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คำนำ 
 

    หลักสูตรโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  ได้จัดทำขึ้นตามแนวทางที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  และเป็นไปตามมาตรา 27 
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  
ซึ่งกำหนดให้สถานศึกษามีหน้าที่จัดทำสาระของหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักการ จุดหมายของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชน
และสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพ่ือให้เยาวชนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน 
สังคมและประเทศชาติ 

    สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในหลักสูตรโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ พุทธศักราช 
2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  ฉบับ
นี้ประกอบด้วย ความนำ  คุณภาพผู้เรียน โครงสร้างเวลาเรียน สาระมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดรายปี 
คำอธิบายรายวิชา การจัดหน่วยการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้   
สื่อการเรียน แหล่งเรียนรู้  ซึ่งทางโรงเรียนได้กำหนดไว้ในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
หลักสูตรโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ฉบับนี้ เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจ และสามารถนำไปใช้ได้
อย่างถูกต้องและบรรลุผลตามที่ต้องการ 

  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในหลักสูตรโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ พุทธศักราช 
2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ฉบับนี้ 
สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีก็ด้วยความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน  ผู้ปกครอง
นักเรียน  คณะครูและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมดำเนินการ ทางโรงเรียนจึงขอขอบพระคุณ
ท่านมา ณ  โอกาสนี้ 
 



ข 
 

 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 
เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ  พุทธศักราช 2563 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

(ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  2560) 
………..………………………………. 

 
   ด้วยโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ ได้จัดทำหลักสูตรของโรงเรียน พุทธศักราช 2563 โดยได้  
   ดำเนินการตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่องให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการ
เรียนรู้  และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ลงวันที่ 
5 มกราคม    2563 รวมทั้งประกาศ เรื่องการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ และ  วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551  ลงวันที่ 8 มกราคม 2563  หลักสูตรของโรงเรียนมีองค์ประกอบครบถ้วนสมบูรณ์ 
สามารถนำไปใช้เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้เจริญก้าวหน้าตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้  
          ทั้งนี้  หลักสูตรโรงเรียนได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เมื่อ
วันที่ 7    พฤษภาคม 2563  จึงประกาศให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
                           ประกาศ  ณ  วันที่ 7  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 
 
 

 
                                                                  
              (นายอับดุลฮาเล็ม  มะละวา)                                      (นางรอยทรง  การีอูมา) 
     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 
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สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

1. ความนำ 
 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)  นี้ได้กำหนดสาระการเรียนรู้
ออกเปน็ 8 สาระ ได้แก่ สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  สำระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ  สาระที่ 3 วิทยาศาสตร์
โลกและอวกาศ  สาระที่ 4 ชีววิทยา  สาระที่ 5 เคมี  สาระที่ 6 ฟิสิกส์  สาระที่ 7 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 
และสาระท่ี 8 เทคโนโลยี  ซึ่งองค์ประกอบของหลักสูตร ทั้งในด้านของเนื้อหา การจดัการเรียนการสอนและการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้นั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งในการวางรากฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของผู้เรียนในแต่ละ
ระดับชั้นให้มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกันตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สำหรับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไดก้ำหนดตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง ที่ผู้เรียนจำเป็นต้องเรียน
เป็นพื้นฐาน เพื่อให้สามารถนำความรู้นี้ไปใช้ในการดำรงชีวิต หรือศึกษาต่อในวิชาชีพที่ต้องใช้วิทยาศาสตร์ได้  โดย
จัดเรียงลำดับความยากง่าย ของเนื้อหาทั้ง 8 สาระ ในแต่ละระดับชั้นให้มีการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ
เรียนรู้ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ 
คิดวิเคราะห์วิจารณ์  มีทักษะที่สำคัญท้ังทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะในศตวรรษที่ 21  ในการ
ค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจ
โดยใช้ข้อมูลหลากหลายและประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ 
  กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่มุ่งหวังให้เกิด 
ผลสัมฤทธิ์ต่อผู้เรียนมากที่สุด จึงมอบหมายให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ (สสวท.) จัดทำตัวชี้วัด 
และสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ขึ้น  เพื่อให้สถานศึกษา ครูผู้สอน ตลอดจนหน่วยงาน
ต่ า ง  ๆ  
ได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา หนังสือเรียน คู่มือครู  สื่อประกอบการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดและ
ประเมินผล  โดยตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)  ที่จัดทำขึ้นนี้ได้ปรับปรุง
ให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกันภายในสาระการเรียนรู้เดียวกันและระหว่างสาระการเรียนรู้ในกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตลอดจนการเชื่อมโยงเนื้อหาความรู้ ทางวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ด้วย  นอกจากนี้ ยัง
ได้ปรับปรุงเพ่ือให้มีความทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง และความเจริญก้าวหน้าของวิทยาการต่าง ๆ และทัดเทียม
กับนานาชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสรุปเป็น แผนภาพได้ดังนี้  
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แผนภาพ  สาระ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม  ⚫ สาระชีววิทยา ⚫ สาระเคมี ⚫ สาระฟิสิกส์ 
    ⚫ สาระโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 
 

 สำหรับวิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม สาระชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ และโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ จัดทำขึ้น
สำหรับผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ ที่จำเป็นต้องเรียน เพ่ือเป็นพ้ืนฐาน
สำคัญและเพียงพอสำหรับการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์  
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์ 

สาระท่ี 2 
วิทยาศาสตร์กายภาพ 

- มาตรฐาน ว 2.1-ว 2.3 

สาระท่ี 4 
เทคโนโลยี 

- มาตรฐาน ว 4.1-ว 4.2 

 

สาระท่ี 3 
วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 

- มาตรฐาน ว 3.1-ว 3.3 

สาระท่ี 1 
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

- มาตรฐาน ว 1.1-ว 1.3 
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เป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
 

 วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องของการเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ โดยมนุษย์ใช้กระบวนการสังเกต สำรวจ
ตรวจสอบ และการทดลองเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและนำผลมาจัดระบบ หลักการ แนวคิดและทฤษฎี 
ดังนั้นการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เป็นผู้เรียนรู้และค้นพบด้วยตนเองมากที่สุด  นั่นคือให้ได้
ทั้งกระบวนการและองค์ความรู้ ต้ังแต่วัยเริ่มแรกก่อนเข้าเรียน เมื่ออยู่ในสถานศึกษาและเมื่อออกจากสถานศึกษา
ไปประกอบอาชีพแล้ว  การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในสถานศึกษามีเป้าหมายสำคัญดังนี้ 

1. เพ่ือให้เข้าใจหลักการ ทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานในวิทยาศาสตร์ 
2. เพ่ือให้เข้าใจขอบเขต ธรรมชาติและข้อจำกัดของวิทยาศาสตร์ 
3. เพ่ือให้มีทักษะที่สำคัญในการศึกษาค้นคว้าและคิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4. เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหาและการจัดการ 

ทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ 
5. เพ่ือให้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มวลมนุษย์และ 

สภาพแวดล้อมในเชิงที่มีอิทธิพลและผลกระทบซึ่งกันและกัน 
6. เพ่ือนำความรู้ความเข้าใจในเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์    

ต่อสังคมและการดำรงชีวิต 
7. เพ่ือให้เป็นคนมีจิตวิทยาศาสตร ์มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
 

 เรียนรู้อะไรในวิทยาศาสตร์ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่เน้นการ 

เชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ มีทักษะสำคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้ กระบวนการในการสืบ
เสาะหาความรู้และแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ทุกขั้นตอน มีการทำกิจกรรมด้วยการ
ลงมือปฏิบัติจริงอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น โดยกำหนดสาระสำคัญ ดังนี้ 

 ✧ วิทยาศาสตร์ชี วภาพ  เรียนรู้ เกี่ ยวกับ  ชี วิต ในสิ่ งแวดล้อม องค์ ประกอบของสิ่ งมี ชี วิต  
การดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์การดำรงชีวิตของพืช พันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ และวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิต  

 ✧ วิทยาศาสตร์กายภาพ  เรียนรู้ เกี่ ยวกับ  ธรรมชาติของสาร การเปลี่ ยนแปลงของสาร   
การเคลื่อนที่ พลังงาน และคลื่น  

 ✧ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ เรียนรู้เกี่ยวกับ องค์ประกอบของเอกภพ ปฏิสัมพันธ์ ภายในระบบ
สุริยะ เทคโนโลยีอวกาศ ระบบโลก การเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา กระบวนการ เปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ และ
ผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  
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 ✧ เทคโนโลยี  
● การออกแบบและเทคโนโลยีเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพ่ือการดำรงชีวิต ในสังคมท่ีมี 

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และศาสตร์อ่ืน ๆ เพ่ือ
แก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบ  เชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม  

● วิทยาการคำนวณ  เรียนรู้ เกี่ ยวกับการคิด เชิ งคำนวณ  การคิด วิ เคราะห์ แก้ปัญ หา  
เป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
ในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

2. สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
 

สาระท่ี 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
มาตรฐาน ว 1.1  เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิต กับสิ่งมีชีวิต และ

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ  การถ่ายทอดพลังงาน การ
เปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของ ประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์  

มาตรฐาน ว 1.2  เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้า และออกจากเซลล์
ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ ของอวัยวะต่างๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำ
ความรู้ไปใช้ประโยชน์  

มาตรฐาน ว 1.3  เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม การ
เปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมชีีวิต ความหลากหลาย ทางชีวภาพและวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 

สาระท่ี 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ  
มาตรฐาน ว 2.1  เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของ สสารกับ

โครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติ ของการเปลี่ยนแปลงสถานะ
ของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิด ปฏิกิริยาเคมี  

มาตรฐาน ว 2.2  เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุ ลักษณะ การเคลื่อนที่แบบ
ต่าง ๆ ของวัตถุรวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์  

มาตรฐาน ว 2.3  เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ 
                  ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของ คลื่น ปรากฏการณ์ที่  
  เกี่ยวข้องกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้ง นำความรู้ไปใช้ประโยชน์  
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สาระท่ี 3 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ  

มาตรฐาน ว 3.1  เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ  
กาแล็กซีดาวฤกษ์และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ ที่ส่งผลต่อ
สิ่งมีชีวิต และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ  

มาตรฐาน ว 3.2   เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลง ภายในโลก และ
บนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้า อากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผล
ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

 
สาระท่ี 4 เทคโนโลยี  
มาตรฐาน ว 4.1   เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพ่ือการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว 

ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และ ศาสตร์อ่ืน ๆ เพ่ือแก้ปัญหาหรือ
พัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์  ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม  

มาตรฐาน ว 4.2   เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็น ขั้นตอนและเป็น
ระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้  การทำงาน และการแก้ปัญหาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 

 
3. คุณภาพผู้เรียน 

 
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

 ❖ เข้าใจลักษณะทีป่รากฏ ชนิดและสมบัติบางประการของวัสดุที่ใช้ทำวัตถ ุและการเปลี่ยนแปลงของ
วัสดุรอบตัว  

 ❖ เข้าใจการดึง การผลัก แรงแม่เหล็ก และผลของแรงที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง การเคลื่อนที่ของวัตถุ 
พลังงานไฟฟ้า และการผลิตไฟฟ้า การเกิดเสียง แสงและการมองเห็น  

 ❖ เข้าใจการปรากฏของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดาว ปรากฏการณ์ขึ้นและตกของ 8 ดวงอาทิตย์ 
การเกิดกลางวันกลางคืน การกำหนดทิศ ลักษณะของหิน การจำแนกชนิดดินและการใช้ประโยชน์ ลักษณะและ
ความสำคัญของอากาศ การเกิดลม ประโยชน์และโทษของลม  

 ❖ ตั้งคำถามหรือกำหนดปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียนรู้ตามที่กำหนดให้หรือตามความสนใจสังเกต 
สำรวจตรวจสอบโดยใช้เครื่องมืออย่างง่าย รวบรวมข้อมูล บันทึก และอธิบายผลการสำรวจตรวจสอบด้วยการเขียน
หรือวาดภาพ และสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ด้วยการเล่าเรื่อง หรือด้วยการแสดงท่าทางเพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจ  

 ❖ แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหา มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเบื้องต้น รักษาข้อมูลส่วนตัว  

 ❖ แสดงความกระตือรือร้น สนใจที่จะเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษาตามที่
กำหนดให้หรือตามความสนใจ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน  
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 ❖ แสดงความรับผิดชอบด้วยการทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมุ่งม่ัน รอบคอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ จน
งานลุล่วงเป็นผลสำเร็จ และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข  

 ❖ ตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการดำรงชีวิต  ศึกษา
หาความรู้เพ่ิมเติม ทำโครงงานหรือชิ้นงานตามที่กำหนดให้หรือตามความสนใจ 
 

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 ❖ เข้าใจโครงสร้าง ลักษณะเฉพาะและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตใน

แหล่งที่อยู ่การทำหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของพืช และการทำงานของระบบย่อยอาหารของมนุษย์  
 ❖ เข้าใจสมบัติและการจำแนกกลุ่มของวัสดุ สถานะและการเปลี่ยนสถานะของสสารการละลาย การ

เปลี่ยนแปลงทางเคมี การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้ และการแยกสารอย่างงา่ย 
 ❖ เข้าใจลักษณะของแรงโน้มถ่วงของโลก แรงลัพธ์ แรงเสียดทาน แรงไฟฟ้าและผลของแรงต่างๆ ผล

ที่เกิดจากแรงกระทำต่อวัตถุ ความดัน หลักการที่มีต่อวัตถุ วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย ปรากฏการณ์เบื้องต้นของเสียง 
และแสง  

 ❖ เข้าใจปรากฏการณ์การขึ้นและตก รวมถึงการเปลี่ยนแปลงรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์  
องค์ประกอบของระบบสุริยะ คาบการโคจรของดาวเคราะห์ ความแตกต่างของดาวเคราะห์และ ดาวฤกษ์ การขึ้น
และตกของกลุ่มดาวฤกษ ์การใช้แผนที่ดาว การเกิดอุปราคา พัฒนาการและประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ  

 ❖ เข้าใจลักษณะของแหล่งน้ำ วัฏจักรน้ำ กระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ำค้าง น้ำค้างแข็ง หยาดน้ำฟ้า 
กระบวนการเกิดหิน วัฏจักรหิน การใช้ประโยชน์หินและแร่ การเกิดซากดึกดำบรรพ์   การเกิดลมบก ลมทะเล 
มรสุม ลักษณะและผลกระทบของภัยธรรมชาติ ธรณีพิบัติภัย การเกิดและผลกระทบของปรากฏการณ์เรือนกระจก  

 ❖ ค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและประเมินความน่าเชื่อถือ ตัดสินใจเลือกข้อมูลใช้เหตุผลเชิง
ตรรกะในการแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการทำงานร่วมกัน เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน 
เคารพสิทธิของผู้อื่น  

 ❖ ตั้งคำถามหรือกำหนดปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียนรู้ตามที่กำหนดให้หรือตามความสนใจ คาดคะเน
คำตอบหลายแนวทาง สร้างสมมติฐานที่สอดคล้องกับคำถามหรือปัญหาที่จะสำรวจตรวจสอบ วางแผนและสำรวจ
ตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพ  

 ❖ วิเคราะห์ข้อมูล ลงความเห็น และสรุปความสัมพันธ์ของข้อมูลที่มาจากการสำรวจตรวจสอบใน
รูปแบบที่เหมาะสม เพ่ือสื่อสารความรู้จากผลการสำรวจตรวจสอบได้อย่างมีเหตุผลและหลักฐานอ้างอิง  

 ❖ แสดงถึงความสนใจ มุ่งม่ัน ในสิ่งที่จะเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์เก่ียวกับเรื่องที่จะศึกษาตามความ
สนใจของตนเอง แสดงความคิดเห็นของตนเอง ยอมรับในข้อมูลที่มีหลักฐานอ้างอิง และรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน  

 ❖ แสดงความรับผิดชอบด้วยการทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมุ่งม่ัน รอบคอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ จน
งานลุล่วงเป็นผลสำเร็จ และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์  
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 ❖ ตระหนักในคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้ความรู้และกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการดำรงชีวิต แสดงความชื่นชม ยกย่อง และเคารพสิทธิในผลงานของผู้คิดค้นและศึกษาหาความรู้
เพ่ิมเติม ทำโครงงานหรือชิ้นงานตามที่กำหนดให้หรือตามความสนใจ  

 ❖ แสดงถึงความซาบซึ้ง ห่วงใย แสดงพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้ การดูแลรักษาทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า 

 

จบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 ❖ เข้าใจลักษณะและองค์ประกอบที่สำคัญของเซลล์สิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของการทำงานของระบบ

ต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ การดำรงชีวิตของพืช การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงของยีนหรือ
โครโมโซม และตัวอย่างโรคที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม ประโยชน์และผลกระทบของสิ่งมีชีวิตดัดแปร
พันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ ปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบนิเวศและการถ่ายทอดพลังงานใน
สิ่งมีชีวิต  
 ❖ เข้าใจองค์ประกอบและสมบัติของธาตุ สารละลาย สารบริสุทธิ์ สารผสม หลักการแยกสาร การ
เปลี่ยนแปลงของสารในรูปแบบของการเปลี่ยนสถานะ การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี และสมบัติทาง
กายภาพ และการใช้ประโยชน์ของวัสดุประเภท พอลิเมอร ์เซรามิกส์และวัสดุผสม  

 ❖ เข้าใจการเคลื่อนที่ แรงลัพธ์และผลของแรงลัพธ์กระทำต่อวัตถุ โมเมนต์ของแรง แรงที่ปรากฏใน
ชีวิตประจำวัน สนามของแรง ความสัมพันธ์ของงาน พลังงานจลน์ พลังงานศักย์โน้มถ่วง กฎการอนุรักษ์พลังงาน 
การถ่ายโอนพลังงาน สมดุลความร้อน ความสัมพันธ์ของปริมาณทางไฟฟ้า การต่อวงจรไฟฟ้าในบ้าน พลังงานไฟฟ้า 
และหลักการเบื้องต้นของวงจรอิเล็กทรอนิกส์  

 ❖ เข้าใจสมบัติของคลื่น และลักษณะของคลื่นแบบต่าง ๆ แสง การสะท้อน การหักเหของแสงและ
ทัศนูปกรณ ์ 

 ❖ เข้าใจการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ การเกิดฤดู การเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์ 
การเกิดข้างขึ้นข้างแรม การขึ้นและตกของดวงจันทร์ การเกิดน้ำขึ้นน้ำลง ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ และ
ความก้าวหน้าของโครงการสำรวจอวกาศ  

 ❖ เข้าใจลักษณะของชั้นบรรยากาศ องค์ประกอบและปัจจัยที่มีผลต่อลมฟ้าอากาศ การเกิดและ
ผลกระทบของพายุฟ้าคะนอง พายุหมุนเขตร้อน การพยากรณ์อากาศ สถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 
กระบวนการเกิดเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และการใช้ประโยชน์ พลังงานทดแทนและการใช้ประโยชน์ ลักษณะ
โครงสร้างภายในโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาบนผิวโลก ลักษณะชั้นหน้าตัดดิน กระบวนการเกิด
ดิน แหล่งน้ำผิวดิน แหล่งน้ำใต้ดิน กระบวนการเกิดและผลกระทบของภัยธรรมชาติ และธรณีพิบัติภัย  

 ❖ เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยี ได้แก่ ระบบทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อ่ืน โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ เปรียบเทียบ 
และตัดสินใจเพ่ือเลือกใช้เทคโนโลยี โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม ประยุกต์ใช้ความรู้ 
ทักษะ และทรัพยากรเพ่ือออกแบบและสร้างผลงานสำหรับการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันหรือการประกอบอาชีพ 
โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทั้งเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
ปลอดภัย รวมทั้งคำนึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา 
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 ❖ นำข้อมูลปฐมภูมิเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ ประเมิน นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศได้ตาม
วัตถุประสงค์ ใช้ทักษะการคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริง และเขียนโปรแกรมอย่างง่ายเพ่ือช่วยใน
การแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างรู้เท่าทันและรับผิดชอบต่อสังคม  

 ❖ ตั้งคำถามหรือกำหนดปัญหาที่เชื่อมโยงกับพยานหลักฐาน หรือหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่มีการ
กำหนดและควบคุมตัวแปร คิดคาดคะเนคำตอบหลายแนวทาง สร้างสมมติฐานที่สามารถนำไปสู่การสำรวจ
ตรวจสอบ ออกแบบและลงมือสำรวจตรวจสอบโดยใช้วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสม เลือกใช้เครื่องมือและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพที่ได้ผลเที่ยงตรงและ
ปลอดภัย  

 ❖ วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของข้อมูลที่ได้จากการสำรวจตรวจสอบจากพยานหลักฐาน  
โดยใช้ความรู้และหลักการทางวิทยาศาสตร์ในการแปลความหมายและลงข้อสรุปและสื่อสารความคิด ความรู้ จาก
ผลการสำรวจตรวจสอบหลากหลายรูปแบบ หรือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างเหมาะสม  

 ❖ แสดงถึงความสนใจ มุ่งมั่น รับผิดชอบ รอบคอบ และซื่อสัตย์ ในสิ่งที่จะเรียนรู้ มีความคิด
สร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษาตามความสนใจของตนเอง โดยใช้เครื่องมือและวิธีการที่ให้ได้ผลถูกต้อง เชื่อถือ
ได้ ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ แสดงความคิดเห็นของตนเองรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน และยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงความรู้ที่ค้นพบ เมื่อมีข้อมูลและประจักษ์พยานใหม่เพ่ิมขึ้นหรือโต้แย้งจากเดิม  

 ❖ ตระหนักในคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ใช้ความรู้ 
และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพ แสดงความชื่นชม ยก
ย่อง และเคารพสิทธิในผลงานของผู้คิดค้น เข้าใจผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบของการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์
ต่อสิ่งแวดล้อมและต่อบริบทอื่น ๆ และศึกษาหาความรู้เพ่ิมเตมิ ทำโครงงานหรือสร้างชิ้นงาน 
ตามความสนใจ  

 ❖ แสดงถึงความซาบซึ้ง ห่วงใย มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ และ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

 
4. โครงสร้างเวลาเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  
รายวิชาพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา 
 

รายวิชา ระดับชั้น เวลาเรียนรายปี (ชั่วโมง) 
ว 11101 วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 1  80 
ว 12101 วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 2  80 
ว 13101 วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 3  80 
ว 14101 วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4  120 
ว 15101 วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 5  120 
ว 16101 วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 6  120 
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รายวิชาเพิ่มเติมระดับประถมศึกษา 

โครงสร้างรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รายวิชาเพิ่มเติม(คอมพิวเตอร์) 

 
ระดับชัน้ รหัส ชื่อรายวิชา เวลาเรียนรายปี(ชั่วโมง) 
ชั้น ป.4 ว 14201  คอมพิวเตอร์4 40 
ชั้น ป.5 ว 15201 คอมพิวเตอร์5 40 
ชั้น ป.6 ว 16201 คอมพิวเตอร์6 40 

 
รายวิชาพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษา 

 
รายวิชา ระดับชั้น เวลาเรียนรายภาค/หน่วยกิต 

ว 21101 วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1  80  ชั่วโมง    /  2  หน่วยกติ 
ว 21102 วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1  80  ชั่วโมง    /  2  หน่วยกติ 
ว 22101 วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที ่2  80  ชั่วโมง    /  2  หน่วยกติ 
ว 22102 วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2  80  ชั่วโมง    /  2  หน่วยกติ 
ว 23101 วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3  80  ชั่วโมง    /  2  หน่วยกติ 
ว 23102 วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3  80  ชั่วโมง    /  2  หน่วยกติ 
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5. สาระ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นปี 

 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลางและสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
 

สาระท่ี  1  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
มาตรฐาน ว 1.1  เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและ 

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การ
เปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากรปัญหาและผลกระทบที่มีต่อ
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ป.1 ว 1.1 ป 1/1 ระบุชื่อพืชและ

สัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณต่าง ๆ 
จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
 

- บริเวณต่าง ๆ ในท้องถิ่น เช่น 
สนามหญ้า ใต้ต้นไม ้สวนหย่อม 
แหล่งน้ำ อาจพบพืชและสัตว์
หลายชนิดอาศัยอยู่   
-บริเวณท่ีแตกต่างกันอาจพบพืช
และสัตว์แตกต่างกัน เพราะ
สภาพแวดล้อมของแต่ละบริเวณ
จะมี ความเหมาะสมต่อการ
ดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ ที่
อาศัยอยู่ในแต่ละบริเวณ เช่น 
สระน้ำ มีน้ำเป็นที่อยู่ อาศัยของ
หอย ปลา สาหร่าย เป็นที่หลบภัย
และมี แหล่งอาหารของหอยและ
ปลา บริเวณต้นมะม่วงมี ต้น
มะม่วงเป็นแหล่งที่อยู่ และมี
อาหารสำหรับกระรอกและมด 
- ถ้าสภาพแวดล้อมในบริเวณที่
พืชและสัตว์อาศัยอยู่มีการ
เปลี่ยนแปลง จะมีผลต่อการ
ดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ 

- พืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่
บริเวณต่าง ๆ ในท้องถิ่น
ของตน เช่น สนามหญ้า 
ใต้ต้นไม้สวนหย่อม 
แหล่งน้ำ ฯลฯ 
- สภาพแวดล้อมใน
ท้องถิ่น  เช่น 
(บริเวณใกล้ ๆ โรงเรียน  
ในชุมชน หรือภายใน
จังหวัด) 

ว 1.1 ป ½ 
บอกสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมกับการดำรงชีวิต
ของสัตว์ในบริเวณที่อาศัยอยู่ 
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สาระท่ี  1  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
มาตรฐาน ว 1.2  เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารผ่านเซลล์ความสัมพันธ์ 

ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทางานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์
ของโครงสร้าง และหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กันรวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ป.1 ว 1.2 ป 1/1 ระบุชื่อ 

บรรยายลักษณะและบอก
หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกายมนุษย์ สัตว์ และ
พืช รวมทั้งบรรยายการทำ
หน้าที่ร่วมกัน ของส่วน
ต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์
ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ 
จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 

- มนุษย์มีส่วนต่าง ๆ ที่มีลักษณะและ
หน้าที่แตกต่างกัน เพ่ือให้เหมาะสมในการ
ดำรงชีวิต เช่น ตามีหน้าที่ ไว้มองดู โดยมี
หนังตาและขนตาเพ่ือป้องกันอันตราย
ให้กับตา หูมีหน้าที่รับฟังเสียง โดยมีใบหู
และรูหู เพื่อเป็นทางผ่านของเสียง ปากมี
หน้าที่พูด กินอาหาร มีช่องปาและมีริม
ฝีปากบนล่าง แขนและมือมีหน้าที่ยก หยิบ 
จับ มีท่อนแขนและนิ้วมือที่ขยับได้ สมอง 
มีหน้าที่ควบคุมการทำงานของส่วนต่าง ๆ 
ของร่างกาย เป็นก้อนอยู่ในกะโหลกศีรษะ 
โดยส่วนต่าง ๆ ของร่างกายจะทำหน้าที่
ร่วมกันในการทำกิจกรรม ใน
ชีวิตประจำวัน  
- สัตว์มีหลายชนิด แต่ละชนิดมีส่วนต่าง ๆ 
ที่มีลักษณะและหน้าที่แตกต่างกัน เพ่ือให้
เหมาะสม ในการดำรงชีวิต เช่น ปลามี
ครีบเป็นแผ่น ส่วนกบ เต่า แมว มีขา 4 
ขาและมีเท้า สำหรับใช้ในการเคลื่อนที่  
- พืชมีส่วนต่าง ๆ ที่มีลักษณะและหน้าที่
แตกต่างกัน เพื่อให้เหมาะสมในการ
ดำรงชีวิตโดยทั่วไป รากมีลักษณะเรียว
ยาว และแตกแขนงเป็นรากเล็ก ๆ ทำ
หน้าที่ดูดน้ำ ลำต้นมีลักษณะเป็น
ทรงกระบอกตั้งตรงและมีกิ่งก้าน ทำ
หน้าที่ชูกิ่งก้าน ใบ และดอก ใบมีลักษณะ
เป็นแผ่นแบน ทำหน้าที่สร้างอาหาร 
นอกจากนี้พืชหลายชนิดอาจมีดอกที่มีสี 
รูปร่างต่าง ๆ ทำหน้าที่สืบพันธุ์ รวมทั้งมี
ผลที่มีเปลือก มีเนื้อห่อหุ้มเมล็ด และมี

- ส่วนประกอบ และ
หน้าที่ของอวัยวะ
ภายนอกของสัตว์และ
พืช ที่พบบริเวณต่าง ๆ  
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
เมล็ดซึ่งสามารถงอกเป็นต้นใหม่ได้ 
 

ว 1.2 ป1/2ตระหนักถึง
ความสำคัญของส่วนต่าง 
ๆ ของร่างกายตนเอง โดย
การดูแลส่วนต่างๆ 
อย่างถูกต้อง ให้ปลอดภัย 
และรักษา ความสะอาดอยู่
เสมอ 

- มนุษย์ใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายในการ
ทำกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือการดำรงชีวิต 
มนุษย์จึงควรใช้ส่วนต่าง ๆของร่างกาย
อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และรักษา ความ
สะอาดอยู่เสมอ เช่น ใช้ตามองตัวหนังสือ
ในที่ ๆ มีแสงสว่างเพียงพอ ดูแลตาให้
ปลอดภัยจากอันตราย และรักษาความ
สะอาดตาอยู่เสมอ 

- 

 

สาระท่ี 1  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
มาตรฐาน ว 1.3  เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม  

การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
- - - - 

 
 

สาระท่ี 2  วิทยาศาสตร์กายภาพ 
มาตรฐาน ว 2.1  เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับ 

โครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของ
สสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ป.1 ว 2.1 ป 1/1อธิบาย

สมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุ
ที่ใช้ทำวัตถุซึ่งทำจากวัสดุ
ชนิดเดียว หรือหลายชนิด
ประกอบกันโดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์  

-วัสดุที่ใช้ทำวัตถุที่เป็นของเล่น ของใช้ มี
หลายชนิด เช่น ผ้า แก้ว พลาสติก ยาง ไม้ 
อิฐ หิน กระดาษ โลหะ วัสดุแต่ละชนิดมี
สมบัติที่สังเกตได้ต่าง ๆ เช่น สี นุ่ม แข็ง 
ขรุขระ เรียบ ใส ขุ่น ยืดหดได้ บิดงอได้  
- สมบัตทิี่สังเกตได้ของวัสดุแต่ชนิดอาจ
เหมือนกัน ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นเกณฑ์ใน
การจัดกลุ่มวัสดุได้  
วัสดุบางอย่างสามารถนำมาประกอบกัน
เพ่ือทำเป็นวัตถุต่าง ๆ เช่น ผ้าและกระดุม 
ใช้ทำเสื้อ ไม้และโลหะ ใช้ทำกระทะ 

-วัสดุที่ใช้ทำอุปกรณ์และ
เครื่องมือที่ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน หรืออาชีพ
ต่าง ๆ  
 

ว 2.1 ป 1/2ระบุชนิด
ของวัสดุและจัดกลุ่มวัสดุ
ตามสมบัติที่สังเกตได้ 
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สาระท่ี 2  วิทยาศาสตร์กายภาพ 
มาตรฐาน ว 2.2  เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่ 
  แบบต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
- - - - 

 
สาระท่ี 2  วิทยาศาสตร์กายภาพ 
มาตรฐาน ว 2.3  เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ 

ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจาวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ป.1 ว 2.3 ป 1/1บรรยายการเกิด

เสียงและทิศทาง การเคลื่อนที่
ของเสียงจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

-เสียงเกิดจากการสั่นของวัตถุ วัตถุ
ที่ทำให้เกิดเสียงเป็นแหล่งกำเนิด
เสียงซึ่งมีทั้งแหล่งกำเนิดเสียงตาม
ธรรมชาติและแหล่งกำเนิดเสียงที่
มนษุย์สร้างขึ้น เสียงเคลื่อนที่ออก
จากแหล่งกำเนิดเสียงทุกทิศทาง 

 

 

สาระท่ี 3  วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 
มาตรฐาน ว 3.1  เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี ดาว 

ฤกษ์ และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมี ชีวิตและการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ป.1 ว 3.1 ป 1/1ระบุดาวที่

ปรากฏบนท้องฟ้าในเวลา
กลางวัน และกลางคืนจาก
ข้อมูลที่รวบรวมได้ 

- บนท้องฟ้ามีดวงอาทิตย์ ดวง
จันทร์ และดาว ซึ่งในเวลา
กลางวันจะมองเห็นดวงอาทิตย์
และอาจมองเห็นดวงจันทร์บาง
เวลาในบางวัน แต่ไม่สามารถ
มองเห็นดาว 
 -ในเวลากลางวันมองไม่เห็นดาว
ส่วนใหญ่เนื่องจากแสงอาทิตย์
สว่างกว่าจึงกลบแสงของดาว 
ส่วนในเวลากลางคืนจะมองเห็น
ดาวและมองเห็นดวงจันทร์ เกือบ
ทุกคืน 

- ระบบดวงดาวจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ในท้องถิ่นและชุมชนของ
ตน 
 
หรือจากแหล่งเรียนรู้ที่มี 
ในท้องถิ่น/จังหวัด 

- 
 
 

ว 3.1 ป 1/2อธิบายสาเหตุที่
มองไม่เห็นดาวส่วนใหญ่ ใน
เวลากลางวันจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ 
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สาระท่ี 3  วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 
มาตรฐาน ว 3.2  เข้าใจองค์ประกอบ และความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก 

และบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลกรวมทั้งผล
ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม   

ชั้น ตัวชีวั้ด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ป.1 ว 3.2 ป 1/1อธิบายลักษณะ

ภายนอกของหิน จาก
ลักษณะเฉพาะตัวที่สังเกตได้ 

-หินที่อยู่ในธรรมชำติมีลักษณะ
ภายนอกเฉพาตัว ที่สังเกตได้ เช่น สี 
ลวดลาย น้ำหนัก ความแข็ง และเนื้อ
หิน 

-ลักษณะของหินที่พบ
บริเวณโรงเรียน ในชุมชน 
และแหล่งต่าง ๆ ในท้องถิ่น 
/จังหวัด 

 
สาระท่ี 4  เทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว 4.1  เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพ่ือการดำรงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อ่ืน ๆ เพ่ือแก้ปัญหา หรือ
พัฒนางานอย่างมคีวามคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้ 
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
- - - - 

 

สาระท่ี 4  เทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว 4.2  เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและ 
  เป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทางาน และ 

การแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ป.1 ว 4.2 ป 1/1แก้ปัญหาอย่างง่าย

โดยใช้การลองผิดลองถูก การ
เปรียบเทียบ 

- การแก้ปัญหาให้ประสบความสำเร็จทำได้
โดยใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหา 
 - ปัญหาอย่างง่าย เช่น เกมเขาวงกต เกมหา
จุดแตกต่างของภาพการจัดหนังสือใส่กระเป๋า 

- 

ว 4.2 ป 1/2 แสดงลำดับ
ขั้นตอนการทำงาน หรือ การ
แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ 
สัญลักษณ์ หรือข้อความ 

- การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาทำได้โดย
การเขียน บอกเล่า วาดภาพ หรือใช้
สัญลักษณ์  
- ปัญหาอย่างง่าย เช่น เกมเขาวงกต เกมหา
จุดแตกตา่งของภาพ การจัดหนังสือใส่กระเป๋า 

- 

ว 4.2 ป 1/3 เขียนโปรแกรม
อย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือ
สื่อ 

- การเขียนโปรแกรมเป็นการสร้างลำดับของ
คำสั่ง ให้คอมพิวเตอร์ทำงาน 
 - ตัวอย่างโปรแกรม เช่น เขียนโปรแกรมสั่ง

- 



18 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ให้ ตัวละครย้ายตำแหน่ง ย่อขยายขนาด 
เปลี่ยนรูปร่าง 
 
- ซอฟต์แวร์ หรือสื่อที่ใช้ในการเขียน
โปรแกรม เช่น ใช้บัตรคำสั่งแสดงการเขียน
โปรแกรม, Code.org 

ป.1 ว 4.2 ป 1/4ใช้เทคโนโลยีในการ
สร้าง จัด เก็บ เรียกใช้ข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์ 

- การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้น เช่น 
การใช้เมาส์ คีย์บอร์ด จอสัมผัส การเปิด-ปิด 
อุปกรณ์เทคโนโลยี  
-การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น เช่น การเข้า
และออกจากโปรแกรม การสร้างไฟล์ การ
จดัเก็บ การเรียกใช้ไฟล์ ทำได้ในโปรแกรม 
เช่น โปรแกรมประมวลคำ โปรแกรมกราฟิก 
โปรแกรมนำเสนอ  
-การสร้างและจัดเก็บไฟล์อย่างเป็นระบบจะ
ทำให้เรียกใช้ ค้นหำข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว 

- 

 ว 4.2 ป 1/5ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างปลอดภัย ปฏิบัติ
ตามข้อตกลงในการใช้
คอมพิวเตอร์ร่วมกัน ดูแลรักษา
อุปกรณ์เบื้องต้น ใช้งานอย่าง
เหมาะสม 

- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 
เช่น รู้จักข้อมูลส่วนตัว อันตรายจากการ
เผยแพร่ข้อมูลส่วนตัว และไม่บอกข้อมูล
ส่วนตัวกับบุคคลอ่ืนยกเว้นผู้ปกครอง หรือครู 
แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อต้องการ ความช่วยเหลือ
เกีย่วกบัการใช้งาน  
- ข้อปฏิบัติในการใช้งานและการดูแลรักษา
อุปกรณ์ เช่น ไม่ขีดเขียนบนอุปกรณ์ ทำความ
สะอาด ใช้อุปกรณ์อย่างถูกวิธี 
- การใช้งานอย่างเหมาะสม เช่น จัดท่านั่งให้
ถูกต้อง การพักสายตาเมื่อใช้อุปกรณ์เป็น
เวลานาน ระมัดระวังอุบัติเหตุจากการใช้งาน 

- 
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คำอธิบายรายวิชา 
  

ว 11101 วิทยาศาสตร์        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1          เวลา 80 ชั่วโมง 

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

  ศึกษา วิเคราะห์ พืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณต่างๆ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต 
ของสัตว์ในบริเวณที่อาศัยอยู่ ระบุลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ สัตว์และพืช รวมทั้ง 
การทำหน้าที่ร่วมกันของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ อธิบายสมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุที่ใช้ทำวัตถุซึ่งทำจากวัสดุ
ชนิดเดียวหรือหลายชนิดประกอบกัน ชนิดของวัสดุและจัดกลุ่มวัสดุตามสมบัติที่สังเกต การเกิดเสียงและทิศ
ทางการเคลื่อนที่ของเสียง ดาวที่ปรากฏบนท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืน และสาเหตุที่มองไม่เห็นดาวส่วน
ใหญ่ในเวลากลางวัน  ลักษณะภายนอกของหินจากลักษณะเฉพาะตัวที่สังเกต  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล การเปรียบเทียบข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
การอธิบาย อภิปราย และการสร้างแบบจำลอง เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ 
มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ 
จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 

  แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์  หรือข้อความ การ
เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ การใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดหมวดหมู่ ค้นหา จัดเก็บ เรียกใช้
ข้อมูล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย และดูแลรักษาอุปกรณ์เบื้องต้น ใช้งานงานอย่างเหมาะสม                  
 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ว 1.1      ป.1/1 , ป.1/2  
มาตรฐาน ว 1.2      ป.1/1 , ป.1/2 
มาตรฐาน ว 2.1      ป.1/1 , ป.1/2 
มาตรฐาน ว 2.3      ป.1/1    
มาตรฐาน ว 3.1      ป.1/1 , ป.1/2  
มาตรฐาน ว 3.2      ป.1/1 
มาตรฐาน ว 4.2      ป.1/1 , ป.1/2 , ป.1/3 , ป.1/4 , ป.1/5   
  
รวม   15  ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชา วิทยาศาสตร์ 1                                                ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
รหัสวิชา  ว 11101                                                      เวลา  80  ชั่วโมง / ปี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
เนื้อหา 

จำนวน
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

1. ตัวเรา พืชและสัตว์ ว 1.1 ป1/1  
ว 1.1 ป1/2 

-พืชและสตัว์ท่ีอาศัยอยู่บริเวณต่างๆ 
-สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์
ในบริเวณท่ีอาศัยอยู่ 

12 10 

2. พืชและสัตว์ใน
ท้องถิ่น 

ว 1.2 ป1/1 
 
 
 
ว 1.2 ป1/2 

-ลักษณะและหน้าท่ีของส่วนต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ 
สัตว์และพืช 
-การทำหน้าที่ร่วมกันของส่วนต่างๆของร่างกาย
มนุษย์ในการทำกิจกรรมต่างๆ 
-ความสำคัญของส่วนต่างๆของร่างกายตนเอง และ
การดูแลส่วนต่างๆอย่างถูกต้องให้ปลอดภัย 

12 10 

3. วัสดุและการเกิด
เสียง 

ว 2.1 ป1/1  
 
ว 2.1 ป1/2 
ว 2.3 ป1/1 

-สมบัติท่ีสังเกตได้ของวัสดุท่ีใช้ทำวัตถุ ซึ่งทำจากวัสดุ
ชนิดเดียวหรือหลายชนิดประกอบกัน 
-ชนิดของวัสดุและจัดกลุ่มวัสดุตามสมบัติท่ีสังเกตได้ 
-การเกิดเสียงและทิศทางการเคลื่อนท่ีของเสียง 

18 10 

4. หินและท้องฟ้า ว 3.1 ป1/1  
 
ว 3.1 ป1/2 
ว 3.2 ป1/1 

-ดาวท่ีปรากฏบนท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืน 
-สาเหตุท่ีมองไม่เห็นดาวส่วนใหญ่ในเวลากลางวัน 
-ลักษณะภายนอกของหิน 

18 10 

5. วิทยาการคำนวณ  ว 4.2 ป1/1  
 
ว 4.2 ป1/2  
 
ว 4.2 ป1/3  
 
ว 4.2 ป1/4    
ว 4.2 ป1/5 

-การแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้การลองผิดลองถูก การ
เปรียบเทียบ 
-ขั้นตอนการทำงานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้
ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ 
-การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์  
หรือสื่อ 
-การใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดเก็บ เรียกใชข้อ้มูล 
-การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย และดูแล
รักษาอุปกรณ์เบ้ืองต้น 

20 20 

รวม 15  80 60 
คะแนนระหว่างเรียน 60 
คะแนนสอบกลางปี 10 
คะแนนสอบปลายปี 30 

รวมคะแนนทั้งปี 100 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 
ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลางและสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

 

สาระท่ี  1  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
มาตรฐาน ว 1.1  เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและ 

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การ
เปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากรปัญหาและผลกระทบที่มีต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
- - - - 

 

สาระท่ี  1  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
มาตรฐาน ว 1.2  ข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารผ่านเซลล์ความสัมพันธ์ 

ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์
ของโครงสร้าง และหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กันรวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการ
เรียนรู้ท้องถิน่ 

ป.2 ว 1.2 ป 2/1 ระบุว่า
พืชต้องการแสงและน้ำ
เพ่ือการเจริญ เติบโต 
โดยใช้ข้อมูลจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

- พืชต้องการน้ำ แสง เพื่อการเจริญเติบโต 
 
 
 
 
 

- พืชจากแหล่ง
ต่าง ๆ ใน
ท้องถิ่น 

 

ว 1.2 ป 2/2 ตระหนัก
ถึงความจำเป็นที่พืชต้อง
ได้รับน้ำและแสงเพื่อ
การเจริญเติบโต โดย
ดูแลพืชให้ได้ รับสิ่ง
ดังกล่าวอย่างเหมาะสม 
ว 1.2 ป 2/3 สร้าง
แบบจำลองที่
บรรยายวัฏจักรชีวิตของ
พืชดอก 

- พืชดอกเม่ือเจริญเติบโตและมีดอก ดอกจะมี การสืบพันธุ์
เปลี่ยนแปลงไปเป็นผล ภายในผลมีเมล็ด เมื่อเมล็ดงอก ต้นอ่อน
ที่อยู่ภายในเมล็ดจะเจริญ เติบโตเป็นพืชต้นใหม ่พืชต้นใหม่จะ
เจริญเติบโต ออกดอกเพ่ือสืบพันธุ์มีผลต่อไปได้อีกหมุนเวียน
ต่อเนื่องเป็นวัฏจักรชีวิตของพืชดอก 
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สาระท่ี  1  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
มาตรฐาน ว  1.3  เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม  
                       การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและ 
                       วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ป.2 ว 1.3 ป 2/1เปรียบเทียบ

ลักษณะของสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งไม่มีชีวิต จากข้อมูลที่
รวบรวมได้ 

- สิ่งที่อยู่รอบตัวเรามีทั้งท่ีเป็นสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งไม่มีชีวิต สิ่งมีชีวิตต้องการอาหาร มีการ
หายใจ เจริญเติบโต ขับถ่าย เคลื่อนไหว 
ตอบสนองต่อสิ่งเร้า และสืบพันธุ์ได้ลูกที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่ ส่วนสิ่งไม่มีชีวิต
จะไม่มีลักษณะดังกล่าว 

-สิ่งมีชีวิต และ
สิ่งไม่มีชีวิตในท้องถิ่น 
บริเวณต่าง ๆ  

 

สาระท่ี 2  วิทยาศาสตร์กายภาพ 
มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับ 

โครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของ
สสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ป.2 ว 2.1 ป 2/1 เปรียบเทียบ

สมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุโดย
ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และ
ระบุการนำสมบัติการดูดซับน้ำ
ของวัสดุไปประยุกต์ใช้ ในการ
ทำวัตถุในชีวิตประจำวัน 

- วัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติการดูดซับน้ำ
แตกต่างกัน จึงนำไปทำวัตถุเพ่ือใช้
ประโยชน์ได้แตกต่างกัน เช่น ใช้ผ้ำที่ดูด
ซับน้ำได้มากทำผ้ำเช็ดตัว ใช้พลาสติก ซึ่ง
ไม่ดูดซับน้ำทำร่ม 

- 

ว 2.1 ป 2/2 อธิบายสมบัติที่
สังเกตได้ของวัสดุที่เกิดจากการ
นำวัสดุมาผสมกัน โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

-  วัสดุบางอย่างสามาถนำมาผสมกันซึ่งทำ
ให้ได้สมบัติที่เหมาะสมเพ่ือนำไปใช้
ประโยชน์ตามต้องการ เช่น แป้งผสม
น้ำตาลและน้ำกะทิ ใช้ทำขนมไทย ปูน
ปลาสเตอร์ผสมเยื่อกระดาษใช้ทำกระปุก
ออมสิน ปูนผสมหิน ทราย และน้ำใช้ทำ
คอนกรีต 
 

- 

ว 2.1 ป 2/3 เปรียบเทียบ
สมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุ เพื่อ
นำมาทำเป็นวัตถุในการใช้งาน

- การนำวัสดุมาทำเป็นวัตถุในการใช้งาน 
ตามวัตถุประสงค์ข้ึนอยู่กับสมบัติของวัสดุ 
วัสดุที่ใช้แล้วอาจนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ตามวัตถุประสงค์ และอธิบาย
การนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้
ใหม่โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 

กระดาษใช้แล้ว อาจนำมาทำเป็นจรวด
กระดาษ ดอกไม้ประดิษฐ์ ถุงใส่ของ เป็น
ต้น  

ป.2 ว 2.1 ป 2/4ตระหนักถึง
ประโยชน์ของการนำวัสดุที่ใช้
แล้วกลับมาใช้ใหม่ โดยการนำ
วัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ 

 - วัสดุในท้องถิ่นที่
สามารถนำมาใช้
ประโยชน์ได้ 

 

สาระท่ี 2  วิทยาศาสตร์กายภาพ 
มาตรฐาน ว 2.2  เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจาวัน ผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่ 

แบบต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์    
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ป.2 ว 2.2 ป 2/1 ทดลองและ

อธิบายแรงที่เกิดจากแม่เหล็ก          
- แม่เหล็กมีแรงดึงดูดหรือผลักระหว่าง
แท่งแม่เหล็ก  รอบแท่งแม่เหล็กมี
สนามแม่เหล็กและสามารถดึงดูดวัตถุท่ี
ทำด้วยสารแม่เหล็ก 

- 

ว 2.2 ป 2/2 อธิบายการนำ
แม่เหล็กมาใช้ประโยชน์              

- แม่เหล็กมีประโยชน์ในการทำของ
เล่น ของใช้ และนำไปแยกสาร
แม่เหล็กออกจากวัตถุอ่ืนได้ 

- 

ว 2.2 ป 2/3 ทดลองและ
อธิบายแรงไฟฟ้าที่เกิดจากการถู
วัตถุบางชนิด  
 

- เมื่อถูวัตถุบางชนิดแล้วนำเข้าใกล้กัน              
จะดึงดูดหรือผลักกันได้ แรงที่เกิดข้ึนนี้
เรียกว่าแรงไฟฟ้า และวัตถุนั้นจะดึงดดู
วัตถุเบา ๆได้ 

- 

 

สาระท่ี 2  วิทยาศาสตร์กายภาพ 
มาตรฐาน ว 2.3  เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ 

ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่ 
เกี่ยวข้องกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทัง้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ป.2 ว 2.3 ป 2/1 บรรยาย

แนวการเคลื่อนที่ของ
- แสงเคลื่อนที่จากแหล่งกำเนิดแสงทุกทิศทาง
เป็นแนวตรง เมือ่มีแสงจากวัตถุมาเข้าตาจะทำให้
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
แสงจากแหล่งกำเนิดแสง 
และอธิบายการมองเห็น
วัตถุจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

 

มองเห็นวัตถนุั้น การมองเห็นวัตถุท่ีเป็น
แหล่งกำเนิดแสง แสงจากวัตถุนั้นจะเข้าสู่ตา
โดยตรงส่วนการมองเห็นวัตถุที่ไม่ใช่แหล่งกำเนิด
แสง 
ต้องมีแสงจากแหล่งกำเนิดแสงไป 

 ว 2.3 ป 2/2 ตระหนัก
ในคุณค่าของความรู้ของ
การมองเห็นโดย
เสนอแนะแนวทางการ
ป้องกันอันตราย จาก
การมองวัตถุท่ีอยู่ใน
บริเวณท่ีมีแสงสว่าง ไม่
เหมาะสม 

กระทบวัตถุแล้วสะท้อนเข้าตา ถ้ามีแสงที่สว่าง 
มาก ๆ เข้าสู่ตาอาจเกิดอันตรายต่อตาได้ จึงต้อง
หลีกเลี่ยงการมองหรือใช้แผ่นกรองแสงที่มี
คุณภาพเมื่อจำเป็น และต้องจัดความสว่างให้
เหมาะสมกบั การทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การ
อ่านหนังสือ การดูจอโทรทัศน์ การใช้โทรศัพท์ 
เคลื่อนที่และแท็บเล็ต 

 

 

สาระท่ี 3  วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 
มาตรฐาน ว 3.1  เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซีดาวฤกษ์  

และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีอวกาศ  
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
- - - - 
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สาระท่ี 3  วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 
มาตรฐาน ว 3.2  เขา้ใจองค์ประกอบ และความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก 

และบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลกรวมทั้งผล
ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม    
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ป.2 ว 2.3 ป 2/1 ระบุ

ส่วนประกอบของดิน และ
จำแนกชนิดของดินโดยใช้
ลักษณะเนื้อดินและการจับตัว
เป็นเกณฑ์ 

- ดินประกอบด้วยเศษหิน ซากพืช
ซากสัตว์ผสมอยู่ในเนื้อดิน มีอากาศ
และน้ำแทรกอยู่ตามช่องว่าง ในเนื้อ
ดิน ดินจำแนกเป็น ดินร่วน ดิน
เหนียว และ ดินทราย ตามลักษณะ
เนื้อดินและการจับตัวของดินซึ่งมีผล
ต่อการอุ้มน้ำที่แตกต่างกัน  
- ดินแต่ละชนิดนำไปใช้ประโยชน์ได้
แตกต่างกัน ตามลักษณะและสมบัติ
ของดิน 

- ลักษณะของดินจากแหล่ง
ต่าง ๆ   
- ดินในท้องถิ่น และการ
นำไปใช้ประโยชน์  

ว 2.3 ป 2/2อธิบายการใช้
ประโยชน์จากดิน จากข้อมูลที่
รวบรวมได้ 

 

สาระท่ี 4  เทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว 4.1 เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพ่ือการดำรงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  และศาสตร์อ่ืน ๆ เพ่ือแก้ปัญหา หรือ
พัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
- - - - 

 
สาระท่ี 4  เทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว 4.2  เขา้ใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็น 

ระบบใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ป.2 ว 4.2 ป 2/1 แสดงลำดับ

ขั้นตอนการทำงาน หรือ การ
แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ 

- การแสดงขัน้ตอนการแก้ปัญหาทำได้โดยการ
เขียน บอกเล่า วาดภาพ หรือใช้สัญลักษณ์  
- ปัญหาอย่างง่าย เช่น เกมตัวต่อ  

- 



26 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
สัญลักษณ์ หรือข้อความ 6-12 ชิ้น การแตง่ตัวมาโรงเรียน 
ว 4.2 ป 2/2 เขียนโปรแกรม
อย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือ
สื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดของ
โปรแกรม 

- ตัวอย่างโปรแกรม เช่น เขียนโปรแกรมสั่งให้ 
ตัวละครทำงานตามท่ีต้องการ และตรวจสอบ
ข้อผิดพลาด ปรับแก้ไขให้ได้ผลลัพธ์ตามท่ี
กำหนด  
- การตรวจหาข้อผิดพลาดทำได้โดยตรวจสอบ
คำสั่งที่แจ้งข้อผิดพลาด หรือหากผลลัพธ์ไม่
เป็นไปตามที่ต้องการให้ตรวจสอบการทำงานที
ละคำสั่ง 
 ซอฟต์แวร์ หรือสื่อที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม 
เช่น ใช้บัตรคำสั่งแสดงการเขียนโปรแกรม, 
Code.org 

 

ว 4.2 ป 2/3 ใช้เทคโนโลยีใน
การสร้าง จัดหมวดหมู่ ค้นหา 
จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์ 

-  การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น เช่น การเข้า
และออกจากโปรแกรม การสร้างไฟล์ การ
จัดเก็บ การเรียกใช้ไฟล์ กรแก้ไขตกแต่งเอกสาร 
ทำได้ ในโปรแกรม เช่น โปรแกรมประมวลคำ 
โปรแกรมกราฟิก โปรแกรมนำเสนอ  
- การสร้าง คัดลอก ย้าย ลบ เปลี่ยนชื่อ จัด
หมวดหมู่ไฟล์และโฟลเดอร์อย่างเป็นระบบจะ
ทำให้เรียกใช้ ค้นหำข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว 

 

ป.2 ว 4.2 ป 2/4 ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างปลอดภัย ปฏิบัติ
ตามข้อตกลงในการใช้
คอมพิวเตอร์ร่วมกัน ดูแลรักษา
อุปกรณ์เบื้องต้น ใช้งานอย่าง
เหมาะสม 

- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 
เช่น รู้จักข้อมูลส่วนตัว อันตรายจากการ
เผยแพร่ข้อมูลส่วนตัว และไม่บอกข้อมูลส่วนตัว
กับบุคคลอ่ืนยกเว้นผู้ปกครอง หรือครู แจ้ง
ผู้เกี่ยวข้องเมือ่ต้องการ ความช่วยเหลือเกี่ยวกับ
การใช้งาน 
- ข้อปฏิบัติในการใช้งานและการดูแลรักษา
อุปกรณ์ เช่น ไม่ขีดเขียนบนอุปกรณ์ ทำความ
สะอาด ใช้อุปกรณ์อย่างถูกวิธี  
- การใช้งานอย่างเหมาะสม เช่น จัดท่านั่งให้
ถูกต้อง การพักสายตาเมื่อใช้อุปกรณ์เป็น
เวลานาน ระมัดระวังอุบัติเหตุจากการใช้งาน 
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คำอธิบายรายวิชา 
  

ว 12101 วิทยาศาสตร์          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2           เวลา    80  ชั่วโมง 

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

ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการแสงและน้ำเพ่ือการเจริญเติบโตของพืช วัฏจักรชีวิตของพืชดอก 
ลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต สมบัติของวัสดุ สมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุที่เกิดจากการนำวัสดุมาผสมกัน และ
การนำสมบัติของวัสดุไปประยุกต์ใช้ในการทำวัตถุในชีวิตประจำวัน ประโยชน์ของการนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ 
การเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกำเนิดแสง การมองเห็นวัตถุ อันตรายจากการมองวัตถุท่ีอยู่ในบริเวณที่มีแสงสว่างไม่
เหมาะสม โดยเสนอแนะแนวทางการป้องกันอันตราย ส่วนประกอบของดิน ชนิดของดินโดยใช้ลักษณะเนื้อดินและ
การจับตัวเป็นเกณฑ์  การใช้ประโยชน์จากดิน   โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การ
สำรวจ ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล การเปรียบเทียบข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์  การอธิบาย  อภิปราย  และ
การสร้างแบบจำลอง เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และ
ค่านิยมที่เหมาะสม 

 

แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ  
การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ การใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดหมวดหมู่ ค้นหา 

จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย และดูแลรักษาอุปกรณ์เบื้องต้น ใช้งานงานอย่าง
เหมาะสม 

 
 
รหัสตัวชี้วัด  
มาตรฐาน  ว 1.2   ป.2/1, ป.2/2 , ป.2/3  
มาตรฐาน  ว 1.3   ป.2/1 
มาตรฐาน  ว 2.1   ป.2/1, ป.2/2 , ป.2/3 , ป.2/4 
มาตรฐาน  ว 2.3   ป.2/1 , ป.2/2 
มาตรฐาน  ว 3.2   ป.2/1 , ป.2/2 
มาตรฐาน  ว 4.2   ป.2/1 , ป.2/2 , ป.2/3 , ป.2/4   
 
รวม   16   ตัวชี้วัด 
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โครงสรา้งรายวิชา 
รายวิชา วิทยาศาสตร์ 2                                                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
รหัสวิชา  ว12101                                                       เวลา  80  ชั่วโมง / ปี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐาน/

ตัวช้ีวัด 
เนื้อหา 

จำนวน
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

1. วัฏจักรชวีิตของพืช
ดอก 

ว 1.2 ป2/1 
ว 1.2 ป2/2  
 
ว 1.2 ป2/3 

-พืชต้องการแสงและน้ำเพ่ือการ
เจริญเติบโต 
-ความจำเป็นที่พืชต้องได้รับน้ำและแสง
เพ่ือการเจริญเติบโต 
-วัฎจักรชีวิตของพืชดอก 

14 14 

2. สิ่งมีชีวิตและ
สิ่งไม่มีชีวิต 

ว 1.3 ป2/1  -ลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต 8 5 

3. ธรรมชาติของสสาร ว 2.1 ป2/1  
 
 
ว 2.1 ป2/2  
 
ว 2.1 ป2/3      
 
 
ว 2.1 ป2/4 

-สมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุ และการนำ
สมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุไปประยุกต์ใช้
ในการทำวัตถุในชีวิตประจำวัน 
-สมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุที่เกิดจากการนำ
วัสดุมาผสมกัน 
-สมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุเพ่ือนำมาทำ
เป็นวัตถุในการใช้งาน และการนำวัสดุที่ใช้
แล้วกลับมาใช้ใหม่ 
-ประโยชน์ของการนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมา
ใช้ใหม่ 

18 15 

4. แสงและการเคลื่อนที่ ว 2.3 ป2/1  
 
ว 2.3 ป2/2 

แสงและการเคลื่อนที่ของแสงจาก
แหล่งกำเนิดแสง  
-การมองเห็นวัตถุและอันตรายจากการ
มองวัตถุที่อยู่ในบริเวณท่ีมีแสงสว่างไม่
เหมาะสม 

10 8 

5. ดิน ว 3.2 ป2/1  
 
ว 3.2 ป2/2 

-ส่วนประกอบของดิน และจำแนกชนิด
ของดนิโดยใช้ลักษณะเนื้อดินและการจับ
ตัวเป็นเกณฑ์ 
-การใช้ประโยชน์จากดิน 
 
 
 

10 8 
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ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐาน/

ตัวชีวั้ด 
เนื้อหา 

จำนวน
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

6. วิทยาการคำนวณ  ว 4.2 ป2/1  
 
ว 4.2 ป2/2  
 
ว 4.2 ป2/3  
 
ว 4.2 ป/4    
 

-ขั้นตอนการทำงานหรือการแก้ปัญหาอย่าง
ง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ 
-การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้
ซอฟต์แวร์ หรือสื่อ 
-การใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดหมวดหมู่ 
ค้นหา จัดเก็บ และเรียกใช้ข้อมูล 
-การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 
และดูแลรักษาอุปกรณ์เบื้องต้น 

20 10 

รวม 15  80 60 
คะแนนระหว่างเรียน 60 

คะแนนสอบกลางปี 10 
คะแนนสอบปลายปี 30 

รวมคะแนนทั้งปี 100 
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ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3 
ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลางและสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

 

สาระท่ี  1  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
มาตรฐาน ว 1.1  เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและ 

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การ
เปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากรปัญหาและผลกระทบที่มีต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 
- - - - 

 

สาระท่ี  1  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
มาตรฐาน ว 1.2  เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารผ่านเซลล์ความสัมพันธ์ของ
โครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และ
หน้าทีข่องอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทางานสัมพันธ์กันรวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ป.3 ว 1.2 ป 3/1 บรรยายสิ่งที่

จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และการ
เจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์ 
โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ 

- มนษุย์และสัตว์ต้องการอาหาร น้ำ 
และอากาศ เพ่ือการดำรงชีวิตและ
การเจริญเติบโต 

- การดำรงชีวิตและการ
เจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต
ในท้องถิ่น  

ว 1.2 ป 3/2 ตระหนักถึง
ประโยชน์ของอาหาร น้ำ และ
อากาศ โดยการดูแลตนเองและ
สัตว์ให้ได้รับ สิ่งเหล่านี้อย่าง
เหมาะสม 

- อาหารช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและ
เจริญเติบโต น้ำช่วยให้ร่างกาย
ทำงานได้อย่างปกติ อากาศใช้ ใน
การหายใจ 

- 

ว 1.2 ป 3/3 สร้างแบบจำลองที่
บรรยายวัฏจักรชีวิต ของสัตว์ 
และเปรียบเทียบวัฏจักรชีวิตของ
สัตว์ บางชนิด 

- สัตว์เมื่อเป็นตัวเต็มวัยจะสืบพันธุ์มี
ลูก เมื่อลูกเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัย
ก็สืบพันธุ์มีลูกต่อไปได้อีกหมุนเวียน
ต่อเนื่องเป็นวัฏจักรชีวิตของสัตว์ ซึ่ง
สัตว์ แต่ละชนิด เช่น ผีเสื้อ กบ ไก่ 
มนุษย์จะมีวัฏจักรชีวิตที่เฉพาะ และ
แตกต่างกัน 

- 

ว 1.2 ป ¾ ตระหนักถึงคุณค่า
ของชีวิตสัตว์ โดยไม่ทำให้วัฏจักร
ชีวิตของสัตว์เปลี่ยนแปลง 

- 
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สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
มาตรฐาน ว 1.3  เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม  

การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมทีม่ีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
- - - - 

 

สาระท่ี 2  วิทยาศาสตร์กายภาพ 
มาตรฐาน ว 2.1  เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับ 

โครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของ
สสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ป.3 ว 2.1 ป 3/1อธิบายว่าวัตถุ

ประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนย่อย ๆ ซึ่ง
สามารถแยกออกจากกันได้และ
ประกอบกันเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้ โดย
ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 

- วัตถอุาจทำจากชิ้นส่วนย่อย ๆ  
ซ่ึงแต่ละชิน้มีลกัษณะเหมือนกันมาประกอบ
เข้าด้วยกัน เมื่อแยกชิ้นส่วนย่อย ๆ แต่ละ
ชิ้นของวัตถุออกจากกัน สามารถนำชิ้นส่วน
เหล่านั้นมาประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้ เช่น 
กำแพงบ้านมีก้อนอิฐหลาย ๆ ก้อน 
ประกอบเข้าด้วยกัน และสามารถนำก้อนอิฐ
จากำแพงบ้านมาประกอบเป็นพื้นทางเดิน
ได้ 

- 

ว 2.1 ป 3/2 อธิบายการ
เปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อทำให้ร้อน
ขึ้นหรือทำให้เย็นลง โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

- เมื่อให้ความร้อนหรือทำให้วัสดุร้อนขึ้น 
และเม่ือ ลดความร้อนหรือทำให้วัสดุเย็นลง 
วัสดุจะเกิด การเปลี่ยนแปลงได้ เช่น สี
เปลี่ยน รูปร่างเปลี่ยน 

- 

ว 2.2 ป 3/1 ระบุผลของแรงที่มี
ต่อการเปลี่ยนแปลง การเคลื่อนที่
ของวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 

- การดึง หรือการผลัก เป็นการออกแรง
กระทำต่อวัตถุ แรงมีผลต่อการเคลื่อนที่ของ
วัตถุ แรงอาจทำให้วัตถุเกิดการเคลื่อนที่โดย
เปลี่ยนตำแหน่งจากที่หนึ่ง ไปยังอีกที่หนึ่ง - 
- การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ 
ได้แก่ วัตถุที่อยู่นิ่งเปลี่ยนเป็นเคลื่อนที่ วัตถุ
ที่กำลังเคลื่อนที่เปลี่ยนเป็นเคลื่อนที่เร็วขึ้น
หรือช้ำลงหรือหยุดนิ่ง หรือเปลี่ยนทิศ
ทางการเคลื่อนที่ 
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สาระท่ี 2  วิทยาศาสตร์กายภาพ 
มาตรฐาน ว 2.2  เขา้ใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทาต่อวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่ 
  แบบต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการ

เรียนรู้ท้องถิ่น 
ป.3 ว 2.2 ป 3/1 ระบุผล

ของแรงที่มีต่อการ
เปลี่ยนแปลง การ
เคลื่อนที่ของวัตถุจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

- การดึง หรือการผลัก เป็นการออกแรงกระทำต่อวัตถุ แรง
มีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุ แรงอาจทำให้วัตถุเกิดการ
เคลื่อนที่โดยเปลี่ยนตำแหน่งจากท่ีหนึ่ง ไปยังอีกท่ีหนึ่ง - - 
การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ ได้แก่ วัตถุที่อยู่นิ่ง
เปลี่ยนเป็นเคลื่อนที่ วัตถุที่กำลังเคลื่อนที่เปลี่ยนเป็น
เคลื่อนที่เร็วขึ้นหรือช้ำลงหรือหยุดนิ่ง หรือเปลี่ยนทิศ
ทางการเคลื่อนที่ 

- 

ว 2.2 ป 3/2
เปรียบเทียบและ
ยกตัวอย่างแรงสัมผัสและ
แรงไม่สัมผัสที่มีผลต่อ
การเคลื่อนที่ของวัตถุ 
โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

การดึงหรือการผลักเป็นการออกแรงที่เกิดจากวัตถุหนึ่ง
กระทำกับอีกวัตถุหนึ่ง โดยวัตถุท้ังสองอาจสัมผัสหรือไม่ต้อง
สัมผัสกัน เช่น การออกแรงโดยใช้มือดึงหรือการผลักโต๊ะให้
เคลื่อนที่เป็นการออกแรงที่วัตถุต้องสัมผัสกัน แรงนี้จึงเป็น
แรงสัมผัส ส่วนการที่แม่เหล็กดึงดูดหรือผลักระหว่าง
แม่เหล็กเป็นแรงที่เกิดขึ้นโดยแม่เหล็กไม่จำเป็นต้องสัมผัส
กัน แรงแม่เหล็กนี้จึงเป็นแรงไม่สัมผัส 

 

ว 2.2 ป 3/3 จำแนก
วัตถุโดยใช้การดึงดูดกับ
แม่เหล็ก เป็นเกณฑ์จาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

- แม่เหล็กสามารถดึงดูดสารแม่เหล็กได้ 
 - แรงแม่เหล็กเป็นแรงที่เกิดขึ้นระหว่างแม่เหล็ก กับสาร
แม่เหล็ก หรือแม่เหล็กกับแม่เหล็ก แม่เหล็ก มี 2 ขั้วคือ ขั้ว
เหนือและขั้วใต้ ขั้วแม่เหล็กชนิดเดียวกันจะผลักกัน ต่าง
ชนิดกันจะดึงดูดกัน 
 

- 

ว 2.2 ป 3/4 ระบุ
ขั้วแม่เหล็กและพยากรณ์
ผลที่เกิดขึน้ระหว่าง
ขั้วแม่เหล็กเมื่อนำมาเข้า
ใกล้กันจากหลักฐานเชิง
ประจกัษ์ 
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สาระท่ี 2  วิทยาศาสตร์กายภาพ 
มาตรฐาน ว 2.3  เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ 

ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ป.3 ว 2.3 ป 3/1 ยกตัวอย่าง

การเปลี่ยนพลังงานหนึ่งไป
เป็นอีกพลังงานหนึ่งจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

- พลังงานเป็นปริมาณท่ีแสดงถึงความสามารถ ใน
การทำงาน พลังงานมีหลายแบบ เช่น พลังงานกล 
พลังงานไฟฟ้า พลังงานแสง พลังงานเสียง และ
พลังงานความร้อน โดยพลังงานสามารถเปลี่ยน
จากพลังงานหนึ่งไปเป็นอีกพลังงานหนึ่งได้ เช่น 
การถูมือจนรู้สึกร้อน เป็นการเปลี่ยนพลังงานกล
เป็นพลังงานความร้อน แผงเซลล์สุริยะเปลี่ยน
พลังงานแสง เป็นพลังงานไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้า
เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานอ่ืน 

- 

 ว 2.3 ป 3/2 บรรยายการ
ทำงานของเครื่องกำเนิด
ไฟฟ้าและระบุแหล่ง
พลังงานในการผลิตไฟฟ้า 
จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 

- ไฟฟ้าผลิตจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซึ่งใช้พลังงาน
จากแหล่งพลังงานธรรมชาติหลายแหล่ง เช่น 
พลังงานจากลม พลังงานจากน้ำ พลังงานจากแก๊ส
ธรรมชำติ 

- 

 ว 2.3 ป 3/3 ตระหนักใน
ประโยชน์และโทษของไฟฟ้า 
โดยนำเสนอวิธีการใช้ไฟฟ้า
อย่างประหยัด และ
ปลอดภัย 

- พลังงานไฟฟ้ามีความสำคัญต่อชีวิตประจำวัน 
การใช้ไฟฟ้านอกจากต้องใช้อย่างถูกวิธี ประหยัด 
และคุ้มค่าแล้ว ยังต้องคำนึงถึงความปลอดภัยด้วย 

- 
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สาระท่ี 3  วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 
มาตรฐาน ว 3.1  เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซีดาวฤกษ์  
                      และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะท่ีส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและการประยุกต์ใช้ 
                      เทคโนโลยอีวกาศ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ป.3 ว 3.1 ป 3/1อธิบายแบบรูปเส้นทาง

การข้ึนและตก ของดวงอาทิตย์โดย
ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 

- คนบนโลกมองเห็นดวงอาทิตย์
ปรากฏขึ้นทางด้านหนึ่งและตกทางอีก
ด้านหนึ่งทุกวัน หมุนเวียนเป็นแบบรูป
ซ้ำ ๆ  
- โลกกลมและหมุนรอบตัวเองขณะ 
โคจรรอบดวงอาทิตย์ ทำให้บริเวณของ
โลกได้รับแสงอาทิตย์ไม่พร้อมกัน โลก
ด้านที่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์จะเป็น
กลางวัน ส่วนด้านตรงข้ามที่ไม่ได้รับ
แสงจะเป็นกลางคืน นอกจากนี้คนบน
โลกจะมองเห็นดวงอาทิตย์ปรากฏขึ้น
ทางด้านหนึ่งซึ่งกำหนดให้เป็นทิศ
ตะวันออก และมองเห็นดวงอาทิตย์ตก
ทางอีกด้านหนึ่ง ซึ่งกำหนดให้เป็นทิศ
ตะวันตก และเมื่อให้ด้านขวามืออยู่
ทางทิศตะวันออก ด้านซ้ายมืออยู่ทาง
ทิศตะวันตก ด้านหน้าจะเป็นทิศเหนือ 
และด้านหลังจะเป็นทิศใต้  
- ในเวลากลางวันโลกจะได้รับพลังงาน
แสงและพลังงานความร้อนจากดวง
อาทิตย์ ทำให้สิ่งมีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ได้ 

- 
- 

ว 3.1 ป 3/2 อธิบายสาเหตุการเกิด
ปรากฏการณ์การข้ึนและตกของดวง
อาทิตย์ การเกดิกลางวันกลางคืน 
และการกำหนดทิศ โดยใช้
แบบจำลอง 
ว 3.1 ป 3/3 ตระหนักถึง
ความสำคัญของดวงอาทิตย์ โดย
บรรยายประโยชน์ของดวงอาทิตย์ต่อ
สิ่งมีชีวิต 

- 
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สาระท่ี 3  วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 
มาตรฐาน ว 3.2  เข้าใจองค์ประกอบ และความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก 
                     และบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลกรวมทั้ง 
                     ผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิน่ 

ป.3 ว 3.2 ป 3/1 ระบุส่วนประกอบ
ของอากาศ บรรยายความสำคัญ
ของอากาศ และผลกระทบของ
มลพิษทางอากาศต่อสิ่งมีชีวิต 
จากข้อมูล ที่รวบรวมได้ 

-  อากาศโดยทั่วไปไม่มีสี ไม่มีกลิน่ 
ประกอบด้วย แก๊สไนโตรเจน แก๊ส
ออกซิเจน แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 
แก๊สอื่น ๆ รวมทั้งไอน้ำ และ ฝุ่น
ละออง อากาศมีความสำคัญต่อ
สิ่งมีชีวิต หากส่วนประกอบของ
อากาศไม่เหมาะสม เนื่องจากมีแก๊ส
บางชนิดหรือฝุ่นละอองในปริมาณ
มาก อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต
ชนิดต่าง ๆ จัดเป็นมลพิษ ทาง
อากาศ  
-  แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อลดการ
ปล่อยมลพิษทางอากาศ เช่น ใช้
พาหนะร่วมกัน หรือเลือกใช้
เทคโนโลยีที่ลดมลพิษทางอากาศ 
 

 
- ข้อมูลปัญหา
มลพิษทางอากาศ
ในชุมชน และ
แนวทางแก้ปัญหา  

ว 3.2 ป 3/2 ตระหนักถึง
ความสำคัญของอากาศ โดย
นำเสนอแนวทางการปฏิบัติตนใน
การลด การเกิดมลพิษทางอากาศ 

ว 3.2 ป 3/3 อธิบายการเกิดลม
จากหลักฐานเชิงประจักษ์ 

-  ลม คืออากาศที่เคลื่อนที่ เกิดจาก
ความแตกต่างกันของอุณหภูมิอากาศ
บริเวณท่ีอยู่ใกล้กัน โดยอากาศ
บริเวณท่ีมีอุณหภูมิสูงจะลอยตัว
สูงขึ้น และอากาศบริเวณท่ีมีอุณหภูมิ
ต่ำกว่าจะเคลื่อนเข้าไปแทนที่ 

- ทิศทางลมในเวลา
ต่าง ๆ (เช้า 
กลางวัน ก่อนเลิก
เรียน ในบริเวณต่าง 
ๆ  

ว 3.2 ป ¾ บรรยายประโยชน์
และโทษของลม จากข้อมูลที่
รวบรวมได้ 
 

-ลมสามารถนำมาใช้เป็นแหล่ง
พลังงานทดแทน ในการผลิตไฟฟ้า 
และนำไปใช้ประโยชน์ 

- 
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สาระท่ี 4   เทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว 4.1  เขา้ใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพ่ือการดารงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง 

รวดเร็วใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อ่ืน ๆ เพ่ือแก้ปัญหา 
หรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ทอ้งถิ่น 
- - - - 

 

สาระท่ี 4  เทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว 4.2  เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็น 

ระบบใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ป.3 ว 3.2 ป 3/1แสดง

อัลกอริทึมในการทำงาน 
หรือ การแก้ปัญหา
อย่างง่ายโดยใช้ภาพ 
สัญลักษณ์ หรือ
ขอ้ความ 

- อัลกอริทึมเป็นขั้นตอนท่ีใช้ในการแก้ปัญหา 
- การแสดงอัลกอริทึมทำได้โดยการเขียน บอกเล่า 
วาดภาพ หรือใช้สัญลักษณ์  
- ตัวอย่างปัญหา เช่น เกมเศรษฐี เกมบันไดงู เกม 
Tetris เกม OX การเดินไปโรงอาหาร การทำความ
สะอาดห้องเรียน 

- 

ว 3.2 ป 3/2 เขียน
โปรแกรมอย่างง่าย โดย
ใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ 
และตรวจหำ
ข้อผิดพลาดของ
โปรแกรม 

- การเขียนโปรแกรมเป็นการสร้างลำดับของคำสั่ง ให้
คอมพิวเตอร์ทำงาน  
- ตัวอย่างโปรแกรม เช่น เขียนโปรแกรมท่ีสั่งให้ ตัว
ละครทำงานซ้ำไม่สิ้นสุด  
- การตรวจหาข้อผิดพลาดทำได้โดยตรวจสอบคำสั่งท่ี
แจ้งข้อผิดพลาด หรือหากผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามท่ี
ต้องการให้ตรวจสอบการทำงำนทีละคำสั่ง  
- ซอฟต์แวร์หรือสื่อท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น ใช้
บัตรคำสั่งแสดงการเขียนโปรแกรม, Code.org 

- 

ว 3.2 ป 3/3 ใช้
อินเทอร์เน็ตค้นหา
ความรู ้

- อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ช่วยให้ การ
ติดต่อสื่อสารทำได้สะดวกและรวดเร็ว และ เป็น
แหล่งข้อมูลความรู้ท่ีช่วยในการเรียน และการดำเนิน
ชีวิต  
- เว็บเบราว์เซอร์เป็นโปรแกรมสำหรับอ่านเอกสารบน
เว็บเพจ  
- การสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตทำได้โดยใช้เว็บไซต์
สำหรับสืบค้น และต้องกำหนด  

- 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ป.3 ว 3.2 ป 3/4รวบรวม 

ประมวลผล และนำเสนอ
ข้อมูล โดยใช้ซอฟต์แวร์
ตามวัตถุประสงค์ 

คำค้นที่เหมาะสมจึงจะได้ข้อมูลตามต้องการ  
– ข้อมูลความรู้ เช่น วิธีทำอาหาร วิธีพับกระดาษ 
เป็นรูปต่าง ๆ ข้อมูลประวัติศาสตร์ชาติไทย (อาจ
เป็นความรู้ในวิชาอ่ืน ๆ หรือเรื่องที่เป็นประเด็นที่
สนใจ ในช่วงเวลานั้น) 
-  การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยควรอยู่ใน
การดูแลของครู หรือผู้ปกครอง 
- การรวบรวมข้อมูล ทำได้โดยกำหนดหัวข้อที่
ต้องการ เตรียมอุปกรณ์ในการจดบันทึก  
- การประมวลผลอย่างง่าย เช่น เปรียบเทียบ จัด
กลุ่ม เรียงลำดับ  
- การนำเสนอข้อมูลทำได้หลายลักษณะตาม 
ความเหมาะสม เช่น การบอกเล่า การทำ
เอกสารรายงาน การจัดทำป้ายประกาศ 
- การใช้ซอฟต์แวร์ทำงานตามวัตถุประสงค์ เช่น 
ใช้ซอฟต์แวร์นำเสนอหรือซอฟต์แวร์กรำฟิก สร้าง
แผนภูมิรูปภาพ ใช้ซอฟต์แวร์ประมวลคำ ทำป้าย
ประกาศ หรือเอกสารรายงาน ใช้ซอฟต์แวร์
ตารางทำงานในการประมวลผลข้อมูล 

- 

ว 3.2 ป 
3/5 

5. ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างปลอดภัย 
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการ
ใช้อินเทอร์เน็ต 

- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เช่น 
ปกป้องข้อมูลส่วนตัว  
- ขอความช่วยเหลือจากครู หรือผู้ปกครองเมื่อ
เกิดปัญหาจากการใช้งาน เมื่อพบข้อมูลหรือ
บุคคลที่ทำให้ไม่สบายใจ  
- การปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้อินเทอร์เน็ต 
จะทำให้ไม่เกิดความเสียหายต่อตนเองและผู้อ่ืน 
เช่น ไม่ใช้คำหยาบ ล้อเลียน ด่ำทอ ทำให้ผู้อื่น
เสียหาย หรือเสียใจ 

- 
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คำอธิบายรายวิชา 
  

ว 13101 วิทยาศาสตร์          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3           เวลา 80 ชั่วโมง 

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

 ศึกษา วิเคราะห์ สิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต การเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์ ประโยชน์ 
ของอาหาร น้ำ และอากาศ  การดูแลตนเองและสัตว์อย่างเหมาะสม วัฏจักรชีวิตของสัตว์และคุณค่าของสัตว์ 
ส่วนประกอบของวัตถุ การเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อทำให้ร้อนขึ้นหรือทำให้เย็นลง แรงที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงการ
เคลื่อนที่ของวัตถุ แรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัส แรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ การดึงดูดระหว่างแม่เหล็กกับวัตถุ  
ขั้วแม่เหล็ก การเปลี่ยนพลังงาน การทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และแหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้า ประโยชน์
และโทษของไฟฟ้า วิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย  เส้นทางการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ การเกิด
กลางวันกลางคืน การกำหนดทิศ  ความสำคัญของดวงอาทิตย์ต่อสิ่งมีชีวิต  ส่วนประกอบของอากาศ ความสำคัญ
ของอากาศ  ผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อสิ่งมีชีวิต การปฏิบัติตนในการลดมลพิษทางอากาศ การเกิดลม  
ประโยชน์และโทษของลม  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การ
สืบค้นข้อมูล การเปรียบเทียบข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ การอธิบาย อภิปราย และ 
การสร้างแบบจำลอง เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถใน 
การตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ ในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 

 ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา แสดงอัลกอริทึมในการทำงาน แก้ปัญหาอย่างง่าย โดยใช้ภาพ 
สัญลักษณ์หรือข้อความ  เขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือสื่อ  ตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไข  ใช้
อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ รวบรวม  ประเมิน นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ  
 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ว 1.2   ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3 , ป.3/4  
มาตรฐาน ว 2.1   ป.3/1 , ป.3/2   
มาตรฐาน ว 2.2   ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3, ป.3/4 
มาตรฐาน ว 2.3   ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3 
มาตรฐาน ว 3.1   ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3   
มาตรฐาน ว 3.2   ป.3/1 , ป.3/2, ป.3/3 , ป.3/4  
มาตรฐาน ว 4.2   ป.3/1 , ป.3/2, ป.3/3 , ป.3/4, ป3/5 
 
รวม   25   ตัวชี้วัด 



39 
 

โครงสร้างรายวิชา 
 

รายวิชา วิทยาศาสตร์ 3                                              ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
รหัสวิชา  ว13101                                                      เวลา  80  ชัว่โมง / ปี 
                                                          

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐาน/

ตัวช้ีวัด 
เนื้อหา 

จำนวน
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

1. วัฏจักรชวีิตของ
สัตว์ 

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

-สิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและ 
การเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์ 
-ประโยชน์ของน้ำและอาหาร 
-วัฏจักรชีวิตสัตว ์ คุณค่าของสัตว์ 

10 9 

2. วัสดุรอบตัว ว 2.1 ป3/1 
ว 2.1 ป3/2  

-ส่วนประกอบของวัตถุ 
-การเปลี่ยนแปลงของวัสดุ 

8 5 

3. ธรรมชาติของแรง ว 2.2 ป3/1 
ว 2.2 ป3/2  
ว 2.2 ป3/3 
ว 2.2 ป3/4 

-แรงที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง 
-การเคลื่อนที่ของวัตถุ 
-การดึงดูดกับแม่เหล็ก 
-ขั้วแม่เหล็ก 

10 8 

4. พลังงานและไฟฟ้า ว 2.3 ป3/1 
ว 2.3  ป
3/2,  
ว 2.3 ป3/3        

-การเปลี่ยนแปลงพลังงาน 
-เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 
-แหล่งพลังงานไฟฟ้า 
-ประโยชน์และโทษของไฟฟ้า 
-วิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด 

10 10 

5. ปรากฏการณ์
ธรรมชาติ 

ว 3.1 ป3/1 
ว 3.1 ป3/2 
ว 3.1 ป3/3        

-การข้ึนและตกของดวงอาทิตย์ 
-การเกิดกลาวันกลางคืน 
-การกำหนดทิศ 

10 8 

6. อากาศ ว 3.2 ป3/1 
ว 3.2 ป3/2  
ว 3.2 ป3/3 
ว 3.2 ป3/4 

-ส่วนประกอบของอากาศ 
-ตวามสำคัญของอากาศ 
-ผลกระทบของมลพิษ 
-การเกิดลม 
-ประโยชน์และโทษของลม 

12 10 
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ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐาน/

ตัวช้ีวัด 
เนื้อหา 

จำนวน
(ชัว่โมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

7. วิทยาการคำนวณ  ว 4.2 ป3/1 
ว  4 . 2   ป
3/2, 
ว 4.2 ป3/3 
ว 4.2 ป3/4 
ว 4.2 ป3/5 

-แสดงอัลกอริทึมในการทำงานแก้ปัญหา 
-เขียนโปรแกรมอย่างง่าย 
-การใช้อินเทอร์เน็ต 
-การใช้ซอฟแวร์นำเสนอข้อมูล 
-การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย 
 

20 10 

รวม 25  80 60 
คะแนนระหว่างเรียน 60 
คะแนนสอบกลางปี 10 
คะแนนสอบปลายปี 30 

รวมคะแนนทั้งปี 100 
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ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลางและสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

สาระท่ี  1  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
มาตรฐาน ว 1.1  เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพนัธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและ 

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การ
เปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากรปัญหาและผลกระทบที่มีต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิน่ 
- - - - 

 
สาระท่ี 1  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
มาตรฐาน ว 1.2  เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารผ่านเซลล์ความสัมพันธ์ 

ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์
ของโครงสร้าง และหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กันรวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 
ป.4 ว 1.2 ป 4/1 บรรยายหน้าที่

ของราก ลำต้น ใบ และดอกของ
พืชดอกโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ 

- ส่วนต่าง ๆ ของพืชดอกทำหน้าที่
แตกต่างกัน  
- รากทำหน้าที่ดูดน้ำและแร่ธาตุขึ้น
ไปยังลำต้น  
- ลำต้นทำหน้าที่ลำเลียงน้ำต่อไปยัง
ส่วนต่าง ๆ ของพืช  
- ใบทำหน้าที่สร้างอาหาร อาหารที่
พืชสร้างข้ึนคือน้ำตาลซึ่งจะ
เปลี่ยนเป็นแป้ง 
- ดอกทำหน้าที่สืบพันธุ์ 
ประกอบด้วยส่วนประกอบต่าง ๆ 
ได้แก่ กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรเพศ
ผู้ และเกสรเพศเมีย ซึ่งส่วนประกอบ
แต่ละส่วนของดอก ทำหน้าที่
แตกต่างกัน 

 
- พืชที่พบในบริเวณต่าง 
ๆ เช่น ใกล้โรงเรียน ริม
ทะเล ฯลฯ ได้แก่  
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สาระท่ี 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
มาตรฐาน ว 1.3  เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม 

การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ป.4 ว 1.3 ป 4/1จำแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้

ความเหมือนและ ความแตกต่างของ
ลักษณะของสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่มพืช 
กลุ่มสัตว์ และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์ 

- สิ่งมีชีวิตมีหลายชนิด สามารถ
จัดกลุ่มได้โดยใช้ ความเหมอืน
และความแตกต่างของลักษณะ
ต่าง ๆ เช่น กลุ่มพืชสร้างอาหาร
เองได้ และเคลื่อนที่ด้วยตนเอง
ไม่ได้ กลุ่มสัตว์กินสิ่งมีชีวิตอ่ืนเป็น
อาหารและเคลื่อนที่ได้ กลุ่มท่ี
ไม่ใช่พืชและสัตว์ เช่น เห็ด รา 
จลุินทรีย์ 

- สิ่งมีชีวิตที่พบ
บริเวณโรงเรียน 
ชุมชนโดยรอบ 
และอ่ืน ๆ 

ว 1.3 ป 4/2 จำแนกพืชออกเป็นพืช
ดอกและพืชไม่มีดอก โดยใช้การมีดอก
เป็นเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูล ที่รวบรวมได้ 

-  การจำแนกพืช สามารถใช้การ
มีดอกเป็นเกณฑ์ ในการจำแนก 
ได้เป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอก  

- ข้อมูลพืช และ
สัตว์ ที่พบใน
บริเวณโรงเรียน 
ชุมชนโดยรอบ 
และอ่ืน ๆ 

- 

ว 1.3 ป 4/3จำแนกสัตว์ออกเป็นสัตว์
มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูก
สันหลัง โดยใช้การมีกระดูกสันหลัง
เป็นเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ 

-การจำแนกสัตว์ สามารถใช้การมี
กระดูกสันหลัง เป็นเกณฑ์ในการ
จำแนก ได้เป็นสัตว์มีกระดูกสัน
หลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 
- สัตว์มีกระดูกสันหลังมีหลาย
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มปลา กลุ่มสัตว์
สะเทินน้ำสะเทินบก กลุ่ม
สัตว์เลื้อยคลาน กลุ่มนก และ
กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ซึ่งแต่
ละกลุ่มจะมีลักษณะเฉพาะที่
สังเกตได้ 

ว 1.3 ป 4/4บรรยายลักษณะเฉพาะ
ที่สังเกตได้ของสัตว์มีกระดูกสันหลังใน
กลุ่มปลา กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 
กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน กลุ่มนก และกลุ่ม
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม และ
ยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในแต่ละกลุ่ม 
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สาระท่ี 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ 
มาตรฐาน ว 2.1  เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับ 

โครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของ
สสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี  

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ป.4 ว 2.1 ป 4/1 เปรียบเทียบสมบัติทาง

กายภาพด้านความแข็ง สภาพยืดหยุ่น 
การนำความร้อน และการนำไฟฟ้าของ
วัสดุโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์จาก
การทดลองและระบุการนำสมบัติเรื่อง
ความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การนำความ
ร้อน และการนำไฟฟ้าของวัสดุไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน ผ่านกระบวนกำรออก
แบบชิ้นงาน 

- วัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติทาง
กายภาพแตกต่างกัน วัสดุที่มีความ
แข็งจะทนต่อแรงขดูขดี วัสดุที่มี 
สภาพยืดหยุ่นจะเปลี่ยนแปลง
รูปร่างเมื่อมีแรงมากระทำและกลับ
สภาพเดิมได้ วัสดุที่นำความร้อนจะ
ร้อนได้เร็วเมื่อได้รับความร้อน และ
วัสดุที่นำไฟฟ้าได้ จะให้ 
กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ ดังนั้นจึง
อาจนำสมบัติต่าง ๆ มาพิจารณา
เพ่ือใช้ในกระบวนการออกแบบ
ชิ้นงานเพือ่ใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวัน 

- วัสดุ/อุปกรณ์
ต่าง ๆ   

ว 2.1 ป 4/2 แลกเปลี่ยนความคดิกับ
ผู้อื่นโดยการอภิปรายเกี่ยวกับสมบัติ
ทางกายภาพของวัสดุอย่างมีเหตุผล
จากการทดลอง 
ว 2.1 ป 4/3 เปรียบเทียบสมบัติของ
สสารทั้ง 3 สถานะ จากข้อมูลที่ได้จาก
การสังเกต มวล การต้องการที่อยู่ 
รูปร่างและปริมาตรของสสาร 

- วัสดุเป็นสสารเพราะมีมวลและ
ต้องการที่อยู่ สสารมีสถานะเป็น
ของแข็ง ของเหลว หรือแก๊ส 
ของแข็ง มีปริมาตรและรูปร่างคงที่ 
ของเหลวมีปริมาตรคงที่ แต่มี
รูปร่างเปลี่ยนไปตามภาชนะเฉพาะ
ส่วนที่บรรจุของเหลว ส่วนแก๊สมี
ปริมาตรและรูปร่างเปลี่ยนไปตาม
ภาชนะท่ีบรรจุ 

 

ว 2.1 ป 4/4ใช้เครื่องมือเพ่ือวัดมวล 
และปริมาตรของสสารทั้ง 3 สถานะ 
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สาระท่ี 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ 
มาตรฐาน ว 2.2  เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่ 
  แบบต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งนำความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ป.4 ว 2.2 ป 4/1ระบุผลของ

แรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

-  แรงโน้มถ่วงของโลกเป็นแรงดึงดูดที่
โลกกระทำต่อวัตถุ มีทิศทางเข้าสู่
ศูนย์กลางโลก และเป็นแรงไม่สัมผัส แรง
ดึงดูดที่โลกกระทำกับวัตถุหนึ่ง ๆ ทำให้
วัตถุตกลงสู่พ้ืนโลก และทำให้วัตถุมี
น้ำหนัก วัดน้ำหนักของวัตถุได้จากเครื่อง
ชั่งสปริง น้ำหนักของวัตถุข้ึนกับมวลของ
วัตถุ โดยวัตถุท่ีมีมวลมากจะมีน้ำหนัก 
มาก วัตถุท่ีมีมวลน้อยจะมีน้ำหนักน้อย 

- 

ว 2.2 ป 4/2 ใช้เครื่องชั่ง
สปริงในการวัดน้ำหนัก
ของวัตถุ 

ว 2.2 ป 4/3บรรยาย
มวลของวัตถุที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่
ของวัตถุจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

- มวล คือ ปริมาณเนื้อของสารทั้งหมดที่
ประกอบกันเป็นวัตถุ ซึ่งมีผลต่อความ
ยากง่ายในการเปลี่ยนแปลง 
การเคลื่อนที่ของวัตถุ วัตถุที่มีมวลมาก 
จะเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้ยากกว่า
วัตถุท่ีมีมวลน้อย ดังนั้น มวลของวัตถุ
นอกจากจะหมายถึงเนื้อทั้งหมดของวัตถุ
นั้นแล้วยังหมายถึงการต้านการ
เปลี่ยนแปลง การเคลื่อนที่ของวัตถุนั้น
ด้วย 

- 

สาระท่ี 2  วิทยาศาสตร์กายภาพ 
มาตรฐาน ว 2.3  เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ 

ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ 
ที่เก่ียวข้องกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิน่ 
ป.4 ว 2.3 ป 4/1 จำแนกวัตถุเป็น

ตัวกลางโปร่งใส ตัวกลางโปร่ง
แสง และวัตถุทึบแสง จาก
ลักษณะ การมองเห็นส่ิงต่าง ๆ 
ผ่านวตัถุนั้นเป็นเกณฑ์โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

- เมื่อมองสิ่งต่าง ๆ โดยมีวัตถุต่างชนิดกันมา
กั้นแสง จะทำให้ลักษณะการมองเห็นส่ิงนั้นๆ 
ชัดเจนต่างกัน จึงจำแนกวัตถุท่ีมากั้นออกเป็น
ตัวกลางโปร่งใส ซึ่งทำให้มองเห็นส่ิงต่าง ๆ ได้
ชัดเจน ตัวกลางโปร่งแสงทำให้มองเห็น สิ่ง
ต่าง ๆ ได้ไม่ชัดเจน และ วัตถุทึบแสงทำให้
มองไม่เห็นส่ิงต่าง ๆ นั้น 

- 
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สาระท่ี 3  วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 

มาตรฐาน ว 3.1  เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี
ดาวฤกษ์และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต
และการประยุกต์ใช้ 
เทคโนโลยีอวกาศ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ป.4 ว 3.1 ป 4/1 อธิบายแบบรูปเส้นทาง

การข้ึนและตก ของดวงจันทร์ โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ ์

- ดวงจันทร์เปน็บริวารของโลก โดยดวงจนัทร์
หมุนรอบตัวเอง 
ขณะโคจรรอบโลก ขณะทีโ่ลกก็หมุน รอบตัวเอง
ด้วยเช่นกัน 
การหมุนรอบตัวเองของโลกจากทิศตะวันตกไปทิศ
ตะวันออกใน 
ทิศทางทวนเข็มนาฬิกาเมื่อมองจากข้ัวโลกเหนือ 
ทำให้มองเห็น  
ดวงจันทรป์รากฏข้ึนทางด้านทศิตะวันออกและตก
ทางดา้น 
ทิศตะวันตกหมุนเวียนเป็นแบบรูปซ้ำ ๆ 

- 

ว 3.1 ป 4/2 สร้างแบบจำลองที่
อธิบายแบบรูป การเปลีย่นแปลง
รูปร่างปรากฏของดวงจนัทร์ และ
พยากรณ์รูปร่างปรากฏของดวงจันทร ์

-  ดวงจันทร์เปน็วัตถุที่เปน็ทรงกลม แต่รูปร่าง
ของดวงจันทร์ที ่
มองเห็นหรือรูปร่างปรากฏของดวงจันทรบ์น
ท้องฟ้าแตกต่างกนัไป 
ในแต่ละวนั โดยในแตล่ะวนัดวงจันทร์จะมีรูปรา่ง
ปรากฏเป็นเสี้ยว 
ที่มีขนาดเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องจนเต็มดวง จากนั้น
รูปร่างปรากฏ 
ของดวงจันทร์จะแหว่งและมีขนาดลดลง อย่าง
ต่อเนื่องจนมอง 
ไม่เห็นดวงจันทร์ จากนัน้รูปร่างปรากฏของดวง
จันทร์จะเปน็ 
เสี้ยวใหญ่ขึ้นจนเต็มดวงอีกคร้ัง การเปลี่ยนแปลง
เช่นนี้เปน็แบบรูปซ้ำกนั  
ทุกเดือน 

- 

ว 3.1 ป 4/3 สร้างแบบจำลองแสดง
องค์ประกอบของระบบสุริยะ และ
อธิบายเปรียบเทียบคาบ การโคจรของ
ดาวเคราะห์ต่าง ๆ จากแบบจำลอง 

- ระบบสุริยะเป็นระบบที่มีดวงอาทิตย์เป็น
ศูนย์กลางและมีบริวารประกอบด้วย ดาวเคราะห์
แปดดวงและบริวาร ซึ่งดาวเคราะห์แต่ละดวงมี
ขนาดและระยะห่างจากดวงอาทิตย์แตกต่างกัน 
และยังประกอบด้วย ดาวเคราะห์แคระ ดาว
เคราะห์น้อย  

- 
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สาระท่ี 3  วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 
มาตรฐาน ว 3.2  เข้าใจองค์ประกอบ และความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก 

และบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลกรวมทั้งผล
ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม   

   

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
- - - - 

 

 
สาระท่ี 4  เทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว 4.1 เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพ่ือการดำรงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อ่ืน ๆ เพ่ือแก้ปัญหา หรือ
พัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
- - - - 

 

สาระท่ี 4  เทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว 4.2  เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็น 

ระบบใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม  

 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ป.4 ว 4.2 ป 4/1 ใช้

เหตุผลเชิงตรรกะใน
การแก้ปัญหา การ
อธิบายการทำงาน การ

- การใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นการนำ
กฎเกณฑ์ หรือเงื่อนไขท่ีครอบคลุมทุกกรณีมา
ใช้พิจารณาในการแก้ปัญหา การอธิบายการ
ทำงาน หรือการคาดการณ์ผลลัพธ์  

- 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิน่ 
ป.4  ดาวหาง และวัตถุขนาดเล็กอ่ืนๆ 

 โคจรอยู่รอบดวงอาทิตย์ วัตถุขนาดเล็ก
อ่ืน ๆ เมื่อเข้ามาในชั้น 
บรรยากาศเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของ
โลก ทำให้เกิดเป็นดาวตก 
หรือผีพุ่งไต้และอุกกาบาต 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
คาดการณ์ผลลัพธ์ จาก
ปัญหาอย่างง่าย 

- สถานะเริ่มต้นของการทำงานที่แตกต่างกัน
จะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน  
- ตัวอย่างปัญหา เช่น เกม OX, โปรแกรมท่ีมี 
การคำนวณ, โปรแกรมที่มีตัวละครหลายตัว
และ มีการสั่งงานที่แตกต่าง หรือมีการสื่อสาร
ระหว่างกัน, การเดินทางไปโรงเรียนโดย
วิธีการต่าง ๆ 

ป.4 ว 4.2 ป 4/2 
ออกแบบ และเขียน
โปรแกรมอย่างง่าย 
โดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือ
สื่อ และตรวจหา
ข้อผิดพลาดและแก้ไข 

- การออกแบบโปรแกรมอย่างง่าย เช่น การ
ออกแบบโดยใช้ storyboard หรือการ
ออกแบบอัลกอริทึม  
- การเขียนโปรแกรมเป็นการสร้างลำดับของ
คำสั่ง ให้คอมพิวเตอร์ทำงาน เพ่ือให้ได้
ผลลัพธ์ตาม ความต้องการ หากมีข้อผิดพลาด
ให้ตรวจสอบ การทำงานทีละคำสั่ง เมื่อพบจุด
ที่ทำให้ผลลัพธ์ ไม่ถูกต้อง ให้ทำการแก้ไข
จนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง  
- ตัวอย่างโปรแกรมท่ีมีเรื่องราว เช่น นิทานที่
มี การตอบโต้กับผู้ใช้ การ์ตูนสั้น เล่ากิจวัตร
ประจำวัน ภาพเคลื่อนไหว  
การฝึกตรวจหาข้อผิดพลาดจากโปรแกรมของ
ผู้อื่นจะช่วยพัฒนาทักษะการหาสำเหตุของ
ปัญหาได้ดียิง่ขึน้  
-ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น 
Scratch, logo 

 

ว 4.2 ป 4/3 ใช้
อินเทอร์เน็ตค้นหา
ความรู้ และประเมิน
ความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูล 

- การใช้คำค้นท่ีตรงประเด็น กระชับ จะทำให้
ได้ ผลลัพธ์ท่ีรวดเร็วและตรงตามความต้องการ  
- การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล เช่น 
พิจารณาประเภทของเว็บไซต์  ผู้เขียน วันท่ี
เผยแพร่ข้อมูล การอ้างอิง  
- เมื่อได้ข้อมูลท่ีต้องการจากเว็บไซต์ต่าง ๆ 
จะต้องนำเนื้อหามาพิจารณา เปรียบเทียบ แล้ว
เลือกข้อมูล ท่ีมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กัน  
- การทำรายงานหรือการนำเสนอข้อมูลจะต้อง 
นำข้อมูลมาเรียบเรียง สรุป เป็นภาษาของ
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ตนเอง ท่ีเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและวิธีการ
นำเสนอ 
(บูรณาการกับวิชาภาษไทย) 
 

ป.4 ว 4.2 ป 4/4 รวบรวม 
ประเมิน นำเสนอข้อมูล
และสารสนเทศ โดยใช้
ซอฟต์แวร์ท่ีหลากหลาย 
เพื่อแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวัน 

- การรวบรวมข้อมูล ทำได้โดยกำหนดหัวข้อ ที่
ต้องการ เตรียมอุปกรณ์ในการจดบันทึก 
 - การประมวลผลอย่างง่าย เช่น เปรียบเทียบ 
จัดกลุ่ม เรียงลำดับ การหาผลรวม  
- วิเคราะห์ผลและสร้างทางเลือกที่เป็นไปได้ 
ประเมินทางเลือก (เปรียบเทียบ ตัดสิน)  
- การนำเสนอข้อมูลทำได้หลายลักษณะตาม 
ความเหมาะสม เช่น การบอกเล่า 
เอกสารรายงาน โปสเตอร์ โปรแกรมนำเสนอ  
- การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวัน เช่น การสำรวจเมนูอาหาร
กลางวันโดยใช้ซอฟต์แวร์สร้างแบบสอบถาม
และเก็บข้อมูล ใช้ซอฟต์แวร์ตารางทำงานเพื่อ
ประมวลผลข้อมูล รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
คุณค่าทางโภชนาการและสร้างรายการอาหาร
สำหรับ 5 วัน ใช้ซอฟต์แวร์นำเสนอผลการ
สำรวจ รายการอาหารท่ีเป็นทางเลือก และ
ข้อมูลด้านโภชนาการ 

 

ว 4.2 ป 4/5 ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างปลอดภัย เข้าใจ
สิทธิและหน้าท่ีของตน 
เคารพในสิทธิของผู้อื่น 
แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบ
ข้อมูล หรือบุคคลท่ีไม่
เหมาะสม 

- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 
เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของ
ผู้อื่น เช่น ไม่สร้างข้อความเท็จและส่งให้ผู้อื่น 
ไม่สร้าง ความเดือดร้อนต่อผู้อื่นโดยการส่ง
สแปม ข้อความลูกโซ่ ส่งต่อโพสต์ท่ีมีข้อมูล
ส่วนตัวของผู้อื่น ส่งคำเชิญเล่นเกม ไม่เข้าถึง
ข้อมูลส่วนตัวหรือการบ้านของบุคคลอื่นโดย
ไม่ได้รับอนุญาต ไม่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์/ ช่ือ
บัญชีของผู้อื่น 
- การสื่อสารอย่างมมีารยาทและรู้กาลเทศะ 
- การปกป้องข้อมูลส่วนตัว เช่น การออกจาก
ระบบเมื่อเลิกใช้งาน ไม่บอกรหัสผ่าน ไม่บอก
เลขประจำตัวประชำชน 
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คำอธิบายรายวิชา 
  

ว 14101 วิทยาศาสตร์          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4           เวลา 120 ชั่วโมง
.......................................................................................................... .................................................................. 
 ศึกษา วิเคราะห์  หน้าที่ของราก ลำต้น ใบ และดอกของพืชดอก  ส่วนประกอบของพืชดอก  
ความแตกต่างชองลักษณะสิ่งมีชีวิตกลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ และกลุ่มท่ีไม่ใช่พืชและสัตว์ จำแนกพืชออกเป็นพืชดอกและ
พืชไมม่ีดอก จำแนกสัตว์ออกเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ลักษณะเฉพาะของสัตว์มีกระดูก
สันหลังในกลุ่มปลา กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน กลุ่มนก และกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม  
ตัวอย่างของสัตว์ในแต่ละกลุ่ม  สมบัติทางกายภาพของวัสดุ การนำสมบัติของวัสดุไปใช้ในชีวิตประจำวันสมบัติทาง
กายภาพของวัสดุ ด้านความแข็ง ความยืดหยุ่น การนำความร้อน การนำไฟฟ้า สมบัติของสสาร  มวล และปริมาตร
ของสสาร เครื่องมือที่ใช้วัดมวลและปริมาตรของสสาร ผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุ การใช้เครื่องชั่งสปริง  มวล
ของวัตถุกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ วัตถุท่ีเป็นตัวกลางโปร่งใส ตัวกลางโปร่งแสง  วัตถุทึบแสง และลักษณะการ
มองเห็นผ่านวัตถุ แบบรูปเส้นทางการขึ้นและตกของดวงจันทร์ การเปลี่ยนแปลงและการพยากรณ์รูปร่างปรากฏ
ของดวงจันทร์  องค์ประกอบของระบบสุริยะ และการโคจรของดาวเคราะห์ต่าง ๆ  โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้  การสำรวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล  เปรียบเทียบข้อมูลจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ การอธิบาย อภิปราย และการสร้างแบบจำลอง เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน   
มีจิตวิทยาศาสตร์  มีจริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 

 ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การทำงาน การคาดการณ์ผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่าย  
การออกแบบ  การอธิบาย  และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดและ
แก้ไขใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ รวบรวม ประเมิน นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย 
เพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิ
ของผู้อ่ืน 
  

รหัสตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ว 1.2   ป.4/1 
มาตรฐาน ว 1.3   ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4   
มาตรฐาน ว 2.1   ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4  
มาตรฐาน ว 2.2   ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 
มาตรฐาน ว 2.3   ป.4/1                                                                                          
มาตรฐาน ว 3.1   ป.4/1 , ป.4/2, ป.4/3     
มาตรฐาน ว 4.2   ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5  
 
รวม  21   ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชา วิทยาศาสตร์ 4                                             ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
รหัสวิชา  ว14101                                                      เวลา  120  ชั่วโมง / ปี 
                                                          

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐาน/

ตัวช้ีวัด 
เนื้อหา 

จำนวน
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

1. ส่วนต่างๆของพืช ว.1.2 ป.4/1 -หน้าที่ของราก ลำต้น ใบ และดอกของพืชดอก 7 5 
 

2. พืชและสัตว์ ว.1.3 ป.
4/1, ว.1.3 
ป.4/2, ว.
1.3 ป.4/3, 
ว.1.3 ป4/4 

-ความเหมือนและความต่างของสิ่งมีชีวิต 
-พืชดอก พืชไม่มีดอก 
-สัตว์มีกระดูก สัตว์ไม่มีกระดูก 
-สัตว์มีกระดูกสันหลัง 

18 12 

3. สมบัติทาง
กายภาพ 

ว.2.1 ป.
4/1, ว.2.1 
ป.4/2, ว.
2.1 ป.4/3, 
ว.2.1 ป4/4 

-สมบัติทางกายภาพของวัสดุ 
-การนำวัสดุไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
-สถานะของสาร 
การใช้เครื่องมือวัดมวล ปริมาตร  

18 12 

4. แรงโน้มถ่วงของ
โลก 

ว.2.2 ป.
4/1, ว.2.2 
ป.4/2, ป
4/3 

-แรงโน้มถ่วง 
-เครื่องชั่งสปริง 
-ผลการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ 

15 8 

5. ตัวกลางของแสง ว.2.3 ป.4/1  -ตัวกลางโปร่งใส 
-ตัวกลางโปร่งแสง 
-วัตถุทึบแสง 

7 5 

6. ดวงจันทร์และ
ระบบสุริยะ 

ว 3.1 ป4/1, 
ว 3.1 ป4/2, 
ว 3.1 ป4/3 

-การข้ึนและการตกของดวงจันทร์ 
-การเปลี่ยนแปลงรูกร่างของดวงจันทร์ 
-พยากรณ์รูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ 
-ระบบสุริยะ 

15 8 
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ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐาน/

ตัวช้ีวัด 
เนื้อหา 

จำนวน
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

7. วิทยาการ
คำนวณ  

ว 4.2 ป4/1, 
ว 4.2 ป4/2, 
ว 4.2 ป4/3, 
ว 4.2 ป4/4, 
ว 4.2 ป4/5 

-ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย 
-การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแกปัญหา
และการทำงาน ตรวจหาข้อผิดพลาด 
-ใช้อินเทอร์เน็ตในการหาข้อมูล 
-นำเสนอข้อมูลโดยใช้ซอฟแวร์ 
-ใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย 
-สิทธิหน้าที่ของตน และผู้อื่น 

40 10 

รวม 21  120 60 
คะแนนระหว่างเรียน 60 
คะแนนสอบกลางปี 10 
คะแนนสอบปลายปี 30 

รวมคะแนนทั้งปี 100 
 
 

 
 
 
 



52 
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5 
ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลางและสาระการเรียนรู้ท้องถิน่ 

สาระท่ี  1  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
มาตรฐาน ว  1.1 เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและ 

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การ
เปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากรปัญหาและผลกระทบที่มีต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ป.5 

 
 

ว 1.1 ป 5/1 บรรยาย
โครงสร้างและลักษณะของ
สิ่งมีชีวิตทีเ่หมาะสมกับการ
ดำรงชีวิตซึ่งเป็นผลมาจากการ
ปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในแต่ละ
แหล่งที่อยู่ 

- สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์มีโครงสร้าง
และลักษณะ ที่เหมาะสมในแต่ละแหล่ง
ที่อยู่ ซึ่งเป็นผลมาจาก การปรับตัวของ
สิ่งมีชีวิต เพื่อให้ดำรงชีวิตและอยู่รอดได้
ในแตล่ะแหล่งที่อยู่ เช่น ผักตบชวามีช่อง
อากาศในก้านใบ ช่วยให้ลอยน้ำได้ ต้น
โกงกางที่ขึ้นอยู่ใน ป่าชายเลนมีรากค้ำ
จุนทำให้ลำต้นไม่ล้ม ปลามีครีบช่วยใน
การเคลื่อนที่ในน้ำ 

- 

ว 1.1 ป 5/2 อธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต
กับสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับ 

- ในแหล่งที่อยู่หนึ่ง ๆ สิ่งมีชีวิตจะมี
ความสัมพันธ์ ซึ่งกันและกันและสัมพันธ์
กับสิ่งไม่มีชีวิต เพื่อประโยชน์ต่อการ
ดำรงชีวิต เช่น ความสัมพันธ์กัน ด้าน
การกินกันเป็นอาหาร เป็นแหล่งที่อยู่
อาศัย หลบภัยและเลี้ยงดูลูกอ่อน ใช้
อากาศในการหายใจ 
- สิ่งมีชีวิตมีการกินกนัเป็นอาหารโดยกิน
ต่อกัน เป็นทอด ๆ ในรูปแบบของโซ่
อาหารทำให้สามารถระบุบทบาทหน้าที่
ของสิ่งมีชีวิตเป็นผู้ผลิตและผู้บริโภค 

- สิ่งมีชีวิตที่พบใน
โรงเรียน  และ
บริเวณต่าง ๆ เช่น 
ป่าชายเลน เป็นต้น 
  
 

ว 1.1 ป 5/3  เขียนโซ่อาหาร
และระบุบทบาทหน้าที่ของ
สิ่งมีชีวิตทีเ่ป็นผู้ผลิตและ
ผู้บริโภคในโซ่อาหาร 
ว 1.1 ป 5/4 ตระหนักใน
คุณค่าของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อ 
การดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต โดย
มีส่วนร่วม ในการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม 
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สาระท่ี  1  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
มาตรฐาน ว 1.2  เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารผ่านเซลล์ 

            ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์     
            กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน 
            รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
- - - - 

 

สาระท่ี  1  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
มาตรฐาน ว 1.3  เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม 

การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ป.5 ว 1.2 ป 5/1 อธิบาย

ลักษณะทางพันธุกรรมที่
มีการถ่ายทอดจากพ่อแม่
สู่ลูกของพืช สัตว์ และ
มนุษย์ 

- สิ่งมีชีวิตทั้งพืช สัตว์ และมนษุย ์เมื่อโตเต็มที่จะมี
การสืบพันธุ์เพื่อเพ่ิมจำนวนและดำรงพันธุ์ โดยลูกท่ี
เกิดมาจะได้รับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
จากพ่อแม่ทำให้มีลักษณะทางพันธุกรรมที่เฉพาะ
แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น 
- พืชมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เช่น 
ลักษณะของใบ สีดอก  
- สัตว์มกีารถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เช่น สี
ขน ลักษณะของขน ลักษณะของหู 
- มนุษย์มกีารถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เช่น 
เชิงผมที่หน้าผาก ลักยิ้ม ลักษณะหนังตำ การห่อ
ลิ้น ลักษณะของติ่งหู 

ศึกษาลักษณะ
การถ่ายทอด
ทางพันธุกรรม
ของตนเองและ
ครอบครัว 

- ว 1.2 ป 5/2 แสดง
ความอยากรู้อยากเห็น
โดยการถามคำถาม
เกี่ยวกับลักษณะที่
คล้ายคลึงกันของตนเอง
กับพ่อแม่ 

 
สาระท่ี 2  วิทยาศาสตร์กายภาพ 
มาตรฐาน ว 2.1  เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับ 

โครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของ
สสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ป.5 ว 2.1 ป 5/1 อธิบายการ

เปลี่ยนสถานะของสสาร เมื่อทำ
- การเปลี่ยนสถานะของสสารเป็นการ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เมื่อเพ่ิมความร้อน

- 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ให้สสารร้อนขึ้นหรือเย็นลง โดย
ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 

ให้กับสสารถึงระดับหนึ่งจะทำให้สสารที่เป็น
ของแข็งเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว เรียกว่า 
การหลอมเหลว และเมื่อเพ่ิม ความร้อนต่อไป
จนถึงอีกระดับหนึ่งของเหลวจะเปลี่ยนเป็นแก๊ส 
เรียกว่า การกลายเป็นไอ แต่เมื่อลดความร้อนลง
ถึงระดับหนึ่งแก๊สจะเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว 
เรียกว่า การควบแน่น และถ้าลดความร้อนต่อไป
อีกจนถึงระดับหนึ่งของเหลวจะเปลี่ยนสถานะ
เป็นของแข็ง เรียกว่า การแข็งตัว สสารบางชนิด
สามารถเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นแก๊สโดย
ไม่ผ่านการเป็น ของเหลว เรียกว่า การระเหิด 
ส่วนแก๊สบางชนิดสามารถเปลี่ยนสถานะเป็น
ของแข็งโดยไม่ผ่าน การเป็นของเหลว เรียกว่า 
การะเหิดกลับ 

ป.5 ว 2.1 ป 5/2อธิบายการ
ละลายของสารในน้ำ โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

- เมื่อใส่สารลงในน้ำแล้วสารนั้นรวมเป็นเนื้อ
เดียวกันกับน้ำทั่วทุกส่วน แสดงว่าสารเกิดการ
ละลาย เรียกสารผสมที่ได้ว่าสารละลาย 

 

ว 2.1 ป 5/3วิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงของ เมื่อเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมี โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

- เมื่อผสมสาร 2 ชนิดขึ้นไปแล้วมีสารใหม่เกิดข้ึน 
ซึ่งมีสมบัติจากสารเดิม หรือเมื่อสารชนิดเดียว 
เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วมีสารใหม่เกิดขึ้น การ
เปลี่ยนแปลงนี้เรียกว่า การเปลี่ยนแปลงทางเคมี 
ซึ่งสังเกตได้จากมีสี หรือกลิ่นต่างจากสารเดิม 
หรือ มีฟองแก๊ส หรือมีตะกอนเกิดขึ้น หรือมีการ
เพ่ิมข้ึนหรือลดลงของอุณหภูมิ 

ว 2.1 ป 5/4 วิเคราะห์และ
ระบุการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับ
ได้และการเปลี่ยนแปลงที่ผัน
กลับไม่ได้ 

เมื่อสารเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้ว สารามารถ
เปลี่ยนกลับเป็นสารเดิมได้ เป็นการปลี่ยนแปลงที่
ผันกลับได้ เช่น การหลอมเหลว การกลายเป็นไอ 
การละลาย แต่สารบางอย่างเกิดการเปลี่ยนแปลง 
แล้วไม่สามารถเปลี่ยนกลับเป็นสารเดิมได้ เป็น
การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้ เช่น การเผาไหม้ 
การเกิดสนิม 
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สาระท่ี 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ 
มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่ 
                     แบบต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิน่ 
ป.5 ว 2.2 ป 5/1อธิบายวิธีการหา

แรงลัพธ์ของแรงหลายแรงใน
แนวเดียวกันทีก่ระทำต่อวัตถุใน
กรณีท่ีวัตถุอยู่นิ่งจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์ 

- แรงลัพธ์เป็นผลรวมของแรงที่กระทำต่อวัตถุ โดย
แรงลัพธ์ของแรง 2 แรงที่กระทำต่อวัตถุเดียวกันจะ
มีขนาดเท่ากับผลรวมของแรงทั้งสองเมือ่แรงทั้ง
สอง อยู่ในแนวเดียวกันและมีทิศทางเดียวกัน แต่
จะมีขนาดเท่ากับผลต่างของแรงทั้งสองเมื่อแรงทั้ง
สอง อยู่ในแนวเดียวกันแต่มีทิศทางตรงข้ามกัน 
สำหรับวัตถุท่ีอยู่นิ่ง แรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุมีค่า
เป็นศูนย์ 
- การเขียนแผนภาพของแรงที่กระทำต่อวัตถุ
สามารถเขยีนได้โดยใช้ลูกศร โดยหัวลูกศรแสดง
ทิศทางของแรง และความยาวของลูกศรแสดง
ขนาดของแรงที่กระทำต่อวัตถุ 

 

ว 2.2 ป 5/2 เขียนแผนภาพ
แสดงแรงที่กระทำต่อวัตถุท่ีอยู่
ในแนวเดียวกันและแรงลัพธ์ที่
กระทำต่อวัตถุ 
ว 2.2 ป 5/3  ใช้เครื่องชั่ง
สปริงในการวัดแรงที่กระทำต่อ
วัตถ ุ
ว 2.2 ป 5/4  ระบุผลของแรง
เสียดทานที่มีต่อ การ
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของ
วัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 

- แรงเสียดทานเป็นแรงที่เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัส
ของวัตถุ เพ่ือต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้น โดยถ้า
ออกแรงกระทำต่อวัตถุท่ีอยู่นิ่งบนพื้นผิวหนึ่งให้
เคลื่อนที ่แรงเสียดทานจากพ้ืนผิวนั้นก็จะต้านการ
เคลื่อนที่ของวัตถุ แต่ถ้าวัตถุกำลังเคลื่อนที่ แรง
เสียดทานก็จะทำให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่ช้าลง หรือ
หยุดนิ่ง 

 

ว 2.2 ป 5/5  เขียนแผนภาพ
แสดงแรงเสียดทานและแรง ที่
อยู่ในแนวเดียวกันที่กระทำต่อ
วัตถ ุ
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สาระท่ี 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ 
มาตรฐาน ว 2.3  เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ 

ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ป.5 ว 2.3 ป 5/1 อธิบายการได้ยิน

เสียงผ่านตัวกลาง จากหลักฐาน
เชิงประจักษ์ 

-  การได้ยินเสียงนั้นต้องอาศัยตัวกลางโดย
อาจเป็นของแข็ง ของเหลว หรืออากาศ เสียง
จะส่งผ่านตัวกลางมายังหู 
 
 

- 

ว 2.3 ป 5/2 ระบุตัวแปร 
ทดลองและอธิบาย ลักษณะ
และการเกิดเสียงสูง เสียงต่ำ 

- เสียงที่ได้ยินมีระดับสูงต่ำของเสียงต่างกัน
ขึ้นกับความถี่ของการสั่นของแหล่งกำเนิด
เสียง โดยเมื่อแหล่งกำเนิดเสียงสั่นด้วยความถี่
ต่ำจะเกิดเสียงต่ำ แต่ถ้าสั่นด้วยความถี่สูงจะ
เกิดเสียงสูง ส่วนเสียงดังค่อยที่ได้ยินขึ้นกบั
พลังงานการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียง โดยเมื่อ
แหล่งกำเนิดเสียงสั่นพลังงานมากจะเกิดเสียง
ดัง แต่ถ้าแหล่งกำเนิดเสียงสั่นด้วยพลังงาน
น้อยจะเกิดเสียงค่อย 
- เสียงดังมาก ๆ เป็นอันตรายต่อการได้ยิน
และเสียงที่ก่อให้เกิดความรำคาญเป็นมลพิษ
ทางเสียง เดซิเบลเป็นหน่วยที่บอกถงึความดัง
ของเสียง 
 

- 

ว 2.3 ป 5/3 ออกแบบกำรท
ดลองและอธิบาย ลักษณะและ
การเกิดเสียงดัง เสียงค่อย 
ว 2.3 ป 5/4 วัดระดับเสียง
โดยใช้เครื่องมือวัดระดับเสียง 
ว 2.3 ป 5/5 ตระหนักใน
คุณค่าของความรู้เรื่องระดับ
เสียงโดยเสนอแนะแนวทางใน
การหลีกเลี่ยงและลดมลพิษทาง
เสียง 

ว 3.2 ป 5/2ตระหนักถึง
คุณค่าของน้ำโดยนำเสนอ
แนวทาง การใช้น้ำอย่าง
ประหยัดและการอนุรักษ์น้ำ 

- น้ำจืดที่มนุษย์นำมาใช้ได้มีปริมาณน้อยมาก 
จึงควรใช้น้ำอย่างประหยัดและร่วมกันอนุรักษ์
น้ำ 
 
 

แหล่งน้ำในชุมชน 

ว 3.2 ป 5/3 สร้างแบบจำลอง
ที่อธิบายการหมุนเวียน  
ของน้ำในวัฏจักรน้ำ 

- วัฏจักรน้ำ เป็นการหมุนเวียนของน้ำที่มี
แบบรูป ซ้ำเดิม และต่อเนื่องระหว่างน้ำใน
บรรยากาศ น้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน โดย
พฤติกรรมการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ส่งผล
ต่อวัฏจักรน้ำ 
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สาระท่ี 3  วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 
มาตรฐาน ว 3.1  เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซีดาวฤกษ์  
                     และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและการประยุกต์ใช้  
                     เทคโนโลยีอวกาศ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถ่ิน 

ป.5 ว 3.1 ป 5/1 
เปรียบเทียบความแตกต่าง
ของดาวเคราะห์และดาว
ฤกษ์จากแบบจำลอง 

- ดาวที่มองเห็นบนท้องฟ้าอยู่ในอวกาศซึ่ง
เป็นบริเวณท่ีอยู่นอกบรรยากาศของโลกมี
ทั้งดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ ดาวฤกษ์เป็น
แหล่งกำเนิดแสงจึงสามารถมองเห็นได้ ส่วน
ดาวเคราะห์ ไม่ใช่แหล่งกำเนิดแสง แต่
สามารถมองเห็นได้เนื่องจากแสงจากดวง
อาทิตย์ตกกระทบดาวเคราะห์แล้วสะท้อน
เข้าสู่ตำ 

- 

 ว 3.1 ป 5/2 ใช้แผนที่
ดาวระบุตำแหน่งและ
เส้นทาง การขึ้นและตก
ของกลุ่มดาวฤกษ์บน
ท้องฟ้า และอธิบายแบบ
รูปเส้นทางการขึ้นและตก 
ของกลุ่มดาวฤกษ์บน
ท้องฟ้าในรอบปี 

- การมองเห็นกลุ่มดาวฤกษ์มีรูปร่างต่าง ๆ 
เกิดจากจินตนาการของผู้สังเกต กลุ่มดาว
ฤกษ์ต่าง ๆ ที่ปรากฏในท้องฟ้าแต่ละกลุ่มมี
ดาวฤกษ์แต่ละดวงเรียงกันที่ตำแหน่งคงท่ี 
และมีเส้นทางการขึ้นและตกตามเส้นทาง
เดิมทุกคืน ซึ่งจะปรากฏตำแหน่งเดิมการ
สังเกตตำแหน่งและการข้ึนและตกของดาว
ฤกษ์และกลุ่มดาวฤกษ์สามารถทำได้โดยใช้
แผนที่ดาว ซึ่งระบุมุมทิศและมุมเงยที่กลุ่ม
ดาวนั้นปรากฏ ผู้สังเกตสามารถใช้มือในการ
ประมาณค่าของมุมเงยเมือ่สังเกตดาวใน
ท้องฟ้า 

- 

 

 
สาระท่ี 3   วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 
มาตรฐาน ว 3.2  เข้าใจองค์ประกอบ และความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก 

และบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลกรวมทั้งผล
ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม    

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ป.5 ว 3.2 ป 5/1 เปรียบเทียบ

ปริมาณน้ำในแต่ละแหล่ง และ
- โลกมีท้ังน้ำจืดและน้ำเค็มซึ่งอยู่ใน
แหล่งน้ำต่าง ๆ ที่มีทั้งแหล่งน้ำผิวดิน 

- แหล่งน้ำต่าง ๆ ใน
ท้องถิ่น/จังหวัด 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ระบปุริมาณน้ำที่มนุษย์สามารถ
นำมาใช้ประโยชน์ได้ จากข้อมูล
ที่รวบรวมได้ 

เช่น ทะเล มหาสมุทร บึง แม่น้ำ และ
แหล่งน้ำใต้ดิน เช่น น้ำในดิน และน้ำ
บาดาล น้ำทั้งหมดของโลกแบ่งเป็น
น้ำเค็มประมาณ 
ร้อยละ 97.5ซึ่งอยู่ในมหาสมุทรและ
แหล่งน้ำอ่ืน ๆ และที่เหลืออีกประมาณ
ร้อยละ 2.5 เป็นน้ำจืด ถ้ำเรียงลำดับ
ปริมาณน้ำจืดจากมากไปน้อยจะอยู่ที่ 
ธารน้ำแข็งและพืดน้ำแข็ง น้ำใต้ดิน ชั้น
ดินเยือกแข็งคงตัวและน้ำแข็งใต้ดิน 
ทะเลสาบ ความชื้นในดิน ความชื้นใน
บรรยากาศ บึง แม่น้ำ และน้ำใน
สิ่งมีชีวิต 

- ข้อมูลแหล่งน้ำใน
ท้องถิ่น  

ในจังหวัด และ
จังหวัดใกล้เคียง 

 

ป.5 ว 3.2 ป 5/2 ตระหนักถึง
คุณค่าของน้ำโดยนำเสนอ
แนวทาง การใช้น้ำอย่าง
ประหยัดและการอนุรักษ์น้ำ 

- น้ำจืดที่มนุษย์นำมาใช้ได้มีปริมาณ
น้อยมาก จึงควรใช้น้ำอย่างประหยัด
และร่วมกันอนุรักษ์น้ำ 

 

ว 3.2 ป 5/3สร้างแบบจำลอง
ที่อธิบายการหมุนเวียน ของน้ำ
ในวัฏจักรน้ำ 

- วัฏจักรน้ำ เป็นการหมุนเวียนของน้ำ
ที่มีแบบรูป ซ้ำเดิม และต่อเนื่อง
ระหว่างน้ำในบรรยากาศ น้ำผิวดิน 
และน้ำใต้ดิน โดยพฤติกรรมการ
ดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ส่งผลต่อวัฏ
จักรน้ำ 

 

ว 3.2 ป 5/4เปรียบเทียบ
กระบวนการเกิดเมฆ หมอก 
น้ำค้าง และน้ำค้างแข็ง จาก

แบบจำลอง 

- ไอน้ำในอากาศจะควบแน่นเป็น
ละอองน้ำเล็ก ๆ โดยมีละอองลอย เช่น 

เกลือ ฝุ่นละออง เกสรดอกไม้ เป็น
อนุภาคแกนกลาง เมื่อละอองน้ำ

จำนวนมากเกาะกลุ่มรวมกันลอยอยู่สูง
จากพ้ืนดินมาก เรียกว่า เมฆ แต่

ละอองน้ำที่เกาะกลุ่มรวมกันอยู่ใกล้
พ้ืนดิน เรียกว่า หมอก ส่วนไอน้ำที่
ควบแน่นเป็นละอองน้ำเกาะอยู่บน

พ้ืนผิววัตถุใกล้พ้ืนดิน เรียกว่า น้ำค้าง 
ถ้ำอุณหภูมิ ใกล้พื้นดินต่ำกว่าจุดเยือก
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
แข็ง น้ำค้างก็จะกลายเป็นน้ำค้างแข็ง 

ว 3.2 ป 5/5  เปรียบเทียบ
กระบวนการเกิดฝน หิมะ และ
ลูกเห็บ จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 

- ฝน หิมะ ลูกเห็บ เป็นหยาดน้ำฟ้าซ่ึง
เป็นน้ำที่มีสถานะต่าง ๆ ที่ตกจากฟ้า

ถึงพ้ืนดิน ฝน เกิดจากละอองน้ำในเมฆ
ที่รวมตัวกันจนอากาศไม่สามารถ 

 

 
สาระท่ี 4   เทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว 4.1 เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพ่ือการดำรงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อ่ืน ๆ เพ่ือแก้ปัญหา หรือ
พัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
- - - - 

 

สาระที่ 4   เทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว 4.2  เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็น 

ระบบใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการ
เรียนรู้
ท้องถิ่น 

ป.5 ว 4.2 ป 5/1 ใช้เหตุผลเชิง
ตรรกะในการแก้ปัญหา การ
อธิบายการทำงาน การ
คาดการณ์ผลลัพธ์ จาก
ปัญหาอย่างง่าย 

- การใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นการนำกฎเกณฑ์ หรือ
เงื่อนไขท่ีครอบคลุมทุกกรณีมาใช้พิจารณา ในการ
แก้ปัญหา การอธิบายการทำงาน หรือ การคาดการณ์
ผลลัพธ์  
- สถานะเริ่มต้นของการทำงานที่แตกต่างกันจะให้ผลลัพธ์
ที่แตกต่างกัน  
- ตัวอย่างปัญหา เช่น เกม Sudoku , โปรแกรมทำนาย
ตัวเลข, โปรแกรมสร้างรูปเรขาคณิตตามค่าข้อมูลเข้า, 
การจัดลำดับการทำงานบ้านในช่วงวันหยุด, จัดวางของใน
ครัว 

- 

ว 4.2 ป 5/2ออกแบบและ
เขียนโปรแกรมท่ีมีการใช้

- การออกแบบโปรแกรมสามารถทำได้โดยเขียน เป็น
ข้อความ หรือผังงาน  
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการ
เรียนรู้
ท้องถิ่น 

เหตุผลเชิงตรรกะอย่างง่าย 
ตรวจหาข้อผิดพลาดและ
แก้ไข 

- การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการตรวจสอบ
เงื่อนไขท่ีครอบคลุมทุกกรณีเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องตรง
ตามความต้องการ  
- หากมีข้อผิดพลาดให้ตรวจสอบการทำงาน ทีละคำสั่ง 
เมื่อพบจุดที่ทำให้ผลลัพธ์ไม่ถูกต้อง ให้ทำการแก้ไขจนกว่า
จะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง 
- การฝึกตรวจหาข้อผิดพลาดจากโปรแกรมของผู้อ่ืนจะ
ช่วยพัฒนาทักษะการหาสาเหตุของปัญหาได้ดียิ่งขึ้น  
- ตัวอย่างโปรแกรม เช่น โปรแกรมตรวจสอบเลขคู่เลขคี่ 
โปรแกรมรับข้อมูลน้ำหนักหรือส่วนสูงแล้วแสดงผลความ
สมส่วนของร่างกาย, โปรแกรมสั่งให้ ตัวละครทำตาม
เงื่อนไขท่ีกำหนด 
- ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเขยีนโปรแกรม เช่น Scratch, 
logo 

ป.5 ว 4.2 ป 5/3 ใช้
อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล 
ติดต่อสื่อสารและทำงาน
ร่วมกัน ประเมินความ
น่าเชื่อถือของข้อมูล 

- การค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต และการพิจารณาผล
การค้นหา  
- การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น อีเมล บล็อก 
โปรแกรมสนทนา  
- การเขียนจดหมาย (บูรณาการกับวิชาภาษาไทย)  
- การใช้อินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสารและทำงาน
รว่มกัน เช่น ใช้นัดหมายในการประชุมกลุ่ม ประชำ
สัมพันธ์กิจกรรมในห้องเรียน การแลกเปลี่ยนความรู้ 
ความคิดเห็นในการเรียน ภายใต้การดูแลของครู 
- การประเมินความน่าเชื่อถอืของข้อมูล เช่น เปรียบเทียบ
ความสอดคล้อง สมบูรณ์ของข้อมูลจากหลายแหล่ง แหล่ง
ต้นตอของข้อมูล ผู้เขียน วันที่เผยแพร่ข้อมูล  
- ข้อมูลที่ดีต้องมีรายละเอียดครบทุกด้าน เช่น ข้อดีและ
ข้อเสีย ประโยชน์และโทษ 

 

ว 4.2 ป 5/4 รวบรวม 
ประเมิน นำเสนอ ข้อมูล
และสารสนเทศ ตาม
วัตถุประสงค์โดยใช้
ซอฟต์แวร์หรือบริการบน

- การรวบรวมข้อมูล ประมวลผล สร้างทางเลือก 
ประเมินผล จะทำให้ได้สารสนเทศเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหา
หรือการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- การใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ต ที่
หลากหลายในการรวบรวม ประมวลผล สร้างทางเลือก 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการ
เรียนรู้
ท้องถิ่น 

อินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย 
เพ่ือแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวัน 

ประเมินผล นำเสนอ จะช่วยให้การแก้ปัญหาทำได้อย่าง
รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ  
- ตัวอย่างปัญหา เช่น ถ่ายภาพและสำรวจแผนที่ ใน
ท้องถิ่นเพ่ือนำเสนอแนวทางในการจัดการพ้ืนที่ว่างให้เกิด
ประโยชน์ ทำแบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์ และ
วิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอข้อมูลโดยการใช้ Blog หรือ web 
page 

ว 4.2 ป 5/5ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างปลอดภัย 
มีมารยาท เข้าใจสิทธิและ
หน้าที่ของตน เคารพในสิทธิ
ของผู้อ่ืน แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
เมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่
ไม่เหมาะสม 

อันตรายจากการใช้งานและอาชญากรรม ทาง
อินเทอร์เน็ต 
- มารยาทในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต (บูรณา
การกับวิชาที่เก่ียวข้อง) 
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คำอธิบายรายวิชา 
  

ว 15101 วิทยาศาสตร์          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5           เวลา 80 ชั่วโมง 
 ศึกษา วิเคราะห์ โครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิต การดำรงชีวิต ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับการ 
ดำรงชีวิต การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในแต่ละแหล่งที่อยู่  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และ
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต  โซ่อาหาร  หน้าที่ของสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิตและผู้บริโภค  คุณค่าของ
สิ่งแวดล้อมท่ีมีต่อการดำรงชีวิต การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูก 
ลักษณะที่คล้ายคลึงกันของตนเองกับพ่อแม่ การเปลี่ยนสถานะของสสาร การละลายของสารในน้ำ  
 การเปลี่ยนแปลงของสารเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และการ
เปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้  แรงที่กระทำต่อวัตถุ  แรงลัพธ์ของแรงหลายแรงในแนวเดียวกัน การใช้เครื่องชั่งสปริง
วัดแรงที่กระทำต่อวัตถุ  แรงเสียดทาน  แรงเสียดทานและแรงที่กระทำต่อวัตถุในแนวเดียวกัน เสียงและการได้ยิน
เสียง  การเกิดเสียงสูง เสียงต่ำ เสียงค่อย การวัดระดับเสียงโดยใช้เครื่องมือวัดระดับเสียง การหลีกเลี่ยงและลด
มลพิษทางเสียง  ดาวเคราะห์และดาวฤกษ์  การใช้แผนที่ดาว  ตำแหน่งและเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาว
ฤกษ์ แบบรูปเส้นทางการข้ึนและตกของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้าในรอบปี ปริมาณน้ำในแต่ละแหล่งน้ำ  คุณค่าของ
น้ำ  การใช้น้ำอย่างประหยัดและการอนุรักษ์น้ำ วัฏจักรน้ำ  กระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ำค้าง และน้ำค้างแข็ง 
การเกิดฝน หิมะ และลูกเห็บ   โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ  
การสืบค้นข้อมูล  การเปรียบเทียบข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ การอธิบาย อภิปราย และการสร้างแบบจำลอง 
เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้
ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 

 ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การทำงาน  การคาดการณ์ผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่าย  
การออกแบบ  อธิบาย  และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือสื่อ  และตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไข  
ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล ติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกัน  ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล รวบรวม นำเสนอ
ข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือบริการบนอินเตอร์เน็ต เพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างปลอดภัย มีมารยาท  เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน  เคารพในสิทธิของผู้อ่ืน แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบ
ข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม 
 

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

รายวิชา วิทยาศาสตร์ 5                                               ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
รหัสวิชา  ว15101                                                      เวลา  120  ชั่วโมง / ปี 
 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐาน/

ตัวช้ีวัด 
เนื้อหา 

จำนวน
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

1. สิ่งมีชีวิตและ
สิ่งไม่มีชีวิต 

ว 1.1 ป.5/1  
ว 1.1 ป.5/2 
 
ว 1.1 ป.5/3  
ว 1.1 ป.5/4  

-โครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิต 
-ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต/  
 สิ่งไม่มีชีวิต 
-โซ่อาหาร 
-สิ่งแวดล้อมท่ีมีผลต่อการดำรงชีวิต 

11 5 

2. พันธุกรรมของพืช
และสตัว์ 

ว 1.3  ป.5/1  
ว 1.3  ป 5/2             

-ลักษณะทางพันธุกรรม 
-ลักษณะที่คล้ายคลึงกันของตนเองกับพ่อแม่ 
 

8 4 

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

-การเปลี่ยนสถานะของสสาร 
-การละลายของสารในน้ำ 
-การเปลี่ยนแปลงทางเคมี 
-การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้/ผันกลับไม่ได้ 
 

11 4 

4. แรง ว 2.2 ป.5/1  
ว 2.2 ป.5/2  
ว 2.2 ป.5/3 
ว 2.2 ป.5/4  
 
ว 2.2 ป.5/5 

-การหาแรงลัพธ์ 
-แรงที่กระทำต่อวัตถุท่ีอยู่ในแนวเดียวกัน 
-การวัดแรงที่กระทำต่อวัตถุ 
แรงเสียดทานที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงการ
เคลื่อนที่ของวัตถุ 
-แรงเสียดทานและแรงที่อยู่ในแนวเดียวกันที่
กระทำต่อวัตถุ 

15 10 

5. เสียง ว 2.3 ป.5/1  
ว 2.3 ป 5/2  
ว 2.3 ป 5/3  
ว 2.3 ป 5/4 
ว 2.3 5/5 

-การได้ยินเสียงผ่านตัวกลาง 
-ลักษณะและการเกิดเสียงสูงเสียงต่ำ 
-ลักษณะและการเกิดเสียงดัง เสียงค่อย 
-การใช้เครื่องมือวัดระดับเสียง 
แนวทางในการหลีกเลี่ยงและลดมลพิษทาง
เสียง 

11 6 

6. ดาว ว 3.1 ป.5/1   
ว 3.1 ป 5/2 

-ดาวเคราะห์และดาวฤกษ์ 
-ตำแหน่งและเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่ม
ดาวฤกษ์ 

9 5 
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ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐาน/

ตัวช้ีวัด 
เนื้อหา 

จำนวน
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

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

-ปริมาณน้ำในแต่ละแหล่ง 
-คุณค่าของน้ำ/แนวทางการใช้น้ำ 
 อย่างประหยัด/การอนุรักษ์น้ำ 
-การหมุนเวียนของน้ำในวัฏจักรน้ำ 
-กระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ำค้าง  
 และน้ำค้างแข็ง 
-กระบวนการเกิดฝน หิมะ และลูกเหบ็ 

15 10 

8. วิทยาการคำนวณ  ว 4.2 ป.4/1 
ว 4.2 ป.4/2  
ว 4.2 ป4/3 
ว 4.2 ป4/4 
ว 4.2  ป4/5 

-เหตุผลเชิงตรรกะ 
-เหตุผลเชิงตรรกะอย่างง่าย 
-การใช้อินเตอร์เน็ต 
-ข้อมูลและสารสนเทศตามวัตถุประสงค์ 
-เทคโนโลยีสารสนเทศ/สิทธิและหน้าที่ของตน
และผู้อ่ืน 

40 16 

รวม 32 120 60 

คะแนนระหว่างเรียน 60 

คะแนนสอบกลางปี 10 
คะแนนสอบปลายปี 30 

รวมคะแนนทั้งปี 100 
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ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 
ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลางและสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

สาระท่ี  1  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
มาตรฐาน ว 1.1  เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและ 

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การ
เปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากรปัญหาและผลกระทบที่มีต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
- - - - 

สาระท่ี  1  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
มาตรฐาน ว  1.2  เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลาเลียงสารผ่านเซลล์ความสัมพันธ์ 
                      ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน  
                     ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทางานสัมพันธ์กันรวมทั้ง 
                     นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ป.6 ว 1.2 ป 6/1ระบุ

สารอาหารและบอก
ประโยชน์ของสารอาหารแต่
ละประเภทจากอาหารที่
ตนเองรับประทาน 

- สารอาหารที่อยู่ในอาหารมี 6 ประเภท 
 ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เกลือแร่ 
วิตามินและน้ำ  
- อาหารแต่ละชนิดประกอบด้วยสารอาหาร ที่ 
แตกต่างกัน อาหารบางอย่างประกอบด้วย
สารอาหารประเภทเดียว อาหารบางย่าง
ประกอบด้วยสารอาหารมากกว่าหนึ่งประเภท 
- สารอาหารแต่ละประเภทมีประโยชน์ต่อ
ร่างกายแตกต่างกัน โดยคาร์โบไฮเดรต โปรตีน 
และไขมัน เป็นสารอาหารที่ให้พลังงานแก่
รา่งกาย ส่วนเกลือแร่ วิตามินและน้ำ เป็น
สารอาหารที่ไม่ให้พลังงานแก่ร่างกาย แต่ช่วย
ให้ร่างกายทำงานได้เป็นปกติ – การ
รบัประทานอาหารเพ่ือให้ร่างกายเจริญ เติบโต 
มีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายตามเพศและวัย 
และ มีสุขภาพดี จำเป็นต้องรับประทานให้ได้
พลังงานเพียงพอกับความต้องการของร่างกาย 
และให้ได้สารอาหารครบถ้วนในสัดส่วนที่

อาหารที่นักเรียน
รับประทานที่
โรงเรียน และ
อาหารประเภท
ต่าง ๆ ในท้องถิ่น 

- 
- 

ว 1.2 ป 6/2บอกแนวทาง
ในการเลือกรบัประทาน
อาหารให้ได้สารอาหาร
ครบถ้วนในสัดส่วนที่
เหมาะสมกับเพศและวัย 
รวมทั้งความปลอดภัยต่อ
สุขภาพ 
ว 1.2 ป 6/3  ตระหนักถึง
ความสำคญัของสารอาหาร 
โดยการเลือกรับประทาน
อาหารที่มีสารอำหาร
ครบถ้วนในสัดส่วนที่
เหมาะสมกับเพศและวัย 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
รวมทั้งปลอดภัยต่อสุขภาพ เหมาะสมกับเพศ และวัย รวมทั้งต้องคำนึงถึง

ชนิดและปริมาณของวัตถุ เจือปนในอาหารเพ่ือ
ความปลอดภัยต่อสุขภาพ 

ป.6 ว 1.2 ป 6/4 สร้าง
แบบจำลองระบบย่อย
อาหาร และบรรยายหน้าที่
ของอวัยวะในระบบย่อย
อาหาร รวมทั้งอธิบายการ
ย่อยอาหารและการดูดซึม
สารอาหาร 

- ระบบย่อยอาหารประกอบด้วยอวัยวะต่าง ๆ 
ได้แก่ ปาก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร 
ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ ทวารหนัก ตับ และตับ
อ่อน ซึ่งทำหน้าที่ร่วมกันในการย่อยและดูดซึม
สารอาหาร  
- ปาก มีฟันช่วยบดเคี้ยวอำหารให้มีขนาดเล็ก
ลงและมีลิ้นช่วยคลุกเคล้าอาหารกับน้ำลาย ใน
น้ำลาย มีเอนไซม์ย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาล 
 – หลอดอาหาร ทำหน้าที่ลำเลียงอาหารจาก
ปาก ไปยังกระเพาะอาหาร ภายในกระเพาะ
อาหารมีการย่อยโปรตีนโดยกรดและเอนไซม์ที่
สร้างจากกระเพาะอาหาร 
 - ลำไส้เล็กมีเอนไซม์ท่ีสร้างจากผนังลำไส้เล็ก
เองและจากตับอ่อนที่ช่วยย่อยโปรตีน 
คาร์โบไฮเดรต และไขมัน โดยโปรตีน 
คาร์โบไฮเดรต และไขมัน ที่ผ่านการย่อยจนเป็น
สารอาหารขนาดเล็กพอท่ีจะ ดูดซึมได้ รวมถึง
น้ำ เกลือแร่ และวิตามิน จะ 
ถูกดูดซึม ที่ผนังลำไส้เล็กเข้าสู่กระแสเลือด เพื่อ
ลำเลียงไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ซึ่งโปรตีน 
คาร์โบไฮเดรต และไขมัน จะถูกนำไปใช้เป็น
แหล่งพลังงานสำหรับใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ส่วน
น้ำ เกลือแร่ และวิตามิน จะช่วยให้ร่างกาย
ทำงานได้เป็นปกติ  
- ตับสร้างน้ำดีแล้วส่งมายังลำไส้เล็กช่วยให้
ไขมันแตกตัว 
 - ลำไส้ใหญ่ทำหน้าที่ดูดน้ำและเกลือแร่ เป็น
บริเวณท่ีมีอาหารที่ย่อยไม่ได้ หรือย่อยไม่หมด 
เป็นกากอาหาร ซึ่งจะถูกกำจัดออกทางทวาร
หนัก 
- อวัยวะต่าง ๆ ในระบบย่อยอาหาร  
มีความสำคัญ จึงควรปฏิบัติตน ดูแลรักษา
อวัยวะให้ทำงานเป็นปกติ 

- 

 ว 1.2 ป 6/5 ตระหนักถึง
ความสำคัญของระบบย่อย
อาหาร โดยการบอก
แนวทางในการดูแลรักษา
อวัยวะในระบบย่อยอาหาร
ให้ทำงานเป็นปกติ 
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สาระท่ี  1  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
มาตรฐาน ว 1.3  เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม  
                     การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและ 
                     วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

- - - - 
 

สาระท่ี 2   วิทยาศาสตร์กายภาพ 
มาตรฐาน ว 2.1  เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับ 
โครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิด
สารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิน่ 

ป.6 ว 2.1 ป 6/1อธิบายและ
เปรียบเทียบการแยกสาร
ผสม โดยการหยิบออก การ
ร่อน การใช้แม่เหล็กดึงดูด 
การรินออก การกรอง และ
การตกตะกอน โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ 
รวมทั้งระบุวิธีแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวันเกี่ยวกับการ
แยกสาร 

- สารผสมประกอบด้วยสารตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป
ผสมกนั เช่น น้ำมันผสมน้ำ ข้าวสารปนกรวด
ทราย วิธีการ ที่เหมาะสมในการแยกสารผสม
ขึ้นอยู่กับลักษณะและสมบัติของสารที่ผสมกันถ้า
องค์ประกอบของสารผสมเป็นของแข็งกับ
ของแข็งท่ีมีขนาดแตกต่างกันอย่างชัดเจน อาจใช้
วิธีการหยิบออกหรือการร่อนผ่านวัสดุ ที่มีรู ถ้ำมี
สารใดสารหนึ่งเป็นสารแม่เหล็กอาจใช้วิธี การใช้
แม่เหล็กดึงดูด ถ้ำองค์ประกอบเป็นของแข็ง 
ที่ไม่ละลายในของเหลว อาจใช้วิธีการรินออก 
การกรอง หรือการตกตะกอน ซึ่งวิธีการแยกสาร
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ 

 

 

สาระท่ี 2   วิทยาศาสตร์กายภาพ 
มาตรฐาน ว 2.2  เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทาต่อวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่ 
                      แบบต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทัง้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

ป.6 ว 2.2 ป 6/1  อธิบายการเกิด
และผลของแรงไฟฟ้าซึ่งเกิดจาก
วัตถุทีผ่่านการขัดถูโดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

- วัตถุ 2 ชนิดที่ผ่านการขัดถูแล้ว เมื่อ
นำเข้าใกล้กัน อาจดึงดูดหรือผลักกัน แรงท่ี
เกิดขึ้นนี้เป็นแรงไฟฟ้า ซึ่งเป็นแรงไม่สัมผัส 
เกิดขึ้นระหว่างวัตถุท่ีมีประจุไฟฟ้า ซึ่งประจุ
ไฟฟ้ามี  2 ชนิด คือ ประจุไฟฟ้าบวกและ
ประจุไฟฟ้าลบ วัตถุท่ีมีประจุไฟฟ้าชนิด
เดียวกันผลักกัน ชนิดตรงข้ามกันดึงดูดกัน 

- 



68 
 
สาระท่ี 2  วิทยาศาสตร์กายภาพ 
มาตรฐาน ว 2.3  เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ 

ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ท่ีเกี่ยวข้อง
กับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการ
เรียนรู้ท้องถิ่น 

ป.6 ว 2.3 ป 6/1 ระบุส่วนประกอบ
และบรรยายหน้าที่ ของแต่ละ
ส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้า อย่าง
ง่ายจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 

- วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายประกอบด้วย 
แหล่งกำเนิดไฟฟ้า สายไฟฟ้า และ
เครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า 
แหล่งกำเนิดไฟฟ้า เช่น ถ่านไฟฉาย หรือ
แบตเตอรี่ ทำหน้าที่ให้พลังงานไฟฟ้า 
สายไฟฟ้าเป็นตัวนำไฟฟ้าทำหน้าที่เชื่อมต่อ
ระหว่างแหล่งกำเนิดไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้า
เข้าดว้ยกัน เครื่องใช้ไฟฟ้ามีหน้าที่เปลี่ยน
พลังงานไฟฟ้าเป็น 
พลังงานอ่ืน 

- 

ว 2.3 ป 6/2  เขียนแผนภาพและ
ต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย 

ว 2.3 ป 6/3 ออกแบบกำรทดล
องและทดลองด้วยวิธีที่เหมาะสมใน
การอธิบายวิธีการและผลของการ
ต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม 

- เมื่อนำเซลล์ไฟฟ้าหลายเซลล์มาต่อ 
เรียงกัน โดยให้ขั้วบวกของเซลล์ไฟฟ้าเซลล์
หนึ่งต่อกับขั้วลบของอีกเซลล์หนึ่งเป็นการต่อ
แบบอนุกรม ทำให้มีพลังงานไฟฟ้าเหมาะสม
กับเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบ
อนุกรมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวัน เช่น การต่อเซลล์ไฟฟ้าในไฟ
ฉาย 

 

ว 2.3ป 6/4 ตระหนักถึง
ประโยชน์ของความรู้ของการต่อ
เซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมโดยบอก
ประโยชน์และการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

 

ว 2.3ป 6/5  ออกแบบการ
ทดลองและทดลองด้วยวิธีที่
เหมาะสมในการอธิบายการต่อ
หลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบ
ขนาน 

- การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมเม่ือ 
ถอดหลอดไฟฟ้าดวงใดดวงหนึ่งออกทำให้
หลอดไฟฟ้าที่เหลือดับทั้งหมด ส่วนการต่อ
หลอดไฟฟ้าแบบขนาน เมื่อถอดลอดไฟฟ้า
ดวงใดดวงหนึ่งออก หลอดไฟฟ้าที่เหลือก็ยัง
สว่างได้ การต่อหลอดไฟฟ้าแต่ละแบบ
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น การต่อ
หลอดไฟฟ้าหลายดวงในบ้านจึงต้องต่อหลอด
ไฟฟ้าแบบขนานเพ่ือเลือกใช้หลอดไฟฟ้าดวง
ใดดวงหนึ่งได้ตามต้องการ 

 

ว 2.3 ป 6/6  ตระหนักถึง
ประโยชน์ของความรู้ของการต่อ
หลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบ
ขนาน โดยบอกประโยชน์ ข้อจำกัด 
และการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
ว 2.3 ป 6/7 อธิบายการเกิดเงา
มืด เงามัวจากหลักฐานเชิง

- เมื่อนำวัตถุทึบแสงมากั้นแสงจะเกิดเงาบน
ฉากรับแสงที่อยู่ด้านหลังวัตถุ โดยเงามีรูปร่าง
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการ
เรียนรู้ท้องถิ่น 

ประจักษ์ คล้ายวัตถุท่ีทำให้เกิดเงา เงามัวเป็นบริเวณท่ีมี
แสงบางส่วนตกลงบนฉาก ส่วนเงามืดเป็น
บริเวณท่ีไม่มีแสงตกลงบนฉากเลย 

ว 2.3 ป 6/8เขียนแผนภาพรังสี
ของแสงแสดงการเกิดเงามืดเงามัว 

 

 
สาระท่ี 3   วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 
มาตรฐาน ว 3.1  เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซีดาวฤกษ์  

และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีอวกาศ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

ป.6 ว 3.1 ป 6/1 สร้าง
แบบจำลองที่อธิบายการเกิด 
และเปรียบเทียบ
ปรากฏการณ์สุริยุปราคา 
และจันทรุปราคา 

- เมื่อโลกและดวงจันทร์ โคจรมาอยู่ในแนว
เส้นตรงเดียวกันกับดวงอาทิตย์ในระยะทางท่ี
เหมาะสม ทำให้ดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์ เงา
ของดวงจันทร์ทอดมายังโลก ผู้สังเกตที่อยู่
บริเวณเงาจะมองเห็น ดวงอาทิตย์มืดไป เกิด
ปรากฏการณ์สุริยุปรำคำ ซึ่งมีทั้งสุริยุปราคาเต็ม
ดวง สุริยุปราคาบางส่วน และสุริยุปราคาวง
แหวน 
 หากดวงจันทร์และโลกโคจรมาอยู่ในแนว
เส้นตรงเดียวกันกับดวงอาทิตย์ แล้วดวงจันทร์
เคลื่อนที่ผ่านเงาของโลก จะมองเห็นดวงจันทร์
มืดไป เกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคา ซึ่งมีทั้ง
จันทรุปราคาเต็มดวง และจันทรุปราคาบางส่วน 

- 

 ว 3.1 ป 6/2  อธิบาย
พัฒนาการของเทคโนโลยี
อวกาศ และยกตัวอย่างการ
นำเทคโนโลยีอวกาศมาใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 
จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 

- เทคโนโลยีอวกาศเริ่มจากความต้องการของ
มนษุย์ในการสำรวจวัตถุท้องฟ้าโดยใช้ตาเปล่า 
กล้อง-โทรทรรศน์ และได้พัฒนาไปสู่การขนส่ง
เพ่ือสำรวจอวกาศด้วยจรวดและยานขนส่ง
อวกาศ และยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน
มีการนำเทคโนโลยีอวกาศบางประเภทมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การใช้
ดาวเทียมเพ่ือการสื่อสาร การพยากรณ์อากาศ 
หรือการสำรวจทรัพยากรธรรมชำติ การใช้
อุปกรณ์วัดชีพจรและการเต้นของหัวใจ หมวก
นิรภัย ชุดกีฬา 

- 
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สาระท่ี 3  วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 
มาตรฐาน ว 3.2  เข้าใจองค์ประกอบ และความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก 

และบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก 
รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

ป.6 ว 3.2 ป 6/1เปรียบเทียบ
กระบวนการเกิดหินอัคนี หิน
ตะกอน และหินแปรและ
อธิบายวัฏจักรหินจาก
แบบจำลอง 

- หินเป็นวัสดุแข็งเกิดข้ึนเองตามธรรมชำติ 
ประกอบ ด้วยแร่ตั้งแต่หนึ่งชนิดขึ้นไป 
สามารถจำแนกหินตำมกระบวนการเกิดได้
เป็น 3 ประเภท ได้แก่ หินอัคนี หิน
ตะกอน และหินแปร  
- หินอัคนีเกิดจากการเย็นตัวของแมกมา 
เนื้อหิน มีลักษณะเป็นผลึก ทั้งผลึกขนาด
ใหญ่และขนาดเล็ก บางชนิดอาจเป็นเนื้อ
แก้ว หรือมีรูพรุน 
- หินตะกอน เกิดจากการทับถมของ
ตะกอนเมื่อถูกแรงกดทับและมีสารเชื่อม
ประสานจึงเกิดเป็นหิน เนื้อหินกลุ่มนี้ส่วน
ใหญ่มีลักษณะเป็นเม็ดตะกอน มีทั้งเนื้อ
หยาบและเนื้อละเอียด บางชนิดเป็นเนื้อ
ผลึกท่ียึดเกาะกันเกิดจากการตกผลึกหรือ
ตกตะกอนจากน้ำโดยเฉพาะน้ำทะเล บาง
ชนิดมีลักษณะเป็นชั้น ๆ จึงเรียกอีกชื่อว่า
หินชั้น 
- หนิแปร เกิดจากการแปรสภาพของหิน
เดิมซึง่อาจเป็นหินอัคนี หินตะกอน หรือ
หินแปร โดยการกระทำของความร้อน 
ความดัน และปฏิกิริยาเคมี เนื้อหินของหิน
แปรบางชนิดผลึกของแร่เรียงตัวขนานกัน 
เป็นแถบ บางชนิดแซะออกเป็นแผ่นได้ 
บางชนิด เป็นเนื้อผลึกท่ีมีความแข็งมาก  
- หินในธรรมชาติทั้ง  ประเภท มีการ
เปลี่ยนแปลงจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีก
ประเภทหนึ่ง หรือประเภทเดิมได้ โดยมี
แบบรูปการเปลี่ยนแปลงคงท่ีและต่อเนื่อง
เป็นวัฏจักร 

- หินที่พบในท้องถิ่น 
และท่ัว ๆ ไป  
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ป.6 ว 3.2 ป 6/2 บรรยายและ

ยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์
ของหินและแร่ใน
ชีวิตประจำวันจากข้อมูล ที่
รวบรวมได้ 

หินและแร่แต่ละชนิดมีลักษณะและสมบัติ
แตกต่างกัน มนุษย์ใช้ประโยชน์จากแร่ใน
ชีวิตประจำวัน ในลักษณะต่าง ๆ เช่น นำแร่
มาทำเครื่องสำอาง ยำสีฟัน เครื่องประดับ 
อุปกรณ์ทางการแพทย์ และนำหินมาใช้ในงาน
ก่อสร้างต่าง ๆ เป็นต้น 

- หินและแร่ที่มีใน
ท้องถิ่น และใน
จังหวัด- 

ว 3.2 ป 6/3สร้าง
แบบจำลองที่อธิบายการเกิด 
ซากดึกดำบรรพ์และ
คาดคะเนสภาพแวดล้อมใน
อดีตของซากดึกดำบรรพ์ 

- ซากดึกดำบรรพ์เกิดจากการทับถม หรือการ
ประทับรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีต จนเกิดเป็น
โครงสร้างของซากหรือร่องรอยของสิ่งมีชีวิตที่
ปรากฏอยู่ในหิน ในประเทศไทยพบซากดึกดำ
บรรพ์ ที่หลากหลาย เช่น พืช ปะกำรัง หอย 
ปลา เต่า ไดโนเสาร์ และรอยตีนสัตว์  
- ซากดึกดำบรรพ์สามารถใช้เป็นหลักฐานหนึ่ง
ที่ช่วยอธิบายภาพแวดล้อมของพื้นที่ในอดีต
ขณะเกิดสิ่งมีชีวิตนั้น เช่น หากพบซากดึกดำ
บรรพ์ของ หอยน้ำจืด สภาพแวดล้อมบริเวณ
นั้นอาจเคยเป็นแหล่งน้ำจืดมาก่อน และหาก
พบซากดึกดำบรรพ์ของพืช สภาพแวดล้อม
บริเวณนั้นอาจเคยเป็นป่ามาก่อน นอกจากนี้
ซากดึกดำบรรพ์ยังสามารถใช้ระบุอายุของหิน 
และเป็นข้อมูลในการศึกษาวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต 
 
 

- ซากดกึดำบรรพ์ที่
มีในท้องถิ่น และ
สถานที่ต่าง ๆ ใน
จังหวัด 

ว 3.2 ป 6/5 อธิบายผล
ของมรสุมต่อการเกิดฤดูของ
ประเทศไทย จากข้อมูลที่
รวบรวมได้ 

- มรสุมเป็นลมประจำฤดูเกิดบริเวณเขตร้อน
ของโลก ซึ่งเป็นบริเวณกว้างระดับภูมิภาค 
ประเทศไทยได้รับผลจากมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงประมาณ
กลางเดือนตุลำคมจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ทำให้
เกิด ฤดูหนาว และได้รับผลจากมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงประมาณกลางเดือน
พฤษภาคมจนถึงกลางเดือนตุลำคมทำให้เกิด
ฤดูฝน ส่วนช่วงประมาณกลางเดือน
กุมภาพันธ์จนถึงกลางเดือนพฤษภาคมเป็น

- 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ช่วงเปลี่ยนมรสุมและประเทศไทยอยู่ใกล้เส้น
ศูนย์สูตร แสงอาทิตย์เกือบตั้งตรงและตั้งตรง
ประเทศไทย ในเวลาเทีย่งวันทำให้ได้รับความ
ร้อนจำกดวงอาทิตย์อย่างเต็มที่อากาศจึงร้อน
อบอ้าวทำให้เกิดฤดูร้อน 

ป.6 
 
 

ว 3.2 ป 6/6 
บรรยายลักษณะและ
ผลกระทบของ น้ำท่วม การ
กัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม 
แผ่นดินไหว สึนามิ  

- น้ำท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม 
แผ่นดินไหว และ สึนามิ มีผลกระทบต่อชีวิต
และสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน  
- มนุษย์ควรเรียนรู้วิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัย 
เช่น ติดตามข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ เตรียมถุง
ยังชีพ ให้พร้อมใช้ตลอดเวลา และปฏิบัติตาม
คำสั่งของผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่อย่าง
เครง่ครัดเม่ือเกิดภัยทางธรรมชำติและธรณี
พิบัติภัย 
 

- ภัยธรรมชาติและ
ธรณีพิบัติภัยที่อาจ 
เกิดในท้องถิ่น หรือ
จังหวัดใกล้เคียง 

ว 3.2 ป 6/7ตระหนักถึง
ผลกระทบของภัยธรรมชำติ
และธรณีพิบัติภัย โดย
นำเสนอแนวทางในการเฝ้า
ระวังและปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ
และธรณีพิบัติภัยที่อาจเกิด
ในท้องถิ่น 
ว 3.2 ป 6/8 
สร้างแบบจำลองที่อธิบาย
การเกิดปรากฏการณ์เรือน
กระจกและผลของ
ปรากฏการณ์เรือนกระจก
ต่อสิ่งมีชีวิต 

- ปรากฏการณ์เรือนกระจกเกิดจากแก๊สเรือน
กระจกในชั้นบรรยากาศของโลก กักเก็บความ
ร้อนแล้ว คายความร้อนบางส่วนกลับสู่ผิวโลก 
ทำให้อากาศ บนโลกมีอุณหภูมิเหมะสมต่อ
การดำรงชีวิต  
- หากปรากฏการณ์เรือนกระจกรุนแรงมาก
ขึ้น จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 
มนุษย์ จึงควรร่วมกันลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิด
แก๊สเรือนกระจก 

- สภาพหรือเหตู
การณ์ในทอ้งถิน่ที่
เกิดจากผล
ผลกระทบของ
ปรากฏการณ์เรือน
กระจก 

ว 3.2 ป 6/9ตระหนักถึง
ผลกระทบของปรากฏการณ์
เรือนกระจกโดยนำเสนอ
แนวทางการปฏิบัติตนเพ่ือ
ลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดแก๊ส
เรือนกระจก 
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สาระท่ี 4  เทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว 4.1 เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพ่ือการดำรงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อ่ืน ๆ เพ่ือแก้ปัญหา หรือ
พัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

- - - - 
 

สาระท่ี 4   เทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว 4.2  เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็น 

ระบบใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทางาน และการแก้ปัญหาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแ้กนกลาง 
สาระการ

เรียนรู้ท้องถิน่ 
ป.6 ว 4.2 ป 6/1ใช้เหตุผลเชิงตรรกะ

ในการอธิบายและออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหาท่ีพบในชีวิตประจำวัน 

- การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนจะช่วยให้
แก้ปญัหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
- การใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็น 
การนำกฎเกณฑ์ หรือเงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณี
มาใช้พิจารณา  
ในการแก้ปัญหา 
- แนวคิดของการทำงานแบบวนซ้ำ และเงื่อนไข 
 - กำรพิจารณากระบวนการทำงานท่ีมีการทำงาน
แบบวนซ้ำ หรือเงื่อนไขเป็นวิธีการท่ีจะช่วยให้การ
ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 - ตัวอย่างปัญหา เช่น การค้นหาเลขหน้าที่
ต้องการใหเ้ร็วท่ีสุด  
การทายเลข 1 – 1,000,000  โดยตอบให้ถูก
ภายใน 20 คำถาม, การคำนวณเวลาในการ
เดินทาง โดยคำนึงถึงระยะทาง เวลา  
จุดหยุดพัก 
 

- 

ว 4.2 ป 6/2ออกแบบและเขียน
โปรแกรมอย่างง่าย เพื่อแก้ปัญหา
ในชีวิตประจำวัน ตรวจหาข้อผิด 

- การออกแบบโปรแกรมสามารถทำได้โดยเขียน 
เป็นข้อความ หรือผังงาน 
 - การออกแบบและเขียนโปรแกรม 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแ้กนกลาง 
สาระการ

เรียนรู้ท้องถิน่ 
พลาด ของโปรแกรมและแก้ไข ท่ีมีการใช้ตัวแปร การวนซ้ำ  

การตรวจสอบเงื่อนไข  
– หากมีข้อผิดพลาดให้ตรวจสอบ 
การทำงาน ทีละคำสั่ง เมื่อพบจุดท่ีทำให้ผลลัพธ์
ไม่ถูกต้อง ให้ทำการแก้ไขจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ท่ี
ถูกต้อง  
- การฝึกตรวจหำข้อผิดพลาดจากโปรแกรมของ
ผู้อื่นจะช่วยพัฒนาทักษะการหาสาเหตุของปัญหา
ได้ดียิ่งขึ้น  
- ตัวอย่างปัญหา เช่น โปรแกรมเกม โปรแกรมหา
ค่า ค.ร.น เกมฝึกพิมพ์ 
- ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น 
Scratch, logo 
 

ป.6 ว 4.2 ป 6/3 ใช้อินเทอร์เน็ตใน
การค้นหาข้อมูลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- การค้นหาอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการค้นหา
ข้อมูลท่ีได้ตรงตามความต้องการในเวลาที่รวดเร็ว
จากแหล่งข้อมูลท่ีน่าเชื่อถือหลายแหล่ง และ
ข้อมูล มีความสอดคล้องกัน – การใช้เทคนิคการ
ค้นหาขั้นสูง เช่น การใช้ ตัวดำเนินการ การระบุ
รูปแบบของข้อมูล หรือชนิดของไฟล์ 
 - การจัดลำดับผลลัพธ์จากกาค้นหาของโปรแกรม
ค้นหา 
 - การเรียบเรียง สรุปสำระสำคัญ (บูรณาการกับ
วิชาภาษาไทย) 
 
 
 

 

ว 4.2 ป 6/4 ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศทำงานร่วมกันอย่าง
ปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าท่ี
ของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น 
แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือ
บุคคลท่ีไม่เหมาะสม 

- อันตรายจากการใช้งานและอาชญากรรม ทาง
อินเทอร์เน็ต แนวทางในการป้องกัน  
- วิธีกำหนดรหัสผ่าน  
- การกำหนดสิทธิ์การใช้งาน (สิทธิ์ในการเข้าถึง)  
- แนวทางการตรวจสอบและป้องกัน 
มัลแวร์ – อันตรายจากการติดต้ังซอฟต์แวร์ที่อยู่
บนอินเทอร์เน็ต 
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คำอธิบายรายวิชา 
  

ว 16101 วิทยาศาสตร์          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6           เวลา 120 ชั่วโมง 

 

 ศึกษา วิเคราะห์  สารอาหาร ประโยชน์ของสารอาหาร การเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับเพศ
และวัย  และความปลอดภัยต่อสุขภาพ  ระบบย่อยอาหาร หน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหาร การย่อยอาหาร
และการดูดซึมสารอาหาร  ความสำคัญของระบบย่อยอาหาร การดูแลรักษาอวัยวะในระบบย่อยอาหาร การแยก
สารผสม การหยิบออก การร่อน การใช้แม่เหล็กดึงดูด การรินออก การกรอง และการตกตะกอน  
การแยกสารในชีวิตประจำวัน การเกิดแรงไฟฟ้าจากการขัดถูของวัตถุ  ส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย  การ
ต่อวงจรไฟฟ้าอนุกรมและแบบขนาน  การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและขนาน การเกิดเงามืด เงามัว  สุริยุปราคา 
และจนัทรุปราคา พัฒนาการของเทคโนโลยีอวกาศและการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน การเกิดหินอัคนี  หิน
ตะกอน และหินแปร วัฏจักรหิน  ประโยชน์ของหินและแร่ในชีวิตประจำวัน  การเกิดซากดึกดำบรรพ์  
สภาพแวดล้อมในอดีต การเกิดลมบก ลมทะเล และมรสุม  ผลของมรสุมต่อการเกิดฤดูของประเทศไทย ลักษณะ
และผลกระทบของน้ำท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม  สึนามิ  แผ่นดินไหว  ผลกระทบของภัยธรรมชาติและธรณี
พิบัติภัย  การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ  การเกิดแก๊สเรือนกระจก ปรากฏการณ์เรือนกระจก 
ผลกระทบจากปรากฏการณ์เรือนกระจก  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้  การ
สำรวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล  การเปรียบเทียบข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ การอธิบาย อภิปราย และ
การสร้างแบบจำลอง  เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด  ความเข้าใจสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ  นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์มีจริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม  
 

 ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การทำงาน การคาดการณ์ผลลัพธ์ จากปัญหาอย่างง่าย ออกแบบ 
และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไข   
ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู ้รวบรวม ประเมิน นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย เพื่อ
แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของ
ผู้อื่น 
 

รหัสตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ว 1.2   ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5  
มาตรฐาน ว 2.1   ป.6/1  
มาตรฐาน ว 2.2   ป.6/1  
มาตรฐาน ว 2.3   ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3 , ป.6/4 , ป.6/5 , ป.6/6 , ป.6/7 , ป.6/8 
มาตรฐาน ว 3.1     ป.6/1 , ป.6/2       
มาตรฐาน ว 3.2  ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3 , ป.6/4 , ป’6/5 , ป.6/6 , ป.6/7 , ป.6/8 ,  

ป.6/9 
มาตรฐาน ว 4.2   ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3, ป.6/4  
 
รวม   30   ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชา 
 

 รายวิชา วิทยาศาสตร์ 6                                            ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
 รหัสวิชา  ว16101                                                   เวลา  120  ชั่วโมง / ปี 

 

ชือ่หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐาน/

ตัวช้ีวัด 
เนื้อหา 

จำนวน
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

1. สารอาหารและ
ระบบย่อยอาหาร 

ว 1.2 ป6/1 
ว 1.2 ป6/2 
ว 1.2 ป6/3  
ว 1.2 ป6/4  
ว 1.2 ป6/5 

-สารอาหาร 
-การเลือกรับประทานอาหาร 
-ความสำคัญของสารอาหาร  
-ระบบย่อยอาหาร 
-การดูแลรักษาอวัยวะในระบบย่อยอาหาร 

13 5 

2. การแยกสาร ว 2.1 ป6/1  -การแยกสาร 7 4 

3. แรงไฟฟ้า ว 2.2 ป6/1 -การเกิดและผลของแรงไฟฟ้า 7 4 
4. วงจรไฟฟ้า ว 2.3 ป6/1  

ว 2.3 ป6/2  
ว 2.3 ป6/3  
ว 2.3 ป6/4  
ว 2.3 ป6/5  
ว 2.3 ป6/6   
ว 2.3 ป6/7  
ว 2.3 ป6/8 

-วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย 
-การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย 
-การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม 
-การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
-การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบ
ขนาน 
-การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
-การเกิดเงามืดเงามัว 
-รังสีของแสงแสดงการเกิดเงามืดเงามัว 

22 15 

5. สุริยุปราคา 
จันทรุปราคาและ
เทคโนโลยีอวกาศ 

ว 3.1 ป6/1  
ว 3.1 ป6/2  

-ปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคา 
เทคโนโลยีอวกาศ 
 

9 5 

6. โลกและการ
เปลี่ยนแปลง 

ว 3.2 ป6/1  
ว 3.2 ป6/2 
 
ว 3.2 ป6/3  
ว 3.2 ป6/4  
ว 3.2 ป6/5  
ว 3.2 ป6/6  
ว 3.2 ป6/7 
ว 3.2 ป6/8 
ว 3.2 ป6/9 

-การเกิดหินอัคนี หินตะกอน และหินแปร 
-การใช้ประโยชน์ของหินและแร่ใน
ชีวิตประจำวัน 
-การเกิดซากดึกดำบรรพ์ 
-การเกิดลมบก ลมทะเล และมรสุม  
-ผลของมรสุมต่อการเกิดฤดูของประเทศไทย 
-ลักษณะและผลกระทบของน้ำท่วม 
-ผลกระทบของภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย  
-การเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก 
-ผลกระทบของปรากฏการณ์เรือนกระจก 

22 15 
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ชือ่หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐาน/

ตัวช้ีวัด 
เนื้อหา 

จำนวน
(ชัว่โมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

7. วิทยาการคำนวณ  ว 4.2 ป
6/1, ว 4.2 
ป6/2, ว 
4.2 ป6/3, 
ว 4.2 ป
6/4 

-การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ 
-การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย 
-การค้นหาข้อมูล 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

40 12 

รวม 30 120 60 
คะแนนระหว่างเรียน 60 
คะแนนสอบกลางปี 10 
คะแนนสอบปลายปี 30 

รวมคะแนนทั้งปี 100 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลางและสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

สาระท่ี  1  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
มาตรฐาน ว  1.1   เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต 

และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอด   พลังงาน 
การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากรปัญหาและผลกระทบที่มีต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
- - - - 

 

สาระท่ี 1  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
มาตรฐาน ว 1.2  เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออกจาก 

เซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าทีข่องระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์
กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้ง
นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ม.1 

 
 
 
 
 
 

ว 1.2 ม1/1เปรียบเทียบ
รูปร่าง ลักษณะ และ
โครงสร้างของเซลล์พชืและ
เซลล์สัตว์ รวมทั้งบรรยาย
หน้าที่ของผนงัเซลล์ เยื่อหุ้ม
เซลล์ ไซโทพลาซึม นิวเคลียส 
แวคิวโอล 
ไมโทคอนเดรีย และ 
คลอโรพลาสต์  
 

 - เซลล์เป็นหน่วยพืน้ฐานของสิง่มีชีวิต สิง่มีชีวิต
บางชนิดมีเซลล์เพียงเซลล์เดียว เช่น อะมีบา 
พารามีเซียม ยีสต์ บางชนดิมีหลายเซลล์ เชน่ พืช 
สัตว ์

- โครงสร้างพืน้ฐานที่พบทั้งในเซลล์พืชและ
เซลล์สัตว์ และสามารถสังเกตได้ด้วยกล้อง
จุลทรรศน์ใช้แสง ได้แก ่เยื่อหุ้มเซลล์ ไซโทพลาซึม 
และนิวเคลียส โครงสร้างที่พบในเซลลพ์ืชแตไ่ม่
พบในเซลลส์ัตว์ ได้แก ่ผนังเซลล์และคลอโรพ
ลาสต ์

- โครงสร้างตา่ง ๆ ของเซลล์มีหน้าที่แตกตา่ง
กัน 

- ผนังเซลล์ ทำหนา้ที่ให้ความแข็งแรงแก่เซลล์ 
- เยื่อหุ้มเซลล์ ทำหน้าที่ห่อหุ้มเซลล์และ

ควบคุมการลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ 
- นิวเคลียส ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเซลล ์
- ไซโทพลาซึม มีออร์แกเนลล์ทีท่ำหน้าที่แตกต่าง
กัน 

 

ว 1.2 ม1/2 
ใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสง
ศึกษาเซลล์ และโครงสร้างต่าง 
ๆ ภายในเซลล ์
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ม.1 

 

- แวคิวโอล ทำหนา้ที่เก็บนำ้และสารต่าง ๆ 
- ไมโทคอนเดรีย ทำหน้าที่เก่ียวกับการสลาย
สารอาหารเพื่อให้ได้พลังงานแก่เซลล์ 

 - คลอโรพลาสต์ เป็นแหล่งที่เกิด 
การสังเคราะห์ด้วยแสง 

 

ว 1.2 ม1/3 อธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปรา่ง 
กับการทำหนา้ที่ของเซลล ์

- เซลล์ของสิ่งมีชีวิตมีรปูร่าง ลักษณะ ที่
หลากหลาย และมีความเหมาะสมกับหน้าที่ของ
เซลล์นั้น เชน่ เซลลป์ระสาทสว่นใหญ่ มีเส้นใย
ประสาทเป็นแขนงยาว นำกระแสประสาทไปยัง
เซลล์อ่ืน ๆ ที่อยู่ไกลออกไป เซลล์ขนราก เปน็
เซลล์ผิวของรากที่มีผนังเซลล์และเยื่อหุ้มเซลล์ยื่น
ยาวออกมา ลักษณะคลา้ยขนเสน้เล็ก ๆ เพื่อเพิ่ม
พื้นที่ผิวในการดูดนำ้และธาตุอาหาร 

- 

ว 1.2 ม1/4 
อธิบายการจัดระบบของ
สิ่งมีชีวิต โดยเร่ิมจากเซลล์ 
เนื้อเยื่อ อวัยวะ ระบบอวัยวะ 
จนเป็นสิ่งมีชีวติ 

- พืชและสัตว์เป็นสิ่งมชีีวิตหลายเซลล์มีการ
จัดระบบ โดยเร่ิมจากเซลลไ์ปเปน็เนื้อเยื่อ อวัยวะ 
ระบบอวัยวะ และสิง่มีชีวิตตามลำดับ เซลล์หลาย
เซลล์มารวมกันเปน็เนื้อเยื่อ เนื้อเยื่อหลายชนิดมา
รวมกันและทำงานร่วมกันเป็นอวัยวะ อวัยวะตา่ง 
ๆ ทำงานร่วมกันเปน็ระบบอวัยวะ ระบบอวัยวะ
ทุกระบบทำงานร่วมกันเปน็สิ่งมชีีวิต 

- 

ว 1.2 ม1/5 
อธิบายกระบวนการแพร่และ
ออสโมซิสจากหลักฐานเชิ ง
ประจักษ์ และยกตัวอย่างการ
แ พ ร่ แ ล ะ อ อ ส โ ม ซิ ส ใ น
ชีวิตประจำวัน 

- เซลล์มีการนำสารเข้าสู่เซลล์ เพื่อใช้ใน
กระบวนการตา่ง ๆ ของเซลล์ และมีการขจัดสาร
บางอย่างที่เซลลไ์ม่ต้องการออกนอกเซลล์ การนำ
สารเข้าและออกจากเซลล์มีหลายวิธี เช่น การ
แพร่เป็นการเคลื่อนที่ของสารจากบริเวณที่มีความ
เข้มข้นของสารสูงไปสู่บริเวณทีม่ีความเข้มข้นของ
สารต่ำ ส่วนออสโมซสิ เป็นการแพร่ของน้ำ ผ่าน
เยื่อหุ้มเซลล์ จากด้านที่มีความเข้มข้นของ
สารละลายตำ่ไปยังดา้นที่มีความเข้มข้นของ
สารละลายสูงกว่า 

วัสดุ อุปกรณ์การ
ทดลองที่อยู่ใน
ชีวิตประจำวนั เช่น 
ไข่ไก่ ไข่เป็ด เปน็
ต้น 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ม.1 ว 1.2 ม1/6 

ระบุปัจจัยที่จำเป็นใน
การสังเคราะห์ด้วยแสง
และผลผลิตที่เกิดขึ้นจาก
การสังเคราะห์ด้วยแสง 
โด ย ใช้ ห ลั ก ฐ าน เชิ ง
ประจักษ์ 

- กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
ที่เกิดขึ้นในคลอโรพลาสต์ จำเป็นต้องใช้
แสง แก๊สคารบ์อนได-ออกไซด์ 
คลอโรฟิลล์ และน้ำ ผลผลิตที่ได้จาก  
การสังเคราะห์ด้วยแสง ได้แก่ น้ำตาลและ
แก๊สออกซิเจน 

ใบพืชที่มีใน
บริเวณโรงเรียน
และชุมชน เช่น 
ชบาด่าง และใบ
พืชต่างๆที่มีสีเขียว 

ว 1.2 ม1/7 
อธิบายความสำคัญของ
การสังเคราะห์ด้วยแสง
ของพืชต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 
 

- การสังเคราะห์ด้วยแสง เป็น
กระบวนการที่สำคัญต่อสิ่งมีชีวิต เพราะ
เป็นกระบวนการเดียว ทีส่ามารถนำ 
พลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นพลังงานในรูป
สารประกอบอินทรีย์และเก็บสะสมใน
รูปแบบต่าง ๆ ในโครงสร้างของพืช พืชจึง
เป็นแหล่งอาหารและพลังงานที่สำคัญของ
สิ่งมีชีวิตอ่ืน นอกจากนีก้ระบวนการ
สังเคราะห์ด้วยแสงยังเป็นกระบวนการ
หลักในการสร้างแก๊สออกซิเจนให้กับ
บรรยากาศเพ่ือให้สิ่งมีชีวิตอ่ืน ใช้ใน
กระบวนการหายใจ 

ว 1.2 ม1/8 
ตระหนักในคุณค่าของ
พืชที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม โดยการ
ร่วมกันปลูกและดูแล
รักษาต้นไม้ในโรงเรียน
และชุมชน 
ว 1.2 ม1/9 บรรยาย
ลักษณะและหน้าที่ของ
ไซเล็มและโฟลเอ็ม 

 

- พืชมีไซเล็มและโฟลเอ็ม ซึ่งเป็นเนื้อเยื่อ
มีลักษณะคล้ายท่อ เรียงตัวกันเป็นกลุ่ม
เฉพาะที ่โดยไซเล็มทำหน้าที่ลำเลียงน้ำ
และธาตุอาหาร มีทิศทางลำเลียงจากราก
ไปสู่ลำต้น ใบ และส่วนต่าง ๆ ของพืช 
เพ่ือใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงรวมถึง
กระบวนการอ่ืน ๆ ส่วนโฟลเอ็มทำหน้าที่
ลำเลียงอาหารที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วย
แสง มีทิศทางลำเลียงจากบริเวณท่ีมีการ
สังเคราะห์ด้วยแสงไปสู่ส่วนต่าง ๆ ของ
พืช 

พืชที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่น เช่น ผัก
กระสัง ต้นเทียน 
หรือพืชที่มีลำต้น
ลักษณะใส ว 1.2 ม1/10 

เขียนแผนภาพที่
บรรยายทิศทางการ
ลำเลียงสารในไซเล็ม
และโฟลเอ็มของพืช 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ม.1 ว 1.2 ม1/11 

อธิบายการสืบพันธุ์แบบ
อาศัยเพศ และไม่อาศัย
เพศของพืชดอก 

- พืชดอกทุกชนิดสามารถสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศได้ 
และบางชนิดสามารถสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศได 

พืชดอกในชุมชน 

ว 1.2 ม1/12 
อธิบายลักษณะโครงสร้าง
ของดอกที่มีส่วนทำให้เกิด
การถ่ายเรณู รวมทั้ง
บรรยาย การปฏิสนธิของ
พืชดอก การเกิดผลและ
เมล็ด การกระจายเมล็ด 
และการงอกของเมล็ด 
 

- การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเป็นการสืบพันธุ์ที่มี 
การผสมกันของสเปิร์มกับเซลล์ไข่ การสืบพันธุ์ แบบ
อาศัยเพศของพืชดอกเกิดขึ้นที่ดอก โดยภายในอับเรณู
ของส่วนเกสรเพศผู้มีเรณู ซึ่งทำหน้าที่สร้างสเปิร์ม 
ภายในออวุลของส่วนเกสรเพศเมีย มีถุงเอ็มบริโอ ทำ
หน้าที่สร้างเซลล์ไข่ 
- การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ เป็นการสืบพันธุ์ที่พืชต้น
ใหม่ไม่ได้เกิดจากการปฏิสนธิระหว่างสเปิร์ม กับเซลล์ไข ่
แต่เกิดจากส่วนต่าง ๆ ของพืช เช่น ราก ลำต้น ใบ มีการ
เจริญเติบโตและพัฒนาขึ้นมา เป็นต้นใหม่ได้ 
- การถ่ายเรณู คือ การเคลื่อนย้ายของเรณูจากอับเรณู
ไปยังยอดเกสรเพศเมีย ซึ่งเก่ียวข้องกับลักษณะและ
โครงสร้างของดอก เช่น สีของกลีบดอก ตำแหน่งของ
เกสรเพศผู้และเกสรเพศเมีย โดยมีสิ่งที่ช่วยในการถ่าย
เรณ ูเช่น แมลง ลม 
- การถ่ายเรณูจะนำไปสู่การปฏิสนธิ ซึ่งจะเกิดข้ึนที่ถุง
เอ็มบริโอภายในออวุล หลังการปฏิสนธิจะได้ไซโกต และ
เอนโดสเปิร์ม ไซโกตจะพัฒนาต่อไปเป็นเอ็มบริโอ ออวุล
พัฒนาไปเปน็เมล็ด และรังไข่พัฒนาไปเป็นผล 
- การถ่ายเรณูจะนำไปสู่การปฏิสนธิ ซึ่งจะเกิดข้ึนที่ถุง
เอ็มบริโอภายในออวุล หลังการปฏิสนธิจะได้ไซโกต และ
เอนโดสเปิร์ม ไซโกตจะพัฒนาต่อไปเป็นเอ็มบริโอ ออวุล
พัฒนาไปเป็นเมล็ด และรังไข่พัฒนาไปเป็นผล 
- ผลและเมล็ดมีการกระจายออกจากต้นเดมิ โดยวิธีการ
ต่าง ๆ เมื่อเมล็ดไปตกในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมจะ
เกิดการงอกของเมล็ด โดยเอ็มบริโอภายในเมล็ดจะเจริญ
ออกมา โดยระยะแรกจะอาศัยอาหารที่สะสมภายใน
เมล็ด จนกระท่ังใบแท้พัฒนา จนสามารถสังเคราะห์ด้วย
แสงได้เต็มที ่และสร้างอาหารได้เองตามปกติ 
 

ว 1.2 ม1/13 
ตระหนักถึงความสำคัญ
ของสัตว์ที่ช่วยในการถ่าย
เรณูของพืชดอก โดยการ
ไม่ทำลายชีวิตของสัตว์ที่
ช่วยในการถ่ายเรณู 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ม.1 ว 1.2 ม1/14  อธิบาย

ความสำคัญของธาตุอาหาร
บางชนิดที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตและการ
ดำรงชีวิตของพืช 

 

- พืชต้องการธาตุอาหารที่จำเป็นหลาย
ชนิดในการเจริญเติบโตและการ
ดำรงชีวิต 
- พืชต้องการธาตุอาหารบางชนิดใน
ปริมาณมาก ได้แก่ ไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม 
แมกนีเซียม และกำมะถัน ซึ่งในดิน
อาจมีไม่เพียงพอ สำหรับการ
เจริญเติบโตของพืช จึงต้องมีการให้
ธาตุอาหารในรูปของปุ๋ยกับพืชอย่าง
เหมาะสม 
 

- 

ว 1.2 ม1/15 เลือกใช้ปุ๋ยที่
มีธาตุอาหารเหมาะสมกับ
พืชในสถานการณ์ท่ีกำหนด 

ว 1.2 ม1/16 เลือกวิธีการ
ขยายพันธุ์พืชให้เหมาะสม
กับความต้องการของมนุษย์ 
โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการ
สืบพันธุ์ของพืช 
 

- มนุษย์สามารถนำความรู้เรื่องการ
สืบพันธุ์ แบบอาศัยเพศและไม่อาศัย
เพศ มาใช้ในการขยายพนัธุ์เพ่ือเพ่ิม
จำนวนพืช เช่น การใช้เมล็ดที่ได้จาก
การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศมา
เพาะเลี้ยง วิธีการนี้จะได้พืชในปริมาณ
มาก แต่อาจมีลักษณะที่แตกต่างไป 
จากพ่อแม ่ส่วนการตอนกิ่ง การปักชำ 
การต่อกิ่ง การติดตา การทาบกิ่ง การ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เป็นการนำความรู้
เรื่องการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของ
พืชมาใช้ในการขยายพันธุ์ เพ่ือให้ได้พืช
ที่มีลักษณะเหมือนต้นเดิม ซึ่งการ
ขยายพันธุ์แต่ละวิธี มีข้ันตอนแตกต่าง
กัน จึงควรเลือกให้เหมาะสมกับความ
ต้องการของมนุษย์ 

 

การขยายพันธุ์พืชโดย
ใช้พืชในโรงเรียนและ
ชุมชน 

ว 1.2 ม1/17 อธิบาย
ความสำคัญของเทคโนโลยี 
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชใน
การใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ 
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สาระท่ี 1  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
มาตรฐาน ว 1.3 เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมสาร 

พันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและ
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
- - - - 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ม.1   ว 1.2 ม1/18ตระหนักถึง

ประโยชน์ของการ
ขยายพันธุ์พืช โดยการนำ
ความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

โดยต้องคำนึงถึงชนิดของพืชและ
ลักษณะการสืบพันธุ์ของพืช 
- เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
เป็นการนำความรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่จำเป็น
ต่อการเจริญเติบโตของพืชมาใช้ในการ
เพ่ิมจำนวนพืช และทำให้พืชสามารถ
เจริญเติบโตได้ในหลอดทดลอง ซ่ึงจะได้
พืชจำนวนมากในระยะเวลาสั้น และ
สามารถนำเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อมาประยุกต ์เพ่ือการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช ปรับปรุงพันธุ์พืชที่มี
ความสำคัญทางเศรษฐกิจ การผลิตยา
และสาระสำคัญในพืช และอ่ืน ๆ 
 

- 
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สาระท่ี 2  วิทยาศาสตร์กายภาพ 
มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับโครงสร้าง

และแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร 
การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี  

ชั้น ตัวชีวั้ด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ม.1 ว 2.1 ม1/1 

อธิบายสมบัติทางกายภาพบางประการ
ของธาตุโลหะ อโลหะ และก่ึงโลหะ โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ที่ได้จากการสังเกต
และการทดสอบ และใช้สารสนเทศท่ีได้
จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งจัดกลุ่มธาตุ
เป็นโลหะ อโลหะ กึง่โลหะ  

- ธาตุแต่ละชนิดมีสมบัติเฉพาะตัวและมี
สมบัติ ทางกายภาพบางประการ
เหมือนกันและบางประการต่างกัน ซ่ึง
สามารถนำมาจัดกลุ่มธาตุเป็นโลหะ 
อโลหะ และก่ึงโลหะ ธาตุโลหะมีจุดเดือด 
จุดหลอมเหลวสูง มีผิวมันวาว นำความ
ร้อนนำไฟฟ้า ดึงเป็นเส้นหรือตีเป็นแผ่น
บาง ๆ ได ้และมีความหนาแน่นทั้ง 
สูงและต่ำ ธาตุอโลหะ มีจุดเดือด จุด
หลอมเหลวต่ำ มีผิวไม่มันวาว ไม่นำ
ความร้อน ไม่นำไฟฟ้า เปราะ แตกหัก
ง่าย และมีความหนาแน่นต่ำ ธาตุกึ่ง
โลหะมีสมบัติบางประการเหมือนโลหะ 
และสมบัติบางประการเหมือนอโลหะ 
 

- 

ว 2.1 ม1/2 วิเคราะห์ผลจากการใช้ธาตุ
โลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ และธาตุ
กัมมันตรังสี ที่มีต่อสิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล้อม 
เศรษฐกิจและสังคม จากข้อมูลที่รวบรวม
ได้ 

- ธาตุโลหะ อโลหะ และก่ึงโลหะ ที่ 
สามารถแผ่รังสีได้ จัดเป็นธาตุ
กัมมันตรังสี 
- ธาตุมีท้ังประโยชน์และโทษ การใช้ธาตุ
โลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ ธาตุกัมมันตรังสี 
ควรคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต 
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม 
 

 

ว 2.1 ม1/3 ตระหนักถึงคุณค่าของการ
ใช้ธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ ธาตุ
กัมมันตรังสี โดยเสนอแนวทางการใช้ธาตุ
อย่างปลอดภัย คุ้มค่า 
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ชั้น ตัวชีวั้ด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
 ว 2.1 ม1/4 เปรียบเทียบจุดเดือด จุด
หลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารผสม 
โดยการวัดอุณหภูมิ เขียนกราฟ แปล
ความหมายข้อมูลจากกราฟ หรือ
สารสนเทศ 

- สารบริสุทธิ์ประกอบด้วยสารเพียงชนิด
เดียว ส่วนสารผสมประกอบด้วยสาร
ตั้งแต ่2 ชนิดขึ้นไป สารบริสุทธิ์แต่ละ
ชนิดมีสมบัติบางประการที่เป็นค่า
เฉพาะตัว เช่น จุดเดือดและจุด
หลอมเหลวคงท่ี แต่สารผสมมีจุดเดือด
และจุดหลอมเหลวไม่คงที่ ขึ้นอยู่กับชนิด
และสัดส่วนของสารที่ผสมอยู่ด้วยกัน 
 

 

ม.1 ว 2.1 ม1/5อธิบายและเปรียบเทียบ
ความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์และสาร
ผสม 
 
 
 

- สารบริสุทธิ์แต่ละชนิดมีความหนาแน่น 
หรือมวลต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรคงที่ เป็น
ค่าเฉพาะของสารนั้น ณ สถานะและ
อุณหภูมิหนึ่ง แต่สารผสมมีความ
หนาแน่นไม่คงท่ีขึ้นอยู่กับชนิดและ
สัดส่วนของสารที่ผสมอยู่ด้วยกัน 

 

ว 2.1 ม1/6ใช้เครื่องมือเพ่ือวัดมวลและ
ปริมาตรของสารบริสุทธิ์และสารผสม 
ว 2.1 ม1/7อธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างอะตอม ธาตุ และสารประกอบ 
โดยใช้แบบจำลองและสารสนเทศ 

 

- สารบริสุทธิ์แบ่งออกเป็นธาตุและ
สารประกอบ ธาตุประกอบด้วยอนุภาคที่
เล็กที่สุดที่ยังแสดงสมบัติของธาตุนั้น
เรียกว่า อะตอม ธาตุแต่ละชนิด
ประกอบด้วยอะตอมเพียงชนิดเดียวและ
ไม่สามารถแยกสลายเป็นสารอ่ืนได้ด้วย
วิธีทางเคมี ธาตุเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์
ธาตุ สารประกอบเกดิจากอะตอมของ
ธาตุตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปรวมตัวกันทาง
เคมีในอัตราส่วนคงท่ี มีสมบัติแตกต่าง
จากธาตุที่เป็นองค์ประกอบ สามารถ
แยกเป็นธาตุได้ด้วยวิธีทางเคมี ธาตุและ
สารประกอบสามารถเขียนแทนได้ด้วย
สูตรเคมี 
- อะตอมประกอบด้วยโปรตอน 
นิวตรอน และอิเล็กตรอน โปรตอนมี
ประจุไฟฟ้าบวก ธาตุชนิดเดียวกันมี
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ชั้น ตัวชีวั้ด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
จำนวนโปรตอนเท่ากันและเป็นค่าเฉพาะ
ของธาตุนั้น นิวตรอนเป็นกลางทางไฟฟ้า 
ส่วนอิเล็กตรอนมีประจุไฟฟ้าลบ เมื่อ 

ว 2.1 ม1/8อธิบายโครงสร้างอะตอมที่
ประกอบด้วยโปรตอน นิวตรอน และ
อิเล็กตรอน โดยใช้แบบจำลอง 

 

อะตอมมีจำนวนโปรตอนเท่ากับจำนวน
อิเล็กตรอน จะเป็นกลางทางไฟฟ้า 
โปรตอนและนิวตรอนรวมกันตรงกลาง
อะตอมเรียกว่า นิวเคลียส ส่วน
อิเล็กตรอนเคลื่อนที่อยู่ในที่ว่างรอบ
นิวเคลียส 

ตัวอย่าง
องค์ประกอบของ
สารใน
ชีวิตประจำวัน 

ว 2.1 ม1/9 อธิบายและเปรียบเทียบการ
จัดเรียงอนุภาค แรงยึดเหนี่ยวระหว่าง
อนุภาค และการเคลื่อนที่ของอนุภาคของ
สสารชนิดเดียวกันในสถานะของแข็ง 
ของเหลว และแก๊ส โดยใช้แบบจำลอง 

 

  -สสารทุกชนิดประกอบด้วยอนุภาค 
โดยสารชนิดเดียวกันที่มีสถานะของแข็ง 
ของเหลว แก๊ส จะมีการจัดเรียงอนุภาค 
แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค การ
เคลื่อนที่ของอนุภาคแตกต่างกัน ซึ่งมีผล
ต่อรูปร่างและปริมาตรของสสาร 

 - อนุภาคของของแข็งเรียงชิดกัน มีแรง
ยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคมากที่สุด 
อนุภาคสั่นอยู่กับท่ี ทำให้มีรูปร่างและ
ปริมาตรคงที่ 

 - อนุภาคของของเหลวอยู่ใกล้กัน มีแรง
ยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคน้อยกว่า
ของแข็งแต่มากกว่าแก๊ส อนุภาค
เคลื่อนที่ได้แต่ไม่เป็นอิสระเท่าแก๊ส ทำ
ให้มรีูปร่างไม่คงที่ แต่ปริมาตรคงท่ี 
 - อนุภาคของแก๊สอยู่ห่างกันมาก มีแรง
ยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคน้อยที่สุด 
อนุภาคเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระทุกทิศทาง 
ทำให้มีรูปร่างและปริมาตรไม่คงท่ี 

วัตถุท่ีมีอยู่รอบๆตัว 

ม.1 ว 2.1 ม1/10 อธิบ ายความสั ม พัน ธ์
ระหว่างพลังงานความร้อนกับการเปลี่ยน
สถานะของสสาร  โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์และแบบจำลอง 

 

• เมื่อให้ความร้อนแก่ของเหลว อนุภาค
ของของเหลวจะมีพลังงานและอุณหภูมิ
เพ่ิมข้ึนจนถึงระดับหนึ่ง ซึ่งของเหลวจะ
ใช้ความร้อนในการเปลี่ยนสถานะเป็น
แก๊ส เรียกความร้อนที่ใช้ในการเปลี่ยน
สถานะจากของเหลวเป็นแก๊สว่า ความ

สารใกล้ตัว 
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ชั้น ตัวชีวั้ด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ และ
อุณหภูมิขณะเปลี่ยนสถานะจะคงที่ 
เรียกอุณหภูมินี้ว่า จุดเดือด 
 • เมื่อทำให้อุณหภูมิของแก๊สลดลงจนถึง
ระดับหนึ่งแก๊สจะเปลี่ยนสถานะเป็น
ของเหลว เรียกอุณหภูมินี้ว่า จุด
ควบแน่น ซึ่งมีอุณหภูมิเดียวกับจุดเดือด
ของของเหลวนั้น 
• เมื่อทำให้อุณหภูมิของของเหลวลดลง
จนถึงระดับหนึ่ง ของเหลวจะเปลี่ยน
สถานะเป็นของแข็ง เรียกอุณหภูมินี้ว่า 
จุดเยือกแข็ง ซึ่งมีอุณหภูมิเดียวกับจุด
หลอมเหลวของของแข็งนั้น 
 

 

สาระท่ี 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ 
มาตรฐาน ว 2.2 เขา้ใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่ 

แบบต่าง ๆ ของวัตถ ุรวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 
 
 
 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ม.1   ว 2.2 ม 1/1สร้างแบบจำลองที่

อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
ความดันอากาศกับความสูงจาก
พ้ืนโลก 

- เมื่อวัตถุอยู่ในอากาศจะมีแรงที่อากาศกระทำ
ต่อวัตถุในทุกทิศทาง แรงที่อากาศกระทำต่อ
วัตถุข้ึนอยู่กับขนาดพ้ืนที่ของวัตถุนั้น แรงที่
อากาศกระทำตั้งฉากกับผิววัตถุต่อหนึ่ง
หน่วยพื้นที ่เรียกว่าความดันอากาศ 

   -ความดันอากาศมีความสัมพันธ์กับความสูง
จากพ้ืนโลก โดยบริเวณท่ีสูงจากพ้ืนโลกขึ้น
ไป อากาศเบาบางลง มวลอากาศน้อยลง 
ความดันอากาศก็จะลดลง 

- 
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สาระท่ี 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ 
มาตรฐาน ว 2.3 เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

สสาร และพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ทีเ่กี่ยวข้องกับเสียง แสง 
และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการ

เรียนรู้
ท้องถิ่น 

ม.1 ว 2.3 ม 1/1 วิเคราะห์ แปลความหมาย
ข้อมูล และคำนวณปริมาณความร้อนท่ีทำให้
สสารเปลี่ยนอุณหภูมิและเปลี่ยนสถานะ โดยใช้
สมการ  
     Q = mcΔt และ  
     Q = mL  

- เมื่อสสารได้รบัหรือสูญเสียความร้อนอาจ
ทำให้สสารเปลี่ยนอุณหภูมิ เปลี่ยนสถานะ 
หรือเปลี่ยนรูปร่าง  
- ปริมาณความร้อนที่ทำให้สสารเปลี่ยน
อุณหภูมิข้ึนกับมวล ความร้อนจำเพาะ 
และอุณหภูมิ ทีเ่ปลี่ยนไป  
- ปริมาณความร้อนที่ทำให้สสารเปลี่ยน
สถานะข้ึนกับมวลและความร้อนแฝง
จำเพาะ โดยขณะที่สสารเปลี่ยนสถานะ 
อุณหภูมิจะไม่เปลี่ยนแปลง 

- 

ว 2.3 ม 1/2ใช้เทอร์มอมิเตอร์ในการวัด
อุณหภูมิของสสาร 

 ว 2.3 ม 1/3สร้างแบบจำลองที่อธิบายการ
ขยายตัวหรือหดตัวของสสารเนื่องจากได้รับ
หรือสูญเสียความร้อน 

- ความร้อนทำให้สสารขยายตัวหรือหดตัว
ได ้เนื่องจากเม่ือสสารได้รับความร้อนจะ
ทำให้อนุภาคเคลื่อนที่เร็วขึ้น ทำให้เกิด
การ 

- 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ม.1 ว 2.3 ม 1/4 ตระหนักถึง

ประโยชน์ของความรู้ของการ
หดและขยายตัวของสสาร
เนื่องจากความร้อน โดย
วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา 
และเสนอแนะวิธีการนำความรู้
มาแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 

ขยายตัวแต่เมื่อสสารคายความร้อนจะทำให้
อนุภาคเคลื่อนที่ช้าลง ทำให้เกิดการหดตัว 
  - ความรู้เรื่องการหดและขยายตัวของ 
สสารเนื่องจากความร้อนนำไปใช้ประโยชน์
ได้ด้านต่าง ๆ เช่น การสร้างถนน การสร้าง
รางรถไฟ การทำเทอร์มอมิเตอร์ 

 

 

ว 2.3 ม 1/5 วิเคราะห์
สถานการณ์การถ่ายโอนความ
ร้อนและคำนวณปริมาณความ
ร้อนที่ถ่ายโอนระหว่างสสารจน
เกิดสมดุล 
   ความร้อนโดยใช้สมการ               
Qสูญเสีย = Qไดร้ับ 

- ความร้อนถ่ายโอนจากสสารที่มีอุณหภูมิ
สูงกว่า ไปยังสสารที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า
จนกระท่ังอุณหภูมิของสสารทั้งสองเท่ากัน
สภาพที่สสารทั้งสองมีอุณหภูมิเท่ากัน 
เรียกว่า สมดุลความร้อน 

 - เมื่อมีการถ่ายโอนความร้อนจากสสารที่มี
อุณหภูมิต่างกันจนเกิดสมดุลความร้อน 
ความร้อนที่เพ่ิมขึ้นของสสารหนึ่งจะเท่ากับ
ความร้อนที่ลดลงของอีกสสารหนึ่ง ซ่ึง
เป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงาน 

 
 

ว 2.3 ม 1/6สร้างแบบจำลอง
ที่อธิบายการถ่ายโอนความร้อน
โดยการนำความร้อน  การพา
ความร้อน การแผ่รังสีความร้อน 

 

-การถ่ายโอนความร้อนมี 3 แบบ คือ การ
นำความร้อน การพาความร้อน และการแผ่
รงัสีความร้อน การนำความร้อนเป็นการ
ถ่ายโอนความร้อนที่อาศัยตัวกลาง โดยที่
ตัวกลางไม่เคลื่อนที่ การพาความร้อนเป็น
การถ่ายโอนความร้อนที่อาศัยตัวกลาง โดย 
ที่ตัวกลางเคลื่อนที่ไปด้วย ส่วนการแผ่รังสี
ความร้อนเป็นการถ่ายโอนความร้อนที่ไม่
ต้องอาศัยตัวกลาง 
- ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายโอนความร้อน
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
ได ้เช่น การเลือกใช้วัสดุเพื่อนำมาทำ
ภาชนะบรรจุอาหาร เพ่ือเก็บความร้อน 
หรือการออกแบบระบบระบายความร้อนใน
อาคาร 
 

 

ว  2.3 ม  1/ 7อ อ ก แ บ บ 
เลือกใช้ และสร้างอุปกรณ์ เพ่ือ
แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันโดย
ใช้ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายโอน
ความร้อน 
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สาระท่ี 3 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 
มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี  

ดาวฤกษ ์และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต และการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ 

 

 
สาระท่ี 3 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 
มาตรฐาน ว 3.2  เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายใน  
                      โลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ม.1 ว 3.2 ม 1/1  สร้าง

แบบจำลองที่อธิบายการแบ่ง
ชั้นบรรยากาศ และ
เปรียบเทียบประโยชน์ของ
บรรยากาศแต่ละชั้น 
 

- โลกมีบรรยากาศห่อหุ้ม นักวิทยาศาสตร์ใชส้มบัติ
และองค์ประกอบของบรรยากาศในการแบ่ง
บรรยากาศของโลกออกเป็นชั้น ซึ่งแบ่งได้หลาย
รูปแบบตามเกณฑ์ที่แตกต่างกนั โดยทั่วไป
นักวิทยาศาสตร์ใช้เกณฑ์การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
ตามความสงูแบ่งบรรยากาศได้เป็น 5 ชัน้ ได้แก ่
ชั้นโทรโพสเฟียร์ ชัน้สตราโตสเฟียร์ ชั้นมีโซสเฟียร์ 
ชั้นเทอรโ์มสเฟียร์ และชั้นเอกโซสเฟียร์ 
• บรรยากาศแต่ละชั้นมปีระโยชน์ต่อสิ่งมีชีวติ
แตกต่างกัน โดยชั้นโทรโพสเฟียร์มีปรากฏการณ์ 
ลมฟ้าอากาศทีส่ำคัญต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชวีิต 
ชั้นสตราโตสเฟียร์ช่วยดูดกลนืรงัสีอัลตราไวโอเลต
จากดวงอาทิตยไ์ม่ให้มายังโลกมากเกินไป ชั้นมีโซส
เฟียร์ช่วยชะลอวัตถุนอกโลกที่ผา่นเข้ามา ให้เกิด
การเผาไหม้กลายเปน็วัตถุขนาดเล็ก ลดโอกาสที่จะ
ทำความเสียหายแก่สิ่งมีชีวติบนโลก ชั้นเทอร์โมส
เฟียร์สามารถสะท้อนคลื่นวทิยุ และชัน้เอกโซส
เฟียร์เหมาะสำหรับการโคจรของดาวเทียมรอบโลก
ในระดับตำ่ 

- 

ว 3.2 ม 1/2อธิบายปัจจัยที่
มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์ประกอบของลมฟ้าอากาศ 
จากข้อมูล ที่รวบรวมได ้
 

  - ลมฟ้าอากาศ เปน็สภาวะของอากาศในเวลาหนึง่
ของพื้นที่หนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาขึน้อยู่
กับองค์ประกอบลมฟ้าอากาศ ได้แก ่อุณหภูมิ
อากาศ ความกดอากาศ ลม ความชื้น เมฆ และ
หยาดน้ำฟา้ โดยหยาดนำ้ฟา้ที่พบบ่อยในประเทศ
ไทยได้แก ่ฝน องค์ประกอบลมฟ้าอากาศ

 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
- - - - 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาขึ้นอยู่กบัปัจจัยตา่ง ๆ เชน่ 
ปริมาณรังสีจากดวงอาทติย์และลักษณะพื้นผิวโลก
ส่งผลต่ออุณหภูมิอากาศ อุณหภูมิอากาศและ
ปริมาณไอนำ้สง่ผลต่อความชืน้ ความกดอากาศ
ส่งผลต่อลม ความชืน้และลมสง่ผลต่อเมฆ 

ม.1 ว 3.2 ม 1/3เปรียบเทียบ
กระบวนการเกิดพายุ ฝนฟา้
คะนองและพายุหมุนเขตร้อน 
และผลที่มีต่อสิ่งมีชวีิตและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งนำเสนอ
แนวทางการปฏิบัตตินให้
เหมาะสมและปลอดภัย 
  
 

- พายุหมุนเขตร้อนเกิดเหนือมหาสมุทรหรือทะเล 
ที่น้ำมีอุณหภูมิสูงตั้งแต่ 26-27 องศาเซลเซียส 
ขึน้ไป ทำให้อากาศที่มีอุณหภูมิและความชื้นสงู
บริเวณนั้นเคลื่อนทีสู่งขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นบริเวณ
กว้าง อากาศจากบริเวณอื่นเคลื่อนเข้ามาแทนที่
และพัดเวียนเข้าหาศนูย์กลางของพายุ ยิ่งใกล้
ศูนย์กลาง อากาศจะเคลื่อนที่พดัเวียนเกือบเป็น
วงกลมและมีอัตราเร็วสูงทีสุ่ด พายุหมนุเขตร้อนทำ
ให้เกิดคลื่นพายุซัดฝั่ง ฝนตกหนกั ซึ่งอาจก่อให้เกิด
อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สนิ จงึควรปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยโดยติดตามข่าวสาร การพยากรณ์อากาศ 
และไม่เข้าไปอยู่ในพืน้ที่ที่เสี่ยงภยั 

 

ว 3.2 ม 1/4อธิบายการ
พยากรณ์อากาศ และ
พยากรณ์อากาศอย่างงา่ยจาก
ข้อมูลที่รวบรวมได ้
 
 

- การพยากรณ์อากาศเป็นการคาดการณ์ลมฟา้
อากาศ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีการตรวจวัด
องค์ประกอบลมฟ้าอากาศ การสื่อสารแลกเปลี่ยน
ข้อมูลองค์ประกอบลมฟ้าอากาศระหว่างพื้นที่ การ
วิเคราะห์ข้อมูลและสร้างคำพยากรณ์อากาศ 
 

ข้อมูลการ
พยากรณ์อากาศของ
ท้องถิน่ตนเอง 

ว 3.2 ม 1/5ตระหนักถึง
คุณค่าของการพยากรณ์
อากาศ โดยนำเสนอแนว
ทางการปฏบิัติตนและการใช้
ประโยชน์จากคำพยากรณ์
อากาศ 

- การพยากรณ์อากาศสามารถนำมาใชป้ระโยชน์
ด้านตา่ง ๆ เชน่ การใช้ชวีิตประจำวัน การ
คมนาคม การเกษตร การป้องกัน และเฝา้ระวังภัย
พิบัติ ทางธรรมชาต ิ

 

ว 3.2 ม 1/6อธิบาย
สถานการณ์และผลกระทบ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
โลกจากข้อมูลที่รวบรวมได ้
 
 

- ภูมิอากาศโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
โดยปัจจัยทางธรรมชาติ แตป่ัจจุบันการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
เนื่องจากกิจกรรมของมนุษย์ในการปลดปล่อยแก๊ส
เรือนกระจกสู่บรรยากาศ แก๊สเรือนกระจกที่ถูก
ปลดปล่อยมากที่สดุ ได้แก ่แก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งหมุนเวียนอยู่ในวัฏจักร
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
คาร์บอน  
 
 

ม.1 ว 3.2 ม 1/7ตระหนักถึง
ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 
โดยนำเสนอแนวทางการ
ปฏิบัติตนภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 
 
 

- การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิง่มีชีวิตและสิง่แวดล้อม เช่น การ
หลอมเหลวของน้ำแข็งขั้วโลก การเพิ่มข้ึนของ
ระดับทะเล การเปลี่ยนแปลงวัฏจักรน้ำ การเกิด
โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ และการเกิดภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติที่รุนแรงขึ้น มนุษย์จงึควรเรียนรู้แนว
ทางการปฏบิัติตนภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว ทั้ง
แนวทางการปฏิบัตตินให้เหมาะสมและแนว
ทางการลดกิจกรรมที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศโลก 

 

     
สาระท่ี 4 เทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว 4.1 เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพ่ือการดำรงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง 
                     รวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อ่ืน ๆ เพ่ือ 
                     แก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิง 
                     วิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และ 

สิ่งแวดล้อม 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการ

เรียนรู้ท้องถ่ิน 
ม.1 ว 4.1 ม 1/1อธิบาย

แนวคิดหลักของ
เทคโนโลยีใน
ชีวิตประจำวันและ
วิเคราะห์สาเหตุหรือ
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี 

- เทคโนโลย ีเป็นสิ่งท่ีมนุษย์สร้างหรือพัฒนาขึ้น ซึ่งอาจ
เป็นได้ท้ังชิ้นงานหรือวิธีการ เพื่อใช้แก้ปัญหา สนองความ
ต้องการ หรือเพิ่มความสามารถในการทำงานของมนุษย์ 
- ระบบทางเทคโนโลยี เป็นกลุ่มของส่วนต่าง ๆ ต้ังแต่สอง
ส่วนขึ้นไปประกอบเข้าด้วยกันและทำงานร่วมกันเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ โดยในการทำงานของระบบทาง
เทคโนโลยีจะประกอบไปด้วยตัวป้อน (input) 
กระบวนการ (process) และผลผลิต (output) ท่ีสัมพันธ์
กัน นอกจากนี้ระบบทางเทคโนโลยีอาจมีข้อมูลย้อนกลับ 
(feedback) เพื่อใช้ปรับปรุงการทำงาน 
 
 

- 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการ

เรียนรู้ท้องถิ่น 
ม.1 

 

ได้ตามวัตถุประสงค์ ซึ่งการวิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยี
ช่วยให้เข้าใจองค์ประกอบและการทำงานของเทคโนโลยี 
รวมถึงสามารถปรับปรุงให้เทคโนโลยีทำงานได้ตาม
ต้องการ 
- เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาต้ังแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบัน ซึ่งมีสาเหตุหรือปัจจัยมาจากหลายด้าน เช่น 
ปัญหา ความต้องการ ความก้าวหน้าของศาสตร์ต่าง ๆ 

เศรษฐกิจ สังคม 

 

ว 4.1 ม 1/2 ระบุ
ปัญหาหรือความต้องการ
ในชีวิตประจำวัน 
รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล
และแนวคิดท่ีเกี่ยวข้อง
กับปัญหา  
 

  - ปัญหาหรือความต้องการในชีวิตประจำวันพบได้จาก
หลายบริบทขึ้นกับสถานการณ์ท่ีประสบ เช่น การเกษตร 
การอาหาร  
- การแก้ปัญหาจำเป็นต้องสืบค้น รวบรวมข้อมูล ความรู้
จากศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู ่การออกแบบ
แนวทางการแก้ปัญหา 

- 

ว 4.1 ม 1/3ออกแบบ
วิธีการแก้ปัญหา โดย
วิเคราะห์เปรียบเทียบ 
และตัดสินใจเลือกข้อมูล
ท่ีจำเป็น นำเสนอ
แนวทางการแก้ปัญหาให้
ผูอ้ื่นเข้าใจ วางแผนและ
ดำเนินการแก้ปัญหา  
 

- การวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลท่ี
จำเป็น โดยคำนึงถึงเงื่อนไข และทรัพยากรท่ีมีอยู่ ช่วยให้
ได้แนวทางการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสม 
- การออกแบบแนวทางการแกป้ัญหาทำได้หลากหลายวิธี 
เช่น การร่างภาพ การเขียนแผนภาพ การเขียนผังงาน 
- การกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการทำงานก่อน
ดำเนินการแก้ปัญหาจะช่วยให้ทำงานสำเร็จได้ตาม
เป้าหมายและลดข้อผิดพลาดของการทำงานท่ีอาจเกิดขึ้น 

- 

ว 4.1 ม 1/4. ทดสอบ 
ประเมินผล และระบุ
ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น 
พร้อมท้ังหาแนวทางการ
ปรับปรุงแก้ไขและ
นำเสนอผลการแก้ปัญหา 
 

- การทดสอบ และประเมินผลเป็นการตรวจสอบชิ้นงาน
หรือวิธีการว่าสามารถแก้ปัญหาได้ตามวัตถุประสงค์ภายใต้
กรอบของปัญหา เพื่อหาข้อบกพร่อง และดำเนินการ
ปรับปรุง โดยอาจทดสอบซ้ำเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้ 
-การนำเสนอผลงานเป็นการถ่ายทอดแนวคิดเพื่อให้ผู้อื่น
เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำงานและชิ้นงานหรือวธิีการ
ท่ีได้ ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การเขียนรายงาน การ
ทำแผ่นนำเสนอผลงาน การจัดนิทรรศการ การนำเสนอ
ผ่านสื่อออนไลน์ 
 
 

- 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการ

เรียนรู้ท้องถิ่น 
ม.1 ว 4.1 ม 1/5 ใช้ความรู้

และทกัษะเกี่ยวกับวัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก 
ไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
เพื่อแก้ปัญหาได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสมและ
ปลอดภัย 
 

- วัสดุแต่ละประเภทมีสมบัติแตกต่างกัน เช่น ไม้ โลหะ 
พลาสติก จึงต้องมีการวิเคราะห์สมบัติ เพื่อเลือกใช้ให้
เหมาะสมกับลักษณะของงาน 
- การสร้างชิ้นงานอาจใช้ความรู้ เรื่องกลไก ไฟฟ้า 
อิเลก็ทรอนิกส์ เช่น LED   บัซเซอร์ มอเตอร์วงจรไฟฟ้า 
- อุปกรณ์และเครื่องมือในการสร้างชิ้นงานหรือพัฒนา
วิธีการมีหลายประเภท ต้องเลือกใช้ให้ถูกต้อง เหมาะสม 
และปลอดภัย รวมทั้งรู้จักเก็บรักษา 

- 
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สาระท่ี 4 เทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและ 
                     เป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการ 
                     แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

ม.1 ว 4.2 ม1/1 ออกแบบ 
อัลกอริทึมท่ีใช้แนวคิดเชิง
นามธรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรือ
อธิบายการทำงานที่พบใน 
ชีวิตจริง 

- แนวคิดเชิงนามธรรม เป็นการประเมิน
ความสำคัญของรายละเอียดของปัญหา 
แยกแยะส่วนที่เป็นสาระสำคัญออกจากส่วนที่
ไม่ใช่สาระสำคัญ 
- ตัวอย่างปัญหา เช่น ต้องการปูหญ้าในสนาม 
ตามพ้ืนที่ที่กำหนด โดยหญ้าหนึ่งผืนมีความ
กว้าง 50 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร จะ
ใช้หญ้าทั้งหมดกี่ผืน 

- 

ว 4.2 ม1/2ออกแบบและ
เขียนโปรแกรมอย่างง่าย 
เพ่ือแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์หรือ
วิทยาศาสตร์ 

- การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการใช้ตัว
แปร เงื่อนไข วนซ้ำ 
- การออกแบบอัลกอริทึม เพ่ือแก้ปัญหา ทาง 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์อย่างง่าย อาจใช้
แนวคิดเชิงนามธรรมในการออกแบบ เพ่ือให้
การแก้ปัญหามีประสิทธิภาพ 
- การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนจะช่วยให้
แก้ปัญหาได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
• ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น 
Scratch, python, java, c 
• ตัวอย่างโปรแกรม เช่น โปรแกรมสมการ การ
เคลื่อนที ่โปรแกรมคำนวณหาพ้ืนที่ โปรแกรม
คำนวณดัชนีมวลกาย 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

ม.1 ว 4.2 ม1/3 รวบรวมข้อมูล
ปฐมภูมิ ประมวลผล 
ประเมินผล นำเสนอข้อมูล 
และสารสนเทศ ตาม
วัตถุประสงค์โดยใช้
ซอฟต์แวร์ หรือบริการบน
อินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย 
 

• การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ 
ประมวลผล สร้างทางเลือก ประเมินผล จะทำ
ให้ได้สารสนเทศเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาหรือการ
ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
• การประมวลผลเป็นการกระทำกับข้อมูล 
เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่มีความหมายและมีประโยชน์
ต่อการนำไปใช้งาน สามารถทำได้หลายวิธี เช่น 
คำนวณอัตราส่วน คำนวณค่าเฉลี่ย 
• การใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ต 
ทีห่ลากหลายในการรวบรวม ประมวลผล สร้าง
ทางเลือก ประเมินผล นำเสนอ จะช่วยให้
แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ 
• ตัวอย่างปัญหา เน้นการบูรณาการกับวิชาอ่ืน 
เช่น ต้มไข่ให้ตรงกับพฤติกรรมการบริโภค ค่า
ดัชนีมวลกายของคนในท้องถิ่น การสร้างกราฟ
ผลการทดลองและวิเคราะห์แนวโน้ม 

 

ว 4.2 ม1/4ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างปลอดภัย 
ใช้สื่อและแหล่งข้อมูลตาม
ข้อกำหนดและข้อตกลง  
 

• ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เช่น 
การปกป้องความเป็นส่วนตัวและอัตลักษณ์ 
• การจัดการอัตลักษณ์ เช่น การตั้งรหัสผ่าน 
การปกป้องข้อมูลส่วนตัว 
• การพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา เช่น 
ละเมิดความเป็นส่วนตัวผู้อื่น อนาจาร วิจารณ์
ผู้อื่นอย่างหยาบคาย 
• ข้อตกลง ข้อกำหนดในการใช้สื่อหรือ
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น Creative commons 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

ว 21101   วิทยาศาสตร์       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรยีนที่ 1  เวลา  80 ชั่วโมง              จำนวน  2.0 หน่วยกิต
.......................................................................................................................................................................... 

ศึกษา วิเคราะห์  สมบัติทางกายภาพ ของธาตุที่เป็น โลหะ อโลหะ  กึ่งโลหะ และธาตุกัมมันตรังสี จุดเดือด  
จุดหลอมเหลว ความหนาแน่น และใช้เครื่องมือเพ่ือวัดมวลและปริมาตรของสารบริสุทธิ์และสารผสม  อะตอม  ธาตุ 
และสารประกอบ  โครงสร้างอะตอมที่ประกอบด้วยโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน   การจัดเรียงอนุภาคแรง
ยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคและการเคลื่อนที่ของอนุภาค พลังงานความร้อนกับการเปลี่ยนสถานะของสสาร  
เปรียบเทียบรูปร่าง ลักษณะโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์  การใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง  
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่างกับหน้าที่ของเซลล์  การจัดระบบสิ่งมีชีวิต  กระบวนการแพร่และการออสโมซิส ปัจจัย
ที่จำเป็น และความสำคัญของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง  คุณค่าของพืชที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม การ
ลำเลียงสารของไซเล็มและโฟลเอ็ม การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ  ลักษณะโครงสร้างดอก การถ่าย
เรณู  การปฏิสนธิ  การเกิดผลและเมล็ด  การกระจาย  การงอกของเมล็ด  การเลือกใช้ธาตุอาหารที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตของพืช  การขยายพันธุ์พืช ความสำคัญเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช    

 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล  
บันทึก จัดกลุ่มข้อมูล  อธิบาย  อภิปรายและสร้างแบบจำลอง เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
นำเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสิน โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ที่ได้จากการสังเกต  การ
ทดลองแบบจำลอง  และใช้สารสนเทศท่ีได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ  เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 

 

 อธิบายแนวคิดหลักของเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน  วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  ระบุปัญหาหรือความต้องการในชีวิตประจำวัน   รวบรวม วเิคราะห์ข้อมูลและแนวคิด
ที่เก่ียวข้องกับปัญหา  ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา  วิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จำเป็น  นำเสนอ
แนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจ วางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา  ใช้ความรู้  ทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ ์
เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง  เหมาะสมและปลอดภัย  ทดสอบ  
ประเมินผล และระบุข้อบกพร่องที่เกิดข้ึน  กำหนดแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและนำเสนอผลการแก้ปัญหาหรือ
พัฒนางาน   

รหัสตัวช้ีวัด  
มาตรฐาน ว 1.2  ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 , ม.1/5 , ม.1/6 , ม.1/7 , ม.1/8 , ม.1/9 ,  

ม.1/10 , ม.1/11 ,   ม.1/12 , ม.1/13  , ม.1/14 , ม.1/15 , ม.1/16 ,  
ม.1/17 , ม.1/18 

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

มาตรฐาน ว 4.1  ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4  ม.1/5 
 
รวมทั้งหมด  33  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

ว 21102   วิทยาศาสตร์       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรยีนที่ 2  เวลา  80 ชั่วโมง              จำนวน  2.0 หน่วยกิต
...................................................................................................................................................................... 

 

 ศึกษา วิเคราะห์  คำนวณปริมาณความร้อนที่ทำให้สสารเปลี่ยนอุณหภูมิและสถานะ  การใช้
เทอร์โมมิเตอร์  การขยายตัวหรือหดตัว การถ่ายโอนความร้อน  ปริมาณความร้อนที่ถ่ายโอนระหว่างสสารจนเกิด
สมดุลความร้อน  การนำความร้อน  การพาความร้อน การแผ่รังสีความร้อน ความสัมพันธ์ความดันอากาศกับความ
สูงจากพ้ืนโลก การแบ่งชั้นบรรยากาศ องค์ประกอบของลมฟ้าอากาศ กระบวนการเกิดพายุ ฝนฟ้าคะนองและพายุ
หมุนเขตร้อน การพยากรณ์อากาศ และผลกระทบและการปฏิบัติตนของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก   

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล  
บันทึก จัดกลุ่มข้อมูล  อธิบาย  อภิปรายและสร้างแบบจำลอง เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ  สามารถ
นำเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสิน โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ที่ได้จากการสังเกต  การ
ทดลองแบบจำลอง  และใช้สารสนเทศที่ได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ  เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 ใช้แนวคิดเชิงนามธรรมเพื่อแก้ปัญหา  อธิบายการทำงานที่พบในชีวิตจริง  ออกแบบอัลกอริทึม 
การออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพ่ือแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์  รวบรวมข้อมูล 
ปฐมภูมิ  ประมวลผล  ประเมินผล  นำเสนอข้อมูล และสารสนเทศ ใช้ซอฟต์แวร์ หรือบริการบนอินเทอร์เน็ต 
ที่หลากหลาย  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย  ใช้สื่อและแหล่งข้อมูลตามข้อกำหนดและข้อตกลง  

 
     

รหัสตัวช้ีวัด  
มาตรฐาน ว 2.1 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 , ม.1/5 , ม.1/6 , ม.1/7 , ม.1/8 , ม.1/9 ,  

ม.1/10 
มาตรฐาน ว 2.2  ม.1/1  
มาตรฐาน ว 3.2  ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4 , ม.1/5 , ม.1/6 , ม.1/7  
มาตรฐาน ว 4.2  ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 , ม.1/4  

 
รวมทั้งหมด  22  ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชา 
 

ว 21101   วิทยาศาสตร์       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรยีนที่ 1  เวลา  80 ชั่วโมง         จำนวน  2.0 หน่วยกิต  

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด เนื้อหา 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

1. สารรอบตัวเรา มฐ.ว 2.1  
ม.1/1-3  
ม.1/4-6 
ม.1/7-10  

- ธาตุ 
- สารบริสุทธิ์และสาร
ผสม 
- อะตอมธาตุและ
สารประกอบ 

25 20 

2. หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต มฐ.ว 1.2  
ม.1/1-4 
ว 1.2 ม.1/5 
ว 1.2 ม.1/6-8           
ว 1.2 ม.1/9-10 
 
ว 1.2 ม.1/11-
18 
 

- เซลล์พืช เซลล์สัตว ์
- การแพร่และออสโมซิส 
- การสังเคราะห์ด้วยแสง 
- การลำเลียงน้ำและ
อาหาร 
- การสืบพันธุ์ของพืช 

38 20 

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

- เทคโนโลย ี
- การแก้ปัญหา 
- วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ 

15 10 

คะแนนระหว่างเรียน หน่วยการเรียนรู้ 78 50 
สอบระหว่างภาค 1 20 

คะแนนปลายภาค สอบปลายภาค 1 30 
รวมทั้งสิ้นตลอดภาคเรียน 80 100 

 
หมายเหตุ    - อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับการสอบปลายภาค  70/30 
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โครงสร้างรายวิชา 
 

ว 21102   วิทยาศาสตร์       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรยีนที่ 2  เวลา  80 ชั่วโมง         จำนวน  2.0 หน่วยกิต 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด เนื้อหา 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

1. แรงในชีวิตประจำวัน ว2.2 ม.1/1 
-ความดันอากาศ 
 

2 2 

2. พลังงานความร้อน ว 2.3 ม.1/1-2 
ว 2.3 ม.1/3-4 
 
ว 2.3 ม.1/5-7 
  

- ปริมาณความร้อน 
- การขยายตัวหรือหดตัวของสสาร 
- การถ่ายโอนความร้อน 

38 20 

3. กระบวนการเปลี่ยนแปลง    
   ลม ฟ้า อากาศ 

ว 3.2 ม.1/1  
ว 3.2 ม.1/2  
ว 3.2 ม.1/3-7 

- บรรยากาศ 
- ลม ฟ้า อากาศ 

20 18 

4. การออกแบบเทคโนโลยี ว 4.2 ม.1/1  
ว 4.2 ม.1/2  
ว 4.2 ม.1/3  
ว 4.2 ม.1/4  

- ออกแบบอัลกอริทึม 
- โปรแกรมอย่างง่าย 
- ข้อมูลสารสนเทศ 
 

18 10 

คะแนนระหว่างเรียน คะแนนหน่วยการเรียนรู้ 78 50 
สอบระหว่างภาค 1 20 

คะแนนปลายภาค สอบปลายภาค 1 30 
รวมทั้งสิ้นตลอดภาคเรียน 80 100 

 

หมายเหตุ    - อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับการสอบปลายภาค  70/30 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลางและสาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 

 

สาระท่ี 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
มาตรฐาน ว 1.1  เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต 

และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การ
เปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 
สาระท่ี 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออกจาก 

เซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์
กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้ง
นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
- - - - 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ม.2 ว 1.2 ม 2/1  ระบุอวัยวะและ

บรรยายหน้าที่ของอวัยวะที่
เกี่ยวข้องในระบบหายใจ 
 

- ระบบหายใจมีอวัยวะต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
ได้แก่ จมูก ท่อลม ปอด กะบังลม และกระดูก
ซ่ีโครง 

- มนุษย์หายใจเข้า เพ่ือนำแก๊สออกซิเจนเข้า
สู่ร่างกายเพื่อนำไปใช้ในเซลล์ และหายใจออก 
เพ่ือกำจัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกจาก
ร่างกาย  

- อากาศเคลื่อนที่เข้าและออกจากปอดได้ 
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงปริมาตรและ 

ความดันของอากาศภายในช่องอกซ่ึง
เกี่ยวข้องกับการทำงานของกะบังลม และ
กระดูกซ่ีโครง 

- การแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนกับแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ใน 

 
 

 

ว 1.2 ม 2/2 อธิบายกลไกการ
หายใจเข้าและออก โดยใช้
แบบจำลอง รวมทั้งอธิบาย
กระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊ส 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ม.2 ว 1.2 ม 2/3  ตระหนักถึง

ความสำคัญของระบบหายใจ โดย
การบอกแนวทางในการดูแลรักษา
อวัยวะในระบบหายใจให้ทำงาน
เป็นปกติ 

ร่างกาย เกิดขึ้นบริเวณถุงลมในปอดกับหลอด
เลือดฝอยที่ถุงลม และระหว่างหลอดเลือดฝอย
กับเนื้อเยื่อ 
- การสูบบุหรี่ การสูดอากาศที่มีสารปนเปื้อน 
และการเป็นโรคเกี่ยวกับระบบหายใจบางโรค 

อาจทำให้เกิดโรคถุงลมโป่งพอง ซึ่งมผีลให้
ความจุอากาศของปอดลดลง ดังนั้นจึงควรดูแล
รักษาระบบหายใจ ให้ทำหน้าที่เป็นปกติ 

 

ว 1.2 ม 2/4  ระบุอวัยวะและ
บรรยายหน้าที่ของอวัยวะ ใน
ระบบขับถ่ายในการกำจัดของเสีย
ทางไต 
 

ระบบขับถ่ายมีอวัยวะที่เก่ียวข้อง คือ ไต ท่อ
ไต กระเพาะปัสสาวะ และท่อปัสสาวะ โดยมีไต
ทำหน้าที่กำจัดของเสีย เช่น ยูเรีย แอมโมเนีย 
กรดยูริก รวมทั้งสารที่ร่างกายไม่ต้องการออก
จากเลือด และควบคุมสารที่มีมากหรือน้อย
เกินไป เช่น น้ำ โดยขับออกมาในรูปของ
ปัสสาวะ 

• การเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม 
เช่น รบัประทานอาหารที่ไม่มีรสเค็มจัด การดื่ม
น้ำสะอาดให้เพียงพอ เป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วย
ให้ระบบขับถ่ายทำหน้าที่ได้อย่างปกติ 

 
 

- 

ว 1.2 ม 2/5  ตระหนักถึง
ความสำคัญของระบบขับถ่าย ใน
การกำจัดของเสียทางไต โดยการ
บอกแนวทางในการปฏิบัติตนที่
ช่วยให้ระบบขับถ่ายทำหน้าที่ได้
อย่างปกติ 

ว 1.2 ม 2/6บรรยายโครงสร้าง
และหน้าที่ของหัวใจ หลอดเลือด 
และเลือด  

 

-ระบบหมุนเวียนเลือดประกอบด้วย หัวใจ 
หลอดเลือด และเลือด 
- หัวใจของมนุษย์แบ่งเป็น 4 ห้อง ได้แก ่หัวใจ 
ห้องบน 2 ห้อง และห้องล่าง 2 ห้อง ระหว่าง
หัวใจห้องบนและหัวใจห้องล่างมีลิ้นหัวใจกัน้ 
- หลอดเลือด แบ่งเป็น หลอดเลือด 
อาร์เตอร ีหลอดเลือดเวน หลอดเลือดฝอย ซึ่งมี
โครงสร้างต่างกัน 
- เลือด ประกอบด้วย เซลล์เม็ดเลือด เพลตเลต 
และพลาสมา 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ม.2 ว 1.2 ม 2/7  อธิบายการทำงาน

ของระบบหมุนเวียนเลือด โดยใช้
แบบจำลอง 

 

- การบีบและคลายตัวของหัวใจทำให้เลือด
หมุนเวียนและลำเลียงสารอาหารแก๊ส ของเสีย 
และสารอ่ืน ๆ ไปยังอวัยวะและเซลล์ต่าง ๆ ทั่ว
ร่างกาย 
- เลือดที่มีปริมาณแก๊สออกซิเจนสูงจะออกจาก
หั ว ใ จ ไป ยั ง เซ ล ล์ ต่ า ง  ๆ  ทั่ ว ร่ า ง ก า ย 
ขณะเดียวกันแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากเซลล์
จะแพร่เข้าสู่เลือดและลำเลียงกลับเข้าสู่หัวใจ
และถูกส่งไปแลกเปลี่ยนแก๊สที่ปอด 

 

ว  1.2 ม  2/8อ อ ก แ บ บ ก า ร
ท ด ล อ งแ ล ะท ด ล อ ง  ใน ก าร
เปรียบเทียบอัตราการเต้นของ
หั ว ใจ  ขณ ะป กติ และห ลั งท ำ
กิจกรรม 
 

ชีพจรบอกถึงจังหวะการเต้นของหัวใจ ซึ่งอัตรา
การเต้นของหัวใจในขณะปกติและหลังจากทำ
กิจกรรมต่าง ๆ จะแตกต่างกัน ส่วนความดัน
เลือด ระบบหมุนเวียนเลือดเกิดจากการทำงาน
ของหัวใจและหลอดเลือด 
- อัตราการเต้นของหัวใจมีความแตกต่างกันใน
แต่ละบุคคล คนที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด
จะส่งผลทำให้หัวใจสูบฉีดเลือดไม่เป็นปกติ 
- การออกกำลังกาย  การเลือกรับประทาน
อาหาร  การพักผ่อน  และการรักษาภาวะ
อารมณ์ให้เป็นปกติ จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการ
ดูแลรักษาระบบหมุนเวียนเลือดให้เป็นปกติ 
 

- 

ว 1.2 ม 2/9  ตระหนักถึง
ความสำคัญของระบบหมุนเวียน
เลือด โดยการบอกแนวทางในการ
ดูแลรักษาอวัยวะในระบบ
หมุนเวียนเลือดให้ทำงานเป็นปกติ 

ว 1.2 ม 2/10ระบุอวัยวะและ
บรรยายหน้าที่ของอวัยวะใน
ระบบประสาทส่วนกลางในการ
ควบคุม การทำงานต่าง ๆ ของ
ร่างกาย 

 

- ระบบประสาทส่วนกลาง ประกอบด้วยสมอง
และไขสันหลัง จะทำหน้าที่ร่วมกับเส้นประสาท  
ซึ่งเป็นระบบประสาทรอบนอก ในการควบคุม
การทำงานของอวัยวะต่าง ๆ รวมถึงการแสดง
พฤติกรรม เพ่ือการตอบสนองต่อสิ่งเร้า 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ม.2 ว 1.2 ม 2/11  ตระหนักถึง

ความสำคัญของระบบประสาท 
โดยการบอกแนวทางในการดูแล
รักษา รวมถึงการป้องกันการ
กระทบกระเทือนและอันตรายต่อ
สมองและไขสันหลัง 
 

- เมือ่มีสิ่งเร้ามากระตุ้นหน่วยรับความรู้สึก 
จะเกิดกระแสประสาทส่งไปตามเซลล์
ประสาทรับความรู้สึก ไปยังระบบประสาท
ส่วนกลาง แล้วส่งกระแสประสาทมาตามเซลล์
ประสาทสั่งการ ไปยังหน่วยปฏิบัติงาน เช่น 
กล้ามเนื้อ 

- ระบบประสาทเป็นระบบที่มีความซับซ้อน
และมีความสัมพันธ์กับทุกระบบในร่างกาย 
ดังนั้น จึงควรป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่
กระทบกระเทือนต่อสมอง หลีกเลี่ยงการใช้
สารเสพติด หลีกเลี่ยงภาวะเครียด และ
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์เพื่อดูแล
รักษาระบบประสาทให้ทำงานเป็นปกติ 

 

 

ว 1.2 ม 2/12  ระบุอวัยวะและ
บรรยายหน้าที่ของอวัยวะในระบบ
สืบพันธุ์ของเพศชายและเพศหญิง 
โดยใช้แบบจำลอง 

• มนุษย์มี ระบบสืบ พันธุ์ที่ ประกอบด้วย
อวัยวะต่าง ๆ ที่ทำหน้าที่เฉพาะ โดยรังไข่ใน
เพศหญิงจะทำหน้าที่ผลิตเซลล์ไข่ ส่วนอัณฑะ
ในเพศชายจะทำหน้าที่สร้างเซลล์อสุจิ 

 

ว 1.2 ม 2/13   อธิบายผลของ
ฮอร์โมนเพศชายและเพศหญิงที่
ควบคุมการเปลี่ยนแปลงของ
รา่งกาย เมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว 

• ฮอร์โมนเพศทำหน้าที่ควบคุมการแสดงออก
ของลักษณะทางเพศที่แตกต่างกัน เมื่อเข้าสู่
วัยหนุ่มสาว จะมีการสร้างเซลล์ไข่และเซลล์
อสุจิ การตกไข่ การมีรอบเดือน และถ้ามีการ
ปฏิสนธิของเซลล์ไข่และเซลล์อสุจิจะทำให้
เกิดการตั้งครรภ์ 

 

ว 1.2 ม 2/14ตระหนักถึงการ
เปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อเข้าสู่
วัยหนุ่มสาว โดยการดูแลรักษา
ร่างกายและจิตใจของตนเองในช่วง
ที่มีการเปลี่ยนแปลง 

• การมีประจำเดือน มีความสัมพันธ์กับการตก
ไข ่โดยเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของระดับ
ฮอร์โมนเพศหญิง 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ม.2 ว 1.2 ม 2/15อธิบายการตกไข่ 

การมีประจำเดือน การปฏิสนธิ 
และการพัฒนาของไซโกต จน
คลอดเป็นทารก 
 
 
 

• เมื่อเพศหญิงมีการตกไข่และเซลล์ไข่ได้รับ
การปฏิสนธิกับเซลล์อสุจิจะทำให้ได้ไซโกต ไซ
โกตจะเจริญเป็นเอ็มบริโอและฟีตัส จนกระทั่ง
คลอดเป็นทารก แต่ถ้าไม่มีการปฏิสนธิ เซลล์
ไข่จะสลายตัว ผนังด้านในมดลูกรวมทั้งหลอด
เลือดจะสลายตัวและหลุดลอกออก เรียกว่า 
ประจำเดือน 

 

ว 1.2 ม 2/16 เลือกวิธีการ
คุมกำเนิดที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่กำหนด 

 

• การคุมกำเนิดเป็นวิธีป้องกันไม่ให้เกิดการ
ตั้งครรภ์ โดยป้องกันไมใ่ห้เกิดการปฏิสนธิหรือ
ไม่ให้มีการฝังตัวของเอ็มบริโอ ซึ่งมีหลายวิธี 
เช่น การใช้ถุงยางอนามัย การกินยาคุมกำเนิด 

 
ว 1.2 ม 2/17ตระหนักถึง
ผลกระทบของการตั้งครรภ์ ก่อนวัย
อันควร โดยการประพฤติตนให้
เหมาะสม 
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สาระท่ี 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
มาตรฐาน ว 1.3  เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมสาร  

พันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและ
วัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 
สาระท่ี 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ 
มาตรฐาน ว 2.1  เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับ

โครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของ
สสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิน่ 
- - - - 

ชัน้ ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ม.2 ว 2.1 ม 2/1 อธิบายการแยกสาร

ผสมโดยการระเหยแห้ง การตก
ผลึก การกลั่นอย่างง่าย โครมาโทก
ราฟีแบบกระดาษ การสกัดด้วยตัว
ทำละลาย โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ 
 

 ตัวละลายและตัวทำละลายที่เป็นของเหลวที่มี
จุดเดือดต่างกันมาก วิธีนี้จะแยกของเหลว
บริสุทธิ์ออกจากสารละลายโดยให้ความร้อน
กับ สารละลาย  ของเหลวจะ เดื อดและ
กลายเป็นไอแยกจากสารละลายแล้วควบแน่น
กลับเป็นของเหลวอีกครั้ง ขณะที่ของเหลว
เดือด อุณหภูมิของไอจะคงที่ โครมาโทกราฟี
แบบกระดาษเป็นวิธีการแยกสารผสมที่มี 
ปริมาณนอ้ยโดยใช้แยกสารทีม่ีสมบัติการ 
ละลายในตัวทำละลายและการถูกดูดซับด้วย 
ตัวดูดซับแตกต่างกัน ทำให้สารแต่ละชนิด
เคลื่อนที่ไปบนตัวดูดซับได้ต่างกัน สารจึงแยก
ออกจากกันได้ อัตราส่วนระหว่างระยะทางที่
สารองค์ประกอบแต่ละชนิดเคลื่อนที่ได้บนตัว
ดูดซับ กับระยะทางที่ตัวทำละลายเคลื่อนที่ได้ 
เป็นค่าเฉพาะตัวของสารแต่ละชนิดในตัวทำ
ละลายและตัวดูดซับหนึ่ง ๆ การสกัดด้วยตัว
ทำละลาย เป็นวิธีการแยกสารผสมที่มีสมบัติ
การละลายใน ตัวทำละลายที่ต่างกันโดยชนิด
ของตัวทำละลายมีผลต่อชนิดและปริมาณของ
สารที่สกัดได้ การสกัดโดยการกลั่นด้วยไอน้ำ  

- 

ว 2.1 ม 2/2  แยกสารโดยการ
ระเหยแห้ง การตกผลึก การกลั่น
อย่างง่าย โครมาโทกราฟีแบบ
กระดาษ การสกัดด้วยตัวทำละลาย 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ม.2 

 
 ใช้แยกสารที่ระเหยง่าย ไม่ละลายน้ำ และไม่

ทำปฏิกิริยากับน้ำออกจากสารที่ระเหยยาก 
โดยใช้ไอน้ำเป็นตัวพา 

 

ว 2.1 ม 2/3 
นำวิธีการแยกสารไปใช้แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวันโดยบูรณาการ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ 

• ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการแยก
สาร บูรณาการกับคณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 
โดยใช้กระบวนการทางวิศวกรรม สามารถ
นำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันหรือปัญหา
ที่พบในชุมชนหรือสร้างนวัตกรรม โดยมี
ขั้นตอน ดังนี้ 

- ระบุปัญหาในชีวิตประจำวันที่เก่ียวกับการ
แยกสารโดยใช้สมบัติทางกายภาพ หรือ
นวัตกรรมที่ต้องการพัฒนา โดยใช้หลักการ
ดังกล่าว 

- รวบรวมข้อมูลและแนวคิดเกี่ยวกับการแยก
สาร โดยใช้สมบัติทางกายภาพที่สอดคล้องกับ
ปัญหาที่ระบ ุหรือนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม
นั้น 

- ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา หรือพัฒนา
นวัตกรรมที่เก่ียวกับการแยกสารในสารผสม 
โดยใช้สมบัติทางกายภาพ โดยเชื่อมโยง
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี และกระบวนการทางวิศวกรรม 
รวมทั้งกำหนดและควบคุมตัวแปรอย่าง
เหมาะสม ครอบคลุม 

- วางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา หรือพัฒนา
นวัตกรรม รวบรวมข้อมูล จัดกระทำข้อมูล
และเลือกวิธีการสื่อความหมายที่เหมาะสมใน
การนำเสนอผล 

- ทดสอบ ประเมินผล ปรับปรุงวิธีการ
แก้ปัญหา หรือนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ที่รวบรวมได้ 
- นำเสนอวิธีการแก้ปัญหา หรือผลของ
นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น และผลที่ได้ โดยใช้
วิธีการสื่อสารที่เหมาะสมและน่าสนใจ 

- 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ม.2 ว 2.1 ม 2/4 

ออกแบบการทดลองและทดลองใน
การอธิบายผลของชนิดตัวละลาย 
ชนิดตัวทำละลาย อุณหภูมิที่มีต่อ
สภาพละลายได้ของสาร รวมทั้ง
อธิบายผลของความดันที่ มี ต่ อ
สภาพละลายได้ของสาร  โดยใช้
สารสนเทศ 
 

- สารละลายอาจมีสถานะเป็นของแข็ง 
ของเหลว และแก๊ส สารละลายประกอบด้วย
ตัวทำละลาย และตัวละลาย กรณีสารละลาย
เกิดจากสารที่มีสถานะเดียวกัน สารที่มี
ปริมาณมากท่ีสุดจัดเป็นตัวทำละลาย กรณี
สารละลายเกิดจากสารที่มีสถานะต่างกัน สาร
ที่มีสถานะเดียวกันกับสารละลายจัดเป็นตัวทำ
ละลาย  
 - สารละลายที่ตัวละลายไม่สามารถละลายใน
ตัวทำละลายได้อีกที่อุณหภูมิหนึ่ง ๆ เรียกว่า
สารละลายอิ่มตัว 
 - สภาพละลายได้ของสารในตัวทำละลาย 
เป็นค่าที่บอกปริมาณของสารที่ละลายได้ใน
ตัวทำละลาย 100 กรัม จนได้สารละลาย
อ่ิมตัว ณ อุณหภูมิและความดันหนึ่ง ๆ สภาพ
ละลายได้ของสารบ่งบอกความสามารถในการ
ละลายได้ของตัวละลาย ในตัวทำละลาย ซ่ึง
ความสามารถในการละลายของสารขึ้นอยู่กับ
ชนิดของตัวทำละลายและตัวละลาย อุณหภูมิ 
และความดัน 
 - สารชนิดหนึ่ง ๆ มีสภาพละลายได้แตกต่าง
กันในตัวทำละลายที่แตกต่างกัน และสารต่าง
ชนิดกัน มีสภาพละลายได้ในตัวทำละลายหนึ่ง 
ๆ ไม่เท่ากัน 
- เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น สารส่วนมาก สภาพ
ละลายได้ของสารจะเพ่ิมข้ึน ยกเว้นแก๊สเมื่อ
อุณหภูมิสูงขึ้นสภาพการละลายได้จะลดลง 
ส่วนความดันมีผลต่อแก๊ส โดยเมื่อความดัน
เพ่ิมข้ึน สภาพละลายได้จะสูงขึ้น 
 - ความรู้เกี่ยวกับสภาพละลายได้ของสาร 
เมื่อเปลี่ยนแปลงชนิดตัวละลาย ตัวทำละลาย 
และอุณหภูมิ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวัน เช่น การทำน้ำเชื่อมเข้มข้น 
การสกัดสารออกจากสมุนไพรให้ได้ปริมาณ
มากที่สุด 

- 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ม.2 ว 2.1 ม 2/5  ระบุปริมาณตัว

ละลายในสารละลาย ในหน่วย
ความเข้มข้นเป็นร้อยละ ปริมาตร
ต่อปริมาตร มวลต่อมวล และมวล
ต่อปริมาตร  
 

- ความเข้มข้นของสารละลาย เป็นการระบุ
ปริมาณ ตัวละลายในสารละลาย หน่วยความ
เข้มข้นมีหลายหน่วย ที่นิยมระบุเป็นหน่วย
เป็นร้อยละ ปริมาตรต่อปริมาตร มวลต่อมวล 
และมวลต่อปริมาตร 
 - ร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตร เป็นการ
ระบุปริมาตรตัวละลายในสารละลาย 100 
หน่วยปริมาตรเดียวกัน นิยมใช้กับสารละลาย
ที่เป็นของเหลวหรือแก๊ส 
 - ร้อยละโดยมวลต่อมวล เป็นการระบุมวลตัว
ละลายในสารละลาย  100  หน่ วยมวล
เดียวกัน นิยมใช้กับสารละลายที่มีสถานะเป็น
ของแข็ง 
 - ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร เป็นการระบุ
มวล ตัวละลายในสารละลาย 100 หน่วย
ปริมาตร นิยมใช้กับสารละลายที่มีตัวละลาย
เป็นของแข็ง ในตัวทำละลายที่เป็นของเหลว  
 - การใช้สารละลาย ในชีวิตประจำวัน ควร
พิจารณาจากความเข้มข้นของสารละลาย 
ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการใช้งาน  และ
ผลกระทบต่อสิ่งชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 

- 

ว 2.1 ม 2/6 
ตระหนักถึงความสำคัญของการนำ
ความรู้เรื่องความเข้มข้นของสารไป
ใช้  โ ด ย ย ก ตั ว อ ย่ า ง ก า ร ใช้
สารละลายในชีวิตประจำวันอย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย 
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สาระท่ี 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ 
มาตรฐาน ว 2.2  เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุ ลักษณะการ

เคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

 
 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ม.2 ว 2.2 ม 2/1พยากรณ์การเคลื่อนที่

ของวัตถุที่เป็นผลของแรงลัพธ์ที่เกิด
จากแรงหลายแรงที่กระทำต่อวัตถุใน
แนวเดียวกันจากหลักฐานเชิงประจักษ์   

- แรงเป็นปริมาณเวกเตอร์ เมื่อมีแรง 
หลาย ๆ แรงกระทำต่อวัตถุ แล้วแรง
ลัพธ์ 
ที่กระทำต่อวัตถุมีค่าเป็นศูนย์  
วัตถุจะไม่เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่  
แต่ถ้าแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ 
มีค่าไม่เป็นศูนย์ วัตถุจะเปลี่ยนแปลง 
การเคลื่อนที ่

- 
- 

ว 2.2 ม 2/2   เขียนแผนภาพแสดง
แรงและแรงลัพธ์ที่เกิดจากแรงหลาย
แรงที่กระทำต่อวัตถุในแนวเดียวกัน 

ว 2.2 ม 2/3  ออกแบบการทดลอง
และทดลองด้วยวิธี ที่เหมาะสมในการ
อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อความดันของ
ของเหลว 

 - เมือ่วัตถุอยู่ในของเหลวจะมีแรงท่ี
ของเหลวกระทำต่อวัตถุในทุกทิศทาง 
โดยแรงที่ของเหลวกระทำตั้งฉากกับผิว
วัตถุต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ เรียกว่าความดัน
ของของเหลว 

 - ความดันของของเหลวมีความสัมพันธ์
กับความลึกจากระดับผิวหน้าของ
ของเหลว โดยบริเวณท่ีลึกลงไปจาก
ระดับผิวหน้าของของเหลวมากข้ึน 
ความดันของของเหลวจะเพ่ิมขึ้น 
เนื่องจากของเหลวที่อยู่ลึกกว่า จะมี
น้ำหนักของของเหลวด้านบนกระทำ
มากกว่า 

- 

ว 2.2 ม 2/4  วิเคราะห์แรงพยุงและ
การจม การลอยของวัตถุในของเหลว
จากหลักฐานเชิงประจักษ์ 

   

 - เมื่อวัตถุอยู่ในของเหลว จะมีแรงพยุง
เนื่องจากของเหลวกระทำต่อวัตถุ โดยมี
ทิศขึ้นในแนวดิ่ง การจมหรือการลอย
ของวัตถุขึ้นกับน้ำหนักของวัตถุและ 

 

- 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ม.2 ว 2.2 ม 2/5  เขียนแผนภาพ

แสดงแรงที่กระทำต่อวัตถุ ใน
ของเหลว 

 แรงพยุง ถ้าน้ำหนักของวัตถุและแรงพยุงของ
ของเหลวมีค่าเท่ากัน วัตถุจะลอยนิ่งอยู่ใน
ของเหลว แต่ถ้าน้ำหนักของวัตถุมีค่า
มากกว่าแรงพยุงของของเหลววัตถุจะจม 

 

ว 2.2 ม 2/6  อธิบายแรงเสียด
ทานสถิตและแรงเสียดทานจลน์
จากหลักฐานเชิงประจักษ์ 

 

 - แรงเสียดทานเป็นแรงที่เกิดขึ้นระหว่าง
ผิวสัมผัสของวัตถุ เพ่ือต้านการเคลื่อนที่ของ
วัตถุนั้น โดยถ้าออกแรงกระทำต่อวัตถุที่อยู่
นิ่งบนพ้ืนผิวให้เคลื่อนที่ แรงเสียดทานก็จะ
ต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุ แรงเสียดทานที่
เกิดข้ึนในขณะที่วัตถุยังไม่เคลื่อนที่เรียก แรง
เสียดทานสถิต แต่ถ้าวัตถุกำลังเคลื่อนที่ แรง
เสียดทานก็จะทำให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่ช้าลง
หรือหยุดนิ่ง เรียก แรงเสียดทานจลน์ 

- 

ว 2.2 ม 2/7  ออกแบบการ
ทดลองและทดลองด้วยวิธีที่
เหมาะสมในการอธิบายปัจจัยที่มี
ผลต่อขนาดของแรงเสียดทาน  

   
 

- ขนาดของแรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัส
ของวัตถุขึ้นกับลักษณะผิวสัมผัสและขนาด
ของแรงปฏิกิริยาตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัส  

 - กิจกรรมในชีวิตประจำวันบางกิจกรรม
ต้องการ แรงเสียดทาน เช่น การเปิดฝา
เกลียวขวดน้ำ การใช้แผ่นกันลื่นในห้องน้ำ 
บางกิจกรรมไม่ต้องการแรงเสียดทาน เช่น 
การลากวัตถุบนพ้ืน การใช้น้ำมันหล่อลื่นใน
เครื่องยนต์ 
 - ความรู้เรื่องแรงเสียดทานสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ 
 
 

- 

ว 2.2 ม 2/8 เขียนแผนภาพ
แสดงแรงเสียดทานและแรงอ่ืน ๆ 
ที่กระทำต่อวัตถุ 

ว 2.2 ม 2/9  ตระหนักถึง
ประโยชน์ของความรู้เรื่องแรง
เสียดทานโดยวิเคราะห์
สถานการณ์ปัญหาและเสนอแนะ
วิธีการลดหรือเพ่ิมแรงเสียดทานที่
เป็นประโยชน์ต่อการทำกิจกรรม
ในชีวิตประจำวัน 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ม.2 ว 2.2 ม 2/10  ออกแบบการ

ทดลองและทดลองด้วยวิธี ที่
เหมาะสมในการอธิบายโมเมนต์
ของแรง เมื่อวัตถุอยู่ในสภาพสมดุล
ต่อการหมุน และคำนวณโดยใช้
สมการ 
 M = Fl 
 

- เมื่อมีแรงที่กระทำต่อวัตถุโดยไม่ผ่านศูนย์กลางมวล
ของวัตถุ จะเกิดโมเมนต์ของแรง ทำให้วัตถุหมุนรอบ
ศูนย์กลางมวลของวัตถุนั้น 

 - โมเมนต์ของแรงเป็นผลคูณของแรงที่กระทำต่อวัตถุ
กับระยะทางจากจุดหมุนไปตั้งฉากกับแนวแรง เมื่อ
ผลรวมของโมเมนต์ของแรงมีค่าเป็นศูนย์ วัตถุจะอยู่ใน
สภาพสมดุลต่อการหมุน โดยโมเมนต์ของแรงในทิศ
ทวนเข็มนาฬิกาจะมีขนาดเท่ากับโมเมนต์ของแรงใน
ทิศตามเข็มนาฬิกา 
 - ของเล่นหลายชนิดประกอบด้วยอุปกรณ์หลายส่วน
ที่ใช้หลักการโมเมนต์ของแรง ความรู้เรื่องโมเมนต์ของ
แรงสามารถนำไปใช้ออกแบบและประดิษฐ์ของเล่นได้ 

 

ว 2.2 ม 2/11  เปรียบเทียบ
แหล่งของสนามแม่เหล็ก 
สนามไฟฟ้า และสนามโน้มถ่วง 
และทิศทางของแรงที่กระทำต่อ
วัตถุท่ีอยู่ในแต่ละสนามจากข้อมูลที่
รวบรวมได้  
 

- วัตถุท่ีมีมวลจะมีสนามโน้มถ่วงอยู่โดยรอบ แรงโน้ม
ถ่วงที่กระทำต่อวัตถุท่ีอยู่ในสนามโน้มถ่วงจะมีทิศพุ่ง
เข้าหาวัตถุที่เป็นแหล่งของสนามโน้มถ่วง 

 - วัตถุท่ีมีประจุไฟฟ้าจะมีสนามไฟฟ้าอยู่โดยรอบ แรง
ไฟฟ้าที่กระทำต่อวัตถุท่ีมีประจุจะมีทิศพุ่งเข้าหาหรือ
ออกจากวัตถุที่มีประจุที่เป็นแหล่งของสนามไฟฟ้า 
 - วัตถุท่ีเป็นแม่เหล็กจะมีสนามแม่เหล็กอยู่โดยรอบ 
แรงแม่เหล็กที่กระทำต่อขั้วแม่เหล็กจะมีทิศพุ่งเข้าหา
หรือออกจากข้ัวแม่เหล็กท่ีเป็นแหล่งของ
สนามแม่เหล็ก 

- 

ว 2.2 ม 2/12  เขียนแผนภาพ
แสดงแรงแม่เหล็ก แรงไฟฟ้าและ
แรงโน้มถ่วงที่กระทำต่อวัตถุ 

ว 2.2 ม 2/13  วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของแรง
แม่เหล็ก แรงไฟฟ้า และแรงโน้ม
ถ่วงทีก่ระทำต่อวัตถุท่ีอยู่ในสนาม
นั้น ๆ กับระยะห่าง 
จากแหล่งของสนามถึงวัตถุจาก
ข้อมูลที่รวบรวมได้ 
 
 

- ขนาดของแรงโน้มถ่วง แรงไฟฟ้า และแรงแม่เหล็กที่
กระทำต่อวัตถุที่อยู่ในสนามนั้น ๆ จะมีค่าลดลง เมื่อ
วัตถุอยู่ห่างจากแหล่งของสนามนั้น ๆ มากขึ้น 

- 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิน่ 
ม.2 ว 2.2 ม 2/14 อธิบายและ

คำนวณอัตราเร็วและความเร็วของ
การเคลื่อนที่ของวัตถุ โดยใช้สมการ 
จากหลักฐานเชิงประจักษ์    

- การเคลื่อนที่ของวัตถุเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งของวัตถุ
เทียบกับตำแหน่งอ้างอิง โดยมีปริมาณทีเ่กี่ยวข้องกับ
การเคลื่อนที่ซึ่งมีทั้งปริมาณสเกลาร์และปริมาณ
เวกเตอร์ เช่น ระยะทาง อัตราเร็ว การกระจัด 
ความเร็ว ปริมาณสเกลาร์ เป็นปริมาณที่มีขนาด เช่น 
ระยะทาง อัตราเร็ว ปริมาณ 
เวกเตอร์เป็นปริมาณท่ีมีทั้งขนาดและ 
ทิศทาง เช่น การกระจัด ความเร็ว 

 - เขียนแผนภาพแทนปริมาณเวกเตอร์ได้ด้วยลูกศร โดย
ความยาวของลูกศรแสดง 

 

- 

ว 2.2 ม 2/15  เขียนแผนภาพ
แสดงการกระจัดและความเร็ว 

ขนาดและหัวลูกศรแสดงทิศทางของเวกเตอร์นั้น ๆ 
 - ระยะทางเป็นปริมาณสเกลาร์ โดยระยะทาง เป็น

ความยาวของเส้นทางที่เคลื่อนที่ได้ 
 - การกระจัดเป็นปริมาณเวกเตอร์ โดยการกระจัดมีทิศ

ชี้จากตำแหน่งเริ่มต้นไปยังตำแหน่งสุดท้าย และมี
ขนาดเท่ากับระยะที่สั้นที่สุดระหว่างสองตำแหน่งนั้น 

 - อัตราเร็วเป็นปริมาณสเกลาร์  โดยอัตราเร็วเป็น
อัตราส่วนของระยะทางต่อเวลา 

 - ความเร็วปริมาณเวกเตอร์มีทิศเดียวกับทิศของการ
กระจัด โดยความเร็วเป็นอัตราส่วนของการกระจัดต่อ
เวลา 
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สาระท่ี 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ 
มาตรฐาน ว 2.3  เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์

ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ม.2 ว 2.3 ม 2/1  วิเคราะห์สถานการณ์และ

คำนวณเกี่ยวกับงานและกำลังที่เกิดจาก
แรงที่กระทำต่อวัตถุ  
โดยใช้สมการ  

 และ    

จากข้อมูลที่รวบรวมได ้

- เมื่อออกแรงกระทำต่อวัตถุ แล้วทำให้วัตถุ
เคลื่อนที่ โดยแรงอยู่ในแนวเดียวกับการ
เคลื่อนที่จะเกิดงาน งานจะมีค่ามากหรือ
น้อยข้ึนกับขนาดของแรงและ 
ระยะทางในแนวเดียวกับแรง 
 - งานที่ทำในหนึ่งหน่วยเวลาเรียกว่า กำลัง 
หลักการของงานนำไปอธิบายการ 
ทำงานของ 
 

- 

ว 2.3 ม 2/2 วิเคราะห์หลักการทำงาน
ของเครื่องกลอย่างง่ายจากข้อมูลที่
รวบรวมได้ 

ว 2.3 ม 2/3  ตระหนักถึงประโยชน์ของ
ความรู้ของเครื่องกลอย่างง่าย โดยบอก
ประโยชน์และการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

- เครื่องกลอย่างง่าย ได้แก ่คาน พ้ืนเอียง 
รอกเดี่ยว ลิ่ม สกร ูล้อและเพลา ซ่ึงนำไปใช้
ประโยชน์ด้านต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน 

 

ว 2.3 ม 2/4  ออกแบบและทดลองด้วย
วิธีที่เหมาะสมในการอธิบายปัจจัยที่มีผล
ต่อพลังงานจลน์ และพลังงานศักย์โน้มถ่วง 
 

- พลังงานจลน์เป็นพลังงานของวัตถุที่
เคลื่อนที่ พลังงานจลน์จะมีค่ามากหรือน้อย
ขึ้นกับมวลและอัตราเร็ว ส่วนพลังงานศักย์
โน้มถ่วงเกี่ยวข้องกับตำแหน่งของวัตถุ จะมี
ค่ามากหรือน้อยขึ้นกับมวลและตำแหน่งของ
วัตถุ เมื่อวัตถุอยู่ในสนามโน้มถ่วง วัตถุจะมี
พลังงานศักย์โน้มถ่วง พลังงานจลน์และ
พลังงานศักย์โน้มถ่วงเป็นพลังงานกล 

 

ว 2.3 ม 2/5  แปลความหมายข้อมูล
และอธิบายการเปลี่ยนพลังงานระหว่าง
พลังงานศักย์โน้มถ่วงและพลังงานจลน์
ของวัตถุโดยพลังงานกลของวัตถุ มีค่าคง
ตัวจากข้อมูลที่รวบรวมได้ 

- ผลรวมของพลังงานศักย์โน้มถ่วงและ
พลังงานจลน์เป็นพลังงานกล พลังงานศักย์
โน้มถ่วงและพลังงานจลน์ของวัตถุหนึ่ง ๆ 
สามารถเปลี่ยนกลับไปมาได้ โดยผลรวมของ
พลังงานศักย์โน้มถ่วงและ 
พลังงานจลน์มีค่าคงตัว นั่นคือพลังงานกล
ของวัตถุมีค่าคงตัว 
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สาระท่ี 3 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 
มาตรฐาน ว 3.1  เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซ ีดาว

ฤกษ์ และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต และการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ 

 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ม.2 ว 2.3 ม 2/6 

วิเคราะห์สถานการณ์และอธิบายการ
เปลี่ยนและการถ่ายโอนพลังงานโดยใช้กฎ
การอนุรักษ์พลังงาน 

 

- พลังงานรวมของระบบมีค่าคงตัวซึ่งอาจ
เปลี่ยนจากพลังงานหนึ่งเป็นอีกพลังงานหนึ่ง 
เช่น พลังงานกลเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า 
พลังงานจลน์เปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน 
พลังงานเสียง พลังงานแสง เนื่องมาจากแรง
เสียดทาน พลังงานเคมีในอาหารเปลี่ยนเป็น
พลังงานที่ไปใช้ในการทำงานของสิ่งมีชีวิต  
 - นอกจากนี้พลังงานยังสามารถถ่ายโอนไป
ยังอีกระบบหนึ่งหรือได้รับพลังงานจาก
ระบบอ่ืนได้ เช่น การถ่ายโอนความร้อน
ระหว่างสสาร การถ่ายโอนพลังงานของการ
สั่นของแหล่งกำเนิดเสียงไปยังผู้ฟัง ทั้งการ
เปลี่ยนพลังงานและการถ่าย 
โอนพลังงาน พลังงานรวมทัง้หมดมีค่าเท่า
เดมิตามกฎการอนุรักษ์พลังงาน 

- 

รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
- - - - 
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สาระท่ี 3 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 
มาตรฐาน ว 3.2  เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก

และบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศ โลก รวมทั้ง
ผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ม.2 ว 3.2 ม 2/1  เปรียบเทียบ

กระบวนการเกิด สมบัติ 
และการใช้ประโยชน์ รวมทั้ง
อธิบายผลกระทบจากการใช้
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 
จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
 
 

- เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพของซากสิ่งมีชีวิตในอดีต โดย
กระบวนการ ทางเคมีและธรณีวิทยา เชื้อเพลิง
ซากดึกดำบรรพ์ ได้แก่ ถ่านหิน หินน้ำมัน และ
ปิโตรเลียม ซึ่งเกิดจากวัตถุต้นกำเนิด และสภาพ 
แวดล้อมการเกิดท่ีแตกต่างกัน ทำให้ได้ชนิดของ
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ที่มีลักษณะ สมบัติ และ
การนำไปใช้ประโยชน์แตกต่างกัน สำหรับ
ปิโตรเลียมจะต้องมีการผ่านการกลั่นลำดับส่วน
ก่อนการใช้งานเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมต่อ
การใช้ประโยชน์ เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์เป็น
ทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป เนื่องจากต้องใช้
เวลานานหลายล้านปีจึงจะเกิดขึ้นใหม่ได้ 
 

แหล่งเรียนรู้เรื่องซาก
ดึกดำบรรพ์ในชุมชน 

ว 3.2 ม 2/2 
แสดงความตระหนักถึงผล
จากการใช้เชื้อเพลิงซากดึก
ดำบรรพ ์โดยนำเสนอแนว
ทางการใช้เชื้อเพลิงซากดึก
ดำบรรพ์ 

- การเผาไหม้เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ในกิจกรรม 
ต่าง ๆ ของมนุษย์จะทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้แก๊ส 
บางชนิดที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงซากดึกดำ
บรรพ์ เช่น แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ และไนตรัส
ออกไซด์ ยังเป็นแก๊สเรือนกระจกซึ่งส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกรุนแรงขึ้น 
ดังนั้นจึงควรใช้เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ โดย
คำนึงถึงผลที่เกิดข้ึนต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
เช่น เลือกใช้พลังงานทดแทน หรือเลือกใช้
เทคโนโลยีที่ลดการใช้เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ม.2 ว 3.2 ม 2/3  เปรียบเทียบ

ข้อดีและข้อจำกัดของ
พลังงานทดแทนแต่ละ
ประเภทจากการรวบรวม
ข้อมูลและนำเสนอแนว
ทางการใช้พลังงานทดแทน 
ที่เหมาะสมในท้องถิ่น 
 
 

• เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์เป็นแหล่งพลังงานที่
สำคัญในกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย ์เนื่องจาก
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์มีปริมาณจำกัดและมัก
เพ่ิมมลภาวะในบรรยากาศมากข้ึน จึงมีการใช้
พลังงานทดแทนมากข้ึน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ 
พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานชีวมวล พลังงาน
คลื่น พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงาน
ไฮโดรเจน ซึ่งพลังงานทดแทนแต่ละชนิดจะมีข้อดี
และข้อจำกัดที่แตกต่างกัน 

 

ว 3.2 ม 2/4 
สร้างแบบจำลองที่อธิบาย
โครงสร้างภายในโลกตาม
องค์ประกอบทางเคมีจาก
ข้อมูลที่รวบรวมได้ 
 
 

• โครงสร้างภายในโลกแบ่งออกเป็นชั้นตาม
องค์ประกอบทางเคมี ได้แก ่เปลือกโลก ซึ่งอยู่
นอกสุด ประกอบด้วยสารประกอบของซิลิกอน 
และอะลูมิเนียมเป็นหลัก เนื้อโลกคือส่วนที่อยู่ใต้
เปลือกโลกลงไปจนถึงแก่นโลก มีองค์ประกอบ
หลักเป็นสารประกอบของซิลิกอน แมกนเีซียม 
และเหล็ก และแก่นโลกคือส่วนที่อยู่ใจกลางของ
โลก มีองค์ประกอบหลักเป็นเหล็กและนิกเกิล ซ่ึง
แต่ละชั้นมีลักษณะแตกต่างกัน 

 

ว 3.2 ม 2/5  อธิบาย
กระบวนการผุพังอยู่กับที่ 
การกร่อน และการสะสมตัว
ของตะกอนจากแบบจำลอง 
รวมทัง้ยกตัวอย่างผลของ
กระบวนการดังกล่าวที่ทำให้
ผิวโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง 
 

- การผุพังอยู่กับท่ี การกร่อน และการสะสมตัว
ของตะกอน เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงทาง
ธรณีวิทยา ที่ทำให้ผิวโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง
เป็นภูมิลักษณ์แบบ 
ต่าง ๆ โดยมีปัจจัยสำคัญ คือน้ำ ลม  
ธารน้ำแข็ง แรงโน้มถ่วงของโลก สิ่งมีชีวิต สภาพ
อากาศ และปฏิกิริยาเคมี 
- การผุพังอยู่กับท่ี คือ การที่หินผุพังทำลายลง
ด้วยกระบวนการต่าง ๆ ได้แก่ ลมฟ้า 
อากาศกับน้ำฝน และรวมทั้งการกระทำของต้นไม้
กับแบคทีเรีย ตลอดจนการแตกตัวทางกลศาสตร์
ซึ่งมีการเพ่ิมและลดอุณหภูมิสลับกัน เป็นต้น 
- การกร่อน คือ กระบวนการหนึ่งหรือหลาย
กระบวนการที่ทำให้สารเปลือกโลกหลุดไป 
ละลายไปหรือกร่อนไปโดยมีตัวนำพาธรรมชาติ 
คือ ลม น้ำ และธารน้ำแข็ง ร่วมกับปัจจัยอื่น ๆ  
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ม.2  ได้แก่ ลมฟ้าอากาศ สารละลาย การครูดถ ูการ

นำพา ทั้งนี้ไม่รวมถึงการพังทลายเป็นกลุ่มก้อน 
เช่น แผ่นดินถล่ม ภูเขาไฟระเบิด 
- การสะสมตัวของตะกอน คือ การสะสมตัวของวัตถุ
จากการนำพาของน้ำ ลม หรือธารน้ำแข็ง 
 

 

 ว 3.2 ม 2/6  อธิบาย
ลักษณะของชั้นหน้าตัดดิน
และกระบวนการเกิดดิน 
จากแบบจำลอง รวมทั้งระบุ
ปัจจัยที่ทำให้ดินมีลักษณะ
และสมบัติแตกต่างกัน 
 
 
 

  - ดินเกิดจากหินที่ผุพังตามธรรมชาติผสม
คลุกเคล้ากับอินทรียวัตถุท่ีได้จากการเน่าเปื่อย
ของซากพืช ซากสัตว์ทับถมเป็นชั้น ๆ บนผิวโลก 
ชั้นดินแบ่งออกเป็นหลายชั้น ขนานหรือเกือบ
ขนานไปกับ ผิวหน้าดิน แต่ละชั้นมีลักษณะ
แตกต่างกันเนื่องจากสมบัติทางกายภาพ เคมี 
ชีวภาพ และลักษณะอ่ืน ๆ เช่น สี โครงสร้าง เนื้อ
ดิน การยึดตัว ความเป็นกรด-เบส สามารถสังเกต
ได้จากการสำรวจภาคสนาม การเรียกชื่อชั้นดิน
หลักจะใช้อักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่ ได้แก่ O, A, 
E, B, C, R 

- ชั้นหน้าตัดดิน เป็นชั้นดินที่มีลักษณะปรากฏให้เห็น
เรียงลำดับเป็นชั้นจากชั้นบนสุดถึงชั้นล่างสุด 
- ปัจจัยที่ทำให้ดินแต่ละท้องถิ่นมีลักษณะและ

สมบัติแตกต่างกัน ได้แก่ วัตถุต้นกำเนิดดิน 
ภูมิอากาศ สิ่งมีชีวิตในดิน สภาพภูมิประเทศ และ
ระยะเวลา ในการเกิดดิน 

ตัวอย่างดินใน
ท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ว 3.2 ม 2/7  ตรวจวัด
สมบัติบางประการของดิน 
โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
และนำเสนอแนวทางการใช้
ประโยชน์ดินจากข้อมูล
สมบัติของดิน 
 

- สมบัติบางประการของดิน เช่น เนื้อดิน 
ความชื้นดิน ค่าความเป็นกรด-เบส ธาตุอาหารใน
ดิน สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจถึงแนว
ทางการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยอาจนำไปใช้
ประโยชน์ ทางการเกษตรหรืออ่ืน ๆ ซึ่งดินที่ไม่
เหมาะสมต่อการทำการเกษตร เช่น ดินจืด ดิน
เปรี้ยว ดินเค็ม และดินดาน อาจเกิดจากสภาพดิน
ตามธรรมชาติหรือการใช้ประโยชน์จะต้อง
ปรับปรุงให้มีสภาพเหมาะสม เพ่ือนำไปใช้
ประโยชน์ 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ม.2 

 
 

ว 3.2 ม 2/8  อธิบาย
ปัจจัยและกระบวนการเกิด
แหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำ
ใต้ดิน จากแบบจำลอง 
 
 

- แหล่งน้ำผิวดินเกิดจากน้ำฝนที่ตกลงบนพ้ืนโลก 
ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำด้วยแรงโน้มถ่วง การไหล
ของน้ำทำให้พ้ืนโลกเกิดการกัดเซาะเป็นร่องน้ำ 
เช่น ลำธาร คลอง และแม่น้ำ ซึ่งร่องน้ำจะมีขนาด
และรูปร่างแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝน 
ระยะเวลาในการกัดเซาะ ชนิดดินและหิน และ
ลักษณะภูมิประเทศ เช่น ความลาดชัน ความสูง
ต่ำของพ้ืนที่ เมื่อน้ำไหลไปยังบริเวณท่ีเป็นแอ่งจะ
เกิดการสะสมตัวเป็นแหล่งน้ำ เช่น บึง ทะเลสาบ 
ทะเล และมหาสมุทร 
- แหล่งน้ำใต้ดินเกิดจากการซึมของน้ำผิวดินลงไป
สะสมตัวใต้พ้ืนโลก ซึ่งแบ่งเป็นน้ำในดินและน้ำ
บาดาล น้ำในดินเป็นน้ำที่อยู่ร่วมกับอากาศตาม
ช่องว่างระหว่างเม็ดดิน ส่วนน้ำบาดาลเป็นน้ำที่
ไหลซึมลึกลงไปและถูกกักเก็บไว้ในชั้นหินหรือชั้น
ดิน จนอิ่มตัวไปด้วยน้ำ 

 

ว 3.2 ม 2/9  สร้าง
แบบจำลองที่อธิบายการใช้
น้ำ และนำเสนอแนว
ทางการใช้น้ำอย่างยั่งยืนใน
ท้องถิ่นของตนเอง 
 
 

  - แหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำใต้ดินถูกนำมาใช้ใน
กิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ส่งผลต่อการจัดการ
การใช้ประโยชน์น้ำและคุณภาพของแหล่งน้ำ 
เนื่องจากการเพ่ิมข้ึนของจำนวนประชากร การใช้
ประโยชน์พื้นที่ในด้านต่าง ๆ เช่น ภาค
เกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ทำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำฝนในพ้ืนที่ลุ่มน้ำ และ
แหล่งน้ำผิวดินไม่เพียงพอสำหรับกิจกรรมของ
มนุษย ์น้ำจากแหล่งน้ำใต้ดินจึงถูกนำมาใช้มากข้ึน 
ส่งผลให้ปริมาณน้ำใต้ดินลดลงมาก 
จึงต้องมีการจัดการใช้น้ำอย่างเหมาะสมและ
ยั่งยืน ซึ่งอาจทำได้โดยการจัดหาแหล่งน้ำเพ่ือให้มี
แหล่งน้ำเพียงพอสำหรับการดำรงชีวิต 
 การจัดสรรและการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ 
การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน้ำ การป้องกันและ
แก้ไขปญัหาคุณภาพน้ำ 
 

การใช้ประโยชน์จาก
แหล่งน้ำใต้ดินและ
แหล่งน้ำผิวดิน
ภายในชุมชน 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ม.2 ว 3.2ม 2/10  สร้าง

แบบจำลองที่อธิบาย
กระบวนการเกิดและ
ผลกระทบของน้ำท่วม การ
กัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม 
หลุมยุบ แผ่นดินทรุด 
 

- น้ำท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม หลุมยุบ 
แผ่นดินทรุด มีกระบวนการเกิดและผลกระทบ ที่
แตกต่างกัน ซึ่งอาจสร้างความเสียหายร้ายแรง 
แก่ชีวิต และทรัพย์สิน 
- น้ำท่วม เกิดจากพ้ืนที่หนึ่งได้รับปริมาณน้ำเกิน
กว่าที่จะกักเก็บได้ ทำให้แผ่นดินจมอยู่ใต้น้ำ โดย
ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำและสภาพทางธรณีวิทยาของ
พ้ืนที่ 
- การกัดเซาะชายฝั่ง เป็นกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของชายฝั่งทะเลที่เกิดขึ้นตลอดเวลา
จากการกัดเซาะของคลื่นหรือลม ทำให้ตะกอน
จากที่หนึ่งไปตกทับถมในอีกบริเวณหนึ่ง แนวของ
ชายฝั่งเดิมจึงเปลี่ยนแปลงไป บริเวณท่ีมีตะกอน
เคลื่อนเข้ามาน้อยกว่าปริมาณที่ตะกอนเคลื่อน
ออกไป ถือว่าเป็นบริเวณที่มีการกัดเซาะชายฝั่ง 
- ดินถล่ม เป็นการเคลื่อนที่ของมวลดินหรือหิน
จำนวนมากลงตามลาดเขา เนื่องจากแรงโน้มถ่วง
ของโลกเป็นหลัก ซึ่งเกิดจากปัจจัยสำคัญ ได้แก ่
ความลาดชันของพื้นที่ สภาพธรณีวิทยา ปริมาณ
น้ำฝน พืชปกคลุมดิน และการใช้ประโยชน์พื้นที่ 
- หลุมยุบ คือ แอ่งหรือหลุมบนแผ่นดินขนาดต่าง 
ๆ ที่อาจเกิดจากการถล่มของโพรงถ้ำหินปูนเกลือ
หินใต้ดิน หรือเกิดจากน้ำพัดพาตะกอนลงไปใน
โพรงถ้ำหรือธารน้ำใต้ดิน แผ่นดินทรุดเกิดจากการ
ยุบตัวของชั้นดิน หรือ หินร่วน เมื่อมวลของแข็ง
หรือของเหลวปริมาณมาก ที่รองรับอยู่ใต้ชั้นดิน
บริเวณนั้นถูกเคลื่อนย้ายออกไปโดยธรรมชาติหรือ
โดยการกระทำของมนุษย์ 

ภัยพิบัติท่ีเกิดขึ้นใน
ท้องถิ่น/จังหวัด 
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สาระท่ี 4 เทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว 4.1  เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพ่ือการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อ่ืน ๆ เพ่ือแก้ปัญหา
หรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ม.2 ว 4.1 ม.2/1 คาดการณ์แนวโน้ม

เทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจาก
สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และ
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ตัดสินใจเลือกใช้
เทคโนโลยี โดยคำนึงถึงผลกระทบที่
เกิดข้ึนต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 

- สาเหตุหรือปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความก้าวหน้า
ของศาสตร์ต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทำให้เทคโนโลยีมี
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  
- เทคโนโลยีแต่ละประเภทมีผลกระทบต่อชีวิต 
สังคม และสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน จึงต้อง
วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย และตัดสินใจ
เลือกใช้ให้เหมาะสม 

- 

ว 4.1 ม2/2 
ระบุปัญหาหรือความต้องการในชุมชน
หรือท้องถิ่น สรุปกรอบของปัญหา 
รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดท่ี
เกี่ยวข้องกับปัญหา  

- ปัญหาหรือความต้องการในชุมชนหรือท้องถิ่น 
มีหลายอย่าง ขึ้นกับบริบทหรือสถานการณ์ที่
ประสบ เช่น ด้านพลงังาน สิ่งแวดล้อม 
การเกษตร การอาหาร 
- การระบุปัญหาจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์
สถานการณ์ของปัญหาเพ่ือสรุปกรอบของ
ปัญหา แล้วดำเนินการสืบค้น รวบรวมข้อมูล 
ความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง เพ่ือ
นำไปสู่การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา 
 

ว 4.1ม 2/3 
ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์
เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่
จำเป็นภายใต้เงื่อนไขและทรัพยากรที่มี
อยู่ นำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้
ผู้อื่นเข้าใจ วางแผนขั้นตอนการทำงาน
และดำเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็น
ขั้นตอน  

- การวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือก
ข้อมูลทีจ่ำเป็น โดยคำนึงถึงเงื่อนไขและ
ทรัพยากร เช่น งบประมาณ เวลา ข้อมูลและ
สารสนเทศ วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ ช่วยให้
ได้แนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสม 
- การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาทำได้
หลากหลายวิธี เช่น การร่างภาพ การเขียน
แผนภาพ การเขียนผังงาน 
- การกำหนดขั้นตอนระยะเวลาในการทำงาน
ก่อน 
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สาระท่ี 4 เทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว 4.2  เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและ

เป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ม.2 ว 4.1ม 2/4  ทดสอบ ประเมินผล และ

อธิบายปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น 
ภายใต้กรอบเงื่อนไข พร้อมทั้งหาแนว
ทางการปรับปรุงแก้ไข และนำเสนอผล
การแก้ปัญหา 
 

- การทดสอบและประเมินผลเป็นการตรวจสอบ
ชิ้นงาน หรือวิธีการว่าสามารถแก้ปัญหาได้ตาม
วัตถุประสงค์ภายใต้กรอบของปัญหา เพ่ือหา
ข้อบกพร่อง และดำเนินการปรับปรุงให้สามารถ
แก้ไขปัญหาได้ 
- การนำเสนอผลงานเป็นการถ่ายทอดแนวคิด
เพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน
และชิ้นงานหรือวิธีการที่ได้ ซ่ึงสามารถทำได้
หลายวิธี เช่น การเขียนรายงาน การทำแผ่น
นำเสนอผลงาน การจัดนิทรรศการการนำเสนอ
ผ่านสื่อออนไลน์ 

 

ว 4.1ม 2/5  ใช้ความรู้ และทักษะ
เกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก 
ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือแก้ปัญหา
หรือพัฒนางานได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม และปลอดภัย 
 

- วัสดุแต่ละประเภทมีสมบัติแตกต่างกัน เช่น 
ไม ้โลหะ พลาสติก จึงต้องมีการวิเคราะห์สมบัติ 
เพ่ือเลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน 
- การสร้างชิ้นงานอาจใช้ความรู้ เรื่องกลไก 
ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เช่น LED มอเตอร์ บัซ
เซอร์ เฟือง รอก ล้อ เพลา 
- อุปกรณ์และเครื่องมือในการสร้างชิ้นงานหรือ
พัฒนาวิธีการมีหลายประเภท ต้องเลือกใช้ให้
ถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย รวมทั้งรู้จัก
เก็บรักษา 

 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ม.2 ว 4.2 ม 2/1  ออกแบบ

อัลกอริทึมท่ีใช้แนวคิดเชิงคำนวณ
ในการแก้ปัญหา หรือการทำงานที่
พบในชีวิตจริง 

- แนวคิดเชิงคำนวณ 
- การแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณ 
- ตัวอย่างปัญหา เช่น การเข้าแถวตามลำดับ 
ความสูงให้เร็วที่สุด จัดเรียงเสื้อให้หาได้ง่ายที่สุด 
- ตัวดำเนินการบูลีน 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ม.2 ว 4.2 ม 2/2 ออกแบบและเขียน

โปรแกรมท่ีใช้ตรรกะและฟังก์ชันใน
การแก้ปัญหา 
 

- ฟังก์ชัน 
- การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการใช้
ตรรกะ และฟังก์ชัน 
- การออกแบบอัลกอริทึม เพ่ือแก้ปัญหาอาจใช้
แนวคิดเชิงคำนวณในการออกแบบ เพ่ือให้ การ
แก้ปัญหามีประสิทธิภาพ 
- การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนจะช่วยให้
แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น 
Scratch, python, java, c 
- ตัวอย่างโปรแกรม เช่น โปรแกรมตัดเกรดหา
คำตอบทั้งหมดของอสมการหลายตัวแปร 

 

ว 4.2 ม 2/3 อภิปราย
องค์ประกอบและหลักการทำงาน
ของระบบคอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีการสื่อสาร เพ่ือ
ประยุกต์ใช้งานหรือแก้ปัญหา
เบื้องต้น 

- ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย โดย
เลือกแนวทางปฏิบัติเมื่อพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม 
เช่น แจ้งรายงานผู้เกี่ยวข้อง ป้องกันการเข้ามา
ของข้อมูลที่ไม่เหมาะสม ไม่ตอบโต้ ไม่เผยแพร่ 
- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความ
รับผิดชอบ เช่น ตระหนักถึงผลกระทบในการ
เผยแพร่ข้อมูล 
- การสร้างและแสดงสิทธิความเป็นเจ้าของ
ผลงาน 
- การกำหนดสิทธิการใช้ข้อมูล 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

ว 22101   วิทยาศาสตร์       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนที่ 1  เวลา  80 ชั่วโมง         จำนวน  2.0 หน่วยกิต
................................................................................................................................ ...................................... 

             

 ศึกษา วิเคราะห์ โครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์ ได้แก่ ระบบหายใจ ระบบ
ขับถ่าย ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบประสาท ระบบสืบพันธุ์ และความสัมพันธ์ของระบบต่างๆ ของมนุษย์   การ
แยกของผสมโดยการระเหยแห้ง  การตกผลึก  การกลั่นอย่างง่าย  โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ การสกัดด้วยตัวทำ
ละลาย นำวิธีการการแยกสารไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ผลของชนิดตัวละลาย ชนิดตัวทำละลาย อุณหภูมิ 
และความดันที่มีต่อสภาพการละลายได้ของสาร ความเข้มข้นของสารและการใช้สารละลายในชีวิตประจำวันอย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ  การ
สืบค้นข้อมูล  บันทึก จัดกลุ่มข้อมูล  อธิบาย  อภิปรายและสร้างแบบจำลอง เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความ
เข้าใจ สื่อสาร  สิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสิน โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ที่ได้จากการสังเกต  การ
ทดลอง  และใช้สารสนเทศที่ได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ  เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  
มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 

 พิจารณาสาเหตุ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  คาดการณ์แนวโน้มเทคโนโลยีที่จะ
เกิดขึ้น  วิเคราะห์  เปรียบเทียบ  ตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี  ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม  
ระบุปัญหาหรือความต้องการในชุมชนหรือท้องถิ่น  รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา  
ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา  โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จำเป็นภายใต้เงื่อนไขและ
ทรัพยากรที่มีอยู่  นำเสนอแนวทางการแก้ปัญหา  วางแผนขั้นตอนการทำงานและดำเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็น
ขั้นตอน   ใช้ความรู้ และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือแก้ปัญหาหรือ
พัฒนางานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย  ทดสอบ ประเมินผล และอธิบายปัญหาหรือข้อบกพร่องที่
เกิดข้ึนภายใต้กรอบเงื่อนไข  หาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข  และนำเสนอผลการแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน   
                 เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และ
ค่านิยมที่เหมาะสม 

 
 

รหัสตัวช้ีวัด  
มาตรฐาน ว 1.2  ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3  ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7, ม.2/8, ม.2/9, ม.2/10 ม.2/11, 
            ม.2/12, ม.2/13, ม.2/14, ม.2/15, ม.2/16, ม.2/17 
มาตรฐาน ว 2.1  ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4 ม.2/5, ม.2/6 
มาตรฐาน  ว 4.1  ม.2/1, ม.2/2 , ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5 
 
รวมทั้งหมด 28 ตัวชี้วัด 
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อธิบายรายวิชา 
 

ว 22102   วิทยาศาสตร์       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2  เวลา  80 ชั่วโมง              จำนวน  2.0 หน่วยกิต
...................................................................................................................................................................... 

 

ศึกษา วิเคราะห์ แรงที่กระทำต่อวัตถุ ขนาดและทิศทางของแรง แรงลัพธ์และผลของแรงลัพธ์ที่มีต่อวัตถุ 
แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา แรงพยุงของของเหลว แรงเสียดทาน โมเมนต์ของแรง การเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวตรง
และแนวโค้ง ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของแรงแม่เหล็ก แรงไฟฟ้า และแรงโน้มถ่วงที่กระทำต่อวัตถุกับระยะห่าง
จากแหล่งของสนามถึงวัตถุ อัตราเร็วและความเร็ว งานและพลังงาน หลักการทำงานของเครื่องกลอย่างง่าย 
พลังงานศักย์และพลังงานจลน์ การเปลี่ยนรูปพลังงาน กฎการอนุรักษ์พลังงาน กระบวนการเกิด ลักษณะ และ
สมบัติของดิน  การใช้และการปรับปรุงคุณภาพของดิน  กระบวนการเกิด ลักษณะ และสมบัติของหิน ชนิด แหล่งที่
พบ และประโยชน์ของหิน วัฏจักรหิน ลักษณะและสมบัติทางกายภาพของแร่  ชนิด แหล่งที่พบ และประโยชน์ของ
แร่  กระบวนการเกิดแร่  แหล่งสำรวจในประเทศ และการใช้ประโยชน์ของปิโตรเลียม ถ่านหิน ก๊าซรรม
ชาติ  ลักษณะและการเกิดแหล่งน้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน การใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์แหล่งน้ำในท้องถิ่น  ธรณีพิบัติ
ภัย  ลักษณะโครงสร้างโลก  ความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาบนเปลือก
โลก  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมู ล  บันทึก 
จัดกลุ่มข้อมูล  อธิบาย  อภิปรายและสร้างแบบจำลอง เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สื่อสาร  สิ่งที่เรียนรู้  
มีความสามารถในการตัดสิน โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ที่ได้จากการสังเกต  การทดลอง  และใช้สารสนเทศที่ได้
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ  เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 

 การใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหา หรือการทำงานในชีวิตจริง  ออกแบบอัลกอริทึม   ออกแบบ
และเขียนโปรแกรมที่ใช้ตรรกะและฟังก์ชันในการแก้ปัญหา  อภิปรายองค์ประกอบและหลักการทำงานของระบบ
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี  การสื่อสาร เพ่ือประยุกต์ใช้งานหรือแก้ปัญหาเบื้องต้น  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย  มีความรับผิดชอบ  สร้างและแสดงสิทธิในการเผยแพร่ผลงาน 
                 เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และ
ค่านิยมที่เหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ว 2.2  ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3  ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7, ม.2/8, ม.2/9, ม.2/10 ม.2/11, 
            ม.2/12, ม.2/13, ม.2/14, ม.2/15 
มาตรฐาน ว 2.3  ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4 ม.2/5, ม.2/6 
มาตรฐาน ว 3.2  ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3  ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7, ม.2/8, ม.2/9, ม.2/10 
มาตรฐาน ว 4.2  ม.2/1, ม.2/2 , ม.2/3, ม.2/4,  
 
รวมทั้งหมด   35  ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชา 
 

ว 22101   วิทยาศาสตร์       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนที่ 1  เวลา  80 ชั่วโมง         จำนวน  2.0 หน่วยกิต 
 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด เนื้อหา 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

1. ร่างกายของเรา ว 1.2 ม.2/1-3 
ว 1.2 ม.2/4-5 
ว 1.2 ม.2/6-9 
ว 1.2 ม.2/10-11 
ว 1.2 ม.2/12-17 

- ระบบหายใจ 
- การกำจัดของเสียทางไต 
- ระบบหมุนเวียนเลือด 
- ระบบประสาท 
- ระบบสืบพันธุ์ 

38 20 

2. สารและสมบัติของสาร ว 2.1 ม.2/1-3 
ว 2.1 ม.2/4 
ม.2/3, ม.2/5-6 

- การแยกสาร 
- สารละลาย 
- ความเข้มข้นของสารละลาย 

20 20 

3. การใช้เทคโนโลยี ว 4.1 ม.2/1-4 
 
ว 4.1 ม.2/5 
 

- การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการ
แก้ปัญหา 
- วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก 
ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส ์

20 10 

คะแนนระหว่างเรียน หน่วยการเรียนรู้ 78 50 
สอบระหว่างภาค 1 20 

คะแนนปลายภาค สอบปลายภาค 1 30 
รวมทั้งสิ้นตลอดภาคเรียน 80 100 

 
หมายเหตุ    - อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับการสอบปลายภาค  70/30 
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โครงสร้างรายวิชา 
 

ว 22102   วิทยาศาสตร์       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนที่ 2  เวลา  80 ชั่วโมง         จำนวน  2.0 หน่วยกิต 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด เนื้อหา 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

1. แรงและการเคลื่อนที่ ว 2.2 ม.2/1 
ว 2.2 ม.2/2  
ว 2.2 ม.2/3   
ว 2.2 ม.2/4-5 
ว 2.2 ม.2/6-9 
ว 2.2 ม.2/10  
ว 2.2 ม.2/11-
13 
 
ว 2.2 ม.2/14-
15 

- การเคลื่อนที่ของวัตถุ 
- แรงและแรงลัพธ์ 
- ความดันของของเหลว 
- แรงพยุง การจม การลอย 
- แรงเสียดทาน 
- โมเมนต์ของแรง 
- แรงแม่เหล็ก แรงไฟฟ้าและพลังงาน 
  โน้มถ่วง 
- อัตราเร็ว ความเร็วและการกระจัด 

24 15 

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

- งานและกำลัง 
- เครื่องกลอย่างง่าย 
- พลังงานจลน์และพลังงานศักย์โน้มถ่วง 
- กฎการอนุรักษ์พลังงาน 

15 10 

3. กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของโลก 

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

- พลังงานเชื้อเพลิงจากซากดึกดำบรรพ์ 
- พลังงานทดแทน 
- โครงสร้างของโลก 
- การเปลี่ยนแปลงของผิวโลก 
- ดิน 
- น้ำ 

24 15 

4. การใช้เทคโนโลยี ว 4.2 ม.2/1 
ว 4.2 ม.2/2 
ว 4.2 ม.2/3 
ว 4.2 ม.2/4 

- อัลกอริทึม 
- ตรรกะและฟังก์ชัน 
- การประยุกต์ใช้งานหรือการแก้ปัญหา 
- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

15 10 

คะแนนระหว่างเรียน หน่วยการเรียนรู้ 78 50 
สอบระหว่างภาค 1 20 

คะแนนปลายภาค สอบปลายภาค 1 30 
รวมทั้งสิ้นตลอดภาคเรียน 80 100 

หมายเหตุ    - อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับการสอบปลายภาค 70/30 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลางและสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

 

สาระท่ี 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
มาตรฐาน ว 1.1  เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต 

และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การ
เปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ม.3 ว 1.1 ม3/1อธิบาย

ปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบ
ของระบบนิเวศท่ีได้จากการ
สำรวจ 

 

  - ระบบนิเวศประกอบด้วยองค์ประกอบที่มีชีวิต 
เช่น พืช สัตว์ จุลินทรีย์ และองค์ประกอบที่ไม่มี
ชี วิต  เช่ น  แสง  น้ ำ  อุณ หภู มิ  แร่ธาตุ  แก๊ ส 
องค์ประกอบเหล่านี้มีปฏิสัมพันธ์กัน เช่น พืช
ต้องการแสง น้ำ และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ใน
การสร้างอาหาร  สัตว์ต้องการอาหาร  และ
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการดำรงชีวิต เช่น 
อุณหภูมิ ความชื้น องค์ประกอบทั้งสองส่วนนี้
จะต้องมีความสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสม ระบบ
นิเวศจึงจะสามารถคงอยู่ต่อไปได้ 

สวน
พฤกษศาสตร์  
สวนป่า ในโรงเรียน
และชุมชน 

ว 1.1 ม3/2  อธิบายรูปแบบ
ความ สัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตรูปแบบ
ต่าง ๆ ในแหล่งที่อยู่เดียวกัน 
ที่ได้จากการสำรวจ 

 - สิ่ งมีชีวิตกับสิ่ งมีชี วิตมีความสัมพันธ์กัน ใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น ภาวะพ่ึงพากัน ภาวะอิงอาศัย 
ภาวะเหยื่อกับผู้ล่า ภาวะปรสิต 

 - สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันที่อาศัยอยู่ร่วมกันในแหล่ง
ที่ อยู่ เดียวกัน  ในช่วงเวลาเดียวกัน  เรียกว่า
ประชากร 
- กลุ่มสิ่ งมีชีวิตประกอบด้วยประชากรของ
สิ่งมีชีวิตหลาย ๆ ชนิด อาศัยอยู่ร่วมกันในแหล่ง
ที่อยู่เดียวกัน 

ว 1.1 ม3/3  สร้าง
แบบจำลองในการอธิบายการ
ถ่ายทอดพลังงานในสายใย
อาหาร 
 

 - กลุ่มสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศแบ่งตามหน้าที่ได้
เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ย่อย
สลายสารอินทรีย์  สิ่ งมีชี วิตทั้ ง  3  กลุ่ มนี้  มี
ความสัมพันธ์กัน  ผู้ผลิตเป็นสิ่ งมีชีวิตที่สร้าง
อาหารได้เอง โดยกระบวนการ 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถ่ิน 
ม.3 ว 1.1 ม3/4  อธิบาย

ความสัมพันธ์ของผู้ผลิต 
ผู้บริโภค และผู้ย่อยสลาย
สารอินทรีย์ในระบบนิเวศ  
 

สังเคราะห์ด้วยแสง ผู้บริโภค เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่
สามารถสร้างอาหารได้เอง และต้องกินผู้ผลิต
หรือสิ่งมีชีวิตอ่ืนเป็นอาหาร เมื่อผู้ผลิตและ
ผู้บริโภคตายลง จะถูกย่อยโดยผู้ย่อยสลาย
สารอินทรีย์ซึ่งจะเปลี่ยนสารอินทรีย์เป็นสารอนิ
นทรีย์กลับคืนสู่สิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดการ
หมุนเวียนสารเป็นวัฏจักร จำนวนผู้ผลิต ผู้บรโิภค 
และผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ จะต้องมีความ
เหมาะสม จึงทำให้กลุ่มสิ่งมีชีวิตอยู่ได้อย่างสมดุล 

 - พลังงานถูกถ่ายทอดจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค
ลำดับต่าง ๆ รวมทัง้ผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ ใน
รูปแบบสายใยอาหาร ที่ประกอบด้วย โซ่อาหาร
หลายโซ่ที่สัมพันธ์กัน ในการถ่ายทอดพลังงานใน
โซ่อาหาร พลังงานที่ถูกถ่ายทอดไปจะลดลงเรื่อย 
ๆ ตามลำดับของการบริโภค 

 - การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ อาจทำให้ มี
สารพิษสะสมอยู่ในสิ่งมีชีวิตได้ จนอาจกอ่ให้เกิด
อันตรายต่อสิ่งมีชีวิต และทำลายสมดุลในระบบ
นิเวศ ดังนั้นการดูแลรักษาระบบนิเวศให้เกิด
ความสมดุล และคงอยู่ตลอดไปจึงเป็นสิ่งสำคัญ 

 

ว 1.1 ม3/5 อธิบายการ
สะสมสารพิษในสิ่งมีชีวิตในโซ่
อาหาร 
 

- 

ว 1.1 ม3/6  ตระหนักถึง
ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศ โดย
ไม่ทำลายสมดุลของระบบ
นิเวศ 
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สาระท่ี 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
มาตรฐาน ว 1.2  เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออกจาก

เซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์
กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้ง
นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 
สาระท่ี 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
มาตรฐาน ว 1.3  เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมสาร

พันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและ
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
- - - - 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ม.3 ว 1.3 ม3/1 อธิบาย

ความสัมพันธ์ระหว่าง ยีน 
ดีเอ็นเอ และโครโมโซม 
โดยใช้แบบจำลอง 

 - ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตสามารถ
ถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งได้ โดยมียีน
เป็นหน่วยควบคุมลักษณะทางพันธุกรรม 

 - โครโมโซมประกอบด้วย ดีเอ็นเอ และโปรตีน ขด
อยู่ในนิวเคลียส ยีน ดีเอ็นเอ และโครโมโซมมี
ความสัมพันธ์กัน โดยบางส่วนของดีเอ็นเอทำ
หน้าที่เป็นยีนที่กำหนดลักษณะของสิ่งมีชีวิต  

 - สิ่งมีชีวิตที่มีโครโมโซม 2 ชุด โครโมโซมที่เป็นคู่
กั นมี ก ารเรีย งลำดั บ ของยี นบน โครโม โซม
เหมือนกัน เรียกว่า ฮอมอโลกัสโครโมโซม ยีน
หนึ่ งที่อยู่บนคู่ฮอมอโลกัสโครโมโซม  อาจมี
รูปแบบแตกต่างกัน เรียกแต่ละรูปแบบของยีนที่
ต่างกันนี้ว่าแอลลีล ซึ่งการเข้าคู่กันของแอลลี
ลต่าง ๆ อาจส่งผลทำให้สิ่งมีชีวิตมีลักษณะที่
แตกต่างกันได ้

 - สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีจำนวนโครโมโซมคงที่  
มนุษย์มีจำนวนโครโมโซม 23 คู่ เป็นออโตโซม 
22 คู ่และโครโมโซมเพศ 1 คู ่เพศหญิง 

มีโครโมโซมเพศเป็น XX เพศชายมีโครโมโซมเพศ
เป็น XY 

- 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ม.3 ว 1.3 ม3/2  อธิบายการ

ถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมจากการผสม
โดยพิจารณาลักษณะเดียว
ที่แอลลีลเด่นข่มแอลลี
ลด้อยอย่างสมบูรณ์ 

-เมนเดลได้ศึกษาการถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมของต้นถั่ วชนิดหนึ่ ง  และนำมาสู่
หลักการพ้ืนฐานของการถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต 

 - สิ่งมีชีวิตที่มีโครโมโซมเป็น 2 ชุด ยีนแต่ละ  
ตำแหน่งบนฮอมอโลกัสโครโมโซมมี 2 แอลลีล 
โดยแอลลีลหนึ่งมาจากพ่อ และอีกแอลลีลมาจาก
แม่ ซ่ึงอาจมีรูปแบบเดียวกัน หรือแตกต่างกัน 
แอลลีลที่แตกต่างกันนี้ แอลลีลหนึ่งอาจมีการ
แสดงออกข่มอีกแอลลีล 

 

ว 1.3 ม3/3  อธิบายการ
เกิดจีโนไทป์และฟีโนไทป์
ของลูก และคำนวณ
อัตราส่วนการเกิดจีโนไทป์ 
และฟีโนไทป์ของรุ่นลูก 

หนึ่งได้ เรียกแอลลีลนั้นว่า เป็นแอลลีลเด่น ส่วน
แอลลี ลที่ ถู กข่ มอย่ างสมบู รณ์ เรียกว่ า เป็ น             
แอลลีลด้อย 
- เมื่อมีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ แอลลีลที่เป็นคู่กัน 
ในแต่ละฮอมอโลกัสโครโมโซมจะแยกจากกันไปสู่
เซลล์สืบพันธุ์แต่ละเซลล์ โดยแต่ละเซลล์สืบพันธุ์
จะได้รับเพียง 1 แอลลีล และจะมาเข้าคู่กับแอล
ลีลที่ตำแหน่งเดียวกันของอีกเซลล์สืบพันธุ์หนึ่ง
เมื่อเกิดการปฏิสนธิ จนเกิดเป็นจีโนไทป์และ
แสดงฟีโนไทป์ในรุ่นลูก 
 

- 

ว 1.3 ม3/4  อธิบาย
ความแตกต่างของการแบ่ง
เซลล์แบบไมโทซิสและไม
โอซิส 
 
 
 

 - กระบวนการแบ่งเซลล์ของสิ่งมีชีวิตมี 2 แบบ 
คือ ไมโทซิส และไมโอซิส 

 - ไมโทซิส เป็นการแบ่งเซลล์เพ่ือเพ่ิมจำนวนเซลล์
ร่างกาย ผลจากการแบ่งจะได้เซลล์ใหม่ 2 เซลล์ 
ที่มีลักษณะและจำนวนโครโมโซมเหมือนเซลล์ตั้ง
ต้น 

 - ไมโอซิส  เป็นการแบ่ งเซลล์ เพ่ือสร้างเซลล์
สืบพันธุ์ ผลจากการแบ่งจะได้เซลล์ใหม่ 4 เซลล์ 
ที่มีจำนวนโครโมโซมเป็นครึ่งหนึ่งของเซลล์ตั้งต้น 
เมื่อเกิดการปฏิสนธิของเซลล์สืบพันธุ์ ลูกจะได้รับ
การถ่ายทอดโครโมโซมชุดหนึ่งจากพ่อและอีกชุด
หนึ่ งจ ากแม่  จึ ง เป็ น ผล ให้ รุ่ น ลู กมี จ ำน วน
โครโมโซมเท่ากับรุ่นพ่อแม่และจะคงท่ีในทุกๆ รุ่น 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ม.3 ว 1.3 ม3/5  บอกได้ว่า

การเปลี่ยน แปลงของยีน
หรือโครโมโซมอาจทำให้
เกิดโรคทางพันธุกรรม 
พร้อมทั้งยกตัวอย่างโรคทาง
พันธุกรรม 
 

 - การเปลี่ยนแปลงของยีนหรือโครโมโซม ส่งผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางพันธุกรรมของ
สิ่งมีชีวิต เช่น โรคธาลัสซีเมียเกดิจากการ
เปลี่ยนแปลงของยีน กลุ่มอาการดาวน์เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงจำนวนโครโมโซม  
- โรคทางพันธุกรรมสามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่
ไปสู่ลูกได้ ดังนั้นก่อนแต่งงานและมีบุตรจึงควร
ป้องกันโดยการตรวจและวินิจฉัยภาวะเสี่ยงจาก
การถ่ายทอดโรคทางพันธุกรรม 
 

 
ว 1.3 ม3/6  ตระหนักถึง
ประโยชน์ของความรู้เรื่อง
โรคทางพันธุกรรม โดยรู้ว่า
ก่อนแต่งงานควรปรึกษา
แพทย ์เพ่ือตรวจและ
วินิจฉัยภาวะเสี่ยงของลูกท่ี
อาจเกิดโรคทางพันธุกรรม 
ว 1.3 ม3/7  อธิบายการ
ใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิต
ดัดแปรพันธุกรรม และ
ผลกระทบที่อาจมีต่อ
มนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ 
 

- มนุษย์เปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตตาม
ธรรมชาติ เพ่ือให้ได้สิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะตาม
ต้องการ เรียกสิ่งมีชีวิตนี้ว่า สิ่งมีชีวิตดัดแปร
พันธุกรรม 
- ในปัจจุบันมนุษย์มีการใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิต
ดัดแปรพันธุกรรมเป็นจำนวนมาก เช่น การผลิต
อาหาร การผลิตยารักษาโรค การเกษตร อย่างไร
ก็ด ีสังคมยังมีความ 
กังวลเกี่ยวกับผลกระทบของสิ่งมีชีวิตดัดแปร
พันธุกรรมที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ซึ่งยัง
ทำการติดตามศึกษาผลกระทบดังกล่าว 
- ความหลากหลายทางชีวภาพ มี 3 ระดับ ได้แก่ 
ความหลากหลายของระบบนิเวศ 
 
 

- 

ว 1.3 ม3/8  ตระหนักถึง
ประโยชน์และผลกระทบ
ของสิ่งมีชีวิตดัดแปร
พันธุกรรมที่อาจมีต่อ
มนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
โดยการเผยแพร่ความรู้ที่
ได้จากการโต้แย้งทาง
วิทยาศาสตร์ ซึ่งมีข้อมูล
สนับสนุน 
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สาระท่ี 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ 
มาตรฐาน ว 2.1  เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับ

โครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของ
สสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ม.3 ว 1.3 ม3/9  เปรียบเทียบความ

หลากหลายทางชีวภาพ ในระดับ
ชนิดสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศต่าง ๆ 

ความหลากหลายของชนิดสิ่งมีชีวิต และ 
ความหลากหลายทางพันธุกรรม ความ
หลากหลายทางชีวภาพนี้มีความสำคัญต่อ
การรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ระบบ
นิเวศท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง 
จะรักษาสมดุลได้ดีกว่าระบบนิเวศท่ีมี
ความหลากหลายทางชีวภาพต่ำกว่า 
นอกจากนี้ความหลากหลายทางชีวภาพยัง
มีความสำคัญต่อมนุษย์ในด้านต่าง ๆ เช่น  

ใช้เป็นอาหาร ยารักษาโรค วัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่
ของทุกคนในการดูแลรักษา ความ
หลากหลายทางชีวภาพให้คงอยู่ 

 

ว 1.3 ม3/10  อธิบาย
ความสำคัญของความหลากหลาย
ทางชีวภาพที่มีต่อการรักษาสมดุล
ของระบบนิเวศ และต่อมนุษย์ 
ว 1.3 ม3/11  แสดงความ
ตระหนักในคุณค่าและ
ความสำคัญของความหลากหลาย
ทางชีวภาพ โดยมีส่วนร่วมในการ
ดูแลรักษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

ชัน้ ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ม.3 ว 2.1 ม3/1 ระบุสมบัติ

ทางกายภาพและการใช้
ประโยชน์วัสดุประเภทพอลิ
เมอร์ เซรามิกส์ และวัสดุ
ผสม โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ และสารสนเทศ 
 

- พอลิเมอร์ เซรามิกส์ และวัสดุผสม เป็นวัสดุที่ใช้มาก
ในชีวิตประจำวัน  
- พอลิเมอร์เป็นสารประกอบโมเลกุลใหญ่ที่เกิดจาก
โมเลกุลจำนวนมากรวมตัวกันทางเคมี เช่น พลาสติก 
ยาง เส้นใย ซึ่งเป็นพอลิเมอร์ที่มีสมบัติแตกต่างกัน โดย
พลาสติกเป็นพอลิเมอร์ที่ขึ้นรูปเป็นรูปทรงต่าง ๆ ได้ 
ยางยืดหยุ่นได้ ส่วนเส้นใยเป็นพอลิเมอร์ที่สามารถดึง
เป็นเส้นยาวได้ พอลิเมอร์จึงใช้ประโยชน์ได้แตกตา่งกัน 
- เซรามิกส์เป็นวัสดุที่ผลิตจาก ดิน หิน ทราย และแร่
ธาตุต่าง ๆ จากธรรมชาติ และส่วนมากจะผ่านการเผา
ที่อุณหภูมิสูง เพ่ือให้เครื่องปั้นดินเผา 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ม.3 ว 2.1 ม3/2  ตระหนักถึง

คุณค่าของการใช้วัสดุ
ประเภทพอลิเมอร์ เซรา
มิกส์ และวัสดุผสม โดย
เสนอ แนะแนวทางการใช้
วัสดุอย่างประหยัดและ
คุ้มค่า 

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ได้เนื้อสารที่แข็งแรงเซรามิกส์
สามารถทำเป็นรูปทรงต่าง ๆ ได ้สมบัติทั่วไปของ 
เซรามิกส์จะแข็ง ทนต่อการสึกกร่อน  และเปราะ 
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น ภาชนะท่ีเป็น 
- วัสดุผสมเป็นวัสดุที่เกิดจากวัสดุตั้งแต่ 2 ประเภท ที่
มี สมบั ติ แตกต่ างกันมารวมตั วกัน  เพ่ื อนำไปใช้
ประโยชน์ได้มากขึ้น เช่น เสื้อกันฝนบางชนิด เป็นวัสดุ
ผสมระหว่างผ้ากับยาง คอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นวัสดุ
ผสมระหว่างคอนกรีตกับเหล็ก  
 - วัสดุบางชนิดสลายตัวยาก เช่น พลาสติก การใช้
วัสดุอย่างฟุ่มเฟือยและไม่ระมัดระวังอาจก่อปัญหาต่อ
สิ่งแวดล้อม 

วัสดุที่ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

ว 2.1 ม3/3  อธิบายการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี รวมถึงการ
จัดเรียงตัวใหม่ของอะตอม
เมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยใช้
แบบจำลองและสมการ
ข้อความ 

- การเกิดปฏิกิริยาเคมีหรือการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
ของสาร เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดสารใหม่ 
โดยสารที่เข้าทำปฏิกิริยา เรียกว่า สารตั้งต้น สารใหม่
ที่ เกิดขึ้นจากปฏิ กิ ริยา  เรียกว่า  ผลิตภัณฑ์  การ
เกิดปฏิกิริยาเคมีสามารถเขียนแทนได้ด้วยสมการ
ข้อความ  
 - การเกิดปฏิกิริยาเคมี อะตอมของสารตั้งต้นจะมีการ
จัดเรียงตัวใหม่ ได้เป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีสมบัติแตกต่าง
จากสารตั้งต้น โดยอะตอมแต่ละชนิดก่อนและหลัง
เกิดปฏิกิริยาเคมีมีจำนวนเท่ากัน 

 

ว 2.1 ม3/4  อธิบายกฎ
ทรงมวล โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

- เมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี มวลรวมของสารตั้งต้นเท่ากับ
มวลรวมของผลิตภัณฑ์ ซ่ึงเป็นไปตามกฎทรงมวล 

 

 ว 2.1 ม3/5  วิเคราะห์
ปฏิกิริยาดูดความร้อน และ
ปฏิกิริยาคายความร้อน จาก
การเปลี่ยนแปลงพลังงาน
ความร้อนของปฏิกิริยา 
 

• เมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี มีการถ่ายโอนความร้อนควบคู่
ไปกับการจัดเรียงตัวใหม่ของอะตอมของสาร ปฏิกิริยา
ที่มีการถ่ายโอนความร้อนจากสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ระบบ
เป็นปฏิกิริยาดูดความร้อน ปฏิกิริยาที่มีการถ่ายโอน
ความร้อนจากระบบออกสู่สิ่งแวดล้อมเป็นปฏิกิริยา
คายความร้อน โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการวัด
อุณหภูมิ  เช่น  เทอร์มอมิ เตอร์  หั ววัดที่ สามารถ
ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิได้ อย่าง
ต่อเนื่อง 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ม.3 ว 2.1 ม3/6  อธิบาย

ปฏิกิริยาการเกิดสนิมของ
เหล็ก ปฏิกิริยาของกรดกับ
โลหะ ปฏิกิริยาของกรดกับ
เบส และปฏิกิริยาของเบส
กับโลหะ โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ และอธิบาย
ปฏิกิริยาการเผาไหม้ การ
เกิดฝนกรด การสังเคราะห์
ด้วยแสง โดยใช้สารสนเทศ 
รวมทั้งเขียนสมการข้อความ
แสดงปฏิกิริยาดังกล่าว 

 

- ปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจำวันมีหลายชนิด เช่น 
ปฏิกิริยาการเผาไหม้ การเกิดสนิมของเหล็ก ปฏิกิริยา
ของกรดกับโลหะ ปฏิกริิยาของกรดกับเบส ปฏิกิริยา
ของเบสกับโลหะ การเกิดฝนกรด การสังเคราะห์ด้วย
แสง ปฏิกิริยาเคมีสามารถเขียนแทนได้ด้วยสมการ
ข้อความ ซึ่งแสดงชื่อของสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์ เช่น  
  เชื้อเพลิง + ออกซิเจน → คารบ์อนไดออกไซด์ + น้ำ  
ปฏิกิริยาการเผาไหม้เป็นปฏิกิริยาระหว่างสารกับ
ออกซิเจน สารที่เกิดปฏิกิริยาการเผาไหม้ส่วนใหญ่เป็น
สารประกอบที่มีคาร์บอนและไฮโดรเจนเป็น
องค์ประกอบ ซึ่งถ้าเกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ จะ
ได้ผลิตภัณฑ์เป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ 
 - การเกิดสนิมของเหล็ก เกิดจากปฏิกิริยาเคมีระหว่าง
เหล็ก น้ำ และออกซิเจน ได้ผลิตภัณฑ์ เป็นสนิมของ
เหล็ก   
- ปฏิกิริยาการเผาไหม้และการเกิดสนิมของเหล็ก เป็น
ปฏิกิริยาระหว่างสารต่าง ๆ กับออกซิเจน 
- ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะ กรดทำปฏิกิริยากับโลหะ
ได้หลายชนิด ได้ผลิตภัณฑ์เป็นเกลือของโลหะและแก๊ส
ไฮโดรเจน 
- ปฏิกิริยาของกรดกับสารประกอบคาร์บอเนต ได้
ผลิตภัณฑ์เป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ เกลือของโลหะ 
และน้ำ 
- ปฏิกิริยาของกรดกับเบส ได้ผลิตภัณฑ์เป็นเกลือของ
โลหะและน้ำ หรืออาจได้เพียงเกลือของโลหะ 
 - ปฏิกิริยาของเบสกับโลหะบางชนิด ได้ผลิตภัณฑ์เป็น
เกลือของเบสและแก๊สไฮโดรเจน 
- การเกิดฝนกรด เป็นผลจากปฏิกิริยาระหว่างน้ำฝน
กับออกไซด์ของไนโตรเจน หรือออกไซด์ของซัลเฟอร์ 
ทำให้น้ำฝนมีสมบัติเป็นกรด 
- การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช เป็นปฏิกิริยาระหว่าง
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำ โดยมีแสงช่วยในการ
เกิดปฏิกิริยา ได้ผลิตภัณฑ์เป็นน้ำตาลกลูโคสและ
ออกซิเจน 

ตัวอย่าง
ปฏิกิริยาใน
ชีวิตประจำวัน 
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สาระท่ี 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ 
มาตรฐาน ว 2.2  เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุ ลักษณะการ

เคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ม.3 ว 2.1 ม3/7  ระบุ

ประโยชน์และโทษของ
ปฏิกิริยาเคมีที่มีต่อสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อม และ
ยกตัวอย่างวิธีการป้องกัน
และแก้ปัญหาที่เกิดจาก
ปฏิกิริยาเคมีที่พบใน
ชีวิตประจำวัน จากการ
สืบค้นข้อมูล 

- ปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจำวันมีทั้งประโยชน์
และโทษ ต่ อสิ่ งมี ชี วิ ต และสิ่ งแ วดล้ อม  จึ งต้ อ ง
ระมัดระวังผลจากปฏิกิริยาเคมี  ตลอดจนรู้จักวิธี
ป้องกันและแก้ปัญหาที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีที่พบ ใน
ชีวิตประจำวัน 
 - ความรู้ เกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมี  สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และ 

 

ว 2.1 ม3/8  ออกแบบวิธี
แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 
โดยใช้ความรู้ เกี่ยวกับ
ปฏิกิริยาเคมี โดยบูรณาการ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและ
วิศวกรรมศาสตร์ 

สามารถบูรณาการกับคณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ
วิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือใช้ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มี
คุณภาพตามต้องการหรืออาจสร้างนวัตกรรมเพ่ือ
ป้องกันและแกป้ัญหาที่เกดิขึ้นจากปฏิกิริยาเคมี โดยใช้
ความรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมี เช่น การเปลี่ยนแปลง
พลังงานความร้อนอันเนื่องมาจากปฏิกิริยาเคมี การ
เพ่ิมปริมาณผลผลิต 

 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
- - - - 
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สาระท่ี 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ 
มาตรฐาน ว 2.3  เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์

ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ม.3 ว 2.3 ม 3/1  วิเคราะห์

ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความตา่งศักย์ 
กระแสไฟฟ้า และความ
ต้านทาน และคำนวณ
ปริมาณที่เกี่ยวข้องโดยใช้
สมการ V = IR  
จากหลักฐานเชิงประจักษ์  

      

เมื่อต่อวงจรไฟฟ้าครบวงจรจะมีกระแสไฟฟ้า 
ออกจากขั้วบวกผ่านวงจรไฟฟ้าไปยังขั้วลบของ
แหล่งกำเนิดไฟฟ้า ซึ่งวัดค่าได้จากแอมมิเตอร์ 
 - ค่าท่ีบอกความแตกต่างของพลังงานไฟฟ้าต่อ
หน่วยประจุระหว่างจุด 2 จุด เรียกว่า ความต่าง
ศักย์ ซึ่งวัดค่าได้จากโวลต์มิเตอร์ 

- 

ว 2.3 ม 3/2  เขียน
กราฟความ สัมพันธ์
ระหว่างกระแส ไฟฟ้าและ
ความต่างศักย์ ไฟฟ้า  

- ขนาดของกระแสไฟฟ้ามีค่าแปรผันตรงกับความ
ต่างศักย์ระหว่างปลายทั้งสองของตัวนำ โดย
อัตราส่วนระหว่างความต่างศักย์และกระแสไฟฟ้า 
มีค่าคงที ่เรียกค่าคงที่นี้ว่า ความต้านทาน 

 
 

 
ว 2.3 ม 3/3  ใช้โวลต์
มิเตอร์ แอมมิเตอร์ในการ
วัดปริมาณทางไฟฟ้า 
ว 2.3 ม 3/4 วิเคราะห์
ความต่างศักย์ไฟฟ้าและ
กระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า
เมื่อต่อตัวต้านทานหลาย
ตัว แบบอนุกรมและแบบ
ขนานจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ 
   

- ในวงจรไฟฟ้าประกอบด้วยแหล่งกำเนิดไฟฟ้า 
สายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยอุปกรณ์ไฟฟ้า 
แต่ละชิ้นมีความต้านทาน ในการต่อตัวต้านทาน 
หลายตัว มีทั้งต่อแบบอนุกรมและแบบขนาน 

  - การต่อตัวต้านทานหลายตัวแบบอนุกรมใน
วงจรไฟฟ้า ความต่างศักย์ที่คร่อมตัวต้านทาน 

แต่ละตัวมีค่าเท่ากับผลรวมของความต่างศักย์ท่ี
คร่อมตัวต้านทานแต่ละตัว 
โดยกระแสไฟฟ้าที่ผ่านตัวต้านทานแต่ละตัวมีค่า
เท่ากัน 
- การต่อตัวต้านทานหลายตัวแบบขนานใน
วงจรไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าที่ผ่านวงจรมีค่า  
 

 

 ว 2.3 ม 3/5 เขียน
แผนภาพวงจรไฟฟ้าแสดง
การตอ่ตัวต้านทานแบบ
อนุกรมและขนาน 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ม.3 ว 2.3 ม 3/6  บรรยาย

การทำงานของชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายใน
วงจรจากข้อมูลที่รวบรวม
ได้ 
 

เท่ากับผลรวมของกระแสไฟฟ้าที่ผ่านตัวต้านทาน
แต่ละตัวโดยความต่างศักย์ทีค่ร่อมตัวต้านทานแต่
ละตัวมีค่าเท่ากัน 
- ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มีหลายชนิด เช่น ตัว
ต้านทาน ไดโอด ทรานซิสเตอร์ ตัวเก็บประจุ โดย
ชิ้นส่วนแต่ละชนิดทำหน้าที่แตกต่างกันเพ่ือให้
วงจรทำงานได้ตามต้องการ 
- ตัวต้านทานทำหน้าที่ควบคุมปริมาณ
กระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า ไดโอดทำหน้าที่ให้
กระแสไฟฟ้าผ่านทางเดียว ทรานซิสเตอร์ทำ
หน้าที่เป็นสวิตช์ปิดหรือเปิดวงจรไฟฟ้าและ
ควบคุมปริมาณกระแสไฟฟ้า ตัวเก็บประจุทำ 
หน้าที่เก็บและคายประจุไฟฟ้า 

 - เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างง่ายประกอบด้วย 
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หลายชนิดที่ทำงานร่วมกัน 
การต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์โดยเลือกใช้ชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมตามหน้าที่ของชิ้นส่วน
นั้น ๆ จะสามารถทำให้วงจรไฟฟ้าทำงานได้ตาม
ต้องการ 

 

ว 2.3 ม 3/7  เขียน
แผนภาพและต่อชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายใน
วงจรไฟฟ้า 
 

ว 2.3 ม 3/8  อธิบาย
และคำนวณพลังงานไฟฟ้า
โดยใช้สมการ W = Pt 
รวมทั้งคำนวณค่าไฟฟ้า
ของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน  
 
 

- เครื่องใช้ไฟฟ้าจะมีค่ากำลังไฟฟ้าและความต่าง
ศักย์กำกับไว้ กำลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็นวัตต์ ความ
ต่างศักย์ มีหน่วยเป็นโวลต์ ค่าไฟฟ้าส่วนใหญ่คิด
จากพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ทั้งหมด ซึ่งหาได้จากผล
คูณของกำลังไฟฟ้า ในหน่วยกิโลวัตต์ กับเวลาใน
หน่วยชั่วโมง พลังงานไฟฟ้ามีหน่วยเป็น กิโลวัตต์ 
ชั่วโมง หรือหน่วย 

การคำนวณการใช้
พลังงานไฟฟ้า
บ้านของตนเอง 

ว 2.3 ม 3/9  ตระหนัก
ในคุณค่าของการเลือกใช้
เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยนำเสนอ
วิธีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า
อย่างประหยัดและ
ปลอดภัย 

- วงจรไฟฟ้าในบ้านมีการต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบ
ขนานเพ่ือให้ความต่างศักย์เท่ากัน การใช้
เครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันต้องเลือกใช้
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีความต่างศักย์และกำลังไฟฟ้า
ให้เหมาะกับการใช้งาน และการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอุปกรณ์ไฟฟ้าต้องใช้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย 
และประหยัด 
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ชั้น ตัวชีวั้ด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ม.3 ว 2.3 ม 3/10สร้าง

แบบจำลองที่อธิบายการ
เกิดคลื่นและบรรยาย
ส่วนประกอบของคลื่น 
 

- คลื่นเกิดจากการส่งผ่านพลังงานโดยอาศัย
ตัวกลางและไม่อาศัยตัวกลาง ในคลื่นกล 
พลังงานจะถูกถ่ายโอนผ่านตัวกลางโดยอนุภาค
ของตัวกลางไม่เคลื่อนที่ไปกับคลื่น คลื่นที่แผ่
ออกมาจากแหล่งกำเนิดคลื่นอย่างต่อเนื่องและมี
รูปแบบที่ซ้ำกัน บรรยายได้ด้วยความยาวคลื่น 
ความถี่แอมพลิจูด 

 

ว 2.3 ม 3/11  อธิบาย
คลื่นแม่ เหล็กไฟฟ้าและ
สเปกตรัมคลื่นแม่ เหล็ก 
ไฟฟ้าจากข้อมูลที่รวบรวม
ได ้ 
 

- คลื่นแมเ่หล็กไฟฟ้าเป็นคลื่นที่ไม่อาศัย 
ตัวกลาง ในการเคลื่อนที่ มีความถี่ต่อเนื่องเป็น
ช่วงกว้างมาก เคลื่อนที่ในสุญญากาศด้วย
อัตราเร็วเท่ากัน แต่จะเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว 

 

ว 2.3 ม 3/12  ตระหนัก
ถึงประโยชน์และอันตราย
จากคลื่นแม่ เหล็กไฟฟ้า
โ ด ย น ำ เส น อ ก า ร ใ ช้
ประโยชน์ ในด้านต่ าง ๆ 
และอัน ตรายจากคลื่ น
แม่ เห ล็ ก ไฟ ฟ้ า ใน ชี วิ ต 
ประจำวัน 

ต่างกันในตัวกลางอ่ืน คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแบ่ง
ออกเป็นช่วงความถ่ีต่าง ๆ เรียกว่า สเปกตรัมของ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แต่ละช่วงความถ่ีมีชื่อเรียก
ต่างกัน ได้แก่ คลื่นวิทยุ ไมโครเวฟ อินฟราเรด 
แสงที่มองเห็น อัลตราไวโอเลต รังสีเอกซ์และรังสี
แกมมา ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ 
- เลเซอร์เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาว
คลื่นเดียว เป็นลำแสงขนานและมีความเข้มสูง 
นำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการ
สื่อสารมีการใช้เลเซอร์สำหรับส่งสารสนเทศผ่าน
เส้นใยนำแสง โดยอาศัยหลักการการสะท้อนกลับ
หมดของแสง ด้านการแพทย์ใช้ในการผ่าตัด  
 - คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านอกจากจะสามารถนำไปใช้
ประโยชน์แล้ว ยังมีโทษต่อมนุษย์ด้วย  
เช่น ถ้ามนุษย์ได้รับรังสีอัลตราไวโอเลตมาก
เกินไป อาจจะทำให้เกิดมะเร็งผิวหนัง หรือถ้าได้
รังสีแกมมาซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีพลังงาน
สูงและสามารถทะลุผ่านเซลล์และอวัยวะได้ อาจ
ทำลายเนื้อเยื่อหรืออาจทำให้เสียชีวิตได้เมื่อได้รับ
รังสีแกมมาในปริมาณสูง 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ม.3 ว 2.3 ม 3/13 ออกแบบ

การทดลองและดำเนินการ
ทดลองด้วยวิธีที่เหมาะสม
ใน ก ารอ ธิ บ าย ก ฎ ก าร
สะทอ้นของแสง 

 - เมื่อแสงตกกระทบวัตถุจะเกิดการสะท้อนซึ่ง
เป็นไปตามกฎการสะท้อนของแสง โดยรังสีตก
กระทบ เส้นแนวฉาก รังสีสะท้อนอยู่ในระนาบ
เดียวกัน และมุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อน 
ภาพจากกระจกเงาเกิดจากรังสีสะท้อนตัดกัน
หรือต่อแนวรังสีสะท้อนให้ตัดกัน  โดยถ้ารังสี
สะท้อนตัดกันจริง จะเกิดภาพจริง แต่ถ้าต่อแนว
รังสีสะทอ้นให้ไปตัดกัน จะเกิดภาพเสมือน 

 

ว  2.3 ม  3/ 14 เขี ย น
แผนภาพการเคลื่อนที่ของ
แสง แสดงการเกิดภาพ
จากกระจกเงา 
 

- เมื่อแสงเดินทางผ่านตัวกลางโปร่งใสที่ 
แตกต่างกัน เช่น อากาศและน้ำ อากาศและแก้ว 
จะเกิดการหักเห หรอือาจเกิดการสะท้อนกลับ
หมดในตัวกลางที่แสงตกกระทบ การหักเหของ
แสงผ่านเลนส์ทำให้เกิดภาพที่มีชนิดและขนาด
ต่าง ๆ  
 

- 

ว 2.3 ม 3/15  อธิบาย
การหักเหของแสงเมื่อผ่าน
ตัวกลางโปร่งใสที่แตกต่าง
กัน และอธิบายการ
กระจายแสงของแสงขาว
เมือ่ผ่านปริซึมจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์  
 
ว 2.3 ม 3/16 .เขียน
แผนภาพการเคลื่อนที่ของ
แสง แสดงการเกิดภาพ
จากเลนส์บาง 
 

- แสงขาวประกอบด้วยแสงสีต่าง ๆ เมื่อแสงขาว
ผ่านปริซึมจะเกิดการกระจายแสงเป็นแสงสีต่าง 
ๆ เรียกว่า สเปกตรัมของแสงขาว เมื่อเคลื่อนที่ใน
ตัวกลางใด ๆ ทีไ่ม่ใช่อากาศ จะมีอัตราเร็วต่างกัน 
จึงมีการหักเหต่างกัน 

ว 2.3 ม 3/17   อธิบาย
ปรากฏการณ์ที่เก่ียวกับ
แสง และการทำงานของ
ทัศนอุปกรณ์จากข้อมูลที่
รวบรวมได้ 
 
 
 

 - การสะท้อนและการหักเหของแสงนำไปใช้ 
อธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกี่ยวกับแสง เช่น  

  รุ้ง มิราจ และอธิบายการทำงานของทัศนอุปกรณ์ 
เช่น แว่นขยาย กระจกโค้งจราจร กล้อง
โทรทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์ และแว่นสายตา 

- 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ม.3 ว 2.3 ม 3/18 เขียน

แผนภาพการเคลื่อนที่ของ
แสง แสดงการเกิดภาพ
ของทัศนอุปกรณ์และ
เลนส์ตา 
 

- ในการมองวัตถ ุเลนส์ตาจะถูกปรับโฟกัส 
เพ่ือให้เกิดภาพชัดที่จอตา ความบกพร่องทาง
สายตา เช่น สายตาสั้น และสายตายาว เป็น
เพราะตำแหน่งที่เกิดภาพไม่ได้อยู่ที่จอตาพอดี จึง
ต้องใช้เลนส์ในการแก้ไขเพ่ือช่วยให้มองเห็น
เหมือนคนสายตาปกติ โดยคนสายตาสั้นใช้เลนส์
เว้า ส่วนคนสายตายาวใช้เลนส์นูน 

 

 ว 2.3 ม 3/19  อธิบาย
ผลของความสว่างที่มีต่อ
ดวงตาจากข้อมูลที่ได้จาก
การสืบค้น 

2    
 

- ความสว่างของแสงมีผลต่อดวงตามนุษย์ การใช้
สายตาในสภาพแวดล้อมที่ มี ความสว่างไม่
เหมาะสมจะเป็นอันตรายต่อดวงตา เช่น การดู
วัตถุในที่มี ความสว่างมากหรือน้อยเกินไป การ
จ้องดูหน้าจอภาพเป็นเวลานาน ความสว่างบน
พ้ืนที่รับแสงมีหน่วยเป็นลักซ์ ความรู้เกี่ยวกับ
ความสว่างสามารถนำมาใช้จัดความ 
สว่างให้เหมาะสมกับการทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น 
การจัดความสว่างที่เหมาะสมสำหรับการอ่าน
หนังสือ 
 
 

 

ว 2.3 ม 3/20  วัดความ
ส ว่ า ง ข อ งแ ส ง โด ย ใช้
อุปกรณ์วัดความสว่างของ
แสง 

- 

ว 2.3 ม 3/21  ตระหนัก
ในคุณค่าของความรู้ เรื่อง 
ความสว่างของแสงที่มีต่อ
ด ว งต า  โด ย วิ เค ราะห์
สถานการณ์ ปัญหาและ
เสนอแนะ การจัดความ
สว่างให้เหมาะสมในการทำ
กิจกรรมต่าง ๆ 
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สาระท่ี 3 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 
มาตรฐาน ว 3.1  เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซ ีดาว

ฤกษ์ และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต และการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ 

 
 
 
 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ม.3 ว 3.1 ม 3/1  อธิบายการ

โคจรของดาวเคราะห์รอบดวง
อาทิตย์ด้วยแรงโน้มถ่วงจาก
สมการ  
F = (Gm1m2)/r2 

 

 - ในระบบสุริยะมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง
โดยมีดาวเคราะห์และบริวาร ดาวเคราะห์
แคระ ดาวเคราะห์น้อย ดาวหาง และอ่ืน ๆ 
เช่น วัตถุคอยเปอร์ โคจรอยู่โดยรอบ ซ่ึงดาว
เคราะห์ และวัตถุเหล่านี้โคจรรอบดวง
อาทิตย์ด้วยแรงโน้มถ่วง แรงโน้มถ่วงเป็น
แรงดึงดูดระหว่างวัตถุสองวัตถุ โดยเป็น
สัดส่วนกับผลคูณของมวลทั้งสอง และเป็น
สัดส่วนผกผันกับกำลังสองของระยะทาง
ระหว่างวัตถุท้ังสอง แสดงได้โดยสมการ  
F = (Gm1m2)/r2 เมื่อ F แทนความโน้มถ่วง
ระหว่างมวลทั้งสอง G แทนค่านิจโน้มถ่วง
สากล m1  แทนมวลของวัตถุแรก m2  
แทนมวลของวัตถุที่สอง และ r แทน
ระยะห่างระหว่างวัตถุทั้งสอง 

- 

 ว 3.1 ม 3/2  สร้าง
แบบจำลองที่อธิบายการเกิดฤดู 
และการเคลื่อนที่ปรากฏของ
ดวงอาทิตย์ 

- การที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ในลักษณะ
ที่แกนโลกเอียงกับแนวตั้งฉากของระนาบ
ทางโคจร ทำให้ส่วนต่างๆบนโลกได้รับ
ปริมาณแสงจากดวงอาทิตย์แตกต่างกันใน
รอบปีเกิดเป็นฤดู กลางวัน 
กลางคืนยาวไม่เท่ากัน และตำแหน่งการขึ้น
และตกของดวงอาทิ ตย์ที่ ขอบ ฟ้ าและ
เส้นทางการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์
เปลี่ยนไปในรอบปี ซึ่งส่งผลต่อการดำรงชีวิต 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
- ว 3.1 ม 3/3  สร้าง

แบบจำลองที่อธิบายการ
เกิดข้างขึ้นข้างแรม การ
เปลี่ยนแปลงเวลาการขึ้น
และตกของดวงจันทร์ และ
การเกิดน้ำขึ้นน้ำลง 
 
 

  - ดวงจันทร์โคจรรอบโลก  โลกและดวง
จันทร์โคจรรอบดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์รับ
แสงจากดวงอาทิตย์ครึ่งดวงตลอดเวลา เมื่อ
ดวงจันทร์โคจรรอบโลกได้หันส่วนสว่าง
มายังโลกแตกต่างกัน จึงทำให้คนบนโลก
สังเกตส่วนสว่างของดวงจันทร์แตกต่างไปใน
แต่ละวันเกิดเป็นข้างข้ึนข้างแรม 
- ดวงจันทร์โคจรรอบโลกในทิศทางเดียวกัน
กับท่ีโลกหมุนรอบตัวเอง จึงทำให้เห็นดวง
จันทร์ขึ้นช้าไปประมาณวันละ 50 นาท ี
- แรงโน้มถ่วงที่ ดวงจันทร์  ดวงอาทิตย์
กระทำต่อโลกทำให้เกิดปรากฏการณ์น้ำขึ้น
น้ำลง ซึ่งส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิต
บนโลก วันที่น้ำมีระดับการขึ้นสูงสุดและลง
ต่ำสุดเรียก วันน้ำเกิด ส่วนวันที่ระดับน้ำมี
การขึ้นและลงน้อยเรียก วันน้ำตาย โดยวัน
น้ำเกิด น้ำตาย มีความสัมพันธ์กับข้างขึ้น
ข้างแรม 

 

ว 3.1  ม 3/4 อธิบายการ
ใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยี
อวกาศ และยกตัวอย่าง
ความก้าวหน้าของโครงการ
สำรวจอวกาศ จากข้อมูลที่
รวบรวมได้ 

- 

  - เทคโนโลยีอวกาศได้มีบทบาทต่อการ
ดำรงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันมากมาย 
มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ 
เช่น ระบบนำทางด้วยดาวเทียม  (GNSS) 
การติดตามพายุ สถานการณ์ไฟป่า  

-ดาวเทียมช่วยภัยแล้ง การตรวจคราบน้ำมัน
ในทะเล  
- โครงการสำรวจอวกาศต่าง ๆ ได้พัฒนา
เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจต่อโลก ระบบ
สุริยะและเอกภพมากขึ้นเป็นลำดับ ตัวอย่าง
โครงการสำรวจอวกาศ เช่น การสำรวจ
สิ่งมีชีวิตนอกโลก การสำรวจดาวเคราะห์
นอกระบบสุริยะ การสำรวจดาวอังคาร และ
บริวารอื่นของดวงอาทิตย์ 

- 



144 
 
สาระท่ี 3 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 

มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายใน 
โลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศ โลก รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อม 

 
สาระท่ี 4 เทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว 4.1  เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพ่ือการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อ่ืน ๆ เพ่ือแก้ปัญหา
หรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
- - - - 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ม.3 ว 4.1 ม 3/1 

วิเคราะห์สาเหตุ หรือปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี และ
ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยี
กับศาสตร์อ่ืน โดยเฉพาะ
วิทยาศาสตร์ หรือ
คณิตศาสตร์ เพ่ือเป็นแนว
ทางการแก้ปัญหาหรือ
พัฒนางาน 

- เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีสาเหตุหรือปัจจัยมาจากหลาย
ด้าน เช่น ปัญหาหรือความต้องการของมนุษย์ 
ความก้าวหน้าของศาสตร์ต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม 
- เทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กับศาสตร์อ่ืน โดยเฉพาะ
วิทยาศาสตร์ โดยวิทยาศาสตร์เป็นพ้ืนฐานความรู้ ที่
นำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยี และเทคโนโลยีที่ได้
สามารถเป็นเครื่องมือที่ ใช้ ในการศึกษา ค้นคว้า 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ 

- 

ว 4.1 ม 3/2 . ระบุปัญหา
หรือความต้องการของ
ชุมชนหรือท้องถิ่น เพ่ือ
พัฒนางานอาชีพ สรุปกรอบ
ของปัญหา รวบรวม 
วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิด
ที่เก่ียวข้องกับปัญหา โดย
คำนึงถึงความถูกต้องด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญา  

- ปัญหาหรือความต้องการอาจพบได้ในงานอาชีพ
ของชุมชนหรือท้องถิ่น ซึ่งอาจมีหลายด้าน เช่น ด้าน
การเกษตร อาหาร พลังงาน การขนส่ง 
- การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาช่วยให้ เข้าใจ
เงื่อนไขและกรอบของปัญหาได้ชัดเจน  จากนั้น
ดำเนินการสืบค้น รวบรวมข้อมูล ความรู้จากศาสตร์
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือนำไปสู่การออกแบบแนว
ทางการแก้ปัญหา 

- 
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รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

ม.3 ว 4.1 ม 3/3  ออกแบบ
วิ ธี ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า  โด ย
วิเคราะห์เปรียบเทียบ และ
ตั ด สิ น ใจ เลื อ กข้ อ มู ล ที่
จำเป็นภายใต้เงื่อนไขและ
ทรัพยากรที่มีอยู่ นำเสนอ
แนวทางการแก้ปัญหาให้
ผู้อ่ืนเข้าใจด้วยเทคนิคหรือ
วิ ธี ก า ร ที่ ห ล า ก ห ล า ย 
ว า งแ ผ น ขั้ น ต อ น  ก า ร
ท ำงาน และด ำเนิ น ก าร
แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน 

- การวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือก
ข้อมูลที่จำเป็น โดยคำนึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา 
เงือ่นไขและทรัพยากร เช่น งบประมาณ เวลา 
ข้อมลูและสารสนเทศ วัสดุ เครื่องมือและ
อุปกรณ ์ช่วยให้ได้แนวทางการแก้ปัญหาที่
เหมาะสม 
- การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาทำได้
หลากหลายวิธี เช่น การร่างภาพ การเขียน
แผนภาพ การเขียนผังงาน 
- เทคนิคหรือวิธีการในการนำเสนอแนวทาง การ
แก้ปัญหามีหลากหลาย เช่น การใช้แผนภูมิ 
ตาราง ภาพเคลื่อนไหว 
- การกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการ
ทำงานก่อนดำเนินการแก้ปัญหาจะช่วยให้การ
ทำงานสำเร็จได้ตามเป้าหมาย และลด
ข้อผิดพลาดของการทำงานที่อาจเกิดขึ้น 

- 

ว 4.1 ม 3/4 ทดสอบ 
ประเมินผล วิเคราะห์ และ
ให้เหตุผลของปัญหาหรือ
ข้อบกพร่องที่เกิดข้ึนภายใต้ 
กรอบเงื่อนไข พร้อมทั้งหา
แนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
และนำเสนอผลการ
แก้ปัญหา 

- การทดสอบและประเมินผลเป็นการตรวจสอบ
ชิ้นงานหรือวิธีการว่า สามารถแก้ปัญหาได้ตาม
วัตถุประสงค์ภายใต้กรอบของปัญหา เพ่ือหา
ข้อบกพร่อง และดำเนินการปรับปรุง โดยอาจ
ทดสอบซ้ำเพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ 
- การนำเสนอผลงานเป็นการถ่ายทอดแนวคิด
เพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน
และชิ้นงานหรือวิธีการที่ได้ ซึ่งสามารถทำได้
หลายวิธี เช่น การเขียนรายงาน การทำแผ่น
นำเสนอผลงาน การจัดนิทรรศการ การนำเสนอ
ผ่านสื่อออนไลน์ 
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สาระท่ี 4 เทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว 4.2  เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและ

เป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 

 

ชัน้ ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
 ว 4.1 ม 3/5  ใช้ความรู้ 

และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ 
อุปกรณ ์เครื่องมือ กลไก 
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ให้ถูกต้องกับลักษณะของ
งาน และปลอดภัย เพ่ือ
แก้ปัญหาหรือพัฒนางาน 
 

- วัสดุแต่ละประเภทมีสมบัติแตกต่างกัน เช่น 
ไม ้โลหะ พลาสติก เซรามิก จึงต้องมีการ
วิเคราะห์สมบัติเพ่ือเลือกใช้ให้เหมาะสมกับ
ลักษณะของงาน 
- การสร้างชิ้นงานอาจใช้ความรู้ เรื่องกลไก 
ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เช่น LED LDR 
มอเตอร์ เฟือง คาน รอก ล้อ เพลา 
- อุปกรณ์และเครื่องมือในการสร้างชิ้นงาน
หรือพัฒนาวิธีการมีหลายประเภท ต้อง
เลือกใช้ให้ถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย 
รวมทั้งรู้จักเก็บรักษา 

 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ม.3 ว 4.2 ม3/1  พัฒนาแอป

พลิเคชันที่มีการบูรณาการกับ
วิชาอ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 

- ขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน 
- Internet of Things (IoT) 
- ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน เช่น 
Scratch, python, java, c, AppInventor 
- ตัวอย่างแอปพลิเคชัน เช่น โปรแกรมแปลง สกุล
เงิน โปรแกรมผันเสียงวรรณยุกต์ โปรแกรม
จำลองการแบ่งเซลล์ ระบบรดน้ำอัตโนมัติ 

- 

ว 4.2 ม3/2  รวบรวมข้อมูล 
ประมวลผล ประเมินผล 
นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ
ตามวัตถุประสงค์ โดยใช้
ซอฟต์แวร์หรือบริการบน
อินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย 

- การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและ
ทุติยภูม ิประมวลผล สร้างทางเลือก ประเมินผล 
จะทำให้ได้สารสนเทศเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาหรือ
การตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ม.3 

 

- การประมวลผลเป็นการกระทำกับข้อมูล เพ่ือให้
ได้ผลลัพธ์ที่มีความหมายและมีประโยชน์ต่อการ
นำไปใช้งาน 
- การใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ต ที่
หลากหลายในการรวบรวม ประมวลผล สร้าง
ทางเลือก ประเมินผล นำเสนอ จะช่วยให้
แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ 

- ตัวอย่างปัญหา เช่น การเลือกโปรโมชันโทรศัพท์
ให้เหมาะกับพฤติกรรมการใช้งาน สินค้าเกษตร 
ที่ต้องการและสามารถปลูกได้ในสภาพดินของ
ท้องถิ่น 

 

ว 4.2 ม3/3   ประเมิน
ความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
วิเคราะห์สื่อและ
ผลกระทบจากการให้
ข่าวสารที่ผิด เพ่ือการใช้
งานอย่างรู้เท่าทัน 
 

- การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล เช่น 
ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล โดยเทียบเคียงจาก
ข้อมูลหลายแหล่ง แยกแยะข้อมูลที่เป็น
ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น หรือใช้ PROMPT 
- การสืบค้น หาแหล่งต้นตอของข้อมูล 
- เหตุผลวิบัติ (logical fallacy) 
- ผลกระทบจากข่าวสารที่ผิดพลาด 
- การรู้เท่าทันสื่อ เช่น การวิเคราะห์ถึง
จุดประสงค์ของข้อมูลและผู้ให้ข้อมูล ตีความ 
แยกแยะเนื้อหาสาระของสื่อ เลือกแนวปฏิบัติได้
อย่างเหมาะสม เมื่อพบข้อมูลต่าง ๆ 

 

ว 4.2 ม3/4  ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างปลอดภัย และมี

ความรับผิดชอบต่อสังคม 
ปฏิบัติตามกฎหมาย

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ใช้
ลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืนโดยชอบ

ธรรม 
 

- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เช่น 
การทำธุรกรรมออนไลน์ การซื้อสินค้า ซื้อ
ซอฟต์แวร์ ค่าบริการสมาชิก ซื้อไอเท็ม 
- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความ
รับผิดชอบ เช่น ไม่สร้างข่าวลวง ไม่แชร์ข้อมูล
โดยไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
- กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
- การใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืนโดยชอบธรรม (fair use) 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

ว 23101  วิทยาศาสตร์       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรยีนที่ 1  เวลา  80 ชั่วโมง         จำนวน  2.0 หน่วยกิต
............................................................................................................................. ......................................... 

 

 ศึกษา วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า และความต้านทาน โวลต์มิเตอร์ 
แอมมิเตอร์  วงจรไฟฟ้าเมื่อต่อตัวต้านทานแบบอนุกรมและแบบขนาน  ความต่างศักย์ไฟฟ้า  กระแสไฟฟ้า  การ
ทำงานของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายในวงจร  ค่าไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน การเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า 
การเกิดและส่วนประกอบของคลื่น  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและสเปกตรัมคลื่น ประโยชน์และอันตรายจากคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า สมบัติของแสง  การเคลื่อนที่ของแสง  ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสง  การเกิดภาพของทัศนอุปกรณ์
และเลนส์ตา  ความสว่างของแสง  การโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์  แรงโน้มถ่วง  การเกิดฤดู ปรากฏของ
ดวงอาทิตย์  การเกิดข้างขึ้นข้างแรม  การขึ้นและตกของดวงจันทร์  และการเกิดน้ำขึ้นน้ำลง  โดยใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล  บันทึก จัดกลุ่มข้อมูล  อธิบาย  
อภิปรายและสร้างแบบจำลอง เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการ
ตัดสิน โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ที่ได้จากการสังเกต  การทดลอง  และใช้สารสนเทศที่ได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ  
เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่
เหมาะสม 

 

 วิเคราะห์สาเหตุ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี   ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อ่ืน ๆ ระบุปัญหาหรือความต้องการของท้องถิ่น  รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล
และแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา  ความถูกต้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา  ให้เหตุผลของปัญหาหรือข้อบกพร่อง  
ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา  ตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จำเป็นภายใต้เงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยู่  ใช้ความรู้  และทักษะ
เกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกต้องกับลักษณะของงาน  นำเสนอแนวทางการ
แก้ปัญหาโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย  วางแผนกำหนดขั้นตอนการทำงาน  และดำเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็น
ขั้นตอน  ทดสอบ  ประเมินผล  กำหนดแนวทางการปรับปรุงแก้ไข  และนำเสนอผลการแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน 
 เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และ
ค่านิยมที่เหมาะสม 

 

รหัสตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน  ว 2.3   ม.3/1    ม.3/2    ม.3/3     ม.3/4    ม.3/5    ม.3/6    ม.3/7    ม.3/8    
                               ม.3/9    ม.3/10  ม.3/11   ม.3/12  ม.3/13  ม.3/14  ม.3/15  ม.3/16   
                               ม.3/17  ม.3/18  ม.3/19   ม.3/20  ม.3/21   
มาตรฐาน  ว 3.1   ม.3/1  ม.3/2   ม.3/3  ม.3/4 
มาตรฐาน  ว 4.1   ม.3/1  ม.3/2   ม.3/3  ม.3/4  ม.3/5 
 
รวม   30  ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

ว 23102  วิทยาศาสตร์       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรยีนที่ 2  เวลา  80 ชั่วโมง         จำนวน  2.0 หน่วยกิต
...................................................................................................................................................................... 
 

 อธิบาย สำรวจ ปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต
รูปแบบต่าง ๆ การถ่ายทอดพลังงานในสายใยอาหาร ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศ 
ความสัมพันธ์ระหว่างยีน  ดีเอ็นเอ และโครโมโซม  การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  การเกิดจีโนไทป์และฟีโน
ไทป์ของลูก  ความแตกต่างของการแบ่งเซลล์ของสิ่ งมีชีวิต  การเปลี่ยนแปลงของยีนหรือโครโมโซม โรคทาง
พันธุกรรม  การใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม  ความหลากหลายทางชีวภาพ  วัสดุประเภทพอลิเมอร์  
เซรามิกส์  และวัสดุผสม  การเกิดปฏิกิริยาเคมี กฎทรงมวล ปฏิกิริยาดูดความร้อน และปฏิกิริยาคายความร้อน การ
เปลี่ยนแปลงพลังงานความร้อนของปฏิกิริยาเคมี การเกิด ฝนกรด การสังเคราะห์ด้วยแสง  โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล  บันทึก จัดกลุ่มข้อมูล  อธิบาย  
อภิปราย  และสร้างแบบจำลอง เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถใน
การตัดสิน โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ที่ได้จากการสังเกต  การทดลอง  และใช้สารสนเทศที่ได้จากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ  เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรมจริยธรรม  และ
ค่านิยมท่ีเหมาะสม  

 รวบรวมข้อมูล ประมวลผล ประเมินผล นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศตามวัตถุประสงค์  พัฒนาแอป
พลิเคชันที่บูรณาการกับวิชาอ่ืนอย่างสร้างสรรค์  ใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย และการใช้
งานอย่างรู้เท่าทัน  การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล  วิเคราะห์สื่อและผลกระทบจากการให้ข่าวสารที่ผิด  ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย  มีความรับผิดชอบต่อสังคม  ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  และ 
ใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบธรรม 
 เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และ
ค่านิยมที่เหมาะสม 

 
รหัสตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน  ว1.1   ม.3/1  ม.3/2   ม.3/3  ม.3/4  ม.3/5  ม.3/6 
มาตรฐาน  ว1.3   ม.3/1  ม.3/2   ม.3/3  ม.3/4  ม.3/5  ม.3/6  ม.3/7  ม.3/8   ม.3/9  ม.3/10  

ม.3/11   
มาตรฐาน  ว2.1   ม.3/1  ม.3/2   ม.3/3  ม.3/4  ม.3/5  ม.3/6  ม.3/7  ม.3/8 
มาตรฐาน  ว4.2   ม.3/1  ม.3/2   ม.3/3  ม.3/4   
 
รวม  29  ตัวชี้วัด 
 
 



150 
 

โครงสร้างรายวิชา 
 

ว 23101  วิทยาศาสตร์       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนที่ 1  เวลา  80 ชั่วโมง         จำนวน  2.0 หน่วยกิต 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด เนื้อหา 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

1. ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า ว 2.3 ม.3/1-4     
ว 2.3 ม.3/-7 
ว 2.3 ม.3/8-9      
ว 2.3 ม.3/10-12      
ว 2.3 ม.3/13-21      
                 

- ปริมาณทางไฟฟ้า 
- วงจรไฟฟ้า 
- พลังงานไฟฟ้า 
- แม่เหล็กไฟฟ้า 
- สมบัติของแสง 

40 30 

2. ปรากฏการณ์บนท้องฟ้า 
   และเทคโนโลยีอวกาศ 

ว 3.1ม.3/1-3 
 
ว 3.1ม.3/4 
 

- ดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์ 
- เทคโนโลยีอวกาศ 

20 10 

3. การใช้เทคโนโลยี ว 4.1 ม.3/1   
 
ว 4.1 ม.3/2-4    
 
ว 4.1 ม.3/5 

- เทคโนโลยีกับศาสตร์ต่างๆ 
- การแก้ปัญหาผ่านเทคโนโลยี 
- วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ 

18 10 

คะแนนระหว่างเรียน หน่วยการเรียนรู้ 78 50 
สอบระหว่างภาค 1 20 

คะแนนปลายภาค สอบปลายภาค 1 30 
รวมทั้งสิ้นตลอดภาคเรียน 80 100 

 

 
หมายเหตุ    - อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับการสอบปลายภาค  70/30 
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โครงสร้างรายวิชา 
 

ว 23102  วิทยาศาสตร์       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนที่ 2  เวลา  80 ชั่วโมง         จำนวน  2.0 หน่วยกิต 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด เนื้อหา 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

1. ระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิต ว1.1 ม.3/1  
ว1.1 ม.3/2    
ว1.1 ม.3/3-6  
 

- ระบบนิเวศ 
- ความสัมพันธ์สิ่งมีชีวิต 
- การถ่ายทอดพลังงาน 

18 10 

2. วัสดุและปฏิกิริยาเคมี ว2.1 ม.3/1-2    
 
ว2.1 ม.3/3-8    

- สมบัติทางกายภาพของวัสดุ 
- ปฏิกิริยาเคมี 

20 10 

3. พันธุกรรม ว1.3 ม.3/1   
ว1.3 ม.3/2-3 
 
ว1.3 ม.3/4   
ว1.3 ม.3/5-6   
ว1.3 ม.3/7-8   
 
ว1.3 ม.3/9-11   
  

- ยีน ดีเอ็นเอ โครโมโซม 
- การถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม 
- การแบ่งเซลล์ 
- โรคทางพันธุกรรม 
- สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม 
- ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

25 20 

4. เทคโนโลย ี ว4.2 ม.3/1   
ว4.2 ม.3/2 
ว4.2 ม.3/3-4   
 

- แอปพลิเคชั่น 
- ข้อมูลและสารสนเทศ 
- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

15 10 

คะแนนระหว่างเรียน หน่วยการเรียนรู้ 78 50 
สอบระหว่างภาค 1 20 

คะแนนปลายภาค สอบปลายภาค 1 30 
รวมทั้งสิ้นตลอดภาคเรียน 80 100 

 
หมายเหตุ    - อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับการสอบปลายภาค  70/30 
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แนวการจัดการเรียนรู้ 
 

 การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการสำคัญในการนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติ หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน เป็น
เป้าหมายสำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน 
 ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติตามเป้าหมายหลักสูตร ผู้สอนพยายามคัดสรรกระบวนการเรียนรู้                 
จัดการเรียนรู้โดยช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านสาระที่กำหนดไว้ในหลักสูตร 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  รวมทั้งปลูกฝัง
เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พัฒนาทักษะต่างๆ อันเป็นสมรรถนะสำคัญให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย  
 

1. หลักการจัดการเรียนรู้ 
 การจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะสำคัญ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยยึดหลักว่าผู้เรียนมี
ความสำคัญที่สุด เชื่อว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ยึด ประโยชน์ที่ เกิดกับผู้ เรียน 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ คำนึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เน้นให้ความสำคัญท้ังความรู้ และคุณธรรม  

2. กระบวนการเรียนรู้ 
 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ผู้เรียนจะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย  เป็น
เครื่องมือที่จะนำพาตนเองไปสู่เป้าหมายของหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้เรียน อาทิ กระบวนการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิ ญ
สถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการเรียนรู้  จากประสบการณ์จริง กระบวนการปฏิบัติ ลงมือทำจริง 
กระบวนการจัดการ กระบวนการวิจัย กระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย 

 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นทักษะทางสติปัญญา (Intellectual) ที่นักวิทยาศาสตร์และผู้ที่
นำวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาแก้ปัญหา ใช้ในการศึกษาค้นคว้า สืบเสาะหาความรู้ และแก้ปัญหาต่าง ๆ ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์แบ่งออกได้เป็น 13  ทักษะ ทักษะที่ 1-8  เป็นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ขั้นพ้ืนฐาน และทักษะที่  9-13  เป็นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงหรือขั้นผสมหรือขั้นบูรณาการ 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทั้ง 13 ทักษะ มีดังนี ้
  1. การสังเกต (Observing) หมายถึง การใช้ประสาทสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
รวมกัน ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น ผิวกาย เข้าไปสัมผัสโดยตรงกับวัตถุหรือเหตุการณ์  เพ่ือค้นห้าข้อมูลซึ่งเป็น
รายละเอียดของสิ่งนั้น โดยไม่ใส่ความเห็นของผู้สังเกตลงไป ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตประกอบด้วยข้อมูลเชิง
คุณภาพ ข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สังเกตเห็นได้จากวัตถุหรือเหตุการณ์นั้น 
ความสามารถที่แสดงให้เห็นว่าเกิดทักษะนี้ประกอบด้วยการชี้บ่งและการบรรยายสมบัติของวัตถุได้โดยการกะ
ประมาณและการบรรยายการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่สังเกตได้ 
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  2. การลงความเห็นจากข้อมูล (Inferring) หมายถึง  การเพ่ิมความคิดเห็นให้กับข้อมูลที่ได้จาก
การสังเกตอย่างมีเหตุผล โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์เดิมมาช่วย ความสามารถที่แสดงให้เห็นว่าเกิดทักษะนี้  
คือ การอธิบายหรือสรุป โดยเพิ่มความคิดเห็นให้กับข้อมูลโดยใช้ความรู้หรือประสบการณ์เดิมมาช่วย 
  3. การจำแนกประเภท (Classifying) หมายถึง การแบ่งพวกหรือเรียงลำดับวัตถุหรือสิ่งที่มีอยู่ใน
ปรากฏการณ์โดยมีเกณฑ์ และเกณฑ์ดังกล่าวอาจใช้ความเหมือน ความแตกต่าง หรือความสัมพันธ์อย่างใดอย่าง
หนึ่งก็ได้ ความสามารถที่แสดงว่าเกิดทักษะนี้แล้ว ได้แก่ การแบ่งพวกของสิ่งต่าง ๆ จากเกณฑ์ที่ผู้อ่ืนกำหนดให้ได้ 
นอกจากนั้นสามารถเรียงลำดับสิ่งของด้วยเกณฑ์ของตัวเองพร้อมกับบอกได้ว่าผู้อ่ืนแบ่งพวกของสิ่งของนั้นโดยใช้
อะไรเป็นเกณฑ์ 
  4. การวัด  (Measuring) หมายถึง การเลือกใช้เครื่องมือและการใช้เครื่องมือนั้นทำการวัดหา
ปริมาณของสิ่งต่าง ๆ ออกมาเป็นตัวเลขที่แน่นอนได้อย่างเหมาะสมกับสิ่งที่วัด แสดงวิธีใช้เครื่องมืออย่างถูกต้อง 
พร้อมทั้งบอกเหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือ รวมทั้งระบุหน่วยของตัวเลขที่ได้จากการวัดได้ 
  5. การใช้ตัวเลข (Using  Numbers) หมายถึง  การนับจำนวนของวัตถุและการนำตัวเลขที่แสดง
จำนวนที่นับได้มาคิดคำนวณโดยการบวก ลบ คูณ หาร หรือการหาค่าเฉลี่ย ความสามารถที่แสดงให้เห็นว่าเกิด
ทักษะนี้ ได้แก่ การนับจำนวนสิ่งของได้ถูกต้อง เช่น ใช้ตัวเลขแทนจำนวนการนับได้ ตัดสินได้ว่าวัตถุ ในแต่ละกลุ่มมี
จำนวนเท่ากันหรือแตกต่างกัน เป็นต้น การคำนวณ เช่น บอกวิธีคำนวณ คิดคำนวณ และแสดงวิธีคำนวณได้อย่าง
ถูกต้อง และประการสุดท้ายคือ การหาค่าเฉลี่ย เช่น การบอกและแสดงวิธีการหาค่าเฉลี่ยได้ถูกต้อง 
  6. การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา(Using  Space/Time 
Relationships) 
 สเปสของวัตถุ  หมายถึง  ที่ว่างที่วัตถุนั้นครองที่อยู่ ซึ่งมีรูปร่างลักษะเช่นเดียวกับวัตถุนั้นโดยทั่วไป
แล้วสเปสของวัตถุจะมี 3 มิติ คือ ความกว้าง ความยาว และความสูง 
 ความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสของวัตถุ ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่าง  3  มิติ กับ 2 มิติ 
ความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งที่ของวัตถุหนึ่งกับอีกวัตถุหนึ่ง ความสามารถที่แสดงให้เห็นว่าเกิดทักษะการหา
ความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส ได้แก่ การชี้บ่งรูป 2 มิติ และ 3 มิติได้ สามารถวาดภาพ 2 มิติ จากวัตถุหรือ
จากภาพ  3  มิติ ได ้
 ความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับเวลา ได้แก่  ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนตำแหน่งที่อยู่ของวัตถุกับ
เวลา หรือความสัมพันธ์ระหว่างสเปสของวัตถุที่เปลี่ยนไปกับเวลาความสามารถที่แสดงให้เห็นว่าเกิดทักษะการหา
ความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับเวลา ได้แก่ การบอกตำแหน่งและทิศทางของวัตถุโดยใช้ตัวเองหรือวัตถุอ่ืนเป็นเกณฑ์ 
บอกความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนตำแหน่ง เปลี่ยนขนาด หรือปริมาณของวัตถุกับเวลาได้ 
  7. การสื่อความหมายข้อมูล (Communicating) หมายถึง การนำข้อมูลที่ได้จาการสังเกต การวัด 
การทดลอง และจากแหล่งอ่ืน ๆ มาจัดกระทำเสียใหม่โดยการหาความถี่ เรียงลำดับ จัดแยกประเภท หรือ
คำนวณหาค่าใหม่ เพ่ือให้ผู้ อ่ืนเข้าใจความหมายได้ดีขึ้น โดยอาจเสนอในรูปของตาราง แผนภูมิ แผนภาพ 
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ไดอะแกรม กราฟ สมการ การเขียนบรรยาย เป็นต้น ความสามารถที่แสดงให้เห็นว่าเกิดทักษะนี้แล้ว คือการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปใหม่ที่เข้าใจดีขึ้น โดยจะต้องรู้จักเลือกรูปแบบที่ใช้ในการเสนอข้อมูลได้อย่าง
เหมาะสม บอกเหตุผลในการเสนอข้อมูลในการเลือกแบบแสนอข้อมูลนั้น การเสนอข้อมูลอาจกระทำได้หลายแบบ
ดังที่กล่าวมาแล้ว โดยเฉพาะการเสนอข้อมูลในรูปของตาราง การบรรจุข้อมูลให้อยู่ในรูปของตารางปกติจะใส่ค่า
ของตัวแปรอิสระไว้ทางซ้ายมือของตาราง และค่าของตัวแปรตามไว้ทางขวามือของตารางโดยเขียนค่าของตัวแปร
อิสระไว้ให้เรียงลำดับจากค่าน้อยไปหาค่ามาก หรือจากค่ามากไปหาค่าน้อย  

  8. การพยากรณ์ (Predicting) หมายถึง การคาดคะเนคำตอบล่วงหน้าก่อนการทดลอง โดยอาศัย
ปรากฏการณ์ที่เกิดซ้ำ หลักการ กฎ หรือ ทฤษฏีที่มีอยู่แล้วในเรื่องนั้นมาช่วยสรุป เช่น การพยากรณ์ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตัวเลข ได้แก่ ข้อมูลที่เป็นตารางหรือกราฟ ซึ่งทำได้สองแบบ คือ การพยากรณ์ภายในขอบเขตของข้อมูลที่มีอยู่ กับ
การพยากรณ์นอกขอบของข้อมลูที่มีอยู่ เช่น การพยากรณ์ผลของข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นต้น 
  9. การชี้บ่งและการควบคุมตัวแปร (Identifying and Controlling Variables)  หมายถึง การชี้
บ่งตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรที่ต้องควบคุมให้คงที่ในสมมุติฐาน หนึ่ง ๆ 
 ตัวแปรต้น  หมายถึง  สิ่งที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดผลต่าง ๆ หรือสิ่งที่เราต้องการทดลองดูว่าเป็นสาเหตุ
ที่ก่อให้เกิดผลเช่นนั้นจริงหรือไม่ 
 ตัวแปรตาม  หมายถึง  สิ่งที่เป็นผลเนื่องมาจากตัวแปรต้น เมื่อตัวแปรต้นหรือสิ่งที่เป็นสาเหตุเปลี่ยนไป 
ตัวแปรตามหรือสิ่งที่เป็นผลจะแปรตามไปด้วย 
 ตัวแปรที่ต้องควบคุมให้คงที่  หมายถึง  สิ่งอ่ืน ๆ นอกเหนือจากตัวแปรต้นที่จะทำให้ผลการทดลอง
คลาดเคลื่อน ถ้าหากว่าไม่มีการควบคุมให้เหมือนกัน 
  10. การตั้งสมมุติฐาน  (Formulating Hypotheses) หมายถึง  การคิดหาคำตอบล่วงหน้าก่อน
ทำการทดลอง โดยอาศัยการสังเกต อาศัยความรู้หรือประสบการณ์เดิมเป็นพ้ืนฐาน คำตอบที่คิดล่วงหน้านี้ ยังไม่
ทราบ หรือยังไม่เป็นทางการ กฎหรือทฤษฏีมาก่อน สมมุติฐาน คือคำตอบที่คิดไว้ล่วงหน้ามีกล่าวไว้เป็นข้อความที่
บอกความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตามสมมุติฐานที่ตั้งขึ้นอาจถูกหรือผิดก็ได้ซึ่งทราบได้ภายหลังการ
ทดลองหาคำตอบเพ่ือสนับสนุนสมมุติฐานหรือคัดค้านสมมุติฐานที่ตั้งไว้ สิ่งที่ควรคำนึงถึงในการตั้งสมมุติฐาน คือ 
การบอกชื่อตัวแปรต้นซึ่งอาจมีผลต่อตัวแปรตามและในการตั้งสมมุติฐานต้องทราบตัวแปรจากปัญหาและ
สภาพแวดล้อมของตัวแปรนั้น  สมมุติฐานที่ตั้งขึ้นสามารถบอกให้ทราบถึงการออกแบบการทดลอง ซึ่งต้องทราบว่า
ตัวแปรไหนเป็นตัวแปรต้น ตัวแปรตาม  และตัวแปรที่ต้องควบคุมให้คงที่ 
  11. การกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปร    (Defining Variables Operationally)  
หมายถึง  การกำหนดความหมายและขอบเขตของค่าต่าง ๆ ที่อยู่ในสมมุติฐานที่ต้องการทดลองและบอกวิธีวัดตัว
แปรที่เก่ียวกับการทดลองนั้น 
  12. การทดลอง  (Experimenting) หมายถึง  กระบวนการปฏิบัติการเพ่ือหาคำตอบจาก
สมมุติฐานที่ตั้งไว้ ในการทดลองจะประกอบไปด้วยกิจกรรม 3 ขั้นคือ 
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 12.1 ออกแบบการทดลอง หมายถึง  การวางแผนการทดลองก่อนลงมือทดสอบจริง 
 12.2 ปฏิบัติการทดลอง หมายถึง การลงมือปฏิบัติจริงและให้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 
 12.3  การบันทึกผลการทดลอง  หมายถึง  การจดบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองซึ่งอาจ
เป็นผลจากการสังเกต การวัด และอ่ืน ๆ  ได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้อง การบันทึกผลการทดลอง อาจอยู่ในรูป
ตารางหรือการเขียนกราฟ ซึ่งโดยทั่วไปจะแสดงค่าของตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระบนแกนนอนและค่าของตัวแปร
บนแกนตั้ง โดยเฉพาะในแต่ละแกนต้องใช้สเกลที่เหมาะสม พร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงตำแหน่งของค่าของตัวแปรทั้ง
สองบนกราฟด้วย 
 ในการทดลองแต่ละครั้งจำเป็นอาศัยการวิเคราะห์ตัวแปรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง คือสามารถที่จะบอกชนิด
ของตัวแปรในการทดลองว่า ตัวแปรนั้นเป็นตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม หรือตัวแปรที่ต้องควบคุม ในการทดลองหนึ่ง 
ๆต้องมีตัวแปรตัวหนึ่งเท่านั้นที่มีผลต่อการทดลอง และเพ่ือให้แน่ใจว่าผลที่ได้เกิดจากตัวแปรนั้นจริง ๆ จำเป็นต้อง
ควบคมุตัวแปรอื่นไม่ให้มีผลต่อการทดลอง ซึ่งเรียกตัวแปรนี้ว่าตัวแปรที่ต้องควบคุมให้คงที่ 
  13. การตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป (Interpreting Data and Making Conlusion) 
การตีความหมายข้อมูล หมายถึง การแปลความหมายหรือบรรยายลักษณะข้อมูลที่มีอยู่ การตีความหมายข้อมูล ใน
บางครั้งอาจต้องใช้ทักษะอ่ืนๆ ด้วย เช่น การสังเกต การคำนวณ เป็นต้น และการลงข้อสรุป หมายถึง การสรุป
ความสัมพันธ์ของข้อมูลทั้งหมด ความสามารถที่แสดงให้เห็นว่าเกิดทักษะการลงข้อสรุปคือบอกความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลได้ เช่น  การอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรบนกราฟ ถ้ากราฟเป็นเส้นตรงก็สามารถอธิบายได้ว่าเกิด
อะไรขึ้นกับตัวแปรตามขณะที่ตัวแปรอิสระเปลี่ยนแปลงหรือถ้าลากกราฟเป็นเส้นโค้งให้อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรก่อนที่กราฟเส้นโค้งจะเปลี่ยนทิศทางและอธิบายความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรหลังจากที่กราฟเส้น
โค้งเปลี่ยนทิศทางแล้ว. 

      
กระบวนการเหล่านี้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนควรได้รับการฝึกฝนพัฒนา เพราะจะสามารถ

ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร ดังนั้นผู้สอนจึงจำเป็นต้องศึกษาทำความเข้าใจใน
กระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเลือกใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
3. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
 ผู้สอนต้องศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาให้เข้าใจถึงมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด  สมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน แล้วจึงพิจารณาออกแบบการจัดการ
เรียนรู้โดยเลือกใช้วิธีสอนและเทคนิคการสอน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด   
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4. บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน 
 การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตร ทั้งผู้สอนและผู้เรียนควรมีบทบาท 
ดังนี้ 
 

             4.1 บทบาทของผู้สอน 
      1) ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลแล้วนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ 

ที่ท้าทายความสามารถของผู้เรียน 
       2) กำหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดข้ึนกับผู้เรียน ด้านความรู้และทักษะกระบวนการที่เป็น

ความคิดรวบยอด หลักการ และความสัมพันธ์ รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
                    3)  ออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสมอง เพ่ือนำผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย  

      4)  จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้  
      5) จัดเตรียมและเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรม  นำภูมิปัญญาท้องถิ่น  เทคโนโลยีที่

เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
      6) ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติของ

วิชาและระดับพัฒนาการของผู้เรียน  
      7) วิเคราะห์ผลการประเมินมาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งปรับปรุงการ

จัดการเรียนการสอนของตนเอง 
 

 4.2  บทบาทของผู้เรียน 
        1)   กำหนดเป้าหมาย วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง 
        2)  เสาะแสวงหาความรู้ เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อความรู้ ตั้งคำถามคิดหา

คำตอบหรือหาแนวทางแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ   
3)  ลงมือปฏิบัติจริง สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเองและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์

ต่างๆ  
4) มีปฏิสัมพันธ์ ทำงาน ทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มและครู   
5) ประเมนิและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนหลักการพ้ืนฐานสองประการคือ การประเมินเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนและเพ่ือตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้ประสบผลสำเร็จนั้น  
ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพ่ือให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะ
สำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในทุก
ระดับไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศที่แสดง
พัฒนาการ ความก้าวหน้า และความสำเร็จทางการเรียนของผู้เรียน  ตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเกิด การพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 การวัดและประเมินผลของการจัดการเรียนรู้ต้องให้ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน คือ ความรู้ ทักษะความสามารถ
และคุณลักษณะ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษาระดับเขต
พ้ืนทีก่ารศึกษา และระดับชาติ  มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

1.  การประเมินระดับชั้นเรียน   
        เป็นการวัดและประเมินผลที่อยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนดำเนินการเป็นปกติและ

สม่ำเสมอ ในการจัดการเรียนการสอน ใช้เทคนิคการประเมินอย่างหลากหลาย เช่น การซักถาม การสังเกต การ
ตรวจการบ้าน การประเมินโครงงาน การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน  แฟ้มสะสมงาน การใช้แบบทดสอบ  ฯลฯ  
โดยผู้สอนเป็นผู้ประเมินเองหรือเปิดโอกาส ให้ผู้เรียนประเมินตนเอง เพ่ือนประเมินเพ่ือน ผู้ปกครองร่วมประเมิน 
ในกรณีท่ีไมผ่่านตัวชี้วัดให้มีการสอนซ่อมเสริม  
       การประเมินระดับชั้นเรียนเป็นการตรวจสอบว่า ผู้เรียนมีพัฒนาการความก้าวหน้าในการเรียนรู้  
อันเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด มีสิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนา
ปรับปรุงและส่งเสริมในด้านใด นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลให้ผู้สอนใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนของตนด้วย ทั้งนี้โดย
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
 

2.  การประเมินระดับสถานศึกษา   
เป็นการประเมินที่สถานศึกษาดำเนินการเพ่ือตัดสินผล การเรียนของผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค 

ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  นอกจากนี้
เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาว่าส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่ 
ผู้เรียนมีจุดพัฒนาในด้านใด รวมทั้งสามารถนำผลการเรียนของผู้เรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์
ระดับชาติ ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็นข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร 
โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนเพ่ือการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการรายงานผลการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู้ปกครองและชุมชน   
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3.  การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา    

เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถดำเนินการโดยประเมินคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานที่
จัดทำและดำเนินการโดยเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด ในการดำเนินการจัดสอบ 
นอกจากนี้ยังได้จากการตรวจสอบทบทวนข้อมูลจากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 

4  การประเมินระดับชาติ   
 เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนที่เรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการประเมิน ผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการ
เทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจน
เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ 
  ข้อมูลการประเมินในระดับต่างๆข้างต้น เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการตรวจสอบทบทวน
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่จะต้องจัดระบบดูแลช่วยเหลือ ปรับปรุงแก้ไข 
ส่งเสริมสนับสนุนเพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพ้ืนฐาน ความแตกต่างระหว่างบุคคลที่จำแนกตาม
สภาพปัญหาและความต้องการ ได้แก่ กลุ่มผู้เรียนทั่วไป กลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ   กลุ่มผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาด้านวินัยและพฤติกรรม  กลุ่มผู้เรียนที่ปฏิเสธโรงเรียน กลุ่มผู้เรียน
ที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มพิการทางร่างกายและสติปัญญา เป็นต้น ข้อมูลจากการประเมินจึงเป็นหัวใจ
ของสถานศึกษาในการดำเนินการช่วยเหลือผู้เรียนได้ทันท่วงที ปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและประสบ
ความสำเร็จในการเรียน 
  สถานศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษา จะต้องจัดทำระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผล
การเรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เป็นข้อกำหนดของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้บุคลากรที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติร่วมกัน  
 

5 การตัดสินผลการเรียน 
      ในการตัดสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น ผู้สอนต้องคำนึงถึงการพัฒนาผู้เรียนแต่ละคนเป็นหลัก และต้องเก็บ
ข้อมูลของผู้เรียนทุกด้านอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องในแต่ละภาคเรียน รวมทั้งสอนซ่อมเสริมผู้เรียนให้พัฒนาจน
เต็มตามศักยภาพ    
 ระดับประถมศึกษา 
             (1) ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 
            (2) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 
    (3) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
             (4) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด ใน
การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
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ระดับมัธยมศึกษา 
              (1) ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่น้อย 
กว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น ๆ 
              (2) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 
              (3) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
     (4) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด ใน
การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 การพิจารณาเลื่อนชั้นทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ถ้าผู้เรียนมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย และ
สถานศึกษาพิจารณาเห็นว่าสามารถพัฒนาและสอนซ่อมเสริมได้ ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษาที่จะผ่อนผันให้
เลื่อนชั้นได้ แต่หากผู้เรียนไม่ผ่านรายวิชาจำนวนมาก และมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้นที่
สูงขึ้น สถานศึกษาอาจตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้ เรียนซ้ำชั้นได้  ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงวุฒิภาวะและความรู้
ความสามารถของผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 

6.  การให้ระดับผลการเรียน 
                     ระดับประถมศึกษา  ในการตัดสินเพ่ือให้ระดับผลการเรียนรายวิชา  สถานศึกษาสามารถให้ระดับ
ผลการเรียนหรือระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียน  เป็นระบบตัวเลข  ระบบตัวอักษร   ระบบร้อยละ และระบบ
ที่ใช้คำสำคัญสะท้อนมาตรฐาน  

การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น ให้ระดับผลการ
ประเมินเป็น ดีเยี่ยม  ดี  และผ่าน 

การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติ
กิจกรรมและผลงานของผู้เรียน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด และให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นผ่าน และไม่ผ่าน 
                    ระดับมัธยมศึกษา  ในการตัดสินเพ่ือให้ระดับผลการเรียนรายวิชา  ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผล
การเรียนเป็น 8 ระดับ 

การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น ให้ระดับผลการ
ประเมินเป็น ดีเยี่ยม  ดี  และผ่าน 

การประ เมิ นกิ จกรรม พัฒ นาผู้ เรี ยน  จะต้ องพิ จารณ าทั้ ง เวลาการ เข้ าร่ วมกิ จกรรม  
การปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู้เรียน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด และให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นผ่าน 
และไม่ผ่าน 

 

7.  การรายงานผลการเรียน 
 การรายงานผลการเรียนเป็นการสื่อสารให้ผู้ปกครองและผู้เรียนทราบความก้าวหน้า             

ในการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาต้องสรุปผลการประเมินและจัดทำเอกสารรายงานให้ผู้ปกครองทราบเป็น
ระยะ ๆ หรืออย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเป็นระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียนที่สะท้อน
มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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สื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ 
 
 สื่อการเรียนรู้เป็นเครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู้  ให้ผู้เรียนเข้าถึงความรู้  
ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สื่อการเรียนรู้มีหลากหลาย
ประเภท ทั้งสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี และเครือข่ายการเรียนรู้ต่างๆ ที่มีในท้องถิ่น  การเลือกใช้สื่อ
ควรเลือกให้มีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการและลีลาการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียน   

 การจัดหาสื่อการเรียนรู้ ผู้เรียนและผู้สอนสามารถจัดทำและพัฒนาขึ้นเอง  หรือปรับปรุงเลือกใช้อย่างมี
คุณภาพจากสื่อต่างๆ ที่มีอยู่รอบตัวเพ่ือนำมาใช้ประกอบในการจัดการเรียนรู้ที่สามารถส่งเสริมและสื่อสารให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้โดยสถานศึกษาควรจัดให้มีอย่างพอเพียง เพ่ือพัฒนาให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง  
สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรดำเนินการดังนี้   
  1.  จัดให้มีแหล่งการเรียนรู้  ศูนย์สื่อการเรียนรู้  ระบบสารสนเทศการเรียนรู้ และเครือข่ายการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน  เพื่อการศึกษาค้นคว้าและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
เรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษา  ท้องถิ่น ชุมชน สังคมโลก 
  2.  จัดทำและจัดหาสื่อการเรียนรู้สำหรับการศึกษาค้นคว้าของผู้เรียนเสริมความรู้ให้ผู้สอน 
รวมทั้งจัดหาสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ 
  3.  เลือกและใช้สื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  มีความเหมาะสม  มีความหลากหลาย สอดคล้องกับ
วิธีการเรียนรู้ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
  4.  ประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรู้ที่เลือกใช้อย่างเป็นระบบ   
  5.  ศึกษาค้นคว้า วิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  6.  จัดให้มีการกำกับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเกี่ยวกับสื่อและการใช้สื่อการ
เรียนรู้เป็นระยะๆ และสม่ำเสมอ 

 ในการจัดทำ การเลือกใช้ และการประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้ที่ใช้ในสถานศึกษา  ควรคำนึงถึง
หลักการสำคัญของสื่อการเรียนรู้ เช่น ความสอดคล้องกับหลักสูตร  วัตถุประสงค์การเรียนรู้  การออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้  การจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียน เนื้อหามีความถูกต้องและทันสมัยไม่กระทบความมั่นคงของชาติ ไม่ขัด
ต่อศีลธรรม  มีการใช้ภาษาท่ีถูกต้อง  รูปแบบการนำเสนอที่เข้าใจง่าย  และน่าสนใจ   
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก  ก 
อภิธานศัพท์ 
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อภิธานศัพท์ 
 

กำหนดปัญหา (Define problem) 
ระบุคำถาม ประเด็น หรือสถานการณ์ ที่เป็น ข้อสงสัยเพ่ือนำไปสู่การแก้ปัญหา หรืออภิปราย ร่วมกัน 
 

แก้ปัญหา (Solve problem)  
หาคำตอบของปัญหาที่ยังไม่รู้วิธีการมาก่อน ทั้ง ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์โดยตรง และ ปัญหาใน

ชีวิตประจำวัน โดยใช้เทคนิคและวิธีการต่าง ๆ  
 

 เขียนแผนผัง/ วาดภาพ (Construct diagram/ illustrate)  
นำเสนอข้อมูล หรือผลการสำรวจตรวจสอบด้วย แผนผัง กราฟ หรือภาพวาด  
 

คาดคะเน (Predict)  
คาดการณผ์ลที่จะเกิดข้ึนในอนาคต โดยอาศัย ข้อมูลที่สังเกตได้ และประสบการณ์ท่ีมี  
 

คำนวณ (Calculate)  
หาผลลัพธ์จากข้อมูลโดยใช้หลักการ ทฤษฎี หรือ วิธีการทางคณิตศาสตร์ 
 

จำแนก (Classify)  
จัดกลุ่มของสิ่งต่าง ๆ โดยอาศัยลักษณะที่ เหมือนกันเป็นเกณฑ์ 
 

ตั้งคำถาม (Ask question) 
พูดหรือเขียนประโยค หรือวลีเพื่อให้ได้มาซึ่ง การคน้หำคำตอบที่ต้องการ  
 

ทดลอง (Conduct/ experiment)  
ปฏิบัติการเพ่ือหำคำตอบของคำถาม หรือปัญหา ในกำรทดลอง โดยตั้งสมมติฐานเพ่ือเป็นแนวทาง ในการ

กำหนดตัวแปรและวางแผนดำเนินการ เพื่อตรวจสอบสมมติฐาน  
 

นำเสนอ (Present)  
แสดงข้อมูล เรื่องราว หรือ ความคิด เพื่อให้ผู้อืน่ รับรู้หรือพิจารณา 
 

บรรยาย (Describe)  
ให้รายละเอียดของเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ท่ี เกิดขึ้นให้ผู้อื่นได้รับรู้ด้วยการบอกหรือเขียน 
 

บอก (Tell)  
ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่ผู้อ่ืนด้วยการพูด หรือเขียน  
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บันทกึ (Record)  

เขียนข้อมูลที่ได้จากการสังเกต เพ่ือช่วยจำ หรือ เพ่ือเป็นหลักฐาน  
 

เปรียบเทียบ (Compare)  
บอกความเหมือน และ/หรือ ความแตกต่างของ สิ่งที่เทียบเคียงกัน  
 

แปลความหมาย (Interpret)  
แสดงความหมายของข้อมูลจากหลักฐานที่ปรากฎ เพ่ือลงข้อสรุป  
 

ยกตัวอย่าง (Give examples)  
ให้ข้อมูล เหตุการณ์ หรือสถานการณ์ เพ่ือแสดง ความเข้าใจในสิ่งที่ได้เรียนรู้  
 

ระบุ (Identify) ชี้บอกสิ่งต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูลประกอบอย่างเพียงพอ  
 
เลือกใช้ (Select)  

พิจารณาและตัดสินใจนำวัสดุ สิ่งของ อุปกรณ์ หรือวิธีการมาใช้ได้อย่างเหมาะสม  
 

วัด (Measure)  
หาขนดหรือปริมาณของสิ่งต่าง ๆ โดยใช้เครื่องมือ ที่เหมาะสม 
 

วิเคราะห์ (Analyze)  
แยกแยะ จัดระบบ เปรียบเทียบ จัดลำดับ จัดจำแนก หรือเชื่อมโยงข้อมูล  
 

สร้างแบบจำลอง (Construct model)  
นำเสนอแนวคิดหรือเหตุการณ์ในรูปของ แผนภาพ ชิ้นงาน สมการ ข้อความ คำพูด และ/หรือใช้ 

แบบจำลองเพ่ืออธิบายความคิด วัตถุ หรือ เหตุการณ์ต่าง ๆ 
 

 สังเกต (Observe) 
หาข้อมูลด้วยการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้ำ ที่เหมาะสม ตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ โดยไม่ใช้ ประสบการณ์เดิม

ของผู้สังเกต  
 

 
สำรวจ (Explore)  

หาข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ โดยใช้วีธีการและ เทคนิคท่ีเหมาะสมเพื่อนำข้อมูลมาใช้ตาม วัตถุประสงค์ท่ี
กำหนดไว้  
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สืบค้นข้อมูล (Search)  

หาขอ้มูล หรือข้อสนเทศที่มีผู้รวบรวมไว้แล้วจาก แหล่งต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์ 
 

สื่อสาร (Communicate)  
นำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิด ข้อมูล หรือผล จากการสำรวจตรวจสอบด้วยวิธีที่เหมาะสม  
 

อธิบาย (Explain)  
กล่าวถึงเรือ่งราวต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล และมี ข้อมูล หรือประจักษ์พยานอ้างอิง 
 

อภิปราย (Discuss)  
แสดงความคิดเห็นต่อประเด็น หรือคาถามอย่าง มีเหตุผลโดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ของผู้อภิปรายและข้อมูล

ประกอบ 
 

ออกแบบกำรทดลอง (Design experiment)  
กำหนดและวางแผนวิธีกำรทดลองให้สอดคล้องกับ สมมติฐานและตัวแปรต่าง ๆ รวมทั้งการบันทึกข้อมูล 
 

ศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด สาระเทคโนโลยี 
การใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืนโดยชอบธรรม (Fair use)  

การนำสื่อ หรือข้อมูลที่เป็นลิขสิทธิ์ของผู้อื่นไปใช้โดยชอบด้วยกฎหมายภายใต้เงื่อนไขบางประการ เช่น  
1) นำไปใช้ในการศึกษา หรือการค้ำ  
2) งานนั้นเป็นงานวิชำการ หรือบันเทิง  
3) คัดลอกเพียงส่วนน้อย หรือคัดลอกจานวนมาก  
4) ทำให้เจ้าของเสียผลประโยชน์ทางการเงิน มากน้อยเพียงใด 
 

การตรวจและแก้ไขข้อผิดพลาด (Debugging)  
กระบวนการในการค้นหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม เพื่อแก้ไขให้ทำงานได้ถูกต้อง  

การประมวลผลข้อมูล (Data processing)  
การดำเนินการต่าง ๆ กับข้อมูลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีความหมาย และมีประโยชน์ต่อการนำไปใช้งานมาก

ยิ่งขึ้น  
 

การวบรวมข้อมูล (Data collection)  
กระบวนกรในการรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  
 

ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data)  
ข้อมูลที่รวบรวมโดยตรงจากแหล่งข้อมูลขั้นต้น โดยอาจใช้วิธีการสังเกต การทดลอง การสำรวจ การ

สัมภาษณ์ 
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เทคโนโลยี (Technology)  

สิ่งที่มนุษย์สร้าง หรือพัฒนาขึ้น ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งชิ้นงาน หรือวิธีการ เพื่อใช้แก้ปัญหา สนองความต้องการ 
หรอืเพ่ิมความสามารถในการทำงำนของมนุษย์  

 
แนวคิดเชิงคำนวณ (Computational thinking)  

กระบวนการในการแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลเป็นขั้นตอน เพ่ือหำวิธีการแก้ปัญหาใน
รูปแบบที่สามารถนำไปประมวลผลได้  

 
แนวคิดเชิงนามธรรม (Abstraction)  

การพิจารณารายละเอียดที่สำคัญของปัญหา แยกแยะสำระสำคัญออกจากส่วนที่ไม่สำคัญ  
 

ระบบทางเทคโนโลยี (Technological system)  
กลุ่มของส่วนต่าง ๆ ตั้งแต่สองส่วนขึ้นไปประกอบเข้าด้วยกันและทำงานร่วมกันเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

โดยในการทำงานของระบบทางเทคโนโลยีจะประกอบไปด้วย ตัวป้อน (input) กระบวนการ (process) และ
ผลผลิต (output) ที่สัมพันธ์กัน นอกจากนี้ระบบทางเทคโนโลยีอาจมีข้อมูลย้อนกลับ (feedback) เพ่ือใช้ปรับปรุง 
การทำงานได้ตามวัตถุประสงค์  

 
เหตุผลเชิงตรรกะ (Logical reasoning)  

การใช้เหตุผล กฎ กฎเกณฑ์ หรือเงื่อนไข ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาได้ครอบคลุมทกุกรณี  
 

เหตุผลวิบัติ (Logical fallacy)  
การใช้เหตุผลที่ผิดพลาด ไม่อยู่บนพื้นฐานของความจริง ไม่มีน้ำหนักสมเหตุสมผล มาสนับสนุน หรือชี้นำ

ข้อสรุปที่ผิดให้ดูน่าเชื่อถือ  
 

อัตลักษณ์ (Identity)  
ลักษณะเฉพาะ หรือข้อมูลสำคัญท่ีบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของบุคคลหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้ 

ใบหน้า ลายนิ้วมือ  
 

อัลกอริทึม (Algorithm)  
ขั้นตอนในการแก้ปัญหา หรือการทำงาน โดยมีลำดับของคำสั่งหรือวิธีการที่ชัดเจน ที่คอมพิวเตอร์สามารถ

ปฏิบัติตามได้  
แอพพลิเคชัน (Software application)  

ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ที่ทำงานบนคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์เทคโนโลยีอ่ืน ๆ 
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ภาคผนวก  ข 
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนบ้าน 

ตะโละหะลอ  พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551              
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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คำสั่งโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 
ที่ 032/2563 

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ พุทธศักราช 2563 

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

  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับ
ปรับปรุง พ .ศ.2560) ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ตามคำสั่ ง
กระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ. ๑๒๓๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๓๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) โดยมีคำสั่งให้โรงเรียนดำเนินการใช้
หลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๖๑   สถานศึกษาทุกแห่งจึงต้องทำการปรับปรุงหลักสูตรของตนเองใหม่  เพ่ือให้การ
ดำเนินงานปรับปรุงหลักสูตรของโรงเรียนบ้านตะโละหะลอเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพจึงขอแต่งตั้ง 
คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ พุทธศักราช 2563 ดังนี้ 
     1. คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่อำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษาแนะนำ เพ่ือให้การ
ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 
      1.1 นางรอยทรง  การีอูมา                      ประธานกรรมการ 
      1.2 นายนรา  มะเย็ง                                     กรรมการ 
      1.3 ว่าที่ ร.ต.ประสาร  อุดมผล                         กรรมการ 
      1.4 นายซอฟวาน  ลิบูละ                 กรรมการ 
      1.5 ดร.ถวัลย์  สุวรรณอินทร์                                กรรมการและเลขานุการ 

  2. คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ประกอบด้วย 
      2.1 นางสาวฮาลีเม๊าะ  สนิ                               ประธานกรรมการ 
      2.2 นางฮายาตี  สมารา                                        กรรมการ 
      2.3 นางจินดา  วรรณเพ็ชร                                กรรมการ 
      2.4 นางพิระดา  ตง                                 กรรมการ 
      2.5 นางสาวสุนิสา  ถิ่นนุย้                                    กรรมการ 
      2.6 นายนรา  มะเย็ง     กรรมการ 
      2.7 นายอัสดี  ยิงทา     กรรมการ 
      2.8 นางสาวซากีรา เจะเฮ็ง    กรรมการ 
      2.9 นางวาฮีดา  ลาเต๊ะ    กรรมการ 
      2.10 นางกรุณา  อิดดือเระ                                                                    กรรมการและเลขานุการ    
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  3. คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ประกอบด้วย 
      3.1 นางสาวสุกัญญา  โอ๊ะหลำ                            ประธานกรรมการ 
      3.2 นายซอฟวาน  ลิบูละ                           กรรมการ 

 3.3 นางสาวคอรีเยาะห์  กาโสะ                            กรรมการ 
                         3.4 นางสาวฮาซือเมาะ  เจ๊ะโอ๊ะห์                        กรรมการ 
                         3.5 นางสาวกูมาซือนา  แวหะยี                         กรรมการ 
     3.6 นางสาวฮาดีบะห์  โตะลากอ                             กรรมการและเลขานุการ  

   4. คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเทคโนโลยี   
ประกอบด้วย 
      4.1 นางพนิดา  ใบหวัง                                     ประธานกรรมการ 
      4.2 นางสาวรุซนานี  โดตะเซะ                                 กรรมการ 
      4.3 นางฟิรฮานา  หะนิมะ                           กรรมการ 
      4.4 นางสาวรสสุคนธ์  อัศวภูมิ                             กรรมการ 
      4.5 นางสาวไลลา  ดะดุนะ                                 กรรมการ 
      4.6 นางสาวพิรดาว  หวังจิ                               กรรมการ 
      4.7 นางสาวฮีดายู  บินมามุ    กรรมการ 
      4.8 นางซูซานา  ยิงทา    กรรมการ 
      4.9 นางสาวนูรีตา  มูซอ    กรรมการ 
      4.10 นางสาวมานีเร๊าะ  โดะมะแซ   กรรมการ 
      4.11 นางสาวอานีซะห์  ยายอ                               กรรมการและเลขานุการ 

 5. คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และรายวิชา 
หน้าที่พลเมือง   ประกอบด้วย 
      5.1 นางสาวสรียานี  อาบู                                  ประธานกรรมการ 
      5.2 นางฟาตีเมาะ  ยามามะลี                               กรรมการ 
      5.3  นายอัมราน  การีอุมา                              กรรมการ 
      5.4 นางซารูวา    มูสะอะรง                              กรรมการและเลขานุการ 

 6. คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   ประกอบด้วย 
      6.1 ดร.ถวัลย์  สุวรรณอินทร์                             ประธานกรรมการ 
      6.2 ว่าที่ ร.ต.ประสาร  อดุมผล                            กรรมการ 
      6.3 นายมะรอยี  อดุลยศาสน์                              กรรมการ 
      6.4 นายอับดุลราซัค  ดือรานิง                             กรรมการและเลขานุการ 

 7. คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   ประกอบด้วย 
      7.1 นางสาวยามีละห์  ดะแซสาเมาะ                        ประธานกรรมการ 
      7.2 นายสุไฮมี  คามิ                                   กรรมการ 
      7.3 นางรอมือล๊ะ  ยะโต๊ะ                                     กรรมการและเลขานุการ 
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 8. คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ   ประกอบด้วย 
      8.1 นางอาซีย๊ะ  เจ๊ะอาแดร์                               ประธานกรรมการ 
      8.2 นางสาวฮานีบะห์  เจ๊ะเล๊าะ                            กรรมการ 
      8.3 นายอนันต เละเต็งโซะ    กรรมการ 
      8.4 นางซูไบด๊ะ  ดาโอ๊ะมารียอ                              กรรมการและเลขานุการ 
 9. คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   ประกอบด้วย 
      9.1 นางอาซีเย๊าะ  สะอิ                             ประธานกรรมการ 
      9.2 นางมัสกะ สงสุรินทร์                                 กรรมการ 
      9.3 นางสาวสูไวบะห สาแม    กรรมการ 
      9.4 นายมาหะมะกอรี  นาแว                               กรรมการ 
      9.5 นางสาวอาตีกะห์  หะยีปูเตะ                           กรรมการและเลขานุการ 
 10. คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้อิสลามศึกษา   ประกอบดว้ย 
     10.1 นายมูหามะ  อาแว    ประธานกรรมการ 
  10.2 นายไซนัลอาบีดิง  มะเต๊ะ   กรรมการ 
  10.3 นางสาวสะอีด๊ะ  ดาโต๊ะ    กรรมการ 
  10.4 นางซาอีด๊ะ  อีแต    กรรมการ 
  10.5 นายมะหะมะซอและ  สือรี   กรรมการ 
  10.6 นายอับดุลนาเซ  มะอีลา    กรรมการ 
  10.7 นายบุรฮนั  อาแด    กรรมการ 
  10.8 นางสาวนุรฮายาตี  เจ๊ะโกะ   กรรมการ 
  10.9 นางสาวสุรานา  แดงเครา   กรรมการ 
  10.10 นายซูเฟียน  มีเร๊ะ    กรรมการ 
  10.11 นายเตาฟิต  เจ๊ะนา    กรรมการ 
  10.12 นางสาวต่วนมัรยัม มะเต๊ะ   กรรมการ 
  10.13 นายมะ  เลาะแม    กรรมการ 
  10.14 นางสาวการ์มี  กอระ    กรรมการและเลขานุการ 
  ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เสียสละ เต็มความสามารถ เพ่ือให้
การดำเนินงานจัดทำหลักสูตรของสถานศึกษาในครั้งนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสำเร็จตามวัตถุประสงค์
ต่อไป 
 

      ทั้งนี ้ ตั้งแต่วันที่  29  เมษายน  พ.ศ. 2563 
 

    สั่ง ณ วันที่  29  เมษายน  พ.ศ. 2563 
 

 
                                                                          
                                                                                 (นางรอยทรง  การอูีมา) 
                                                                        ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 


