูปดวยโปรแกรมออกแบบและการออกแบบผลิตภัณฑ
ผลการเรียนรู

๑. อธิบายความหมาย  ประเภทงานเขียนแบบได
๒.  เขียนแบบตามประเภทของงานเขียน ๒ มิติ  และ ๓ มิติ  แบบ Isometric ได
๓.  เขียนแบบภาพคลี่ได
๔.  ประดิษฐบรรจุภัณฑได
๕.  ใชงานโปรแกรมการออกแบบผลิตภัณฑได
๖.  ออกแบบ  และเขียนแบบภาพ ๓ มิติ  ดวยดวยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
๗.  ประยุกตใชงานนําเสนอผลงานไดอยางสรางสรรค

รวม ๗ ตัวช้ีวัด



๑๓๘

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ว๒๒๒๘๒ เทคโนโลยี ๔ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒ ภาคเรียนท่ี ๒ เวลา ๔๐ ช่ัวโมง ๑.๐ หนวยกิต

ศึกษาเก่ียวกับประวัติความเปนมาของกราฟก คุณสมบัติของงานกราฟก บทบาทและ
ความสําคัญของงานกราฟฟก ความหมายและความเปนมาของคอมพิวเตอรกราฟก ระบบคอมพิวเตอร
สําหรับงานกราฟกประยุกตใชงานคอมพิวเตอรกราฟก สีกับการออกแบบงานกราฟก โปรแกรมสําหรับ
งานกราฟก เทคนิคการสรางภาพกราฟก การจัดเก็บแฟมภาพกราฟก ความเปนมาและความหมาย
ของสื่อประสม ความสําคัญของเทคโนโลยีสื่อประสม บทบาทและผลกระทบของสื่อประสม เท็คโนโล
ยีเว็บ การออกแบบเว็บเพจ โครงสรางและคําสั่งภาษา HTML สรางและออกแบบเว็บเพจดวยภาษา
HTML

ปฏิบัติการสรางและแกไขเว็บเพจโดยใชคําสั่งพ้ืนฐาน การจัดการขอความ การสรางรายการ
แบบตางๆ การจัดการรูปแบบและฉากหลัง การสรางไฮเปอรลิงค การสรางและแกไขตาราง การสราง
ฟอรมรับขอมูลการสรางเฟรม

เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจและเกิดทักษะในการเขียนเว็บไซตดวยภาษา HTML อยางมี
คุณธรรม จริยธรรมและรับผิดชอบตอสังคม

ผลการเรียนรู
๑. อธิบายประวัติ คุณสมบัติ บทบาทและความสําคัญของงานกราฟก
๒ อธิบายความหมายของคอมพิวเตอรกราฟก และสรุปเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอรสําหรับงาน

กราฟก
๓ อธิบายความหมายความสําคัญ บทบาทและผลกระทบของสื่อประสม
๔ อธิบายและเขียนโครงสรางภาษา HTML พ้ืนฐานได
๕ ออกแบบและสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML
รวม ๕ ตัวช้ีวัด



๑๓๙

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ว๒๓๒๘๑ เทคโนโลยี ๕ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ภาคเรียนท่ี ๑ เวลา ๔๐ ช่ัวโมง ๑.๐ หนวยกิต

ศึกษาความรูเก่ียวกับโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีมีความสามารถดานการคํานวณตัวเลข  การสราง
ตาราง  การกําหนดสูตรคํานวณ  การจัดการขอมูลประเภทขอความ  ตัวเลข  วันท่ี  เวลาหรือสูตร
คํานวณ  การกําหนดรูปแบบขอมูล  การคัดลอก  ยายขอมูล การปรับแตงขอมูลใหมีระเบียบและงาย
ตอการอาน  นาสนใจ  สรางแผนภูมิสรุปขอมูลเปนภาพรวม  ใชกระบวนการจัดทําขอมูลสารสนเทศโดย
ใชอุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณสํานักงานตางๆ ในการปฏิบัติงานเพ่ือใหไดสารสนเทศหรือความรูท่ี
นํามาใชในการตัดสินใจหรือเปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต

โดยจัดประสบการณจัดกิจกรรมหรือโจทยปญหาท่ีสงเสริมการพัฒนาทักษะดานการคํานวณ
การใชโปรแกรมตารางการทํางานโดยหลักกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ใชเทคโนโลยีการ
ติดตอสื่อสาร  คนหาขอมูลวางแผนและผลิตงานท่ีเปนประโยชน

เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ  เห็นคุณคาและอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
สามารถผลิตสื่อสิ่งพิมพเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนและมีคุณธรรมจริธรรมในการใชการใช
สารสนเทศ
ผลการเรียนรู

๑. สามารถอธิบายหลักการทํางานคํานวณ การสรางสูตรคํานวณได
๒. สามารถใชงานโปรแกรมท่ีใชในการคํานวณตัวเลขไดอยางนอย ๒ โปรแกรม
๓. สามารถเชื่อมโยงแนวคิด หลักการ และทักษะวิธีการท่ีเรียนรูไปใชผลิตชิ้นงานตามคําสั่งได

อยางนอย ๑๐ ชิ้นงาน
๔. วางแผนเลือกและใชเทคโนโลยีในการทํางานและอาชีพไดเหมาะสม
๕. สามารถผลิตผลงาน นําเสนอขอมูลในรูปแบบท่ีกําหนดไดอยางนอย ๒ รูปแบบ
๖. สามารถจัดทําโครงงานการประยุกตใชจากโปรแกรมตารางการทํางานได

รวม ๖ ตัวช้ีวัด



๑๔๐

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ว๒๓๒๘๒ เทคโนโลยี ๖ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ภาคเรียนท่ี ๒ เวลา ๔๐ ช่ัวโมง ๑.๐ หนวยกิต

ศึกษาความรูเบื้องตนเก่ียวกับภาษาซี  หลักการเขียนโปรแกรม  องคประกอบภาษาซีคําสั่งใน
การรับและแสดงผลขอมูล  คําสั่งควบคุมในการทํางาน  ตัวแปร Array ฟงกชัน Function พอยนเตอร
Pointer การจัดแฟมขอมูล ขอมูลชนิดโครงสรางและประยุกตการเขียนโปรแกรม

จัดประสบการณ จัดกิจกรรม โจทยปญหาสงเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศ  การติดตอสื่อสาร  การคนหาขอมูล  การใชขอมูลและสารสนเทศ  การแกปญหาหรือการ
สรางคุณคาและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  หลักการเขียนโปรแกรม
องคประกอบของภาษาซี คําสั่งในการรับและแสดงผลขอมูล  คําสั่งควบคุมการทํางาน  ตัวแปร Array
ฟงกชัน Function พอยนเตอร Pointer การจัดแฟมขอมูล ขอมูลชนิดโครงสรางและประยุกตการเขียน
โปรแกรม

เพ่ือใหมีความรูความเขาใจและมีทักษะในการพัฒนาโปรแกรมภาษาดวยใดภาษาหนึ่ง ในงาน
ตางๆ ได อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณธรรมจริยธรรมในการใชสารสนเทศ  นําสูการ
ประยุกตใชกระบวนการทางเทคโนโลยี  สราง/แกปญหากระบวนการทํางาน  โดยการเขียนโปรแกรม

ผลการเรียนรู
1. เขาใจและบอกลําดับข้ันตอนท่ีใชในการพัฒนาโปรแกรมได
2. เขียนข้ันตอนการพัฒนาโปรแกรมมานําเสนอได
3. ใชโฟลวชารตนําเสนอข้ันตอนในการพัฒนาโปรแกรมได
4. สรางแฟมขอมูลท่ีเหมาะสมกับโปรแกรมได
5. อธิบายความหมาย ชนิดของตัวแปร และระบุชื่อตัวแปรไดอยางถูกตองตามหลักการตั้งชื่อตัว

แปรได
6. ประกาศตัวแปร และกําหนดขอบเขตใหกับตัวแปรได
7. เขียนโปรแกรมควบคุมการทํางานในรูปแบบท่ีกําหนดได
8. เลือกใชฟงกชันมาใชงานไดอยางเหมาะสม
9. เขียนรูปแบบของโปรแกรมยอยได
10. เขียนโปรแกรมตามรูปแบบท่ีกําหนดได

รวม ๑๐ ตัวช้ีวัด



๑๔๑

โครงสรางหลักสูตร กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
พุทธศักราช ๒๕๖๑ โรงเรียนคูซอดประชาสรรค

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย

ระดับช้ัน ภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒
รายวิชา นก./ชม. รายวิชา นก./ชม.

ม.๔ วิชาพื้นฐาน
ว๓๑๑๐๑ วิทยาศาสตรชีวภาพ

(ชีววิทยา)
วิชาเพิ่มเติม
ว๓๐๒๐๑ ฟสิกส ๑
ว๓๐๒๒๑ เคมี ๑
ว๓๐๒๘๑ เทคโนโลยี ๑

๑.๕ (๖๐)

๑.๕ (๖๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๐ (๔๐)

วิชาพื้นฐาน
ว๓๑๑๐๒ การออกแบบและ

เทคโนโลยี
วิชาเพิ่มเติม
ว๓๐๒๐๒ ฟสิกส ๒
ว๓๐๒๒๒ เคมี ๒
ว๓๐๒๔๑ ชีววิทยา ๑
ว๓๐๒๖๑ โลก ดาราศาสตรและอวกาศ
ว๓๐๒๘๒ เทคโนโลยี ๒

๐.๕ (๒๐)

๑.๕ (๖๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)

ม.๕ วิชาพื้นฐาน
ว๓๒๑๐๑ วิทยาศาสตรกายภาพ

(เคมี)
วิชาเพิ่มเติม
ว๓๐๒๐๓ ฟสิกส ๓
ว๓๐๒๔๒ ชีววิทยา ๒
ว๓๐๒๘๓ เทคโนโลยี ๓

๑.๕ (๖๐)

๑.๕ (๖๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๐ (๔๐)

วิชาพื้นฐาน
ว๓๒๑๐๒ วิทยาศาสตรกายภาพ

(ฟสิกส)
ว๓๒๑๐๓ วิทยาการคํานวณ ๑
วิชาเพิ่มเติม
ว๓๐๒๒๓ เคมี ๓
ว๓๐๒๔๓ ชีววิทยา ๓
ว๓๐๒๘๔ เทคโนโลยี ๔

๑.๕ (๖๐)

๐.๕ (๒๐)

๑.๕ (๖๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๐ (๔๐)

ม.๖ วิชาพื้นฐาน
ว๓๓๑๐๑ วิทยาศาสตร(โลก ดารา

ศาสตรและอวกาศ)
วิชาเพิ่มเติม
ว๓๐๒๐๔ ฟสิกส ๔
ว๓๐๒๒๔ เคมี ๔
ว๓๐๒๔๔ ชีววิทยา ๔
ว๓๐๒๘๕ เทคโนโลยี ๕

๑.๕ (๖๐)

๑.๕ (๖๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๐ (๔๐)

วิชาพื้นฐาน
ว๓๓๑๐๒ วิทยาการคํานวณ ๒

วิชาเพิ่มเติม
ว๓๐๒๐๕ ฟสิกส ๕
ว๓๐๒๒๕ เคมี ๕
ว๓๐๒๔๕ ชีววิทยา ๕
ว๓๐๒๘๖ เทคโนโลยี ๖

๐.๕ (๒๐)

๑.๕ (๖๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๐ (๔๐)



๑๔๒

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ว๓๑๑๐๑ วิทยาศาสตรชีวภาพ(ชีววิทยา) กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ ภาคเรียนท่ี ๑ เวลา ๖๐ ช่ัวโมง ๑.๕ หนวยกิต

ศึกษา วิเคราะห สํารวจ ทดลอง อธิบาย อภิปราย และสรุปใจความสําคัญของความหลากหลาย
ของระบบนิเวศ ความสัมพันธระหวางสิ่งไมมีชีวิต กับสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งมีชีวิตตางๆ ในระบบนิเวศ การถายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนท่ีในระบบนิเวศ ความหมาย
ของประชากร ปญหาผลกระทบท่ีมีตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แนวทางในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม สมบัติของสิ่งมีชีวิต หนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต การ
ลําเลียงสารเขา  และออกจากเซลลความสัมพันธของโครงสรางและหนาท่ีของระบบตาง ๆ ของสัตวและ
มนุษยท่ีทํางานสัมพันธกัน ความสัมพันธของโครงสรางและหนาท่ี ของอวัยวะตางๆ ของพืชท่ีทํางาน
สัมพันธกัน กระบวนการและความสําคัญของการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรมการ
เปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมท่ีมีผลตอสิ่งมีชีวิต ความหลากหลาย ทางชีวภาพและวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบ การสืบคน
ขอมูล อภิปรายเปรียบเทียบ การทํานาย และการทดลอง

เพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ นําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร มีชีวจริยธรรม คุณธรรม และ
คานิยมท่ีเหมาะสม

ตัวช้ีวัด
ว ๑.๑ ม. ๔/๑, ม. ๔/๒, ม. ๔/๓, ม. ๔/๔
ว ๑.๒ 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
ว ๑.๓ ม. ๔/๑, ม. ๔/๒, ม.๔/๓, ม. ๔/๔, ม. ๔/๕, ม. ๔/๖
รวมท้ังหมด ๒๒ ตัวช้ีวัด



๑๔๓

โครงสรางรายวิชา
ว ๓๑๑๐๑ รายวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ(ชีววิทยา) กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ ภาคเรียนท่ี ๑ เวลา ๖๐ ช่ัวโมง จํานวน ๑.๕ หนวยกิต

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวยการ
เรียนรู

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวช้ีวัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง ช่ัวโมง คะแนน

๑ ระบบนิเวศ ว๑.๑
ม. ๔/๑-๔/๔

-ระบบนิเวศ
- การเปลี่ยนแปลงแทนท่ี
- มนุษยกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งมีชีวิต

๘ ๑๕

๒ การรักษาดุลย
ภาพของ
สิ่งมีชีวิต

ว๑.๒
ม. ๔/๑ - ม. ๔/
๓

- โครงสรางและหนาท่ีสวนประกอบ
ตางๆของเซลลพืชละเซลลสัตว
- การลําเลียงผานเยื่อหุมเซลล
- การลําเลียงแบบไมผานเยื่อหุมเซลล
- กลไกการรักษาดุลภาพของสิ่งมีชีวิต

๑๒ ๑๕

๓ ระบบภูมิคุมกัน ว๑.๒
ม. ๔/๔ - ๔/๗

- กลไกการสรางภูมิคุมกันของรางกาย
- หมูเลือดและการใหเลือด
- ความผิดปกติของระบบภูมิคุมกันโรค

๘ ๑๕

๔ กระบวนการ
เจริญเติบโตของ

พืช

ว๑.๒
ม. ๔/๘ – ๔/
๑๒

- กระบวนการสังเคราะหแสงของพืช
- ปจจัยท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตของ
พืช
- สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
- การตอบสนองตอสิ่งเราของพืช

๑๐ ๑๕

๕ การถายทอด
ลักษณะทาง
พันธุกรรม

ว ๑.๓
ม. ๔/๑-๔/๕

- ลักษณะทางพันธุกรรม
- การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
- สิ่งท่ีกําหนดเพศในมนุษย
- โครงสรางพ้ืนฐานของ DNA
-ความผิดปกติของโครโมโซมในมนุษย
- บิดาแหงวิชาพันธุศาสตร
- การถายทอดลักฯระทางพันธุกรรม
หนึ่งลักษณะ
- การกลายพันธุ
- ปจจัยท่ีทําใหเกิดวิวัฒนาการ
- การเกิดสปชีสใหมและความ
หลากหลายของสปชีส

๑๒ ๒๕



๑๔๔

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวช้ีวัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง ช่ัวโมง คะแนน

๖ ความ
หลากหลายของ

สิ่งมีชีวิต

ว ๑.๓
ม ๔/๖

- ความหลากหลายของพืชและสัตว
ในทองถ่ิน
- ความหลากหลายทางชีวภาพ

๑๐ ๑๕

รวม ๖ หนวย จํานวน ๒๒ ตัวช้ีวัด ๖๐ ๑๐๐



๑๔๕

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ว๓๑๑๐๒ การออกแบบและเทคโนโลยี กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ ภาคเรียนท่ี ๒ เวลา ๒๐ ช่ัวโมง ๐.๕ หนวยกิต

ศึกษาแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพ่ือการดํารงชีวิต วิเคราะหสาเหตุหรือปจจัยท่ีสงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ประยุกตใชความรู  ทักษะดานวิทยาศาสตร  คณิตศาสตรและศาสตรอ่ืน ๆ
ในการบริหารการใชทรัพยากร  โดยวิเคราะห  เปรียบเทียบและตัดสินใจเลือกขอมูลท่ีจําเปนภายใต
เงื่อนไขและทรัพยากรท่ีมีเพ่ือออกแบบวิธีการแกปญหาในชีวิตประจําวัน ใชแนวคิดเชิงคํานวณใน
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมแกปญหา สรางชิ้นงานหรือพัฒนาวิธีการ  สงเสริมการใชเทคโนโลยี
สะอาด นําเสนอแนวทางการแกปญหาโดยใชซอฟตแวรชวยในการออกแบบ  มีความรูและทักษะ
เก่ียวกับวัสดุ  อุปกรณ  เครื่องมือ  กลไกไฟฟา หรืออิเล็กทรอนิกสเพ่ือแกปญหา  มีความรูดานกฎหมาย
ลิขสิทธิ์  ทรัพยสินทางปญญา

โดยอาศัยกระบวนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  เพ่ือเนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ  ฝกทักษะ
กระบวนการคิด  การแกปญหาอยางมีข้ันตอน  วางแผนการเรียนรูและนําแนวคิดเชิงคํานวณมา
ประยุกตใชในการแกปญหาในชีวิตประจําวัน

เพ่ือใหผูเรียนเกิดความรู  ความคิด  ความเขาใจ ทักษะและกระบวนการดานวิทยาการ
คอมพิวเตอร  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถประยุกตใชแนวคิดการออกแบบเชิง
วิศวกรรม ในการแกปญหาเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาโครงงานท่ีมีการบูรณาการกับวิชาอ่ืนไดอยาง
สรางสรรค  ตระหนักถึงการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย มีความ
เขาใจและปฏิบัติตนภายใตกฎหมายอยางรูเทาทัน มีคุณธรรมและจริยธรรมในการทํางาน

ตัวช้ีวัด
ว ๔.๑ ม.๔/๑-๕
ว ๔.๒ ม.๔/๑

รวม ๖ ตัวช้ีวัด



๑๔๖

โครงสรางรายวิชา

ว๓๑๑๐๒ การออกแบบและเทคโนโลยี กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ ภาคเรียนท่ี ๒ เวลา ๒๐ ช่ัวโมง ๐.๕ หนวยกิต

หนว
ยท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

มาตรฐานการ
เรียนรู/
ตัวช้ีวัด

สาระสําคัญ เวลา
(ช่ัวโมง)

น้ําหนั
ก

คะแน
น

๑ รูเทาทัน
เทคโนโลยี

ว๔.๑ ม.๔/๑ วิเคราะหแนวคิดหลักของเทคโนโลยี
ความสัมพันธกับศาสตรอ่ืน โดยเฉพาะ
วิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตรรวมท้ัง
ประเมินผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนตอ
มนุษยสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม เพ่ือเปนแนวทางในการ
พัฒนาเทคโนโลยี

๒ ๑๐

๒ ความรูและ
ทักษะ
ศตวรรษ ๒๑

ว๔.๑ ม.๔/๕ ใชความรูและทักษะเก่ียวกับวัสดุ
อุปกรณเครื่องมือ กลไก ไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสและเทคโนโลยีท่ีซับซอน
ในการแกปญหาหรือพัฒนางาน ได
อยางถูกตอง เหมาะสมและปลอดภัย

๒ ๑๐

๓ เคาะ คิด แยก
สวน

ว๔.๑ ม.๔/๒ ระบุปญหาหรือความตองการท่ีมี
ผลกระทบตอสังคม รวบรวม วิเคราะห
ขอมูลและแนวคิดท่ีเก่ียวของกับปญหา
ท่ีมีความซับซอนเพ่ือสังเคราะหวิธีการ
เทคนิคในการแกปญหาโดยคํานึงถึง
ความถูกตองดานทรัพยสินทางปญญา

๓ ๑๕

๔ ทุกปญหามี
หนทางแก

ว๔.๑ ม.๔/๓ ออกแบบวิธีการแกปญหา โดย
วิเคราะหเปรียบเทียบ และตัดสินใจ
เลือกขอมูลท่ีจําเปนภายใตเงื่อนไขและ
ทรัพยากรท่ีมีอยู นําเสนอแนวทางการ
แกปญหาใหผูอ่ืนเขาใจดวยเทคนิคหรือ
วิธีการท่ีหลากหลาย โดยใชซอฟตแวร
ชวยในการออกแบบ วางแผนข้ันตอน
การทํางานและดําเนินการแกปญหา

๔ ๒๐

๕ นวัตกรรมคือ
ชีวิต

ว๔.๑ ม.๔/๔ ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะหและให
เหตุผลของปญหาหรือขอบกพรองท่ี
เกิดข้ึนภายใตกรอบเงื่อนไข หา

๓ ๑๕



๑๔๗

หนว
ยท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

มาตรฐานการ
เรียนรู/
ตัวช้ีวัด

สาระสําคัญ เวลา
(ช่ัวโมง)

น้ําหนั
ก

คะแน
น

แนวทางการปรับปรุงแกไขและ
นําเสนอผลการแกปญหา พรอมท้ัง
เสนอแนวทางการพัฒนาตอยอด

๖ STEM ศึกษา ว๔.๒ ม.๔/๑ ประยุกตใชแนวคิดเชิงคํานวณในการ
พัฒนาโครงงานท่ีมีการบูรณาการกับ
วิชาอ่ืนอยางสรางสรรคและเชื่อมโยง
กับชีวิตจริง

๖ ๓๐

รวม ๖ ตัวชี้วัด ๒๐ ๑๐๐



๑๔๘

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ว๓๒๑๐๑ วิทยาศาสตรกายภาพ(เคมี) กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๕ ภาคเรียนท่ี ๑ เวลา ๖๐ ช่ัวโมง ๑.๕ หนวยกิต

ศึกษา สูตรเคมีเพ่ือระบุวาเปนธาตุหรือสารประกอบ วิวัฒนาการของแบบจําลองอะตอมของ
ธาตุ อนุภาคมูลฐานของอะตอม เลขอะตอม เลขมวลและไอโซโทป สัญลักษณนิวเคลียร การจัดเรียง
อิเล็กตรอนในอะตอมของธาตุบางชนิด การจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ แนวโนมสมบัติบางประการของ
ธาตุตามตารางธาตุ ศึกษาและทดลองเก่ียวกับชนิดของพันธะเคมีจากการนําไฟฟาของสารบางชนิด
ศึกษาการเกิดพันธะและสมบัติบางประการของสารโคเวเลนตสารประกอบไอออนิก และโลหะ ศึกษา
ความหมาย โครงสราง การเกิดพันธะของสารประกอบอินทรีย และศึกษาความหมาย ปฏิกิริยาการ
สังเคราะห พอลิเมอร โครงสราง สมบัติ ประเภทของพอลิเมอร รวมท้ังการใชประโยชนและผลกระทบ
จากการผลิตภัณฑของพอลิเมอรสารประกอบอินทรียท่ีมีหมูฟงกชันแสดงสมบัติเฉพาะ และทดลองการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี ศึกษาความสัมพันธของพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี ศึกษาและคํานวณหาอัตรา
การเกิดปฏิกิริยาเคมี ศึกษาและทดลองปจจัยท่ีมีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยา ศึกษาปฏิกิริยาเคมีใน
ชีวิตประจําวัน การใชประโยชนและผลของปฏิกิริยาเคมีตอสิ่งมีชีวิตและศึกษาปฏิกิริยารีดอกซ การแผ
รังสีของสารกัมมันตรังสี ครึ่งชีวิต การประโยชนและผลกระทบจากการนําสารกัมมันตรังสีมาใช

โดยใชการเรียนรูดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ การ
สืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบ  นําความรูและหลักการไปใชประโยชน เชื่อมโยง อธิบาย
ปรากฏการณ หรือแกปญหาในชีวิตประจําวัน สามารถจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู
มีจิตวิทยาศาสตร มีความสามารถในการตัดสินแกปญหา เห็นคุณคาของวิทยาศาสตร มีจริยธรรม
คุณธรรมและคานิยมท่ีพ่ึงประสงค
ตัวช้ีวัด
ว.๒.๑ ม.๕/๑- ม.๕/๒๕

รวมท้ังหมด ๒๕ ตัวช้ีวัด



๑๔๙

โครงสรางรายวิชา
ว๓๒๑๐๑ รายวิชา วิทยาศาสตรกายภาพ(เคมี) กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี ๕ ภาคเรียนท่ี ๑ เวลา ๖๐ ช่ัวโมง    จํานวน ๑.๕ หนวยกิต

หนวยท่ี ช่ือหนวย
การเรียนรู

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวช้ีวัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง ช่ัวโมง คะแนน

๑ อะตอมและ
ตารางธาตุ

ว ๒.๑
ม.๕/๑
ม.๕/๒
ม.๕/๓
ม.๕/๔
ม.๕/๕
ม.๕/๖
ม.๕/๗

-สารเคมีทุกชนิดสามารถระบุไดวาเปนธาตุ
หรือสารประกอบ และอยูในรูปของอะตอม
โมเลกุล หรือไอออนได โดยพิจารณาจาก
สูตรเคมี

- แบบจําลองอะตอมใชอธิบายตําแหนง
ของโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอนใน
อะตอม โดยโปรตอนและนิวตรอนอยู
รวมกันในนิวเคลียส สวนอิเล็กตรอน
เคลื่อนท่ีรอบนิวเคลียส ซึ่งในแบบจําลอง
อะตอมของโบร อิเล็กตรอนเคลื่อนท่ีเปนวง
โดยแตละวงมีระยะหางจากนิวเคลียสและมี
พลังงานตางกัน และอิเล็กตรอนวงนอกสุด
เรียกวาเวเลนซอิเล็กตรอน

- แบบจําลองอะตอมแบบกลุมหมอก
แสดงโอกาสท่ีจะพบอิเล็กตรอนรอบ
นิวเคลียสในลักษณะกลุมหมอก เนื่องจาก
อิเล็กตรอนมีขนาดเล็กและเคลื่อนท่ีอยาง
รวดเร็วตลอดเวลา จึงไมสามารถระบุ
ตําแหนงท่ีแนนอนได

- อะตอมของธาตุเปนกลางทางไฟฟา มี
จํานวนโปรตอนเทากับจํานวนอิเล็กตรอน
การระบุชนิดของธาตุพิจารณาจากจํานวน
โปรตอน

- เม่ืออะตอมของธาตุมีการใหหรือรับ
อิเล็กตรอน ทําใหจํานวนโปรตอนและ
อิเล็กตรอนไมเทากันเกิดเปนไอออน โดย
ไอออนท่ีมีจํานวนอิเล็กตรอนนอยกวา

๑๖ ๒๘



๑๕๐

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวช้ีวัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง ช่ัวโมง คะแนน

๑ อะตอมและ
ตารางธาตุ

(ตอ)

จํานวนโปรตอน เรียกวา ไอออนบวก สวน
ไอออนท่ีมีจํานวนอิเล็กตรอนมากกวา
โปรตอน เรียกวา ไอออนลบ

- สัญลักษณนิวเคลียร ประกอบดวย
สัญลักษณธาตุ เลขอะตอมและเลขมวล
โดยเลขอะตอมเปนตัวเลขท่ีแสดงจํานวน
โปรตอนในอะตอม เลขมวลเปนตัวเลขท่ี
แสดงผลรวมของจํานวนโปรตอนกับ
นิวตรอนในอะตอม ธาตุชนิดเดียวกันแตมี
เลขมวลตางกัน เรียกวาไอโซโทป

- ธาตุจัดเปนหมวดหมูไดอยางเปน
ระบบ โดยอาศัยตารางธาตุ ซึ่งในปจจุบัน
จัดเรียงตามเลขอะตอมและความ
คลายคลึงของสมบัติ แบงออกเปนหมูซึ่ง
เปนแถวในแนวตั้ง และคาบซึ่งเปนแถวใน
แนวนอน ทําใหธาตุท่ีมีสมบัติเปนโลหะ
อโลหะและก่ึงโลหะ อยูเปนกลุมบริเวณ
ใกล ๆ กัน และแบงธาตุออกเปนกลุมธาตุ
เรพรีเซนเททีฟและกลุมธาตุแทรนซิชัน

- ธาตุในกลุมโลหะ จะนําไฟฟาไดดี และ
มีแนวโนมใหอิเล็กตรอน สวนธาตุในกลุม
อโลหะ จะไมนําไฟฟา และมีแนวโนมรับ
อิเล็กตรอน โดยธาตุเรพรีเซนเททีฟในหมู
IA - IIA และธาตุแทรนซิชันทุกธาตุ
จัดเปนธาตุในกลุมโลหะ สวนธาตุเรพรีเซน
เททีฟในหมู IIIA - VIIA มีท้ังธาตุในกลุม
โลหะและอโลหะสวนธาตุเรพรีเซนเททีฟ
ในหมู VIIIA จัดเปนธาตุอโลหะท้ังหมด

- ธาตุเรพรีเซนเททีฟและธาตุแทรนซิชัน
นํามาใชประโยชนในชีวิตประจําวันได
หลากหลาย



๑๕๑

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวช้ีวัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง ช่ัวโมง คะแนน

๒ พันธะเคมี ว.๒.๑
ม.๕/๘
ม.๕/๙
ม.๕/๑๐
ม.๕/๑๑
ม.๕/๑๒
ม.๕/๑๓

-พันธะโคเวเลนต เปนการยึดเหนี่ยว
ระหวางอะตอมดวยการใชเวเลนซ
อิเล็กตรอนรวมกัน เกิดเปนโมเลกุล โดย
การใชเวเลนซอิเล็กตรอนรวมกัน ๑ คู
เรียกวา พันธะเดี่ยว เขียนแทนดวยเสน
พันธะ ๑ เสน ในโครงสรางโมเลกุล สวน
การใชเวเลนซอิเล็กตรอนรวมกัน ๒ คู
และ ๓ คู เรียกวา พันธะคู และพันธะสาม
เขียนแทนดวยเสนพันธะ ๒ เสน และ ๓
เสน ตามลําดับ

- สารท่ีมีพันธะภายในโมเลกุลเปน
พันธะโคเวเลนตท้ังหมดเรียกวา สารโคเว
เลนต โดยสารโคเวเลนต ท่ีประกอบดวย
๒ อะตอมของธาตุชนิดเดียวกัน เปนสาร
ไมมีข้ัว สวนสารโคเวเลนต ท่ีประกอบดวย
๒ อะตอมของธาตุตางชนิดกัน เปนสารมี
ข้ัว สําหรับสารโคเวเลนตท่ีประกอบดวย
อะตอมมากกวา ๒ อะตอม อาจเปนสารมี
ข้ัวหรือไมมีข้ัว ข้ึนอยูกับรูปรางของ
โมเลกุล ซึ่งสภาพข้ัวของสารโคเวเลนต
สงผลตอแรงดึงดูดระหวางโมเลกุลท่ีทําให
จุดหลอมเหลวและจุดเดือดของสาร
โคเวเลนตแตกตางกัน นอกจากนี้สารบาง
ชนิดมีจุดเดือดสูงกวาปกติ เนื่องจากมีแรง
ดึงดูดระหวางโมเลกุลสูงท่ีเรียกวา พันธะ
ไฮโดรเจนซึ่งสารเหลานี้มีพันธะ N–H O–
H หรือ F–H ภายในโครงสรางโมเลกุล
- สารประกอบไอออนิกสวนใหญเกิดจาก
การรวมตัวกันของไอออนบวกของธาตุ
โลหะและไอออนลบของธาตุอโลหะ ใน
บางกรณีไอออนอาจประกอบดวยกลุมของ

๑๖ ๒๔



๑๕๒

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวช้ีวัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง ช่ัวโมง คะแนน

๒ พันธะเคมี อะตอม โดยเม่ือไอออนรวมตัวกันเกิดเปน
สารประกอบไอออนิกจะมีสัดสวนการ
รวมตัว เพ่ือทําใหประจุของสารประกอบ
เปนกลางทางไฟฟา
โดยไอออนบวกและไอออนลบจะจัดเรียง
ตัวสลับตอเนื่องกันไปใน ๓ มิติ เกิดเปน
ผลึกของสารซึ่งสูตรเคมีของสารประกอบ
ไอออนิก ประกอบดวยสัญลักษณธาตุท่ี
เปนไอออนบวกตามดวยสัญลักษณธาตุท่ี
เปนไอออนลบ โดยมีตัวเลขท่ีแสดงจํานวน
ไอออนแตละชนิดเปนอัตราสวนอยางต่ํา

- สารจะละลายน้ําไดเม่ือองค
ประกอบของสารสามารถเกิดแรงดึงดูดกับ
โมเลกุลของน้ําได โดยการละลายของสาร
ในน้ําเกิดได ๒ ลักษณะ คือ การละลาย
แบบแตกตัว และการละลายแบบไมแตก
ตัว การละลายแบบแตกตัวเกิดข้ึนกับ
สารประกอบไอออนิก และสารโคเวเลนต
บางชนิดท่ีมีสมบัติเปนกรดหรือเบส โดย
เม่ือสารเกิดการละลายแบบแตกตัวจะได
ไอออนท่ีสามารถเคลื่อนท่ีได ทําใหได
สารละลายท่ีนําไฟฟาซึ่งเรียกวา
สารละลายอิเล็กโทรไลต การละลายแบบ
ไมแตกตัวเกิดข้ึนกับสารโคเวเลนตท่ีมีข้ัว
สูงสามารถดึงดูดกับโมเลกุลของน้ําไดดี
โดยเม่ือเกิดการละลายโมเลกุลของสารจะ
ไมแตกตัวเปนไอออน และสารละลายท่ีได
จะไมนําไฟฟาซึ่งเรียกวา สารละลายนอนอิ
เล็กโทรไลต



๑๕๓

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวช้ีวัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง ช่ัวโมง คะแนน

๓ สารประกอบ
อินทรีย

ว.๒.๑
ม.๕/๑๔
ม.๕/๑๕
ม.๕/๑๖
ม.๕/๑๗
ม.๕/๑๘
ม.๕/๑๙

- สารประกอบอินทรียเปนสาร
ประกอบของคารบอนสวนใหญพบใน
สิ่งมีชีวิต มีโครงสรางหลากหลายและแบง
ไดหลายประเภท เนื่องจากธาตุคารบอน
สามารถเกิดพันธะกับคารบอนดวยกันเอง
และธาตุอ่ืน ๆ นอกจากนี้พันธะระหวาง
คารบอนยังมีหลายรูปแบบ ไดแก พันธะ
เดี่ยว พันธะคู พันธะสาม

- สารประกอบอินทรียท่ีมีเฉพาะธาตุ
คารบอนและไฮโดรเจนเปนองคประกอบ
เรียกวา สารประกอบไฮโดรคารบอน โดย
สารประกอบไฮโดรคารบอนอ่ิมตัวมีพันธะ
ระหวางคารบอนเปนพันธะเดี่ยว
ทุกพันธะในโครงสราง สวนสารประกอบ
ไฮโดรคารบอนไมอ่ิมตัวมีพันธะระหวาง
คารบอนเปนพันธะคูหรือพันธะสามอยาง
นอย ๑ พันธะในโครงสราง

-สารท่ีพบในชีวิตประจําวันมีท้ังโมเลกุล
ขนาดเล็กและขนาดใหญ พอลิเมอรเปน
สารท่ีมีโมเลกุล ขนาดใหญท่ีเกิดจากมอนอ
เมอรหลายโมเลกุลเชื่อมตอกันดวยพันธะ
เคมี ทําใหสมบัติทางกายภาพของพอลิ
เมอรแตกตางจากมอนอเมอร
ท่ีเปนสารตั้งตน เชน สถานะ จุด
หลอมเหลวการละลาย

- สารประกอบอินทรียท่ีมีหมู -COOH
สามารถแสดงสมบัติความเปนกรด สวน
สารประกอบอินทรียท่ีมีหมู -NH๒ สามารถ
แสดงสมบัติความเปนเบส

- การละลายของสารพิจารณาไดจาก
ความมีข้ัวของตัวละลายและตัวทําละลาย

๑๖ ๒๔



๑๕๔

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวช้ีวัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง ช่ัวโมง คะแนน

โดยสารสามารถละลายไดในตัวทําละลาย
ท่ีมีข้ัวใกลเคียงกัน โดยสารมีข้ัวละลายใน
ตัวทําละลายท่ีมีข้ัวสวนสารไมมีข้ัวละลาย
ในตัวทําละลายท่ีไมมีข้ัว และสารมีข้ัวไม
ละลายในตัวทําละลายท่ีไมมีข้ัว

-โครงสรางของพอลิเมอรอาจเปนแบบ
เสน แบบก่ิง หรือแบบรางแห โดยพอลิ
เมอรแบบเสนและแบบก่ิง มีสมบัติเทอร
มอพลาสติก สวนพอลิเมอรแบบรางแห
มีสมบัติเทอรมอเซต จึงมีการใชประโยชน
ไดแตกตางกัน

- การใชผลิตภัณฑพอลิเมอรในปริมาณ
มากกอใหเกิดปญหาท่ีสงผลกระทบตอ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม ดังนั้นจึงควร
ตระหนักถึงการลดปริมาณการใช การใช
ซ้ํา และการนํากลับมาใชใหม

๔ ปฏิกิริยาเคมี ว.๒.๑
ม.๕/๒๐
ม.๕/๒๑
ม.๕/๒๒
ม.๕/๒๓
ม.๕/๒๔
ม.๕/๒๕

- ปฏิกิริยาเคมีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ของสาร โดยปฏิกิริยาเคมีอาจใหพลังงาน
ความรอน พลังงานแสง หรือพลังงาน
ไฟฟา ท่ีสามารถนําไปใชประโยชนในดาน
ตาง ๆ ได

- ปฏิกิริยาเคมีแสดงไดดวยสมการเคมี
ซึ่งมีสูตรเคมีของสารตั้งตนอยูทางดานซาย
ของลูกศร และสูตรเคมีของผลิตภัณฑอยู
ทางดานขวา โดยจํานวน อะตอมรวมของ
แตละธาตุทางดานซายและขวาเทากัน
นอกจากนี้สมการเคมียังอาจแสดงปจจัย
อ่ืน เชน สถานะ พลังงานท่ีเก่ียวของ
ตัวเรงปฏิกิริยาเคมีท่ีใช

๑๒ ๒๔



๑๕๕

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวช้ีวัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง ช่ัวโมง คะแนน

๔ ปฏิกิริยาเคมี
(ตอ)

- อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีข้ึนอยูกับ
ความเขมขน อุณหภูมิ พ้ืนท่ีผิว หรือตัวเรง
ปฏิกิริยา

- ความรูเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตออัตรา
การเกิดปฏิกิริยาเคมีสามารถนําไปใช
ประโยชนในชีวิตประจําวันและใน
อุตสาหกรรม

- ปฏิกิริยาเคมีบางประเภทเกิดจากการ
ถายโอนอิเล็กตรอนของสารในปฏิกิริยา
เคมี ซึ่งเรียกวา ปฏิกิริยา
รีดอกซ

- สารท่ีสามารถแผรังสีไดเรียกวา สาร
กัมมันตรังสี ซึ่งมีนิวเคลียสท่ีสลายตัวอยาง
ตอเนื่อง ระยะเวลาท่ีสารกัมมันตรังสี
สลายตัวจนเหลือครึ่งหนึ่งของปริมาณเดิม
เรียกวา ครึ่งชีวิต
โดยสารกัมมันตรังสีแตละชนิดมีคาครึ่ง
ชีวิตแตกตางกัน

- รังสีท่ีแผจากสารกัมมันตรังสีมีหลาย
ชนิด เชน แอลฟา บีตา แกมมา ซึ่ง
สามารถนํามาใชประโยชน ไดแตกตางกัน
การนําสารกัมมันตรังสีแตละชนิดมาใช
ตองคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดลอม รวมท้ังมีการจัดการอยาง
เหมาะสม

รวม ๔ หนวยการ
เรียนรู

จํานวน ๒๕ ตัวช้ีวัด ๖๐ ๑๐๐



๑๕๖

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ว๓๒๑๐๒ วิทยาศาสตรกายภาพ(ฟสิกส) กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๕ ภาคเรียนท่ี ๒ เวลา ๖๐ ช่ัวโมง ๑.๕ หนวยกิต

ศึกษาปริมาณท่ีวัดไดเม่ือวัตถุเคลื่อนท่ีแนวตรง  และการคํานวณหาปริมาณท่ีเก่ียวของ  การ
เคลื่อนท่ีแบบฮารโมนิกอยางงาย  รวมท้ังการนําไปใชประโยชน  การเคลื่อนท่ีแนววงกลมและการ
นําไปใชประโยชน  การเคลื่อนท่ีแบบโปรเจกไทลรวมท้ังการนําไปใชประโยชน  ความสัมพันธระหวาง
แรงและการเคลื่อนท่ีของวัตถุในสนามโนมถวง  แรงท่ีกระทําตออนุภาควัตถุในสนามแมเหล็ก  แรงท่ี
กระทําตออนุภาคท่ีเคลื่อนท่ีในสนามไฟฟา  การนําความรูเก่ียวกับสนามแมเหล็กและสนามไฟฟาไป
ประยุกตใช  แรงยึดเหนี่ยวในนิวเคลียส และแรงระหวางอนุภาค   สเปกตรัมคลื่นแมเหล็กไฟฟา
ประโยชนและผลกระทบของคลื่นแมเหล็กไฟฟา  ปฏิกิริยานิวเคลียร  ปฏิสัมพันธระหวางสารกับพลังงาน
การนําพลังงานนิวเคลียรมาใชประโยชนการเคลื่อนท่ีแบบคลื่นตามยาว  และตามขวาง  ความสัมพันธ
ระหวางความถ่ี  ความยาวคลื่น  อัตราเร็ว  การเกิดคลื่นเสียง  และ การวัดความเขมเสียง  การไดยิน
เสียง  คุณภาพของเสียงและมลภาวะของเสียง  รวมท้ังการนําความรูไปใชประโยชน

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรเพ่ือฝกทักษะกระบวนการสืบเสาะหาความรู การสืบคน
ขอมูล การสังเกต การวิเคราะห การอภิปราย การอธิบาย การสรุปผล และนําความรูไปใชประโยชน

เพ่ือใหผูเรียนเกิดความรูความสามารถในการคิดความสามารถในการใชทักษะชีวิต ตลอดจนมี
เจตคติท่ีดีตอวิชาวิทยาศาสตร
ตัวช้ีวัด

ว๒.๒ ม.๕/๑ – ม.๕/๑๐
ว๒.๓ ม.๕/๑ – ม.๕/๒

รวม ๒๒ ตัวช้ีวัด



๑๕๗

โครงสรางรายวิชา
ว ๓๒๑๐๒ รายวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ(ฟสิกส) กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๕ ภาคเรียนท่ี ๒ เวลา ๖๐ ช่ัวโมง จํานวน ๑.๕ หนวยกิต

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวช้ีวัด

สาระสําคัญ เวลา
(ซม.)

น้ําหนัก
(คะแนน)

๑ การเคลื่อนท่ี ว ๒.๒
ม.๕/๑ – ม.๕/๕

การเคลื่อนท่ีของวัตถุท่ีมีการ
เปลี่ยนความเร็ว เปนการเคลื่อนท่ีดวย
ความเรง ความเรงเปนอัตราสวนของ
ความเร็วท่ีเปลี่ยนไปตอเวลาและเปน
ปริมาณเวกเตอร ในกรณีท่ีวัตถุท่ีอยูนิ่ง
หรือเคลื่อนท่ีในแนวตรงดวยความเร็ว
คงตัววัตถุนั้นมีความเรงเปนศูนย วัตถุ
ท่ีเคลื่อนท่ีดวยความเรงคงตัวหรือ
ความเรงไมคงตัว อาจเปนการเคลื่อนท่ี
แนวตรง การเคลื่อนท่ีแนวโคง หรือ
การเคลื่อนท่ีแบบสั่น การเคลื่อนท่ีแนว
ตรงดวยความเรงคงตัว นําไปใชอธิบาย
การตกแบบเสรี การเคลื่อนท่ีแนวโคง
ดวยความเรงคงตัว นําไปใชอธิบายการ
เคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล การเคลื่อนท่ี
แนวโคงดวยความเรงมีทิศทางตั้งฉาก
กับความเร็วตลอดเวลา นําไปใช
อธิบายการเคลื่อนท่ีแบบวงกลม การ
เคลื่อนท่ีกลับไปกลับมาดวยความเรงมี
ทิศทางเขาสูจุดท่ีแรงลัพธเปนศูนย
เรียกจุดนี้วาตําแหนงสมดุล ซึ่งนําไปใช
อธิบายการเคลื่อนท่ีแบบสั่น

๑๘ ๓๐



๑๕๘

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวช้ีวัด

สาระสําคัญ เวลา
(ซม.)

น้ําหนัก
(คะแนน)

๒ สนามของ
แรง

ว ๒.๒
ม.๕/๖ – ม.๕/๑๐
ว ๒.๓

ม.๕/๑ – ม.๕/๒

บริเวณท่ีมีสนามโนมถวง เม่ือมีวัตถุท่ีมี
มวล จะมีแรงโนมถวงซึ่งเปนแรงดึงดูด
ของโลกกระทําตอวัตถุ แรงนี้นําไปใช
อธิบายการเคลื่อนท่ีของวัตถุตาง ๆ
เชน ดาวเทียม และดวงจันทรรอบโลก
กระแสไฟฟาทําใหเกิดสนามแมเหล็ก
ในบริเวณรอบแนวการเคลื่อนท่ีของ
กระแสไฟฟา
ในบริเวณท่ีมีสนามแมเหล็ก เม่ือมี
อนุภาคท่ีมีประจุไฟฟาเคลื่อนท่ีโดยไม
อยูในแนวเดียวกับสนามแมเหล็ก หรือ
มีกระแสไฟฟาผานลวดตัวนําโดย
กระแสไฟฟาไมอยูในแนวเดียวกับ
สนามแมเหล็ก และภายในนิวเคลียสมี
แรงเขมท่ีเปนแรงยึดเหนี่ยวของ
อนุภาคในนิวเคลียส และเปนแรงหลัก
ท่ีใชอธิบายเสถียรภาพของนิวเคลียส
นอกจากนี้ยังมีแรงออน ซึ่งเปนแรงท่ี
ใชอธิบายการสลายใหอนุภาคบีตาของ
ธาตุกัมมันตรังสี

๑๘ ๓๐



๑๕๙

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวช้ีวัด

สาระสําคัญ เวลา
(ซม.)

น้ําหนัก
(คะแนน)

๓ คลื่น ว ๒.๓
ม.๕/๓ – ๕/๑๒

คลื่นเคลื่อนท่ีไปพบสิ่งกีดขวาง จะ
เกิดการสะทอน เม่ือคลื่นเคลื่อนท่ี
ผานรอยตอระหวางตัวกลางท่ี
ตางกัน จะเกิดการหักเห เม่ือคลื่น
เคลื่อนท่ีไปพบขอบสิ่งกีดขวางจะ
เกิดการเลี้ยวเบน
เม่ือคลื่นสองขบวนมาพบกันจะเกิด
การรวมคลื่นเกิดรูปรางของคลื่น
รวม เสียงมีการสะทอน การหักเห
การเลี้ยวเบนและการรวมคลื่น
เชนเดียวกับคลื่นอ่ืน ๆ
ความรูเก่ียวกับเสียงนําไปใช
ประโยชนในดานตาง ๆ เชน คลื่น
เหนือเสียงหรือ
อัลตราซาวนดใชในทางการแพทย
บีตของเสียงในการปรับเทียบเสียง
ของเครื่องดนตรี การสั่นพองของ
เสียงใชในการออกแบบเครื่อง
ดนตรีและอธิบายการเปลงเสียง
ของมนุษย

๒๔ ๔๐

รวม ๓ หนวย จํานวน ๒๒ ตัวช้ีวัด ๖๐ ๑๐๐



๑๖๐

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ว๓๒๑๐๓ วิทยาการคํานวณ ๑ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๕ ภาคเรียนท่ี ๑ เวลา ๒๐ ช่ัวโมง ๐.๕ หนวยกิต

ศึกษาหลักการของแนวคิดเชิงคํานวณการแยกสวนประกอบและการยอยปญหาการหารูปแบบ
การคิดเชิงนามธรรมตัวอยางและประโยชนของแนวคิดเชิงคํานวณเพ่ือแกปญหาในชีวิตประจําวัน
ประยุกตใชแนวคิดเชิงคํานวณในการออกแบบข้ันตอนวิธีสําหรับแกปญหาการแกปญหาดวย
คอมพิวเตอรการระบุขอมูลเขาขอมูลออกและเงื่อนไขของปญหาการออกแบบข้ันตอนวิธีการทําซ้ําการ
จัดเรียงและคนหาขอมูลตัวอยางการออกแบบข้ันตอนวิธีเพ่ือแกปญหาดวยคอมพิวเตอร รวบรวม
วิเคราะหขอมูล และใชความรูดานวิทยาการคอมพิวเตอรสื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
แกปญหาหรือเพ่ิมมูลคาใหกับบริการหรือผลิตภัณฑท่ีใชในชีวิตจริงอยางสรางสรรค

โดยอาศัยกระบวนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เพ่ือเนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ ฝกทักษะ
กระบวนการคิด การแกปญหาอยางมีข้ันตอน วางแผนการเรียนรู และนําแนวคิดเชิงคํานวณมา
ประยุกตใชในการแกปญหาได บริหารการใชทรัพยากรใชเทคโนโลยีสะอาด นําเสนอแนวทางการ
แกปญหาโดยใชซอฟตแวรชวยในการออกแบบ

เพ่ือใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจทักษะกระบวนการทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถประยุกตใชแนวคิดเชิงคํานวณในการแกปญหาในการ
พัฒนาโครงงานท่ีมีการบูรณาการกับวิชาอ่ืนอยางสรางสรรคและเชื่อมโยงกับชีวิตจริงไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  ตระหนักถึงการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย มีความ
เขาใจและปฏิบัติตนภายใตกฎหมายอยางรูเทาทัน มีคุณธรรมและจริยธรรมในการทํางาน
ตัวช้ีวัด

ว ๔.๑ ม.๕/๑
ว ๔.๒ ม.๕/๑

รวม ๒ ตัวช้ีวัด



๑๖๑

โครงสรางรายวิชา

ว๓๒๑๐๓ วิทยาการคํานวณ ๑ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๕ ภาคเรียนท่ี ๑ เวลา ๒๐ ช่ัวโมง ๐.๕ หนวยกิต

หนว
ยท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวช้ีวัด

สาระสําคัญ เวลา
(ช่ัวโมง)

น้ําหนั
ก

คะแน
น

๑ Thail
Digital
Natives

ว๔.๑ ม.๕/๑
ว๔.๒ ม.๕/๑

รวบรวม วิเคราะหขอมูล และใช
ความรูดานวิทยาการคอมพิวเตอรสื่อ
ดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
แกปญหาหรือเพ่ิมมูลคาใหกับบริการ
หรือผลิตภัณฑท่ีใชในชีวิตจริงอยาง
สรางสรรค

๘ ๔๐

๒ STEM
Natives

ว๔.๑ ม.๕/๑
ว๔.๒ ม.๕/๑

ประยุกตใชความรูและทักษะจาก
ศาสตรตาง ๆ รวมท้ังทรัพยากรในการ
ทําโครงงานเพ่ือแกปญหาหรือพัฒนา
งาน

๑๒ ๖๐

รวม ๒ ตัวชี้วัด ๒๐ ๑๐๐



๑๖๒

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ว๓๓๑๐๑ วิทยาศาสตรพื้นฐาน(โลก ดาราศาสตรและอวกาศ) กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ ภาคเรียนท่ี ๑ เวลา ๖๐ ช่ัวโมง ๑.๕ หนวยกิต

ศึกษาวิเคราะหการแบงชั้นและสมบัติของโครงสรางโลก ทฤษฎีการเคลื่อนท่ีของแผนธรณีภาค
หลักฐานและขอมูลท่ีทําใหนักวิทยาศาสตรเชื่อเก่ียวกับการเคลื่อนท่ีของแผนธรณีภาค กระบวนการเกิด
ภูเขาไฟระเบิด กระบวนการเกิดแผนดินไหวขนาดความรุนแรงและผลจากแผนดินไหวกระบวนการเกิด
และผลจากสึนามิปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอการไดรับพลังงานจากดวงอาทิตยการหมุนเวียนของอากาศทิศ
ทางการเคลื่อนท่ีของอากาศปจจัยท่ีทําใหเกิดการหมุนเวียนของน้ําผิวหนาในมหาสมุทรปจจัยท่ีมีผลตอ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกสัญลักษณลมฟาอากาศ

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรการสืบเสาะหาความรูสํารวจตรวจสอบการสืบคนขอมูล
และอภิปรายเพ่ือใหเกิดความรูความคิดความเขาใจสามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูมีความสามารถในการ
ตัดสินใจนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน

มีความสามารถในการคิดวิเคราะหความสามารถในการแกปญหาการใชเทคโนโลยีมีจิตวิทยา
ศาสตรหรือเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตรจริยธรรมคุณธรรมและคานิยมท่ีเหมาะสม
ตัวช้ีวัด

ว.๓.๑ม.๖/๑ - ม.๖/๑๔
รวมตัวช้ีวัด ๑๔ ตัวช้ีวัด



๑๖๓

โครงสรางรายวิชา
ว ๓๑๑๐๑ โลก ดาราศาสตรและอวกาศ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ชันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ ภาคเรียนท่ี ๑ เวลา ๖๐ ช่ัวโมง จํานวน ๑.๕ หนวยกิต

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวช้ีวัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง ช่ัวโมง คะแนน

๑ โครงสรางโลก ว ๓.๒
ม๖/๑

-การศึกษาโครงสรางโลกใชขอมูลหลาย
ดาน เชน องคประกอบทางเคมีของหิน
และแร องคประกอบทางเคมีของ
อุกกาบาต ขอมูลคลื่นไหวสะเทือน
ท่ีเคลื่อนท่ีผานโลก จึงสามารถแบงชั้น
โครงสรางโลก ได ๒ แบบ คือ โครงสราง
โลกตามองคประกอบ ทางเคมี แบงไดเปน
๓ ชั้น ไดแก เปลือกโลก เนื้อโลก และแกน
โลก และโครงสรางโลกตามสมบัติเชิงกล
แบงไดเปน ๕ ชั้น ไดแก ธรณีภาค ฐาน
ธรณีภาค มัชฌิมภาค แกนโลกชั้นนอก
และแกนโลกชั้นใน

๔ ๑๒

๒ ธรณีแปรสัญ
ฐาน

ว ๓.๒
ม๖/๒
ม๖/๓

-แผนธรณีตาง ๆ เปนสวนประกอบของ
ธรณีภาค การเปลี่ยนแปลงขนาดและ
ตําแหนงตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน การ
เคลื่อนท่ีของแผนธรณีดังกลาวอธิบายได
ตามทฤษฎีธรณีแปรสัณฐาน ซึ่งมีรากฐาน
มาจากทฤษฎีทวีปเลื่อนและทฤษฎีการแผ
ขยายพ้ืนสมุทร โดยมีหลักฐานท่ีสนับสนุน
ไดแก รูปรางของขอบทวีปท่ีสามารถ
เชื่อมตอกันได ความคลายคลึงกันของกลุม
หินและแนวเทือกเขา ซากดึกดําบรรพ
รองรอยการเคลื่อนท่ีของตะกอนธาร
น้ําแข็ง ภาวะแมเหล็กโลกบรรพกาล อายุ
หินของพ้ืนมหาสมุทร รวมท้ัง การคนพบ
สันเขากลางสมุทร และรองลึกกนสมุทร

๖ ๑๔



๑๖๔

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวช้ีวัด

สาระการเรียนรุแกนกลาง ช่ัวโมง คะแนน

- การพาความรอนของแมกมาภายในโลก
ทําใหเกิดการเคลื่อนท่ีของแผนธรณี ตาม
ทฤษฎีธรณีแปรสัณฐาน ซึ่ง
นักวิทยาศาสตรไดสํารวจพบหลักฐานทาง
ธรณีวิทยา ไดแก ธรณีสัณฐานและธรณี
โครงสราง ท่ีบริเวณแนวรอยตอของแผน
ธรณี เชน รองลึกกนสมุทร หมูเกาะภูเขา
ไฟรูปโคง แนวภูเขาไฟ แนวเทือกเขา หุบ
เขาทรุดและสันเขากลางสมุทร รอยเลื่อน
นอกจากนี้ยังพบการเกิดธรณีพิบัติภัยท่ี
บริเวณแนวรอยตอของแผนธรณี เชน
แผนดินไหว ภูเขาไฟระเบิด สึนามิ ซึ่ง
หลักฐานดังกลาวสัมพันธกับรูปแบบการ
เคลื่อนท่ีของแผนธรณีนักวิทยาศาสตรจึง
สรุปไดวาแนวรอยตอของแผนธรณีมี ๓
รูปแบบ ไดแก แนวแผนธรณีแยกตัว แนว
แผนธรณีเคลื่อนท่ีเขาหากัน แนวแผนธรณี
เคลื่อนท่ีผานกันในแนวราบ

๓ ธรณีพิบัติภัย ว ๓.๒
ม.๖/๔
ม.๖/๕
ม.๖/๖

- ภูเขาไฟระเบิด เกิดจากการแทรกดัน
ของแมกมาข้ึนมาตามสวนเปราะบาง หรือ
รอยแตกบนเปลือกโลก มักพบหนาแนน
บริเวณรอยตอระหวางแผนธรณีทําให
บริเวณดังกลาวเปนพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย ผลจาก
การระเบิดของภูเขาไฟมีท้ังประโยชนและ
โทษ
จึงตองศึกษาแนวทางในการเฝาระวัง และ
การปฏิบัติตนใหปลอดภัย
- แผนดินไหวเกิดจากการปลดปลอย
พลังงานท่ีสะสมไวของเปลือกโลกในรูป
ของคลื่นไหวสะเทือน แผนดินไหวมีขนาด
และความรุนแรงแตกตางกัน มักเกิดข้ึน
บริเวณรอยตอของแผนธรณี และพ้ืนท่ี
ภายใตอิทธิพลของการเคลื่อนของแผน
ธรณี ทําใหบริเวณดังกลาวเปนพ้ืนท่ีเสี่ยง
ภัยแผนดินไหว ซึง่สงผลใหสิ่งกอสราง

๖ ๑๔



๑๖๕

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวยการ
เรียนรู

มาตรฐาน/
ตัวช้ีวัด

สาระการเรียนรุแกนกลาง ช่ัวโมง คะแนน

เสียหาย เกิดอันตรายตอชีวิตและ
ทรัพยสิน จึงตองศึกษาแนวทางในการเฝา
ระวัง และการปฏิบัติตนใหปลอดภัย
- สึนามิ คือ คลื่นน้ําท่ีเกิดจากการแทนท่ี
มวลน้ํา ในปริมาณมหาศาล สวนมากจะ
เกิดในทะเลหรือมหาสมุทร โดยคลื่นมี
ลักษณะเฉพาะ คือความยาวคลื่นมากและ
เคลื่อนท่ีดวยความเร็วสูง เม่ืออยูกลาง
มหาสมุทรจะมีความสูงคลื่นนอย และอาจ
เพ่ิม ความสูงข้ึนอยางรวดเร็ว เม่ือคลื่น
เคลื่อนท่ีผานบริเวณน้ําตื้น จึงทําใหพ้ืนท่ี
บริเวณชายฝงบางบริเวณเปนพ้ืนท่ีเสี่ยง
ภัยสึนามิ กอใหเกิดอันตรายแกมนุษยและ
สิ่งกอสราง

๔ การหมุนเวียน
ของระบบลม
ของโลก

ว ๓.๒
ม.๖/๗
ม.๖/๘
ม.๖/๙
ม.๖/๑๐

-พ้ืนผิวโลกแตละบริเวณไดรับพลังงานจาก
ดวงอาทิตยในปริมาณท่ีแตกตางกัน
เนื่องจากปจจัยสําคัญหลายประการ เชน
สัณฐานและการเอียงของแกนโลก
ลักษณะของพ้ืนผิว ละอองลอย และเมฆ
ทําใหแตละบริเวณบนโลกมีอุณหภูมิไม
เทากัน สงผลใหมีความกดอากาศแตกตาง
กัน และเกิดการถายโอนพลังงานระหวาง
กัน
- การหมุนเวียนของอากาศเกิดข้ึนจาก
ความกดอากาศท่ีแตกตางกันระหวางสอง
บริเวณ โดยอากาศเคลื่อนท่ีจากบริเวณท่ีมี
ความกดอากาศสูงไปยังบริเวณท่ีมีความ
กดอากาศต่ําซึ่งจะเห็นไดชัดเจน ในการ
เคลื่อนท่ีของอากาศในแนวราบ และเม่ือ
พิจารณาการเคลื่อนท่ีของอากาศใน
แนวดิ่งจะพบวาอากาศเหนือบริเวณความ
กดอากาศต่ําจะมีการยกตัวข้ึนขณะท่ี

๖ ๑๒



๑๖๖

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

มาตรฐาน/
ตัวช้ีวัด

สาระการเรียนรุแกนกลาง ช่ัวโมง คะแนน

อากาศเหนือบริเวณความกดอากาศสูง จะ
จมตัวลง โดยการเคลื่อนท่ีของอากาศท้ัง
ในแนวราบและแนวดิ่งนี้ ทําใหเกิดเปน
การหมุนเวียนของอากาศ
- การหมุนรอบตัวเองของโลกทําใหเกิด
แรงคอริออลิส สงผลใหทิศทางการ
เคลื่อนท่ีของอากาศเบนไป โดยอากาศท่ี
เคลื่อนท่ีในบริเวณซีกโลกเหนือจะเบนไป
ทางขวาจากทิศทางเดิม สวนบริเวณซีก
โลกใตจะเบนไปทางซายจากทิศทางเดิม
-โลกมีความกดอากาศแตกตางกันในแตละ
บริเวณรวมท้ังอิทธิพลจากการหมุนรอบ
ตัวเองของโลกทําใหอากาศในแตละซีกโลก
เกิดการหมุนเวียนของอากาศตามเขต
ละติจูด แบงออกเปน ๓ แถบ โดยแตละ
แถบมีภูมิอากาศแตกตางกัน ไดแก การ
หมุนเวียน แถบข้ัวโลกมีภูมิอากาศแบบ
หนาวเย็น การหมุนเวียนแถบละติจูดกลาง
มีภูมิอากาศแบบอบอุน และ การ
หมุนเวียนแถบเขตรอนมีภูมิอากาศแบบ
รอนชื้น

๕ การหมุนเวียน
ของน้ําใน
มหาสมุทร

ว ๓.๒
ม.๖/๑๑
ม.๖/๑๒

- น้ําฟาเฉลี่ยสูงกวาบริเวณอ่ืน บริเวณ
ละติจูด ๓๐ องศา มีอากาศแหงแลง สวน
บริเวณละติจูด ๖๐ องศา อากาศมีความ
แปรปรวนสูง-นอกจากนี้บริเวณรอยตอ
ของการหมุนเวียนอากาศแตละแถบ
ละติจูดจะมีลักษณะลมฟาอากาศ ท่ี
แตกตางกัน เชน บริเวณใกลศูนยสูตรมี
ปริมาณ หยาด

๖ ๑๒



๑๖๗

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

มาตรฐาน/
ตัวช้ีวัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง ช่ัวโมง คะแนน

- นอกจากนี้บริเวณรอยตอของการ
หมุนเวียนอากาศแตละแถบละติจูด จะมี
ลักษณะลมฟาอากาศ ท่ีแตกตางกัน เชน
บริเวณใกลศูนยสูตรมีปริมาณ หยาดน้ํา
ฟาเฉลี่ยสูงกวาบริเวณอ่ืน บริเวณละติจูด
๓๐ องศา มีอากาศแหงแลง สวนบริเวณ
ละติจูด ๖๐ องศา อากาศมีความ
แปรปรวนสูง
การหมุนเวียนของกระแสน้ําผิวหนาใน
มหาสมุทร ไดรับอิทธิพลจากการ
หมุนเวียนของอากาศในแตละแถบละติจูด
เปนปจจัยหลักทําใหบริเวณซีกโลกเหนือมี
การหมุนเวียนของกระแสน้ําผิวหนาใน
ทิศทางตามเข็มนาฬิกา และทวนเข็ม
นาฬิกาในซีกโลกใต ซึ่งกระแสน้ําผิวหนา
ในมหาสมุทรมีท้ังกระแสน้ําอุน และ
กระแสน้ําเย็น

๖ ความ
แปรปรวน
ของอากาศ

ม๖/๑๓ -การหมุนเวียนอากาศและน้ําในมหาสมุทร
สงผลตอภูมิอากาศ ลมฟาอากาศ สิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดลอม เชน กระแสน้ําอุนกัลฟ
สตรีมท่ีทําใหบางประเทศในทวีปยุโรปไม
หนาวเย็นเกินไป และเม่ือการหมุนเวียน
อากาศและน้ําในมหาสมุทรแปรปรวน ทํา
ใหเกิดผลกระทบตอสภาพลมฟาอากาศ
เชน ปรากฏการณเอลนีโญและลานีญา ซึ่ง
เกิดจากความแปรปรวนของลมคาและ
สงผลตอประเทศท่ีอยูบริเวณมหาสมุทร
แปซิฟก
-โลกไดรับพลังงานจากดวงอาทิตย โดย

ปริมาณพลังงานเฉลี่ยท่ีโลกไดรับเทากับ
พลังงานเฉลี่ยท่ีโลกปลดปลอยกลับสู
อวกาศ ทําใหเกิดสมดุลพลังงานของโลก
สงผลใหอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกในแตละป
คอนขาง

๔ ๑๒



๑๖๘

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

มาตรฐาน/
ตัวช้ีวัด

สาระการเรียนรุแกนกลาง ช่ัวโมง คะแนน

คงท่ีและมีลักษณะภูมิอากาศท่ีไม
เปลี่ยนแปลง หากสมดุลพลังงานของโลก
เกิดการเปลี่ยนแปลงไปจะทําใหอุณหภูมิ
เฉลี่ยของโลกและภูมิอากาศเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไดเนื่องจากปจจัยหลาย
ประการท้ังปจจัยท่ีเกิดข้ึน ตามธรรมชาติ
และการกระทําของมนุษย เชน แกสเรือน
กระจก ลักษณะผิวโลก และละอองลอย

- มนุษยมีสวนชวยในการชะลอการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกไดโดยการลด
กิจกรรมท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
สมดุลพลังงาน เชน ลดการปลดปลอย
แกสเรือนกระจกและละอองลอย

๗ การพยากรณ
อากาศ

ม๖/๑๔ -แผนท่ีอากาศผิวพ้ืนแสดงขอมูลการตรวจ
อากาศ ในรูปแบบสัญลักษณหรือตัวเลข
เชน บริเวณความกดอากาศสูง หยอม
ความกดอากาศต่ํา พายุหมุนเขตรอน รอง
ความกดอากาศต่ํา การแปลความหมาย
สัญลักษณลมฟาอากาศทําใหทราบ
ลักษณะลมฟาอากาศ ณ บริเวณหนึ่ง
-การแปลความหมายสัญลักษณท่ีปรากฏ
บนแผนท่ีอากาศ รวมกับขอมูลสารสนเทศ
ตาง ๆ เชน โปรแกรมประยุกตเก่ียวกับ
การพยากรณอากาศ เรดารตรวจอากาศ
ภาพถายดาวเทียม สามารถ
-นํามาวางแผนการดําเนินชีวิตให
สอดคลองกับสภาพลมฟาอากาศ เชน การ
เลือกชวงเวลาในการเพาะปลูกให
สอดคลองกับฤดูกาล การเตรียมพรอม
รับมือสภาพอากาศแปรปรวน

๖ ๑๒

รวม ๗ หนวยการเรียนรู จํานวน ๑๔ ตัวช้ีวัด ๖๐ ๑๐๐



๑๖๙

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ว๓๓๑๐๒ วิทยาการคํานวณ ๒ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ ภาคเรียนท่ี ๒ เวลา ๒๐ ช่ัวโมง ๐.๕ หนวยกิต

ศึกษาหลักการของแนวคิดเชิงคํานวณ ในการประยุกตใชแนวคิดเชิงคํานวณในการออกแบบ
ข้ันตอนวิธีสําหรับแกปญหาการแกปญหาดวยคอมพิวเตอรการศึกษาตัวอยางโครงงานแกปญหา  ศึกษา
ตอยอดการแกปญหา  วิเคราะหผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีตอการดําเนินชีวิต  อาชีพ
สังคมและวัฒนธรรม  การกําหนดปญหาศึกษาวางแผนดําเนินงานสรุปผลและเผยแพรประยุกตใช
แนวคิดเชิงคํานวณในการพัฒนาโครงงานท่ีมีการบูรณาการกับวิชาอ่ืนอยางสรางสรรค และเชื่อมโยงกับ
ชีวิตจริง

โดยอาศัยกระบวนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน และกระบวนการเรียนรูโดยใชโครงงานเปน
ฐาน เพ่ือเนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ ฝกทักษะกระบวนการคิด เผชิญสถานการณการแกปญหาวาง
แผนการเรียนรู และนําเสนอผานการทํากิจกรรมโครงงาน

เพ่ือใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจทักษะกระบวนการทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถประยุกตใชแนวคิดเชิงคํานวณในการแกปญหาและพัฒนา
โครงงานท่ีมีการบูรณาการกับวิชาอ่ืนอยางสรางสรรคและเชื่อมโยงกับชีวิตจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตระหนักถึงการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย มีความเขาใจและปฏิบัติ
ตนภายใตกฎหมายอยางรูเทาทัน มีคุณธรรมและจริยธรรมในการทํางาน
ตัวช้ีวัด

ว ๔.๒ ม.๖/๑
รวม ๑ ตัวช้ีวัด



๑๗๐

โครงสรางรายวิชา

ว๓๓๑๐๒ วิทยาการคํานวณ ๒ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ ภาคเรียนท่ี ๒ เวลา ๒๐ ช่ัวโมง ๐.๕ หนวยกิต

หนว
ยท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวช้ีวัด

สาระสําคัญ เวลา
(ช่ัวโมง)

น้ําหนั
ก

คะแน
น

๑ Innovation
Design

ว๔.๒ ม.๖/๑ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอ
และแบงปนขอมูลอยางปลอดภัย มี
จริยธรรม และวิเคราะหการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมี
ผลตอการดําเนินชีวิต อาชีพ สังคม
และวัฒนธรรม

๖ ๓๐

๒ Project  for
life

ว๔.๒ ม.๖/๑ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอ
และแบงปนขอมูลอยางปลอดภัย มี
จริยธรรม และวิเคราะหการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมี
ผลตอการดําเนินชีวิต อาชีพ สังคม
และวัฒนธรรม

๑๔ ๗๐

รวม ๑ ตัวชี้วัด ๒๐ ๑๐๐



๑๗๑

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ว๓๐๒๐๑ ฟสิกส ๑ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ ภาคเรียนท่ี ๑ เวลา ๖๐ ช่ัวโมง ๑.๕ หนวยกิต

ศึกษาธรรมชาติของวิชาฟสิกสปริมาณกายภาพและหนวยการวัดความคลาดเคลื่อนในการวัด
และการทดลองในวิชาฟสิกสการบอกตําแหนงของวัตถุความสัมพันธระหวางปริมาณตางๆท่ีเก่ียวของกับ
การเคลื่อนท่ีแนวตรงดวยความเรงคงตัวแรงและผลของแรงท่ีมีตอสภาพการเคลื่อนท่ีของวัตถุกฎการ
เคลื่อนท่ีของนิวตันกฎแรงดึงดูดระหวางมวลและคํานวณแรงเสียดทานระหวางผิวสัมผัสของวัตถุคูหนึ่ง ๆ
ในกรณีท่ีวัตถุหยุดนิ่งและวัตถุเคลื่อนท่ี รวมท้ังทดลองหาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหวางผิวสัมผัส
ของวัตถุคูหนึ่ง ๆ  สมดุลกลของวัตถุ โมเมนต และผลรวมของโมเมนตท่ีมีตอการหมุน แรงคูควบและผล
ของแรงคูควบท่ีมีตอสมดุลของวัตถุ เขียนแผนภาพของแรงท่ีกระทําตอวัตถุอิสระเม่ือวัตถุอยูในสมดุลกล
และคํานวณปริมาณตาง ๆท่ีเก่ียวของ รวมท้ังทดลองและอธิบายสมดุลของแรงสามแรงนําความรูไปใช
ประโยชน

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรเพ่ือฝกทักษะกระบวนการสืบเสาะหาความรู การสืบคน
ขอมูล การสังเกต การวิเคราะห การอภิปราย การอธิบาย การสรุปผล และนําความรูไปใชประโยชน

เพ่ือใหผูเรียนเกิดความรูความสามารถในการคิดความสามารถในการใชทักษะชีวิต ตลอดจนมี
จิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีถูกตอง

ผลการเรียนรู
๑. สืบคนและอธิบายการคนหาความรูทางฟสิกสประวัติความเปนมารวมท้ังพัฒนาการของ

หลักการและแนวคิดทางฟสิกสท่ีมีผลตอการแสวงหาความรูใหมและการพัฒนาเทคโนโลยี
๒. วัดและรายงานผลการวัดปริมาณทางฟสิกสไดถูกตองเหมาะสมโดยนําความคลาดเคลื่อนใน

การวัดมาพิจารณาในการนําเสนอผลรวมท้ังแสดงผลการทดลองในรูปของกราฟวิเคราะหและแปล
ความหมายจากกราฟเสนตรง

๓. ทดลองและอธิบายความสัมพันธระหวางตําแหนงการกระจัดความเร็วและความเรงของการ
เคลื่อนท่ีของวัตถุในแนวตรงท่ีมีความเรงคงตัวจากกราฟและสมการรวมท้ังทดลองหาคาความเรงโนม
ถวงของโลกและคํานวณปริมาณตางๆท่ีเก่ียวของ

๔. ทดลอง และอธิบายการหาแรงลัพธของแรงสองแรงท่ีทํามุมตอกัน
๕. เขียนแผนภาพของแรงท่ีกระทําตอวัตถุอิสระทดลองและอธิบายกฎการเคลื่อนท่ีของนิวตัน

และการใชกฎการเคลื่อนท่ีของนิวตันกับสภาพการเคลื่อนท่ีของวัตถุรวมท้ังคํานวณปริมาณตางๆท่ี
เก่ียวของ

๖. อธิบายกฎความโนมถวงสากลและผลของสนามโนมถวงท่ีทําใหวัตถุมีน้ําหนักรวมท้ังคํานวณ
ปริมาณตางๆท่ีเก่ียวของ

๗. สังเกตและอธิบายสภาพการเคลื่อนท่ีขอวัตถุเม่ือแรงท่ีกระทําตอวัตถุผานศูนยกลางมวลของ
วัตถุและผลของศูนยถวงท่ีมีตอเสถียรภาพของวัตถุ

๘. วิเคราะห อธิบาย และคํานวณแรงเสียดทานระหวางผิวสัมผัสของวัตถุคูหนึ่ง ๆ ในกรณีท่ีวัตถุ
หยุดนิ่งและวัตถุเคลื่อนท่ี รวมท้ังทดลองหาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหวางผิวสัมผัสของวัตถุคูหนึ่ง ๆ
และนําความรูเรื่องแรงเสียดทานไปใชในชีวิตประจําวัน



๑๗๒

๙. อธิบายสมดุลกลของวัตถุ โมเมนต และผลรวมของโมเมนตท่ีมีตอการหมุน แรงคูควบและผล
ของแรงคูควบท่ีมีตอสมดุลของวัตถุ เขียนแผนภาพของแรงท่ีกระทําตอวัตถุอิสระเม่ือวัตถุอยูในสมดุลกล
และคํานวณปริมาณตาง ๆท่ีเก่ียวของ รวมท้ังทดลองและอธิบายสมดุลของแรงสามแรง

รวม ๙ ผลการเรียนรู



๑๗๓

โครงสรางรายวิชา
ว ๓๐๒๐๑ รายวิชาฟสิกส ๑ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ชันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ ภาคเรียนท่ี ๑ เวลา ๖๐ ช่ัวโมง จํานวน ๑.๕ หนวยกิต

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

ผลการเรียนรู สาระสําคัญ เวลา
(ซม.)

น้ําหนัก
(คะแนน)

๑ การศึกษา
วิชาฟสิกส

๑.สืบคนและอธิบายการ
คนหาความรูทางฟสิกส
ประวัติความเปนมา
รวมท้ังพัฒนาการของ
หลักการและแนวคิดทาง
ฟสิกสท่ีมีผลตอ การ
แสวงหาความรูใหมและ
การพัฒนาเทคโนโลยี

๒.วัด และรายงานผลการ
วัดปริมาณทางฟสิกสได
ถูกตองเหมาะสม โดยนํา
ความคลาดเคลื่อนในการ
วัดมาพิจารณาในการ
นําเสนอผล รวมท้ัง
แสดงผลการทดลองในรูป
ของกราฟ วิเคราะหและ
แปลความหมายจาก
กราฟเสนตรง

การคนควาหาความรูทางฟสิกส
ไดมาจากการสังเกต การทดลอง
และเก็บรวบรวมขอมูลมาวิเคราะห
หรือจากการสรางแบบจําลองทาง
ความคิด เพ่ือสรุปเปนทฤษฎี
หลักการหรือกฎ ความรูเหลานี้
สามารถนําไปใชอธิบาย
ปรากฏการณธรรมชาติหรือทํานาย
สิ่งท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต
ประวัติความเปนมาและพัฒนาการ
ของหลักการและแนวคิดทางฟสิกส
เปนพ้ืนฐานในการแสวงหาความรู
ใหมเพ่ิมเติม รวมถึงการพัฒนาและ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีก็มี
สวนในการคนหาความรูใหมทาง
วิทยาศาสตรดวย

ความรูทางฟสิกสสวนหนึ่งไดจาก
การทดลอง ซึ่งเก่ียวของกับ
กระบวนการวัดปริมาณทางฟสิกส
ซึ่งประกอบดวยตัวเลขและหนวย
วัด ปริมาณทางฟสิกสสามารถวัดได
ดวยเครื่องมือตาง ๆ โดยตรงหรือ
ทางออม หนวยท่ีใชในการวัด
ปริมาณทางวิทยาศาสตรคือ ระบบ
หนวยระหวางชาติ เรียกยอวา
ระบบเอสไอ

๑๔ ๒๔



๑๗๔

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

ผลการเรียนรู สาระสําคัญ เวลา
(ซม.)

น้ําหนัก
(คะแนน)

๒ การเคลื่อนท่ี
ในแนวตรง

๓.ทดลอง และอธิบาย
ความสัมพันธระหวาง
ตําแหนง การกระจัด
ความเร็ว และความเรง
ของการเคลื่อนท่ีของวัตถุ
ในแนวตรงท่ีมีความเรงคง
ตัวจากกราฟและสมการ
รวมท้ังทดลองหาคา
ความเรงโนมถวงของโลก
และคํานวณปริมาณตาง
ๆ ท่ีเก่ียวของ

ปริมาณท่ีเก่ียวกับการเคลื่อนท่ี
ไดแก ตําแหนง การกระจัด
ความเร็ว และความเรงสามารถ
อธิบายไดโดยใชสมการจลนศาสตร
๔ สมการ
การตกแบบเสรีเปนตัวอยางหนึ่ง

ของการเคลื่อนท่ีในหนึ่งมิติท่ีมี
ความเรงเทากับความเรงโนมถวง
ของโลก

๑๘ ๓๐

๓ แรงและกฏ
การเคลื่อนท่ี

๔. ทดลอง และอธิบาย
การ
หาแรงลัพธของแรงสอง
แรงท่ีทํามุมตอกัน
๕.เขียนแผนภาพของแรง
ท่ีกระทําตอวัตถุอิสระ
ทดลอง และอธิบายกฎ
การเคลื่อนท่ีของนิวตัน
และการใชกฎการ
เคลื่อนท่ีของนิวตันกับ
สภาพการเคลื่อนท่ีของ
วัตถุ รวมท้ังคํานวณ
ปริมาณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ
๖. อธิบายกฎความโนม
ถวงสากลและผลของ
สนามโนมถวงท่ีทําใหวัตถุ
มีน้ําหนัก รวมท้ังคํานวณ
ปริมาณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ
๗.สังเกตและอธิบายสภาพ
การเคลื่อนที่ขอวัตถุเมื่อแรง
ที่กระทําตอวัตถุผาน
ศูนยกลางมวลของวัตถุและ
ผลของศูนยถวงที่มีตอ
เสถียรภาพของวัตถุ

แรงเปนปริมาณเวกเตอรจึงมีท้ัง
ขนาดและทิศทาง กรณีท่ีมีแรง
หลาย ๆ แรง กระทําตอวัตถุ
สามารถหาแรงลัพธท่ีกระทําตอ
วัตถุ โดยใชวิธีเขียน

เวกเตอรของแรงแบบหางตอหัว วิธี
สรางรูปสี่เหลี่ยมดานขนานของแรง
และวิธีคํานวณ
แรงท่ีเกิดข้ึนท่ีผิวสัมผัสระหวางวัตถุ
สองกอน
ในทิศทางตรงขามกับทิศทางการ
เคลื่อนท่ีหรือแนวโนมท่ีจะเคลื่อนท่ี
ของวัตถุ เรียกวา
แรงเสียดทาน แรงเสียดทาน
ระหวางผิวสัมผัสคูหนึ่ง ๆ ข้ึนกับ
สัมประสิทธิ์ความเสียดทานและ

๒๘ ๔๖



๑๗๕

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

ผลการเรียนรู สาระสําคัญ เวลา
(ซม.)

น้ําหนัก
(คะแนน)

๘. วิเคราะห อธิบาย และ
คํานวณแรงเสียดทาน
ระหวางผิวสัมผัสของวัตถุ
คูหนึ่ง ๆ ในกรณีท่ีวัตถุ
หยุดนิ่งและวัตถุเคลื่อนท่ี
รวมท้ังทดลองหา
สัมประสิทธิ์ความเสียด
ทานระหวางผิวสัมผัสของ
วัตถุคูหนึ่ง ๆ และนํา
ความรูเรื่องแรงเสียดทาน
ไปใชในชีวิตประจําวัน
๙. อธิบายสมดุลกลของ
วัตถุ โมเมนต และผลรวม
ของโมเมนตท่ีมีตอการ
หมุน แรงคูควบและผล
ของแรงคูควบท่ีมีตอ
สมดุลของวัตถุ เขียน
แผนภาพของแรงท่ีกระทํา
ตอวัตถุอิสระเม่ือวัตถุอยู
ในสมดุลกล และคํานวณ
ปริมาณตาง ๆ
ท่ีเก่ียวของ รวมท้ังทดลอง
และอธิบายสมดุลของแรง
สามแรง

แรงปฏิกิริยาตั้งฉากระหวาง
ผิวสัมผัสคูนั้น ๆ
ขณะออกแรงพยายามแตวัตถุยังคง
อยูนิ่ง
แรงเสียดทานมีขนาดเทากับแรง
พยายามท่ีกระทําตอวัตถุนั้น และ
แรงเสียดทานมีคามากท่ีสุดเม่ือวัตถุ
เริ่มเคลื่อนท่ี เรียกแรงเสียดทานนี้
วา
แรงเสียดทานสถิต แรงเสียดทานท่ี
กระทําตอวัตถุขณะกําลังเคลื่อนท่ี
เรียกวาแรง
เสียดทานจลน โดยแรงเสียดทานท่ี
เกิดระหวางผิวสัมผัสของวัตถุ

รวม ๓หนวยการเรียนรู จํานวน ๙
ผลการการเรียนรู

๖๐ ๑๐๐



๑๗๖

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ว๓๐๒๐๒ ฟสิกส ๒ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ ภาคเรียนท่ี ๒ เวลา ๖๐ ช่ัวโมง ๑.๕ หนวยกิต

ศึกษางานพลังงานความสัมพันธระหวางงานและพลังงานจลนพลังงานศักยโนมถวง พลังงาน
ศักยยืดหยุน กฎการอนุรักษพลังงานกําลังเครื่องกลอยางงายและประสิทธิภาพของเครื่องกลโมเมนตัม
การชนกันของวัตถุและกฎการอนุรักษโมเมนตัมนําความรูไปใชประโยชน  การเคลื่อนท่ีแนวโคง
พาราโบลาภายใตสนามโนมถวง โดยไมคิดแรงตานของอากาศเปนการเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล วัตถุมี
การเปลี่ยนตําแหนงในแนวดิ่งและแนวระดับพรอมกัน และเปนอิสระตอกัน สําหรับการเคลื่อนท่ีใน
แนวดิ่งเปนการเคลื่อนท่ีท่ีมีแรงโนมถวงกระทําจึงมีความเร็วไมคงตัว

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรเพ่ือฝกทักษะกระบวนการสืบเสาะหาความรู การสืบคน
ขอมูล การสังเกต การวิเคราะห การอภิปราย การอธิบาย การสรุปผล และนําความรูไปใชประโยชน

เพ่ือใหผูเรียนเกิดความรูความสามารถในการคิดความสามารถในการใชทักษะชีวิต ตลอดจนมี
จิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีถูกตอง

ผลการเรียนรู
๑.วิเคราะหและคํานวณงานของแรงคงตัวจากสมการและพ้ืนท่ีใตกราฟ ความสัมพันธระหวาง

แรงกับตําแหนง รวมท้ังอธิบาย และคํานวณกําลังเฉลี่ย
๒. อธิบาย และคํานวณพลังงานจลน พลังงานศักย พลังงานกล ทดลองหาความสัมพันธระหวาง

งานกับ พลังงานจลน ความสัมพันธระหวางงานกับพลังงานศักยโนมถวง ความสัมพันธระหวางขนาดของ
แรงท่ีใชดึงสปริงกับระยะท่ีสปริงยืดออกและความสัมพันธระหวางงานกับพลังงานศักยยืดหยุน รวมท้ัง
อธิบายความสัมพันธระหวางงานของแรงลัพธและพลังงานจลน และคํานวณงานท่ีเกิดข้ึนจากแรงลัพธ

๓. อธิบายกฎการอนุรักษพลังงานกล รวมท้ังวิเคราะห และคํานวณปริมาณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ
กับการเคลื่อนท่ีของวัตถุในสถานการณตาง ๆ โดยใชกฎการอนุรักษพลังงานกล

๔. อธิบายการทํางาน ประสิทธิภาพและการไดเปรียบเชิงกลของเครื่องกลอยางงายบางชนิด
โดยใชความรูเรื่องงานและสมดุลกล รวมท้ังคํานวณประสิทธิภาพและการไดเปรียบเชิงกล

๕.อธิบาย และคํานวณโมเมนตัมของวัตถุ และการดลจากสมการและพ้ืนท่ีใตกราฟ
ความสัมพันธระหวางแรงลัพธกับเวลา รวมท้ังอธิบายความสัมพันธระหวางแรงดลกับโมเมนตัม

๖. ทดลอง อธิบาย และคํานวณปริมาณตาง ๆท่ีเก่ียวกับการชนของวัตถุในหนึ่งมิติ ท้ังแบบ
ยืดหยุน ไมยืดหยุนและการดีดตัวแยกจากกันในหนึ่งมิติซึ่งเปนไปตามกฎการอนุรักษโมเมนตัม

๗. อธิบาย วิเคราะห และคํานวณปริมาณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล
และทดลองการเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล

๘. ทดลอง และอธิบายความสัมพันธระหวางแรงสูศูนยกลาง รัศมีของการเคลื่อนท่ี อัตราเร็วเชิง
เสน อัตราเร็วเชิงมุม และมวลของวัตถุ ในการเคลื่อนท่ีแบบวงกลมในระนาบระดับ รวมท้ังคํานวณ
ปริมาณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ และประยุกตใชความรูการเคลื่อนท่ีแบบวงกลม ในการอธิบายการโคจรของ
ดาวเทียม
รวม ๘ ผลการเรียนรู



๑๗๗

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ว๓๐๒๐๓ ฟสิกส ๓ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๕ ภาคเรียนท่ี ๑ เวลา ๖๐ ช่ัวโมง ๑.๕ หนวยกิต

ศึกษา การเคลื่อนท่ีแบบฮารมอนิกอยางงายของวัตถุติดปลายสปริงและลูกตุมอยางงายความถ่ี
ธรรมชาติของวัตถุการเกิดการสั่นพองปรากฏการณคลื่นชนิดของคลื่นสวนประกอบของคลื่นการแผของ
หนาคลื่นดวยหลักการของฮอยเกนสการรวมกันของคลื่นตามหลักการซอนทับ สมบัติพ้ืนฐานของคลื่น
การเกิดเสียงการเคลื่อนท่ีของเสียง อัตราเร็วเสียงในตัวกลาง  สมบัติของคลื่นเสียงความเขมเสียงระดับ
เสียงองคประกอบของการไดยินเสียง  คุณภาพเสียง  มลพิษทางเสียงการสั่นพองบีตสของเสียง  คลื่นนิ่ง
ปรากฏการณดอปเพลอรคลื่นกระแทกการแทรกสอดของแสงผานสลิตคูและเกรตติงการเลี้ยวเบนและ
การแทรกสอดของแสงผานสลิตเดี่ยวการสะทอนของแสง  การหักเหแสง  ความลึกจริงและความลึก
ปรากฏมุมวิกฤตและการสะทอนกลับหมดของแสง  การเกิดภาพจากเลนสบาง  ปรากฏการณบางอยาง
ทางแสง  การมองเห็นแสงสีสีของวัตถุการผสมสารสีและการผสมแสงสีการบอดสี การเหนี่ยวนําไฟฟา
สถิต  ประจุไฟฟา กฎของคูลอมบสนามไฟฟาแรงไฟฟาพลังงานศักยไฟฟาศักยไฟฟาความตางศักยตัว
เก็บประจุความจุของตัวเก็บประจุไฟฟาสถิตกับหลักการทํางานของเครื่องใชไฟฟาบางชนิดและ
ปรากฏการณในชีวิตประจําวันการเคลื่อนท่ีของอิเล็กตรอนอิสระและกระแสไฟฟาในลวดตัวนํากฎของ
โอหมความตานทานสภาพตานทาน  การตอตัวตานทานแบบอนุกรมและแบบขนาน  อีเอ็มเอฟของ
แหลงกําเนิดไฟฟากระแสตรงพลังงานไฟฟา กําลังไฟฟา  การตอแบตเตอรี่แบบอนุกรมและแบบขนาน
วงจรไฟฟากระแสตรงการเปลี่ยนพลังงานทดแทนเปนพลังงานไฟฟา  การใชเทคโนโลยีท่ีนํามาแกปญหา
หรือตอบสนองความตองการทางดานพลังงานไฟฟาโดยเนนดานประสิทธิภาพและความคุมคาใชจาย

โดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ในการสืบเสาะหาความรู   สํารวจตรวจสอบ สืบคน
ขอมูล   สังเกต  อธิบาย  ทดลอง  อภิปราย และคํานวณ

เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ เจตคติตอวิทยาศาสตร  มีจิตวิทยาศาสตร  มีคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึงประสงคในดานรักชาติ  ศาสน กษัตริย  ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย  ใฝเรียนรู  อยูอยาง
พอเพียง   มุงม่ันในการทํางาน  รักความเปนไทย  และมีจิตสาธารณะ  สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะหแกปญหาใชทักษะชีวิตและเทคโนโลยี  เห็นคุณคาของการนําความรูไป
ใชประโยชน  ในการดําเนินชีวิต

ผลการเรียนรู
๑. ทดลองและอธิบายการเคลื่อนท่ีแบบฮารมอนิกอยางงายของวัตถุติดปลายสปริงและลูกตุมอยาง

งายรวมท้ังคํานวณปริมาณตางๆท่ีเก่ียวของ
๒. อธิบายความถ่ีธรรมชาติของวัตถุและการเกิดการสั่นพอง
๓. อธิบายปรากฏการณคลื่นชนิดของคลื่นสวนประกอบของคลื่นการแผของหนาคลื่นดวยหลักการ

ของฮอยเกนสและการรวมกันของคลื่นตามหลักการซอนทับพรอมท้ังคํานวณอัตราเร็วความถ่ีและความ
ยาวคลื่น

๔. สังเกตและอธิบายการสะทอนการหักเหการแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของคลื่นผิวน้ํารวมท้ัง
คํานวณปริมาณตางๆท่ีเก่ียวของ



๑๗๘

๕. อธิบายการเกิดเสียงการเคลื่อนท่ีของเสียงความสัมพันธระหวางคลื่นการกระจัดของอนุภาคกับ
คลื่นความดันความสัมพันธระหวางอัตราเร็วของเสียงในอากาศท่ีข้ึนกับอุณหภูมิในหนวยองศาเซลเซียส
สมบัติของคลื่นเสียงไดแกการสะทอนการหักเหการแทรกสอดการเลี้ยวเบนรวมท้ังคํานวณปริมาณตางๆ
ท่ีเก่ียวของ

๖. อธิบายความเขมเสียงระดับเสียงองคประกอบของการไดยินคุณภาพเสียงและมลพิษทางเสียง
รวมท้ังคํานวณปริมาณตางๆท่ีเก่ียวของ

๗. ทดลองและอธิบายการเกิดการสั่นพองของอากาศในทอปลายเปดหนึ่งดานรวมท้ังสังเกตและ
อธิบายการเกิดบีตสคลื่นนิ่งปรากฏการณดอปเพลอรคลื่นกระแทกของเสียงคํานวณปริมาณตางๆท่ี
เก่ียวของและนําความรูเรื่องเสียงไปใชในชีวิตประจําวัน

๘. ทดลองและอธิบายการแทรกสอดของแสงผานสลิตคูและเกรตติงการเลี้ยวเบนและการแทรก
สอดของแสงผานสลิตเดี่ยวรวมท้ังคํานวณปริมาณตางๆท่ีเก่ียวของ

๙. ทดลองและอธิบายการสะทอนของแสงท่ีผิววัตถุตามกฎการสะทอนเขียนรังสีของแสงและ
คํานวณตําแหนงและขนาดภาพของวัตถุเม่ือแสงตกกระทบกระจกเงาราบและกระจกเงาทรงกลมรวมท้ัง
อธิบายการนําความรูเรื่องการสะทอนของแสงจากกระจกเงาราบและกระจกเงาทรงกลมไปใชประโยชน
ในชีวิตประจําวัน

๑๐. ทดลองและอธิบายความสัมพันธระหวางดรรชนีหักเหมุมตกกระทบและมุมหักเหรวมท้ัง
อธิบายความสัมพันธระหวางความลึกจริงและความลึกปรากฏมุมวิกฤตและการสะทอนกลับหมดของ
แสงและคํานวณปริมาณตางๆท่ีเก่ียวของ

๑๑. ทดลองและเขียนรังสีของแสงเพ่ือแสดงภาพท่ีเกิดจากเลนสบางหาตําแหนงขนาดชนิดของ
ภาพและความสัมพันธระหวางระยะวัตถุระยะภาพและความยาวโฟกัสรวมท้ังคํานวณปริมาณตางๆท่ี
เก่ียวของและอธิบายการนําความรูเรื่องการหักเหของแสงผานเลนสบางไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน

๑๒. อธิบายปรากฏการณธรรมชาติท่ีเก่ียวกับแสงเชนรุงการทรงกลดมิราจและการเห็นทองฟา
เปนสีตางๆในชวงเวลาตางกัน

๑๓. สังเกตและอธิบายการมองเห็นแสงสีสีของวัตถุการผสมสารสีและการผสมแสงสีรวมท้ังอธิบาย
สาเหตุของการบอดสี

๑๔. ทดลองและอธิบายการทําวัตถุท่ีเปนกลางทางไฟฟาใหมีประจุไฟฟาโดยการขัดสีกันและการ
เหนี่ยวนําไฟฟาสถิต

๑๕. อธิบายและคํานวณแรงไฟฟาตามกฎของคูลอมบ
๑๖. อธิบายและคํานวณสนามไฟฟาและแรงไฟฟาท่ีกระทํากับอนุภาคท่ีมีประจุไฟฟาท่ีอยูใน

สนามไฟฟารวมท้ังหาสนามไฟฟาลัพธเนื่องจากระบบจุดประจุโดยรวมกันแบบเวกเตอร
๑๗. อธิบายและคํานวณพลังงานศักยไฟฟาศักยไฟฟาและความตางศักยระหวางสองตําแหนงใดๆ
๑๘. อธิบายสวนประกอบของตัวเก็บประจุความสัมพันธระหวางประจุไฟฟาความตางศักยและ

ความจุของตัวเก็บประจุและอธิบายพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุและความจุสมมูลรวมท้ังคํานวณ
ปริมาณตางๆท่ีเก่ียวของ

๑๙. นําความรูเรื่องไฟฟาสถิตไปอธิบายหลักการทํางานของเครื่องใชไฟฟาบางชนิดและ
ปรากฏการณในชีวิตประจําวัน



๑๗๙

๒๐. อธิบายการเคลื่อนท่ีของอิเล็กตรอนอิสระและกระแสไฟฟาในลวดตัวนําความสัมพันธระหวาง
กระแสไฟฟาในลวดตัวนํากับความเร็วลอยเลื่อนของอิเล็กตรอนอิสระความหนาแนนของอิเล็กตรอนใน
ลวดตัวนําและพ้ืนท่ีหนาตัดของลวดตัวนําและคํานวณปริมาณตางๆท่ีเก่ียวของ

๒๑. ทดลองและอธิบายกฎของโอหมอธิบายความสัมพันธระหวางความตานทานกับความยาว
พ้ืนท่ีหนาตัดและสภาพตานทานของตัวนําโลหะท่ีอุณหภูมิคงตัวและคํานวณปริมาณตางๆท่ีเก่ียวของ
รวมท้ังอธิบายและคํานวณความตานทานสมมูลเม่ือนําตัวตานทานมาตอกันแบบอนุกรมและแบบขนาน

๒๒. ทดลองอธิบายและคํานวณอีเอ็มเอฟของแหลงกําเนิดไฟฟากระแสตรงรวมท้ังอธิบายและ
คํานวณพลังงานไฟฟา และกําลังไฟฟา

๒๓. ทดลองและคํานวณอีเอ็มเอฟสมมูลจากการตอแบตเตอรี่แบบอนุกรมและแบบขนานรวมท้ัง
คํานวณปริมาณตางๆท่ีเก่ียวของในวงจรไฟฟากระแสตรงซึ่งประกอบดวยแบตเตอรี่และตัวตานทาน

๒๔. อธิบายการเปลี่ยนพลังงานทดแทนเปนพลังงานไฟฟารวมท้ังสืบคนและอภิปรายเก่ียวกับ
เทคโนโลยีท่ีนํามาแกปญหาหรือตอบสนองความตองการทางดานพลังงานไฟฟาโดยเนนดาน
ประสิทธิภาพและความคุมคาใชจาย

รวม ๒๔ ผลการเรียนรู



๑๘๐

โครงสรางรายวิชา
ว ๓๐๒๐๓ ฟสิกส ๓ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๕ ภาคเรียนท่ี ๑ เวลา ๖๐ ช่ัวโมง จํานวน ๑.๕ หนวยกิต

หนวยที่ ช่ือหนวยการเรียนรู ผลการเรียนรู สาระการเรียนรูเพิ่มเติม เวลา
(ช.ม.)

น้ําหนัก
คะแนน

๑ การเคลื่อนที่แบบ
ฮารมอนิกอยางงาย

๑. ทดลองและอธิบายการ
เคลื่อนท่ีแบบฮารมอนิกอยาง
งายของวัตถุติดปลายสปริง
และลูกตุมอยางงายรวมท้ัง
คํานวณปริมาณตางๆท่ี
เก่ียวของ

- การเคล่ือนที่แบบ
ฮารมอนิกอยางงาย
- การส่ันของวัตถุติดปลายสปริง
- การแกวงของลูกตุม
อยางงาย

๒ ๒

๒.  อธิบายความถี่ธรรมชาติ
ของวัตถุ  และการเกิดการ
สั่นพอง

- ความถี่ธรรมชาติ
- การส่ันพอง

๑ ๒

๒ คลื่น และปรากฏการณ
คลื่น

๓. อธิบายปรากฏการณคลื่น
ชนิดของคลื่นสวนประกอบ
ของคลื่น การแผของหนาคลื่น
ดวยหลักการของ ฮอยเกนส
และการรวมกันของคลื่นตาม
หลักการซอนทับ พรอมท้ัง
คํานวณอัตราเร็วความถ่ี
และความยาวคลื่น

- ปรากฏการณคล่ืน
- ชนิดของคล่ืน
- สวนประกอบของคล่ืน
- การแผของหนาคล่ืน
- การซอนทับของคล่ืน
- ความสัมพันธระหวางอัตราเร็ว
ความถี่ และความยาวคล่ืน

๒ ๒

๔. สังเกตและอธิบาย
การสะทอน การหักเห
การแทรกสอด และการ
เลี้ยวเบนของคลื่นผิวน้ํา
รวมท้ังคํานวณปริมาณตางๆ
ท่ีเก่ียวของ

- สมบัติของคล่ืน ไดแก
การสะทอน
การหักเห
การแทรกสอด
การเล้ียวเบน

๒ ๓



๑๘๑

หนวยที่ ช่ือหนวย
การเรียนรู

ผลการเรียนรู สาระการเรียนรูเพิ่มเติม เวลา
(ช.ม.)

น้ําหนัก
คะแนน

๓ เสียงและการไดยิน ๕. อธิบายการเกิดเสียง
การเคลื่อนท่ีของเสียง
ความสัมพันธระหวางคลื่น
การกระจัดของอนุภาคกับ
คลื่นความดัน ความสัมพันธ
ระหวางอัตราเร็วของเสียง
ในอากาศท่ีข้ึนกับอุณหภูมิ
ในหนวยองศาเซลเซียส
สมบัติของคลื่นเสียง ไดแก
การสะทอน การหักเห
การแทรกสอด การเลี้ยวเบน
รวมท้ังคํานวณปริมาณตางๆ
ท่ีเก่ียวของ

- การเกิดเสียง
- การเคลื่อนท่ีของเสียง
- อัตราเร็วเสียงในตัวกลาง
- คลื่นการกระจัด และ
คลื่นความดัน
- สมบัติของคลื่นเสียง
ไดแก การสะทอน
การหักเห  การแทรกสอด
และ การเลี้ยวเบน

๒ ๔

๖. อธิบายความเขมเสียง
ระดับเสียง องคประกอบของ
การไดยิน คุณภาพเสียงและ
มลพิษทางเสียง รวมท้ัง
คํานวณปริมาณตางๆท่ี
เก่ียวของ

- ความเขมเสียง
- ระดับเสียง
- องคประกอบของการไดยิน
- คุณภาพเสียง
- มลพิษทางเสียง

๓ ๕

๗. ทดลองและอธิบายการเกิด
การสั่นพองของอากาศในทอ
ปลายเปดหนึ่งดาน รวมท้ัง
สังเกตและอธิบาย การเกิด
บีตส คลื่นนิ่ง ปรากฏการณ
ดอปเพลอร คลื่นกระแทกของ
เสียง คํานวณปริมาณตางๆ
ท่ีเก่ียวของและนําความรู
เรื่องเสียงไปใชในชีวิต
ประจําวัน

- การสั่นพองของเสียง
- การเกิดบีตส
- คลื่นนิ่ง
- ปรากฏการณดอปเปลอร
- คลื่นกระแทก

๓ ๕



๑๘๒

หนวยที่ ช่ือหนวยการเรียนรู ผลการเรียนรู สาระการเรียนรูเพิ่มเติม เวลา
(ช.ม.)

น้ําหนัก
คะแนน

๔ แสงเชิงฟสิกส ๘. ทดลองและอธิบาย
การแทรกสอดของแสงผาน
สลิตคูและเกรตติง
การเลี้ยวเบนและการแทรก
สอดของแสงผานสลิตเดี่ยว
รวมท้ังคํานวณปริมาณตางๆท่ี
เก่ียวของ

- การแทรกสอดของแสง
ผานสลิตคูและเกรตติง
- การเลี้ยวเบนและการ
แทรกสอดของแสงผานสลิต
เดี่ยว

๓ ๕

๕ แสงเชิงเรขาคณิต ๙. ทดลองและอธิบายการ
สะทอนของแสงท่ีผิววัตถุตาม
กฎการสะทอน เขียนรังสีของ
แสงและคํานวณตําแหนงและ
ขนาดภาพของวัตถุเม่ือแสงตก
กระทบกระจกเงาราบและ
กระจกเงาทรงกลม รวมท้ัง
อธิบายการนําความรูเรื่องการ
สะทอนของแสงจากกระจก
เงาราบและกระจกเงาทรง
กลมไปใชประโยชนใน
ชีวิตประจําวัน

- การสะทอนของแสงจาก
กระจกเงาราบ
- การสะทอนของแสงจาก
กระจกเงาโคงผิวทรงกลม

๓ ๕

๑๐. ทดลองและอธิบาย
ความสัมพันธระหวางดรรชนี
หักเห มุมตกกระทบและมุม
หักเห รวมท้ังอธิบาย
ความสัมพันธระหวางความลึก
จริงและความลึกปรากฏ
มุมวิกฤตและการสะทอนกลับ
หมดของแสง และคํานวณ
ปริมาณตางๆท่ีเก่ียวของ

- ดรรชนีหักเห
- ลึกจริง และลึกปรากฏ
- มุมวิกฤตและการสะทอน
กลับหมดของแสง

๓ ๕



๑๘๓

หนวยที่ ช่ือหนวยการเรียนรู ผลการเรียนรู สาระการเรียนรูเพิ่มเติม เวลา
(ช.ม.)

น้ําหนัก
คะแนน

๕
(ตอ)

แสงเชงิเรขาคณิต
(ตอ)

๑๑. ทดลองและเขียนรังสีของ
แสงเพ่ือแสดงภาพท่ีเกิดจาก
เลนสบางหาตําแหนงขนาด
ชนิดของภาพและ
ความสัมพันธระหวางระยะ
วัตถุระยะภาพและความยาว
โฟกัสรวมท้ังคํานวณปริมาณ
ตางๆท่ีเก่ียวของและอธิบาย
การนําความรูเรื่องการหักเห
ของแสงผานเลนสบางไปใช
ประโยชนในชีวิตประจําวัน

- การเกิดภาพจากเลนสบาง ๓ ๕

๖ ปรากฏการณ
ทางแสง และ
การมองเห็นแสงสี

๑๒. อธิบายปรากฏการณ
ธรรมชาติท่ีเก่ียวกับแสง เชน
รุง การทรงกลด มิราจและ
การเห็นทองฟาเปนสีตางๆใน
ชวงเวลาตางกัน

- รุง
- การทรงกลด
- มิราจ
- การเหนทองฟาเปนสีตางๆ
ในชวงเวลาตางกัน

๒ ๓

๑๓. สังเกตและอธิบาย
การมองเห็นแสงสี สีของวัตถุ
การผสมสารสี และการผสม
แสงสี รวมท้ังอธิบายสาเหตุ
ของการบอดสี

- การมองเห็นแสงสี
- สีของวัตถุ
- การผสมสารสี
- การผสมแสงสี
- การบอดสี

๒ ๓



๑๘๔

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวยการ
เรียนรู

ผลการเรียนรู สาระการเรียนรูเพิ่มเติม เวลา
(ช.ม.)

น้ําหนัก
คะแนน

๗ ไฟฟาสถิต ๑๔. ทดลองและอธิบายการทํา
วัตถุท่ีเปนกลางทางไฟฟาใหมี
ประจุไฟฟาโดยการขัดสีกันและ
การเหนี่ยวนําไฟฟาสถิต

- ประจุไฟฟา
- การเหนี่ยวนําไฟฟาสถิต

๒ ๔

๑๕. อธิบายและคํานวณแรง
ไฟฟาตามกฎของคูลอมบ

- แรงไฟฟา
- กฎของคูลอมบ

๒ ๔

๑๖. อธิบายและคํานวณ
สนามไฟฟาและแรงไฟฟาท่ี
กระทํากับอนุภาคท่ีมีประจุไฟฟา
ท่ีอยูในสนามไฟฟารวมท้ังหา
สนามไฟฟาลัพธเนื่องจากระบบ
จุดประจุโดยรวมกันแบบเวกเตอร

- สนามไฟฟา
- สนามไฟฟาลัพธ

๓ ๕

๑๗. อธิบายและคํานวณพลังงาน
ศักยไฟฟา ศักยไฟฟา และความ
ตางศักยระหวางสองตําแหนงใดๆ

- พลังงานศักยไฟฟา
- ศักยไฟฟา
- ความตางศักย

๑ ๕

๑๘. อธิบายสวนประกอบของตัว
เก็บประจุ  ความสัมพันธระหวาง
ประจุไฟฟา  ความตางศักยและ
ความจุของตัวเก็บประจุ และ
อธิบายพลังงานสะสมในตัวเก็บ
ประจุและความจุสมมูล รวมท้ัง
คํานวณปริมาณตางๆ
ท่ีเก่ียวของ

- ตัวเก็บประจุ
- ความสัมพันธระหวาง
ประจุไฟฟา  ความตาง
ศักยและความจุของตัวเก็บ
ประจุ
- พลังงานสะสมในตัวเก็บ
ประจุ
- ความจุสมมูล

๓ ๕

๗
(ตอ)

ไฟฟาสถิต
(ตอ)

๑๙.  นําความรูเรื่องไฟฟาสถิตไป
อธิบายหลักการทํางานของ
เครื่องใชไฟฟาบางชนิดและ
ปรากฏการณ
ในชีวิตประจําวัน

- การนําความรูเรื่องไฟฟา
สถิตไปอธิบายหลักการ
ทํางานของเครื่องใชไฟฟา
บางชนิด
- การนําความรูเรื่องไฟฟา
สถิตไปอธิบาย
ปรากฏการณ
ในชีวิตประจําวัน

๒ ๓



๑๘๕

หนวย
ที่

ช่ือหนวยการเรียนรู ผลการเรียนรู สาระการเรียนรูเพิ่มเติม เวลา
(ช.ม.)

น้ําหนัก
คะแนน

๘ ไฟฟากระแสตรง ๒๐. อธิบายการเคลื่อนท่ี
ของอิเล็กตรอนอิสระ และ
กระแสไฟฟาในลวดตัวนํา
ความสัมพันธระหวาง
กระแสไฟฟาในลวดตัวนํา
กับความเร็วลอยเลื่อน
ของอิเล็กตรอนอิสระ ความ
หนาแนนของอิเล็กตรอน ใน
ลวดตัวนํา และพ้ืนท่ีหนาตัด
ของลวดตัวนํา และคํานวณ
ปริมาณตางๆท่ีเก่ียวของ

- การเคลื่อนท่ีของ
อิเล็กตรอนอิสระ และ
กระแสไฟฟาในลวดตัวนํา
- ความสัมพันธระหวาง
กระแสไฟฟาในลวดตัวนํา
กับความเร็วลอยเลื่อน
ของอิเล็กตรอนอิสระ
- ความหนาแนนของ
อิเล็กตรอน ในลวดตัวนํา
และพ้ืนท่ีหนาตัดของลวด
ตัวนํา

๓ ๕

๒๑. ทดลองและอธิบายกฎ
ของโอหม อธิบาย
ความสัมพันธระหวางความ
ตานทานกับความยาว
พ้ืนท่ีหนาตัดและสภาพ
ตานทานของตัวนําโลหะท่ี
อุณหภูมิคงตัว และคํานวณ
ปริมาณตางๆ ท่ีเก่ียวของ
รวมท้ังอธิบายและคํานวณ
ความตานทานสมมูลเม่ือนํา
ตัวตานทานมาตอกันแบบ
อนุกรมและแบบขนาน

- กฎของโอหม
- ความสัมพันธระหวาง
ความตานทานกับความยาว
พ้ืนท่ีหนาตัดและสภาพ
ตานทานของตัวนําโลหะท่ี
อุณหภูมิคงตัว
- ความตานทานสมมูลเม่ือ
นําตัวตานทานมาตอกันแบบ
อนุกรมและแบบขนาน

๕ ๕



๑๘๖

หนวย
ที่

ช่ือหนวย
การเรียนรู

ผลการเรียนรู สาระการเรียนรูเพิ่มเติม เวลา
(ช.ม.)

น้ําหนัก
คะแนน

๘
(ตอ)

ไฟฟากระแสตรง
(ตอ)

๒๒. ทดลอง อธิบายและ
คํานวณอีเอ็มเอฟของ
แหลงกําเนิดไฟฟากระแสตรง
รวมท้ังอธิบายและคํานวณ
พลังงานไฟฟาและกําลังไฟฟา

- อีเอ็มเอฟของแหลงกําเนิด
ไฟฟากระแสตรง
- การคํานวณพลังงานไฟฟา
และกําลังไฟฟา

๓ ๕

๒๓. ทดลอง และคํานวณ
อีเอ็มเอฟสมมูลจากการตอ
แบตเตอรี่แบบอนุกรมและ
แบบขนาน รวมท้ังคํานวณ
ปริมาณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของใน
วงจรไฟฟากระแสตรงซึ่ง
ประกอบดวยแบตเตอรี่และ
ตัวตานทาน

- อีเอ็มเอฟสมมูลจากการ
ตอแบตเตอรี่แบบอนุกรม
และแบบขนาน
- วงจรไฟฟากระแสตรง

๓ ๕

๒๔. อธิบายการเปลี่ยน
พลังงานทดแทนเปนพลังงาน
ไฟฟา รวมท้ังสืบคน และ
อภิปรายเก่ียวกับเทคโนโลยี
ท่ีนํามาแกปญหา หรือ
ตอบสนองความตองการ
ทางดานพลังงานไฟฟา โดย
เนนดานประสิทธิภาพและ
ความคุมคาใชจาย

- พลังงานทดแทน
- การเปลี่ยนพลังงาน
ทดแทนเปนพลังงานไฟฟา
- เทคโนโลยีท่ีนํามาแก
ปญหา หรือตอบสนอง
ความตองการทางดาน
พลังงานไฟฟาโดยเนนดาน
ประสิทธิภาพและความคุม
คาใชจาย

๒ ๕

รวม ๘ หนวยการเรียนรู จํานวน ๒๔ ผลการเรียนรู ๖๐ ๑๐๐



๑๘๗

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ว๓๐๒๐๔ ฟสิกส ๔ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ ภาคเรียนท่ี ๑ เวลา ๖๐ ช่ัวโมง ๑.๕ หนวยกิต

ศึกษา วิเคราะห ทดลอง และอธิบาย เก่ียวกับ เสนสนามแมเหล็ก คํานวณฟลักซแมเหล็กใน
บริเวณท่ีกําหนด สนามแมเหล็กท่ีเกิดจากกระแสไฟฟาในลวดตัวนําเสนตรงและโซเลนอยด คํานวณแรง
แมเหล็กท่ีกระทําตออนุภาคท่ีมีประจุไฟฟาเคลื่อนท่ีในสนามแมเหล็กแรงแมเหล็กท่ีกระทําตอเสนลวดท่ี
มีกระแสไฟฟาผานและวางในสนามแมเหล็ก รัศมีความโคงของการเคลื่อนท่ีเม่ือประจุเคลื่อนท่ีตั้งฉากกับ
สนามแมเหล็ก แรงระหวางเสนลวดตัวนําคูขนานท่ีมีกระแสไฟฟาผานหลักการทํางานของแกลแวนอ
มิเตอรและมอเตอรไฟฟากระแสตรง การเกิดอีเอ็มเอฟเหนี่ยวนํากฎการเหนี่ยวนําของฟาราเดย  การ
ทํางานของเครื่องใชไฟฟา คํานวณความตางศักยอารเอ็มเอส และกระแสไฟฟาอารเอ็มเอส หลักการ
ทํางานและประโยชนของเครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับ ๓เฟส การแปลงอีเอ็มเอฟของหมอแปลง และ
คํานวณการเกิดและลักษณะเฉพาะของคลื่นแมเหล็กไฟฟาแสงไมโพลาไรส แสงโพลาไรสเชิงเสน และ
แผนโพลารอยด การนําคลื่นแมเหล็กไฟฟาในชวงความถ่ีตาง ๆ ไปประยุกตใชและหลักการทํางานของ
อุปกรณท่ีเก่ียวของการสื่อสารโดยอาศัยคลื่นแมเหล็กไฟฟาในกาสงผานสารสนเทศแลเปรียบเทียบ
การสื่อสารดวยสัญญาณแอนะล็อกกับสัญญาณดิจิทัลสมมติฐานของพลังค ทฤษฎีอะตอมของโบร
การเกิดเสนสเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจน ปรากฏการณ โฟโตอิเล็กทริก พลังงานโฟตอน พลังงานจลน
ของโฟโตอิเล็กตรอนและฟงกชันงานของโลหะทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค ความยาวคลื่นเดอบรอยล

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรเพ่ือฝกทักษะกระบวนการสืบเสาะหาความรู การสืบคน
ขอมูล การสังเกต การวิเคราะห การอภิปราย การอธิบาย การสรุปผล และนําความรูไปใชประโยชน

เพ่ือใหผูเรียนเกิดความรูความสามารถในการคิดความสามารถในการใชทักษะชีวิต ตลอดจนมี
จิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีถูกตอง
ผลการเรียนรู

๑. สังเกต และอธิบายเสนสนามแมเหล็ก อธิบาย และคํานวณฟลักซแมเหล็กในบริเวณท่ีกําหนด
รวมท้ังสังเกต และอธิบายสนามแมเหล็กท่ีเกิดจากกระแสไฟฟาในลวดตัวนําเสนตรงและโซเลนอยด

๒.อธิบาย และคํานวณแรงแมเหล็กท่ีกระทําตออนุภาคท่ีมีประจุไฟฟาเคลื่อนท่ีในสนามแมเหล็ก
แรงแมเหล็กท่ีกระทําตอเสนลวดท่ีมีกระแสไฟฟาผานและวางในสนามแมเหล็ก รัศมีความโคงของการ
เคลื่อนท่ีเม่ือประจุเคลื่อนท่ีตั้งฉากกับสนามแมเหล็ก รวมท้ังอธิบายแรงระหวางเสนลวดตัวนําคูขนานท่ีมี
กระแสไฟฟาผาน

๓.อธิบายหลักการทํางานของแกลแวนอมิเตอรและมอเตอรไฟฟากระแสตรง รวมท้ังคํานวณ
ปริมาณตางๆ ท่ีเก่ียวของ

๔.สังเกต และอธิบายการเกิดอีเอ็มเอฟเหนี่ยวนํากฎการเหนี่ยวนําของฟาราเดย และคํานวณ
ปริมาณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ รวมท้ังนําความรูเรื่องอีเอ็มเอฟเหนี่ยวนําไปอธิบายการทํางานของ
เครื่องใชไฟฟา

๕. อธิบาย และคํานวณความตางศักยอารเอ็มเอสและกระแสไฟฟาอารเอ็มเอส
๖. อธิบายหลักการทํางานและประโยชนของเครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับ ๓เฟสการแปลงอีเอ็ม

เอฟของหมอแปลง และคํานวณปริมาณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ



๑๘๘

๗.อธิบายการเกิดและลักษณะเฉพาะของคลื่นแมเหล็กไฟฟา แสงไมโพลาไรส แสงโพลาไรสเชิง
เสน และแผนโพลารอยดรวมท้ังอธิบายการนําคลื่นแมเหล็กไฟฟาในชวงความถ่ีตาง ๆ ไประยุกตใชและ
หลักการทํางานของอุปกรณท่ีเก่ียวของ

๘.สืบคน และอธิบายการสื่อสารโดยอาศัยคลื่นแมเหล็กไฟฟาในกาสงผานสารสนเทศแล
เปรียบเทียบการสื่อสารดวยสัญญาณแอนะล็อกกับสัญญาณดิจิทัล

๙.อธิบายสมมติฐานของพลังค ทฤษฎีอะตอมของโบร และการเกิดเสนสเปกตรัมของอะตอม
ไฮโดรเจน รวมท้ังคํานวณปริมาณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ

๑๐.อธิบายปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริกและคํานวพลังงานโฟตอน พลังงานจลนของโฟโต
อิเล็กตรอนและฟงกชันงานของโลหะ

๑๑.อธิบายทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค รวมท้ังอธิบาย และคํานวณความยาวคลื่นเดอบรอยล

รวม ๑๑ ผลการเรียนรู



๑๘๙

โครงสรางรายวิชา
ว ๓๐๒๐๔ ฟสิกส ๔ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ ภาคเรียนท่ี ๑ เวลา ๖๐ ช่ัวโมง จํานวน ๑.๕ หนวยกิต

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

ผลการเรียนรู สาระสําคัญ เวลา
(ซม.)

น้ําหนัก
(คะแนน)

๑ แมเหล็ก ๑. สังเกต และอธิบายเสน
สนามแมเหล็ก อธิบาย
และคํานวณฟลักซ
แมเหล็กในบริเวณท่ี
กําหนดรวมท้ังสังเกต และ
อธิบายสนามแมเหล็กท่ี
เกิดจากกระแสไฟฟาใน
ลวดตัวนําเสนตรงและ
โซเลนอยด

๑.เสนสนามแมเหล็กเปนเสนสมมติท่ี
ใชแสดงบริเวณท่ีมีสนามแมเหล็ก
โดยบริเวณท่ีมีเสนสนามแมเหล็ก
หนาแนนมากแสดงวาเปนบริเวณท่ี
สนามแมเหล็กมีความเขมมาก
๒. ฟลักซแมเหล็ก คือ จํานวนเสน
สนามแมเหล็กท่ีผานพ้ืนท่ีท่ีพิจารณา
และอัตราสวนระหวางฟลักซแมเหล็ก
ตอพ้ืนท่ีตั้งฉากกับสนามแมเหล็กคือ
ขนาดของสนามแมเหล็ก เขียนแทน
ไดดวยสมการ = ∅
๓.เม่ือมีกระแสไฟฟาผานลวดตัวนํา
เสนตรงหรือโซเลนอยดจะเกิด
สนามแมเหล็กข้ึน

๓ ๘

๒.อธิบาย และคํานวณแรง
แมเหล็กท่ีกระทําตอ
อนุภาคท่ีมีประจุไฟฟา
เคลื่อนท่ีในสนามแมเหล็ก
แรงแมเหล็กท่ีกระทําตอ
เสนลวดท่ีมีกระแสไฟฟา
ผานและวางใน
สนามแมเหล็ก รัศมีความ
โคงของการเคลื่อนท่ีเม่ือ
ประจุเคลื่อนท่ีตั้งฉากกับ
สนามแมเหล็ก รวมท้ัง
อธิบายแรงระหวาง

๑.อนุภาคท่ีมีประจุไฟฟาเคลื่อนท่ีเขา
ไปในสนามแมเหล็ก จะเกิดแรง
กระทําตออนุภาคนั้นคํานวณไดจาก
สมการ =
๒.กรณีท่ีประจุไฟฟาเคลื่อนท่ีตั้งฉาก
เขาไปในสนามแมเหล็ก จะทําให
ประจุเคลื่อนท่ีเปลี่ยนไปโดยรัศมี
ความโคงของการเคลื่อนท่ีคํานวณได
จากสมการ =
๓.ลวดตัวนําท่ีมีกระแสไฟฟาผานและ
อยูในสนามแมเหล็ก จะเกิดแรง
กระทําตอลวดตัวนํานั้นโดยทิศทาง

๓ ๘



๑๙๐

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

ผลการเรียนรู สาระสําคัญ เวลา
(ซม.)

น้ําหนัก
(คะแนน)

เสนลวดตัวนําคูขนานท่ีมี
กระแสไฟฟาผาน

ของแรงหาไดจากกฎมือขวา และ
คํานวณขนาดของแรงไดจากสมการ

F=ILB sin θ
๔.เม่ือวางเสนลวดสองเสนขนานกัน
และมีกระแสไฟฟาผานท้ังสองเสน
จะเกิดแรงกระทําระหวางลวดตัวนํา
ท้ังสอง

๓.อธิบายหลักการทํางาน
ของแกลแวนอมิเตอร
และมอเตอรไฟฟา
กระแสตรง รวมท้ังคํานวณ
ปริมาณตางๆ ท่ีเก่ียวของ

เม่ือมีกระแสไฟฟาผานขดลวดตัวนํา
ท่ีอยูในสนามแมเหล็กจะมีโมเมนต
ของแรงคูควบกระทําตอขดลวดทําให
ขดลวดหมุน ซึ่งนําไปใชอธิบายการ
ทํางานของแกลแวนอมิเตอรและ
มอเตอรไฟฟากระแสตรง โดย
โมเมนตของแรงคูควบคํานวณไดจาก
สมการ =

๒ ๘

๔.สังเกต และอธิบายการ
เกิดอีเอ็มเอฟเหนี่ยวนํา
กฎการเหนี่ยวนําของ
ฟาราเดย และคํานวณ
ปริมาณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ
รวมท้ังนําความรูเรื่อง
อีเอ็มเอฟเหนี่ยวนําไป
อธิบายการทํางานของ
เครื่องใชไฟฟา

๑.เม่ือมีฟลักซแมเหล็กเปลี่ยนแปลง
ตัดขดลวดตัวนําจะเกิดอีเอ็มเอฟ
เหนี่ยวนําในขดลวดตัวนํานั้นอธิบาย
ไดโดยใชกฎการเหนี่ยวนําของฟารา
เดยเขียนแทนไดดวยสมการ= − ∆∅∆
๒.ทิศทางของกระแสไฟฟาเหนี่ยวนํา
หาไดโดยใชกฎของเลนซ
๓.ความรูเก่ียวกับอีเอ็มเอฟเหนี่ยว
นําไปใชอธิบายการทํางานของเครื่อง
กําเนิดไฟฟา และการทํางานของ
เครื่องใชไฟฟาตาง ๆ เชน แบลลัสต
แบบขดลวดของหลอดฟลูออเรส
เซนต

๒ ๑๐



๑๙๑

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

ผลการเรียนรู สาระสําคัญ เวลา
(ซม.)

น้ําหนัก
(คะแนน)

๒ ไฟฟา
กระแส
สลับ

๕. อธิบาย และคํานวณ
ความตางศักยอารเอ็มเอส
และกระแสไฟฟา
อารเอ็มเอส

๑.ไฟฟากระแสสลับท่ีสงไปตาม
บานเรือน มีความตางศักยและ
กระแสไฟฟาเปลี่ยนแปลงไปตาม
เวลาในรูปของฟงกชันแบบไซน
๒.การวัดความตางศักยและ
กระแสไฟฟาสลับใชคายังผลหรือคา
มิเตอร ซึ่งเปนคาเฉลี่ยแบบรากท่ีสอง
ของกําลังสองเฉลี่ย คํานวณไดจาก
สมการ = V๐

√๒= ๐√๒

๖ ๘

๖. อธิบายหลักการทํางาน
และประโยชนของ
เครื่องกําเนิดไฟฟา
กระแสสลับ ๓ เฟส
การแปลงอีเอ็มเอฟของ
หมอแปลง และคํานวณ
ปริมาณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ

๑. เครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับ ๓
เฟส มีขดลวดตัวนํา ๓ ชุด แตละชุด
วางทํามุม ๑๒๐ องศา ซึ่งกันและกัน
ไฟฟากระแสสลับจากขดลวดแตละ
ชุดจะมีเฟสตางกัน ๑๒๐ องศา ซึ่ง
ชวยใหมีประสิทธิภาพในการผลิต
และการสงพลังงานไฟฟา
๒.ไฟฟากระแสสลับท่ีสงไปตาม
บานเรือนเปนไฟฟากระแสสลับท่ีตอง
เพ่ิมอีเอ็มเอฟจากโรงไฟฟาแลวลด
อีเอ็มเอฟใหมีคาท่ีตองการโดยใช
หมอแปลงซึ่งประกอบดวยขดลวด
ปฐมภูมิและขดลวดทุติยภูมิ
๓.ไฟฟากระแสสลับท่ีผานขดลวด
ปฐมภูมิของหมอแปลงจะทําใหเกิด
อีเอ็มเอฟเหนี่ยวนําในขดลวดทุติยภูมิ
ของหมอแปลง โดยอีเอ็มเอฟใน
ขดลวดทุติยภูมิข้ึนกับอีเอ็มเอฟใน
ขดลวดปฐมภูมิและจํานวนรอบของ
ขดลวดท้ังสอง ตามสมการ

๘ ๘



๑๙๒

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

ผลการเรียนรู สาระสําคัญ เวลา
(ซม.)

น้ําหนัก
(คะแนน)

๒

๑
= ๒

๑

๓ คลื่น
แมเหล็ก
ไฟฟา

๗.อธิบายการเกิดและ
ลักษณะเฉพาะของคลื่น
แมเหล็กไฟฟา แสงไม
โพลาไรส แสงโพลาไรสเชิง
เสน และแผนโพลารอยด
รวมท้ังอธิบายการนําคลื่น
แมเหล็กไฟฟาในชวง
ความถ่ีตาง ๆ ไประยุกตใช
และหลักการทํางานของ
อุปกรณท่ีเก่ียวของ

๑.การเหนี่ยวนําตอเนื่องระหวาง
สนามแมเหล็กและสนามไฟฟา ทําให
เกิดคลื่นแมเหล็กไฟฟาแผออกจาก
แหลงกําเนิด
๒.คลื่นแมเหล็กไฟฟาประกอบดวย
สนามแมเหล็กและสนามไฟฟาท่ี
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยสนามท้ัง
สองมีทิศตั้งฉากกันและตั้งฉากกับ
ทิศทางการเคลื่อนท่ีของคลื่น
๓.แสงเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาชนิด
หนึ่ง โดยแสงในชีวิตประจําวันเปน
แสงไมโพลาไรส เม่ือแสงนั้นผานแผน
โพลารอยด สนามไฟฟาจะมีทิศทาง
อยูในระนาบเดียวเรียกวา แสงโพลา
ไรสเชิงเสน
สมบัติของแสงลักษณะนี้เรียกวา
โพลาไรเซชัน
๔.คลื่นแมเหล็กไฟฟามีความถ่ีตาง ๆ
มากมาย โดยความถ่ีนี้มีคา
ตอเนื่องกันเปนชวงกวาง เรียกวา
สเปกตรัมคลื่นแมเหล็กไฟฟา
๕.ตัวอยางอุปกรณท่ีทํางานโดยอาศัย
คลื่นแมเหล็กไฟฟา เชน เครื่องฉาย
รังสีเอกซเครื่องควบคุมระยะไกล
เครื่องระบุตําแหนงบนพ้ืนโลก เครื่อง
ถายภาพเอกซเรยคอมพิวเตอร
และเครื่องถายภาพการสั่นพอง
แมเหล็ก

๘ ๑๐



๑๙๓

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

ผลการเรียนรู สาระสําคัญ เวลา
(ซม.)

น้ําหนัก
(คะแนน)

๘.สืบคน และอธิบายการ
สื่อสารโดยอาศัยคลื่น
แมเหล็กไฟฟาในกาสงผาน
สารสนเทศแลเปรียบเทียบ
การสื่อสารดวยสัญญาณ
แอนะล็อกกับสัญญาณ
ดิจิทัล

๑.การสื่อสารเพ่ือสงผานสารสนเทศ
จากท่ีหนึ่งไปอีกท่ีหนึ่ง ทําไดโดย
อาศัยคลื่นแมเหล็กไฟฟาสารสนเทศ
จะถูกแปลงใหอยูในรูปสัญญาณ
สําหรับสงไปยังปลายทางซึ่งจะมีการ
แปลงสัญญาณกลับมาเปน
สารสนเทศท่ีเหมือนเดิม
๒. สัญญาณมีสองชนิดคือแอนะล็อก
และดิจิทัลโดยการสงผานสารสนเทศ
ดวยสัญญาณดิจิทัลมีความผิดพลาด
นอยกวาสัญญาณแอนะล็อก

๘ ๑๐

๔ ฟสิกส
อะตอม

๙.อธิบายสมมติฐานของ
พลังค ทฤษฎีอะตอมของ
โบร และการเกิดเสน
สเปกตรัมของอะตอม
ไฮโดรเจน รวมท้ังคํานวณ
ปริมาณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ

พลังคเสนอสมมติฐานเพ่ืออธิบายการ
แผรังสีของวัตถุดํา ซึ่งสรุปไดวา
พลังงานท่ีวัตถุดําดูดกลืน
หรือแผออกมามีคาไดเฉพาะบางคา
เทานั้น และคานี้จะเปนจํานวนเทา
ของ ℎ เรียกวา ควอนตัม
พลังงาน โดยแสงความถ่ี จะมี
พลังงานตามสมการ = ℎ
๒.ทฤษฎีอะตอมของไฮโดรเจนท่ี
เสนอโดยโบรอธิบายวา อิเล็กตรอน
จะเคลื่อนท่ีรอบนิวเคลียสในวงโคจร
บางวงไดโดยไมแผคลื่แมเหล็กไฟฟา
ถาอิเล็กตรอนมีการเปลี่ยนวงโคจรจะ
มีการรับหรือปลอยพลังงานในรูปของ
คลื่นแมเหล็กไฟฟาตามสมมติฐาน
ของพลังค ซึ่งสามารถนําไปคํานวณ

๘ ๑๒



๑๙๔

ลําดับ
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

ผลการเรียนรู สาระสําคัญ เวลา
(ซม.)

น้ําหนัก
(คะแนน)

รัศมีวงโคจรของอิเล็กตรอน และ
พลังงานอะตอมของไฮโดรเจนไดตาม
สมการ = ℏ๒

๒
๒

และ = − ๑
๒

๒ ๔ℏ๒
๑
๒

ตามลําดับ
๓.ทฤษฎีอะตอมของโบวสามารถ
นําไปคํานวณความยาวคลื่นของแสง
ในสเปกตรัมเสนสวางของอะตอม
ไฮโดรเจนตามสมาการ

๑ = ๑
๒ − ๑

๒

๑๐.อธิบาย
ปรากฏการณโฟโตอิเล็กท
ริกและคํานวพลังงานโฟ
ตอน พลังงานจลนของโฟ
โตอิเล็กตรอนและฟงกชัน
งานของโลหะ

๑.ปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริกเปน
ปรากฏการณท่ีอิเล็กตรอนหลุดจาก
ผิวโลหะเม่ือมีแสงท่ีมีความถ่ี
เหมาะสมมาตกกระทบ โดยจํานวน
โฟโตอิเล็กตรอนท่ีหลุดจะเพ่ิมข้ึนตาม
ความเขมแสงและพลังงานจลนสูงสุด
ของโฟโตอิเล็กตรอน จะข้ึนกับ
ความถ่ีของแสงนั้นโดยพลังงานของ
แสงหรือโฟตอนตามสมมติฐานของ
พลังค

๖ ๑๐

๒. ไอนสไตนอาศัยกฎการอนุรักษ
พลังงานและสมมติฐานของพลังค
อธิบายปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริก
ตามสมการℎ = +



๑๙๕

ลําดับ
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

ผลการเรียนรู สาระสําคัญ เวลา
(ซม.)

น้ําหนัก
(คะแนน)

๓.การทดลองพลังงานจลนสูงสุด
ของโฟโตอิเล็กตรอนและฟงกชันงาน
ของโลหะคํานวณไดจากสมการ=
และ = ℎ ๐ ตามลําดับ

๑๑.อธิบายทวิภาวะของ
คลื่นและอนุภาค รวมท้ัง
อธิบาย และคํานวณความ
ยาวคลื่นเดอบรอยล

๑.การคนพบการแทรกสอดและการ
เลี้ยวเบนของอิเล็กตรอนสนับสนุน
ความคิดของเดอบรอยล
ท่ีเสนอวา อนุภาคแสดงสมบัติของ
คลื่นไดโดยเม่ืออนุภาคประพฤติตัว
เปนคลื่นจะมีความยาวคลื่น เรียกวา
ความยาวคลื่นเดอบรอยล ซึ่งมีคา
ข้ึนกับโมเมนตัมของอนุภาค ตาม
สมการ λ = ℎ
๒.จากความคิดของไอนสไตนและเด
อบรอยล ทําใหสรุปไดวา คลื่นแสดง
สมบัติของอนุภาคไดและอนุภาค
แสดงสมบัติของคลื่นได สมบัติ
ดังกลาวรียกวา ทวิภาวะของคลื่น
และอนุภาค

๖ ๘

รวม ๔
หนวยการเรียนรู

จํานวน ๑๑ ผลการ
เรียนรู

๖๐ ๑๐๐



๑๙๖

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ว๓๐๒๐๕ ฟสิกส ๕ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ ภาคเรียนท่ี ๒ เวลา ๖๐ ช่ัวโมง ๑.๕ หนวยกิต

ศึกษา วิเคราะห ทดลอง และอธิบาย เก่ียวกับความรอนท่ีทําใหสสารเปลี่ยนอุณหภูมิ ความรอน
ท่ีทําใหสสารเปลี่ยนสถานะ และความรอนท่ีเกิดจากการถายโอนตามกฎการอนุรักษพลังงานสภาพ
ยืดหยุนและลักษณะการยืดและหดตัวของวัสดุท่ีเปนแทง ความเคนตามยาว ความเครียดตามยาวและ
มอดุลัสของยังการนําความรูเรื่องสภาพยืดหยุนไปใชในชีวิตประจําวันความดันเกจ ความดันสัมบูรณ
และความดันบรรยากาศ หลักการทํางานของแมนอมิเตอรบารอมิเตอร และเครื่องอัดไฮดรอลิกขนาด
แรงพยุงจากของไหลความตึงผิวของของเหลว แรงหนืดของของเหลวสมบัติของของไหลอุดมคติ สมการ
ความตอเนื่อง และสมการแบรนูลลีกฎของแกสอุดมคติแบบจําลองของแกสอุดมคติ ทฤษฎีจลนของแกส
และอัตราเร็วอารเอ็มเอสของโมเลกุลของแกสงานท่ีทําโดยแกสในภาชนะปดโดยความดันคงตัว
ความสัมพันธระหวางความรอนพลังงานภายในระบบ กัมมันตภาพรังสีและความแตกตางของรังสี
แอลฟา บีตา และแกมมาคํานวณกัมมันตภาพของนิว เคลียสกัมมันตรังสีจํ านวนนิวเคลียส
กัมมันตภาพรังสีท่ีเหลือจากการสลาย และครึ่งชีวิตแรงนิวเคลียร เสถียรภาพของนิวเคลียสและพลังงาน
ยึดเหนี่ยวปฏิกิริยานิวเคลียร ฟชชันและฟวชัน พลังงานนิวเคลียรประโยชนของพลังงานนิวเคลียร และ
รังสี อันตรายและการปองกันรังสีในดานตาง ๆการคนควาวิจัยดานฟสิกสอนุภาคแบบจําลองมาตรฐาน
และการใชประโยชนจากการคนควาวิจัยดานฟสิกสอนุภาคในดานตาง ๆ

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรเพ่ือฝกทักษะกระบวนการสืบเสาะหาความรู การสืบคน
ขอมูล การสังเกต การวิเคราะห การอภิปราย การอธิบาย การสรุปผล และนําความรูไปใชประโยชน

เพ่ือใหผูเรียนเกิดความรูความสามารถในการคิด  ความสามารถในการใชทักษะชีวิต ตลอดจนมี
จิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีถูกตอง

ผลการเรียนรู
๑. อธิบาย และคํานวณความรอนท่ีทําใหสสารเปลี่ยนอุณหภูมิ ความรอนท่ีทําใหสสารเปลี่ยน

สถานะ และความรอนท่ีเกิดจากการถายโอนตามกฎการอนุรักษพลังงาน
๒. อธิบายสภาพยืดหยุนและลักษณะการยืดและหดตัวของวัสดุท่ีเปนแทง เม่ือถูกกระทําดวยแรง

คาตาง ๆ รวมท้ังทดลอง อธิบายและคํานวณความเคนตามยาว ความเครียดตามยาวและมอดุลัสของยัง
และนําความรูเรื่องสภาพยืดหยุนไปใชในชีวิตประจําวัน

๓. อธิบาย และคํานวณความดันเกจ ความดันสัมบูรณ และความดันบรรยากาศ รวมท้ังอธิบาย
หลักการทํางานของแมนอมิเตอรบารอมิเตอร และเครื่องอัดไฮดรอลิก

๔. ทดลอง อธิบาย และคํานวณขนาดแรงพยุงจากของไหล
๕. ทดลอง อธิบาย และคํานวณความตึงผิวของของเหลว รวมท้ังสังเกตและอธิบายแรงหนืดของ

ของเหลว
๖. อธิบายสมบัติของของไหลอุดมคติ สมการความตอเนื่อง และสมการแบรนูลลี รวมท้ังคํานวณ

ปริมาณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ และนําความรูเก่ียวกับสมการความตอเนื่องและสมการแบรนูลลีไปอธิบาย
หลักการทํางานของอุปกรณตาง ๆ

๗. อธิบายกฎของแกสอุดมคติและคํานวณปริมาณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ



๑๙๗

๘. อธิบายแบบจําลองของแกสอุดมคติ ทฤษฎีจลนของแกส และอัตราเร็วอารเอ็มเอสของโมเลกุล
ของแกส รวมท้ังคํานวณปริมาณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ

๙. อธิบาย และคํานวณงานท่ีทําโดยแกสในภาชนะปดโดยความดันคงตัว และอธิบาย
ความสัมพันธระหวางความรอนพลังงานภายในระบบ และงานรวมท้ังคํานวณปริมาณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ
และนําความรูเรื่องพลังงานภายในระบบไปอธิบายหลักการทํางานของเครื่องใชในชีวิตประจําวัน

๑๐. อธิบายกัมมันตภาพรังสีและความแตกตางของรังสีแอลฟา บีตา และแกมมา
๑๑. อธิบาย และคํานวณกัมมันตภาพของนิวเคลียสกัมมันตรังสี รวมท้ังทดลอง อธิบายและ

คํานวณจํานวนนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีท่ีเหลือจากการสลาย และครึ่งชีวิต
๑๒. อธิบายแรงนิวเคลียร เสถียรภาพของนิวเคลียสและพลังงานยึดเหนี่ยว รวมท้ังคํานวณ

ปริมาณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ
๑๓. อธิบายปฏิกิริยานิวเคลียร ฟชชันและฟวชันรวมท้ังคํานวณพลังงานนิวเคลียร
๑๔.อธิบายประโยชนของพลังงานนิวเคลียร และรังสี รวมท้ังอันตรายและการปองกันรังสีในดาน

ตาง ๆ
๑๕. อธิบายการคนควาวิจัยดานฟสิกสอนุภาคแบบจําลองมาตรฐาน และการใชประโยชนจาก

การคนควาวิจัยดานฟสิกสอนุภาคในดานตาง ๆ

รวม ๑๕ ผลการเรียนรู



๑๙๘

โครงสรางรายวิชา
ว ๓๐๒๐๕ ฟสิกส ๕ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ ภาคเรียนท่ี ๑ เวลา ๖๐ ช่ัวโมง จํานวน ๑.๕ หนวยกิต

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวยการ
เรียนรู

ผลการเรียนรู สาระสําคัญ เวลา
(ซม.)

น้ําหนัก
(คะแนน)

๑ ฟสิกสของ
วัสดุ

๑.อธิบาย และคํานวณความ
รอนท่ีทําใหสสาร
เปลี่ยนอุณหภูมิ ความรอนท่ี
ทําใหสสารเปลี่ยน
สถานะ และความรอนท่ีเกิด
จากการถายโอน
ตามกฎการอนุรักษพลังงาน

-เม่ือสสารไดรับหรือคายความ
รอน สสารอาจมีอุณหภูมิ
เปลี่ยนไป และสสารอาจเปลี่ยน
สถานะโดยไมเปลี่ยนอุณหภูมิ ซึ่ง
ปริมาณความรอนท่ีทําใหสสาร
เปลี่ยนอุณหภูมิคํานวณไดจาก
สมการ = ∆
สวนปริมาณของพลังงานความ
รอนท่ีทําใหสสารเปลี่ยนสถานะ
คํานวณไดจากสมการ =
-วัตถุท่ีมีอุณหภูมิสูงกวาจะถาย
โอนความรอนไปสูวัตถุท่ีมี
อุณหภูมิต่ํากวา เปนไปตามกฎ
การอนุรักษพลังงาน โดยปริมาณ
ความรอนท่ีวัตถุหนึ่งใหจะเทากับ
ปริมาณความรอนท่ีวัตถุหนึ่งรับ
เขียนแทนไดดวยสมการ

ลด = เพิ่ม
เม่ือวัตถุมีอุณหภูมิเทากันจะไมมี
การถายโอนความรอน เรียกวา
วัตถุอยูในสมดุลความรอน

๓ ๖



๑๙๙

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวยการ
เรียนรู

ผลการเรียนรู สาระสําคัญ เวลา
(ซม.)

น้ําหนัก
(คะแนน)

๒. อธิบายสภาพยืดหยุน
และลักษณะการยืด
และหดตัวของวัสดุท่ีเปน
แทง เม่ือถูกกระทําดวยแรง
คาตาง ๆ รวมท้ังทดลอง
อธิบายและคํานวณความ
เคนตามยาว ความเครียด
ตามยาวและ
มอดุลัสของยัง และนํา
ความรูเรื่อง
สภาพยืดหยุนไปใชใน
ชีวิตประจําวัน

-สมบัติท่ีวัสดุเปลี่ยนรูปและกลับสู
รูปเดิมเม่ือหยุดออกแรงกระทํา
เรียกวา สภาพยืดหยุน ถายังออก
แรงตอไป วัสดุจะขาดหรือเสียรูป
อยางถาวร
ในกรณีท่ีวัตถุมีการเปลี่ยนแปลง
ความยาวถาออกแรงกระทําตอ
เสนลวดไมเกินขีดจํากัดการแปร
ผันตรง ความยาวท่ีเพ่ิมข้ึนของ
เสนลวด

๕ ๗

แปรผันตรงกับขนาดของแรงดึง
ทําใหความเครียดตามยาวท่ี
เกิดข้ึนแปรผันตรงกับความเคน
ตามยาว โดยความเคนตามยาว
คํานวณไดจากสมการσ =
สวนความเครียดตามยาวคํานวณ
ไดจากสมการ= ∆

๐
อัตราสวนความเคนตามยาวตอ
ความเครียดตามยาว เรียกวา มอ
ดุลัสของยัง ซึ่งมีคาข้ึนกับชนิด
ของวัสดุ คํานวณไดจากสมการ=
หรือ = /∆ / ๐
ถาวัสดุมีมอดุลัสของยังสูงแสดง
วาวัสดุนั้นเปลี่ยนแปลงความยาว
ไดนอย ถาออกแรงเพ่ิมข้ึนเกิน
ขีดจํากัดสภาพยืดหยุน วัสดุไม
สามารถกลับคืนสูสภาพเดิมได
สมบัตินี้นําไปใชพิจารณา
ในการเลือกวัสดุท่ีเหมาะสมกับ
การใชงาน

๕ ๗



๒๐๐

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

ผลการเรียนรู สาระสําคัญ เวลา
(ซม.)

น้ําหนัก
(คะแนน)

๒ กลศาสตรของ
ไหล

๓.อธิบาย และคํานวณความ
ดันเกจ ความดัน
สัมบูรณ และความดัน
บรรยากาศ รวมท้ังอธิบาย
หลักการทํางานของแมนอ
มิเตอรบารอมิเตอร และ
เครื่องอัดไฮดรอลิก

๑.ภาชนะท่ีมีของเหลวบรรจุอยู
จะมีแรงเนื่องจากของเหลว
กระทําตอพ้ืนผิวภาชนะ โดย
ขนาดของแรงท่ีของเหลวกระทํา
ตั้งฉากตอพ้ืนท่ีหนึ่งหนวยเปน
ความดันในของเหลว
๒.วามดันท่ีเครื่องมือวัดได
เรียกวา ความดันเกจคํานวณได
จากสมการ= ℎ สวนผลรวมของ

๕ ๗

๔.ทดลอง อธิบาย และ
คํานวณขนาดแรงพยุง
จากของไหล

วัตถุท่ีอยูในของไหลท้ังหมดหรือ
เพียงบางสวนจะถูกแรงพยุงจาก
ของไหลกระทํา โดยขนาดแรง
พยุงเทากับขนาดน้ําหนักของของ
ไหลท่ีถูกวัตถุแทนท่ีตามหลักของ
อารคิมีดีสซึ่งใชอธิบายการลอย
การจมของวัตถุ
ตาง ๆในของไหล ขนาดแรงพยุง
จากของไหลคํานวณไดจาก
สมการ=

๕ ๗

๕.ทดลอง อธิบาย และ
คํานวณความตึงผิวของ
ของเหลว รวมท้ังสังเกตและ
อธิบายแรงหนืด
ของของเหลว

๑ความตึงผิวเปนสมบัติของ
ของเหลวท่ียึดผิวของเหลวไวดวย
แรงดึงผิว ปรากฏการณท่ีเปนผล
จากความตึงผิว เชน การเดินบน
ผิวน้ําของแมลง
บางชนิด การซึมตามรูเล็ก หรือ
การโคงของผิวของเหลว โดย
ความตึงผิวของของเหลวคํานวณ
ได
จากสมการ =
๒.ความหนืดเปนสมบัติของของ
ไหล วัตถุท่ีเคลื่อนท่ีในของไหลจะ
มีแรง

๓ ๖



๒๐๑

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวยการ
เรียนรู

ผลการเรียนรู สาระสําคัญ เวลา
(ซม.)

น้ําหนัก
(คะแนน)

เนื่องจากความหนืดตานการ
เคลื่อนท่ีของวัตถุ เรียกวา แรง
หนืด

๖.อธิบายสมบัติของของไหล
อุดมคติ สมการ
ความตอเนื่อง และสมการ
แบรนูลลี รวมท้ัง
คํานวณปริมาณตาง ๆ ท่ี
เก่ียวของ และนําความรู
เก่ียวกับสมการความ
ตอเนื่องและสมการ
แบรนูลลีไปอธิบายหลักการ
ทํางานของอุปกรณตาง ๆ

๑.ของไหลอุดมคติเปนของไหลท่ี
มีการไหลอยางสมํ่าเสมอ ไมมี
ความหนืด บีบอัดไมได และไหล
โดยไมหมุน มีอัตราการไหลตาม
สมการความตอเนื่อง= คาคงตัว
๒.ตําแหนงสองตําแหนงบนสาย
กระแสเดียวกันของของไหลอุดม
คติท่ีไหลอยางสมํ่าเสมอ จะมี
ผลรวมของความดันสัมบูรณ
พลังงานจลนตอหนึ่งหนวย
ปริมาตร และพลังงานศักยตอ
หนึ่ง
หนวยปริมาตร เปนคาคงตัว
ตามสมการแบรนูลลี+ ๑

๒
๒ + ℎ

=คาคงตัว

๗ ๘

๗. อธิบายกฎของแกสอุดม
คติและคํานวณปริมาณ
ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ

๑.แกสอุดมคติเปนแกสท่ีโมเลกุล
มีขนาดเล็กมากไมมีแรงยึดเหนี่ยว
ระหวางโมเลกุล มีการเคลื่อนท่ี
แบบสุม และมีการชนแบบ
ยืดหยุน
• ความสัมพันธระหวางความดัน
ปริมาตร และอุณหภูมิของแกส
อุดมคติเปนไปตามกฎของแกส
อุดมคติ เขียนแทนไดดวยสมการ= =

๗ ๘



๒๐๒

ลําดับ
ท่ี

ช่ือหนวยการ
เรียนรู

ผลการเรียนรู สาระสําคัญ เวลา
(ซม.)

น้ําหนัก
(คะแนน)

๘.อธิบายแบบจําลองของ
แกสอุดมคติ ทฤษฎีจลน
ของแกส และอัตราเร็ว
อารเอ็มเอสของโมเลกุล
ของแกส รวมท้ังคํานวณ
ปริมาณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ

๑.จากแบบจําลองของแกสอุดม
คติ กฎการเคลื่อนท่ีของนิวตัน
และจากกฎของแกสอุดมคติ ทํา
ใหสามารถศึกษาสมบัติทาง
กายภาพบางประการ
ของแกสได ไดแก ความดัน
พลังงานจลนเฉลี่ยและอัตราเร็ว
อารเอ็มเอส ของโมเลกุลของแกส
ได
๒.จากทฤษฎีจลนของแกส ความ
ดันและพลังงานจลนเฉลี่ยของ
โมเลกุลของแกสมีความสัมพันธ
ตามสมการ= ๒

๓
สวนอัตราเร็ว

อารเอ็มเอสของโมเลกุลของแกส
คํานวณไดจากสมการ= ๓

๕ ๘

๙.อธิบาย และคํานวณงานท่ี
ทําโดยแกสในภาชนะปด
โดยความดันคงตัว และ
อธิบายความสัมพันธ
ระหวางความรอนพลังงาน
ภายในระบบ และงาน
รวมท้ังคํานวณปริมาณตาง
ๆ ท่ีเก่ียวของและนําความรู
เรื่องพลังงานภายในระบบ
ไปอธิบายหลักการทํางาน
ของเครื่องใชในชีวิต
ประจําวัน

๑.ในภาชนะปดเม่ือมีการ
เปลี่ยนแปลงปริมาตรของแกส
โดยความดันคงตัว งานท่ีเกิดข้ึน
คํานวณไดจากสมการ= ∆
๒.มเลกุลของแกสอุดมคติใน
ภาชนะปดจะมีพลังงานจลน โดย
พลังงานจลนรวมของโมเลกุล
เรียกวา พลังงานภายในของแกส
หรือพลังงาน
ภายในระบบ ซึ่งแปรผันตรงกับ
จํานวนโมเลกุลและอุณหภูมิ
สัมบูรณของแกส
๓. พลังงานภายในระบบมี
ความสัมพันธกับความรอนและ
งาน

๒ ๖



๒๐๓

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวยการ
เรียนรู

ผลการเรียนรู สาระสําคัญ เวลา
(ซม.)

น้ําหนัก
(คะแนน)

เชน เม่ือมีการถายโอนความรอน
ในระบบปด ผลของการถายโอน
ความรอนนี้จะเทากับผลรวมของ
พลังงานภายในระบบท่ี
เปลี่ยนแปลงกับงาน เปนไปตาม
กฎการอนุรักษพลังงานเรียกกฎ
ขอท่ีหนึ่งของอุณหพลศาสตร
แสดงไดดวยสมการ= ∆ +
๔. ความรูเรื่องพลังงานภายใน
ระบบสามารถนําไปประยุกตใน
ดานตาง ๆ เชน การทํางานของ
เครื่องยนตความรอน ตูเย็น
เครื่องปรับอากาศ

๓ ฟสิกส
นิวเคลียร

๑๐.อธิบายกัมมันตภาพรังสี
และความแตกตางของรังสี
แอลฟา บีตา และแกมมา

๑.กัมมันตภาพรังสีเปน
ปรากฏการณท่ีธาตุกัมมันตรังสี
แผรังสีไดเองอยางตอเนื่อง รังสีท่ี
ออกมามี ๓ ชนิด คือ แอลฟา
บีตา และแกมมา
๒.การแผรังสีเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงนิวเคลียสของธาตุ
กัมมันตรังสี ซึ่งเขียนแทนไดดวย
สมการ
การสลายใหแอลฟา→ + ๒

๔
๒
๔

การสลายใหบีตาลบ→ ๑ + ๑
๐+ ̅

๒ ๖



๒๐๔

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวยการ
เรียนรู

ผลการเรียนรู สาระสําคัญ เวลา
(ซม.)

น้ําหนัก
(คะแนน)

การสลายตัวใหบีตาบวก→ ๑ + ๑
๐+

การสลายใหแกมมา→ ∗ +
๑๑.อธิบาย และคํานวณ
กัมมันตภาพของนิวเคลียส
กัมมันตรังสี รวมท้ังทดลอง
อธิบายและคํานวณจํานวน
นิวเคลียสกัมมันตภาพรังสี
ท่ีเหลือจากการสลาย และ
ครึ่งชีวิต

๑.ในการสลายของธาตุ
กัมมันตรังสี อัตราการแผรังสี
ออกมาในขณะหนึ่ง เรียกวา
กัมมันตภาพ ปริมาณนี้บอกถึง
อัตราการลดลงของจํานวน
นิวเคลียสของธาตุกัมมันตรังสี
คํานวณไดจากสมการ =
๒.ชวงเวลาท่ีจํานวนนิวเคลียส
ลดลงเหลือครึ่งหนึ่งของจํานวน
เริ่มตน เรียกวา ครึ่งชีวิต โดย
จํานวน
นิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีท่ีเหลือ
จากการสลายและครึ่งชีวิต
คํานวณไดจากสมการ =

๐

และ ๑
๒
= ๒ ตามลําดับ

๓ ๗

๑๒. อธิบายแรงนิวเคลียร
เสถียรภาพของนิวเคลียส
และพลังงานยึดเหนี่ยว
รวมท้ังคํานวณปริมาณ
ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ

๑.ภายในนิวเคลียสมีแรง
นิวเคลียรท่ีใชอธิบายเสถียรภาพ
ของนิวเคลียส
๒.การทําใหนิวคลีออนใน
นิวเคลียสแยกออกจากกันตองใช
พลังงานเทากับพลังงานยึดเหนี่ยว
ซึ่งคํานวณไดจากความสัมพันธ
ระหวางมวลและพลังงาน ตาม
สมการ = (∆ ) ๒

๒ ๖



๒๐๕

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวยการ
เรียนรู

ผลการเรียนรู สาระสําคัญ เวลา
(ซม.)

น้ําหนัก
(คะแนน)

๓.นิวเคลียสท่ีมีพลังงานยึดเหนี่ยว
ตอนิวคลีออนสูงจะมีเสถียรภาพ
ดีกวานิวเคลียสท่ีมีพลังงานยึด
เหนี่ยวตอ
นิวคลีออนต่ํา โดยพลังงานยึด
เหนี่ยว
ตอนิวคลีออนคํานวณไดจาก
สมการ = (∆ ) ๒

๑๓. อธิบายปฏิกิริยา
นิวเคลียร ฟชชันและฟวชัน
รวมท้ังคํานวณพลังงาน
นิวเคลียร

๑.ปฏิกิริยาท่ีทําใหนิวเคลียสเกิด
การเปลี่ยนแปลงองคประกอบ
หรือระดับพลังงาน เรียกวา
ปฏิกิริยานิวเคลียร
๒. ฟชชันเปนปฏิกิริยาท่ี
นิวเคลียสท่ีมีมวลมากแตก
ออกเปนนิวเคลียสท่ีมีมวลนอย
กวาสวนฟวชันเปนปฏิกิริยาท่ี
นิวเคลียสท่ีมีมวลนอยรวมตัวกัน
เกิดเปนนิวเคลียสท่ีมีมวลมากข้ึน
๓.พลังงานท่ีปลดปลอยออกมา
จาก
ฟชชันหรือฟวชันเรียกวาพลังงาน
นิวเคลียร ซึ่งมีคาเปนไปตาม
ความสัมพันธระหวางมวลกับ
พลังงานตามสมการ= (∆ ) ๒

๒ ๖

๑๔.อธิบายประโยชนของ
พลังงานนิวเคลียร และ
รังสี รวมท้ังอันตรายและ
การปองกันรังสีในดาน
ตาง ๆ

พลังงานนิวเคลียรและรังสีจาก
การสลายของธาตุกัมมันตรังสี
สามารถนําไปใชประโยชนในดาน
ตาง ๆขณะเดียวกันตองมีการ
ปองกันอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนได

๒ ๖



๒๐๖

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวยการ
เรียนรู

ผลการเรียนรู สาระสําคัญ เวลา
(ซม.)

น้ําหนัก
(คะแนน)

๑๕.อธิบายการคนควาวิจัย
ดานฟสิกสอนุภาค
แบบจําลองมาตรฐาน และ
การใชประโยชน
จากการคนควาวิจัยดาน
ฟสิกสอนุภาคในดาน

ตาง ๆ

๑.การศึกษาโปรตอนและ
นิวตรอนในนิวเคลียสดวยเครื่อง
เรงอนุภาคพลังงานสูงพบวา
โปรตอนและนิวตรอน
ประกอบดวยอนุภาคอ่ืนท่ีมีขนาด
เล็กกวา เรียกวา ควารก ซึ่งยึด
เหนี่ยวกันไวดวยแรงเขม
๒.นักฟสิกสยังไดคนพบอนุภาคท่ี
เปนสื่อของแรงเขมซึ่งไดแก กลู
ออน และอนุภาคท่ีเปนสื่อของ
แรงออน ซึง่ไดแก – โบซอน
และ – โบซอน

๓.อนุภาคท่ีไมสามารถแยกเปน
องคประกอบไดรวมท้ังอนุภาคท่ี
เปนสื่อของแรง จัดเปนอนุภาคมูล
ฐานในแบบจําลองมาตรฐาน
๔.แบบจําลองมาตรฐานเปน
ทฤษฎีท่ีใชอธิบายพฤติกรรมและ
อันตรกิริยาระหวางอนุภาคมูล
ฐาน
๕. การคนควาวิจัยดานฟสิกส
อนุภาคนําไปสูการพัฒนา
เทคโนโลยีท่ีนํามาใชประโยชนใน
ดานตาง ๆ เชน ดานการแพทย มี
การใชเครื่องเรงอนุภาคในการ
รักษาโรคมะเร็ง การใชเครื่อง
ถายภาพรังสีระนาบดวยการ
ปลอยโพซิตรอนในการ
วินิจฉัยโรคมะเร็ง ดานการรักษา
ความปลอดภัยมีการใช
เครื่องเอกซเรยคอมพิวเตอรใน
การตรวจวัตถุอันตรายใน
สนามบิน

๒ ๖

รวม
๓ หนวยการเรียนรู

จํานวน ๑๕
ผลการเรียนรู

๖๐ ๑๐๐



๒๐๗

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

ว๓๐๒๒๑ เคมี ๑ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ ภาคเรียนท่ี ๑ เวลา ๖๐ ช่ัวโมง ๑.๕ หนวยกิต

ศึกษาขอปฏิบัติเบื้องตนในการทําปฏิบัติการเคมี การเลือกใชอุปกรณและเครื่องมือในการทํา
ปฏิบัติการ การระบุหนวยวัดปริมาณตางๆ ของสาร การเปลี่ยนหนวยในระบบเอสไอดวยการใชแฟก
เตอรเปลี่ยนหนวย ศึกษาแบบจําลองอะตอม สัญลักษณนิวเคลียรของธาตุ อนุภาคมูลฐานของอะตอม
การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม การจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ แนวโนมสมบัติบางประการของธาตุใน
ตารางธาตุตามหมูและตามคาบ สมบัติของธาตุโลหะแทรนซิชัน การเปรียบเทียมสมบัติกับธาตุโลหะใน
กลุมธาตุเรพรีเซนเททีฟ ศึกษาและอธิบายสมบัติและคํานวณครึ่งชีวิตของไอโซโทปกัมมันตรังสี
ยกตัวอยางการนําธาตุไปใชประโยชน รวมท้ังผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม ศึกษาการเกิดพันธะ
ไอออนิก สูตรและการเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก การเปลี่ยนแปลงพลังงานในการเกิดสารประกอบไอ
ออนิก สมบัติของสารประกอบไอออนิก ปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก ศึกษาการเกิดพันธะและ
ชนิดของพันธะโคเวเลนต การเขียนสูตรและเรียกชื่อสารโคเวเลนต ความยาวพันธะและพลังงานพันธะใน
สารโคเวเลนต พลังงานท่ีเก่ียวของกับปฏิกิริยาของสารโคเวเลนต รูปรางโมเลกุลโคเวเลนต สภาพข้ัวของ
โมเลกุลโคเวเลนต แรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุลโคเวเลนต สมบัติของสารโคเวเลนตโครงรางตาขาย

โดยใชการเรียนรูดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ การ
สืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบ  นําความรูและหลักการไปใชประโยชน เชื่อมโยง อธิบาย
ปรากฏการณ หรือแกปญหาในชีวิตประจําวัน สามารถจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู
มีจิตวิทยาศาสตร มีความสามารถในการตัดสินแกปญหา เห็นคุณคาของวิทยาศาสตร มีจริยธรรม
คุณธรรมและคานิยมท่ีพ่ึงประสงค

รหัสผลการเรียนรู
สาระเคมี ๑ ม.๔/๑-๒๑
สาระเคมี ๓ ม.๔/๑-๕

รวมท้ังหมด ๒๖ ผลการเรียนรู



๒๐๘

โครงสรางรายวิชา
ว๓๐๒๒๑ เคมี ๑ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี ๔ ภาคเรียนท่ี ๑ เวลา ๖๐ ช่ัวโมง จํานวน ๑.๕ หนวยกิต

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

สาระการเรียนรู/
ผลการเรียนรู

สาระสําคัญ ช่ัวโมง คะแนน

๑ ปฏิบัติการเคมี
เบื้องตน

สาระเคมี ๓
ม.๔/๑
ม.๔/๒
ม.๔/๓
ม.๔/๔
ม.๔/๕

การทําปฏิบัติการเคมีตองคํานึงถึง
ความปลอดภัย ความถูกตอง และและ
ความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

การทําปฏิบัติการเคมีตองมีการเลือก
และใชอุปกรณในการทําปฏิบัติการ
อยางเหมาะสม

มีการวางแผนการทดลอง การทํา
การทดลอง การบันทึกขอมูล สรุปและ
วิเคราะห นําเสนอขอมูล และการ
เขียนรายงานการทดลองท่ีถูกตอง และ
เพ่ือใหมีมาตรฐานเดียวกัน จึงมีการ
กําหนดหนวยในระบบเอสไอใหเปน
หนวยสากล

๑๐ ๑๐

๒ อะตอมและตาราง
ธาตุ

สาระเคมี ๑
ม.๔/๑
ม.๔/๒
ม.๔/๓
ม.๔/๔
ม.๔/๕
ม.๔/๖
ม.๔/๗
ม.๔/๘

นักวิทยาศาสตรศึกษาโครงสรางของ
อะตอมและเสนอแบบจําลองอะตอม
แบบตางๆจากการศึกษาขอมูล การ
สังเกต การตั้งสมมติฐาน และ ผลการ
ทดลอง

สัญลักษณนิวเคลียรของธาตุ
ประกอบดวยสัญลักษณธาตุ เลข
อะตอม และเลขมวล

อิเล็กตรอนจัดเรียงอยูรอบ ๆ
นิวเคลียสในระดับพลังงานหลักตาง ๆ
และแตละระดับพลังงานหลักยัง
แบงเปนระดับพลังงานยอย

๒๐ ๔๐



๒๐๙

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

สาระการเรียนรู/
ผลการเรียนรู

สาระสําคัญ ช่ัวโมง คะแนน

๒ อะตอมและตาราง
ธาตุ(ตอ)

ตารางธาตุในปจจุบันจัดเรียงธาตุตาม
เลขอะตอมและสมบัติท่ีคลายคลึงกัน
เปนหมูและคาบ

ธาตุเรพรีเซนเททีฟมีสมบัติทางเคมี
คลายคลึงกันตามหมูธาตุแทรนซิชัน
เปนโลหะท่ีสวนใหญมีขนาดอะตอม
ใกลเคียงกัน มีจุดเดือด จุดหลอมเหลว
และความหนาแนนสูง เม่ือเกิดเปน
สารประกอบสวนใหญจะมีสีธาตุ
กัมมันตรังสีเปนธาตุท่ีทุกไอโซโทป
สามารถแผรังสีได โดยครึ่งชีวิตของ
ไอโซโทปกัมมันตรังสีเปนระยะเวลาท่ี
ไอโซโทปกัมมันตรังสีสลายตัวจนเหลือ
ครึ่งหนึ่งของปริมาณเดิม

สมบัติบางประการของธาตุแตละ
ชนิด ทําใหสามารถนําธาตุไปใช
ประโยชนในดานตาง ๆไดอยาง
หลากหลาย

๓ พันธะเคมี สาระเคมี ๑
ม.๔/๙
ม.๔/๑๐
ม.๔/๑๑
ม.๔/๑๒
ม.๔/๑๓
ม.๔/๑๔
ม.๔/๑๕
ม.๔/๑๖
ม.๔/๑๗
ม.๔/๑๘
ม.๔/๑๙

การเกิดพันธะเคมี สวนใหญเปนไป
ตามกฎออกเตต

พันธะไอออนิกเกิดจากการยึดเหนี่ยว
ระหวางประจุไฟฟาของไอออนบวก
ของโลหะกับไอออนลบของอโลหะ

สารประกอบไอออนิกเขียนแสดง
สูตรเคมีโดยใหสัญลักษณธาตุท่ีเปน
ไอออนบวกไวขางหนาตามดวย
สัญลักษณธาตุท่ีเปนไอออนลบ โดยมี
ตัวเลขแสดงอัตราสวนอยางต่ําของ
จํานวนไอออน

๓๐ ๕๐



๒๑๐

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

สาระการเรียนรู/
ผลการเรียนรู

สาระสําคัญ ช่ัวโมง คะแนน

๓ พันธะเคมี (ตอ) ม.๔/๒๐
ม.๔/๒๑

การเรียกชื่อสารประกอบไอออนิกทํา
ไดโดยเรียกชื่อไอออนบวกแลวตาม
ดวยชื่อไอออนลบ

ปฏิกิริยาการเกิดสารประกอบไอ
ออนิกแสดงไดดวยวัฏจักรบอรน-ฮา
เบอร

สารประกอบไอออนิกสวนใหญมีจุด
หลอมเหลวและจุดเดือดสูง เม่ือเปน
ของแข็งไมนําไฟฟา แตถาทําให
หลอมเหลวหรือละลายในน้ําจะนํา
ไฟฟา สารประกอบไอออนิกแสดง
สมบัติความเปนกรด–เบส ตางกัน

พันธะโคเวเลนตจากการใชเวเลนซ
อิเล็กตรอนรวมกันของธาตุอโลหะ
โดยท่ัวไปสูตรโมเลกุลของสารโคเว
เลนต เขียนแสดงดวยสัญลักษณของ
ธาตุและมีตัวเลขแสดงจํานวนอะตอม
ของธาตุท่ีมีมากกวา ๑ อะตอม

การเรียกชื่อสารโคเวเลนตทําไดโดย
เรียกชื่อธาตุท่ีอยูหนากอน แลวตาม
ดวยชื่อธาตุท่ีอยูถัดมา และมีคํานําหนา
ระบุจํานวนอะตอมของธาตุ

ความยาวพันธะและพลังงานพันธะ
ในสารโคเวเลนตข้ึนกับชนิดของ
อะตอมคูรวมพันธะและชนิดของพันธะ

รูปรางของโมเลกุลโคเวเลนต ข้ึนอยู
กับจํานวนพันธะและจํานวน
อิเล็กตรอนคูโดดเดี่ยวรอบอะตอม
กลางและสภาพข้ัวของโมเลกุลโคเว
เลนตเปนผลรวมปริมาณเวกเตอร
สภาพข้ัวของแตละพันธะตาม



๒๑๑

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

สาระการเรียนรู/
ผลการเรียนรู

สาระสําคัญ ช่ัวโมง คะแนน

รูปรางโมเลกุล
แรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุล

มีผลตอจุดหลอมเหลว จุดเดือด
และการละลายน้ํา โดยสารโคเว
เลนตมีจุดหลอมเหลวและจุดเดือด
ต่ํา และไมละลายน้ํา

สารโคเวเลนตบางชนิดท่ีมี
โครงสรางโมเลกุล ขนาดใหญและมี
พันธะโคเวเลนตตอเนื่อง
เปนโครงรางตาขาย จะมีจุด
หลอมเหลวและจุดเดือดสูง

พันธะโลหะเกิดจากเวเลนซ
อิเล็กตรอนของทุกอะตอมของโลหะ
เคลื่อนท่ีอยางอิสระไปท่ัวท้ัง

โลหะ และเกิดแรงยึดเหนี่ยวกับ
โปรตอนในนิวเคลียสทุกทิศทาง

โลหะสวนใหญเปนของแข็ง ผิว
มันวาว มีจุดหลอมเหลวและ
จุดเดือดสูง นําไฟฟาและความรอน
ไดดี

สารประกอบไอออนิก
สารโคเวเลนต และโลหะมีสมบัติ
เฉพาะตัวบางประการท่ีแตกตาง จึง
สามารถนํามาใชประโยชนในดาน
ตาง ๆ ไดตามความเหมาะสม

รวม ๓ หนวยการเรียนรู จํานวน ๒๖
ผลการเรียนรู

๖๐ ๑๐๐



๒๑๒

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

ว๓๐๒๒๒ เคมี ๒ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ ภาคเรียนท่ี ๒ เวลา ๖๐ ช่ัวโมง ๑.๕ หนวยกิต

ศึกษาการเกิดโลหะและสมบัติของโลหะ มวลอะตอมของธาตุ มวลของธาตุ ๑ อะตอม มวล
อะตอมเฉลี่ยของธาตุ มวลโมเลกุลของสาร ความสัมพันธระหวางจํานวนโมล อนุภาค มวลและปริมาตร
ของแกสท่ี STP ศึกษาหนวยและการคํานวณความเขมขนของสารละลาย การทดลองการเตรียม
สารละลาย การเปรียบเทียบจุดเดือดและจุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารละลาย ศึกษา
ความหมายและเขียนสูตรโมเลกุล สูตรเอมพิริคัล หรือสูตรอยางงาย และสูตรโครงสราง การคํานวณหา
มวลเปนรอยละจากสูตร การคํานวณหาสูตรเอมพิริคัลและสูตรโมเลกุลของสารศึกษาการเขียนและดุล
สมการเคมี ทดลองและคํานวณหาอัตราสวนจํานวนโมลของสารตั้งตนท่ีทําปฏิกิริยาพอดีกัน ศึกษา
สมบัติของระบบปด และระบบเปด ศึกษาและฝกคํานวณปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมีท่ีเปนไปตามกฎ
ทรงมวล กฎสัดสวนคงท่ี ศึกษาทดลองและคํานวณปริมาตรของแกสในปฏิกิริยาเคมีตามกฎของเกย-ลู
สแซก และกฎของอาโวกาโดรศึกษาและฝกคํานวณหาความสัมพันธระหวางปริมาณของสารในสมการ
เคมีนั้นๆ และสมการเคมีท่ีเก่ียวของมากกวาหนึ่งสมการ สารกําหนดปริมาณ ผลไดรอยละ

ศึกษา  คํานวณหา อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี   อธิบายปจจัยท่ีมีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยา
เคมี   ศึกษาวิเคราะห เก่ียวกับสมดุลเคมี ปฏิกิริยาผันกลับได การคํานวณเก่ียวกับคาคงท่ีสมดุล ผลของ
การเปลี่ยนแปลงความเขมขน ความดัน และอุณหภูมิท่ีมีตอภาวะสมดุล

โดยใชการเรียนรูดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ การสืบเสาะ
หาความรู การสํารวจตรวจสอบ  นําความรูและหลักการไปใชประโยชน เชื่อมโยง อธิบายปรากฏการณ
หรือแกปญหาในชีวิตประจําวัน สามารถจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู
มีจิตวิทยาศาสตร มีความสามารถในการตัดสินแกปญหา เห็นคุณคาของวิทยาศาสตร มีจริยธรรม
คุณธรรมและคานิยมท่ีพ่ึงประสงค

รหัสผลการเรียนรู

สาระเคมี ๒ ม.๕/๑-๗
สาระเคมี ๓ ม.๔/๖-๑๑

รวมท้ังหมด ๑๓ ผลการเรียนรู



๒๑๓

โครงสรางรายวิชา
ว๓๐๒๒๒ รายวิชา เคมี ๒ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี ๔ ภาคเรียนท่ี ๒ เวลา ๖๐ ช่ัวโมง จํานวน ๑.๕ หนวยกิต

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

สาระการเรียนรู/
ผลการเรียนรู

สาระสําคัญ ช่ัวโมง คะแนน

๑ ปริมาณสัมพันธ สาระเคมี ๓
ม.๔/๖
ม.๔/๗
ม.๔/๘

- มวลอะตอมของธาตุเปนมวลของธาตุ ๑
อะตอม และมวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุเปน
คาเฉลี่ยจากคามวลอะตอมของแตละ
ไอโซโทปของธาตุชนิดนั้นตามปริมาณท่ีมี
ในธรรมชาติ

-มวลโมเลกุลเปนผลรวมของมวลอะตอม
เฉลี่ยของธาตุท่ีเปนองคประกอบของสาร

- สาร ๑ โมล มี ๖.๐๒ × ๑๐๒๓ อนุภาค
มีมวลเทากับมวลอะตอม หรือมวลโมเลกุล
ของสารนั้น และสารท่ีมีสถานะเปน
แกส ๑ โมล จะมีปริมาตรเทากับ ๒๒.๔
ลูกบาศกเดซิเมตรท่ีSTP

- สารประกอบเกิดจากธาตุตั้งแต ๒ ชนิด
ข้ึนไปมารวมตัวกัน
โดยมีอัตราสวนโดยมวลตามกฎสัดสวน
คงท่ีสูตรเคมีสามารถแสดงไดดวยสูตร
อยางงาย และสูตรโมเลกุล

๑๕ ๒๕

๒ สารละลาย สาระเคมี ๓
ม.๔/๙
ม.๔/๑๐
ม.๔/๑๑

- การบอกปริมาณของสารในสารละลาย
สามารถบอกเปนความเขมขน

- การเตรียมสารละลายสามารถทําได
โดยการเตรียมจากสารบริสุทธิ์และเตรียม
จากสารละลายเขมขน

- สารละลายมีจุดเดือดและจุดเยือกแข็ง
แตกตางจากสารบริสุทธิ์ท่ีเปนตัวทํา
ละลาย

๑๕ ๒๕

๓ ปริมาณสัมพันธ
ในปฏิกิริยาเคมี

สาระเคมี ๒
ม.๔/๑
ม.๔/๒

-ปฏิกิริยาเคมีเปนการเปลี่ยนแปลงท่ีมี
สารใหมเกิดข้ึน เขียนแสดงไดดวยสมการ
เคมี

๓๐ ๕๐



๒๑๔

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวช้ีวัด

สาระสําคัญ ช่ัวโมง คะแนน

๓ ปริมาณสัมพันธ
ในปฏิกิริยาเคมี
(ตอ)

ม.๔/๓
ม.๔/๔
ม.๔/๕
ม.๔/๖
ม.๔/๗

- เลขสัมประสิทธิ์ในสมการเคมีสามารถ
นํามาใชในการคํานวณปริมาณของสารท่ี
เก่ียวของกับมวล ความเขมขนของ
สารละลาย และปริมาตรของแกสได

- ความสัมพันธของโมลสารตั้งตนและ
ผลิตภัณฑในปฏิกิริยาเคมีหลายข้ันตอน
พิจารณาไดจากเลขสัมประสิทธิ์ของ
สมการ
เคมีรวม

- ปฏิกิริยาเคมีท่ีสารตั้งตนทําปฏิกิริยา
ไมพอดีกัน สารตั้งตนท่ีทําปฏิกิริยาหมด
กอน เรียกวา สารกําหนด

- ปริมาณคาเปรียบเทียบผลไดจริงกับ
ผลไดตามทฤษฎีเปนรอยละ
เรียกวา ผลไดรอยละ

รวม ๓ หนวยการเรียนรู จํานวน ๑๓
ผลการเรียนรู

๖๐ ๑๐๐



๒๑๕

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

ว๓๐๒๒๓ เคมี ๓ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๕ ภาคเรียนท่ี ๒ เวลา ๖๐ ช่ัวโมง ๑.๕ หนวยกิต

ศึกษาพฤติกรรมของแกสอธิบายความสัมพันธและคํานวณปริมาตร ความดันหรืออุณหภูมิ
ของแกสท่ีภาวะตางๆตามกฎของบอยลกฎของชารล กฎของเกย–ลูสแซกคํานวณปริมาตรความดันหรือ
อุณหภูมิจํานวนโมลหรือมวลของแกสของแกสท่ีภาวะตางๆตามกฎรวมแกส จากความสัมพันธตาม
กฎของอาโวกาโดรและกฎแกสอุดมคติคํานวณความดันยอยหรือจํานวนโมลของแกสในแกสผสมโดยใช
กฎความดันยอยของดอลตันอธิบายการแพรของแกสโดยใชทฤษฎีจลนของแกส คํานวณและเปรียบเทียบ
อัตราการแพรของแกสโดยใชกฎการแพรผานของเกรแฮมอธิบายการประยุกตใชความรูเก่ียวกับสมบัติ
และกฎตางๆของแกสในการอธิบายปรากฏการณหรือแกปญหาในชีวิตประจําวันและในอุตสาหกรรม
วิเคราะหสารละลายอิเล็กโทรไลต   ทฤษฎีกรด–เบส คูกรด–เบส   การแตกตัวของกรดและเบส    การ
แตกตัวของน้ําบริสุทธิ์pH ของสารละลาย  ปฏิกิริยาของกรด–เบส การไทเทรตกรด–เบส อินดิเคเตอร
สารละลายบัฟเฟอรศึกษาวิเคราะห เก่ียวกับปฏิกิริยารีดอกซ ประโยชนของปฏิกิริยารีดอกซ   การดุล
สมการรีดอกซโดยใชเลขออกซิเดชันและโดยใชครึ่งปฏิกิริยา เซลลไฟฟาเคมี  เซลลกัลวานิก  ศักยไฟฟา
ของเซลล  ศักยไฟฟามาตรฐานของครึ่งเซลล  แผนภาพของเซลลไฟฟา  เซลลอิเล็กโทรไลตการผุกรอน
ของโลหะและการปองกัน  ความกาวหนาทางเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับเซลลไฟฟาเคมี

โดยใชการเรียนรูดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ การ
สืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบ  นําความรูและหลักการไปใชประโยชน เชื่อมโยง อธิบาย
ปรากฏการณ หรือแกปญหาในชีวิตประจําวัน สามารถจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู
มีจิตวิทยาศาสตร มีความสามารถในการตัดสินแกปญหา เห็นคุณคาของวิทยาศาสตร มีจริยธรรม
คุณธรรมและคานิยมท่ีพ่ึงประสงค

รหัสผลการเรียนรู

สาระเคมี ๑ ม.๕/๑-๖
สาระเคมี ๒ ม.๕/๑-๓๒

รวมท้ังหมด ๓๘ ผลการเรียนรู



๒๑๖

โครงสรางรายวิชา
ว๓๐๒๒๓ เคมี ๓ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี ๕ ภาคเรียนท่ี ๒ เวลา ๖๐ ช่ัวโมง จํานวน ๑.๕ หนวยกิต
หนวย

ท่ี
ช่ือหนวย
การเรียนรู

สาระการเรียนรู/
ผลการเรียนรู

สาระสําคัญ ช่ัวโมง คะแนน

๑ พฤติกรรมและ
ความสัมพันธของ
แกส

สาระเคมี ๑
ม.๕/๑
ม.๕/๒
ม.๕/๓
ม.๕/๔
ม.๕/๕
ม.๕/๖

-พฤติกรรมของแกสและ
ความสัมพันธระหวางปริมาตร
ความดันและอุณหภูมิของแกส
อธิบายไดดวยกฎของบอยล
กฎของชารล กฎของเกย–ลูสแซก
และกฎรวมแกส ซึ่งสามารถนํามา
ใชในการคํานวณปริมาตรความดัน
หรือ อุณหภูมิ
ของแกสท่ีภาวะตาง ๆ ได
- การคํานวณปริมาตร ความดัน
หรืออุณหภูมิ ของแกสท่ีภาวะ
ตางๆไดโดยใชกฎของบอยล กฎ
ของชารล กฎของเกย–ลูสแซก
และกฎรวมแกส ได
- ความสัมพันธระหวางปริมาตร

และจํานวนโมล หรือมวลของแกส
อธิบายความสัมพันธไดดวย กฎ
ของอาโวกาโดร สําหรับ
ความสัมพันธระหวางปริมาตร
ความดันอุณหภูมิและจํานวนโมล
ของแกสอธิบายไดดวย
กฎแกสอุดมคติ ซึ่งสามารถ
นํามาใชในการคํานวณและการ
อธิบายการเปลี่ยนแปลงท่ีเก่ียวของ
กับจํานวนโมลของแกสท่ีภาวะ
ตางๆ ได

-ในธรรมชาติแกสสวนใหญอยู
รวมกันเปนแกสผสมในกรณีท่ีแกส
ในแกสผสมไมทําปฏิกิริยากันความ
ดันของแกสแตละชนิดแปรผันตาม
เศษสวนโมลของแกส ท่ีมีอยูใน
แกสผสมตามกฎความดันยอยขอ
งดอลตัน

๑๐ ๒๕



๒๑๗

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

สาระการเรียนรู
/ผลการเรียนรู

สาระสําคัญ ช่ัวโมง คะแนน

พฤติกรรมและ
ความสัมพันธของ
แกส (ตอ)

- แกสสามารถแพรไดการแพรของ
แกสอธิบาย ไดดวยทฤษฎีจลนของ
แกสท่ีอุณหภูมิเดียวกันแกสจะแพร
ไดชาหรือเร็วข้ึนอยูกับมวลโมเลกุล
ของแกสอัตราการแพรของแกสเปน
สัดสวน ผกผันกับรากท่ีสองของ
มวลโมเลกุลของแกสสัมพันธกับกฎ
การแพรผานของเกรแฮม
- สมบัติและกฎตาง ๆ ของแกส

สามารถนําไปใชอธิบาย
ปรากฏการณ หรือประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน และในอุตสาหกรรม

๒ อัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี

สาระเคมี ๒
ม.๕/๑
ม.๕/๒
ม.๕/๓
ม.๕/๔
ม.๕/๕
ม.๕/๖

-ปฏิกิริยาเคมีแตละปฏิกิริยามีอัตรา
การเกิดปฏิกิริยาเคมีตางกัน โดย
อาจวัดจากการลดลงของสารตั้งตน
หรือการเพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ ตอ
หนึ่งหนวยเวลา และหารดวยเลข
สัมประสิทธิ์
ของสารนั้นๆ ในสมการเคมีเพ่ือให
ไดอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีท่ี
เทากันไมวาจะเปนการวัดจากสาร
ตั้งตนหรือผลิตภัณฑ
- การคํานวณหาอัตราการ

เกิดปฏิกิริยาเคมีหาไดจากการ
ลดลงของสารตั้งตนหรือการเพ่ิมข้ึน
ของผลิตภัณฑ ตอหนึ่งหนวยเวลา
และหารดวยเลขสัมประสิทธิ์ของ
สารนั้นๆ ในสมการเคมีท่ีดุลแลว
- ปฏิกิริยาเคมีจะเกิดข้ึนไดก็

ตอเม่ืออนุภาคของสารตั้งตนชนกัน
ในทิศทางท่ีเหมาะสมและมี
พลังงานอยางนอยเทากับ
พลังงานกอกัมมันต

๑๐ ๒๕



๒๑๘

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวยการ
เรียนรู

สาระการเรียนรู
/ผลการเรียนรู

สาระสําคัญ ช่ัวโมง คะแนน

อัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี
(ตอ)

- อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของ
สารหนึ่งๆ ข้ึนอยูกับความเขมขน
พ้ืนท่ีผิวอุณหภูมิ ตัวเรงและตัว
หนวงปฏิกิริยานอกจากนี้อัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมียังข้ึนอยูกับชนิด
ของสารท่ีทําปฏิกิริยาดวย
- อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของ

สารหนึ่งๆ ข้ึนอยูกับความเขมขน
พ้ืนท่ีผิวอุณหภูมิ ตัวเรงและตัว
หนวงปฏิกิริยานอกจากนี้อัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมียังข้ึนอยูกับชนิด
ของสารท่ีทําปฏิกิริยาดวย

- ความรูเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอ
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีสามารถ
นํามาใชอธิบายกระบวนการท่ี
เกิดข้ึนในชีวิตประจําวันหรือ
อุตสาหกรรม

๓ สมดุลเคมี สาระเคมี ๒
ม.๕/๗
ม.๕/๘
ม.๕/๙
ม.๕/๑๐
ม.๕/๑๑
ม.๕/๑๒
ม.๕/๑๓

- ปฏิกิริยาเคมีท่ีสามารถดําเนินไป
ขางหนาและยอนกลับได
เรียกวา ปฏิกิริยาผันกลับได เม่ือ
ปฏิกิริยาดําเนินไปความเขมขนของ
สารตั้งตน และอัตราการ
เกิดปฏิกิริยาไปขางหนาจะลดลง
เม่ือปฏิกิริยาดําเนินไปความเขมขน
ของสารตั้งตน และอัตราการ
เกิดปฏิกิริยาไปขางหนาจะลดลง
สวนความเขมขนของผลิตภัณฑ
และอัตราการเกิดปฏิกิริยา
ยอนกลับจะเพ่ิมข้ึน เม่ืออัตราการ
เกิดปฏิกิริยาไปขางหนาเทากับ
อัตราการเกิดปฏิกิริยายอนกลับ
ระบบจะอยูในภาวะสมดุล ท่ีมีความ
เขมขนของสารตั้งตนและผลิตภัณฑ
คงท่ีเรียกวา สมดุลพลวัต

๒๐ ๔๐



๒๑๙

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวยการ
เรียนรู

สาระการเรียนรู
/ผลการเรียนรู

สาระสําคัญ ช่ัวโมง คะแนน

สมดุลเคมี(ตอ) - ณ ภาวะสมดุล ความสัมพันธ
ระหวางความเขมขนของผลิตภัณฑ
กับสารตั้งตน ยกกําลังดวย
สัมประสิทธิ์แสดงจํานวนโมลใน
สมการท่ีดุลแลว แสดงไดดวย
คาคงท่ีสมดุลซึ่งเปนคาคงท่ี ณ
อุณหภูมิหนึ่ง

- ณ ภาวะสมดุล ความสัมพันธ
ระหวางความเขมขนของผลิตภัณฑ
กับสารตั้งตน แสดงไดดวยคาคงท่ี
สมดุลซึ่งเปนคาคงท่ี ณ อุณหภูมิ
หนึ่ง

- คาคงท่ีสมดุลของปฏิกิริยาหลาย
ข้ันตอน หาไดจากผลคูณของ
คาคงท่ีสมดุลของปฏิกิริยายอยท่ีนํา
สมการเคมีมารวมกัน โดยถามี
การคูณสมการยอยใหยกกําลัง
คาคงท่ีสมดุลดวยตัวเลขท่ีคูณและ
หากมีการกลับขางสมการใหกลับ
คาคงท่ีสมดุลเปนตัวหาร
- เม่ือระบบท่ีอยูในภาวะสมดุลถูก

รบกวนโดยการเปลี่ยนแปลงความ
เขมขนของสาร ความดันหรือ
อุณหภูมิ ระบบจะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือเขาสูภาวะสมดุล
อีกครั้งตามหลักของเลอชาเตอลิเอ
ท้ังนี้การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิมีผล
ทําใหคาคงท่ีสมดุลเปลี่ยนแปลง

- ความรูเก่ียวกับสมดุลเคมี
สามารถนํามาใชอธิบาย
กระบวนการท่ีเกิดข้ึนในสิ่งมีชีวิต
ปรากฏการณในธรรมชาติและ
กระบวนการในอุตสาหกรรม



๒๒๐

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวยการ
เรียนรู

สาระการเรียนรู/
ผลการเรียนรู

สาระสําคัญ ช่ัวโมง คะแนน

๔ กรด – เบส สาระเคมี ๒
ม.๕/๑๔
ม.๕/๑๕
ม.๕/๑๖
ม.๕/๑๗
ม.๕/๑๘
ม.๕/๑๙
ม.๕/๒๐
ม.๕/๒๑
ม.๕/๒๒
ม.๕/๒๓

- สารในชีวิตประจําวันหลาย
ชนิดมีสมบัติเปนกรดหรือเบส
ซึ่งพิจารณาไดโดยใชทฤษฎี
กรด-เบส ของอารเรเนียส
เบรินสเตด–ลาวรี หรือลิวอิส

- ตามทฤษฎีกรด-เบสของเบ
รินสเตด–ลาวรีเม่ือกรดหรือ
เบสละลายน้ําหรือทําปฏิกิริยา
กับสารอ่ืนจะมีการถายโอน
โปรตอนระหวางสารตั้งตนท่ี
เปนกรดและเบส เกิดเปน
ผลิตภัณฑซึ่งเปนโมเลกุลหรือ
ไอออนท่ีเปนคูกรด-เบสของ
สารตั้งตนนั้น โดยสารท่ีเปนคู
กรด-เบสกัน จะมีโปรตอน
ตางกัน ๑ โปรตอน

- กรดและเบสแตละชนิด
สามารถแตกตัวในน้ําได
แตกตางกัน กรดแกหรือเบส
แกสามารถ
แตกตัวเปนไอออนในน้ําได
เกือบสมบูรณ สวนกรด
ออนหรือเบสออนแตกตัวเปน
ไอออนไดนอย
โดยความสามารถในการแตก
ตัวหรือความแรงของกรดหรือ
เบสอาจพิจารณาไดจาก
คาคงท่ีการแตกตัวของกรด
หรือเบส หรือปริมาณการแตก
ตัวเปนรอยละของกรดหรือ
เบส



๒๒๑

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวยการ
เรียนรู

สาระการเรียนรู/
ผลการเรียนรู

สาระสําคัญ ช่ัวโมง คะแนน

๔ กรด – เบส
(ตอ) -น้ําบริสุทธิ์ท่ีอุณหภูมิ ๒๕

องศาเซลเซียสแตกตัวให
ไฮโดรเนียมไอออนและไฮดร
อกไซดไอออนท่ีมีความเขมขน
เทากันคือ๑.๐ x ๑๐-๗ โมล
ตอลิตร
โดยมีคาคงท่ีการแตกตัวของ
น้ําเทากับ๑.๐x ๑๐-๑๔

- เม่ือกรดหรือเบสแตกตัวใน
น้ําคาความเปนกรดเบสของ
สารละลายแสดงไดดวยคาpH
ซึ่งสัมพันธกับความเขมขน
ของไฮโดรเนียมไอออนโดย
สารละลายกรดมีความเขมขน
ของไฮโดรเนียมไอออน
มากกวา๑.๐ x ๑๐-๗ โมลตอ
ลิตร หรือมีคาpH นอยกวา๗
สวนสารละลายเบสมี
ความเขมขนของไฮโดรเนียม
ไอออนนอยกวา ๑.๐ x ๑๐-๗

โมลตอลิตร หรือมีคา pH
มากกวา ๗

- ปฏิกิริยาสะเทินระหวาง
กรดแกและเบสแกให
สารละลายท่ีเปนกลาง
ปฏิกิริยาสะเทินระหวางกรด
แกและเบสออนใหสารละลาย
ท่ีเปนกรด สวนปฏิกิริยา
สะเทินระหวางกรดออนและ
เบสแก ใหสารละลายท่ีเปน
เบส



๒๒๒

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวยการ
เรียนรู

สาระการเรียนรู
/ผลการเรียนรู

สาระสําคัญ ช่ัวโมง คะแนน

๔ กรด – เบส
(ตอ)

- เกลือท่ีไดจากการสะเทิน
ของกรดแกดวยเบสออน เม่ือ
ละลายในน้ําจะเกิดปฏิกิริยา
ไฮโดรลิซิสไดสารละลายท่ีมี
สมบัติเปนกรดสวนเกลือท่ีได
จากการสะเทินของกรดออน
ดวยเบสแก เม่ือละลาย
ในน้ําจะเกิดปฏิกิริยาไฮโดรลิ
ซิสไดสารละลายท่ีมีสมบัติเปน
เบส
- การไทเทรตเปนเทคนิคใน

การวิเคราะหหาปริมาณ
หรือความเขมขนของสารท่ีทํา
ปฏิกิริยาพอดีกัน

- จุดท่ีสารทําปฏิกิริยาพอดี
กันเรียกวาจุดสมมูล ในทาง
ปฏิบัติจุดสมมูลของปฏิกิริยา
อาจไมสามารถสังเกตเห็นได
จึงสังเกต- จากการเปลี่ยนสี
ของอินดิเคเตอรเพ่ือบอกจุด
ยุติของการไทเทรตดังนั้นอินดิ
เคเตอรท่ีเหมาะสมในการ
ไทเทรตกรด-เบสควรเปนอินดิ
เคเตอรท่ีเปลี่ยนสีในชวง pH
ตรงกับ หรือใกลเคียงกับ pH
ของสารละลาย ณ จุดสมมูล

- ปริมาณกรดและเบสท่ีทํา
ปฏิกิริยาพอดีกันจากการ
ไทเทรตกรด-เบส สามารถ
นําไปคํานวณความเขมขนของ
กรดหรือเบสท่ีตองการทราบ
ความเขมขนได



๒๒๓

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวยการ
เรียนรู

สาระการเรียนรู/ผล
การเรียนรู

สาระสําคัญ ช่ัวโมง คะแนน

๔ กรด – เบส
(ตอ)

- สารละลายบัฟเฟอรเปน
สารละลายของกรดออน กับ
เกลือของกรดออนนั้นหรือเบส
ออนกับเกลือของเบสออนนั้น
เม่ือเติมกรด เบส หรือน้ําจะมี
ผลตอการเปลี่ยนแปลงคา
pH นอยกวา สารละลาย
ท่ัวไปสมบัติเฉพาะของ
สารละลายบัฟเฟอรเปน
ประโยชนตอการควบคุม pH
ของระบบในสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดลอม

- ความรูเก่ียวกับกรด-เบส
สามารถนํามาใชประโยชน
และแกปญหาใน
ชีวิตประจําวันเกษตรกรรม
อุตสาหกรรม และการแพทย

๕ ไฟฟาเคมี สาระเคมี ๒
ม.๕/๒๔
ม.๕/๒๕
ม.๕/๒๖
ม.๕/๒๗
ม.๕/๒๘
ม.๕/๒๙
ม.๕/๓๐
ม.๕/๓๑
ม.๕/๓๒

- เคมีไฟฟาเปนการศึกษา
เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลง
ระหวางพลังงานไฟฟาและ
การเกิดปฏิกิริยาเคมี
ท่ีมีการถายโอนอิเล็กตรอน
แลวทําใหเกิดการปลี่ยนแปลง
เลขออกซิเดชัน ซึ่งเปนเลขท่ี
แสดงประจุไฟฟาหรือประจุ
ไฟฟาสมมติของอะตอมธาตุ
เรียกปฏิกิริยาชนิดนี้วา
ปฏิกิริยารีดอกซ

๑๐ ๑๐



๒๒๔

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวยการ
เรียนรู

สาระการเรียนรู/ผล
การเรียนรู

สาระสําคัญ ช่ัวโมง คะแนน

- ปฏิกิริยารีดอกซมีท้ังครึ่ง
ปฏิกิริยาท่ีมีการใหอิเล็กตรอน
เรียกวา ครึ่งปฏิกิริยา
ออกซิเดชัน และครึ่งปฏิกิริยา
ท่ีมีการรับอิเล็กตรอน เรียกวา
ครึ่งปฏิกิริยารีดักชัน โดยสาร
ท่ีใหอิเล็กตรอน จะมีเลข
ออกซิเดชันเพ่ิมข้ึนเรียกวาตัว
รีดิวซ สวนสารท่ีรับ
อิเล็กตรอนจะมีเลข
ออกซิเดชันลดลง เรียกวาตัว
ออกซิไดส

๕ ไฟฟาเคมี(ตอ) - การเปรียบเทียบความ
สามารถในการเปนตัวรีดิวซ
หรือตัวออกซิไดส สามารถ
พิจารณาไดจากผลการทดลอง
ของปฏิกิริยารีดอกซ

- ปฏิกิริยารีดอกซเขียนแทน
ไดดวยสมการรีดอกซ ซึ่งการ
ดุลสมการรีดอกซ ทําไดโดย
การใชเลขออกซิเดชันและวิธี
ครึ่งปฏิกิริยา

- เซลลเคมีไฟฟา
ประกอบดวยแอโนดแคโทด
และสารละลายอิเล็กโทรไลต
ซึ่งอาจเชื่อมตอกันดวยสะพาน
เกลือโดยท่ีแอโนด
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน และ
แคโทดเกิดปฏิกิริยารีดักชัน
ทําให
- อิเล็กตรอน เคลื่อนท่ีจาก
แอโนดไปแคโทด เซลล
เคมีไฟฟาสามารถเขียนแสดง
ไดดวยแผนภาพเซลล

๑๐



๒๒๕

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวยการ
เรียนรู

สาระการเรียนรู/
ผลการเรียนรู

สาระสําคัญ ช่ัวโมง คะแนน

๕ ไฟฟาเคมี(ตอ) - คาศักยไฟฟามาตรฐานของ
เซลลคํานวณไดจาก คา
ศักยไฟฟามาตรฐานของครึ่ง
เซลลถาคาศักยไฟฟาของ
เซลลเปนบวกแสดงวา
ปฏิกิริยารีดอกซเกิดข้ึนไดเอง
ซึ่งทําใหเกิดกระแสไฟฟา
เรียกเซลลชนิดนี้วาเซลลกัล
วานิกแตถาคาศักยไฟฟาของ
เซลลเปนลบแสดงวาปฏิกิริยา
รีดอกซไมสามารถเกิดไดเอง
ตองมีการใหกระแสไฟฟาจึง
จะเกิดปฏิกิริยาได เซลลชนิด
นี้เรียกวาเซลลอิเล็กโทรลิติ
เซลลเคมีไฟฟาสามารถ
นําไปใชประโยชนไดใน
ชีวิตประจําวัน เชน
แบตเตอรี่ซึ่งมีท้ังเซลลปฐมภูมิ
และเซลลทุติยภูมิโดย
ปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิดข้ึนภายใน
เซลลปฐมภูมิ ไมสามารถทํา
ใหเกิดปฏิกิริยายอนกลับได
โดยการประจุไฟ จึงไม
สามารถนํากลับมาใชไดอีก
ปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิดข้ึนภายใน
เซลลทุติยภูมิสามารถทําให
เกิดปฏิกิริยายอนกลับไดโดย
การประจุไฟจึงนํากลับมา
ใชไดอีก



๒๒๖

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

สาระการเรียนรู/ผล
การเรียนรู

สาระสําคัญ ช่ัวโมง คะแนน

- เซลลอิเล็กโทรลิติกสามาร
ถนําไปใชประโยชนไดท้ังใน
ชีวิตประจําวัน และใน
อุตสาหกรรม หลายประเภท
เชน การชุบโลหะการแยก
สารเคมีดวยกระแสไฟฟาการ
ทําโลหะใหบริสุทธิ์
การปองกันการกัดกรอนของ
โลหะ

- ปฏิกิริยาเคมีหลาย
ปฏิกิริยาท่ีพบใน
ชีวิตประจําวันเปน
ปฏิกิริยารีดอกซ เชน
ปฏิกิริยาการเผาไหม ปฏิกิริยา
ในเซลลเคมีไฟฟา ซึ่งความรู
เรื่องเซลลเคมีไฟฟาและ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี
ท่ีเก่ียวของกับเซลลเคมีไฟฟา
นําไปสูนวัตกรรมดานพลังงาน
ท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

รวม ๕ หนวยการ
เรียนรู

จํานวน ๓๘ ตัวช้ีวัด ๖๐ ๑๐๐



๒๒๗

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ว๓๐๒๒๔ เคมี ๔ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ ภาคเรียนท่ี ๑ เวลา ๖๐ ช่ัวโมง ๑.๕ หนวยกิต

ศึกษาความหมาย โครงสราง การเกิดพันธะของสารประกอบอินทรีย การเขียนสูตรโครงสราง
ลิวอิส สูตรโครงสรางแบบยอหรือสูตรโครงสรางแบบเสน  การแบงประเภทของสารประกอบอินทรียโดย
ใชหมูฟงกชันเปนเกณฑไดเปนแอลเคน แอลคีนแอลไคนอะโรมาติกไฮโดรคารบอน แอลกอฮอล อีเทอร
เอมีนแอลดีไฮดคีโตน กรดคารบอกซิลิกเอสเทอร เอไมดการเรียกชื่อสารประกอบอินทรียการ
เกิดปรากฎการณไอโซเมอริซึม แนวโนมของจุดหลอมเหลวและจุดเดือด การละลายน้ําของสารประกอบ
อินทรีย การเกิดปฏิกิริยาการเผาไหม ปฏิกิริยากับโบรมีนและปฏิกิริยากับโพแทสเซียมเปอรแมงกาเนต
ปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชัน และประโยชนของสารอินทรียในชีวิตประจําวัน  ศึกษาความหมาย ปฏิกิริยา
การสังเคราะห พอลิเมอร โครงสราง สมบัติ ประเภทของพอลิเมอร รวมท้ังการใชประโยชนและ
ผลกระทบจากการผลิตภัณฑของพอลเิมอร

โดยใชการเรียนรูดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑
การสืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบ นําความรูและหลักการไปใชประโยชน เชื่อมโยง อธิบาย
ปรากฏการณ หรือแกปญหาในชีวิตประจําวัน สามารถจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู
มีจิตวิทยาศาสตร มีความสามารถในการตัดสินแกปญหา เห็นคุณคาของวิทยาศาสตร มีจริยธรรม
คุณธรรมและคานิยมท่ีพ่ึงประสงค
ผลการเรียนรู

สาระเคมี ๑ ม.๖/๑-๑๕
รวมท้ังหมด ๑๕ ผลการเรียนรู



๒๒๘

โครงสรางรายวิชา
ว๓๐๒๒๔ เคมี ๔ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี ๖ ภาคเรียนท่ี ๑ เวลา ๖๐ ช่ัวโมง จํานวน ๑.๕ หนวยกิต

หนวยท่ี ช่ือหนวย
การเรียนรู

สาระการเรียนรู/
ผลการเรียนรู

สาระสําคัญ ช่ัวโมง คะแนน

๑ สารประกอ
บอินทรีย

สาระเคมี ๑
ม.๖/๑
ม.๖/๒
ม.๖/๓
ม.๖/๔
ม.๖/๕
ม.๖/๖
ม.๖/๗
ม.๖/๘
ม.๖/๙

ม.๖/๑๐

- สารประกอบอินทรียเปน สาร
ประกอบของคารบอนสวนใหญพบใน
สิ่งมีชีวิต มีโครงสรางหลากหลายและแบง
ไดหลายประเภท เนื่องจากธาตุคารบอน
สามารถเกิดพันธะกับคารบอนดวยกันเอง
และธาตุอ่ืน ๆ นอกจากนี้พันธะระหวาง
คารบอนยังมีหลายรูปแบบ ไดแก พันธะ
เดี่ยว พันธะคู พันธะสาม

-โครงสรางของสารประกอบอินทรีย
แสดงไดดวย สูตรโครงสรางลิวอิส สูตร
โครงสรางแบบยอหรือสูตรโครงสราง
แบบเสน

- สารประกอบอินทรียมีหลายประเภท
ประเภทของสารประกอบอินทรียอาจใชหมู
ฟงกชันเปนเกณฑไดเปนแอลเคน
แอลคีน แอลไคน อะโรมาติกไฮโดรคารบอน
แอลกอฮอล อีเทอร เอมีน แอลดีไฮด คีโตน
กรดคารบอกซิลิก เอสเทอร เอไมด

- การเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย
จะเรียกตามระบบ IUPAC หรือ

อาจเรียกโดยใชชื่อสามัญ
- ปรากฏการณท่ีสารมีสูตรโมเลกุล

เหมือนกันแตมีสมบัติแตกตางกัน เรียกวา
ไอโซเมอริซึม และเรียกสารแตละชนิดวา
ไอโซเมอร

- สารประกอบอินทรียท่ีมีหมูฟงกชัน
ขนาดโมเลกุล หรือโครงสรางของสาร
ตางกันจะมีจุดเดือดและ การละลายในน้ํา
ตางกัน

๓๖ ๖๕



๒๒๙

หนวยท่ี ช่ือหนวย
การเรียนรู

สาระการเรียนรู/
ผลการเรียนรู

สาระสําคัญ ช่ัวโมง คะแนน

- สารประกอบอินทรียประเภทแอลเคน
แอลคีน แอลไคน อะโรมาติก
ไฮโดรคารบอน เม่ือเกิดปฏิกิริยาการเผา
ไหม ปฏิกิริยากับโบรมีนและปฏิกิริยากับ
โพแทสเซียมเปอรแมงกาเนต จะใหผลของ
ปฏิกิริยาตางกัน

- กรดคารบอกซิลิกทําปฏิกิริยากับ
แอลกอฮอลไดเปนเอสเทอร เรียกวา
ปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชัน

- สารประกอบอินทรียสามารถนําไปใช
ประโยชน ไดมากมายในชีวติประจําวนั
รวมทั้งนําไปใชเปน สารตั้งตนและตัวทาํ
ละลายในอุตสาหกรรมดานตาง ๆ เชน
อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงและพลังงาน
อุตสาหกรรมอาหารและยา อุตสาหกรรม
เกษตร

๒ พอลิเมอร สาระเคมี ๑
ม.๖/๑๑
ม.๖/๑๒
ม.๖/๑๓
ม.๖/๑๔
ม.๖/๑๕

- พอลิเมอรเปนสารท่ีมีโมเลกุลขนาดใหญ
ซึ่งประกอบดวยหนวยยอยท่ีเรียกวา
มอนอเมอร เชื่อมตอกันดวยพันธะโคเว
เลนต โดยมีท้ังพอลิเมอรธรรมชาติและพอ
ลิเมอรสังเคราะห ปฏิกิริยาการเกิดพอลิ
เมอร อาจเปนปฏิกิริยาแบบควบแนนหรือ
ปฏิกิริยาแบบเติม

- พอลิเมอรมีโครงสรางตางกันอาจเปน
โครงสราง แบบเสน แบบก่ิง หรือแบบ
รางแห ข้ึนอยูกับชนิดของมอนอเมอรและ
ภาวะของปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร

- พอลิเมอรท่ีใหความรอนแลวสามารถ
นํากลับมา ข้ึนรูปใหมได เรียกวา พอลิ
เมอรเทอรมอพลาสติก สวนใหญมี
โครงสรางแบบเสนและแบบก่ิง
สวนพอลิเมอรท่ีใหความรอนแลวไมออน
ตัวจึงไมสามารถนํากลับมาข้ึนรูปใหมได
เรียกวาพอลิเมอรเทอรมอเซต มีโครงสราง
แบบรางแห

๒๔ ๓๕



๒๓๐

หนวยท่ี ช่ือหนวย
การเรียนรู

สาระการเรียนรู/
ผลการเรียนรู

สาระสําคัญ ช่ัวโมง คะแนน

- พลาสติกมีท้ังท่ีเปนพอลิเมอรเทอรมอ
พลาสติกและพอลิเมอรเทอรมอเซต
ผลิตภัณฑยางเปนพอลิเมอรเทอรมอเซต
ซึ่งทําใหมีสมบัติและการนําไปใชประโยชน
ตางกัน

รวม ๒
หนวยการเรียนรู

๑๕
ผลการเรียนรู

๖๐ ๑๐๐



๒๓๑

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ว๓๐๒๒๕ เคมี ๕ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ ภาคเรียนท่ี ๒ เวลา ๖๐ ช่ัวโมง ๑.๕ หนวยกิต

นําความรูทางเคมีไปใชประโยชนหรือแกปญหาในชีวิตประจําวัน การประกอบอาชีพ หรือ
อุตสาหกรรม การศึกษาและการแกปญหาในสถานการณ หรือประเด็นท่ีสนใจทําไดโดยการบูรณาการ
ความรู ทางเคมีรวมกับวิทยาศาสตรแขนงอ่ืน รวมท้ังคณิตศาสตร เทคโนโลยี การนําเสนองานหรือแสดง
ผลงาน การเปดโอกาสใหผูมีสวนรวมไดแลกเปลี่ยนแนวคิดผลงานโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปน
เครื่องมือประกอบการนําเสนอการสัมมนา การประชุมวิชาการ หรือการรวมแสดงผลงาน สิ่งประดิษฐใน
งานนิทรรศการ

โดยใชการเรียนรูดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร หรือกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
โดยเนนการคิดวิเคราะห แกปญหาและความคิดสรางสรรค  ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ การ
สืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบ นําความรูและหลักการไปใชประโยชน เชื่อมโยง อธิบาย
ปรากฏการณ หรือแกปญหาในชีวิตประจําวัน สามารถจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู
มีจิตวิทยาศาสตร มีความสามารถในการตัดสินแกปญหา เห็นคุณคาของวิทยาศาสตร มีจริยธรรม
คุณธรรมและคานิยมท่ีพ่ึงประสงค

ผลการเรียนรู

สาระเคมี ๓ ม.๖/๑-๔

รวมท้ังหมด ๔ ผลการเรียนรู



๒๓๒

โครงสรางรายวิชา
ว๓๐๒๒๕ เคมี ๕ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี ๖ ภาคเรียนท่ี ๒ เวลา ๖๐ ช่ัวโมง   จํานวน ๑.๕ หนวยกิต

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

สาระการเรียนรู/
ผลการเรียนรู

สาระสําคัญ ช่ัวโมง คะแนน

๑ เคมีใน
ชีวิตประจําวัน

สาระเคมี ๓
ม.๖/๑
ม.๖/๒

- นําความรูทางเคมีไปใชประโยชนหรือ
แกปญหาในชีวิตประจําวัน การประกอบ
อาชีพ หรืออุตสาหกรรม

- การศึกษาและการแกปญหาใน
สถานการณ หรือประเด็นท่ีสนใจทําไดโดย
การบูรณาการความรู ทางเคมีรวมกับ
วิทยาศาสตรแขนงอ่ืน รวมท้ังคณิตศาสตร
เทคโนโลยี และทักษะกระบวนการ ทาง
วิทยาศาสตรหรือกระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรม โดยเนนการคิดวิเคราะห
แกปญหาและความคิดสรางสรรค

๓๐ ๕๐

๒ สัมมนาทาง
เคมี

สาระเคมี ๓
ม.๖/๓
ม.๖/๔

- การนําเสนองานหรือแสดงผลงาน การ
เปดโอกาสใหผูมีสวนรวมไดแลกเปลี่ยน
แนวคิดผลงาน รวมท้ังเพ่ิมโอกาสในการ
พัฒนางานโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปนเครื่องมือประกอบการนําเสนอ ซึ่งจะ
ทําใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพมากข้ึน

- การสัมมนา การประชุมวิชาการ หรือ
การรวมแสดงผลงาน สิ่งประดิษฐในงาน
นิทรรศการ เปนการเปดโอกาสใหผูมีสวน
รวมไดแลกเปลี่ยนความคิด แสดงทัศนคติ
ตอกรณีศึกษา สถานการณ หรือประเด็น
สําคัญทางเคมี ซึ่งชวยสงเสริมใหพัฒนา
กระบวนการคิด ทักษะการสื่อสาร ทักษะ
การใชเทคโนโลยี เพ่ือการคนควาและการ
สื่อสาร ซึ่งสามารถทําไดหลายระดับ โดย
อาจเปนระดับชั้นเรียน โรงเรียน กลุม
โรงเรียน ชุมชน ระดับชาติ หรือนานาชาติ

๓๐ ๕๐

รวม ๒ หนวยการ
เรียนรู

จํานวน ๔ ผล
การเรียนรู

๖๐ ๑๐๐



๒๓๓

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ว๓๐๒๔๑ ชีววิทยา ๑ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ ภาคเรียนท่ี ๒ เวลา ๖๐ ช่ัวโมง ๑.๕ หนวยกิต

ศึกษาเก่ียวกับลักษณะสําคัญของสิ่งมีชีวิต การใชความรูและกระบวนการทางชีววิทยาท่ีเปน
ประโยชนตอมนุษยและสิ่งแวดลอม การศึกษาชีววิทยาโดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร และการนํา
ความรูเก่ียวกับชีววิทยามาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  ศึกษาโครงสรางและหนาท่ีของสวนประกอบ
ของเซลลดวยกลองจุลทรรศน  การแพร  การออสโมซิส  การแพรแบบฟาซิลิเทต  และแอกทีฟทรานส
ปอรต  การลําเลียงสารผานเซลล  การสื่อสารระหวางเซลล  การแบงเซลล  การเปลี่ยนสภาพของเซลล
การชราภาพของเซลล  และการหายใจระดับเซลล การถายทอดทางพันธุกรรม  การศึกษาพันธุศาสตร
ของเมนเดล  กฎแหงการแยกและกฎแหงการรวมกลุมอยางอิสระ  ลักษณะทางพันธุกรรมท่ีเปนสวน
ขยายของพันธุสาสตรเมนเดล  ศึกษาเก่ียวกับยีนและโครโมโซม  การคนพบสารพันธุกรรม โครโมโซม
องคประกอบทางเคมีของ DNA โครงสรางของ DNA สมบัติของสารพันธุกรรม มิวเทชัน  ศึกษาเก่ียวกับ
พันธุศาสตรและเทคโนโลยีทาง DNA พันธุวิศวกรรม การประยุกตใชเทคโนโลยีทาง DNA ความ
ปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุมมองทางสังคมและจริยธรรม ศึกษาเก่ียวกับวิวัฒนาการ
หลักฐานท่ีบงบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต แนวคิดเก่ียวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต แนวคิดเก่ียวกับ
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต  พันธุศาสตรประชากร กําเนิดของสปชีส

โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาสาสตร  กระบวนการสืบเสาะหาความรู  การสืบคนขอมูล การ
สังเกต การวิเคราะห  การทดลอง  การอภิปราย  การอธิบายและสรุป เพ่ือใหเกิดความรู  ความคิด
ความเขาใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ  สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูและนําความรูไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน เพ่ือใหเกิดจิตวิทยาศาสตร ชีวจริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม
ผลการเรียนรู

๑. อธิบายและสรุปสมบัติท่ีสําคัญของสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธของการจัดระบบในสิ่งมีชีวิต
ท่ีทําใหสิ่งมีชีวิตดํารงชีวิตอยูได

๒. อภิปรายและบอกความสําคัญของการระบุ ปญหา ความสัมพันธระหวางปญหา สมมติฐาน
และวิธีการตรวจสอบสมมติฐาน รวมท้ัง ออกแบบกํารทดลองเพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน

๓. สืบคนขอมูล อธิบายเก่ียวกับสมบัติของน้ํา และบอกความสําคัญของน้ําท่ีมีตอสิ่งมีชีวิต และ
ยกตัวอยางธาตุชนิดตาง ๆ ท่ีมีความสําคัญ ตอรางกายสิ่งมีชีวิต

๔. สืบคนขอมูล อธิบายโครงสรางของ คารโบไฮเดรต ระบุกลุมของคารโบไฮเดรต รวมท้ัง
ความสําคัญของคารโบไฮเดรตท่ีมีตอ สิ่งมีชีวิต

๕. สืบคนขอมูล อธิบายโครงสรางของโปรตีน และความสําคัญของโปรตีนท่ีมีตอสิ่งมีชีวิต
๖. สืบคนขอมูล อธิบายโครงสรางของลิพิด และความสําคัญของลิพิดท่ีมีตอสิ่งมีชีวิต
๗. อธิบายโครงสรางของกรดนิวคลิอิก และ ระบุชนิดของกรดนิวคลิอิกและความสําคัญของ

กรดนิวคลิอิกท่ีมีตอสิ่งมีชีวิต
๘. สืบคนขอมูลและอธิบายปฏิกิริยาเคมี ท่ีเกิดข้ึนในสิ่งมีชีวิต
๙. อธิบายการทํางานของเอนไซมในการเรง ปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิตและระบุปจจัยท่ีมีผล ตอ

การทํางานของเอนไซม



๒๓๔

๑๐. บอกวิธีการและเตรียมตัวอยางสิ่งมีชีวิต เพ่ือศึกษาภายใตกลองจุลทรรศนใชแสง วัด ขนาด
โดยประมาณและวาดภาพท่ีปรากฏ ภายใตกลอง บอกวิธีการใช และการดูแลรักษา กลองจุลทรรศนใช
แสงท่ีถูกตอง

๑๑. อธิบายโครงสรางและหนาท่ีของสวน ท่ีหอหุมเซลลของเซลลพืชและเซลลสัตว
๑๒. สืบคนขอมูล อธิบาย และระบุชนิดและ หนาท่ีของออรแกเนลล
๑๓. อธิบายโครงสรางและหนาท่ีของนิวเคลียส
๑๔. อธิบายและเปรียบเทียบการแพร ออสโมซิส การแพรแบบฟาซิลิเทต และ แอกทีฟทราน

สปอรต
๑๕. สืบคนขอมูล อธิบาย และเขียนแผนภาพ การลําเลียงสารโมเลกุลใหญออกจากเซลลดวย

กระบวนการเอกโซไซโทซิสและการลําเลียงสาร โมเลกุลใหญเขาสูเซลลดวยกระบวนการ เอนโดไซโทซิส
๑๖. สังเกตการแบงนิวเคลียสแบบไมโทซิสและ แบบไมโอซิสจากตัวอยางภายใตกลอง

จุลทรรศน พรอมท้ังอธิบายและเปรียบเทียบ การแบงนิวเคลียสแบบไมโทซิสและแบบ ไมโอซิส
๑๗. อธิบาย เปรียบเทียบ และสรุปข้ันตอน การหายใจระดับเซลลในภาวะท่ีมีออกซิเจน

เพียงพอและภาวะท่ีมีออกซิเจนไมเพียงพอ
๑๘. สืบคนขอมูล อธิบายและสรุปผลกํารทดลองของเมนเดล
๑๙. อธิบายและสรุปกฎแหงการแยกและกฎแหงการรวมกลุมอยางอิสระ และนํากฎของเมน

เดลนี้ไปอธิบายการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและใชในการคํานวณโอกาสในการเกิดฟโนไทปและจี
โนไทปแบบตาง ๆ ของรุน F๑และ F๒

๒๐. สืบคนขอมูล วิเคราะห อธิบาย และสรุปเก่ียวกับการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมท่ีเปน
สวนขยายของ พันธุศาสตรเมนเดล

๒๑. สืบคนขอมูล วิเคราะห และเปรียบเทียบลักษณะทางพันธุกรรมท่ีมีการแปรผันไมตอเนื่อง
และลักษณะทางพันธุกรรมท่ีมีการแปรผันตอเนื่อง

๒๒. อธิบายการถายทอดยีนบนโครโมโซมและยกตัวอยางลักษณะทางพันธุกรรมท่ีถูกควบคุม
ดวยยีนบนออโตโซมและยีนบนโครโมโซมเพศ

๒๓. สืบคนขอมูล อธิบายสมบัติและหนาท่ีของสารพันธุกรรม โครงสรางและองคประกอบทาง
เคมีของ DNA และสรุปการจําลอง DNA

๒๔. อธิบายและระบุข้ันตอนในกระบวนการสังเคราะหโปรตีนและหนาท่ีของ DNA และ RNA
แตละชนิดในกระบวนการสังเคราะหโปรตีน

๒๕. สรุปความสัมพันธระหวางสารพันธุกรรมแอลลีล โปรตีน ลักษณะทางพันธุกรรม และ
เชื่อมโยงกับความรูเรื่องพันธุศาสตรเมนเดล

๒๖. สืบคนขอมูล และอธิบายการเกิดมิวเทชันระดับยีนและระดับโครโมโซม สาเหตุการเกิดมิว
เทชัน รวมท้ังยกตัวอยางโรคและกลุมอาการท่ีเปนผลของการเกิดมิวเทชัน

๒๗. อธิบายหลักการสรางสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมโดยใชดีเอ็นเอรีคอมบิแนนท
๒๘. สืบคนขอมูล ยกตัวอยาง และอภิปรายการนําเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอไปประยุกตท้ังในดาน

สิ่งแวดลอม นิติวิทยาศาสตรการแพทย การเกษตร และอุตสาหกรรม และขอควรคํานึงถึงดานชีวจริย
ธรรม

๒๙. สืบคนขอมูลและอธิบายเก่ียวกับหลักฐานท่ีสนับสนุนและขอมูลท่ีใชอธิบายการเกิด
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต



๒๓๕

๓๐. อธิบายและเปรียบเทียบแนวคิดเก่ียวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตของฌอง ลามารกและ
ทฤษฎีเก่ียวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตของชาลสดารวิน

๓๑. ระบุสาระสําคัญและอธิบายเงื่อนไขของภาวะสมดุลของฮารดี-ไวนเบิรก ปจจัยท่ีทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงความถ่ีของแอลลีลในประชากร พรอมท้ังคํานวณหาความถ่ีของแอลลีลและจีโนไทป
ของประชํากรโดยใชหลักของฮารดี-ไวนเบิรก

๓๒. สืบคนขอมูล อภิปราย และอธิบายกระบวนการเกิดสปชีสใหมของสิ่งมีชีวิต

รวมท้ังหมด ๓๒ ผลการเรียนรู



๒๓๖

โครงสรางรายวิชา
ว ๓๐๒๔๑ ชีววิทยา ๑ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ ภาคเรียนท่ี ๒ เวลา ๖๐ ช่ัวโมง จํานวน ๑.๕ หนวยกิต

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

มาตรฐาน
การเรียนรู/ตัวช้ีวัด

สาระเรียนรูแกนกลาง ช่ัวโมง คะแนน

๑ ธรรมชาติ
ของสิ่งมีชีวิต

๑.อธิบายและสรุปสมบัติท่ี
สําคัญของสิ่งมีชีวิต และ
ความสัมพันธของการ
จัดระบบในสิ่งมีชีวิต ท่ีทําให
สิ่งมีชีวิตดํารงชีวิตอยูได
๒.อภิปรายและบอก
ความสําคัญของการระบุ
ปญหา ความสัมพันธระหวาง
ปญหา สมมติฐาน และวิธีการ
ตรวจสอบสมมติฐาน รวมท้ัง
ออกแบบกํารทดลองเพ่ือ
ตรวจสอบสมมติฐาน

- ลักษณะของสิ่งมีชีวิต
-ความสัมพันธของการจัดระบบ
ในสิ่งมีชีวิต
- ชีววิทยาคืออะไร
- ชีววิทยากับการดํารงชีวิต
- ชีววิทยาจริยธรรม
- การศึกษาชีววิทยา

๕ ๑๐

๒ เคมีท่ีเปน
พ้ืนฐานของ
สิ่งมีชีวิต

๓. สืบคนขอมูล อธิบาย
เก่ียวกับสมบัติของน้ํา และ
บอกความสําคัญของน้ําท่ีมี
ตอสิ่งมีชีวิต และยกตัวอยาง
ธาตุชนิดตาง ๆ ท่ีมี
ความสําคัญ ตอรางกาย
สิ่งมีชีวิต
๔. สืบคนขอมูล อธิบาย
โครงสรางของ คารโบไฮเดรต
ระบุกลุมของคารโบไฮเดรต
รวมท้ังความสําคัญของ
คารโบไฮเดรตท่ีมีตอ สิ่งมีชีวติ

- สารอนินทรีย
- สมบัติของน้ํา
- ธาตุชนิดตาง ๆ ท่ีมี
ความสําคัญ ตอรางกาย
สิ่งมีชีวิต
- สารอินทรีย
- ปฏิกิริยาเคมีในเซลลของ
สิ่งมีชีวิต

๑๐ ๑๘



๒๓๗

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด สาระเรียนรูแกนกลาง ช่ัวโมง คะแนน

๕. สืบคนขอมูล อธิบาย
โครงสรางของโปรตีน และ
ความสําคัญของโปรตีนท่ีมีตอ
สิ่งมีชีวิต
๖. สืบคนขอมูล อธิบาย
โครงสรางของลิพิด และ
ความสําคัญของลิพิดท่ีมีตอ
สิ่งมีชีวิต
๗. อธิบายโครงสรางของกรด
นิวคลิอิก และ ระบุชนิดของ
กรดนิวคลิอิกและความสําคัญ
ของ กรดนิวคลิอิกท่ีมีตอ
สิ่งมีชีวิต
๘. สืบคนขอมูลและอธิบาย
ปฏิกิริยาเคมี ท่ีเกิดข้ึนใน
สิ่งมีชีวิต
๙. อธิบายการทํางานของ
เอนไซมในการเรง ปฏิกิริยา
เคมีในสิ่งมีชีวิตและระบุปจจัย
ท่ีมีผล ตอการทํางานของ
เอนไซม

๓ เซลลของ
สิ่งมีชีวิต

๑๐. บอกวิธีการและเตรียม
ตัวอยางสิ่งมีชีวิต เพ่ือศึกษา
ภายใตกลองจุลทรรศนใชแสง
วัด ขนาดโดยประมาณและ
วาดภาพท่ีปรากฏ ภายใต
กลอง บอกวิธีการใช และการ
ดูแลรักษา กลองจุลทรรศนใช
แสงท่ีถูกตอง
๑๑. อธิบายโครงสรางและ
หนาท่ีของสวน ท่ีหอหุมเซลล
ของเซลลพืชและเซลลสัตว

- เซลลและทฤษฎีเซลล
- ชนิดของเซลล
- โครงสรางของเซลลท่ีศึกษา
ดวยกลองจุลทรรศน
- การสื่อสารระหวางเซลล
- การเปลี่ยนสภาพของเซลล
และการชราภาพของเซลล
- การแบงเซลลแบบไมโทซิส
และไมโอซิส
- การหายใจระดับเซลล

๑๕ ๒๕



๒๓๘

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด สาระเรียนรูแกนกลาง ช่ัวโมง คะแนน

๓ เซลลของ
สิ่งมีชีวิต

๑๒. สืบคนขอมูล อธิบาย
และระบุชนิดและ หนาท่ีของ
ออรแกเนลล
๑๓. อธิบายโครงสรางและ
หนาท่ีของนิวเคลียส
๑๔. อธิบายและเปรียบเทียบ
การแพร ออสโมซิส การแพร
แบบฟาซิลิเทต และ แอก
ทีฟทรานสปอรต
๑๕. สืบคนขอมูล อธิบาย
และเขียนแผนภาพ การ
ลําเลียงสารโมเลกุลใหญออก
จากเซลลดวย กระบวนการ
เอกโซไซโทซิสและการ
ลําเลียงสาร โมเลกุลใหญเขาสู
เซลลดวยกระบวนการ เอนโด
ไซโทซิส
๑๖. สังเกตการแบงนิวเคลียส
แบบไมโทซิสและ แบบไมโอ
ซิสจากตัวอยางภายใตกลอง
จุลทรรศน พรอมท้ังอธิบาย
และเปรียบเทียบ การแบง
นิวเคลียสแบบไมโทซิสและ
แบบ ไมโอซิส
๑๗. อธิบาย เปรียบเทียบ
และสรุปข้ันตอน การหายใจ
ระดับเซลลในภาวะท่ีมี
ออกซิเจน เพียงพอและภาวะ
ท่ีมีออกซิเจนไมเพียงพอ



๒๓๙

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด สาระเรียนรูแกนกลาง ช่ัวโมง คะแนน

๔ การถายทอด
ลักษณะทาง
พันธุกรรม

๑๘. สืบคนขอมูล อธิบายและ
สรุปผลกํารทดลอง ของเมน
เดล
๑๙. อธิบายและสรุปกฎแหง
การแยกและกฎแหง การ
รวมกลุมอยางอิสระ และนํา
กฎของเมนเดล นี้ไปอธิบาย
การถายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม และใชในการ
คํานวณโอกาสในการเกิด ฟโน
ไทปและจีโนไทปแบบตาง ๆ
ของรุน F๑ และ F๒
๒๐. สืบคนขอมูล วิเคราะห
อธิบาย และสรุป เก่ียวกับการ
ถายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม ท่ีเปนสวนขยาย
ของ พันธุศาสตรเมนเดล

- การศึกษาพันธุศาสตรของ
เมนเดล
- กฎแหงการแยกและการ
รวมกลุมอยางอิสระ
- ลักษณะทางพันธุกรรมท่ีเปน
สวนขยายของพันธุศาสตรเมน
เดล

๑๐ ๑๒

๕ ยีนและ
โครโมโซม

๒๑. สืบคนขอมูล อธิบาย
สมบัติและหนาท่ีของ สาร
พันธุกรรม โครงสรางและ
องคประกอบ ทางเคมีของ
DNA และสรุปการจําลอง
DNA
๒๒. อธิบายและระบุข้ันตอน
ในกระบวนการ สังเคราะห
โปรตีนและหนาท่ีของ DNA
และ RNA แตละชนิดใน
กระบวนการสังเคราะห
โปรตีน
๒๓. สรุปความสัมพันธ
ระหวางสารพันธุกรรม แอล
ลีล โปรตีน ลักษณะทาง
พันธุกรรม และ เชื่อมโยงกับ
ความรูเรื่องพันธุศาสตรเมน
เดล

- การคนพบสารพันธุกรรม
- โครโมโซม
- ดีเอ็นเอ
- สมบัติของสารพันธุกรรม
- มิวเทชัน

๑๐ ๑๕



๒๔๐

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

มาตรฐานการเรียนรู
/ตัวช้ีวัด

สาระเรียนรูแกนกลาง ช่ัวโมง คะแนน

๒๔. สืบคนขอมูล และอธิบาย
การเกิดมิวเทชัน ระดับยีน
และระดับโครโมโซม สาเหตุ
การเกิด มิวเทชัน รวมท้ัง
ยกตัวอยางโรคและกลุม
อาการ ท่ีเปนผลของการเกิด
มิวเทชัน

๖ พันธุศาสตรและ
เทคโนโลยี

๒๕. อธิบายหลักการสราง
สิ่งมีชีวิตดัดแปร พันธุกรรม
โดยใชดีเอ็นเอรีคอมบิแนนท
๒๖. สืบคนขอมูล ยกตัวอยาง
และอภิปราย การนํา
เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอไป
ประยุกต ท้ังในดาน
สิ่งแวดลอม นิติวิทยาศาสตร
การแพทย การเกษตร และ
อุตสาหกรรม และ ขอควร
คํานึงถึงดานชีวจริยธรรม

- เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ
- การประยุกตใชเทคโนโลยี
ทางดีเอ็นเอ

๔ ๑๐

๗ วิวัฒนาการ ๒๗. สืบคนขอมูลและอธิบาย
เก่ียวกับหลักฐาน ท่ีสนับสนุน
และขอมูลท่ีใชอธิบายการเกิด
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
๒๘. อธิบายและเปรียบเทียบ
แนวคิดเก่ียวกับ วิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิตของฌอง ลา
มารก และทฤษฎีเก่ียวกับ
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ของ
ชาลส ดารวิน

- หลักฐานท่ีบงบอกถึง
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
- แนวคิดเก่ียวกับ
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
- พันธุศาสตรประชากร
- กําเนิดของสปชีส

๕ ๑๐



๒๔๑

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวยการ
เรียนรู

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด สาระเรียนรูแกนกลาง ช่ัวโมง คะแนน

๒๙. ระบุสาระสําคัญและ
อธิบายเงื่อนไขของ ภาวะ
สมดุลของฮารดี-ไวนเบิรก
ปจจัยท่ีทําให เกิดการ
เปลี่ยนแปลงความถ่ีของแอล
ลีล ในประชากร พรอมท้ัง
คํานวณหาความถ่ีของ แอล
ลีลและจีโนไทปของประชํากร
โดยใชหลัก ของฮารดี-ไวน
เบิรก
๓๐. สืบคนขอมูล อภิปราย
และอธิบาย กระบวนการ
เกิดสปชีสใหมของสิ่งมีชีวิต

รวม ๗ หนวยการเรียนรู จํานวน ๓๒ ตัวช้ีวัด ๖๐ ๑๐๐



๒๔๒

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ว๓๐๒๔๒ ชีววิทยา ๒ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๕ ภาคเรียนท่ี ๑ เวลา ๖๐ ช่ัวโมง ๑.๕ หนวยกิต

ศึกษาสวนประกอบของพืช การแลกเปลี่ยนแกสการคายน้ําของพืชการลําเลียง การสังเคราะห
ดวยแสง การสืบพันธุของพืชดอกและการเจริญเติบโต และการ ตอบสนองของพืช รวมท้ังนําความรูไป
ใชประโยชนการสํารวจตรวจสอบ  การสังเกต การสืบคนขอมูล และการอภิปรายเพ่ือใหเกิดความรู
ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู  มีความสามารถในการตัดสินใจ นําความรูไปใชในชีวิต
ของตนเอง  ดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตอ่ืน  เฝาระวังและพัฒนาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน มีจิตวิทยาศาสตร
จริยธรรม  คุณธรรม และ คานิยมท่ีเหมาะสม กระบวนการสังเคราะหแสงของพืชปจจัยท่ีมีผลตอการ
เจริญเติบโตของพืชสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  กระบวนการสืบเสาะหาความรู  การสืบคนขอมูล  การ
สังเกต การวิเคราะห การทดลอง อภิปราย  และสรุป  เพ่ือใหเกิดความรู  ความคิด  ความเขาใจ มี
ความสามารถในการตัดสินใจ  สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชในชีวิตของตนเอง

เพ่ือใหมีจิตวิทยาศาสตร  จริยธรรมคุณธรรม และคานิยม
ผลการเรียนรู

๑. อธิบายเก่ียวกับชนิดและลักษณะของเนื้อเยื่อพืช และเขียนแผนผังเพ่ือสรุปชนิดของเนื้อเยื่อ
พืช

๒. สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสรางภายในของรากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและรากพืชใบเลี้ยง
คูจากการตัดตามขวาง

๓. สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสรางภายในของลําตนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและลําตนพืชใบ
เลี้ยงคูจากการตัดตามขวาง

๔. สังเกต และอธิบายโครงสรางภายในของใบพืชจากการตัดตามขวาง
๕. สืบคนขอมูล สังเกต และอธิบายการแลกเปลี่ยนแกสและการคายน้ําของพืช
๖. สืบคนขอมูลและอธิบายกลไกการลําเลียงน้ําและธาตุอาหารของพืช
๗. สืบคนขอมูล อธิบายความสําคัญของธาตุอาหาร และยกตัวอยางธาตุอาหารท่ีสําคัญท่ีมีผลตอ

การเจริญเติบโตของพืช
๘. อธิบายกลไกการลําเลียงอาหารในพืช
๙. สืบคนขอมูลและสรุปการศึกษาท่ีไดจากการทดลองของนักวิทยาศาสตรในอดีตเก่ียวกับ

กระบวนการสังเคราะหดวยแสง
๑๐. อธิบายข้ันตอนท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการสังเคราะหดวยแสงของพืช C๓
๑๑. เปรียบเทียบกลไกการตรึงคารบอนไดออกไซดในพืช C๓พืช C๔และพืช CAM
๑๒. สืบคนขอมูล อภิปรายและสรุปปจจัยความเขมของแสง ความเขมขนของ

คารบอนไดออกไซด และอุณหภูมิ ท่ีมีผลตอการสังเคราะหดวยแสงของพืช
๑๓. อธิบายวัฏจักรชีวิตแบบสลับของพืชดอก
๑๔. อธิบายและเปรียบเทียบกระบวนการสรางเซลลสืบพันธุเพศผูและเพศเมียของพืชดอกและ

อธิบายการปฏิสนธิของพืชดอก



๒๔๓

๑๕. อธิบายการเกิดเมล็ดและการเกิดผลของพืชดอก โครงสรางของเมล็ดและผล และยกตัวอยาง
การใชประโยชนจากโครงสรางตาง ๆ ของเมล็ดและผล

๑๖. ทดลอง และอธิบายเก่ียวกับปจจัยตาง ๆท่ีมีผลตอกํารงอกของเมล็ด สภาพพักตัวของเมล็ด
และบอกแนวทางในการแกสภาพพักตัวของเมล็ด

๑๗. สืบคนขอมูล อธิบายบทบาทและหนาท่ีของออกซิน ไซโทไคนิน จิบเบอเรลลินเอทิลีน และ
กรดแอบไซซิก และอภิปรายเก่ียวกับการนําไปใชประโยชนทางการเกษตร

๑๘. สืบคนขอมูล ทดลอง และอภิปรายเก่ียวกับสิ่งเราภายนอกท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตของพืช

รวมท้ังหมด ๑๘ ผลการเรียนรู



๒๔๔

โครงสรางรายวิชา
ว ๓๐๒๔๒ ชีววิทยา ๒ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๕ ภาคเรียนท่ี ๑ เวลา ๖๐ ช่ัวโมง จํานวน ๑.๕ หนวยกิต

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

มาตรฐานการเรียนรู
/ตัวช้ีวัด

สาระเรียนรูแกนกลาง ช่ัวโมง คะแนน

๑ โครงสรางหนาท่ี
ของพืชดอก

๑. อธิบายเก่ียวกับชนิดและ
ลักษณะของ เนื้อเยื่อพืช และเขียน
แผนผังเพ่ือสรุปชนิดของ เนื้อเยื่อ
พืช
๒. สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบ
โครงสราง ภายในของรากพืชใบ
เลี้ยงเดี่ยวและรากพืช ใบเลี้ยงคู
จากการตัดตามขวาง
๓. สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบ
โครงสราง ภายในของลําตนพืชใบ
เลี้ยงเดี่ยวและลําตนพืช ใบเลี้ยงคู
จากการตัดตามขวาง
๔. สังเกต และอธิบายโครงสราง
ภายในของใบ พืชจากการตัดตาม
ขวาง
๕. สืบคนขอมูล สังเกต และอธิบาย
การ แลกเปลี่ยนแกสและการคาย
น้ําของพืช
๖. สืบคนขอมูลและอธิบายกลไก
การลําเลียงน้ํา และธาตุอาหารของ
พืช
๗. สืบคนขอมูล อธิบาย
ความสําคัญของธาตุ อาหาร และ
ยกตัวอยางธาตุอาหารท่ีสําคัญท่ีมี
ผลตอการเจริญเติบโตของพืช
๘. อธิบายกลไกการลําเลียงอาหาร
ในพืช

- โครงสรางและหนาท่ี
ของราก
- โครงสรางภายในของ
ลํา ตนพืช
- โครงสรางและหนาท่ี
ของใบ
- การคายน้ําของพืช
- การลําเลียงน้ําของพืช
- การลําเลียงธาตุอาหาร
ของพืช

๒๐ ๔๐



๒๔๕

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวยการ
เรียนรู

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด สาระเรียนรูแกนกลาง ช่ัวโมง คะแนน

๒ การสังเคราะห
ดวยแสงของพืช

๙. สืบคนขอมูลและสรุปการศึกษา
ท่ีไดจาก การทดลองของ
นักวิทยาศาสตรในอดีตเก่ียวกับ
กระบวนการสังเคราะหดวยแสง
๑๐. อธิบายข้ันตอนท่ีเกิดข้ึนใน
กระบวนการ สังเคราะหดวยแสง
ของพืช C๓
๑๑. เปรียบเทียบกลไกการตรึง
คารบอนไดออกไซดในพืช C๓ พืช
C๔ และ พืช CAM
๑๒. สืบคนขอมูล อภิปรายและ
สรุปปจจัย ความเขมของแสง
ความเขมขนของ
คารบอนไดออกไซด และอุณหภูมิ
ท่ีมีผลตอ การสังเคราะหดวยแสง
ของพืช

- การคนควาท่ีเก่ียวของ
กับกระบวนการ
สังเคราะหดวยแสง
- กระบวนการสังเคราะห
ดวยแสง
- โฟโตเรสไพเรชัน
- กลไกการเพ่ิมความเขน
ขนของ CO๒ ในพืช C๔
- กลไกการเพ่ิมความ
เขมขนของ
คารบอนไดออกไซดของ
พืชซีเอเอ็ม (CAM)
- ปจจัยบางประการท่ีมี
ผลตออัตราการ
สังเคราะหดวยแสง
- การปรับตัวของพืชเพ่ือ
รับแสง

๑๕ ๒๐

๓ การสืบพันธุของ
พืชดอก

๑๓. อธิบายวัฏจักรชีวิตแบบสลับ
ของพืชดอก
๑๔. อธิบายและเปรียบเทียบ
กระบวนการสราง เซลลสืบพันธุ
เพศผูและเพศเมียของพืชดอก และ
อธิบายการปฏิสนธิของพืชดอก
๑๕. อธิบายการเกิดเมล็ดและการ
เกิดผลของ พืชดอก โครงสรางของ
เมล็ดและผล และ ยกตัวอยางการ
ใชประโยชนจากโครงสราง ตาง ๆ
ของเมล็ดและผล
๑๖. ทดลอง และอธิบายเก่ียวกับ
ปจจัยตาง ๆ ท่ีมีผลตอกํารงอกของ
เมล็ด สภาพพักตัวของ เมล็ด และ
บอกแนวทางในการแกสภาพพักตัว
ของเมล็ด

- การสืบพันธุแบบอาศัย
เพศของพืชดอก
- การสืบพันธุแบบไม
อาศัยเพศของพืชดอก
และการขยายพันธุพืช
- การวัดการเจริญเติบโต
ของพืช

๑๕ ๒๕



๒๔๖

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวยการ
เรียนรู

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด สาระเรียนรูแกนกลาง ช่ัวโมง คะแนน

๔ การตอบสนอง
ของพืช

๑๗. สืบคนขอมูล อธิบายบทบาท
และหนาท่ี ของออกซิน ไซโทไคนิน
จิบเบอเรลลิน เอทิลีน และกรด
แอบไซซิก และอภิปราย เก่ียวกับ
การนําไปใชประโยชนทาง
การเกษตร
๑๘. สืบคนขอมูล ทดลอง และ
อภิปราย เก่ียวกับสิ่งเราภายนอกท่ี
มีผลตอการ เจริญเติบโตของพืช

- สารควบคุมการ
เจริญเติบโตของพืช
- การตอบสนองของพืช
ตอสิ่งแวดลอม

๑๐ ๒๕

รวม ๓ หนวยการเรียนรู จํานวน ๑๘ ตัวช้ีวัด ๖๐ ๑๐๐



๒๔๗

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ว๓๐๒๔๓ ชีววิทยา ๓ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๕ ภาคเรียนท่ี ๒ เวลา ๖๐ ช่ัวโมง ๑.๕ หนวยกิต

ศึกษา วิเคราะห สํารวจ ทดลอง อธิบาย อภิปราย และสรุปเก่ียวกับการยอยอาหารของสัตว
และมนุษยการหายใจและการแลกเปลี่ยนแกส  การลําเลียงสารและการหมุนเวียนเลือด ภูมิคุมกันของ
รางกายการขับถาย การรับรู และการตอบสนอง การเคลื่อนท่ี การสืบพันธุและการเจริญเติบโต ฮอรโมน
กับ การรักษาดุลยภาพ และพฤติกรรมของสัตว รวมท้ังนําความรูไปใชประโยชน

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบ การสืบคน
ขอมูล อภิปรายเปรียบเทียบ การทํานาย และการทดลอง เพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ
สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ นําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน

เพ่ือใหมีจิตวิทยาศาสตร มีชีวจริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม
ผลการเรียนรู

๑. สืบคนขอมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสรางและกระบวนการยอยอําหารของสัตวท่ีไมมี
ทางเดินอาหาร สัตวท่ีมีทางเดินอาหารแบบไมสมบูรณ และสัตวท่ีมีทางเดินอาหารแบบสมบูรณ

๒. สังเกต อธิบาย การกินอาหารของไฮดราและพลนาเรีย
๓. อธิบายเก่ียวกับโครงสราง หนาท่ี และกระบวนการยอยอาหาร และการดูดซึมสารอาหาร

ภายในระบบยอยอาหารของมนุษย
๔. สืบคนขอมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสรางท่ีทําหนาท่ีแลกเปลี่ยนแกสของฟองน้ํา

ไฮดราพลานาเรีย ไสเดือนดิน แมลงปลา กบ และนก
๕. สังเกต และอธิบายโครงสรางของปอดในสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานม
๖. สืบคนขอมูล อธิบายโครงสรางท่ีใชในการแลกเปลี่ยนแกสและกระบวนการแลกเปลี่ยนแกส

ของมนุษย
๗. อธิบายการทํางานของปอด และทดลองวัดปริมาตรของอากาศในการหายใจออกของมนุษย
๘. สืบคนขอมูล อธิบายและเปรียบเทียบระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปดและระบบหมุนเวียน

เลือดแบบปด
๙. สังเกตและอธิบายทิศทางการไหลของเลือดและการเคลื่อนท่ีของเซลลเม็ดเลือดในหางปลา

และสรุปความสัมพันธระหวางขนาดของหลอดเลือดกับความเร็วในการไหลของเลือด
๑๐. อธิบายโครงสรางและการทํางานของหัวใจและหลอดเลือดในมนุษย
๑๑. สังเกตและอธิบายโครงสรางหัวใจของสัตวเลี้ยงลูก ดวยน้ํานม ทิศทางการไหลของเลือด

ผานหัวใจของมนุษย และเขียนแผนผังสรุปการหมุนเวียนเลือดของมนุษย
๑๒. สืบคนขอมูล ระบุความแตกตางของเซลลเม็ดเลือดแดง เซลลเม็ดเลือดขาว เพลตเลตและ

พลาสมา
๑๓. อธิบายหมูเลือดและหลักการใหและรับเลือดในระบบ ABO และระบบ Rh
๑๔. อธิบาย และสรุปเก่ียวกับสวนประกอบและหนาท่ีของน้ําเหลือง รวมท้ังโครงสรางและ

หนาท่ีของหลอดน้ําเหลือง และ ตอมน้ําเหลือง
๑๕. สืบคนขอมูล อธิบาย และเปรียบเทียบกลไกการตอตานหรือทําลายสิ่งแปลกปลอมแบบไม

จําเพาะและแบบจําเพาะ



๒๔๘

๑๖. สืบคนขอมูล อธิบาย และเปรียบเทียบการสรางภูมิคุมกันกอเองและภูมิคุมกันรับมา
๑๗. สืบคนขอมูลและอธิบายเก่ียวกับความผิดปกติของระบบภูมิคุมกันท่ีทําใหเกิดเอดสภูมิแพ

การสรางภูมิตานทานตอเนื้อเยื่อตนเอง
๑๘. สืบคนขอมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสรางและหนาท่ีในการกําจัดของเสียออกจาก

รางกายของฟองน้ํา ไฮดราพลานาเรียไสเดือนดิน แมลง และสัตวมีกระดูกสันหลัง
๑๙. อธิบายโครงสรางและหนาท่ีของไต และโครงสรางท่ีใชลําเลียงปสสาวะออกจากรางกาย
๒๐. อธิบายกลไกการทํางานของหนวยไตในการกําจัดของเสียออกจากรางกาย และเขียน

แผนผังสรุปข้ันตอนการกําจัดของเสียออกจากรางกายโดยหนวยไต
๒๑. สืบคนขอมูล อธิบายและยกตัวอยางเก่ียวกับความผิดปกติของไตอันเนื่องมาจากโรคตาง ๆ

รวมท้ังหมด ๒๑ ผลการเรียนรู



๒๔๙

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ว๓๐๒๔๔ ชีววิทยา ๔ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ ภาคเรียนท่ี ๑ เวลา ๖๐ ช่ัวโมง ๑.๕ หนวยกิต

ศึกษาการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การถายทอดยีนบนโครโมโซม สมบัติ และหนาท่ีของ
สารพันธุกรรม การเกิดมิวเทชัน เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ หลักฐาน ขอมูลและแนวคิดเก่ียวกับวิวัฒนาการ
การของสิ่งมีชีวิต ภาวะสมดุลฮารดี – ไวนเบริ์ก การเกิดสปชีสใหมความหลากหลายชีวภาพกําเนิดของ
สิ่งมีชีวิต ความหลากหลาย ของสิ่งมีชีวิต และอนุกรมวิธานการยอยอาหารของสัตวและมนุษยการหายใจ
และการแลกเปลี่ยนแกส  การลําเลียงสารและการหมุนเวียนเลือด ภูมิคุมกันของรางกาย การขับถาย
การรับรู และการตอบสนอง การเคลื่อนท่ี การสืบพันธุและการเจริญเติบโต ฮอรโมนกับ การรักษาดุลย
ภาพ และพฤติกรรมของสัตว รวมท้ังนําความรูไปใชประโยชน

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบ การสืบคน
ขอมูล อภิปรายเปรียบเทียบ การทํานาย และการทดลอง เพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ
สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ นําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน

เพ่ือใหมีจิตวิทยาศาสตร มีชีวจริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม

ผลการเรียนรู
๑. อภิปรายความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ และความเชื่อมโยงระหวางความ

หลากหลายทางพันธุกรรมความหลากหลายของสปชีส และความหลากหลายของระบบนิเวศ
๒. อธิบายการเกิดเซลลเริ่มแรกของสิ่งมีชีวิตและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเซลลเดียว
๓. อธิบายลักษณะสําคัญและยกตัวอยางสิ่งมีชีวิตกลุมแบคทีเรีย สิ่งมีชีวิตกลุมโพรทิสตสิ่งมีชีวิต

กลุมพืช สิ่งมีชีวิตกลุมฟงไจ และสิ่งมีชีวิตกลุมสัตว
๔. อธิบายและยกตัวอยางการจําแนกสิ่งมีชีวิตจากหมวดหมูใหญจนถึงหมวดหมูยอย และ

วิธีการเขียนชื่อวิทยาศาสตรในลําดับข้ันสปชีส
๕. สรางไดโคโทมัสคียในการระบุสิ่งมีชีวิต หรือตัวอยางท่ีกําหนดออกเปนหมวดหมู
๖. สืบคนขอมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสรางและหนาท่ีของระบบประสาทของไฮดรา

พลานาเรีย ไสเดือนดิน กุง หอย แมลงและสัตวมีกระดูกสันหลัง
๗. อธิบายเก่ียวกับโครงสรางและหนาท่ีของเซลลประสาท
๘. อธิบายเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงของศักยไฟฟาท่ีเยื่อหุมเซลลของเซลลประสาทและกลไก

การถายทอดกระแสประสาท
๙. อธิบายและสรุปเก่ียวกับโครงสรางของระบบประสาทสวนกลางและระบบประสาทรอบนอก
๑๐. สืบคนขอมูล อธิบายโครงสรางและหนาท่ีของสวนตาง ๆ ในสมองสวนหนา สมอง

สวนกลาง สมองสวนหลัง และไขสันหลัง
๑๑ สืบคนขอมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และยกตัวอยางการท ำงานของระบบประสาทโซมาติก

และระบบประสาทอัตโนวัต
๑๒. สืบคนขอมูล อธิบายโครงสรางและหนาท่ีของ ตํา หู จมูก ลิ้น และผิวหนังของมนุษย

ยกตัวอยางโรคตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ และบอกแนวทางในการดูแลปองกัน และรักษา



๒๕๐

๑๓. สังเกตและอธิบายการหาตําแหนงของจุดบอด โฟเวีย และความไวในการรับสัมผัสของ
ผิวหนัง

๑๔. สืบคนขอมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสรางและหนาท่ีของอวัยวะท่ีเก่ียวของกับการ
เคลื่อนท่ีของแมงกะพรุน หมึก ดาวทะเลไสเดือนดิน แมลง ปลา และนก

๑๕. สืบคนขอมูลและอธิบายโครงสรางและหนาท่ีของกระดูกและกลามเนื้อท่ีเก่ียวของกับการ
เคลื่อนไหวและการเคลื่อนท่ีของมนุษย

๑๖. สังเกตและอธิบายการท ำงานของขอตอชนิดตาง ๆ และการท ำงานของกลามเนื้อโครง
รางท่ีเก่ียวของกับการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนท่ีของมนุษย

๑๗. สืบคนขอมูล อธิบาย และยกตัวอยางการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศและการสืบพันธุแบบ
อาศัยเพศในสัตว

๑๘. สืบคนขอมูล อธิบายโครงสรางและหนาท่ีของอวัยวะในระบบสืบพันธุเพศชายและระบบ
สืบพันธุเพศหญิง

๑๙. อธิบายกระบวนการสรางสเปรมกระบวนการสรางเซลลไข และการปฏิสนธิในมนุษย
๒๐. อธิบายการเจริญ เติบโตระยะเอ็มบริโอและระยะหลังเอ็มบริโอของกบ ไก และมนุษย
๒๑. สืบคนขอมูล อธิบาย และเขียนแผนผังสรุปหนาท่ีของฮอรโมนจากตอมไรทอและเนื้อเยื่อ

ท่ีสรางฮอรโมน

รวมท้ังหมด ๒๑ ผลการเรียนรู



๒๕๑

โครงสรางรายวิชา
ว๓๐๒๔๔ ชีววิทยา ๔ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ ภาคเรียนท่ี ๑ เวลา ๖๐ ช่ัวโมง จํานวน ๑.๕ หนวยกิต

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด สาระเรียนรูแกนกลาง ช่ัวโมง คะแนน

๑ ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ

๑. อภิปรายความสําคัญของ
ความหลากหลาย ทางชีวภาพ
และความเชื่อมโยงระหวาง
ความหลากหลายทางพันธุกรรม
ความหลากหลายของสปชีส
และ ความหลากหลายของ
ระบบนิเวศ
๒. อธิบายการเกิดเซลลเริ่มแรก
ของสิ่งมีชีวิต และวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิตเซลลเดียว
๓. อธิบายลักษณะสําคัญและ
ยกตัวอยาง สิ่งมีชีวิตกลุม
แบคทีเรีย สิ่งมีชีวิตกลุมโพร
ทิสตสิ่งมีชีวิตกลุมพืช สิ่งมีชีวิต
กลุมฟงไจ และ สิ่งมีชีวิตกลุม
สัตว
๔. อธิบายและยกตัวอยางการ
จําแนกสิ่งมีชีวิต จากหมวดหมู
ใหญจนถึงหมวดหมูยอย และ
วิธีการเขียนชื่อวิทยาศาสตรใน
ลําดับข้ันสปชีส
๕. สรางไดโคโทมัสคียในการ

ระบุสิ่งมีชีวิต หรือ ตัวอยางท่ี
กําหนดออกเปนหมวดหมู

- ความสําคัญของความ
หลากหลายทางชีวภาพ
- จุดเริ่มตนของวิวัฒนาการ
และวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิตเซลลเดียว
- ลักษณะสําคัญและ
ตัวอยางสิ่งมีชีวิต
- การจัดจําแนกสิ่งมีชีวิต
จากหมวดหมูยอยและ
วิธีการเขียนชื่อชื่อวิทยาสตร
ในลําดับชั้นสปชีส
- การสรางไดโคโทมัสคียใน
การระบุสิ่งมีชีวิต

๒๖ ๒๐



๒๕๒

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด สาระเรียนรูแกนกลาง ช่ัวโมง คะแนน

๒ ระบบ
ประสาท

๖. สืบคนขอมูล อธิบาย และ
เปรียบเทียบ โครงสรางและหนาท่ี
ของระบบประสาทของ ไฮดรา พลา
นาเรีย ไสเดือนดิน กุง หอย แมลง
และสัตวมีกระดูกสันหลัง
๗. อธิบายเก่ียวกับโครงสรางและ
หนาท่ีของ เซลลประสาท
๘. อธิบายเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลง
ของ ศักยไฟฟาท่ีเยื่อหุมเซลลของ
เซลลประสาท และกลไกการ
ถายทอดกระแสประสาท
๙. อธิบายและสรุปเก่ียวกับ
โครงสรางของ ระบบประสาท
สวนกลางและระบบประสาท รอบ
นอก
๑๐. สืบคนขอมูล อธิบายโครงสราง
และหนาท่ี ของสวนตาง ๆ ในสมอง
สวนหนา สมอง สวนกลาง สมอง
สวนหลัง และไขสันหลัง
๑๑ สืบคนขอมูล อธิบาย
เปรียบเทียบ และ ยกตัวอยางการท
ำงานของระบบประสาท โซมาติก
และระบบประสาท
อัตโนวัต
๑๒. สืบคนขอมูล อธิบายโครงสราง
และหนาท่ี ของ ตํา หู จมูก ลิ้น และ
ผิวหนังของมนุษย ยกตัวอยางโรค
ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ และบอก
แนวทางในการดูแลปองกัน และ
รักษา
๑๓. สังเกตและอธิบายการหา
ตําแหนงของ จุดบอด โฟเวีย และ
ความไวในการรับสัมผัส ของผิวหนัง

- โครงสรางและหนาท่ีของ
ระบบประสาทของสัตวไมมี
กระดูกสันหลัง
- โครงสรางและหนาท่ีของ
ระบบประสาทของสัตวมี
กระดูกสันหลัง
- โครงสรางและหนาท่ีของ
เซลลประสาท
- การเปลี่ยนแปลง
ศักยไฟฟาท่ีเยื่อหุมเซลล
ประสาทและกลไกการ
ถายทอดกระแสประสาท
- ระบบประสาทสวนกลาง
และระบบประสาทรอบ
นอก
- โครงสรางและหนาท่ีสวน
ตางๆในสมองสวนหนา
สมองสวนกลาง สมองสวน
หลังและไขสันหลัง
- อวัยวะรับสัมผัส
- การเคลื่อนท่ีของสิ่งมีชีวิต
- โครงสรางและหนาท่ีของ
กระดูกและกลามเนื้อ
- การทํางานของขอตอชนิด
ตางๆ

๒๐ ๔๐



๒๕๓

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวยการ
เรียนรู

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด สาระเรียนรูแกนกลาง ช่ัวโมง คะแนน

๑๔. สืบคนขอมูล อธิบาย และ
เปรียบเทียบ โครงสรางและหนาท่ี
ของอวัยวะท่ีเก่ียวของกับ การเคลื่อน
ท่ีของแมงกะพรุน หมึก ดาวทะเล
ไสเดือนดิน แมลง ปลา และนก
๑๕. สืบคนขอมูลและอธิบาย
โครงสรางและ หนาท่ีของกระดูกและ
กลามเนื้อท่ีเก่ียวของกับ การ
เคลื่อนไหวและการเคลื่อนท่ีของ
มนุษย
๑๖. สังเกตและอธิบายการท ำงาน
ของขอตอ ชนิดตาง ๆ และการท ำ
งานของกลามเนื้อโครง รางท่ี
เก่ียวของกับการเคลื่อนไหวและการ
เคลื่อนท่ีของมนุษย

๓ ระบบสืบพันธุ
และการ

เจริญเติบโต

๑๗. สืบคนขอมูล อธิบาย และ
ยกตัวอยาง การสืบพันธุแบบไมอาศัย
เพศและการสืบพันธุ แบบอาศัยเพศ
ในสัตว
๑๘. สืบคนขอมูล อธิบายโครงสราง
และหนาท่ี ของอวัยวะในระบบ
สืบพันธุเพศชายและระบบ สืบพันธุ
เพศหญิง
๑๙. อธิบายกระบวนการสรางสเปรม
กระบวนการสรางเซลลไข และการ
ปฏิสนธิ ในมนุษย
๒๐. อธิบายการเจริญ เติบโตระยะ
เอ็มบริโอ และระยะหลังเอ็มบริโอ
ของกบ ไก และมนุษย

- การสืบพันธุแบบไมอาศัย
เพศของสัตว
- การสืบพันธุแบบอาศัย
เพศของสัตว
- โครงสรางและหนาทีของ
อวัยวะสืบพันธุเพศชายและ
ระบบสืบพันธุเพศหญิง
- กระบวนการสรางเซลล
สืบพันธุเพศชาย
- กระบวนการสรางเซลล
สืบพันธุเพศหญิง
- การปฏิสนธิของมนุษย
- การเจริญเติบโตของสัตว

๑๕ ๒๕

๔ ระบบตอมไร
ทอ

๒๑. สืบคนขอมูล อธิบาย และเขียน
แผนผัง สรุปหนาท่ีของฮอรโมนจาก
ตอมไรทอและ เนื้อเยื่อ ท่ีสราง
ฮอรโมน

- หนาท่ีของฮอรโมนท่ีสราง
จากตอมไรทอ
- หนาท่ีของฮอรโมนท่ี

สรางเนื้อเยื่อท่ีสราง
ฮอรโมน

๙ ๑๕

รวม ๔ หนวยการ
เรียนรู

จํานวน ๒๑ ผลการเรียนรู ๖๐ ๑๐๐



๒๕๔

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ว๓๐๒๔๕ ชีววิทยา ๕ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ ภาคเรียนท่ี ๒ เวลา ๖๐ ช่ัวโมง ๑.๕ หนวยกิต

ศึกษา วิเคราะห สํารวจ ทดลอง อธิบาย อภิปราย และสรุปเก่ียวกับการยอยอาหารของสัตว
และมนุษยการหายใจและการแลกเปลี่ยนแกส  การลําเลียงสารและการหมุนเวียนเลือด ภูมิคุมกันของ
รางกาย การขับถาย การรับรู และการตอบสนอง การเคลื่อนท่ี การสืบพันธุและการเจริญเติบโต
ฮอรโมนกับ การรักษาดุลยภาพ และพฤติกรรมของสัตว รวมท้ังนําความรูไปใชประโยชนแนวคิดเก่ียวกับ
ระบบนิเวศ กระบวนการถายทอดพลังงานและ การหมุนเวียนสารสารในระบบนิเวศ ความหลากหลาย
ของไบโอม การเปลี่ยนแปลงแทนท่ี ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ประชากรและรูปแบบการเพ่ิมของ
ประชากร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการใชประโยชนและแนว
ทางการแกไขปญหา

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบ การสืบคน
ขอมูล อภิปรายเปรียบเทียบ การทํานาย และการทดลอง เพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ
สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ นําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน

เพ่ือใหมีจิตวิทยาศาสตร มีชีวจริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม
ผลการเรียนรู

๑. สืบคนขอมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และยกตัวอยางพฤติกรรมท่ีเปนมาแตกําเนิดและ
พฤติกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรูของสัตว

๒. สืบคนขอมูล อธิบาย และยกตัวอยางความสัมพันธระหวางพฤติกรรมกับวิวัฒนาการของ
ระบบประสาท

๓. สืบคนขอมูล อธิบาย และยกตัวอยางการสื่อสารระหวางสัตวท่ีทําใหสัตวแสดงพฤติกรรม
๔. วิเคราะห อธิบาย และยกตัวอยางกระบวนการถายทอดพลังงานในระบบนิเวศ
๕. อธิบาย ยกตัวอยางการเกิดไบโอแมกนิฟเคชันและบอกแนวทางในการลดการเกิดไบโอแมก

นิฟเคชัน
๖. สืบคนขอมูล และเขียนแผนภาพเพ่ืออธิบายวัฏจักรไนโตรเจน วัฏจักรกํามะถันและวัฏจักร

ฟอสฟอรัส
๗. สืบคนขอมูล ยกตัวอยาง และอธิบายลักษณะของไบโอมท่ีกระจายอยูตามเขตภูมิศาสตรตาง

ๆ บนโลก
๘. สืบคนขอมูล ยกตัวอยาง อธิบาย และเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงแทนท่ีแบบปฐมภูมิและ

การเปลี่ยนแปลงแทนท่ีแบบทุติยภูมิ
๙. สืบคนขอมูล อธิบาย ยกตัวอยางและสรุปเก่ียวกับลักษณะเฉพาะของประชํากรของสิ่งมีชีวิต

บางชนิด
๑๐. สืบคนขอมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และยกตัวอยางการเพ่ิมของประชากรแบบเอ็กโพเนน

เชียลและการเพ่ิมของประชากรแบบลอจิสติก
๑๑. อธิบายและยกตัวอยางปจจัยท่ีควบคุมการเติบโตของประชากร



๒๕๕

๑๒. วิเคราะห อภิปราย และสรุปปญหาการขาดแคลนน้ํา การเกิดมลพิษทางน้ํา และ
ผลกระทบท่ีมีตอมนุษยและสิ่งแวดลอม รวมท้ังเสนอแนวทางการวางแผนการจัดการน้ําและการแกไข
ปญหา

๑๓. วิเคราะห อภิปราย และสรุปปญหามลพิษทางอากาศ และผลกระทบท่ีมีตอมนุษยและ
สิ่งแวดลอม รวมท้ังเสนอแนวทางการแกไขปญหา

๑๔. วิเคราะห อภิปราย และสรุปปญหาท่ีเกิดกับทรัพยากรดิน และผลกระทบท่ีมีตอมนุษยและ
สิ่งแวดลอม รวมท้ังเสนอแนวทางการแกไขปญหา

๑๕. วิเคราะห อภิปราย และสรุปปญหาผลกระทบท่ีเกิดจากการท ำลายปาไม รวมท้ังเสนอ
แนวทางในการปองกันการทําลาย ปาไมและการอนุรักษปาไม

๑๖. วิเคราะห อภิปราย และสรุปปญหาผลกระทบท่ีทําใหสัตวปามีจํานวนลดลง และแนวทาง
ในกํารอนุรักษสัตวปา

รวมท้ังหมด ๑๖ ผลการเรียนรู



๒๕๖

โครงสรางรายวิชา
ว ๓๐๒๔๕ ชีววิทยา ๕ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ ภาคเรียนท่ี ๒ เวลา ๖๐ ช่ัวโมง จํานวน ๑.๕ หนวยกิต

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด สาระเรียนรูแกนกลาง ช่ัวโมง คะแนน

๑ พฤติกรรม ๑. สืบคนขอมูล อธิบาย
เปรียบเทียบ และ ยกตัวอยาง
พฤติกรรมท่ีเปนมาแตกําเนิด
และ พฤติกรรมท่ีเกิดจากการ
เรียนรูของสัตว
๒. สืบคนขอมูล อธิบาย และ
ยกตัวอยาง ความสัมพันธ
ระหวางพฤติกรรมกับ
วิวัฒนาการ ของระบบประสาท
๓. สืบคนขอมูล อธิบาย และ
ยกตัวอยางการ สื่อสารระหวาง
สัตวท่ีทําใหสัตวแสดงพฤติกรรม

- พฤติกรรมท่ีมีมาแตกําเนิด
- พฤติกรรมท่ีเกิดจากการ
เรียนรู
- ความสัมพันธระหวาง
พฤติกรรมกับวิวัฒนาการของ
ระบบประสาท
- การสื่อสารระหวางสัตวท่ี
ทําใหสัตวแสดงพฤติกรรม

๒๕ ๓๐

๒ สิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งแวดลอม

๔. วิเคราะห อธิบาย และ
ยกตัวอยาง กระบวนการ
ถายทอดพลังงานในระบบนิเวศ
๕. อธิบาย ยกตัวอยางการเกิดไบ
โอแมกนิฟเคชัน และบอก
แนวทางในการลดการเกิด ไบโอ
แมกนิฟเคชัน
๖. สืบคนขอมูล และเขียน
แผนภาพเพ่ือ อธิบายวัฏจักร
ไนโตรเจน วัฏจักรกํามะถัน
และวัฏจักรฟอสฟอรัส
๗. สืบคนขอมูล ยกตัวอยาง และ
อธิบาย ลักษณะของไบโอมท่ี
กระจายอยูตามเขต ภูมิศาสตร
ตาง ๆ บนโลก

- กระบวนการถายทอด
พลังงานในระบบนิเวศ
- การกําเนิดไบโอแมกนิฟเค
ชันและแนวทางการลดการ
เกิดไบโอแมกนิฟเคชัน
- วัฏจักรของสาร
- ลักษณะของไบโอมท่ี
กระจายอยูตามเขต
ภูมิศาสตรตางๆบนโลก
- การเปลี่ยนแปลงแทนท่ี
แบบปฐมภูมิและแบบทุติย
ภูมิ

๒๕ ๔๕



๒๕๗

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด สาระเรียนรูแกนกลาง ช่ัวโมง คะแนน

๘. สืบคนขอมูล ยกตัวอยาง
อธิบาย และ เปรียบเทียบการ
เปลี่ยนแปลงแทนท่ีแบบปฐม ภูมิ
และการเปลี่ยนแปลงแทนท่ีแบบ
ทุติยภูมิ

๓ ประชากร ๙. สืบคนขอมูล อธิบาย
ยกตัวอยางและสรุป เก่ียวกับ
ลักษณะเฉพาะของประชํากร
ของ สิ่งมีชีวิตบางชนิด
๑๐. สืบคนขอมูล อธิบาย

เปรียบเทียบ และ ยกตัวอยาง
การเพ่ิมของประชากรแบบ เอ็ก
โพเนนเชียลและการเพ่ิมของ
ประชากร แบบลอจิสติก
๑๑. อธิบายและยกตัวอยาง
ปจจัยท่ีควบคุม การเติบโตของ
ประชากร
๑๒. วิเคราะห อภิปราย และ
สรุปปญหา การขาดแคลนน้ํา
การเกิดมลพิษทางน้ํา และ
ผลกระทบท่ีมีตอมนุษยและ
สิ่งแวดลอม รวมท้ัง เสนอ
แนวทางการวางแผนการจัดการ
น้ําและ การแกไขปญหา
๑๓. วิเคราะห อภิปราย และ
สรุปปญหามลพิษ ทางอากาศ
และผลกระทบท่ีมีตอมนุษยและ
สิ่งแวดลอม รวมท้ังเสนอแนว
ทางการแกไข ปญหา
๑๔. วิเคราะห อภิปราย และ
สรุปปญหาท่ีเกิด กับทรัพยากร
ดิน และผลกระทบท่ีมีตอมนุษย
และสิ่งแวดลอม รวมท้ังเสนอ
แนวทางการ แกไขปญหา

- ลักษณะเฉพาะของ
ประชากรของสิ่งมีชีวิตบาง
ชนิด
- การเพ่ิมประชากรแบบเอ็ก
โพเนนเชียลและการเพ่ิม
ประชากรแบบลอจิสติก
- ปจจัยท่ีควบคุมการเติบโต
ของประชากร
- ผลกระทบท่ีเกิดจากการ
ทําลายปาไมและการอนุรักษ
ปาไม
- ผลกระทบท่ีทําใหสัตวปามี
จํานวนลดลง และแนวทางใน
การอนุรักษสัตวปา

๑๐ ๒๕



๒๕๘

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด สาระเรียนรูแกนกลาง ช่ัวโมง คะแนน

๑๕. วิเคราะห อภิปราย และ
สรุปปญหา ผลกระทบท่ีเกิดจาก
การท ำลายปาไม รวมท้ังเสนอ
แนวทางในการปองกันการ
ทําลาย ปาไม และการอนุรักษ
ปาไม
๑๖. วิเคราะห อภิปราย และ
สรุปปญหา ผลกระทบท่ีทําให
สัตวปามีจํานวนลดลง และ
แนวทางในกํารอนุรักษสัตวปา

รวม ๓ หนวยการ
เรียนรู

จํานวน ๑๖ ผลการเรียนรู ๖๐ ๑๐๐



๒๕๙

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ว๓๐๒๖๑ โลก  ดาราศาสตรและอวกาศ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ ภาคเรียนท่ี ๒ เวลา ๔๐ ช่ัวโมง ๑.๐ หนวยกิต

ศึกษาวิเคราะหการกําเนิดและการเปลี่ยนแปลงพลังงานสสารขนาดอุณหภูมิของเอกภพหลังเกิด
บิกแบงหลักฐานท่ีสนับสนุนทฤษฎีบิกแบงขอมูลการคนพบไมโครเวฟพ้ืนหลังจากอวกาศโครงสราง
องคประกอบของกาแล็กซีทางชางเผือกตําแหนงของระบบสุริยะการสังเกตเห็นทางชางเผือกของคนบน
โลกกระบวนการเกิดดาวฤกษกระบวนการสรางพลังงานของดาวฤกษปฏิกิริยาลูกโซโปรตอน-โปรตอนวัฏ
จักรคารบอนไนโตรเจนออกซิเจนปจจัยท่ีสงผลตอความสองสวางของดาวฤกษความสัมพันธระหวาง
ความสองสวางกับโชติมาตรของดาวฤกษความสัมพันธระหวางสี อุณหภูมิผิวและสเปกตรัมของดาวฤกษ
วิธีการหาระยะทางของดาวฤกษดวยหลักการแพรัลแลกซวิวัฒนาการของดาวฤกษกระบวนการเกิด
ระบบสุริยะการแบงเขตบริวารของดวงอาทิตยและลักษณะของดาวเคราะหท่ีเอ้ือตอการดํารงชีวิตการ
โคจรของดาวเคราะหรอบดวงอาทิตยดวยกฎเคพเลอรและกฎความโนมถวงของนิวตันโครงสรางของดวง
อาทิตยการเกิดลมสุริยะพายุสุริยะแบบจําลองทรงกลมฟาเวลาสุริยะคติตําแหนงปรากฏของดาวเคราะห
ท่ีสังเกตไดจากโลกการสํารวจอวกาศ โดยใชกลองโทรทรรศนลักษณะของดวงดาวบนทองฟา

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรการสืบเสาะหาความรูสํารวจตรวจสอบการสืบคนขอมูล
และอภิปรายเพ่ือใหเกิดความรูความคิดความเขาใจสามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูมีความสามารถใน
การตัดสินใจนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน

มีความสามารถในการคิดวิเคราะหความสามารถในการแกปญหาการใชเทคโนโลยีมีจิตวิทยา
ศาสตรหรือเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตรจริยธรรมคุณธรรมและคานิยมท่ีเหมาะสม
ผลการเรียนรู

๑. อธิบายการกําเนิดและการเปลี่ยนแปลงพลังงานสสารขนาดอุณหภูมิของเอกภพหลังเกิดบิ
กแบงในชวงเวลาตางๆตามวิวัฒนาการของเอกภพ

๒. อธิบายหลักฐานท่ีสนับสนุนทฤษฎีบิกแบงจากความสัมพันธระหวางความเร็วกับระยะทาง
ของกาแล็กซีรวมท้ังขอมูลการคนพบไมโครเวฟพ้ืนหลังจากอวกาศ

๓. อธิบายโครงสรางและองคประกอบของกาแล็กซีทางชางเผือกและระบุตําแหนงของระบบ
สุริยะพรอมอธิบายเชื่อมโยงกับการสังเกตเห็นทางชางเผือกของคนบนโลก

๔. อธิบายกระบวนการเกิดดาวฤกษโดยแสดงการเปลี่ยนแปลงความดันอุณหภูมิขนาดจากดาว
ฤกษกอนเกิดจนเปนดาวฤกษ

๕. อธิบายกระบวนการสรางพลังงานของดาวฤกษและผลท่ีเกิดข้ึน โดยวิเคราะหปฏิกิริยาลูกโซ
โปรตอน-โปรตอน และวัฏจักรคารบอนไนโตรเจน ออกซิเจน

๖. ระบุปจจัยท่ีสงผลตอความสองสวางของดาวฤกษ และอธิบายความสัมพันธระหวางความ
สองสวางกับโชติมาตรของดาวฤกษ

๗. อธิบายความสัมพันธระหวางสี อุณหภูมิผิวและสเปกตรัมของดาวฤกษ
๘. อธิบายวิธีการหาระยะทางของดาวฤกษดวยหลักการแพรัลแลกซ พรอมคํานวณหาระยะทาง

ของดาวฤกษ
๙. อธิบายลําดับวิวัฒนาการท่ีสัมพันธกับมวลตั้งตนและวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงสมบัติบาง

ประการของดาวฤกษในลําดับวิวัฒนาการจากแผนภาพเฮิรซปรุง-รัสเซล



๒๖๐

๑๐. อธิบายกระบวนการเกิดระบบสุริยะการแบงเขตบริวารของดวงอาทิตยและลักษณะของ
ดาวเคราะหท่ีเอ้ือตอการดํารงชีวิต

๑๑. อธิบายการโคจรของดาวเคราะหรอบดวงอาทิตยดวยกฎเคพเลอรและกฎความโนมถวง
ของนิวตันพรอมคํานวณคาบการโคจรของดาวเคราะห

๑๒. อธิบายโครงสรางของดวงอาทิตยการเกิดลมสุริยะพายุสุริยะและวิเคราะหนําเสนอปรากฏ
การณหรือเหตุการณท่ีเก่ียวของกับผลของลมสุริยะและพายุสุริยะท่ีมีตอโลกรวมท้ังประเทศไทย

๑๔. สรางแบบจําลองทรงกลมฟาสังเกตและเชื่อมโยงจุดและเสนสําคัญของแบบจําลองทรง
กลมฟากับทองฟาจริงและอธิบายการระบุพิกัดของดาวในระบบขอบฟาและระบบศูนยสูตร

๑๕. สังเกตทองฟา และอธิบายเสนทางการข้ึนการตกของดวงอาทิตยและดาวฤกษ
๑๖. อธิบายเวลาสุริยคติปรากฏโดยรวบรวมขอมูลและเปรียบเทียบเวลาขณะท่ีดวงอาทิตยผาน

เมริเดียนของผูสังเกตในแตละวัน
๑๗. อธิบายเวลาสุริยคติปานกลางและการเปรียบเทียบเวลาของแตละเขตเวลาบนโลก
๑๘. อธิบายมุมหางท่ีสัมพันธกับตําแหนงในวงโคจร และอธิบายเชื่อมโยงกับตําแหนงปรากฏ

ของดาวเคราะหท่ีสังเกตไดจากโลก

รวม ๑๘ ตัวช้ีวัด



๒๖๑

โครงสรางรายวิชา
ว ๓๐๒๖๑ โลกและดาราศาสตร กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ชันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ ภาคเรียนท่ี ๒ เวลา ๔๐ ช่ัวโมง จํานวน ๑.๐ หนวยกิต

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรุแกนกลาง ช่ัวโมง คะแนน

๑ เอกภพ
วิทยา

สาระท่ี ๓
ม.๔/๑อธิบายการกําเนิด
และการเปลี่ยนแปลง
พลังงาน สสาร ขนาด
อุณหภูมิของเอกภพหลังเกิด
บิกแบงในชวงเวลาตาง ๆ
ตามวิวัฒนาการของเอกภพ
ม.๔/๒ อธิบายหลักฐานท่ี
สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง
จากความสัมพันธระหวาง
ความเร็วกับระยะทางของ
กาแล็กซี รวมท้ังขอมูลการ
คนพบไมโครเวฟพ้ืน
หลังจากอวกาศ

-ทฤษฎีกําเนิดเอกภพท่ียอมรับใน
ปจจุบัน คือ ทฤษฎีบิกแบง ระบุวา
เอกภพเริ่มตนจากบิกแบง ท่ีเอกภพ
มีขนาดเล็กมาก และมีอุณหภูมิสูง
มาก ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของเวลาและ
วิวัฒนาการของเอกภพ โดยหลัง
เกิดบิกแบง เอกภพเกิดการขยาย
ตัวอยางรวดเร็ว มีอุณหภูมิลดลง มี
สสารคงอยูในรูปอนุภาคและปฏิยา
นุภาคหลายชนิด และมีวิวัฒนาการ
ตอเนื่องจนถึงปจจุบัน ซึ่งมีเนบิวลา
กาแล็กซี ดาวฤกษ และระบบสุริยะ
เปนสมาชิกบางสวนของเอกภพ
- หลักฐานสําคัญท่ีสนับสนุนทฤษฎี
บิกแบง คือ การขยายตัวของเอก
ภพ ซึ่งอธิบายดวยกฎฮับเบิล โดย
ใชความสัมพันธระหวางความเร็ว
แนวรัศมีและระยะทางของ
กาแล็กซีท่ีเคลื่อนท่ีหางออกจาก
โลกและหลักฐานอีกประการ คือ
การคนพบไมโครเวฟพ้ืนหลังท่ี
กระจายตัวอยางสมํ่าเสมอทุก
ทิศทาง และสอดคลองกับอุณหภูมิ
เฉลี่ยของอวกาศ มีคาประมาณ
๒.๗๓ เคลวิน

๔ ๑๒



๒๖๒

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรุแกนกลาง ช่ัวโมง คะแนน

๒ ระบบดาว
ฤกษ

สาระท่ี ๓
ม.๔/๓อธิบายโครงสรางและ
องคประกอบของกาแล็กซี
ทางชางเผือก และระบุ
ตําแหนงของระบบสุริยะ
พรอมอธิบายเชื่อมโยงกับ
การสังเกตเห็นทางชางเผือก
ของคนบนโลก
ม๔/๔อธิบายกระบวนการ
เกิดดาวฤกษ โดยแสดงการ
เปลี่ยนแปลงความดัน
อุณหภูมิ ขนาด จากดาว
ฤกษกอนเกิดจนเปนดาว
ฤกษ
ม.๔/๕อธิบายกระบวนการ
สรางพลังงานของดาวฤกษ
และผลท่ีเกิดข้ึน โดย
วิเคราะหปฏิกิริยาลูกโซ
โปรตอน-โปรตอน และวัฏ
จักรคารบอนไนโตรเจน
ออกซิเจน

-กาแล็กซี ประกอบดวย ดาวฤกษ
จํานวนหลายแสนลานดวง ซึ่งอยู
กันเปนระบบของดาวฤกษ
นอกจากนี้ยังประกอบดวยเทหฟา
อ่ืน เชน เนบิวลา และสสาร
ระหวางดาว โดยองคประกอบตาง
ๆ ภายในของกาแล็กซีอยูรวมกัน
ดวยแรงโนมถวง

- - อธิบายกระบวนการเกิดดาวฤกษ
โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงความดัน
อุณหภูมิ ขนาด จากดาวฤกษกอน
เกิดจนเปนดาวฤกษ
- อธิบายกระบวนการสรางพลังงาน
ของดาวฤกษและผลท่ีเกิดข้ึน โดย
วิเคราะหปฏิกิริยาลูกโซโปรตอน-
โปรตอน และวัฏจักรคารบอน
ไนโตรเจน ออกซิเจน

- ดาวฤกษสวนใหญอยูรวมกัน
เปนระบบดาวฤกษ คือ ดาวฤกษท่ี
อยูรวมกัน ตั้งแต ๒ ดวงข้ึนไป ดาว
ฤกษเปนกอนแกสรอนขนาดใหญ
เกิดจากการยุบตัวของกลุมสสารใน
เนบิวลาภายใตแรงโนมถวง ทําให
บางสวนของเนบิวลามีขนาดเล็กลง
ความดันและอุณหภูมิเพ่ิมข้ึนเกิด
เปนดาวฤกษกอนเกิด เม่ืออุณหภูมิ
ท่ีแกนสูงข้ึนจนเกิดปฏิกิริยาเทอร
มอนิวเคลียร ดาวฤกษกอนเกิดจะ
กลายเปนดาวฤกษ ดาวฤกษอยูใน
สภาพสมดุลระหวางแรงดันกับแรง
โนมถวงซึ่งเรียกวาสมดุลอุทกสถิต
จึงทําใหดาวฤกษมีขนาดคงท่ีเปน
เวลานานตลอดชวงชีวิตของดาว
ฤกษ

๔ ๑๒



๒๖๓

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรุแกนกลาง ช่ัวโมง คะแนน

-ปฏิกิริยาเทอรมอนิวเคลียร เปน
ปฏิกิริยาหลักของกระบวนการ
สรางพลังงานของดาวฤกษ ทําให
เกิดการหลอมนิวเคลียสของ
ไฮโดรเจนเปนนิวเคลียสฮีเลียมท่ี
แกนของดาวฤกษ ซึ่งมี ๒
กระบวนการ คือ ปฏิกิริยาลูกโซ
โปรตอน-โปรตอน และวัฏจักร
คารบอน ไนโตรเจนออกซิเจน

๓ สมบัติของ
ดาวฤกษ

สาระท่ี ๓
ม.๔/๖ระบุปจจัยท่ีสงผลตอ
ความสองสวางของดาวฤกษ
และอธิบายความสัมพันธ
ระหวางความสองสวางกับ
โชติมาตรของดาวฤกษ
ม.๔/๗อธิบายความสัมพันธ
ระหวางสี อุณหภูมิผิว
และสเปกตรัมของดาวฤกษ
ม.๔/๘อธิบายวิธีการหา
ระยะทางของดาวฤกษดวย
หลักการแพรัลแลกซ พรอม
คํานวณหาระยะทางของ
ดาวฤกษ

- ความสองสวางของดาวฤกษเปน
พลังงานจาก ดาวฤกษท่ีปลดปลอย
ออกมาในเวลา ๑ วินาทีตอหนวย
พ้ืนท่ี ณ ตําแหนงของผูสังเกต แต
เนื่องจากตาของมนุษยไม
ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง
ความสองสวางท่ีมีคานอย ๆ จึง
กําหนดคาการเปรียบเทียบความ
สองสวางของดาวฤกษดวยคาโชติ
มาตร ซึ่งเปนการแสดงระดับความ
สองสวางของดาวฤกษ (หรือเทหฟา
อ่ืน) ณ ตําแหนงของผูสังเกต
-สีของดาวฤกษสัมพันธกับอุณหภูมิ
ผิวซึ่งนักดาราศาสตรใชดัชนีสีใน
การแบงชนิดสเปกตรัมของดาว
ฤกษ และใชสเปกตรัมในการ
จําแนกชนิดของดาวฤกษ
-การหาระยะทางของดาวฤกษท่ีมี
ระยะทางหางจากโลกไมเกิน ๑๐๐
พารเซก มีวิธีการท่ีสําคัญ คือ วิธี
แพรัลแลกซ โดยวัดมุมแพรัลแลกซ
ของดาวฤกษ เม่ือโลกเปลี่ยน
ตําแหนงไปในวงโคจร ทําให
ตําแหนงปรากฏของดาวฤกษ
เปลี่ยนไปเม่ือเทียบกับดาวฤกษ
อางอิง

๖ ๑๔



๒๖๔

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรุแกนกลาง ช่ัวโมง คะแนน

๔ วิวัฒนากา
รของดาว
ฤกษ

สาระท่ี ๓
ม.๔/๙อธิบายลําดับ
วิวัฒนาการท่ีสัมพันธกับ
มวลตั้งตน และวิเคราะห
การเปลี่ยนแปลงสมบัติบาง
ประการของดาวฤกษใน
ลําดับวิวัฒนาการ จาก
แผนภาพเฮิรซปรุง-รัสเซลล

- มวลของดาวฤกษข้ึนอยูกับมวล
ของดาวฤกษกอนเกิดดาวฤกษท่ีมี
มวลมากจะผลิตและใชพลังงาน
มาก จึงมีอายุสั้นกวาดาวฤกษท่ีมี
มวลนอย

- ดาวฤกษมีการวิวัฒนาการท่ี
แตกตางกัน การวิวัฒนาการและจุด
จบของดาวฤกษข้ึนอยูกับมวลตั้ง
ตนของดาวฤกษ สวนใหญเทียบกับ
จํานวนเทาของมวลดวงอาทิตย
- ดาวฤกษจะมีการเปลี่ยนแปลง
สมบัติบางประการตามวิวัฒนาการ
โดยนักวิทยาศาสตรไดแสดงการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวดวยแผนภาพ
เฮิรซปรุง-รัสเซลล ซึ่งเปนแผนภาพ
ท่ีแสดงความสัมพันธระหวางโชติ
มาตรสัมบูรณและดัชนีสีของดาว
ฤกษ โดยดาวฤกษสวนใหญจะอยู
ในแถบลําดับหลัก ซึ่งเปนแถบท่ี
แสดงวาดาวฤกษจะมีชวงชีวิตสวน
ใหญอยูในสภาวะสมดุล

๔ ๑๒



๒๖๕

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรุแกนกลาง ช่ัวโมง คะแนน

๕ ระบบ
สุริยะ

สาระที ๓
ม.๔/๑๐ อธิบาย
กระบวนการเกิดระบบสุริยะ
การแบงเขตบริวารของดวง
อาทิตยและลักษณะของดาว
เคราะหท่ีเอ้ือตอการ
ดํารงชีวิต
ม.๔/๑๑ อธิบายการโคจร
ของดาวเคราะหรอบดวง
อาทิตยดวยกฎเคพเลอรและ
กฎความโนมถวงของนิวตัน
พรอมคํานวณคาบการโคจร
ของดาวเคราะห
ม.๔/๑๓อธิบายโครงสราง
ของดวงอาทิตย การเกิดลม
สุริยะ พายุสุริยะ และ
วิเคราะห นําเสนอ
ปรากฏการณหรือเหตุการณ
ท่ีเก่ียวของกับผลของลม
สุริยะ และพายุสุริยะท่ีมีตอ
โลกรวมท้ังประเทศไทย

- ระบบสุริยะเกิดจากการรวมตัวกัน
ของกลุมฝุนและแกสท่ีเรียกวา
เนบิวลาสุริยะ โดยฝุนและแกส
ประมาณรอยละ ๙๙.๘ ของมวล
ไดรวมตัวเปนดวงอาทิตยซึ่งเปน
กอนแกสรอน หรือ พลาสมา สสาร
สวนท่ีเหลือรวมตัวเปนดาวเคราะห
และบริวารอ่ืน ๆ ของดวงอาทิตย
ดังนั้นจึงแบงเขตบริวารของดวง
อาทิตยตามลักษณะการเกิดและ
องคประกอบ ไดแก ดาวเคราะห
ชั้นใน ดาวเคราะหนอย ดาว
เคราะหชั้นนอก และดงดาวหาง
- โลกเปนดาวเคราะหในระบบ
สุริยะท่ีมีสิ่งมีชีวิต เพราะโคจรรอบ
ดวงอาทิตยในระยะทางท่ีเหมาะสม
จึงเปนเขตท่ีเอ้ือตอการมีสิ่งมีชีวิต
ทําใหโลกมีอุณหภูมิเหมาะสมและ
สามารถเกิดน้ําท่ียังคงสถานะเปน
ของเหลวได และปจจุบันมีการ
คนพบดาวเคราะหท่ีอยูนอกระบบ
สุริยะจํานวนมาก โดยมีดาว
เคราะหบางดวงท่ีมีลักษณะคลาย
โลก และอยูในเขตท่ีเอ้ือตอการมี
สิ่งมีชีวิต
- บริวารของดวงอาทิตยอยูรวมกัน
เปนระบบภายใตแรงโนมถวง
ระหวางดาวเคราะหกับดวงอาทิตย
ตามกฎแรงโนมถวงของนิวตัน สวน
การโคจรของดาวเคราะหรอบดวง
อาทิตยเปนไปตามกฎเคพเลอร

๖ ๑๔



๒๖๖

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรุแกนกลาง ช่ัวโมง คะแนน

- ดวงอาทิตยมีโครงสรางภายใน
แบงเปน แกน เขตการแผรังสี และ
เขตการพาความรอน และมีชั้น
บรรยากาศอยูเหนือเขตพาความ
รอน ซึ่งแบงเปน ๓ ชั้น คือ ชั้นโฟ
โตสเฟยร ชั้นโครโมสเฟยร และคอ
โรนา ในชั้นบรรยากาศของดวง
อาทิตย มีปรากฏการณสําคัญ เชน
จุดมืดดวงอาทิตย การลุกจา ท่ีทํา
ใหเกิดลมสุริยะ และพายุสุริยะ ซึ่ง
สงผลตอโลก

๖ การบอก
ตําแหนง
บนทรง
กลม
ทองฟา

สาระท่ี ๓
ม.๔/๑๔ สรางแบบจําลอง
ทรงกลมฟา สังเกต และ
เชื่อมโยงจุดและเสนสําคัญ
ของแบบจําลองทรงกลมฟา
กับทองฟาจริง และอธิบาย
การระบุพิกัดของดาวใน
ระบบขอบฟา และระบบ
ศูนยสูตร
ม.๔/๑๕สังเกตทองฟา และ
อธิบายเสนทางการข้ึน
การตกของดวงอาทิตยและ
ดาวฤกษ

ทรงกลมฟา เปนทรงกลมสมมติ
ขนาดใหญท่ีมี
รัศมีอนันต มีจุดศูนยกลางของโลก
เปนจุดศูนยกลางของทรงกลมฟา มี
ดวงดาวและเทหฟาตาง ๆปรากฏ
อยูบนผิวของทรงกลมฟานี้ การ
ระบุพิกัดของดวงดาวและเทหฟา
ตาง ๆ บนทรงกลมฟาตามระบบท่ี
สําคัญ ไดแก
- ระบบขอบฟา เปนระบบท่ีอางอิง
จากตําแหนง
ผูสังเกตบนโลก โดยระบุพิกัดเปน
มุมทิศและมุมเงย อางอิงกับทิศ
เหนือและเสนขอบฟาของ
ผูสังเกต
- ระบบศูนยสูตร เปนระบบท่ี
อางอิงกับเสนศูนยสูตรฟาและจุด
วิษุวัต ระบุพิกัดเปนไรตแอสเซนชัน
และเดคลิเนชัน

๖ ๑๔



๒๖๗

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรุแกนกลาง ช่ัวโมง คะแนน

- โลกหมุนรอบตัวเองจากทางทิศ
ตะวันตกไปทาง ทิศตะวันออก ทํา
ใหเกิดปรากฏการณการข้ึน การตก
ของดวงอาทิตยและดวงดาวในรอบ
วัน ซึ่งเสนทางปรากฏของการข้ึน
การตกของดวงอาทิตยจะ
เปลี่ยนแปลงตามวันเวลาและ
ตําแหนงละติจูดของผูสังเกต สวน
เสนทางปรากฏของการข้ึน การตก
ของดาวฤกษจะเปลี่ยนแปลงตาม
ละติจูดของผูสังเกต

๗ การ
กําหนด
เวลาบน
โลก

สาระท่ี ๓
ม.๔/๑๖อธิบายเวลาสุริยคติ
ปรากฏ โดยรวบรวมขอมูล
และเปรียบเทียบเวลาขณะท่ี
ดวงอาทิตยผานเมริเดียน
ของผูสังเกตในแตละวัน
ม.๔/๑๗อธิบายเวลาสุริยคติ
ปานกลาง และการ
เปรียบเทียบเวลาของแตละ
เขตเวลาบนโลก

- การกําหนดเวลาสุริยคติจะเทียบ
กับดวงอาทิตย โดยเวลาสุริยคติ มี
ท้ังเวลาสุริยคติปรากฏ และเวลา
สุริยคติปานกลาง
- เวลาสุริยคติปรากฏ เปนเวลาท่ีได
จากการสังเกต ดวงอาทิตยจริงท่ี
เคลื่อนท่ีอยูบนทองฟาของผูสังเกต
ชวงเวลาระหวางการเห็นจุด
ศูนยกลางของดวงอาทิตยผานเม
ริเดียนครั้งแรกถึงครั้งถัดไปเรียกวา
๑ วัน สุริยคติปรากฏ
- เวลาสุริยคติปานกลางกําหนดโดย
ใหมีดวงอาทิตยสมมตเิคลื่อนท่ีบน
เสนศูนยสูตรฟาดวยอัตราเร็ว
สมํ่าเสมอ ชวงเวลาระหวางการเห็น
จุดศูนยกลาง ของดวงอาทิตยผาน
เมริเดียนครั้งแรกถึงครั้งถัดไป
เรียกวา ๑ วัน สุริยคติปานกลาง
ซึ่งยาว ๒๔ ชั่วโมง ๐นาที ๐ วินาที
เวลาสุริยคติปานกลางกรีนิซเวลาสุ
ริยคติปานกลางท่ีใชเมริเดียนของ
หอดูดาวกรีนิซในประเทศอังกฤษ
เปนตัวกําหนด ซึ่งนํามาใชในการ
กําหนดเขตเวลามาตรฐานสากล
ของตําแหนงอ่ืน ๆ บนโลก

๖ ๑๒



๒๖๘

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรุแกนกลาง ช่ัวโมง คะแนน

- โลกและดาวเคราะหทุกดวง
หมุนรอบตัวเองและโคจรรอบดวง
อาทิตยจากทิศตะวันตกไปทางทิศ
ตะวันออก หรือในทิศทวนเข็ม
นาฬิกาจากมุมมองดานบน คนบน
โลกจะสังเกตเห็นดาวเคราะห มี
ตําแหนงปรากฏแตกตางกันในชวง
วันเวลาตาง ๆ เพราะดาวเคราะหมี
มุมหางท่ีแตกตางกัน
- มุมหางของดาวเคราะห คือ มุม
ระหวางเสนตรง ท่ีเชื่อมระหวาง
โลกกับดาวเคราะหกับเสนตรงท่ี
เชื่อมระหวางโลกกับดวงอาทิตย
เม่ือวัดบนเสนสุริยวิถี โดยดาว
เคราะหอาจอยูหางจากดวงอาทิตย
ไปทางทิศตะวันออก หรือทางทิศ
ตะวันตก ซึ่งมีการเรียกชื่อตาม
ตําแหนงของดาวเคราะหในวงโคจร
ขนาดของมุมหาง และทิศทางของ
มุมหาง



๒๖๙

หนวย
ท่ี

ช่ือหนวย
การเรียนรู

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรุแกนกลาง ช่ัวโมง คะแนน

๘ เทคโนโลยี
อวกาศ

สาระท่ี ๓
ม.๔/๑๘ อธิบายมุมหางท่ี
สัมพันธกับตําแหนง
ในวงโคจร และอธิบาย
เชื่อมโยงกับตําแหนงปรากฏ
ของดาวเคราะหท่ีสังเกตได
จากโลก

- มนุษยใชเทคโนโลยีอวกาศใน
การศึกษา เพ่ือขยายขอบเขต
ความรูดานวิทยาศาสตร และใน
ขณะเดียวกันมนุษยไดนําเทคโนโลยี
อวกาศมาใชประโยชนในดานตาง
ๆ เชน วัสดุศาสตร อาหาร
การแพทย
- นักวิทยาศาสตรไดสรางกลอง
โทรทรรศน เพ่ือศึกษาแหลงกําเนิด
ของรังสีหรืออนุภาคในอวกาศ
ในชวงความยาวคลื่นตาง ๆ ไดแก
คลื่นวิทยุ ไมโครเวฟ อินฟราเรด
แสง อัลตราไวโอเลต และรังสีเอ็กซ
- ยานอวกาศ คือ ยานพาหนะท่ีนํา
มนุษยหรืออุปกรณทางดาราศาสตร
ข้ึนไปสูอวกาศ เพ่ือสํารวจหรือ
เดินทางไปยังดาวดวงอ่ืน สวน
สถานีอวกาศ คือ หองปฏิบัติการ
ลอยฟาท่ีโคจรรอบโลก ใชใน
การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตรใน
สาขาตาง ๆ ในสภาพไรน้ําหนัก
- ดาวเทียม คืออุปกรณท่ีใชในการ
สํารวจวัตถุทองฟาและนํามา
ประยุกตใชในดานตาง ๆ เชน การ
สื่อสารโทรคมนาคม การระบุ
ตําแหนงบนโลก การสํารวจ
ทรัพยากรธรรมชาติ อุตุนิยมวิทยา
โดยดาวเทียมมีหลายประเภท
สามารถแบงไดตามเกณฑวงโคจร
และการใชงาน

๔ ๑๒

รวม ๘ หนวยการ
เรียนรู

จํานวน ๑๘ ตัวชี้วัด ๔๐ ๑๐๐



๒๗๐

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ว๓๐๒๘๑ เทคโนโลยี ๑ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ ภาคเรียนท่ี ๑ เวลา ๔๐ ช่ัวโมง ๑.๐ หนวยกิต

ศึกษาความรู เ ก่ียวกับการรวบรวม การตรวจสอบความถูกตอง การจัดเก็บ การจัดการ
การกระทําขอมูล ขาวสาร โดยใชอุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณสํานักงานตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน
เพ่ือใหไดสารสนเทศหรือความรูท่ีนํามาใชในการตัดสินใจหรือเปนประโยชนตอการดําเนินชีวิตโดยใช
คนหา วางแผนแกปญหาการทํางานดวยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยจัดประสบการณจัดกิจกรรมหรือโจทยปญหาท่ีสงเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การติดตอสื่อสาร การคนหาขอมูล การใชขอมูลและสารสนเทศ การแกปญหา
หรือการสรางงานคุณคาและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถนําทักษะ
การเรียนรูไปประยุกตใชแกปญหาในชีวิตประจําวันได

เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ เห็นคุณคาและอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมี
คุณธรรมจริยธรรมในการใชสารสนเทศ สามารถสรุปองคความรูดวยแผนผังความคิด สืบคน สรางสรรค
ผลงาน นําเสนอสารสนเทศดวยโปรแกรมนําเสนอผลงานท่ีเหมาะสม
ผลการเรียนรู

1. สามารถวิเคราะหองคประกอบของงานโดยใชข้ันตอนวิธีการดําเนินงาน บอกข้ันตอน
วิเคราะหสาเหตุของปญหาได

2. สามารถอธิบายหลักและวิธีการในการแกปญหาโดยกระบวนทางเทคโนโลยีสารสนเทศได
3. สามารถเชื่อมโยงแนวคิด หลักการ และทักษะวิธีการท่ีเรียนรูไปใชแกปญหาใน

ชีวิตประจําวันได
4. วางแผนเลือกและใชเทคโนโลยีในการทํางานและอาชีพไดเหมาะสม
5. สามารถประยุกตใชงานนําเสนอผลงานไดอยางสรางสรรค

รวม ๕ ตัวช้ีวัด



๒๗๑

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ว๓๐๒๘๒ เทคโนโลยี ๒ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ ภาคเรียนท่ี ๒ เวลา ๔๐ ช่ัวโมง ๑.๐ หนวยกิต

ศึกษาความหมาย บทบาท ความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอมูลและสารสนเทศ การ
สืบคนขอมูล การประมวลผลขอมูล การจัดทํา การเก็บบํารุงรักษาสารสนเทศ หลักการและวิธีการ
แกปญหา การนําเสนอดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ องคประกอบของคอมพิวเตอร  ระบบคอมพิวเตอร
คุณลักษณะการเลือกใชฮารดแวรและซอฟตแวรและนําหลักการเบื้องตนของการสื่อสารขอมูล เครือขาย
คอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต ไปใชในงานดานตางๆ เชน การสืบคนขอมูลในเครือขายคอมพิวเตอร การ
สงไปรษณียอิเล็กทรอนิกส การโอนยายแฟมขอมูล การใชทรัพยากรรวมกัน ฯลฯ ในงานดานตางๆ ได

เพ่ือใหมีความรูความ เขาใจและสามารถแสวงหาขอมูลขาวสารโดยใชระบบสื่อสารขอมูลและ
เครือขายคอมพิวเตอรได สามารถนําเสนอขอมูลผานเว็บไซต และมีทักษะกระบวนการความคิดเชิง
ระบบในการวางแผนการทํางาน มีความคิดริเริ่มสรางสรรคใน การทํางาน และสรางชิ้นงานหรือ
โครงงานโดยใชระบบสารสนเทศอยางสรางสรรค
ผลการเรียนรู

1. อธิบายความหมาย บทบาท และความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศได
2. อธิบายองคประกอบของระบบสารสนเทศของคอมพิวเตอรและสามารถนําไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันได
3. อธิบายความหมายของขอมูล และสามารถจําแนกประเภทของขอมูลได
4. อธิบายกระบวนการในการเก็บรวบรวมขอมูล และการบํารุงรักษาสารสนเทศใหถูกตองและเปน

ปจจุบันได
5. อธิบายองคประกอบและหลักการทํางานของคอมพิวเตอรได
6. บอกคุณลักษณะของคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง และสามารถเลือกใชฮารดแวรและ

ซอฟตแวรใหเหมาะสมกับงานได
7. อธิบายหลักการสื่อสารขอมูลและหลักการทํางานเบื้องตนของเครือขายคอมพิวเตอรได
8. อธิบายหลักการทํางานของการติดตอสื่อสารผานคอมพิวเตอรหรือระบบเครือขายอินเทอรเน็ต

ได
รวมท้ังหมด ๘ ผลการเรียนรู



๒๗๒

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ว๓๐๒๘๓ เทคโนโลยี ๓ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๕ ภาคเรียนท่ี ๑ เวลา ๔๐ ช่ัวโมง ๑.๐ หนวยกิต

ศึกษาความหมายบทบาทและความสําคัญของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตการออกแบบเว็บเพจ
ดวยภาษา HTML๕ และจัดรูปแบบดวยภาษา CSS ในการเผยแพรความรู ขอมูลการประชาสัมพันธ
ขาวสารกิจกรรมตางๆออกสูสาธารณชนโดยการจัดทําเว็บไซตข้ึนเผยแพรสูระบบเครือขายอินเทอรเน็ต

โดยอาศัยกระบวนการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเพ่ือเนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ ฝกทักษะ
กระบวนการคิด การแกปญหาอยางมีข้ันตอน มาประยุกตใชในการสรางเว็บเพจได

เพ่ือใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจทักษะกระบวนการทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร สามารถสรางเว็บไซตนําเสนอผลงานอยางมีเหมาะสม มีคุณธรรมจริยธรรมในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางสรางสรรคและเชื่อมโยงกับชีวิตจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ
ผลการเรียนรู

๑. อธิบายหลักการท่ัวไปและประโยชนของอินเทอรเน็ตได
๒. เขาใจหลักการเขียนโครงสรางของภาษา html๕ และภาษา css
๓. สามารถเขียนคําสั่ง html๕ และภาษา cssพ้ืนฐานดวยโปรแกรมประยุกตได
๔. สามารถกําหนดรูปแบบตัวอักษรในหนาเว็บเพจไดอยางเหมาะสม
๕. แทรกรูปภาพในเว็บเพจในตําแหนงท่ีเหมาะสมได
๖. สามารถกําหนดรูปแบบหนาเว็บเพจไดอยางเหมาะสมได
๗. สามารถสรางจุดเชื่อมโยงภายในเว็บเพจไปยังตําแหนงตางๆ ได
๘. สามารถตกแตงเอกสารเว็บเพจในลักษณะเปนเฟรมในรูปแบบตางๆได
๙. สามารถนําเสนอเว็บเพจบนเครือขายอินเตอรเน็ตได

รวมท้ังหมด ๙ ผลการเรียนรู



๒๗๓

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ว๓๐๒๘๔ เทคโนโลยี ๔ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๕ ภาคเรียนท่ี ๒ เวลา ๔๐ ช่ัวโมง ๑.๐ หนวยกิต

ศึกษาความรูเก่ียวกับการออกแบบ การเขียนแบบ  การใชคําสั่งและเครื่องมือตาง ๆ  เพ่ือการ
ออกแบบงานและสรางสรรคผลงานเพ่ือเปนแนวทางในการสรางสรรคงานกราฟฟกเพ่ือนํามาประยุกต
กับโปรแกรมการเขียนแบบ ๓ มิติ ดวยโปรแกรมการออกแบบ ๓ มิติ  มีความเขาใจพ้ืนฐานโปรแกรม
สามารถใชอุปกรณในการวาดภาพ การทํางานกับสี เครื่องมือตกแตงภาพ การจัดการวัตถุ การใช
ขอความ รูจักกับ Componant Group เพ่ือสรางงานออกแบบท่ีมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

ฝกปฏิบัติงานโปรแกรม Google  Sketchup ทางดานกระบวนการทํางาน การแกปญหา
การทํางานรวมกัน ตลอดจนแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ

เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะการคนควา วิเคราะหและอธิบายหลักการกระบวนการสรางสรรคงานและ
การออกแบบ การสรางผลงานทางดานคอมพิวเตอรอยางมีคุณธรรมและมีจริยธรรม ดวยกระบวนการ
คิดวิเคราะห กระบวนการทํางานเปนกลุมและกระบวนการแกปญหา
ผลการเรียนรู

๑. มีความรูความเขาใจในสวนประกอบสําคัญของการออกแบบและเขียนแบบ
๒. สามารถเลือกใชเครื่องมือตาง ๆ  ในการสรางงานออกแบบและเขียนแบบได
๓. มีความรู ความเขาใจในสวนประกอบท่ีสําคัญของโปรแกรมการออกแบบ
๔. สามารถเลือกใชเครื่องมือโปรแกรมการออกแบบได
๕. มีทักษะกระบวนการทํางานเปนกลุมและมีทักษะการแกไขปญหาในการทํางาน
๖. ปฏิบัติการสรางผลงานการออกแบบอยางมีความคิดสรางสรรค
๗. วิเคราะหและอภิปรายถึงผลงานตนเองและผลงานของผูอ่ืนไดอยางสรางสรรค

รวมท้ังหมด ๗ ผลการเรียนรู



๒๗๔

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ว๓๐๒๘๕ เทคโนโลยี ๕ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ ภาคเรียนท่ี ๑ เวลา ๔๐ ช่ัวโมง ๑.๐ หนวยกิต

มุงเนนใหผูเรียนศึกษาและทําความเขาใจระบบการทํางานของวีดีทัศน แบบดิจิตอล และ
อนาล็อกรูปแบบของไฟลวีดีทัศน มาตรฐานวีดีทัศนในแบบตางๆ ศึกษาองคประกอบของฮารดแวรและ
ซอฟแวร เพ่ือใชสําหรับสรางสรรคงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย เพ่ือการสื่อสารกับกลุมเปาหมาย เรียนรู
ข้ันตอนการทํางานและเทคนิคการผลิตงานมัลติมีเดีย

ศึกษาการใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับงานมัลติมีเดีย ท้ังภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ตลอดจน
การผสมเสียงประกอบงานมัลติมีเดีย การตัดตอดวยคอมพิวเตอร การเก็บขอมูลในรูปแบบตางๆ โดย
มุงเนนใหผูเรียนไดเขาใจหลักการทํางานการผลิตงานมัลติมีเดีย มีทักษะกระบวนการความคิดเชิงระบบ
ในการวางแผนการทํางาน มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน และสรางชิ้นงานหรือโครงงานโดยใช
ระบบสารสนเทศอยางสรางสรรค เพ่ือนําไปใชนําเสนองานไดอยางมีประสิทธิภาพ

ผลการเรียนรู
๑. อธิบายระบบการทํางานของวีดีทัศน  ฮารดแวรและซอฟตแวรเพ่ือใชสําหรับสรางสรรคงานผลิต

สื่อมัลติมีเดียได
๒. อธิบายความสามารถของโปรแกรมประยุกตสําหรับผลิตงานมัลติมีเดียได
๓. รูเขาใจและปฏิบัติตามข้ันตอนการใชงาน Movie Wizard ได
๔. อธิบายข้ันตอนการใชงาน Video Studio Editor ได
๕. อธิบายและปฏิบัติข้ันตอนการ Capture ได
๖. อธิบายข้ันตอนการตัดตอและแกไขไฟลวีดีทัศนได
๗. อธิบายข้ันตอนการเพ่ิมสีสันใหกับวีดีทัศน (Effect) ได
๘. อธิบายข้ันตอนการเพ่ิมขอความลงในงานตัดตอ (Title) ได
๙. อธิบายข้ันตอนการใสเสียงประกอบ (Audio) ได
๑๐.อธิบายข้ันตอนการนําผลงานออกไปใชงานได

รวมท้ังหมด ๑๐ ผลการเรียนรู



๒๗๕

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ว๓๐๒๘๖ เทคโนโลยี ๖ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ ภาคเรียนท่ี ๒ เวลา ๔๐ ช่ัวโมง ๑.๐ หนวยกิต

ศึกษาหลักการทําโครงงาน การเขียนโปรแกรมภาษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาสรางชิ้นงานท่ีเหมาะสม

โดยอธิบายกระบวนการทําโครงงาน หลักการเขียนโปรแกรม และเลือกใชซอฟตแวรท่ีเหมาะสม
กับลักษณะของงานมานําเสนองาน และใชคอมพิวเตอรชวยสรางงานตามหลักการทําโครงงาน

เพ่ือใหนักเรียนมีวินัย ใฝเรียนรู มีความมุงม่ันในการทํางานกระบวนการทํางานกลุมและ
กระบวนการแกปญหา เพ่ือใหเกิด ความรู ความเขาใจ ความคิด ใชทักษะในการทํางานรวมกันอยางมี
คุณธรรม และทํางานอยางมีประสิทธิภาพ และมีจิตสาธารณะ ใชทรัพยากรอยางคุมคา และไมสราง
ความเสียหายตอผูอ่ืน
ผลการเรียนรู

๑. อธิบายหลักการทําโครงงานคอมพิวเตอรไดถูกตอง
๒. อธิบายความหมายและองคประกอบของโครงงานคอมพิวเตอรได
๓. บอกประเภทและข้ันตอนการทําโครงงานคอมพิวเตอรไดถูกตอง
๔. อธิบายสวนประกอบของเอกสารรายงานโครงงานไดถูกตอง
๕. ผลิตผลงานโครงงานคอมพิวเตอรไดอยางสรางสรรค
๖. จัดทําคูมือและเอกสารประกอบรายงานโครงงานได

รวมท้ังหมด ๖ ผลการเรียนรู
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