
 
 

  

 
 
 



 
 

ค ำน ำ 
 
                 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
ชุมชนโพนเมืองวิทยา (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.  2563) ได้จัดท าข้ึนตามแนวทางท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.  2560) และเป็นไปตามมาตรา 27 วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  ซึ่งก าหนดให้
สถานศึกษามีหน้าที่จัดท าสาระของหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักการ จุดหมายของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและ
สังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพ่ือให้เยาวชนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม
และประเทศชาติ 
                 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
ชุมชนโพนเมืองวิทยา(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.  2563)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2560) ฉบับนี้ ประกอบด้วย ความส าคัญ คุณภาพผู้เรียน โครงสร้างเวลาเรียน 
สาระมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดรายปี ค าอธิบายรายวิชา การจัดหน่วยการเรียนรู้ แนวทางการจัดการ
เรียนรู้  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สื่อการเรียน แหล่งเรียนรู้  ซึ่งทางโรงเรียนได้ก าหนดไว้ในสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.  2563) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ฉบับนี้ เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจ และสามารถน าไปใช้ได้อย่างถูกต้องและบรรลุผลตามที่ต้องการ 
                  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนโพนเมือง
วิทยา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560)  ฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีก็ด้วยความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของโรงเรียน  ผู้ปกครองนักเรียน  คณะครูและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมด าเนินการ 
ทางโรงเรียนจึงขอขอบพระคุณท่านมา  ณ  โอกาสนี้ 
 
 
                                                    
                                                                 (นายจรัญ   ภารพักตร์) 
                                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 
 
 
 
 



 
 

 
ประกาศโรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 

เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

************************************* 
 

                 โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา   สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  
เขต 1   ได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และเอกสารประกอบหลักสูตรขึ้นเพ่ือก าหนด
ใช้เป็นกรอบ และทิศทางในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา  โดยโรงเรียนได้จัดท า
และพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดหลักสูตรอิงมาตรฐาน  คือ  ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายในการ
พัฒนาผู้เรียน  เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน   มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย  ความรู้  คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
มีความรู้ และทักษะพื้นฐานรวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอด
ชีวิต    โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตาม
ศักยภาพ     
              ทั้งนี ้ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา   ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เมื่อวันที่  5 มิถุนายน พ.ศ. 2563 จึงประกาศให้ใช้หลักสูตรโรงเรียน
ตั้งแตป่ีการศึกษา  2563   เป็นต้นไป 
 

              ประกาศ ณ วันที่   5   มิถุนายน   พ.ศ.   2563 
 
 
 
               (นายจรัญ  ภารพักตร์)                                          (นายสุนทร    ลาวรรณ์) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา                ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                                                                                โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 
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สำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
 

1. ควำมน ำ 
 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)  นี้ได้ก าหนดสาระการเรียนรู้ออกเป็น  
8 สาระ ได้แก่ สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  ส าระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ  สาระที่ 3 วิทยาศาสตร์โลก
และอวกาศ  สาระที่ 4 ชีววิทยา  สาระที่ 5 เคมี  สาระที่ 6 ฟิสิกส์  สาระที่ 7 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 
และสาระที่ 8 เทคโนโลยี  ซึ่งองค์ประกอบของหลักสูตร ทั้งในด้านของเนื้อหา การจัดการเรียนการสอนและ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้นั้น มีความส าคัญอย่างยิ่งในการวางรากฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของ
ผู้เรียนในแต่ละระดับชั้นให้มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกันตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้ก าหนดตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง ที่ผู้เรียนจ าเป็นต้อง
เรียนเป็นพื้นฐาน เพ่ือให้สามารถน าความรู้นี้ไปใช้ในการด ารงชีวิต หรือศึกษาต่อในวิชาชีพที่ต้องใช้วิทยาศาสตร์
ได้  โดยจัดเรียงล าดับความยากง่าย ของเนื้อหาทั้ง 8 สาระ ในแต่ละระดับชั้นให้มีการเชื่อมโยงความรู้กับ
กระบวนการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็น
ผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์วิจารณ์  มีทักษะที่ส าคัญทั้งทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะใน
ศตวรรษที่ 21  ในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สามารถแก้ปัญหาอย่าง
เป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลหลากหลายและประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ 
  กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่มุ่งหวังให้เกิด 
ผลสัมฤทธิ์ต่อผู้เรียนมากที่สุด จึงมอบหมายให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ (สสวท.) จัดท าตัวชี้วัด 
และสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ขึ้น  เพ่ือให้สถานศึกษา ครูผู้สอน ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ  
ได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา หนังสือเรียน คู่มือครู  สื่อประกอบการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดและ
ประเมินผล  โดยตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)  ที่จัดท าขึ้นนี้ได้ปรับปรุงให้มี
ความสอดคล้องและเชื่อมโยงกันภายในสาระการเรียนรู้เดียวกันและระหว่างสาระการเรียนรู้ในกลุ่มสาระ  
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตลอดจนการเชื่อมโยงเนื้อหาความรู้ ทางวิทยาศาสตร์กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ด้วย  นอกจากนี้ ยังได้ปรับปรุงเพ่ือให้มีความทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง  และความเจริญก้าวหน้าของ
วิทยาการต่าง ๆ และทัดเทียมกับนานาชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สรุปเป็น แผนภาพได้ดังนี้  
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แผนภำพ  สำระ มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
วิทยำศำสตร์ 

สำระท่ี 2 
วิทยำศำสตร์กำยภำพ 

- มำตรฐำน ว 2.1-ว 2.3 

สำระท่ี 4 
เทคโนโลยี 

- มำตรฐำน ว 4.1-ว 4.2 

 

สำระท่ี 3 
วิทยำศำสตร์โลกและอวกำศ 

- มำตรฐำน ว 3.1-ว 3.3 

สำระท่ี 1 
วิทยำศำสตร์ชีวภำพ 

- มำตรฐำน ว 1.1-ว 1.3 
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เป้ำหมำยของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์ 
 

 วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องของการเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ  โดยมนุษย์ใช้กระบวนการสังเกต ส ารวจ
ตรวจสอบ และการทดลองเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและน าผลมาจัดระบบ  หลักการ แนวคิดและ
ทฤษฎี ดังนั้นการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เป็นผู้เรียนรู้และค้นพบด้วยตนเองมากที่สุด  
นั่นคือให้ได้ทั้งกระบวนการและองค์ความรู้ ตั้งแต่วัยเริ่มแรกก่อนเข้าเรียน เมื่ออยู่ในสถานศึกษาและเมื่อออก
จากสถานศึกษาไปประกอบอาชีพแล้ว  การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในสถานศึกษามีเป้าหมายส าคัญ
ดังนี้ 

1. เพ่ือให้เข้าใจหลักการ ทฤษฎีที่เป็นพ้ืนฐานในวิทยาศาสตร์ 
2. เพ่ือให้เข้าใจขอบเขต ธรรมชาติและข้อจ ากัดของวิทยาศาสตร์ 
3. เพ่ือให้มีทักษะที่ส าคัญในการศึกษาค้นคว้าและคิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4. เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหาและการจัดการ 

ทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ 
5. เพ่ือให้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มวลมนุษย์และ 

สภาพแวดล้อมในเชิงที่มีอิทธิพลและผลกระทบซึ่งกันและกัน 
6. เพ่ือน าความรู้ความเข้าใจในเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์    

ต่อสังคมและการด ารงชีวิต 
7. เพ่ือให้เป็นคนมีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
 

 เรียนรู้อะไรในวิทยำศำสตร์ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่เน้นการ เชื่อมโยงความรู้

กับกระบวนการ มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้ กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้
และแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้  ทุกขั้นตอน มีการท ากิจกรรมด้วยการลงมือ
ปฏิบัติจริงอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น โดยก าหนดสาระส าคัญ ดังนี้ 

 ✧ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เรียนรู้ เกี่ยวกับ ชีวิตในสิ่ งแวดล้อม องค์ประกอบของสิ่ งมีชีวิต   
การด ารงชีวิตของมนุษย์และสัตว์การด ารงชีวิตของพืช พันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ  และ
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต  

 ✧ วิทยาศาสตร์กายภาพ เรียนรู้ เกี่ยวกับ ธรรมชาติของสาร การเปลี่ยนแปลงของสาร   
การเคลื่อนที่ พลังงาน และคลื่น  

 ✧ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ เรียนรู้เกี่ยวกับ องค์ประกอบของเอกภพ ปฏิสัมพันธ์  ภายใน
ระบบสุริยะ เทคโนโลยีอวกาศ ระบบโลก การเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา กระบวนการ เปลี่ยนแปลงลมฟ้า
อากาศ และผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  

 ✧ เทคโนโลยี  
● การออกแบบและเทคโนโลยีเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพ่ือการด ารงชีวิต ในสังคมท่ีม ี

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
ศาสตร์อ่ืน ๆ เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบ  เชิงวิศวกรรม 
เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม  
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● วิทยาการค านวณ เรียนรู้ เกี่ยวกับการคิดเชิงค านวณ การคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา  
เป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการ
สื่อสาร ในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

2. สำระและมำตรฐำนกำรเรียนรู้ 
 

สำระท่ี 1 วิทยำศำสตร์ชีวภำพ  
มาตรฐาน ว 1.1  เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิต กับสิ่งมีชีวิต และ

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การ
เปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของ ประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

มาตรฐาน ว 1.2  เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต การล าเลียงสารเข้า และออกจากเซลล์
ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ  ของสัตว์และมนุษย์ที่ท างาน
สัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ ของอวัยวะต่างๆ ของพืชที่ท างาน
สัมพันธ์กัน รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

มาตรฐาน ว 1.3  เข้าใจกระบวนการและความส าคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  สารพันธุกรรม 
การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลาย ทางชีวภาพและ
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 

สำระท่ี 2 วิทยำศำสตร์กำยภำพ  
มาตรฐาน ว 2.1  เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของ  สสารกับ

โครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติ  ของการเปลี่ยนแปลง
สถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิด ปฏิกิริยาเคมี  

มาตรฐาน ว 2.2  เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจ าวัน ผลของแรงที่กระท าต่อวัตถุ ลักษณะ การเคลื่อนที่
แบบต่าง ๆ ของวัตถุรวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

มาตรฐาน ว 2.3  เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ 
                  ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจ าวัน ธรรมชาติของ คลื่น ปรากฏการณ์ที่  
  เกี่ยวข้องกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้ง น าความรู้ไปใช้ประโยชน์  
 

สำระท่ี 3 วิทยำศำสตร์โลก และอวกำศ  
มาตรฐาน ว 3.1  เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ  

กาแล็กซีดาวฤกษ์และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ ที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต 
และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ  

มาตรฐาน ว 3.2   เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลง ภายในโลก 
และบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้า  อากาศและภูมิอากาศโลก 
รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
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สำระท่ี 4 เทคโนโลยี  
มาตรฐาน ว 4.1   เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง  อย่าง

รวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ ศาสตร์
อ่ืน ๆ เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม โดยค านึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และ
สิ่งแวดล้อม  

มาตรฐาน ว 4.2   เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็น ขั้นตอนและเป็น
ระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การท างาน และการแก้ปัญหา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 

 
3. คุณภำพผู้เรียน 

 
จบชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 

 ❖ เข้าใจลักษณะที่ปรากฏ ชนิดและสมบัติบางประการของวัสดุที่ใช้ท าวัตถุ และการเปลี่ยนแปลงของ
วัสดุรอบตัว  

 ❖ เข้าใจการดึง การผลัก แรงแม่เหล็ก และผลของแรงที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง การเคลื่อนที่ของ
วัตถ ุพลังงานไฟฟ้า และการผลิตไฟฟ้า การเกิดเสียง แสงและการมองเห็น  

 ❖ เข้าใจการปรากฏของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดาว ปรากฏการณ์ขึ้นและตกของ 8 ดวง
อาทิตย์ การเกิดกลางวันกลางคืน การก าหนดทิศ ลักษณะของหิน การจ าแนกชนิดดินและการใช้ประโยชน์ 
ลักษณะและความส าคัญของอากาศ การเกิดลม ประโยชน์และโทษของลม  

 ❖ ตั้งค าถามหรือก าหนดปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียนรู้ตามที่ก าหนดให้หรือตามความสนใจสังเกต 
ส ารวจตรวจสอบโดยใช้เครื่องมืออย่างง่าย รวบรวมข้อมูล บันทึก และอธิบายผลการส ารวจตรวจสอบด้วยการ
เขียนหรือวาดภาพ และสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ด้วยการเล่าเรื่อง หรือด้วยการแสดงท่าทางเพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจ  

 ❖ แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหา มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเบื้องต้น รักษาข้อมูลส่วนตัว  

 ❖ แสดงความกระตือรือร้น สนใจที่จะเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษาตามที่
ก าหนดให้หรือตามความสนใจ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน  

 ❖ แสดงความรับผิดชอบด้วยการท างานที่ได้รับมอบหมายอย่างมุ่งมั่น  รอบคอบ ประหยัด 
ซื่อสัตย์ จนงานลุล่วงเป็นผลส าเร็จ และท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข  

 ❖ ตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการด ารงชีวิต  
ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม ท าโครงงานหรือชิ้นงานตามที่ก าหนดให้หรือตามความสนใจ 
 

จบชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 
 ❖ เข้าใจโครงสร้าง ลักษณะเฉพาะและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต

ในแหล่งที่อยู่ การท าหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของพืช และการท างานของระบบย่อยอาหารของมนุษย ์ 
 ❖ เข้าใจสมบัติและการจ าแนกกลุ่มของวัสดุ สถานะและการเปลี่ยนสถานะของสสารการละลาย 

การเปลี่ยนแปลงทางเคม ีการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้ และการแยกสารอย่างง่าย 
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 ❖ เข้าใจลักษณะของแรงโน้มถ่วงของโลก แรงลัพธ์ แรงเสียดทาน แรงไฟฟ้าและผลของแรงต่างๆ 
ผลที่เกิดจากแรงกระท าต่อวัตถุ ความดัน หลักการที่มีต่อวัตถุ วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย ปรากฏการณ์เบื้องต้นของ
เสียง และแสง  

 ❖ เข้าใจปรากฏการณ์การขึ้นและตก รวมถึงการเปลี่ยนแปลงรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ 
องค์ประกอบของระบบสุริยะ คาบการโคจรของดาวเคราะห์ ความแตกต่างของดาวเคราะห์และ ดาวฤกษ์ การ
ขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์ การใช้แผนที่ดาว การเกิดอุปราคา พัฒนาการและประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ  

 ❖ เข้าใจลักษณะของแหล่งน้ า วัฏจักรน้ า กระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ าค้าง น้ าค้างแข็ง หยาด
น้ าฟ้า กระบวนการเกิดหิน วัฏจักรหิน การใช้ประโยชน์หินและแร่ การเกิดซากดึกด าบรรพ์   การเกิดลมบก ลม
ทะเล มรสุม ลักษณะและผลกระทบของภัยธรรมชาติ ธรณีพิบัติภัย การเกิดและผลกระทบของปรากฏการณ์
เรือนกระจก  

 ❖ ค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและประเมินความน่าเชื่อถือ ตัดสินใจเลือกข้อมูลใช้เหตุผลเชิง
ตรรกะในการแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการท างานร่วมกัน เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของ
ตน เคารพสิทธิของผู้อื่น  

 ❖ ตั้งค าถามหรือก าหนดปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียนรู้ตามที่ก าหนดให้หรือตามความสนใจ 
คาดคะเนค าตอบหลายแนวทาง สร้างสมมติฐานที่สอดคล้องกับค าถามหรือปัญหาที่จะส ารวจตรวจสอบ 
วางแผนและส ารวจตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ  

 ❖ วิเคราะห์ข้อมูล ลงความเห็น และสรุปความสัมพันธ์ของข้อมูลที่มาจากการส ารวจตรวจสอบใน
รูปแบบที่เหมาะสม เพ่ือสื่อสารความรู้จากผลการส ารวจตรวจสอบได้อย่างมีเหตุผลและหลักฐานอ้างอิง  

 ❖ แสดงถึงความสนใจ มุ่งมั่น ในสิ่งที่จะเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษาตาม
ความสนใจของตนเอง แสดงความคิดเห็นของตนเอง ยอมรับในข้อมูลที่มีหลักฐานอ้างอิง และรับฟังความ
คิดเห็นผู้อ่ืน  

 ❖ แสดงความรับผิดชอบด้วยการท างานที่ได้รับมอบหมายอย่างมุ่งมั่น  รอบคอบ ประหยัด 
ซื่อสัตย์ จนงานลุล่วงเป็นผลส าเร็จ และท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์  

 ❖ ตระหนักในคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้ความรู้และกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการด ารงชีวิต แสดงความชื่นชม ยกย่อง และเคารพสิทธิในผลงานของผู้คิดค้นและศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเติม ท าโครงงานหรือชิ้นงานตามที่ก าหนดให้หรือตามความสนใจ  

 ❖ แสดงถึงความซาบซึ้ง ห่วงใย แสดงพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้  การดูแลรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า 

 

จบชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 
 ❖ เข้าใจลักษณะและองค์ประกอบที่ส าคัญของเซลล์สิ่งมีชีวิต  ความสัมพันธ์ของการท างานของ

ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ การด ารงชีวิตของพืช การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงของ
ยีนหรือโครโมโซม และตัวอย่างโรคที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม  ประโยชน์และผลกระทบของ
สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ ปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบนิเวศและการ
ถ่ายทอดพลังงานในสิ่งมีชีวิต  
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 ❖ เข้าใจองค์ประกอบและสมบัติของธาตุ สารละลาย สารบริสุทธิ์ สารผสม หลักการแยกสาร การ
เปลี่ยนแปลงของสารในรูปแบบของการเปลี่ยนสถานะ การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี และสมบัติ
ทางกายภาพ และการใช้ประโยชน์ของวัสดุประเภท พอลิเมอร์ เซรามิกส์และวัสดุผสม  

 ❖ เข้าใจการเคลื่อนที่ แรงลัพธ์และผลของแรงลัพธ์กระท าต่อวัตถุ โมเมนต์ของแรง แรงที่ปรากฏ
ในชีวิตประจ าวัน สนามของแรง ความสัมพันธ์ของงาน พลังงานจลน์ พลังงานศักย์โน้มถ่วง กฎการอนุรักษ์
พลังงาน การถ่ายโอนพลังงาน สมดุลความร้อน ความสัมพันธ์ของปริมาณทางไฟฟ้า การต่อวงจรไฟฟ้าในบ้าน 
พลังงานไฟฟ้า และหลักการเบื้องต้นของวงจรอิเล็กทรอนิกส์  

 ❖ เข้าใจสมบัติของคลื่น และลักษณะของคลื่นแบบต่าง ๆ แสง การสะท้อน การหักเหของแสง
และทัศนูปกรณ์  

 ❖ เข้าใจการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์  การเกิดฤดู การเคลื่อนที่ปรากฏของดวง
อาทิตย์ การเกิดข้างขึ้นข้างแรม การขึ้นและตกของดวงจันทร์ การเกิดน้ าขึ้นน้ าลง ประโยชน์ของเทคโนโลยี
อวกาศ และความก้าวหน้าของโครงการส ารวจอวกาศ  

 ❖ เข้าใจลักษณะของชั้นบรรยากาศ องค์ประกอบและปัจจัยที่มีผลต่อลมฟ้าอากาศ การเกิดและ
ผลกระทบของพายุฟ้าคะนอง พายุหมุนเขตร้อน การพยากรณ์อากาศ สถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
โลก กระบวนการเกิดเชื้อเพลิงซากดึกด าบรรพ์และการใช้ประโยชน์  พลังงานทดแทนและการใช้ประโยชน์ 
ลักษณะโครงสร้างภายในโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาบนผิวโลก ลักษณะชั้นหน้าตัดดิน 
กระบวนการเกิดดิน แหล่งน้ าผิวดิน แหล่งน้ าใต้ดิน กระบวนการเกิดและผลกระทบของภัยธรรมชาติ และธรณี
พิบัติภัย  

 ❖ เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยี ได้แก่ ระบบทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อ่ืน  โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเพ่ือเลือกใช้เทคโนโลยี โดยค านึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และทรัพยากรเพ่ือออกแบบและสร้างผลงานส าหรับการแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวันหรือการประกอบอาชีพ โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทั้งเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ 
และเครื่องมือได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย รวมทั้งค านึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา 

 ❖ น าข้อมูลปฐมภูมิเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ ประเมิน น าเสนอข้อมูลและสารสนเทศได้
ตามวัตถุประสงค์ ใช้ทักษะการคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริง และเขียนโปรแกรมอย่างง่ายเพื่อ
ช่วยในการแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างรู้เท่าทันและรับผิดชอบต่อสังคม  

 ❖ ตั้งค าถามหรือก าหนดปัญหาที่เชื่อมโยงกับพยานหลักฐาน หรือหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่มี
การก าหนดและควบคุมตัวแปร คิดคาดคะเนค าตอบหลายแนวทาง สร้างสมมติฐานที่สามารถน าไปสู่การส ารวจ
ตรวจสอบ ออกแบบและลงมือส ารวจตรวจสอบโดยใช้วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสม  เลือกใช้เครื่องมือและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพที่ได้ผลเที่ยงตรงและ
ปลอดภัย  

 ❖ วิ เคราะห์และประเมินความสอดคล้องของข้อมูลที่ ได้จากการส ารวจตรวจสอบจาก
พยานหลักฐาน โดยใช้ความรู้และหลักการทางวิทยาศาสตร์ในการแปลความหมายและลงข้อสรุปและสื่อสาร
ความคิด ความรู้ จากผลการส ารวจตรวจสอบหลากหลายรูปแบบ หรือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้ผู้อ่ืน
เข้าใจได้อย่างเหมาะสม  

 ❖ แสดงถึงความสนใจ มุ่งมั่น รับผิดชอบ รอบคอบ และซื่อสัตย์ ในสิ่งที่จะเรียนรู้ มีความคิด
สร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษาตามความสนใจของตนเอง โดยใช้เครื่องมือและวิธีการที่ให้ได้ผลถูกต้อง 
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เชื่อถือได้ ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ แสดงความคิดเห็นของตนเองรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน 
และยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรู้ที่ค้นพบ เมื่อมีข้อมูลและประจักษ์พยานใหม่เพ่ิมข้ึนหรือโต้แย้งจากเดิม  

 
 ❖ ตระหนักในคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ใช้ความรู้ 

และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการด ารงชีวิต  และการประกอบอาชีพ แสดงความชื่นชม 
ยกย่อง และเคารพสิทธิในผลงานของผู้คิดค้น เข้าใจผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบของการพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร์ต่อสิ่งแวดล้อมและต่อบริบทอื่น ๆ และศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ท าโครงงานหรือสร้างชิ้นงาน 
ตามความสนใจ  

 ❖ แสดงถึงความซาบซึ้ง ห่วงใย มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ 
และความหลากหลายทางชีวภาพ 

 
4. โครงสร้ำงเวลำเรียน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
  

รำยวิชำพ้ืนฐำนและเพิ่มเติม  กลุม่สำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
  ระดับประถมศึกษำ 

         รำยวิชำพื้นฐำน  
ว ๑๑๑๐๑    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน   ๘๐  ชั่วโมง/ปี   (๒ ชั่งโมง/สัปดาห์) 
ว ๑๒๑๐๑   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน   ๘๐  ชั่วโมง/ปี   (๒ ชั่งโมง/สัปดาห์) 
ว ๑๓๑๐๑   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน   ๘๐  ชั่วโมง/ปี   (๒ ชั่งโมง/สัปดาห์) 
ว ๑๔๑๐๑   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน   ๘๐  ชั่วโมง/ปี   (๒ ชั่งโมง/สัปดาห์) 
ว ๑๕๑๐๑   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน   ๘๐  ชั่วโมง/ปี   (๒ ชั่งโมง/สัปดาห์) 
ว ๑๖๑๐๑    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน   ๘๐  ชั่วโมง/ปี   (๒ ชั่งโมง/สัปดาห์) 

 

        รำยวิชำเพิ่มเติม  - 
 

รำยวิชำพ้ืนฐำนและเพิ่มเติม  กลุม่สำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
  ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 

 

        รำยวิชำพ้ืนฐำน 

ว ๒๑๑๐๑    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี จ านวน   ๖๐  ช่ัวโมง ๑.๕  หน่วยกติ 

ว ๒๑๑๐๒   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี จ านวน   ๖๐  ช่ัวโมง ๑.๕  หน่วยกติ 

ว ๒๒๑๐๑   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี จ านวน   ๖๐  ช่ัวโมง ๑.๕  หน่วยกติ 

ว ๒๒๑๐๒   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี จ านวน   ๖๐   ช่ัวโมง ๑.๕  หน่วยกติ 

ว ๒๓๑๐๑   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี จ านวน   ๖๐   ช่ัวโมง ๑.๕  หน่วยกติ 

ว ๒๓๑๐๒ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี จ านวน   ๖๐   ช่ัวโมง ๑.๕  หน่วยกติ 
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        รำยวิชำเพ่ิมเติม ๑   
ว ๒๑๒๐๑    คอมพิวเตอร์ (Coding) จ านวน   ๒๐  ช่ัวโมง ๐.๕ หน่วยกติ 

ว ๒๑๒๐๓   คอมพิวเตอร์ (Coding) จ านวน   ๒๐  ช่ัวโมง ๐.๕ หน่วยกติ 

ว ๒๒๒๐๑   คอมพิวเตอร์ (Coding) จ านวน   ๒๐  ช่ัวโมง ๐.๕ หน่วยกติ 

ว ๒๒๒๐๓   คอมพิวเตอร์ (Coding) จ านวน   ๒๐   ช่ัวโมง ๐.๕ หน่วยกติ 

ว ๒๓๒๐๑   คอมพิวเตอร์ (Coding) จ านวน   ๒๐   ช่ัวโมง ๐.๕ หน่วยกติ 

ว ๒๓๒๐๓ คอมพิวเตอร์ (Coding) จ านวน   ๒๐   ช่ัวโมง ๐.๕ หน่วยกติ 
 

        รำยวิชำเพ่ิมเติม ๒  
ว ๒๑๒๐๒    วิทยาการค านวณ จ านวน   ๒๐  ช่ัวโมง ๐.๕ หน่วยกติ 

ว ๒๑๒๐๔   วิทยาการค านวณ จ านวน   ๒๐  ช่ัวโมง ๐.๕ หน่วยกติ 

ว ๒๒๒๐๒   วิทยาการค านวณ จ านวน   ๒๐  ช่ัวโมง ๐.๕ หน่วยกติ 

ว ๒๒๒๐๔ วิทยาการค านวณ จ านวน   ๒๐   ช่ัวโมง ๐.๕ หน่วยกติ 

ว ๒๓๒๐๒   วิทยาการค านวณ จ านวน   ๒๐   ช่ัวโมง ๐.๕ หน่วยกติ 

ว ๒๓๒๐๔ วิทยาการค านวณ จ านวน   ๒๐   ช่ัวโมง ๐.๕ หน่วยกติ 
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5. สำระ มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นปี 
 

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 
ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำงและสำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น 

 

สำระท่ี  1  วิทยำศำสตร์ชีวภำพ 
มาตรฐาน ว 1.1  เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและ 

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การ
เปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากรปัญหาและผลกระทบที่มีต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น 
ป.1 ว 1.1 ป 1/1 ระบุชื่อพืชและ

สัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณต่าง ๆ 
จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
 

- บริเวณต่าง ๆ ในท้องถิ่น เช่น 
สนามหญ้า ใต้ต้นไม้ สวนหย่อม 
แหล่งน้ า อาจพบพืชและสัตว์
หลายชนิดอาศัยอยู่   
-บริเวณท่ีแตกต่างกันอาจพบพืช
และสัตว์แตกต่างกัน เพราะ
สภาพแวดล้อมของแต่ละบริเวณ
จะมี ความเหมาะสมต่อการ
ด ารงชีวิตของพืชและสัตว์ ที่
อาศัยอยู่ในแต่ละบริเวณ เช่น 
สระน้ า มีน้ าเป็นที่อยู่ อาศัยของ
หอย ปลา สาหร่าย เป็นที่หลบภัย
และมี แหล่งอาหารของหอยและ
ปลา บริเวณต้นมะม่วงมี ต้น
มะม่วงเป็นแหล่งที่อยู่ และมี
อาหารส าหรับกระรอกและมด 
- ถ้าสภาพแวดล้อมในบริเวณที่
พืชและสัตว์อาศัยอยู่มีการ
เปลี่ยนแปลง จะมีผลต่อการ
ด ารงชีวิตของพืชและสัตว์ 

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

ว 1.1 ป ½ 
บอกสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมกับการด ารงชีวิต
ของสัตว์ในบริเวณที่อาศัยอยู่ 
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สำระท่ี  1  วิทยำศำสตร์ชีวภำพ 
มาตรฐาน ว 1.2  เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การล าเลียงสารผ่านเซลล์ความสัมพันธ์ 

ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทางานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ท างานสัมพันธ์กันรวมทั้ง
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น 
ป.1 ว 1.2 ป 1/1 ระบุชื่อ 

บรรยายลักษณะและบอก
หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกายมนุษย์ สัตว์ และ
พืช รวมทั้งบรรยายการท า
หน้าที่ร่วมกัน ของส่วน
ต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์
ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 

- มนุษย์มีส่วนต่าง ๆ ที่มีลักษณะและ
หน้าที่แตกต่างกัน เพ่ือให้เหมาะสมในการ
ด ารงชีวิต เช่น ตามีหน้าที่ ไว้มองดู โดยมี
หนังตาและขนตาเพ่ือป้องกันอันตราย
ให้กับตา หูมีหน้าที่รับฟังเสียง โดยมีใบหู
และรูหู เพื่อเป็นทางผ่านของเสียง ปากมี
หน้าที่พูด กินอาหาร มีช่องปาและมีริม
ฝีปากบนล่าง แขนและมือมีหน้าที่ยก หยิบ 
จับ มีท่อนแขนและนิ้วมือที่ขยับได้ สมอง 
มีหน้าที่ควบคุมการท างานของส่วนต่าง ๆ 
ของร่างกาย เป็นก้อนอยู่ในกะโหลกศีรษะ 
โดยส่วนต่าง ๆ ของร่างกายจะท าหน้าที่
ร่วมกันในการท ากิจกรรม ใน
ชีวิตประจ าวัน  
- สัตว์มีหลายชนิด แต่ละชนิดมีส่วนต่าง ๆ 
ที่มีลักษณะและหน้าที่แตกต่างกัน เพ่ือให้
เหมาะสม ในการด ารงชีวิต เช่น ปลามี
ครีบเป็นแผ่น ส่วนกบ เต่า แมว มีขา 4 ขา
และมีเท้า ส าหรับใช้ในการเคลื่อนที่  
- พืชมีส่วนต่าง ๆ ที่มีลักษณะและหน้าที่
แตกต่างกัน เพื่อให้เหมาะสมในการ
ด ารงชีวิตโดยทั่วไป รากมีลักษณะเรียว
ยาว และแตกแขนงเป็นรากเล็ก ๆ ท า
หน้าที่ดูดน้ า ล าต้นมีลักษณะเป็น
ทรงกระบอกตั้งตรงและมีกิ่งก้าน ท า
หน้าที่ชูกิ่งก้าน ใบ และดอก ใบมีลักษณะ
เป็นแผ่นแบน ท าหน้าที่สร้างอาหาร 
นอกจากนี้พืชหลายชนิดอาจมีดอกที่มีสี 
รูปร่างต่าง ๆ ท าหน้าที่สืบพันธุ์ รวมทั้งมี
ผลที่มีเปลือก มีเนื้อห่อหุ้มเมล็ด และมี
เมล็ดซึ่งสามารถงอกเป็นต้นใหม่ได้ 
 

- ส่วนประกอบ และ
หน้าที่ของอวัยวะ
ภายนอกของสัตว์และ
พืช ที่พบบริเวณต่าง ๆ  
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น 
ว 1.2 ป1/2ตระหนักถึง
ความส าคัญของส่วนต่าง 
ๆ ของร่างกายตนเอง โดย
การดูแลส่วนต่างๆ 
อย่างถูกต้อง ให้ปลอดภัย 
และรักษา ความสะอาดอยู่
เสมอ 

- มนุษย์ใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายในการ
ท ากิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือการด ารงชีวิต 
มนุษย์จึงควรใช้ส่วนต่าง ๆของร่างกาย
อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และรักษา ความ
สะอาดอยู่เสมอ เช่น ใช้ตามองตัวหนังสือ
ในที่ ๆ มีแสงสว่างเพียงพอ ดูแลตาให้
ปลอดภัยจากอันตราย และรักษาความ
สะอาดตาอยู่เสมอ 

- 

 
สำระท่ี 1  วิทยำศำสตร์ชีวภำพ 
มาตรฐาน ว 1.3  เข้าใจกระบวนการและความส าคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม  

การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและ
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น 
- - - - 

 
 

สำระท่ี 2  วิทยำศำสตร์กำยภำพ 
มาตรฐาน ว 2.1  เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับ 

โครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะ
ของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น 
ป.1 ว 2.1 ป 1/1อธิบายสมบัติ

ที่สังเกตได้ของวัสดุที่ใช้ท า
วัตถุซึ่งท าจากวัสดุชนิด
เดียว หรือหลายชนิด
ประกอบกันโดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์  

-วัสดุที่ใช้ท าวัตถุที่เป็นของเล่น ของใช้ 
มีหลายชนิด เช่น ผ้า แก้ว พลาสติก 
ยาง ไม้ อิฐ หิน กระดาษ โลหะ วัสดุ
แต่ละชนิดมีสมบัติที่สังเกตได้ต่าง ๆ 
เช่น สี นุ่ม แข็ง ขรุขระ เรียบ ใส ขุ่น 
ยืดหดได้ บิดงอได้  
- สมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุแต่ชนิดอาจ
เหมือนกัน ซึ่งสามารถน ามาใช้เป็น
เกณฑ์ในการจัดกลุ่มวัสดุได้  
วัสดุบางอย่างสามารถน ามาประกอบ
กันเพ่ือท าเป็นวัตถุต่าง ๆ เช่น ผ้าและ
กระดุม ใช้ท าเสื้อ ไม้และโลหะ ใช้ท า
กระทะ 

-วัสดุที่ใช้ท าอุปกรณ์และ
เครื่องมือที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
หรืออาชีพต่าง ๆ  
 

ว 2.1 ป 1/2ระบุชนิดของ
วัสดุและจัดกลุ่มวัสดุตาม
สมบัติที่สังเกตได้ 
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สำระท่ี 2  วิทยำศำสตร์กำยภำพ 
มาตรฐาน ว 2.2  เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจ าวัน ผลของแรงที่กระท าต่อวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่ 
  แบบต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น 
- - - - 

 
สำระท่ี 2  วิทยำศำสตร์กำยภำพ 
มาตรฐาน ว 2.3  เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ 

ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจาวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น 
ป.1 ว 2.3 ป 1/1บรรยายการเกิด

เสียงและทิศทาง การเคลื่อนที่
ของเสียงจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

-เสียงเกิดจากการสั่นของวัตถุ วัตถุ
ที่ท าให้เกิดเสียงเป็นแหล่งก าเนิด
เสียงซึ่งมีทั้งแหล่งก าเนิดเสียงตาม
ธรรมชาติและแหล่งก าเนิดเสียงที่
มนุษย์สร้างขึ้น เสียงเคลื่อนที่ออก
จากแหล่งก าเนิดเสียงทุกทิศทาง 

 

 

สำระท่ี 3  วิทยำศำสตร์โลก และอวกำศ 
มาตรฐาน ว 3.1  เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี ดาว 

ฤกษ์ และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น 
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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สำระท่ี 3  วิทยำศำสตร์โลก และอวกำศ 
มาตรฐาน ว 3.2  เข้าใจองค์ประกอบ และความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก 

และบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลกรวมทั้ง
ผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม   

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น 
ป.1 ว 3.2 ป 1/1อธิบายลักษณะ

ภายนอกของหิน จาก
ลักษณะเฉพาะตัวที่สังเกตได้ 

-หินที่อยู่ในธรรมช าติมีลักษณะ
ภายนอกเฉพาตัว ที่สังเกตได้ เช่น สี 
ลวดลาย น้ าหนัก ความแข็ง และเนื้อ
หิน 

-ลักษณะของหินที่พบ
บริเวณโรงเรียน ในชุมชน 
และแหล่งต่าง ๆ ในท้องถิ่น 
/จังหวัด 

 
สำระท่ี 4  เทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว 4.1  เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศาสตร์อ่ืน ๆ เพ่ือ
แก้ปัญหา หรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
เลือกใช้ 
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น 
- - - - 

 

สำระท่ี 4  เทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว 4.2  เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและ 
  เป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทางาน และ 

การแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง สำระกำรเรียนรู้
ท้องถิ่น 

ป.1 ว 4.2 ป 1/1แก้ปัญหาอย่างง่าย
โดยใช้การลองผิดลองถูก การ
เปรียบเทียบ 

- การแก้ปัญหาให้ประสบความส าเร็จท าได้
โดยใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหา 
 - ปัญหาอย่างง่าย เช่น เกมเขาวงกต เกมหา
จุดแตกต่างของภาพการจัดหนังสือใส่กระเป๋า 

- 

ว 4.2 ป 1/2 แสดงล าดับขั้นตอน
การท างาน หรือ การแก้ปัญหา
อย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ 
หรือข้อความ 

- การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาท าได้โดย
การเขียน บอกเล่า วาดภาพ หรือใช้
สัญลักษณ์  
- ปัญหาอย่างง่าย เช่น เกมเขาวงกต เกมหา
จุดแตกต่างของภาพ การจัดหนังสือใส่กระเป๋า 

- 

ว 4.2 ป 1/3 เขียนโปรแกรม
อย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือ
สื่อ 

- การเขียนโปรแกรมเป็นการสร้างล าดับของ
ค าสั่ง ให้คอมพิวเตอร์ท างาน 
 - ตัวอย่างโปรแกรม เช่น เขียนโปรแกรมสั่ง
ให้ ตัวละครย้ายต าแหน่ง ย่อขยายขนาด 
เปลี่ยนรูปร่าง 

- 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำรเรียนรู้

ท้องถิ่น 
 
- ซอฟต์แวร์ หรือสื่อที่ใช้ในการเขียน
โปรแกรม เช่น ใช้บัตรค าสั่งแสดงการเขียน
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
จัดเก็บ การเรียกใช้ไฟล์ ท าได้ในโปรแกรม 
เช่น โปรแกรมประมวลค า โปรแกรมกราฟิก 
โปรแกรมน าเสนอ  
-การสร้างและจัดเก็บไฟล์อย่างเป็นระบบจะ
ท าให้เรียกใช้ ค้นห าข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว 

- 

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

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

- 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
  

ว 11101 วิทยำศำสตร์       กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1                          เวลำ 80 ชั่วโมง 

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

ระบุชื่อพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณต่าง ๆ จากข้อมูลที่รวบรวมได้ บอกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
กับการด ารงชีวิตของสัตว์ในบริเวณที่อาศัยอยู่ ระบุชื่อ บรรยายลักษณะและบอกหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกายมนุษย์ สัตว์ และพืช รวมทั้งบรรยายการท าหน้าที่ร่วมกันของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ในการท า
กิจกรรมต่าง ๆ จากข้อมูลที่รวบรวมได้ ตระหนักถึงความส าคัญของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายตนเอง โดยการ
ดูแลส่วนต่าง ๆ อย่างถูกต้อง ให้ปลอดภัย และรักษาความสะอาดอยู่เสมอ  

อธิบายสมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุที่ใช้ท าวัตถุซึ่งท าจากวัสดุชนิดเดียวหรือหลายชนิดประกอบกันโดย
ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ระบุชนิดของวัสดุและจัดกลุ่มวัสดุตามสมบัติที่สังเกตได้ บรรยายการเกิดเสียงและ
ทิศทาง  การเคลื่อนที่ของเสียงจากหลักฐานเชิงประจักษ์  

ระบุดาวที่ปรากฏบนท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืนจากข้อมูลที่รวบรวมได้ อธิบายสาเหตุที่มองไม่
เห็นดวงดาวส่วนใหญ่ในเวลากลางวันจากหลักฐานเชิงประจักษ์ อธิบายลักษณะภายนอกของหินจากลักษณะ
เฉพาะตัวที่สังเกตได้  

แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้การลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบ แสดงล าดับขั้นตอนการท างานหรือการ
แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ 
ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกัน ดูแลรักษาอุปกรณ์เบื้องต้น ใช้งานอย่างเหมาะสม 
 
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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โครงสร้ำงรำยวิชำ 
รำยวิชำ วิทยำศำสตร์ 1                                                ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 
รหัสวิชำ  ว 11101                                                       เวลำ  80  ชั่วโมง / ปี 

ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ 
มำตรฐำน/

ตัวช้ีวัด 
เนื้อหำ 

จ ำนวน
(ชั่วโมง) 

น้ ำหนัก
คะแนน 

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

-พืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณต่างๆ 
-สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการด ารงชีวิตของสัตว์
ในบริเวณท่ีอาศัยอยู่ 

12 10 

2. พืชและสัตว์ใน
ท้องถิ่น 

ว 1.2 ป1/1 
 
 
 
ว 1.2 ป1/2 

-ลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆ ของร่างกาย
มนุษย์ สัตว์และพืช 
-การท าหน้าที่ร่วมกันของส่วนต่างๆของร่างกาย
มนุษย์ในการท ากิจกรรมต่างๆ 
-ความส าคัญของส่วนต่างๆของร่างกายตนเอง และ
การดูแลส่วนต่างๆอย่างถูกต้องให้ปลอดภัย 

12 10 

3. วัสดุและการเกิด
เสียง 

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

-สมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุที่ใช้ท าวัตถุ ซึ่งท าจากวัสดุ
ชนิดเดียวหรือหลายชนิดประกอบกัน 
-ชนิดของวัสดุและจัดกลุ่มวัสดุตามสมบัติที่สังเกตได้ 
-การเกิดเสียงและทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียง 

18 10 

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

-ดาวที่ปรากฏบนท้องฟ้าในเวลากลางวันและ
กลางคืน 
-สาเหตุที่มองไม่เห็นดาวส่วนใหญ่ในเวลากลางวัน 
-ลักษณะภายนอกของหิน 

18 10 

5. วิทยาการค านวณ  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 
การเปรียบเทียบ 
-ขั้นตอนการท างานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดย
ใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ 
-การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์  
หรือสื่อ 
-การใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูล 
-การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย และ
ดูแลรักษาอุปกรณ์เบื้องต้น 

18 20 

รวม 15   60 
คะแนนระหว่ำงเรียน 78 60 
คะแนนสอบกลำงปี 1 10 
คะแนนสอบปลำยปี 1 30 

รวมคะแนนทั้งปี 80 100 
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ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  2 
ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำงและสำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น 

 

สำระท่ี  1  วิทยำศำสตร์ชีวภำพ 
มาตรฐาน ว 1.1  เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและ 

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การ
เปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากรปัญหาและผลกระทบที่มีต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น 
- - - - 

 

สำระท่ี  1  วิทยำศำสตร์ชีวภำพ 
มาตรฐาน ว 1.2  ข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การล าเลียงสารผ่านเซลล์ความสัมพันธ์ 

ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ท างานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ท างานสัมพันธ์กันรวมทั้ง
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง สำระกำร
เรียนรู้ท้องถิ่น 

ป.2 ว 1.2 ป 2/1 ระบุว่าพืช
ต้องการแสงและน้ าเพ่ือ
การเจริญ เติบโต โดยใช้
ข้อมลูจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

- พืชต้องการน้ า แสง เพื่อการเจริญเติบโต 
 
 
 
 
 

- พืชจากแหล่ง
ต่าง ๆ ใน
ท้องถิ่น 

 

ว 1.2 ป 2/2 ตระหนัก
ถึงความจ าเป็นที่พืชต้อง
ได้รับน้ าและแสงเพื่อ
การเจริญเติบโต โดย
ดูแลพืชให้ได้ รับสิ่ง
ดังกล่าวอย่างเหมาะสม 
ว 1.2 ป 2/3 สร้าง
แบบจ าลองที่
บรรยายวัฏจักรชีวิตของ
พืชดอก 

- พืชดอกเม่ือเจริญเติบโตและมีดอก ดอกจะมี การสืบพันธุ์
เปลี่ยนแปลงไปเป็นผล ภายในผลมีเมล็ด เมื่อเมล็ดงอก ต้นอ่อน
ที่อยู่ภายในเมล็ดจะเจริญ เติบโตเป็นพืชต้นใหม่ พืชต้นใหม่จะ
เจริญเติบโต ออกดอกเพ่ือสืบพันธุ์มีผลต่อไปได้อีกหมุนเวียน
ต่อเนื่องเป็นวัฏจักรชีวิตของพืชดอก 
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สำระท่ี  1  วิทยำศำสตร์ชีวภำพ 
มาตรฐาน ว  1.3  เข้าใจกระบวนการและความส าคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม  
                       การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและ 
                       วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง สำระกำร
เรียนรู้
ท้องถิ่น 

ป.
2 

ว 1.3 ป 2/1
เปรียบเทียบ
ลักษณะของ
สิ่งมีชีวิตและ
สิ่งไม่มีชีวิต 
จากข้อมูลที่
รวบรวมได้ 

- สิ่งที่อยู่รอบตัวเรามีทั้งท่ีเป็นสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต สิ่งมีชีวิตต้องการอาหาร มี
การหายใจ เจริญเติบโต ขับถ่าย เคลื่อนไหว ตอบสนองต่อสิ่งเร้า และสืบพันธุ์ได้ลูก
ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่ ส่วนสิ่งไม่มีชีวิตจะไม่มีลักษณะดังกล่าว 

-สิ่งมีชีวิต 
และ
สิ่งไม่มีชีวิต
ในท้องถิ่น 
บริเวณต่าง 
ๆ  

 

สำระท่ี 2  วิทยำศำสตร์กำยภำพ 
มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับ 

โครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะ
ของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำรเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ป.2 ว 2.1 ป 2/1 เปรียบเทียบ

สมบัติการดูดซับน้ าของวัสดุโดย
ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และ
ระบุการน าสมบัติการดูดซับน้ า
ของวัสดุไปประยุกต์ใช้ ในการ
ท าวัตถุในชีวิตประจ าวัน 

- วัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติการดูดซับน้ า
แตกต่างกนั จึงน าไปท าวัตถุเพ่ือใช้
ประโยชน์ได้แตกต่างกัน เช่น ใช้ผ้ าที่ดูด
ซับน้ าได้มากท าผ้ าเช็ดตัว ใช้พลาสติก ซึ่ง
ไม่ดูดซับน้ าท าร่ม 

- 

ว 2.1 ป 2/2 อธิบายสมบัติที่
สังเกตได้ของวัสดุที่เกิดจากการ
น าวัสดุมาผสมกัน โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

-  วัสดุบางอย่างสามาถน ามาผสมกันซึ่งท า
ให้ได้สมบัติที่เหมาะสมเพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ตามต้องการ เช่น แป้งผสม
น้ าตาลและน้ ากะทิ ใช้ท าขนมไทย ปูน
ปลาสเตอร์ผสมเยื่อกระดาษใช้ท ากระปุก
ออมสิน ปูนผสมหิน ทราย และน้ าใช้ท า
คอนกรีต 
 

- 

ว 2.1 ป 2/3 เปรียบเทียบ
สมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุ เพื่อ
น ามาท าเป็นวัตถุในการใช้งาน

- การน าวัสดุมาท าเป็นวัตถุในการใช้งาน 
ตามวัตถุประสงค์ข้ึนอยู่กับสมบัติของวัสดุ 
วัสดุที่ใช้แล้วอาจน ากลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำรเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ตามวัตถุประสงค์ และอธิบาย
การน าวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้
ใหม่โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 

กระดาษใช้แล้ว อาจน ามาท าเป็นจรวด
กระดาษ ดอกไม้ประดิษฐ์ ถุงใส่ของ เป็น
ต้น  

ป.2 ว 2.1 ป 2/4ตระหนักถึง
ประโยชน์ของการน าวัสดุที่ใช้
แล้วกลับมาใช้ใหม่ โดยการน า
วัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ 

 - วัสดุในท้องถิ่นที่
สามารถน ามาใช้
ประโยชน์ได้ 

 

สำระท่ี 2  วิทยำศำสตร์กำยภำพ 
มาตรฐาน ว 2.2  เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจาวัน ผลของแรงที่กระท าต่อวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่ 

แบบต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์    
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ป.2 ว 2.2 ป 2/1 ทดลองและอธิบาย

แรงที่เกิดจากแม่เหล็ก          
- แม่เหล็กมีแรงดึงดูดหรือผลักระหว่าง
แท่งแม่เหล็ก  รอบแท่งแม่เหล็กมี
สนามแม่เหล็กและสามารถดึงดูดวัตถุท่ี
ท าด้วยสารแม่เหล็ก 

- 

ว 2.2 ป 2/2 อธิบายการน า
แม่เหล็กมาใช้ประโยชน์              

- แม่เหล็กมีประโยชน์ในการท าของ
เล่น ของใช้ และน าไปแยกสาร
แม่เหล็กออกจากวัตถุอ่ืนได้ 

- 

ว 2.2 ป 2/3 ทดลองและอธิบาย
แรงไฟฟ้าที่เกิดจากการถูวัตถุบาง
ชนิด  
 

- เมื่อถูวัตถุบางชนิดแล้วน าเข้าใกล้กัน              
จะดึงดูดหรือผลักกันได้ แรงที่เกิดข้ึนนี้
เรียกว่าแรงไฟฟ้า และวัตถุนั้นจะดึงดูด
วัตถุเบา ๆได้ 

- 

 

สำระท่ี 2  วิทยำศำสตร์กำยภำพ 
มาตรฐาน ว 2.3  เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ 

ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจ าวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่ 
เกี่ยวข้องกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำรเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ป.2 ว 2.3 ป 2/1 บรรยาย

แนวการเคลื่อนที่ของ
แสงจากแหล่งก าเนิดแสง 
และอธิบายการมองเห็น
วัตถุจากหลักฐานเชิง

- แสงเคลื่อนที่จากแหล่งก าเนิดแสงทุกทิศทาง
เป็นแนวตรง เมื่อมีแสงจากวัตถุมาเข้าตาจะท าให้
มองเห็นวัตถุนั้น การมองเห็นวัตถุท่ีเป็น
แหล่งก าเนิดแสง แสงจากวัตถุนั้นจะเข้าสู่ตา
โดยตรงส่วนการมองเห็นวัตถุที่ไม่ใช่แหล่งก าเนิด
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำรเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ประจักษ์ 

 
แสง 
ต้องมีแสงจากแหล่งก าเนิดแสงไป 

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

กระทบวัตถุแล้วสะท้อนเข้าตา ถ้ามีแสงที่สว่าง 
มาก ๆ เข้าสู่ตาอาจเกิดอันตรายต่อตาได้ จึงต้อง
หลีกเลี่ยงการมองหรือใช้แผ่นกรองแสงที่มี
คุณภาพเมื่อจ าเป็น และต้องจัดความสว่างให้
เหมาะสมกับ การท ากิจกรรมต่าง ๆ เช่น การ
อ่านหนังสือ การดูจอโทรทัศน์ การใช้โทรศัพท์ 
เคลื่อนทีแ่ละแท็บเล็ต 

 

 

สำระท่ี 3  วิทยำศำสตร์โลก และอวกำศ 
มาตรฐาน ว 3.1  เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซีดาวฤกษ์  

และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีอวกาศ  
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น 
- - - - 

 

สำระท่ี 3  วิทยำศำสตร์โลก และอวกำศ 
มาตรฐาน ว 3.2  เข้าใจองค์ประกอบ และความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก 

และบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลกรวมทั้ง
ผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม    
 

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

ของดิน และจ าแนกชนิดของดิน
โดยใช้ลักษณะเนื้อดินและการ
จับตัวเป็นเกณฑ์ 

- ดินประกอบด้วยเศษหิน ซากพืช
ซากสัตว์ผสมอยู่ในเนื้อดิน มีอากาศ
และน้ าแทรกอยู่ตามช่องว่าง ในเนื้อ
ดิน ดินจ าแนกเป็น ดินร่วน ดิน
เหนียว และ ดินทราย ตามลักษณะ
เนื้อดินและการจับตัวของดินซึ่งมีผล
ต่อการอุ้มน้ าที่แตกต่างกัน  
- ดินแต่ละชนิดน าไปใช้ประโยชน์ได้
แตกต่างกัน ตามลักษณะและสมบัติ
ของดิน 

- ลักษณะของดินจากแหล่ง
ต่าง ๆ   
- ดินในท้องถิ่น และการ
น าไปใช้ประโยชน์  

ว 2.3 ป 2/2อธิบายการใช้
ประโยชน์จากดิน จากข้อมูลที่
รวบรวมได้ 
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สำระท่ี 4  เทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว 4.1 เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศาสตร์อ่ืน ๆ เพ่ือ
แก้ปัญหา หรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น 
- - - - 

 
สำระท่ี 4  เทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว 4.2  เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็น 

ระบบใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การท างาน และการแก้ปัญหาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำรเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ป.2 ว 4.2 ป 2/1 แสดงล าดับขั้นตอน

การท างาน หรือ การแก้ปัญหา
อย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ 
หรือข้อความ 

- การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาท าได้โดยการ
เขียน บอกเล่า วาดภาพ หรือใช้สัญลักษณ์  
- ปัญหาอย่างง่าย เช่น เกมตัวต่อ  
6-12 ชิ้น การแต่งตัวมาโรงเรียน 

- 

ว 4.2 ป 2/2 เขียนโปรแกรม
อย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือ
สื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดของ
โปรแกรม 

- ตัวอย่างโปรแกรม เช่น เขียนโปรแกรมสั่งให้ 
ตัวละครท างานตามท่ีต้องการ และตรวจสอบ
ข้อผิดพลาด ปรับแก้ไขให้ได้ผลลัพธ์ตามท่ี
ก าหนด  
- การตรวจหาข้อผิดพลาดท าได้โดยตรวจสอบ
ค าสั่งที่แจ้งข้อผิดพลาด หรือหากผลลัพธ์ไม่
เป็นไปตามที่ต้องการให้ตรวจสอบการท างานที
ละค าสั่ง 
 ซอฟต์แวร์ หรือสื่อที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม 
เช่น ใช้บัตรค าสั่งแสดงการเขียนโปรแกรม, 
Code.org 

 

ว 4.2 ป 2/3 ใช้เทคโนโลยีในการ
สร้าง จัดหมวดหมู่ ค้นหา จัดเก็บ 
เรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ 

-  การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น เช่น การเข้า
และออกจากโปรแกรม การสร้างไฟล์ การ
จัดเก็บ การเรียกใช้ไฟล์ กรแก้ไขตกแต่งเอกสาร 
ท าได้ ในโปรแกรม เช่น โปรแกรมประมวลค า 
โปรแกรมกราฟิก โปรแกรมน าเสนอ  
- การสร้าง คัดลอก ย้าย ลบ เปลี่ยนชื่อ จัด
หมวดหมู่ไฟล์และโฟลเดอร์อย่างเป็นระบบจะ
ท าให้เรียกใช้ ค้นห าข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำรเรียนรู้

ท้องถิ่น 
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
ผู้เกี่ยวข้องเมื่อต้องการ ความช่วยเหลือเกี่ยวกับ
การใช้งาน 
- ข้อปฏิบัติในการใช้งานและการดูแลรักษา
อุปกรณ์ เช่น ไม่ขีดเขียนบนอุปกรณ์ ท าความ
สะอาด ใช้อุปกรณ์อย่างถูกวิธี  
- การใช้งานอย่างเหมาะสม เช่น จัดท่านั่งให้
ถูกต้อง การพักสายตาเมื่อใช้อุปกรณ์เป็น
เวลานาน ระมัดระวังอุบัติเหตุจากการใช้งาน 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
  

ว 12101 วิทยำศำสตร์           กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 2           เวลำ    80  ชั่วโมง 
............................................................................................................................. ................................................. 
  

ระบุว่าพืชต้องการแสงและน้ า เพ่ือการเจริญเติบโต โดยใช้ข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ ตระหนัก
ถึงความจ าเป็นที่พืชต้องการได้รับน้ าและแสงเพ่ือการเจริญเติบโต  โดยดูแลพืชให้ได้รับสิ่งดังกล่าวอย่าง
เหมาะสม สร้างแบบจ าลองที่บรรยายวัฏจักรชีวิตของพืชดอก เปรียบเทียบลักษณะสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตจาก
ข้อมูลที่รวบรวมได้  

เปรียบเทียบสมบัติการดูดซับน้ าของวัสดุโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และระบุการน าสมบัติการดูด
ซับน้ าของวัสดุไปประยุกต์ใช้ในการท าวัตถุในชีวิตประจ าวัน อธิบายสมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุที่เกิดจากการน าวัสดุ
มาผสมกันโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ เปรียบเทียบสมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุ เพ่ือน ามาท าเป็นวัตถุในการใช้งาน
ตามวัตถุประสงค์ และอธิบายการน าวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ตระหนักถึง
ประโยชน์ของการน าวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ โดยการน าวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่  

บรรยายแนวการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งก าเนิดแสง และอธิบายการมองเห็นวัตถุจากหลักฐานเชิง
ประจักษ ์ตระหนักในการเห็นคุณค่าของความรู้ของการมองเห็นโดยเสนอแนะแนวทางการป้องกันอันตรายจาก
การมองเห็นวัตถุในที่มีแสงสว่างไม่เหมาะสม  

ระบุส่วนประกอบของดิน และจ าแนกชนิดของดินโดยใช้ลักษณะเนื้อดินและการจับตัวเป็นเกณฑ์ 
อธิบายการใช้ประโยชน์จากดินจากข้อมูลที่รวบรวมได้ 

 แสดงล าดับขั้นตอนการท างานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ 
เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม ใช้เทคโนโลยีในการ
สร้าง จัดหมวดหมู่ ค้นหา จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ปฏิบัติ
ตามข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกัน ดูแลรักษาอุปกรณ์เบื้องต้น ใช้งานอย่างเหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวัด  
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   ตัวช้ีวัด 
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โครงสร้ำงรำยวิชำ 
รำยวิชำ วิทยำศำสตร์ 2                                                ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 2 
รหัสวิชำ  ว12101                                                       เวลำ  80  ชั่วโมง / ปี 

 
 

 
 
 

ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ 
มำตรฐำน/

ตัวช้ีวัด 
เนื้อหำ 

จ ำนวน
(ชั่วโมง) 

น้ ำหนัก
คะแนน 

1. วัฏจักรชีวิตของพืช
ดอก 

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

-พืชต้องการแสงและน้ าเพื่อการเจริญเติบโต 
-ความจ าเป็นที่พืชต้องได้รับน้ าและแสงเพ่ือ
การเจริญเติบโต 
-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 

-สมบัติการดูดซับน้ าของวัสดุ และการน า
สมบัติการดูดซับน้ าของวัสดุไปประยุกต์ใช้
ในการท าวัตถุในชีวิตประจ าวัน 
-สมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุที่เกิดจากการน า
วัสดุมาผสมกัน 
-สมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุเพ่ือน ามาท าเป็น
วัตถุในการใช้งาน และการน าวัสดุที่ใช้แล้ว
กลับมาใช้ใหม่ 
-ประโยชน์ของการน าวัสดุที่ใช้แล้วกลับมา
ใช้ใหม่ 

18 15 

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

แสงและการเคลื่อนที่ของแสงจาก
แหล่งก าเนิดแสง  
-การมองเห็นวัตถุและอันตรายจากการมอง
วัตถุท่ีอยู่ในบริเวณท่ีมีแสงสว่างไม่เหมาะสม 

10 8 

5. ดิน ว 3.2 ป2/1  
 
ว 3.2 ป2/2 

-ส่วนประกอบของดิน และจ าแนกชนิดของ
ดินโดยใช้ลักษณะเนื้อดินและการจับตัวเป็น
เกณฑ์ 
-การใช้ประโยชน์จากดิน 
 
 
 

10 8 
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ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ 
มำตรฐำน/

ตัวช้ีวัด 
เนื้อหำ 

จ ำนวน
(ชั่วโมง) 

น้ ำหนัก
คะแนน 

6. วิทยาการค านวณ  ว 4.2 ป2/1  
 
ว 4.2 ป2/2  
 
ว 4.2 ป2/3  
 
ว 4.2 ป/4    
 

-ขั้นตอนการท างานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่าย
โดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ 
-การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์ 
หรือสื่อ 
-การใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดหมวดหมู่ 
ค้นหา จัดเก็บ และเรียกใช้ข้อมูล 
-การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 
และดูแลรักษาอุปกรณ์เบื้องต้น 

18 10 

รวม 15   60 
คะแนนระหว่ำงเรียน 78 60 

คะแนนสอบกลำงปี 1 10 
คะแนนสอบปลำยปี 1 30 

รวมคะแนนทั้งปี 80 100 
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ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  3 
ตัวช้ีวัด  สำระกำรเรียนรู้แกนกลำงและสำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น 

 

สำระท่ี  1  วิทยำศำสตร์ชีวภำพ 
มาตรฐาน ว 1.1  เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและ 

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การ
เปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากรปัญหาและผลกระทบที่มีต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น 
- - - - 

 

สำระท่ี  1  วิทยำศำสตร์ชีวภำพ 
มาตรฐาน ว 1.2  เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต การล าเลียงสารผ่านเซลล์ความสัมพันธ์
ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ท างานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง 
และหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทางานสัมพันธ์กันรวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น 
ป.3 ว 1.2 ป 3/1 บรรยายสิ่งที่จ าเป็น

ต่อการด ารงชีวิต และการ
เจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์ 
โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ 

- มนุษย์และสัตว์ต้องการอาหาร น้ า 
และอากาศ เพ่ือการด ารงชีวิตและ
การเจริญเติบโต 

- การด ารงชีวิตและการ
เจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต
ในท้องถิ่น  

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

- อาหารช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและ
เจริญเติบโต น้ าช่วยให้ร่างกาย
ท างานได้อย่างปกติ อากาศใช้ ใน
การหายใจ 

- 

ว 1.2 ป 3/3 สร้างแบบจ าลองที่
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 โดยไม่ท าให้วัฏจักร
ชีวิตของสัตว์เปลี่ยนแปลง 

- 

 



28 
 

สำระท่ี 1 วิทยำศำสตร์ชีวภำพ 
มาตรฐาน ว 1.3  เข้าใจกระบวนการและความส าคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม  

การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและ
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำรเรียนรู้

ท้องถิ่น 
- - - - 

 

สำระท่ี 2  วิทยำศำสตร์กำยภำพ 
มาตรฐาน ว 2.1  เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับ 

โครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะ
ของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำรเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ป.3 ว 2.1 ป 3/1อธิบายว่าวัตถุ

ประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนย่อย ๆ ซึ่ง
สามารถแยกออกจากกันได้และ
ประกอบกันเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้ โดย
ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 

- วัตถุอาจท าจากชิ้นส่วนย่อย ๆ  
ซ่ึงแต่ละชิ้นมีลักษณะเหมือนกันมาประกอบ
เข้าด้วยกัน เมื่อแยกชิ้นส่วนย่อย ๆ แต่ละ
ชิ้นของวัตถุออกจากกัน สามารถน าชิ้นส่วน
เหล่านั้นมาประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้ เช่น 
ก าแพงบ้านมีก้อนอิฐหลาย ๆ ก้อน 
ประกอบเข้าด้วยกัน และสามารถน าก้อนอิฐ
จาก าแพงบ้านมาประกอบเป็นพื้นทางเดิน
ได้ 

- 

ว 2.1 ป 3/2 อธิบายการ
เปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อท าให้ร้อน
ขึ้นหรือท าให้เย็นลง โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

- เมื่อให้ความร้อนหรือท าให้วัสดุร้อนขึ้น 
และเม่ือ ลดความร้อนหรือท าให้วัสดุเย็นลง 
วัสดุจะเกิด การเปลี่ยนแปลงได้ เช่น สี
เปลี่ยน รูปร่างเปลี่ยน 

- 

ว 2.2 ป 3/1 ระบุผลของแรงที่มีต่อ
การเปลี่ยนแปลง การเคลื่อนที่ของ
วัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 

- การดึง หรือการผลัก เป็นการออกแรง
กระท าต่อวัตถุ แรงมีผลต่อการเคลื่อนที่ของ
วัตถุ แรงอาจท าให้วัตถุเกิดการเคลื่อนที่โดย
เปลี่ยนต าแหน่งจากที่หนึ่ง ไปยังอีกที่หนึ่ง - 
- การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ 
ได้แก่ วัตถุที่อยู่นิ่งเปลี่ยนเป็นเคลื่อนที่ วัตถุ
ที่ก าลังเคลื่อนที่เปลี่ยนเป็นเคลื่อนที่เร็วขึ้น
หรือช้ าลงหรือหยุดนิ่ง หรือเปลี่ยนทิศ
ทางการเคลื่อนที่ 

 



29 
 

สำระท่ี 2  วิทยำศำสตร์กำยภำพ 
มาตรฐาน ว 2.2  เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจ าวัน ผลของแรงที่กระทาต่อวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่ 
  แบบต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำร

เรียนรู้ท้องถิ่น 
ป.3 ว 2.2 ป 3/1 ระบุผลของ

แรงที่มีต่อการ
เปลี่ยนแปลง การ
เคลื่อนที่ของวัตถุจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

- การดึง หรือการผลัก เป็นการออกแรงกระท าต่อวัตถุ แรง
มีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุ แรงอาจท าให้วัตถุเกิดการ
เคลื่อนที่โดยเปลี่ยนต าแหน่งจากท่ีหนึ่ง ไปยังอีกท่ีหนึ่ง - - 
การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ ได้แก่ วัตถุที่อยู่นิ่ง
เปลี่ยนเป็นเคลื่อนที่ วัตถุที่ก าลังเคลื่อนที่เปลี่ยนเป็น
เคลื่อนที่เร็วขึ้นหรือช้ าลงหรือหยุดนิ่ง หรือเปลี่ยนทิศ
ทางการเคลื่อนที่ 

- 

ว 2.2 ป 3/2เปรียบเทียบ
และยกตัวอย่างแรงสัมผัส
และแรงไม่สัมผัสที่มีผล
ต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุ 
โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

การดึงหรือการผลักเป็นการออกแรงที่เกิดจากวัตถุหนึ่ง
กระท ากับอีกวัตถุหนึ่ง โดยวัตถุท้ังสองอาจสัมผัสหรือไม่ต้อง
สัมผัสกัน เช่น การออกแรงโดยใช้มือดึงหรือการผลักโต๊ะให้
เคลื่อนที่เป็นการออกแรงที่วัตถุต้องสัมผัสกัน แรงนี้จึงเป็น
แรงสัมผัส ส่วนการที่แม่เหล็กดึงดูดหรือผลักระหว่าง
แม่เหล็กเป็นแรงที่เกิดขึ้นโดยแม่เหล็กไม่จ าเป็นต้องสัมผัส
กัน แรงแม่เหล็กนี้จึงเป็นแรงไม่สัมผัส 

 

ว 2.2 ป 3/3 จ าแนกวัตถุ
โดยใช้การดึงดูดกับ
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
ผลที่เกิดขึ้นระหว่าง
ขั้วแม่เหล็กเมื่อน ามาเข้า
ใกล้กันจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ 
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สำระท่ี 2  วิทยำศำสตร์กำยภำพ 
มาตรฐาน ว 2.3  เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ 

ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจ าวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ชั้น ตัวชี้วัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำรเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ป.3 ว 2.3 ป 3/1 ยกตัวอย่าง

การเปลี่ยนพลังงานหนึ่งไป
เป็นอีกพลังงานหนึ่งจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

- พลังงานเป็นปริมาณท่ีแสดงถึงความสามารถ ใน
การท างาน 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
ท างานของเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้าและระบุแหล่ง
พลังงานในการผลิตไฟฟ้า 
จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 

- ไฟฟ้าผลิตจากเครื่องก าเนิดไฟฟ้าซึ่งใช้พลังงาน
จากแหล่งพลังงานธรรมชาติหลายแหล่ง เช่น 
พลังงานจากลม พลังงานจากน้ า พลังงานจากแก๊ส
ธรรมช าติ 

- 

 ว 2.3 ป 3/3 ตระหนักใน
ประโยชน์และโทษของไฟฟ้า 
โดยน าเสนอวิธีการใช้ไฟฟ้า
อย่างประหยัด และ
ปลอดภัย 

- พลังงานไฟฟ้ามีความส าคัญต่อชีวิตประจ าวัน 
การใช้ไฟฟ้านอกจากต้องใช้อย่างถูกวิธี ประหยัด 
และคุ้มค่าแล้ว ยังต้องค านึงถึงความปลอดภัยด้วย 

- 
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สำระท่ี 3  วิทยำศำสตร์โลก และอวกำศ 
มาตรฐาน ว 3.1  เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซีดาวฤกษ์  
                      และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะท่ีส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและการประยุกต์ใช้ 
                      เทคโนโลยอีวกาศ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำรเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ป.3 ว 3.1 ป 3/1อธิบายแบบรูปเส้นทาง

การข้ึนและตก ของดวงอาทิตย์โดย
ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 

- คนบนโลกมองเห็นดวงอาทิตย์
ปรากฏขึ้นทางด้านหนึ่งและตกทางอีก
ด้านหนึ่งทุกวัน หมุนเวียนเป็นแบบรูป
ซ้ า ๆ  
- โลกกลมและหมุนรอบตัวเองขณะ 
โคจรรอบดวงอาทิตย์ ท าให้บริเวณของ
โลกได้รับแสงอาทิตย์ไม่พร้อมกัน โลก
ด้านที่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์จะเป็น
กลางวัน ส่วนด้านตรงข้ามที่ไม่ได้รับ
แสงจะเป็นกลางคืน นอกจากนี้คนบน
โลกจะมองเห็นดวงอาทิตย์ปรากฏขึ้น
ทางด้านหนึ่งซึ่งก าหนดให้เป็นทิศ
ตะวันออก และมองเห็นดวงอาทิตย์ตก
ทางอีกด้านหนึ่ง ซึ่งก าหนดให้เป็นทิศ
ตะวันตก และเมื่อให้ด้านขวามืออยู่
ทางทิศตะวันออก ด้านซ้ายมืออยู่ทาง
ทิศตะวันตก ด้านหน้าจะเป็นทิศเหนือ 
และด้านหลังจะเป็นทิศใต้  
- ในเวลากลางวันโลกจะได้รับพลังงาน
แสงและพลังงานความร้อนจากดวง
อาทิตย์ ท าให้สิ่งมีชีวิตด ารงชีวิตอยู่ได้ 

- 
- 

ว 3.1 ป 3/2 อธิบายสาเหตุการเกิด
ปรากฏการณ์การข้ึนและตกของดวง
อาทิตย์ การเกิดกลางวันกลางคืน 
และการก าหนดทิศ โดยใช้
แบบจ าลอง 
ว 3.1 ป 3/3 ตระหนักถึง
ความส าคัญของดวงอาทิตย์ โดย
บรรยายประโยชน์ของดวงอาทิตย์ต่อ
สิ่งมีชีวิต 

- 
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สำระท่ี 3  วิทยำศำสตร์โลก และอวกำศ 
มาตรฐาน ว 3.2  เข้าใจองค์ประกอบ และความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก 
                     และบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลกรวมทั้ง 
                     ผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำรเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ป.3 ว 3.2 ป 3/1 ระบุส่วนประกอบ

ของอากาศ บรรยายความส าคัญ
ของอากาศ และผลกระทบของ
มลพิษทางอากาศต่อสิ่งมีชีวิต 
จากข้อมูล ที่รวบรวมได้ 

-  อากาศโดยทั่วไปไม่มีสี ไม่มีกลิ่น 
ประกอบด้วย แก๊สไนโตรเจน แก๊ส
ออกซิเจน แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 
แก๊สอื่น ๆ รวมทั้งไอน้ า และ ฝุ่น
ละออง อากาศมีความส าคัญต่อ
สิ่งมีชีวิต หากส่วนประกอบของ
อากาศไม่เหมาะสม เนื่องจากมีแก๊ส
บางชนิดหรือฝุ่นละอองในปริมาณ
มาก อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต
ชนิดต่าง ๆ จัดเป็นมลพิษ ทาง
อากาศ  
-  แนวทางการปฏิบัติตนเพ่ือลดการ
ปล่อยมลพิษทางอากาศ เช่น ใช้
พาหนะร่วมกัน หรือเลือกใช้
เทคโนโลยีที่ลดมลพิษทางอากาศ 
 

 
- ข้อมูลปัญหา
มลพิษทางอากาศ
ในชุมชน และ
แนวทางแก้ปัญหา  

ว 3.2 ป 3/2 ตระหนักถึง
ความส าคัญของอากาศ โดย
น าเสนอแนวทางการปฏิบัติตนใน
การลด การเกิดมลพิษทางอากาศ 

ว 3.2 ป 3/3 อธิบายการเกิดลม
จากหลักฐานเชิงประจักษ์ 

-  ลม คืออากาศที่เคลื่อนที่ เกิดจาก
ความแตกต่างกันของอุณหภูมิอากาศ
บริเวณท่ีอยู่ใกล้กัน โดยอากาศ
บริเวณท่ีมีอุณหภูมิสูงจะลอยตัว
สูงขึ้น และอากาศบริเวณท่ีมีอุณหภูมิ
ต่ ากว่าจะเคลื่อนเข้าไปแทนที่ 

- ทิศทางลมในเวลา
ต่าง ๆ (เช้า 
กลางวัน ก่อนเลิก
เรียน ในบริเวณต่าง 
ๆ  

ว 3.2 ป ¾ บรรยายประโยชน์
และโทษของลม จากข้อมูลที่
รวบรวมได้ 
 

-ลมสามารถน ามาใช้เป็นแหล่ง
พลังงานทดแทน ในการผลิตไฟฟ้า 
และน าไปใช้ประโยชน์ 

- 
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สำระท่ี 4   เทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว 4.1  เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพ่ือการดารงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง 

รวดเร็วใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศาสตร์
อ่ืน ๆ เพ่ือแก้ปัญหา หรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น 
- - - - 

 

สำระท่ี 4  เทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว 4.2  เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็น 

ระบบใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การท างาน และการแก้ปัญหาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำรเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ป.3 ว 3.2 ป 3/1แสดง

อัลกอริทึมในการ
ท างาน หรือ การ
แก้ปัญหาอย่างง่ายโดย
ใช้ภาพ สัญลักษณ์ 
หรือข้อความ 

- อัลกอริทึมเป็นขั้นตอนที่ใช้ในการแก้ปัญหา 
- การแสดงอัลกอริทึมท าได้โดยการเขียน บอกเล่า 
วาดภาพ หรือใช้สัญลักษณ์  
- ตัวอย่างปัญหา เช่น เกมเศรษฐี เกมบันไดงู เกม 
Tetris เกม OX การเดินไปโรงอาหาร การท าความ
สะอาดห้องเรียน 

- 

ว 3.2 ป 3/2 เขียน
โปรแกรมอย่างง่าย 
โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือ
สื่อ และตรวจห า
ข้อผิดพลาดของ
โปรแกรม 

- การเขียนโปรแกรมเป็นการสร้างล าดับของค าสั่ง 
ให้คอมพิวเตอร์ท างาน  
- ตัวอย่างโปรแกรม เช่น เขียนโปรแกรมท่ีสั่งให้ ตัว
ละครท างานซ้ าไม่สิ้นสุด  
- การตรวจหาข้อผิดพลาดท าได้โดยตรวจสอบค าสั่งที่
แจ้งข้อผิดพลาด หรือหากผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่
ต้องการให้ตรวจสอบการท าง านทีละค าสั่ง  
- ซอฟต์แวร์หรือสื่อที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น 
ใช้บัตรค าสั่งแสดงการเขียนโปรแกรม, Code.org 

- 

ว 3.2 ป 3/3 ใช้
อินเทอร์เน็ตค้นหา
ความรู้ 

- อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ช่วยให้ การ
ติดต่อสื่อสารท าได้สะดวกและรวดเร็ว และ เป็น
แหล่งข้อมูลความรู้ที่ช่วยในการเรียน และการด าเนิน
ชีวิต  
- เว็บเบราว์เซอร์เป็นโปรแกรมส าหรับอ่านเอกสาร
บนเว็บเพจ  
- การสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตท าได้โดยใช้
เว็บไซต์ส าหรับสืบค้น และต้องก าหนด  

- 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำรเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ป.3 ว 3.2 ป 3/4รวบรวม 

ประมวลผล และน าเสนอ
ข้อมูล โดยใช้ซอฟต์แวร์
ตามวัตถุประสงค์ 

ค าค้นที่เหมาะสมจึงจะได้ข้อมูลตามต้องการ  
– ข้อมูลความรู้ เช่น วิธีท าอาหาร วิธีพับกระดาษ 
เป็นรูปต่าง ๆ ข้อมูลประวัติศาสตร์ชาติไทย (อาจ
เป็นความรู้ในวิชาอ่ืน ๆ หรือเรื่องที่เป็นประเด็นที่
สนใจ ในช่วงเวลานั้น) 
-  การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยควรอยู่ใน
การดูแลของครู หรือผู้ปกครอง 
- การรวบรวมข้อมูล ท าได้โดยก าหนดหัวข้อที่
ต้องการ เตรียมอุปกรณ์ในการจดบันทึก  
- การประมวลผลอย่างง่าย เช่น เปรียบเทียบ จัด
กลุ่ม เรียงล าดับ  
- การน าเสนอข้อมูลท าได้หลายลักษณะตาม 
ความเหมาะสม เช่น การบอกเล่า การท า
เอกสารรายงาน การจัดท าป้ายประกาศ 
- การใช้ซอฟต์แวร์ท างานตามวัตถุประสงค์ เช่น 
ใช้ซอฟต์แวร์น าเสนอหรือซอฟต์แวร์กร าฟิก สร้าง
แผนภูมิรูปภาพ ใช้ซอฟต์แวร์ประมวลค า ท าป้าย
ประกาศ หรือเอกสารรายงาน ใช้ซอฟต์แวร์
ตารางท างานในการประมวลผลข้อมูล 

- 

ว 3.2 ป 
3/5 

5. ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างปลอดภัย 
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการ
ใช้อินเทอร์เน็ต 

- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เช่น 
ปกป้องข้อมูลส่วนตัว  
- ขอความช่วยเหลือจากครู หรือผู้ปกครองเมื่อ
เกิดปัญหาจากการใช้งาน เมื่อพบข้อมูลหรือ
บุคคลที่ท าให้ไม่สบายใจ  
- การปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้อินเทอร์เน็ต 
จะท าให้ไม่เกิดความเสียหายต่อตนเองและผู้อ่ืน 
เช่น ไม่ใช้ค าหยาบ ล้อเลียน ด่ าทอ ท าให้ผู้อื่น
เสียหาย หรือเสียใจ 

- 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
  

ว 13101 วิทยำศำสตร์      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3                              เวลำ 80 ชั่วโมง 
............................................................................................................................. ................................................. 

 

บรรยายสิ่งที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต และการเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวม
ได้ ตระหนักถึงประโยชน์ของอาหาร น้ า และอากาศโดยการดูแลตนเองและสัตว์ให้ได้รับสิ่งเหล่านี้อย่าง
เหมาะสม  สร้างแบบจ าลองที่บรรยายวัฏจักรชีวิตของสัตว์และเปรียบเทียบวัฏจักรชีวิตของสัตว์บางชนิด 
ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์โดยไม่ท าให้วัฏจักรชีวิตของสัตว์เปลี่ยนแปลง  

อธิบายว่าวัตถุประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนย่อย ๆ ซึ่งสามารถแยกออกจากกันได้และประกอบกันเป็น
วัตถุชิ้นใหม่ได้โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ อธิบายการเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อท าให้ร้อนขึ้นหรือท าให้เย็นลง
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ระบุผลของแรงที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ เปรียบเทียบและยกตัวอย่างแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุโดยใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์ จ าแนกวัตถุโดยใช้การดึงดูดกับแม่เหล็กเป็นเกณฑ์จากหลักฐานเชิงประจักษ์ ระบุขั้วแม่เหล็กและ
พยากรณ์ผลที่เกิดขึ้นระหว่างข้ัวแม่เหล็กเมื่อน ามาเข้าใกล้กันจากหลักฐานเชิงประจักษ์ ยกตัวอย่างการเปลี่ยน
พลังงานหนึ่งไปเป็นอีกพลังงานหนึ่งจากหลักฐานเชิงประจักษ์ บรรยายการท างานของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าและ
ระบุแหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้าจากข้อมูลที่รวบรวมได้ ตระหนักในประโยชน์และโทษของไฟฟ้า โดย
น าเสนอวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และปลอดภัย  

อธิบายแบบรูปเส้นทางการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ อธิบายสาเหตุการ
เกิดปรากฏการณ์การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ การเกิดกลางวันกลางคืน และการก าหนดทิศโดยใช้
แบบจ าลอง ตระหนักถึงความส าคัญของดวงอาทิตย์ โดยบรรยายประโยชน์ของดวงอาทิตย์ต่อสิ่งมีชีวิต ระบุ
ส่วนประกอบของอากาศ บรรยายความส าคัญของอากาศ และผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อสิ่งมีชีวิตจาก
ข้อมูลที่รวบรวมได้ตระหนักถึงความส าคัญของอากาศ โดยน าเสนอแนวทางการปฏิบัติตนในการลดการเกิด
มลพิษทางอากาศ อธิบายการเกิดลมจากหลักฐานเชิงประจักษ์ บรรยายประโยชน์และโทษของลมจากข้อมูลที่
รวบรวมได้  

แสดงอัลกอริทึมในการท างานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ เขียน
โปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหา
ความรู้ รวบรวม ประมวลผล และน าเสนอข้อมูล โดยใช้ซอฟต์แวร์ตามวัตถุประสงค์ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้อินเทอร์เน็ต 

  
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 
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โครงสร้ำงรำยวิชำ 
 

รำยวิชำ วิทยำศำสตร์ 3                                              ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3 
รหัสวิชำ  ว13101                                                      เวลำ  80  ชั่วโมง / ปี 
                                                          

ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ 
มำตรฐำน/

ตัวช้ีวัด 
เนื้อหำ 

จ ำนวน
(ชั่วโมง) 

น้ ำหนัก
คะแนน 

1. วัฏจักรชีวิตของ
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 

-สิ่งที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและ 
การเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์ 
-ประโยชน์ของน้ าและอาหาร 
-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  ป3/2,  
ว 2.3 ป3/3        

-การเปลี่ยนแปลงพลังงาน 
-เครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
-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 
-การก าหนดทิศ 

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 
-ตวามส าคัญของอากาศ 
-ผลกระทบของมลพิษ 
-การเกิดลม 
-ประโยชน์และโทษของลม 

12 10 
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ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ 
มำตรฐำน/

ตัวช้ีวัด 
เนื้อหำ 

จ ำนวน
(ชั่วโมง) 

น้ ำหนัก
คะแนน 

7. วิทยาการค านวณ  ว 4.2 ป3/1 
ว 4.2  ป3/2, 
ว 4.2 ป3/3 
ว 4.2 ป3/4 
ว 4.2 ป3/5 

-แสดงอัลกอริทึมในการท างานแก้ปัญหา 
-เขียนโปรแกรมอย่างง่าย 
-การใช้อินเทอร์เน็ต 
-การใช้ซอฟแวร์น าเสนอข้อมูล 
-การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย 
 

18 10 

รวม 25    
คะแนนระหว่ำงเรียน 78 60 
คะแนนสอบกลำงปี 1 10 
คะแนนสอบปลำยปี 1 30 

รวมคะแนนทั้งปี 80 100 
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ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4 
ตัวช้ีวัด  สำระกำรเรียนรู้แกนกลำงและสำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น 

สำระท่ี  1  วิทยำศำสตร์ชีวภำพ 
มาตรฐาน ว 1.1  เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและ 

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การ
เปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากรปัญหาและผลกระทบที่มีต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น 
- - - - 

 
สำระท่ี 1  วิทยำศำสตร์ชีวภำพ 
มาตรฐาน ว 1.2  เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การล าเลียงสารผ่านเซลล์ความสัมพันธ์ 

ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ท างานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ท างานสัมพันธ์กันรวมทั้ง
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น 
ป.4 ว 1.2 ป 4/1 บรรยายหน้าที่ของ

ราก ล าต้น ใบ และดอกของพืช
ดอกโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ 

- ส่วนต่าง ๆ ของพืชดอกท าหน้าที่
แตกต่างกัน  
- รากท าหน้าที่ดูดน้ าและแร่ธาตุขึ้น
ไปยังล าต้น  
- ล าต้นท าหน้าที่ล าเลียงน้ าต่อไปยัง
ส่วนต่าง ๆ ของพืช  
- ใบท าหน้าที่สร้างอาหาร อาหารที่
พืชสร้างข้ึนคือน้ าตาลซึ่งจะ
เปลี่ยนเป็นแป้ง 
- ดอกท าหน้าที่สืบพันธุ์ 
ประกอบด้วยส่วนประกอบต่าง ๆ 
ได้แก่ กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรเพศ
ผู้ และเกสรเพศเมีย ซึ่งส่วนประกอบ
แต่ละส่วนของดอก ท าหน้าที่
แตกต่างกัน 

 
- พืชที่พบในบริเวณต่าง 
ๆ เช่น ใกล้โรงเรียน ริม
ทะเล ฯลฯ ได้แก่  
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สำระท่ี 1 วิทยำศำสตร์ชีวภำพ 
มาตรฐาน ว 1.3  เข้าใจกระบวนการและความส าคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม 

การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและ
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำรเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ป.4 ว 1.3 ป 4/1จ าแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้

ความเหมือนและ ความแตกต่างของ
ลักษณะของสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่มพืช 
กลุ่มสัตว์ และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์ 

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

- สิ่งมีชีวิตที่พบ
บริเวณโรงเรียน 
ชุมชนโดยรอบ 
และอ่ืน ๆ 

ว 1.3 ป 4/2 จ าแนกพืชออกเป็นพืช
ดอกและพืชไม่มีดอก โดยใช้การมีดอก
เป็นเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูล ที่รวบรวมได้ 

-  การจ าแนกพืช สามารถใช้การ
มีดอกเป็นเกณฑ์ ในการจ าแนก 
ได้เป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอก  

- ข้อมูลพืช และ
สัตว์ ที่พบใน
บริเวณโรงเรียน 
ชุมชนโดยรอบ 
และอ่ืน ๆ 

- 

ว 1.3 ป 4/3จ าแนกสัตว์ออกเป็นสัตว์
มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูก
สันหลัง โดยใช้การมีกระดูกสันหลัง
เป็นเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ 

-การจ าแนกสัตว์ สามารถใช้การมี
กระดูกสันหลัง เป็นเกณฑ์ในการ
จ าแนก ได้เป็นสัตว์มีกระดูกสัน
หลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 
- สัตว์มีกระดูกสันหลังมีหลาย
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มปลา กลุ่มสัตว์
สะเทินน้ าสะเทินบก กลุ่ม
สัตว์เลื้อยคลาน กลุ่มนก และ
กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม ซึ่งแต่
ละกลุ่มจะมีลักษณะเฉพาะที่
สังเกตได้ 

ว 1.3 ป 4/4บรรยายลักษณะเฉพาะที่
สังเกตได้ของสัตว์มีกระดูกสันหลังใน
กลุ่มปลา กลุ่มสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก 
กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน กลุ่มนก และกลุ่ม
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม และ
ยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในแต่ละกลุ่ม 
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สำระท่ี 2 วิทยำศำสตร์กำยภำพ 
มาตรฐาน ว 2.1  เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับ 

โครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะ
ของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี  

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำรเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ป.4 ว 2.1 ป 4/1 เปรียบเทียบสมบัติทาง

กายภาพด้านความแข็ง สภาพยืดหยุ่น 
การน าความร้อน และการน าไฟฟ้าของ
วัสดุโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์จาก
การทดลองและระบุการน าสมบัติเรื่อง
ความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การน าความ
ร้อน และการน าไฟฟ้าของวัสดุไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ผ่านกระบวนก ารออก
แบบชิ้นงาน 

- วัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติทาง
กายภาพแตกต่างกัน วัสดุที่มีความ
แข็งจะทนต่อแรงขูดขีด วัสดุที่มี 
สภาพยืดหยุ่นจะเปลี่ยนแปลง
รูปร่างเมื่อมีแรงมากระท าและกลับ
สภาพเดิมได้ วัสดุที่น าความร้อนจะ
ร้อนได้เร็วเมื่อได้รับความร้อน และ
วัสดุที่น าไฟฟ้าได้ จะให้ 
กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ ดังนั้นจึง
อาจน าสมบัติต่าง ๆ มาพิจารณา
เพ่ือใช้ในกระบวนการออกแบบ
ชิ้นงานเพื่อใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

- วัสดุ/อุปกรณ์
ต่าง ๆ   

ว 2.1 ป 4/2 แลกเปลี่ยนความคิดกับ
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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สำระท่ี 2 วิทยำศำสตร์กำยภำพ 
มาตรฐาน ว 2.2  เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจ าวัน ผลของแรงที่กระท าต่อวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่ 
  แบบต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำรเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ป.4 ว 2.2 ป 4/1ระบุผลของ

แรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

-  แรงโน้มถ่วงของโลกเป็นแรงดึงดูดที่
โลกกระท าต่อวัตถุ มีทิศทางเข้าสู่
ศูนย์กลางโลก และเป็นแรงไม่สัมผัส แรง
ดึงดูดที่โลกกระท ากับวัตถุหนึ่ง ๆ ท าให้
วัตถุตกลงสู่พ้ืนโลก และท าให้วัตถุมี
น้ าหนัก วัดน้ าหนักของวัตถุได้จากเครื่อง
ชั่งสปริง น้ าหนักของวัตถุข้ึนกับมวลของ
วัตถุ โดยวัตถุท่ีมีมวลมากจะมีน้ าหนัก 
มาก วัตถุท่ีมีมวลน้อยจะมีน้ าหนักน้อย 

- 

ว 2.2 ป 4/2 ใช้เครื่องชั่ง
สปริงในการวัดน้ าหนัก
ของวัตถุ 

ว 2.2 ป 4/3บรรยายมวล
ของวัตถุที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่
ของวัตถุจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

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

- 

 

สำระท่ี 2  วิทยำศำสตร์กำยภำพ 
มาตรฐาน ว 2.3  เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ 

ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจ าวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ 
ที่เก่ียวข้องกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำรเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ป.4 ว 2.3 ป 4/1 จ าแนกวัตถุเป็น

ตัวกลางโปร่งใส ตัวกลางโปร่ง
แสง และวัตถุทึบแสง จาก
ลักษณะ การมองเห็นสิ่งต่าง 
ๆ ผ่านวัตถุนั้นเป็นเกณฑ์โดย
ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 

- เมื่อมองสิ่งต่าง ๆ โดยมีวัตถุต่างชนิดกันมา
กั้นแสง จะท าให้ลักษณะการมองเห็นสิ่ง
นั้นๆ ชัดเจนต่างกัน จึงจ าแนกวัตถุที่มากั้น
ออกเป็นตัวกลางโปร่งใส ซึ่งท าให้มองเห็น
สิ่งต่าง ๆ ได้ชัดเจน ตัวกลางโปร่งแสงท าให้
มองเห็น สิ่งต่าง ๆ ได้ไม่ชัดเจน และ วัตถุ
ทึบแสงท าให้มองไม่เห็นสิ่งต่าง ๆ นั้น 

- 
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สำระท่ี 3  วิทยำศำสตร์โลก และอวกำศ 
มาตรฐาน ว 3.1  เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ 

กาแล็กซีดาวฤกษ์และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผล
ต่อสิ่งมีชีวิตและการประยุกต์ใช้ 
เทคโนโลยีอวกาศ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำรเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ป.4 ว 3.1 ป 4/1 อธิบายแบบรูป

เส้นทางการขึ้นและตก ของ
ดวงจันทร์ โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

- ดวงจันทร์เป็นบริวารของโลก โดยดวงจันทร์
หมุนรอบตัวเอง 
ขณะโคจรรอบโลก ขณะที่โลกก็หมุน รอบตัว
เองด้วยเช่นกัน 
การหมุนรอบตัวเองของโลกจากทิศตะวันตก
ไปทิศตะวันออกใน 
ทิศทางทวนเข็มนาฬิกาเมื่อมองจากขั้วโลก
เหนือ ท าให้มองเห็น  
ดวงจันทร์ปรากฏขึ้นทางด้านทิศตะวันออก
และตกทางด้าน 
ทิศตะวันตกหมุนเวียนเป็นแบบรูปซ้ า ๆ 

- 

ว 3.1 ป 4/2 สร้าง
แบบจ าลองที่อธิบายแบบรูป 
การเปลี่ยนแปลงรูปร่าง
ปรากฏของดวงจันทร์ และ
พยากรณ์รูปร่างปรากฏของ
ดวงจันทร์ 

-  ดวงจันทร์เป็นวัตถุท่ีเป็นทรงกลม แต่รูปร่าง
ของดวงจันทร์ที่ 
มองเห็นหรือรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์บน
ท้องฟ้าแตกต่างกันไป 
ในแต่ละวัน โดยในแต่ละวันดวงจันทร์จะมี
รูปร่างปรากฏเป็นเสี้ยว 
ที่มีขนาดเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเต็มดวง 
จากนั้นรูปร่างปรากฏ 
ของดวงจันทร์จะแหว่งและมีขนาดลดลง 
อย่างต่อเนื่องจนมอง 
ไม่เห็นดวงจันทร์ จากนั้นรูปร่างปรากฏของ
ดวงจันทร์จะเป็น 
เสี้ยวใหญ่ขึ้นจนเต็มดวงอีกครั้ง การ
เปลี่ยนแปลงเช่นนี้เป็นแบบรูปซ้ ากัน  
ทุกเดือน 

- 

ว 3.1 ป 4/3 สร้าง
แบบจ าลองแสดง
องค์ประกอบของระบบสุริยะ 
และอธิบายเปรียบเทียบคาบ 
การโคจรของดาวเคราะห์ต่าง 
ๆ จากแบบจ าลอง 

- ระบบสุริยะเป็นระบบที่มีดวงอาทิตย์เป็น
ศูนย์กลางและมีบริวารประกอบด้วย ดาว
เคราะห์แปดดวงและบริวาร ซึ่งดาวเคราะห์
แต่ละดวงมีขนาดและระยะห่างจากดวง
อาทิตย์แตกต่างกัน และยังประกอบด้วย ดาว
เคราะห์แคระ ดาวเคราะห์น้อย  

- 
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สำระท่ี 3  วิทยำศำสตร์โลก และอวกำศ 
มาตรฐาน ว 3.2  เข้าใจองค์ประกอบ และความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก 

และบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลกรวมทั้ง
ผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม   

   

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น 
- - - - 

 

 
สำระท่ี 4  เทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว 4.1 เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศาสตร์อ่ืน ๆ เพ่ือ
แก้ปัญหา หรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น 
- - - - 

 

สำระท่ี 4  เทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว 4.2  เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็น 

ระบบใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การท างาน และการแก้ปัญหาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม  

 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำรเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ป.4 ว 4.2 ป 4/1 ใช้เหตุผล

เชิงตรรกะในการ
แก้ปัญหา การอธิบาย
การท างาน การ
คาดการณ์ผลลัพธ์ จาก
ปัญหาอย่างง่าย 

- การใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นการน า
กฎเกณฑ์ หรือเงื่อนไขท่ีครอบคลุมทุกกรณีมา
ใช้พิจารณาในการแก้ปัญหา การอธิบายการ
ท างาน หรือการคาดการณ์ผลลัพธ์  
- สถานะเริ่มต้นของการท างานที่แตกต่างกัน
จะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน  
- ตัวอย่างปัญหา เช่น เกม OX, โปรแกรมท่ีมี 

- 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำรเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ป.4  ดาวหาง และวัตถุขนาดเล็กอ่ืนๆ 

 โคจรอยู่รอบดวงอาทิตย์ วัตถุขนาดเล็ก
อ่ืน ๆ เมื่อเข้ามาในชั้น 
บรรยากาศเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของ
โลก ท าให้เกิดเป็นดาวตก 
หรือผีพุ่งไต้และอุกกาบาต 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำรเรียนรู้

ท้องถิ่น 
การค านวณ, โปรแกรมท่ีมีตัวละครหลายตัว
และ มีการสั่งงานที่แตกต่าง หรือมีการสื่อสาร
ระหว่างกัน, การเดินทางไปโรงเรียนโดย
วิธีการต่าง ๆ 

ป.4 ว 4.2 ป 4/2 ออกแบบ 
และเขียนโปรแกรม
อย่างง่าย โดยใช้
ซอฟต์แวร์ หรือสื่อ 
และตรวจหา
ข้อผิดพลาดและแก้ไข 

- การออกแบบโปรแกรมอย่างง่าย เช่น การ
ออกแบบโดยใช้ storyboard หรือการ
ออกแบบอัลกอริทึม  
- การเขียนโปรแกรมเป็นการสร้างล าดับของ
ค าสั่ง ให้คอมพิวเตอร์ท างาน เพ่ือให้ได้
ผลลัพธ์ตาม ความต้องการ หากมีข้อผิดพลาด
ให้ตรวจสอบ การท างานทีละค าสั่ง เมื่อพบจุด
ที่ท าให้ผลลัพธ์ ไม่ถูกต้อง ให้ท าการแก้ไข
จนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง  
- ตัวอย่างโปรแกรมท่ีมีเรื่องราว เช่น นิทานที่
มี การตอบโต้กับผู้ใช้ การ์ตูนสั้น เล่ากิจวัตร
ประจ าวัน ภาพเคลื่อนไหว  
การฝึกตรวจหาข้อผิดพลาดจากโปรแกรมของ
ผู้อื่นจะช่วยพัฒนาทักษะการหาส าเหตุของ
ปัญหาได้ดียิ่งขึ้น  
-ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น 
Scratch, logo 

 

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

- การใช้ค าค้นที่ตรงประเด็น กระชับ จะท าให้
ได้ ผลลัพธ์ที่รวดเร็วและตรงตามความ
ต้องการ  
- การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล เช่น 
พิจารณาประเภทของเว็บไซต์  ผู้เขียน วันที่
เผยแพร่ข้อมูล การอ้างอิง  
- เมื่อได้ข้อมูลที่ต้องการจากเว็บไซต์ต่าง ๆ 
จะต้องน าเนื้อหามาพิจารณา เปรียบเทียบ 
แล้วเลือกข้อมูล ที่มีความสอดคล้องและ
สัมพันธ์กัน  
- การท ารายงานหรือการน าเสนอข้อมูล
จะต้อง น าข้อมูลมาเรียบเรียง สรุป เป็นภาษา
ของตนเอง ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและ
วิธีการน าเสนอ 
(บูรณาการกับวิชาภาษไทย) 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำรเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ป.4 ว 4.2 ป 4/4 รวบรวม 

ประเมิน น าเสนอ
ข้อมูลและสารสนเทศ 
โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่
หลากหลาย เพ่ือ
แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน 

- การรวบรวมข้อมูล ท าได้โดยก าหนดหัวข้อ 
ที่ต้องการ เตรียมอุปกรณ์ในการจดบันทึก 
 - การประมวลผลอย่างง่าย เช่น เปรียบเทียบ 
จัดกลุ่ม เรียงล าดับ การหาผลรวม  
- วิเคราะห์ผลและสร้างทางเลือกท่ีเป็นไปได้ 
ประเมินทางเลือก (เปรียบเทียบ ตัดสิน)  
- การน าเสนอข้อมูลท าได้หลายลักษณะตาม 
ความเหมาะสม เช่น การบอกเล่า 
เอกสารรายงาน โปสเตอร์ โปรแกรมน าเสนอ  
- การใช้ซอฟต์แวร์เพ่ือแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น การส ารวจเมนูอาหาร
กลางวันโดยใช้ซอฟต์แวร์สร้างแบบสอบถาม
และเก็บข้อมูล ใช้ซอฟต์แวร์ตารางท างานเพ่ือ
ประมวลผลข้อมูล รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
คุณค่าทางโภชนาการและสร้างรายการอาหาร
ส าหรับ 5 วัน ใช้ซอฟต์แวร์น าเสนอผลการ
ส ารวจ รายการอาหารที่เป็นทางเลือก และ
ข้อมูลด้านโภชนาการ 

 

ว 4.2 ป 4/5 ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างปลอดภัย เข้าใจ
สิทธิและหน้าที่ของตน 
เคารพในสิทธิของผู้อ่ืน 
แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบ
ข้อมูล หรือบุคคลที่ไม่
เหมาะสม 

- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 
เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิ
ของผู้อ่ืน เช่น ไม่สร้างข้อความเท็จและส่งให้
ผู้อื่น ไม่สร้าง ความเดือดร้อนต่อผู้อื่นโดยการ
ส่งสแปม ข้อความลูกโซ่ ส่งต่อโพสต์ที่มีข้อมูล
ส่วนตัวของผู้อื่น ส่งค าเชิญเล่นเกม ไม่เข้าถึง
ข้อมูลส่วนตัวหรือการบ้านของบุคคลอื่นโดย
ไม่ได้รับอนุญาต ไม่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์/ ชื่อ
บัญชีของผู้อ่ืน 
- การสื่อสารอย่างมีมารยาทและรู้กาลเทศะ 
- การปกป้องข้อมูลส่วนตัว เช่น การออกจาก
ระบบเมื่อเลิกใช้งาน ไม่บอกรหัสผ่าน ไม่บอก
เลขประจ าตัวประช าชน 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
  

ว 14101 วิทยำศำสตร์                กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4                             เวลำ 80 ชั่วโมง
............................................................................................................................. ............................................... 
  

บรรยายหน้าที่ของราก ล าต้น ใบ และดอกของพืชดอกโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ จ าแนกสิ่งมีชีวิตโดย
ใช้ความเหมือน และความแตกต่างของลักษณะของสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและ
สัตว์ จ าแนกพืชออกเป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอกโดยใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ จ าแนก
สัตว์ออกเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังโดยใช้การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูล
ที่รวบรวมได้ บรรยายลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มปลา กลุ่มสัตว์สะเทินน้ าสะเทิน
บก กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน กลุ่มนก และกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม และยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในแต่ละกลุ่ม  

เปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพด้านความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การน าความร้อน และการน าไฟฟ้าของ
วัสดุโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์จากการทดลองและระบุการน าสมบัติเรื่องความแข็ง  สภาพยืดหยุ่น การน า
ความร้อน และการน าไฟฟ้าของวัสดุไปใช้ในชีวิตประจ าวันผ่านกระบวนการออกแบบชิ้นงาน  แลกเปลี่ยน
ความคิดกับผู ้อื ่นโดยการอภิปรายเกี ่ยวกับสมบัติทางกายภาพของวัสดุอย่างมีเหตุผลจากการทดลอง 
เปรียบเทียบสมบัติของสสารทั้ง ๓ สถานะ จากข้อมูลที่ได้จากการสังเกตมวล การต้องการที่อยู่ รูปร่างและ
ปริมาตรของสสาร ใช้เครื่องมือเพ่ือวัดมวล และปริมาตรของสสารทั้ง ๓ สถานะ ระบุผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อ
วัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์ ใช้เครื่องชั่งสปริงในการวัดน้ าหนักของวัตถุ บรรยายมวลของวัตถุที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์ จ าแนกวัตถุเป็นตัวกลางโปร่งใส ตัวกลางโปร่งแสง 
และวัตถุทึบแสง จากลักษณะการมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ผ่านวัตถุนั้นเป็นเกณฑ์โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  

อธิบายแบบรูปเส้นทางการขึ้นและตกของดวงจันทร์ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ สร้างแบบจ าลองที่
อธิบายแบบรูป การเปลี่ยนแปลงรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ และพยากรณ์รูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ สร้าง
แบบจ าลองแสดงองค์ประกอบของระบบสุริยะ และอธิบายเปรียบเทียบคาบการโคจรของดาวเคราะห์ต่าง ๆ จาก
แบบจ าลอง  

ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบายการท างาน การคาดการณ์ผลลัพธ์ จากปัญหาอย่าง
ง่าย ออกแบบ และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไข ใช้
อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ และประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล รวบรวม ประเมิน น าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ 
โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย เพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิ
และหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม 
  

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   ตัวช้ีวัด 
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โครงสร้ำงรำยวิชำ 
รำยวิชำ วิทยำศำสตร์ 4                                                            ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 
รหัสวิชำ  ว14101                                                                    เวลำ  80  ชั่วโมง / ปี 
                                                          

ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ 
มำตรฐำน/

ตัวช้ีวัด 
เนื้อหำ 

จ ำนวน
(ชั่วโมง) 

น้ ำหนัก
คะแนน 

1. ส่วนต่างๆของพืช ว.1.2 ป.4/1 -หน้าที่ของราก ล าต้น ใบ และดอกของพืชดอก 5 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 

15 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 
-การน าวัสดุไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
-สถานะของสาร 
การใช้เครื่องมือวัดมวล ปริมาตร  

15 12 

4. แรงโน้มถ่วงของ
โลก 

ว.2.2 ป.4/1, 
ว.2.2 ป.4/2, 
ป4/3 

-แรงโน้มถ่วง 
-เครื่องชั่งสปริง 
-ผลการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ 

7 8 

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

4 5 

6. ดวงจันทร์และ
ระบบสุริยะ 

ว 3.1 ป4/1, 
ว 3.1 ป4/2, 
ว 3.1 ป4/3 

-การข้ึนและการตกของดวงจันทร์ 
-การเปลี่ยนแปลงรูกร่างของดวงจันทร์ 
-พยากรณ์รูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ 
-ระบบสุริยะ 

12 8 
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ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ 
มำตรฐำน/

ตัวช้ีวัด 
เนื้อหำ 

จ ำนวน
(ชั่วโมง) 

น้ ำหนัก
คะแนน 

7. วิทยาการ
ค านวณ  

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
และการท างาน ตรวจหาข้อผิดพลาด 
-ใช้อินเทอร์เน็ตในการหาข้อมูล 
-น าเสนอข้อมูลโดยใช้ซอฟแวร์ 
-ใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย 
-สิทธิหน้าที่ของตน และผู้อื่น 

20 10 

รวม 21   60 
คะแนนระหว่ำงเรียน 78 60 
คะแนนสอบกลำงปี 1 10 
คะแนนสอบปลำยปี 1 30 

รวมคะแนนทั้งปี 80 100 
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ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  5 
ตัวช้ีวัด  สำระกำรเรียนรู้แกนกลำงและสำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น 

สำระท่ี  1  วิทยำศำสตร์ชีวภำพ 
มาตรฐาน ว  1.1 เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและ 

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การ
เปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากรปัญหาและผลกระทบที่มีต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำรเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ป.5 

 
 

ว 1.1 ป 5/1 บรรยาย
โครงสร้างและลักษณะของ
สิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการ
ด ารงชีวิตซึ่งเป็นผลมาจากการ
ปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในแต่ละ
แหล่งที่อยู่ 

- สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์มีโครงสร้าง
และลักษณะ ที่เหมาะสมในแต่ละแหล่ง
ที่อยู่ ซึ่งเป็นผลมาจาก การปรับตัวของ
สิ่งมีชีวิต เพื่อให้ด ารงชีวิตและอยู่รอดได้
ในแต่ละแหล่งที่อยู่ เช่น ผักตบชวามีช่อง
อากาศในก้านใบ ช่วยให้ลอยน้ าได้ ต้น
โกงกางที่ขึ้นอยู่ใน ป่าชายเลนมีรากค้ า
จุนท าให้ล าต้นไม่ล้ม ปลามีครีบช่วยใน
การเคลื่อนที่ในน้ า 

- 

ว 1.1 ป 5/2 อธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต
กับสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับ 

- ในแหล่งที่อยู่หนึ่ง ๆ สิ่งมีชีวิตจะมี
ความสัมพันธ์ ซึ่งกันและกันและสัมพันธ์
กับสิ่งไม่มีชีวิต เพื่อประโยชน์ต่อการ
ด ารงชีวิต เช่น ความสัมพันธ์กัน ด้าน
การกินกันเป็นอาหาร เป็นแหล่งที่อยู่
อาศัย หลบภัยและเลี้ยงดูลูกอ่อน ใช้
อากาศในการหายใจ 
- สิ่งมีชีวิตมีการกินกันเป็นอาหารโดยกิน
ต่อกัน เป็นทอด ๆ ในรูปแบบของโซ่
อาหารท าให้สามารถระบุบทบาทหน้าที่
ของสิ่งมีชีวิตเป็นผู้ผลิตและผู้บริโภค 

- สิ่งมีชีวิตที่พบใน
โรงเรียน  และ
บริเวณต่าง ๆ เช่น 
ป่าชายเลน เป็นต้น 
  
 

ว 1.1 ป 5/3  เขียนโซ่อาหาร
และระบุบทบาทหน้าที่ของ
สิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิตและ
ผู้บริโภคในโซ่อาหาร 
ว 1.1 ป 5/4 ตระหนักในคุณค่า
ของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อ การ
ด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต โดยมี
ส่วนร่วม ในการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม 
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สำระท่ี  1  วิทยำศำสตร์ชีวภำพ 
มาตรฐาน ว 1.2  เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การล าเลียงสารผ่านเซลล์ 

            ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ท างานสัมพันธ์     
            กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ท างานสัมพันธ์กัน 
            รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำรเรียนรู้

ท้องถิ่น 
- - - - 

 

สำระท่ี  1  วิทยำศำสตร์ชีวภำพ 
มาตรฐาน ว 1.3  เข้าใจกระบวนการและความส าคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม 

การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและ
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำรเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ป.5 ว 1.2 ป 5/1 อธิบาย

ลักษณะทางพันธุกรรมที่
มีการถ่ายทอดจากพ่อแม่
สู่ลูกของพืช สัตว์ และ
มนุษย์ 

- สิ่งมีชีวิตทั้งพืช สัตว์ และมนุษย์ เมื่อโตเต็มที่จะมี
การสืบพันธุ์เพื่อเพ่ิมจ านวนและด ารงพันธุ์ โดยลูกท่ี
เกิดมาจะได้รับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
จากพ่อแม่ท าให้มีลักษณะทางพันธุกรรมที่เฉพาะ
แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น 
- พืชมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เช่น 
ลักษณะของใบ สีดอก  
- สัตว์มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เช่น สี
ขน ลักษณะของขน ลักษณะของหู 
- มนุษย์มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เช่น 
เชิงผมที่หน้าผาก ลักยิ้ม ลักษณะหนังต า การห่อ
ลิ้น ลักษณะของติ่งหู 

ศึกษาลักษณะ
การถ่ายทอด
ทางพันธุกรรม
ของตนเองและ
ครอบครัว 

- ว 1.2 ป 5/2 แสดงความ
อยากรู้อยากเห็นโดยการ
ถามค าถามเกี่ยวกับ
ลักษณะที่คล้ายคลึงกัน
ของตนเองกับพ่อแม่ 

 
สำระท่ี 2  วิทยำศำสตร์กำยภำพ 
มาตรฐาน ว 2.1  เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับ 

โครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะ
ของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำรเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ป.5 ว 2.1 ป 5/1 อธิบายการเปลี่ยน

สถานะของสสาร เมื่อท าให้
สสารร้อนขึ้นหรือเย็นลง โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

- การเปลี่ยนสถานะของสสารเป็นการ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เมื่อเพ่ิมความร้อน
ให้กับสสารถึงระดับหนึ่งจะท าให้สสารที่เป็น
ของแข็งเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว เรียกว่า 
การหลอมเหลว และเมื่อเพ่ิม ความร้อนต่อไป

- 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำรเรียนรู้

ท้องถิ่น 
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 5/2อธิบายการละลาย
ของสารในน้ า โดยใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์ 

- เมื่อใส่สารลงในน้ าแล้วสารนั้นรวมเป็นเนื้อ
เดียวกันกับน้ าทั่วทุกส่วน 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 
หรอื มีฟองแก๊ส หรือมีตะกอนเกิดข้ึน หรือมีการ
เพ่ิมข้ึนหรือลดลงของอุณหภูมิ 

ว 2.1 ป 5/4 วิเคราะห์และระบุ
การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้
และการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับ
ไม่ได้ 

เมื่อสารเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้ว สารามารถ
เปลี่ยนกลับเป็นสารเดิมได้ เป็นการปลี่ยนแปลงที่
ผันกลับได ้เช่น การหลอมเหลว การกลายเป็นไอ 
การละลาย แต่สารบางอย่างเกิดการเปลี่ยนแปลง 
แล้วไม่สามารถเปลี่ยนกลับเป็นสารเดิมได้ เป็น
การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้ เช่น การเผาไหม้ 
การเกิดสนิม 
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สำระท่ี 2 วิทยำศำสตร์กำยภำพ 
มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจ าวัน ผลของแรงที่กระท าต่อวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่ 
                     แบบต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำรเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ป.5 ว 2.2 ป 5/1อธิบายวิธีการหา

แรงลัพธ์ของแรงหลายแรงใน
แนวเดียวกันที่กระท าต่อวัตถุใน
กรณีท่ีวัตถุอยู่นิ่งจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์ 

- แรงลัพธ์เป็นผลรวมของแรงที่กระท าต่อวัตถุ โดย
แรงลัพธ์ของแรง 2 แรงที่กระท าต่อวัตถุเดียวกันจะ
มีขนาดเท่ากับผลรวมของแรงทั้งสองเมื่อแรงทั้ง
สอง อยู่ในแนวเดียวกันและมีทิศทางเดียวกัน แต่
จะมีขนาดเท่ากับผลต่างของแรงทั้งสองเมื่อแรงทั้ง
สอง อยู่ในแนวเดียวกันแต่มีทิศทางตรงข้ามกัน 
ส าหรับวัตถุท่ีอยู่นิ่ง แรงลัพธ์ที่กระท าต่อวัตถุมีค่า
เป็นศูนย์ 
- การเขียนแผนภาพของแรงที่กระท าต่อวัตถุ
สามารถเขียนได้โดยใช้ลูกศร โดยหัวลูกศรแสดง
ทิศทางของแรง และความยาวของลูกศรแสดง
ขนาดของแรงที่กระท าต่อวัตถุ 

 

ว 2.2 ป 5/2 เขียนแผนภาพ
แสดงแรงที่กระท าต่อวัตถุท่ีอยู่
ในแนวเดียวกันและแรงลัพธ์ที่
กระท าต่อวัตถุ 
ว 2.2 ป 5/3  ใช้เครื่องชั่งสปริง
ในการวัดแรงที่กระท าต่อวัตถุ 

ว 2.2 ป 5/4  ระบุผลของแรง
เสียดทานที่มีต่อ การ
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของ
วัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 

- แรงเสียดทานเป็นแรงที่เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัส
ของวัตถุ เพ่ือต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้น โดยถ้า
ออกแรงกระท าต่อวัตถุท่ีอยู่นิ่งบนพื้นผิวหนึ่งให้
เคลื่อนที่ แรงเสียดทานจากพ้ืนผิวนั้นก็จะต้านการ
เคลื่อนที่ของวัตถุ แต่ถ้าวัตถุก าลังเคลื่อนที่ แรง
เสียดทานก็จะท าให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่ช้าลง หรือ
หยุดนิ่ง 

 

ว 2.2 ป 5/5  เขียนแผนภาพ
แสดงแรงเสียดทานและแรง ที่
อยู่ในแนวเดียวกันที่กระท าต่อ
วัตถ ุ
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สำระท่ี 2 วิทยำศำสตร์กำยภำพ 
มาตรฐาน ว 2.3  เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ 

ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจ าวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำรเรียนรู้

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 เสียงต่ า 

- เสียงที่ได้ยินมีระดับสูงต่ าของเสียงต่างกัน
ขึ้นกับความถี่ของการสั่นของแหล่งก าเนิด
เสียง โดยเมื่อแหล่งก าเนิดเสียงสั่นด้วยความถี่
ต่ าจะเกิดเสียงต่ า แต่ถ้าสั่นด้วยความถี่สูงจะ
เกิดเสียงสูง ส่วนเสียงดังค่อยที่ได้ยินขึ้นกับ
พลังงานการสั่นของแหล่งก าเนิดเสียง โดยเมื่อ
แหล่งก าเนิดเสียงสั่นพลังงานมากจะเกิดเสียง
ดัง แต่ถ้าแหล่งก าเนิดเสียงสั่นด้วยพลังงาน
น้อยจะเกิดเสียงค่อย 
- เสียงดังมาก ๆ เป็นอันตรายต่อการได้ยิน
และเสียงที่ก่อให้เกิดความร าคาญเป็นมลพิษ
ทางเสียง เดซิเบลเป็นหน่วยที่บอกถึงความดัง
ของเสียง 
 

- 

ว 2.3 ป 5/3 ออกแบบก ารทดล
องและอธิบาย ลักษณะและการ
เกิดเสียงดัง เสียงค่อย 
ว 2.3 ป 5/4 วัดระดับเสียงโดย
ใช้เครื่องมือวัดระดับเสียง 
ว 2.3 ป 5/5 ตระหนักในคุณค่า
ของความรู้เรื่องระดับเสียงโดย
เสนอแนะแนวทางในการ
หลีกเลี่ยงและลดมลพิษทาง
เสียง 

ว 3.2 ป 5/2ตระหนักถึงคุณค่า
ของน้ าโดยน าเสนอแนวทาง 
การใช้น้ าอย่างประหยัดและ
การอนุรักษ์น้ า 

- น้ าจืดที่มนุษย์น ามาใช้ได้มีปริมาณน้อยมาก 
จึงควรใช้น้ าอย่างประหยัดและร่วมกันอนุรักษ์
น้ า 
 
 

แหล่งน้ าในชุมชน 

ว 3.2 ป 5/3 สร้างแบบจ าลอง
ที่อธิบายการหมุนเวียน  
ของน้ าในวัฏจักรน้ า 

- วัฏจักรน้ า เป็นการหมุนเวียนของน้ าที่มี
แบบรูป ซ้ าเดิม และต่อเนื่องระหว่างน้ าใน
บรรยากาศ น้ าผิวดิน และน้ าใต้ดิน โดย
พฤติกรรมการด ารงชีวิตของพืชและสัตว์ส่งผล
ต่อวัฏจักรน้ า 
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สำระท่ี 3  วิทยำศำสตร์โลก และอวกำศ 
มาตรฐาน ว 3.1  เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซีดาวฤกษ์  
                     และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและการประยุกต์ใช้  
                     เทคโนโลยีอวกาศ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง สำระกำรเรียนรู้
ท้องถิ่น 

ป.5 ว 3.1 ป 5/1 เปรียบเทียบ
ความแตกต่างของดาว
เคราะห์และดาวฤกษ์จาก
แบบจ าลอง 

- ดาวที่มองเห็นบนท้องฟ้าอยู่ในอวกาศซึ่ง
เป็นบริเวณท่ีอยู่นอกบรรยากาศของโลกมี
ทั้งดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ ดาวฤกษ์เป็น
แหล่งก าเนิดแสงจึงสามารถมองเห็นได้ ส่วน
ดาวเคราะห์ ไม่ใช่แหล่งก าเนิดแสง แต่
สามารถมองเห็นได้เนื่องจากแสงจากดวง
อาทิตย์ตกกระทบดาวเคราะห์แล้วสะท้อน
เข้าสู่ต า 

- 

 ว 3.1 ป 5/2 ใช้แผนที่ดาว
ระบุต าแหน่งและเส้นทาง 
การข้ึนและตกของกลุ่ม
ดาวฤกษ์บนท้องฟ้า และ
อธิบายแบบรูปเส้นทาง
การข้ึนและตก ของกลุ่ม
ดาวฤกษ์บนท้องฟ้าในรอบ
ปี 

- การมองเห็นกลุ่มดาวฤกษ์มีรูปร่างต่าง ๆ 
เกิดจากจินตนาการของผู้สังเกต กลุ่มดาว
ฤกษ์ต่าง ๆ ที่ปรากฏในท้องฟ้าแต่ละกลุ่มมี
ดาวฤกษ์แต่ละดวงเรียงกันที่ต าแหน่งคงท่ี 
และมีเส้นทางการขึ้นและตกตามเส้นทาง
เดิมทุกคืน ซึ่งจะปรากฏต าแหน่งเดิมการ
สังเกตต าแหน่งและการข้ึนและตกของดาว
ฤกษ์และกลุ่มดาวฤกษ์สามารถท าได้โดยใช้
แผนที่ดาว ซึ่งระบุมุมทิศและมุมเงยที่กลุ่ม
ดาวนั้นปรากฏ ผู้สังเกตสามารถใช้มือในการ
ประมาณค่าของมุมเงยเมื่อสังเกตดาวใน
ท้องฟ้า 

- 

 

 
สำระท่ี 3   วิทยำศำสตร์โลก และอวกำศ 
มาตรฐาน ว 3.2  เข้าใจองค์ประกอบ และความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก 

และบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลกรวมทั้ง
ผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม    

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำรเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ป.5 ว 3.2 ป 5/1 เปรียบเทียบ

ปริมาณน้ าในแต่ละแหล่ง และ
ระบุปริมาณน้ าที่มนุษย์สามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ได้ จากข้อมูล
ที่รวบรวมได้ 

- โลกมีท้ังน้ าจืดและน้ าเค็มซึ่งอยู่ใน
แหล่งน้ าต่าง ๆ ที่มีทั้งแหล่งน้ าผิวดิน 
เช่น ทะเล มหาสมุทร บึง แม่น้ า และ
แหล่งน้ าใต้ดิน เช่น น้ าในดิน และน้ า
บาดาล น้ าทั้งหมดของโลกแบ่งเป็น
น้ าเค็มประมาณ 

- แหล่งน้ าต่าง ๆ ใน
ท้องถิ่น/จังหวัด 

- ข้อมูลแหล่งน้ าใน
ท้องถิน่  

ในจังหวัด และ
จังหวัดใกล้เคียง 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำรเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ร้อยละ 97.5ซึ่งอยู่ในมหาสมุทรและ
แหล่งน้ าอ่ืน ๆ และที่เหลืออีกประมาณ
ร้อยละ 2.5 เป็นน้ าจืด ถ้ าเรียงล าดับ
ปริมาณน้ าจืดจากมากไปน้อยจะอยู่ที่ 
ธารน้ าแข็งและพืดน้ าแข็ง น้ าใต้ดิน ชั้น
ดินเยือกแข็งคงตัวและน้ าแข็งใต้ดิน 
ทะเลสาบ ความชื้นในดิน ความชื้นใน
บรรยากาศ บึง แม่น้ า และน้ าใน
สิ่งมีชีวิต 

 

ป.5 ว 3.2 ป 5/2 ตระหนักถึงคุณค่า
ของน้ าโดยน าเสนอแนวทาง 
การใช้น้ าอย่างประหยัดและ
การอนุรักษ์น้ า 

- น้ าจืดที่มนุษย์น ามาใช้ได้มีปริมาณ
น้อยมาก จึงควรใช้น้ าอย่างประหยัด
และร่วมกันอนุรักษ์น้ า 

 

ว 3.2 ป 5/3สร้างแบบจ าลองที่
อธิบายการหมุนเวียน ของน้ า
ในวัฏจักรน้ า 

- วัฏจักรน้ า เป็นการหมุนเวียนของน้ า
ที่มีแบบรูป ซ้ าเดิม และต่อเนื่อง
ระหว่างน้ าในบรรยากาศ น้ าผิวดิน 
และน้ าใต้ดิน โดยพฤติกรรมการ
ด ารงชีวิตของพืชและสัตว์ส่งผลต่อวัฏ
จักรน้ า 

 

ว 3.2 ป 5/4เปรียบเทียบ
กระบวนการเกิดเมฆ หมอก 
น้ าค้าง และน้ าค้างแข็ง จาก

แบบจ าลอง 

- ไอน้ าในอากาศจะควบแน่นเป็น
ละอองน้ าเล็ก ๆ โดยมีละอองลอย เช่น 

เกลือ ฝุ่นละออง เกสรดอกไม้ เป็น
อนุภาคแกนกลาง เมื่อละอองน้ า

จ านวนมากเกาะกลุ่มรวมกันลอยอยู่สูง
จากพ้ืนดินมาก เรียกว่า เมฆ แต่

ละอองน้ าที่เกาะกลุ่มรวมกันอยู่ใกล้
พ้ืนดิน เรียกว่า หมอก ส่วนไอน้ าที่
ควบแน่นเป็นละอองน้ าเกาะอยู่บน

พ้ืนผิววัตถุใกล้พ้ืนดิน เรียกว่า น้ าค้าง 
ถ้ าอุณหภูมิ ใกล้พื้นดินต่ ากว่าจุดเยือก
แข็ง น้ าค้างก็จะกลายเป็นน้ าค้างแข็ง 

 

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

- ฝน หิมะ ลูกเห็บ เป็นหยาดน้ าฟ้าซ่ึง
เป็นน้ าที่มีสถานะต่าง ๆ ที่ตกจากฟ้า

ถึงพ้ืนดิน ฝน เกิดจากละอองน้ าในเมฆ
ที่รวมตัวกันจนอากาศไม่สามารถ 
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สำระท่ี 4   เทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว 4.1 เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศาสตร์อ่ืน ๆ เพ่ือ
แก้ปัญหา หรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำรเรียนรู้

ท้องถิ่น 
- - - - 

 

สำระท่ี 4   เทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว 4.2  เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็น 

ระบบใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การท างาน และการแก้ปัญหาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำรเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ป.5 ว 4.2 ป 5/1 ใช้เหตุผลเชิง

ตรรกะในการแก้ปัญหา 
การอธิบายการท างาน 
การคาดการณ์ผลลัพธ์ 
จากปัญหาอย่างง่าย 

- การใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นการน ากฎเกณฑ์ หรือ
เงื่อนไขท่ีครอบคลุมทุกกรณีมาใช้พิจารณา ในการ
แก้ปัญหา การอธิบายการท างาน หรือ การ
คาดการณ์ผลลัพธ์  
- สถานะเริ่มต้นของการท างานที่แตกต่างกันจะให้
ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน  
- ตัวอย่างปัญหา เช่น เกม Sudoku , โปรแกรม
ท านายตัวเลข, โปรแกรมสร้างรูปเรขาคณิตตามค่า
ข้อมูลเข้า, การจัดล าดับการท างานบ้านในช่วง
วันหยุด, จัดวางของในครัว 

- 

ว 4.2 ป 5/2ออกแบบและ
เขียนโปรแกรมท่ีมีการใช้
เหตุผลเชิงตรรกะอย่างง่าย 
ตรวจหาข้อผิดพลาดและ
แก้ไข 

- การออกแบบโปรแกรมสามารถท าได้โดยเขียน เป็น
ข้อความ หรือผังงาน  
- การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการตรวจสอบ
เงื่อนไขท่ีครอบคลุมทุกกรณีเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่
ถูกต้องตรงตามความต้องการ  
- หากมีข้อผิดพลาดให้ตรวจสอบการท างาน ทีละ
ค าสั่ง เมื่อพบจุดที่ท าให้ผลลัพธ์ไม่ถูกต้อง ให้ท าการ
แก้ไขจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง 
- การฝึกตรวจหาข้อผิดพลาดจากโปรแกรมของผู้อ่ืน
จะช่วยพัฒนาทักษะการหาสาเหตุของปัญหาได้ดี
ยิ่งขึ้น  
- ตัวอย่างโปรแกรม เช่น โปรแกรมตรวจสอบเลขคู่
เลขคี่ โปรแกรมรับข้อมูลน้ าหนักหรือส่วนสูงแล้ว
แสดงผลความสมส่วนของร่างกาย, โปรแกรมสั่งให้ 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำรเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ตัวละครท าตามเงื่อนไขที่ก าหนด 
- ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น Scratch, 
logo 

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

- การค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต และการพิจารณา
ผลการค้นหา  
- การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น อีเมล 
บล็อก โปรแกรมสนทนา  
- การเขียนจดหมาย (บูรณาการกับวิชาภาษาไทย)  
- การใช้อินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสารและท างาน
ร่วมกัน เช่น ใช้นัดหมายในการประชุมกลุ่ม ประช า
สัมพันธ์กิจกรรมในห้องเรียน การแลกเปลี่ยนความรู้ 
ความคิดเห็นในการเรียน ภายใต้การดูแลของครู 
- การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล เช่น 
เปรียบเทียบความสอดคล้อง สมบูรณ์ของข้อมูลจาก
หลายแหล่ง แหล่งต้นตอของข้อมูล ผู้เขียน วันที่
เผยแพร่ข้อมูล  
- ข้อมูลที่ดีต้องมีรายละเอียดครบทุกด้าน เช่น ข้อดี
และข้อเสีย ประโยชน์และโทษ 

 

ว 4.2 ป 5/4 รวบรวม 
ประเมิน น าเสนอ ข้อมูล
และสารสนเทศ ตาม
วัตถุประสงค์โดยใช้
ซอฟต์แวร์หรือบริการบน
อินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย 
เพ่ือแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน 

- การรวบรวมข้อมูล ประมวลผล สร้างทางเลือก 
ประเมินผล จะท าให้ได้สารสนเทศเพ่ือใช้ในการ
แก้ปัญหาหรือการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- การใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ต ที่
หลากหลายในการรวบรวม ประมวลผล สร้าง
ทางเลือก ประเมินผล น าเสนอ จะช่วยให้การ
แก้ปัญหาท าได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นย า  
- ตัวอย่างปัญหา เช่น ถ่ายภาพและส ารวจแผนที่ ใน
ท้องถิ่นเพ่ือน าเสนอแนวทางในการจัดการพ้ืนที่ว่าง
ให้เกิดประโยชน์ ท าแบบส ารวจความคิดเห็น
ออนไลน์ และวิเคราะห์ข้อมูล น าเสนอข้อมูลโดยการ
ใช้ Blog หรือ web page 

 

ว 4.2 ป 5/5ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างปลอดภัย 
มีมารยาท เข้าใจสิทธิและ
หน้าที่ของตน เคารพใน
สิทธิของผู้อื่น แจ้ง
ผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูล
หรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม 

อันตรายจากการใช้งานและอาชญากรรม ทาง
อินเทอร์เน็ต 
- มารยาทในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต 
(บูรณาการกับวิชาที่เก่ียวข้อง) 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
  

ว 15101 วิทยำศำสตร์                  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 5                                เวลำ 80 ชั่วโมง 

 
บรรยายโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการด ารงชี วิต ซึ่งเป็นผลมาจากการ

ปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในแต่ละแหล่งที่อยู่ อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต  และความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต เพ่ือประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต เขียนโซ่อาหารและระบุบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตที่
เป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคในโซ่อาหาร ตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต  โดยมี
ส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม อธิบายลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกของพืช สัตว์ 
และมนุษย์ แสดงความอยากรู้อยากเห็น โดยการถามค าถามเกี่ยวกับลักษณะที่คล้ายคลึงกันของตนเองกับพ่อแม่  

อธิบายการเปลี่ยนสถานะของสสาร เมื่อท าให้สสารร้อนขึ้นหรือเย็นลงโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
อธิบายการละลายของสารในน้ าโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสารเมื่อเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมีโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ วิ เคราะห์และระบุการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และการ
เปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้ อธิบายวิธีการหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรงในแนวเดียวกันที่กระท าต่อวัตถุในกรณี
ที่วัตถุอยู่นิ่งจากหลักฐานเชิงประจักษ์ เขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระท าต่อวัตถุที่อยู่ในแนวเดียวกันและแรงลัพธ์ที่
กระท าต่อวัตถุ ใช้เครื่องชั่งสปริงในการวัดแรงที่กระท าต่อวัตถุ ระบุผลของแรงเสียดทานที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงการ
เคลื่อนที่ของวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์ เขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทานและแรงที่อยู่ในแนวเดียวกันที่
กระท าต่อวัตถุ อธิบายการได้ยินเสียงผ่านตัวกลางจากหลักฐานเชิงประจักษ์ ระบุตัวแปร ทดลอง และอธิบาย
ลักษณะและการเกิดเสียงสูง เสียงต่ า ออกแบบการทดลองและอธิบายลักษณะและการเกิดเสียงดัง เสียงค่อย วัด
ระดับเสียงโดยใช้เครื่องมือวัดระดับเสียง ตระหนักในคุณค่าของความรู้เรื่องระดับเสียงโดยเสนอแนะแนวทางใน
การหลีกเลี่ยงและลดมลพิษทางเสียง  

เปรียบเทียบความแตกต่างของดาวเคราะห์และดาวฤกษ์จากแบบจ าลอง ใช้แผนที่ดาวระบุต าแหน่ง
และเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้า และอธิบายแบบรูปเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่ม
ดาวฤกษ์บนท้องฟ้าในรอบปี เปรียบเทียบปริมาณน้ าในแต่ละแหล่ง และระบุปริมาณน้ าที่มนุษย์สามารถน ามาใช้
ประโยชน์ได้จากข้อมูลที่รวบรวมได้ ตระหนักถึงคุณค่าของน้ าโดยน าเสนอแนวทางการใช้น้ าอย่างประหยัดและ
การอนุรักษ์น้ า สร้างแบบจ าลองที่อธิบายการหมุนเวียนของน้ าในวัฏจักรน้ า เปรียบเทียบกระบวนการเกิดเมฆ 
หมอก น้ าค้าง และน้ าค้างแข็งจากแบบจ าลอง เปรียบเทียบกระบวนการเกิดฝน หิมะ และลูกเห็บจากข้อมูลที่
รวบรวมได้  

ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบายการท างาน การคาดการณ์ผลลัพธ์ จากปัญหาอย่าง
ง่าย ออกแบบ และเขียนโปรแกรมที่มีการใช้เหตุผลเชิงตรรกะอย่างง่าย ตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไข ใช้
อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล ติดต่อสื่อสารและท างานร่วมกัน ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล รวบรวม ประเมิน 
น าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ ตามวัตถุประสงค์โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย เพ่ือ
แก้ปัญหาในชีวิต ประจ าวัน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มีมารยาท เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน 
เคารพในสิทธิของผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม  
 

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      
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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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โครงสร้ำงรำยวิชำ 
 

รำยวิชำ วิทยำศำสตร์                                               ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 5 
รหัสวิชำ  ว15101                                                      เวลำ  80  ชั่วโมง / ปี 
 

ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ 
มำตรฐำน/

ตัวช้ีวัด 
เนื้อหำ 

จ ำนวน
(ชั่วโมง) 

น้ ำหนัก
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 
-สิ่งแวดล้อมท่ีมีผลต่อการด ารงชีวิต 

7 5 

2. พันธุกรรมของพืช
และสัตว์ 

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

-ลักษณะทางพันธุกรรม 
-ลักษณะที่คล้ายคลึงกันของตนเองกับพ่อแม่ 
 

4 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 
-การละลายของสารในน้ า 
-การเปลี่ยนแปลงทางเคมี 
-การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้/ผันกลับไม่ได้ 
 

5 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 
-แรงที่กระท าต่อวัตถุท่ีอยู่ในแนวเดียวกัน 
-การวัดแรงที่กระท าต่อวัตถุ 
แรงเสียดทานที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงการ
เคลื่อนที่ของวัตถุ 
-แรงเสียดทานและแรงที่อยู่ในแนวเดียวกันที่
กระท าต่อวัตถุ 

10 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 
-ลักษณะและการเกิดเสียงสูงเสียงต่ า 
-ลักษณะและการเกิดเสียงดัง เสียงค่อย 
-การใช้เครื่องมือวัดระดับเสียง 
แนวทางในการหลีกเลี่ยงและลดมลพิษทางเสียง 

7 6 

6. ดาว ว 3.1 ป.5/1   
ว 3.1 ป 5/2 

-ดาวเคราะห์และดาวฤกษ์ 
-ต าแหน่งและเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่ม
ดาวฤกษ์ 

7 5 
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ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ 
มำตรฐำน/

ตัวช้ีวัด 
เนื้อหำ 

จ ำนวน
(ชั่วโมง) 

น้ ำหนัก
คะแนน 

7. น้ าและการเปลี่ยนแปลง 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 

-ปริมาณน้ าในแต่ละแหล่ง 
-คุณค่าของน้ า/แนวทางการใช้น้ า 
 อย่างประหยัด/การอนุรักษ์น้ า 
-การหมุนเวียนของน้ าในวัฏจักรน้ า 
-กระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ าค้าง  
 และน้ าค้างแข็ง 
-กระบวนการเกิดฝน หิมะ และลูกเห็บ 

10 10 

8. วิทยาการค านวณ  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 

28 16 

รวม 32  60 

คะแนนระหว่ำงเรียน 78 60 

คะแนนสอบกลำงปี 1 10 
คะแนนสอบปลำยปี 1 30 

รวมคะแนนทั้งปี 80 100 
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ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  6 
ตัวช้ีวัด  สำระกำรเรียนรู้แกนกลำงและสำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น 

สำระท่ี  1  วิทยำศำสตร์ชีวภำพ 
มาตรฐาน ว 1.1  เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและ 

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การ
เปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากรปัญหาและผลกระทบที่มีต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น 
- - - - 

สำระท่ี  1  วิทยำศำสตร์ชีวภำพ 
มาตรฐาน ว  1.2  เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลาเลียงสารผ่านเซลล์ความสัมพันธ์ 
                      ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ท างานสัมพันธ์กัน  
                     ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทางานสัมพันธ์กันรวมทั้ง 
                     น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำรเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ป.6 ว 1.2 ป 6/1ระบุสารอาหาร

และบอกประโยชน์ของ
สารอาหารแต่ละประเภท
จากอาหารที่ตนเอง
รับประทาน 

- สารอาหารที่อยู่ในอาหารมี 6 ประเภท 
 ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เกลือแร่ 
วิตามินและน้ า  
- อาหารแต่ละชนิดประกอบด้วยสารอาหาร ที่ 
แตกต่างกัน อาหารบางอย่างประกอบด้วย
สารอาหารประเภทเดียว อาหารบางย่าง
ประกอบด้วยสารอาหารมากกว่าหนึ่งประเภท 
- สารอาหารแต่ละประเภทมีประโยชน์ต่อ
ร่างกายแตกต่างกัน โดยคาร์โบไฮเดรต โปรตีน 
และไขมัน เป็นสารอาหารที่ให้พลังงานแก่
ร่างกาย ส่วนเกลือแร่ วิตามินและน้ า เป็น
สารอาหารที่ไม่ให้พลังงานแก่ร่างกาย แต่ช่วย
ให้ร่างกายท างานได้เป็นปกติ – การ
รับประทานอาหารเพ่ือให้ร่างกายเจริญ เติบโต 
มีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายตามเพศและวัย 
และ มีสุขภาพดี จ าเป็นต้องรับประทานให้ได้
พลังงานเพียงพอกับความต้องการของร่างกาย 
และให้ได้สารอาหารครบถ้วนในสัดส่วนที่
เหมาะสมกับเพศ และวัย รวมทั้งต้องค านึงถึง
ชนิดและปริมาณของวัตถุ เจือปนในอาหารเพ่ือ
ความปลอดภัยต่อสุขภาพ 

อาหารที่นักเรียน
รับประทานที่
โรงเรียน และ
อาหารประเภท
ต่าง ๆ ในท้องถิ่น 

- 
- 

ว 1.2 ป 6/2บอกแนวทาง
ในการเลือกรับประทาน
อาหารให้ได้สารอาหาร
ครบถ้วนในสัดส่วนที่
เหมาะสมกับเพศและวัย 
รวมทั้งความปลอดภัยต่อ
สุขภาพ 
ว 1.2 ป 6/3  ตระหนักถึง
ความส าคัญของสารอาหาร 
โดยการเลือกรับประทาน
อาหารที่มีสารอ าหาร
ครบถ้วนในสัดส่วนที่
เหมาะสมกับเพศและวัย 
รวมทั้งปลอดภัยต่อสุขภาพ 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำรเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ป.6 ว 1.2 ป 6/4 สร้าง

แบบจ าลองระบบย่อย
อาหาร และบรรยายหน้าที่
ของอวัยวะในระบบย่อย
อาหาร รวมทั้งอธิบายการ
ย่อยอาหารและการดูดซึม
สารอาหาร 

- ระบบย่อยอาหารประกอบด้วยอวัยวะต่าง ๆ 
ได้แก่ ปาก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร 
ล าไส้เล็ก ล าไส้ใหญ่ ทวารหนัก ตับ และตับ
อ่อน ซึ่งท าหน้าที่ร่วมกันในการย่อยและดูดซึม
สารอาหาร  
- ปาก มีฟันช่วยบดเคี้ยวอ าหารให้มีขนาดเล็ก
ลงและมีลิ้นช่วยคลุกเคล้าอาหารกับน้ าลาย ใน
น้ าลาย มีเอนไซม์ย่อยแป้งให้เป็นน้ าตาล 
 – หลอดอาหาร ท าหน้าที่ล าเลียงอาหารจาก
ปาก ไปยังกระเพาะอาหาร ภายในกระเพาะ
อาหารมีการย่อยโปรตีนโดยกรดและเอนไซม์ที่
สร้างจากกระเพาะอาหาร 
 - ล าไส้เล็กมีเอนไซม์ท่ีสร้างจากผนังล าไส้เล็ก
เองและจากตับอ่อนที่ช่วยย่อยโปรตีน 
คาร์โบไฮเดรต และไขมัน โดยโปรตีน 
คาร์โบไฮเดรต และไขมัน ที่ผ่านการย่อยจนเป็น
สารอาหารขนาดเล็กพอท่ีจะ ดูดซึมได้ รวมถึง
น้ า เกลือแร่ และวิตามิน จะ 
ถูกดูดซึม ที่ผนังล าไส้เล็กเข้าสู่กระแสเลือด เพื่อ
ล าเลียงไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ซึ่งโปรตีน 
คาร์โบไฮเดรต และไขมัน จะถูกน าไปใช้เป็น
แหล่งพลังงานส าหรับใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ส่วน
น้ า เกลือแร่ และวิตามิน จะช่วยให้ร่างกาย
ท างานได้เป็นปกติ  
- ตับสร้างน้ าดีแล้วส่งมายังล าไส้เล็กช่วยให้
ไขมันแตกตัว 
 - ล าไส้ใหญ่ท าหน้าที่ดูดน้ าและเกลือแร่ เป็น
บริเวณท่ีมีอาหารที่ย่อยไม่ได้ หรือย่อยไม่หมด 
เป็นกากอาหาร ซึ่งจะถูกก าจัดออกทางทวาร
หนัก 
- อวัยวะต่าง ๆ ในระบบย่อยอาหาร  
มีความส าคัญ จึงควรปฏิบัติตน ดูแลรักษา
อวัยวะให้ท างานเป็นปกติ 

- 

 ว 1.2 ป 6/5 ตระหนักถึง
ความส าคัญของระบบย่อย
อาหาร โดยการบอก
แนวทางในการดูแลรักษา
อวัยวะในระบบย่อยอาหาร
ให้ท างานเป็นปกติ 
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สำระท่ี  1  วิทยำศำสตร์ชีวภำพ 
มาตรฐาน ว 1.3  เข้าใจกระบวนการและความส าคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม  
                     การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและ 
                     วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง สำระกำรเรียนรู้
ท้องถิ่น 

- - - - 
 

สำระท่ี 2   วิทยำศำสตร์กำยภำพ 
มาตรฐาน ว 2.1  เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับ 
โครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิด
สารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคม ี

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง สำระกำรเรียนรู้
ท้องถิ่น 

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

- สารผสมประกอบด้วยสารตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป
ผสมกัน เช่น น้ ามันผสมน้ า ข้าวสารปนกรวด
ทราย วิธีการ ที่เหมาะสมในการแยกสารผสม
ขึ้นอยู่กับลักษณะและสมบัติของสารที่ผสมกันถ้า
องค์ประกอบของสารผสมเป็นของแข็งกับ
ของแข็งท่ีมีขนาดแตกต่างกันอย่างชัดเจน อาจใช้
วิธีการหยิบออกหรือการร่อนผ่านวัสดุ ที่มีรู ถ้ ามี
สารใดสารหนึ่งเป็นสารแม่เหล็กอาจใช้วิธี การใช้
แม่เหล็กดึงดูด ถ้ าองค์ประกอบเป็นของแข็ง 
ที่ไม่ละลายในของเหลว อาจใช้วิธีการรินออก 
การกรอง หรือการตกตะกอน ซึ่งวิธีการแยกสาร
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 

 

 

สำระท่ี 2   วิทยำศำสตร์กำยภำพ 
มาตรฐาน ว 2.2  เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจ าวัน ผลของแรงที่กระทาต่อวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่ 
                      แบบต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง สำระกำรเรียนรู้
ท้องถิ่น 

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

- วัตถุ 2 ชนิดที่ผ่านการขัดถูแล้ว เมื่อ
น าเข้าใกล้กัน อาจดึงดูดหรือผลักกัน แรง
ที่เกิดขึ้นนี้เป็นแรงไฟฟ้า ซึ่งเป็นแรงไม่
สัมผัส เกิดข้ึนระหว่างวัตถุที่มีประจุไฟฟ้า 
ซึ่งประจุไฟฟ้ามี  2 ชนิด คือ ประจุไฟฟ้า
บวกและประจุไฟฟ้าลบ วัตถุที่มีประจุ
ไฟฟ้าชนิดเดียวกันผลักกัน ชนิดตรงข้าม
กันดึงดูดกัน 

- 
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สำระท่ี 2  วิทยำศำสตร์กำยภำพ 
มาตรฐาน ว 2.3  เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ 

ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจ าวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง สำระกำร
เรียนรู้ท้องถิ่น 

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

- วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายประกอบด้วย 
แหล่งก าเนิดไฟฟ้า สายไฟฟ้า และ
เครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า 
แหล่งก าเนิดไฟฟ้า เช่น ถ่านไฟฉาย หรือ
แบตเตอรี่ ท าหน้าที่ให้พลังงานไฟฟ้า 
สายไฟฟ้าเป็นตัวน าไฟฟ้าท าหน้าที่เชื่อมต่อ
ระหว่างแหล่งก าเนิดไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้า
เข้าด้วยกัน เครื่องใช้ไฟฟ้ามีหน้าที่เปลี่ยน
พลังงานไฟฟ้าเป็น 
พลังงานอ่ืน 

- 

ว 2.3 ป 6/2  เขียนแผนภาพและ
ต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย 

ว 2.3 ป 6/3 ออกแบบก ารทดลอง
และทดลองด้วยวิธีที่เหมาะสมใน
การอธิบายวิธีการและผลของการ
ต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม 

- เมื่อน าเซลล์ไฟฟ้าหลายเซลล์มาต่อ 
เรียงกัน โดยให้ขั้วบวกของเซลล์ไฟฟ้าเซลล์
หนึ่งต่อกับขั้วลบของอีกเซลล์หนึ่งเป็นการต่อ
แบบอนุกรม ท าให้มีพลังงานไฟฟ้าเหมาะสม
กับเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบ
อนุกรมสามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น การต่อเซลล์ไฟฟ้าในไฟ
ฉาย 

 

ว 2.3ป 6/4 ตระหนักถึงประโยชน์
ของความรู้ของการต่อเซลล์ไฟฟ้า
แบบอนุกรมโดยบอกประโยชน์และ
การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 

ว 2.3ป 6/5  ออกแบบการทดลอง
และทดลองด้วยวิธีที่เหมาะสมใน
การอธิบายการต่อหลอดไฟฟ้าแบบ
อนุกรมและแบบขนาน 

- การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมเม่ือ 
ถอดหลอดไฟฟ้าดวงใดดวงหนึ่งออกท าให้
หลอดไฟฟ้าที่เหลือดับทั้งหมด ส่วนการต่อ
หลอดไฟฟ้าแบบขนาน เมื่อถอดลอดไฟฟ้า
ดวงใดดวงหนึ่งออก หลอดไฟฟ้าที่เหลือก็ยัง
สว่างได้ การต่อหลอดไฟฟ้าแต่ละแบบ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น การต่อ
หลอดไฟฟ้าหลายดวงในบ้านจึงต้องต่อหลอด
ไฟฟ้าแบบขนานเพ่ือเลือกใช้หลอดไฟฟ้าดวง
ใดดวงหนึ่งได้ตามต้องการ 

 

ว 2.3 ป 6/6  ตระหนักถึง
ประโยชน์ของความรู้ของการต่อ
หลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบ
ขนาน โดยบอกประโยชน์ ข้อจ ากัด 
และการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
ว 2.3 ป 6/7 อธิบายการเกิดเงามืด 
เงามัวจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 

- เมื่อน าวัตถุทึบแสงมากั้นแสงจะเกิดเงาบน
ฉากรับแสงที่อยู่ด้านหลังวัตถุ โดยเงามีรูปร่าง
คล้ายวัตถุท่ีท าให้เกิดเงา เงามัวเป็นบริเวณท่ีมี
แสงบางส่วนตกลงบนฉาก ส่วนเงามืดเป็น
บริเวณท่ีไม่มีแสงตกลงบนฉากเลย 

 

ว 2.3 ป 6/8เขียนแผนภาพรังสี
ของแสงแสดงการเกิดเงามืดเงามัว 
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สำระท่ี 3   วิทยำศำสตร์โลก และอวกำศ 
มาตรฐาน ว 3.1  เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซีดาวฤกษ์  

และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีอวกาศ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง สำระกำรเรียนรู้
ท้องถิ่น 

ป.6 ว 3.1 ป 6/1 สร้าง
แบบจ าลองที่อธิบายการเกิด 
และเปรียบเทียบ
ปรากฏการณ์สุริยุปราคา 
และจันทรุปราคา 

- เมื่อโลกและดวงจันทร์ โคจรมาอยู่ในแนว
เส้นตรงเดียวกันกับดวงอาทิตย์ในระยะทางท่ี
เหมาะสม ท าให้ดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์ เงา
ของดวงจันทร์ทอดมายังโลก ผู้สังเกตที่อยู่
บริเวณเงาจะมองเห็น ดวงอาทิตย์มืดไป เกิด
ปรากฏการณ์สุริยุปร าค า 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
น าเทคโนโลยีอวกาศมาใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 

- เทคโนโลยีอวกาศเริ่มจากความต้องการของ
มนุษย์ในการส ารวจวัตถุท้องฟ้าโดยใช้ตาเปล่า 
กล้อง-โทรทรรศน์ และได้พัฒนาไปสู่การขนส่ง
เพ่ือส ารวจอวกาศด้วยจรวดและยานขนส่ง
อวกาศ และยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน
มีการน าเทคโนโลยีอวกาศบางประเภทมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น การใช้
ดาวเทียมเพ่ือการสื่อสาร การพยากรณ์อากาศ 
หรือการส ารวจทรัพยากรธรรมช าติ การใช้
อุปกรณ์วัดชีพจรและการเต้นของหัวใจ หมวก
นิรภัย ชุดกีฬา 

- 
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สำระท่ี 3  วิทยำศำสตร์โลก และอวกำศ 
มาตรฐาน ว 3.2  เข้าใจองค์ประกอบ และความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก 

และบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก 
รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง สำระกำรเรียนรู้
ท้องถิ่น 

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

- หินเป็นวัสดุแข็งเกิดขึ้นเองตามธรรมช าติ 
ประกอบ ด้วยแร่ตั้งแต่หนึ่งชนิดขึ้นไป 
สามารถจ าแนกหินต ามกระบวนการเกิดได้
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
ตกตะกอนจากน้ าโดยเฉพาะน้ าทะเล บาง
ชนิดมีลักษณะเป็นชั้น ๆ จึงเรียกอีกชื่อว่า
หินชั้น 
- หินแปร เกิดจากการแปรสภาพของหิน
เดิมซึ่งอาจเป็นหินอัคนี หินตะกอน หรือ
หินแปร โดยการกระท าของความร้อน 
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 สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำรเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ป.6 ว 3.2 ป 6/2 บรรยายและ

ยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์
ของหินและแร่ใน
ชีวิตประจ าวันจากข้อมูล ที่
รวบรวมได้ 

หินและแร่แต่ละชนิดมีลักษณะและสมบัติ
แตกต่างกัน มนุษย์ใช้ประโยชน์จากแร่ใน
ชีวิตประจ าวัน ในลักษณะต่าง ๆ เช่น น าแร่
มาท าเครื่องส าอาง ย าสีฟัน เครื่องประดับ 
อุปกรณ์ทางการแพทย์ และน าหินมาใช้ในงาน
ก่อสร้างต่าง ๆ เป็นต้น 

- หินและแร่ที่มีใน
ท้องถิ่น และใน
จังหวัด- 

ว 3.2 ป 6/3สร้าง
แบบจ าลองที่อธิบายการเกิด 
ซากดึกด าบรรพ์และ
คาดคะเนสภาพแวดล้อมใน
อดีตของซากดึกด าบรรพ์ 

- ซากดึกด าบรรพ์เกิดจากการทับถม หรือการ
ประทับรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีต จนเกิดเป็น
โครงสร้างของซากหรือร่องรอยของสิ่งมีชีวิตที่
ปรากฏอยู่ในหิน ในประเทศไทยพบซากดึกด า
บรรพ์ ที่หลากหลาย เช่น พืช ปะก ารัง หอย 
ปลา เต่า ไดโนเสาร์ และรอยตีนสัตว์  
- ซากดึกด าบรรพ์สามารถใช้เป็นหลักฐานหนึ่ง
ที่ช่วยอธิบายภาพแวดล้อมของพื้นที่ในอดีต
ขณะเกิดสิ่งมีชีวิตนั้น เช่น หากพบซากดึกด า
บรรพ์ของ หอยน้ าจืด สภาพแวดล้อมบริเวณ
นั้นอาจเคยเป็นแหล่งน้ าจืดมาก่อน และหาก
พบซากดึกด าบรรพ์ของพืช สภาพแวดล้อม
บริเวณนั้นอาจเคยเป็นป่ามาก่อน นอกจากนี้
ซากดึกด าบรรพ์ยังสามารถใช้ระบุอายุของหิน 
และเป็นข้อมูลในการศึกษาวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต 
 
 

- ซากดึกด าบรรพ์ที่
มีในท้องถิ่น และ
สถานที่ต่าง ๆ ใน
จังหวัด 

ว 3.2 ป 6/5 อธิบายผลของ
มรสุมต่อการเกิดฤดูของ
ประเทศไทย จากข้อมูลที่
รวบรวมได้ 

- มรสุมเป็นลมประจ าฤดูเกิดบริเวณเขตร้อน
ของโลก ซึ่งเป็นบริเวณกว้างระดับภูมิภาค 
ประเทศไทยได้รับผลจากมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงประมาณ
กลางเดือนตุล าคมจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ท าให้
เกิด ฤดูหนาว และได้รับผลจากมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงประมาณกลางเดือน
พฤษภาคมจนถึงกลางเดือนตุล าคมท าให้เกิด
ฤดูฝน ส่วนช่วงประมาณกลางเดือน
กุมภาพันธ์จนถึงกลางเดือนพฤษภาคมเป็น
ช่วงเปลี่ยนมรสุมและประเทศไทยอยู่ใกล้เส้น
ศูนย์สูตร แสงอาทิตย์เกือบตั้งตรงและตั้งตรง

- 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำรเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ประเทศไทย ในเวลาเที่ยงวันท าให้ได้รับความ
ร้อนจ ากดวงอาทิตย์อย่างเต็มที่อากาศจึงร้อน
อบอ้าวท าให้เกิดฤดูร้อน 

ป.6 
 
 

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

- น้ าท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม 
แผ่นดินไหว และ สึนามิ มีผลกระทบต่อชีวิต
และสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน  
- มนุษย์ควรเรียนรู้วิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัย 
เช่น ติดตามข่าวสารอย่างสม่ าเสมอ เตรียมถุง
ยังชีพ ให้พร้อมใช้ตลอดเวลา และปฏิบัติตาม
ค าสั่งของผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่อย่าง
เคร่งครัดเมื่อเกิดภัยทางธรรมช าติและธรณี
พิบัติภัย 
 

- ภัยธรรมชาติและ
ธรณีพิบัติภัยที่อาจ 
เกิดในท้องถิ่น หรือ
จังหวัดใกล้เคียง 

ว 3.2 ป 6/7ตระหนักถึง
ผลกระทบของภัยธรรมช าติ
และธรณีพิบัติภัย โดย
น าเสนอแนวทางในการเฝ้า
ระวังและปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ
และธรณีพิบัติภัยที่อาจเกิด
ในท้องถิ่น 
ว 3.2 ป 6/8 
สร้างแบบจ าลองที่อธิบาย
การเกิดปรากฏการณ์เรือน
กระจกและผลของ
ปรากฏการณ์เรือนกระจก
ต่อสิ่งมีชีวิต 

- ปรากฏการณ์เรือนกระจกเกิดจากแก๊สเรือน
กระจกในชั้นบรรยากาศของโลก กักเก็บความ
ร้อนแล้ว คายความร้อนบางส่วนกลับสู่ผิวโลก 
ท าให้อากาศ บนโลกมีอุณหภูมิเหมะสมต่อ
การด ารงชีวิต  
- หากปรากฏการณ์เรือนกระจกรุนแรงมาก
ขึ้น จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 
มนุษย์ จึงควรร่วมกันลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิด
แก๊สเรือนกระจก 

- สภาพหรือเหตู
การณ์ในท้องถิ่นที่
เกิดจากผล
ผลกระทบของ
ปรากฏการณ์เรือน
กระจก 

ว 3.2 ป 6/9ตระหนักถึง
ผลกระทบของปรากฏการณ์
เรือนกระจกโดยน าเสนอ
แนวทางการปฏิบัติตนเพ่ือ
ลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดแก๊ส
เรือนกระจก 
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สำระท่ี 4  เทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว 4.1 เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศาสตร์อ่ืน ๆ เพ่ือ
แก้ปัญหา หรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง สำระกำรเรียนรู้
ท้องถิ่น 

- - - - 
 

สำระท่ี 4   เทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว 4.2  เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็น 

ระบบใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทางาน และการแก้ปัญหาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำรเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ป.6 ว 4.2 ป 6/1ใช้เหตุผลเชิงตรรกะ

ในการอธิบายและออกแบบ
วิธีการแก้ปัญหาที่พบใน
ชีวิตประจ าวัน 

- การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนจะช่วยให้
แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
- การใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็น 
การน ากฎเกณฑ์ หรือเงื่อนไขที่ครอบคลุมทุก
กรณีมาใช้พิจารณา  
ในการแก้ปัญหา 
- แนวคิดของการท างานแบบวนซ้ า และ
เงื่อนไข 
 - ก ารพิจารณากระบวนการท างานที่มีการ
ท างานแบบวนซ้ า หรือเงื่อนไขเป็นวิธีการที่จะ
ช่วยให้การออกแบบวิธีการแก้ปัญหาเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 - ตัวอย่างปัญหา เช่น การค้นหาเลขหน้าที่
ต้องการให้เร็วที่สุด  
การทายเลข 1 – 1,000,000  โดยตอบให้ถูก
ภายใน 20 ค าถาม, การค านวณเวลาในการ
เดินทาง โดยค านึงถึงระยะทาง เวลา  
จุดหยุดพัก 
 

- 

ว 4.2 ป 6/2ออกแบบและเขียน
โปรแกรมอย่างง่าย เพื่อแก้ปัญหา
ในชีวิตประจ าวัน ตรวจหาข้อผิด 
พลาด ของโปรแกรมและแก้ไข 

- การออกแบบโปรแกรมสามารถท าได้โดย
เขียน เป็นข้อความ หรือผังงาน 
 - การออกแบบและเขียนโปรแกรม 
ที่มีการใช้ตัวแปร การวนซ้ า  
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำรเรียนรู้

ท้องถิ่น 
การตรวจสอบเงื่อนไข  
– หากมีข้อผิดพลาดให้ตรวจสอบ 
การท างาน ทีละค าสั่ง เมื่อพบจุดที่ท าให้ผล
ลัพธ์ไม่ถูกต้อง ให้ท าการแก้ไขจนกว่าจะได้
ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง  
- การฝึกตรวจห าข้อผิดพลาดจากโปรแกรม
ของผู้อ่ืนจะช่วยพัฒนาทักษะการหาสาเหตุ
ของปัญหาได้ดียิ่งขึ้น  
- ตัวอย่างปัญหา เช่น โปรแกรมเกม 
โปรแกรมหาค่า ค.ร.น เกมฝึกพิมพ์ 
- ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น 
Scratch, logo 
 

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

- การค้นหาอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการ
ค้นหาข้อมูลที่ได้ตรงตามความต้องการในเวลา
ที่รวดเร็วจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือหลาย
แหล่ง และข้อมูล มีความสอดคล้องกัน – การ
ใช้เทคนิคการค้นหาขั้นสูง เช่น การใช้ ตัว
ด าเนินการ การระบุรูปแบบของข้อมูล หรือ
ชนิดของไฟล์ 
 - การจัดล าดับผลลัพธ์จากกาค้นหาของ
โปรแกรมค้นหา 
 - การเรียบเรียง สรุปส าระส าคัญ (บูรณาการ
กับวิชาภาษาไทย) 
 
 
 

 

ว 4.2 ป 6/4 ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศท างานร่วมกันอย่าง
ปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าที่
ของตน เคารพในสิทธิของผู้อ่ืน 
แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือ
บุคคลที่ไม่เหมาะสม 

- อันตรายจากการใช้งานและอาชญากรรม 
ทางอินเทอร์เน็ต แนวทางในการป้องกัน  
- วิธีก าหนดรหัสผ่าน  
- การก าหนดสิทธิ์การใช้งาน (สิทธิ์ในการ
เข้าถึง)  
- แนวทางการตรวจสอบและป้องกัน 
มัลแวร์ – อันตรายจากการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่
อยู่บนอินเทอร์เน็ต 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
  

ว 16101 วิทยำศำสตร์        กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6                              เวลำ 80 ชั่วโมง 

 

ระบุสารอาหารและบอกประโยชน์ของสารอาหารแต่ละประเภทจากอาหารที่ตนเองรับประทาน บอก
แนวทางในการเลือกรับประทานอาหารให้ได้สารอาหารครบถ้วน ในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัย รวมทั้ง
ความปลอดภัยต่อสุขภาพ ตระหนักถึงความส าคัญของสารอาหาร โดยการเลือกรับประทานอาหารที่มีสารอาหาร
ครบถ้วนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัย รวมทั้งปลอดภัยต่อสุขภาพ สร้างแบบจ าลองระบบย่อยอาหาร และ
บรรยายหน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหาร รวมทั้งอธิบายการย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหาร ตระหนัก
ถึงความส าคัญของระบบย่อยอาหาร โดยการบอกแนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะในระบบย่อยอาหารให้ท างานเป็น
ปกติ  

อธิบายและเปรียบเทียบการแยกสารผสมโดยการหยิบออก การร่อน การใช้แม่เหล็กดึงดูด การริน
ออก การกรอง และการตกตะกอนโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทั้งระบุวิธีแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับการ
แยกสาร อธิบายการเกิดและผลของแรงไฟฟ้าซึ่งเกิดจากวัตถุที่ผ่านการขัดถูโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ระบุ
ส่วนประกอบและบรรยายหน้าที่ของแต่ละส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
เขียนแผนภาพและต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย ออกแบบการทดลองและทดลองด้วยวิธีที่เหมาะสมในการอธิบาย
วิธีการและผลของการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบ
อนุกรม โดยบอกประโยชน์และการประยุกต์ใช้ในชีวิต ประจ าวัน ออกแบบการทดลองและทดลองด้วยวิธีที่
เหมาะสมในการอธิบายการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของ
การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน โดยบอกประโยชน์  ข้อจ ากัด และการประยุกต์ใช้  ใน
ชีวิตประจ าวัน อธิบายการเกิดเงามืดเงามัวจากหลักฐานเชิงประจักษ์ เขียนแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิด
เงามืดเงามัว  

สร้างแบบจ าลองที่อธิบายการเกิด และเปรียบเทียบปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคา 
อธิบายพัฒนาการของเทคโนโลยีอวกาศ และยกตัวอย่างการน าเทคโนโลยีอวกาศมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน
จากข้อมูลที่รวบรวมได้ เปรียบเทียบกระบวนการเกิดหินอัคนี หินตะกอน และหินแปร และอธิบายวัฏจักรหิน
จากแบบจ าลอง บรรยายและยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์ของหินและแร่ในชีวิตประจ าวันจากข้อมูลที่รวบรวม
ได้ สร้างแบบจ าลองที่อธิบายการเกิดซากดึกด าบรรพ์และคาดคะเนสภาพแวดล้อมในอดีตของซากดึกด าบรรพ์ 
เปรียบเทียบการเกิดลมบก ลมทะเล และมรสุม รวมทั้งอธิบายผลที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม จากแบบจ าลอง 
อธิบายผลของมรสุมต่อการเกิดฤดูของประเทศไทยจากข้อมูลที่รวบรวมได้ บรรยายลักษณะและผลกระทบของ
น้ าท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม แผ่นดินไหว สึนามิ ตระหนักถึงผลกระทบของภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติ
ภัย โดยน าเสนอแนวทางในการเฝ้าระวังและปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยที่อาจเกิด
ในท้องถิ่น สร้างแบบจ าลองที่อธิบายการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก และผลของปรากฏการณ์เรือนกระจกต่อ
สิ่งมีชีวิต ตระหนักถึงผลกระทบของปรากฏการณ์ เรือนกระจก โดยน าเสนอแนวทางการปฏิบัติตนเพ่ือลด
กิจกรรมที่ก่อใหเ้กิดแก๊สเรือนกระจก 

ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการอธิบายและออกแบบวิธีการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตประจ าวัน ออกแบบและ
เขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมและแก้ไข ใช้
อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท างานร่วมกันอย่างปลอดภัย เข้าใจ
สิทธิและหน้าทีข่องตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม 
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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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โครงสร้ำงรำยวิชำ 
 

 รำยวิชำ วิทยำศำสตร์ 6                                                 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 
 รหัสวิชำ  ว16101                                                       เวลำ  80  ชั่วโมง / ปี 

 

ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ 
มำตรฐำน/

ตัวช้ีวัด 
เนื้อหำ 

จ ำนวน
(ชั่วโมง) 

น้ ำหนัก
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 
-ความส าคัญของสารอาหาร  
-ระบบย่อยอาหาร 
-การดูแลรักษาอวัยวะในระบบย่อยอาหาร 

10 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 
-การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
-การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน 
-การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
-การเกิดเงามืดเงามัว 
-รังสีของแสงแสดงการเกิดเงามืดเงามัว 

10 15 

5. สุริยุปราคา 
จันทรุปราคาและ
เทคโนโลยีอวกาศ 

ว 3.1 ป6/1  
ว 3.1 ป6/2  

-ปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคา 
เทคโนโลยีอวกาศ 
 

5 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
ชีวิตประจ าวัน 
-การเกิดซากดึกด าบรรพ์ 
-การเกิดลมบก ลมทะเล และมรสุม  
-ผลของมรสุมต่อการเกิดฤดูของประเทศไทย 
-ลักษณะและผลกระทบของน้ าท่วม 
-ผลกระทบของภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย  
-การเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก 
-ผลกระทบของปรากฏการณ์เรือนกระจก 

10 15 
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ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ 
มำตรฐำน/

ตัวช้ีวัด 
เนื้อหำ 

จ ำนวน
(ชั่วโมง) 

น้ ำหนัก
คะแนน 

7. วิทยาการค านวณ  ว 4.2 ป6/1, 
ว 4.2 ป6/2, 
ว 4.2 ป6/3, 
ว 4.2 ป6/4 

-การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ 
-การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย 
-การค้นหาข้อมูล 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

29 12 

รวม 30  60 
คะแนนระหว่ำงเรียน 78 60 
คะแนนสอบกลำงปี 1 10 
คะแนนสอบปลำยปี 1 30 

รวมคะแนนทั้งปี 80 100 
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ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 
ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำงและสำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น 

สำระท่ี  1  วิทยำศำสตร์ชีวภำพ 
มาตรฐาน ว  1.1   เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต 

และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอด   
พลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากรปัญหาและ
ผลกระทบที่ มีต่ อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม แนวทางในการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น 
- - - - 

 

สำระท่ี 1  วิทยำศำสตร์ชีวภำพ 
มาตรฐาน ว 1.2  เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การล าเลียงสารเข้าและออกจาก 

เซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ท างาน
สัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ท างานสัมพันธ์
กัน รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำรเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ม.1 

 
 
 
 
 
 

ว 1.2 ม1/1เปรียบเทียบ
รูปร่าง ลักษณะ และ
โครงสร้างของเซลล์พืชและ
เซลล์สัตว ์รวมทั้งบรรยาย
หน้าที่ของผนังเซลล์ เยื่อหุ้ม
เซลล์ ไซโทพลาซึม 
นิวเคลียส แวคิวโอล 
ไมโทคอนเดรีย และ 
คลอโรพลาสต์  
 

 - เซลล์เป็นหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต 
สิ่งมีชีวิตบางชนิดมีเซลล์เพียงเซลล์เดียว เช่น 
อะมีบา พารามีเซียม ยีสต์ บางชนิดมีหลาย
เซลล์ เช่น พืช สัตว์ 

- โครงสร้างพื้นฐานที่พบทั้งในเซลล์พืชและ
เซลล์สัตว ์และสามารถสังเกตได้ด้วยกล้อง
จุลทรรศน์ใช้แสง ได้แก่ เยื่อหุ้มเซลล์ ไซ
โทพลาซึม และนิวเคลียส โครงสร้างที่พบใน
เซลล์พืชแต่ไม่พบในเซลล์สัตว์ ได้แก่ ผนัง
เซลล์และคลอโรพลาสต์ 

- โครงสร้างต่าง ๆ ของเซลล์มีหน้าที่
แตกต่างกัน 

- ผนังเซลล ์ท าหน้าที่ให้ความแข็งแรงแก่
เซลล์ 

- เยื่อหุ้มเซลล์ ท าหน้าที่ห่อหุ้มเซลล์และ
ควบคุมการล าเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ 
- นิวเคลียส ท าหน้าที่ควบคุมการท างานของ
เซลล์ 
- ไซโทพลาซึม มีออร์แกเนลล์ที่ท าหน้าที่
แตกต่างกัน 

- สวนพฤกษศาสตร์  
สวนป่า  

- สระน้ า ในโรงเรียน
และชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ว 1.2 ม1/2 
ใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสง
ศึกษาเซลล์ และโครงสร้าง
ต่าง ๆ ภายในเซลล์ 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำรเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ม.1 

 

- แวคิวโอล ท าหน้าที่เก็บน้ าและสารต่าง ๆ 
- ไมโทคอนเดรีย ท าหน้าที่เกี่ยวกับการสลาย
สารอาหารเพื่อให้ได้พลังงานแก่เซลล์ 

 - คลอโรพลาสต์ เป็นแหล่งที่เกิด 
การสังเคราะห์ด้วยแสง 

 

ว 1.2 ม1/3 อธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่าง 
กับการท าหน้าที่ของเซลล์ 

- เซลล์ของสิ่งมีชีวิตมีรูปร่าง ลักษณะ ที่
หลากหลาย และมีความเหมาะสมกับหน้าที่
ของเซลล์นั้น เช่น เซลล์ประสาทส่วนใหญ่ มี
เส้นใยประสาทเป็นแขนงยาว น ากระแส
ประสาทไปยังเซลล์อ่ืน ๆ ที่อยู่ไกลออกไป 
เซลล์ขนราก เป็นเซลล์ผิวของรากท่ีมีผนัง
เซลล์และเยื่อหุ้มเซลล์ยื่นยาวออกมา ลักษณะ
คล้ายขนเส้นเล็ก ๆ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ผิวในการดูด
น้ าและธาตุอาหาร 

- 

ว 1.2 ม1/4 
อธิบายการจัดระบบของ
สิ่งมีชีวิต โดยเริ่มจากเซลล์ 
เนื้อเยื่อ อวัยวะ ระบบ
อวัยวะ จนเป็นสิ่งมีชีวิต 

- พืชและสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์มีการ
จัดระบบ โดยเริ่มจากเซลล์ไปเป็นเนื้อเยื่อ 
อวัยวะ ระบบอวัยวะ และสิ่งมีชีวิตตามล าดับ 
เซลล์หลายเซลล์มารวมกันเป็นเนื้อเยื่อ 
เนื้อเยื่อหลายชนิดมารวมกันและท างาน
ร่วมกันเป็นอวัยวะ อวัยวะต่าง ๆ ท างาน
ร่วมกันเป็นระบบอวัยวะ ระบบอวัยวะทุก
ระบบท างานร่วมกันเป็นสิ่งมีชีวิต 

- 

ว 1.2 ม1/5 
อธิบายกระบวนการแพร่และ
ออสโมซิสจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์  และยกตัวอย่าง
การแพร่และออสโมซิสใน
ชีวิตประจ าวัน 

- เซลล์มีการน าสารเข้าสู่เซลล์ เพ่ือใช้ใน
กระบวนการต่าง ๆ ของเซลล์ และมีการขจัด
สารบางอย่างที่เซลล์ไม่ต้องการออกนอก
เซลล์ การน าสารเข้าและออกจากเซลล์มี
หลายวิธ ีเช่น การแพร่เป็นการเคลื่อนที่ของ
สารจากบริเวณท่ีมีความเข้มข้นของสารสูง
ไปสู่บริเวณท่ีมีความเข้มข้นของสารต่ า ส่วน
ออสโมซิส เป็นการแพร่ของน้ า ผ่านเยื่อหุ้ม
เซลล์ จากด้านที่มีความเข้มข้นของ
สารละลายต่ าไปยังด้านที่มีความเข้มข้นของ
สารละลายสูงกว่า 

วัสดุ อุปกรณ์การ
ทดลองที่อยู่ใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น 
ไข่ไก่ ไข่เป็ด เป็น
ต้น 



78 
 

 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำรเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ม.1 ว 1.2 ม1/6 

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

- กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
ที่เกิดขึ้นในคลอโรพลาสต์ จ าเป็นต้องใช้
แสง แก๊สคาร์บอนได-ออกไซด์ 
คลอโรฟิลล์ และน้ า ผลผลิตที่ได้จาก  
การสังเคราะห์ด้วยแสง ได้แก่ น้ าตาลและ
แก๊สออกซิเจน 

ใบพืชที่มีใน
บริเวณโรงเรียน
และชุมชน เช่น 
ชบาด่าง และใบ
พืชต่างๆที่มีสีเขียว 

ว 1.2 ม1/7 
อธิบายความส าคัญของ
การสังเคราะห์ด้วยแสง
ของพืชต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 
 

- การสังเคราะห์ด้วยแสง เป็น
กระบวนการที่ส าคัญต่อสิ่งมีชีวิต เพราะ
เป็นกระบวนการเดียว ที่สามารถน า 
พลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นพลังงานในรูป
สารประกอบอินทรีย์และเก็บสะสมใน
รูปแบบต่าง ๆ ในโครงสร้างของพืช พืชจึง
เป็นแหล่งอาหารและพลังงานที่ส าคัญของ
สิ่งมีชีวิตอ่ืน นอกจากนี้กระบวนการ
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
เฉพาะที่ โดยไซเล็มท าหน้าที่ล าเลียงน้ า
และธาตุอาหาร มีทิศทางล าเลียงจากราก
ไปสู่ล าต้น ใบ และส่วนต่าง ๆ ของพืช 
เพ่ือใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงรวมถึง
กระบวนการอ่ืน ๆ ส่วนโฟลเอ็มท าหน้าที่
ล าเลียงอาหารที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วย
แสง มีทิศทางล าเลียงจากบริเวณท่ีมีการ
สังเคราะห์ด้วยแสงไปสู่ส่วนต่าง ๆ ของ
พืช 

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

เขียนแผนภาพที่
บรรยายทิศทางการ
ล าเลียงสารในไซเล็ม
และโฟลเอ็มของพืช 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำรเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ม.1 ว 1.2 ม1/11 

อธิบายการสืบพันธุ์แบบ
อาศัยเพศ และไม่อาศัย
เพศของพืชดอก 

- พืชดอกทุกชนิดสามารถสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ
ได้ และบางชนิดสามารถสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ
ได 

พืชดอกในชุมชน 

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

- การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเป็นการสืบพันธุ์ที่มี 
การผสมกันของสเปิร์มกับเซลล์ไข่ การสืบพันธุ์ 
แบบอาศัยเพศของพืชดอกเกิดขึ้นที่ดอก โดย
ภายในอับเรณูของส่วนเกสรเพศผู้มีเรณู ซึ่งท า
หน้าที่สร้างสเปิร์ม ภายในออวุลของส่วนเกสรเพศ
เมีย มีถุงเอ็มบริโอ ท าหน้าที่สร้างเซลล์ไข่ 
- การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ เป็นการสืบพันธุ์ที่
พืชต้นใหม่ไม่ได้เกิดจากการปฏิสนธิระหว่างสเปิร์ม 
กับเซลล์ไข่ แต่เกิดจากส่วนต่าง ๆ ของพืช เช่น 
ราก ล าต้น ใบ มีการเจริญเติบโตและพัฒนาขึ้นมา 
เป็นต้นใหม่ได้ 
- การถ่ายเรณู คือ การเคลื่อนย้ายของเรณูจากอับ
เรณูไปยังยอดเกสรเพศเมีย ซึ่งเก่ียวข้องกับ
ลักษณะและโครงสร้างของดอก เช่น สีของกลีบ
ดอก ต าแหน่งของเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมีย 
โดยมีสิ่งที่ช่วยในการถ่ายเรณู เช่น แมลง ลม 
- การถ่ายเรณูจะน าไปสู่การปฏิสนธิ ซึ่งจะเกิดขึ้นที่
ถุงเอ็มบริโอภายในออวุล หลังการปฏิสนธิจะได้ไซ
โกต และเอนโดสเปิร์ม ไซโกตจะพัฒนาต่อไปเป็น
เอ็มบริโอ ออวุลพัฒนาไปเป็นเมล็ด และรังไข่
พัฒนาไปเป็นผล 
- การถ่ายเรณูจะน าไปสู่การปฏิสนธิ ซึ่งจะเกิดขึ้น
ที่ถุงเอ็มบริโอภายในออวุล หลังการปฏิสนธิจะได้
ไซโกต และเอนโดสเปิร์ม ไซโกตจะพัฒนาต่อไป
เป็นเอ็มบริโอ ออวุลพัฒนาไปเป็นเมล็ด และรังไข่
พัฒนาไปเป็นผล 
- ผลและเมล็ดมีการกระจายออกจากต้นเดิม โดย
วิธีการต่าง ๆ เมื่อเมล็ดไปตกในสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมจะเกิดการงอกของเมล็ด โดยเอ็มบริโอ
ภายในเมล็ดจะเจริญออกมา โดยระยะแรกจะ
อาศัยอาหารที่สะสมภายในเมล็ด จนกระท่ังใบแท้
พัฒนา จนสามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้เต็มที่ 
และสร้างอาหารได้เองตามปกติ 
 

ว 1.2 ม1/13 
ตระหนักถึงความส าคัญ
ของสัตว์ที่ช่วยในการถ่าย
เรณูของพืชดอก โดยการ
ไม่ท าลายชีวิตของสัตว์ที่
ช่วยในการถ่ายเรณู 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำรเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ม.1 ว 1.2 ม1/14  อธิบาย

ความส าคัญของธาตุอาหาร
บางชนิดที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตและการ
ด ารงชีวิตของพืช 

 

- พืชต้องการธาตุอาหารที่จ าเป็นหลาย
ชนิดในการเจริญเติบโตและการ
ด ารงชีวิต 
- พืชต้องการธาตุอาหารบางชนิดใน
ปริมาณมาก ได้แก่ ไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม 
แมกนีเซียม และก ามะถัน ซึ่งในดิน
อาจมีไม่เพียงพอ ส าหรับการ
เจริญเติบโตของพืช จึงต้องมีการให้
ธาตุอาหารในรูปของปุ๋ยกับพืชอย่าง
เหมาะสม 
 

- 

ว 1.2 ม1/15 เลือกใช้ปุ๋ยที่มี
ธาตุอาหารเหมาะสมกับพืช
ในสถานการณ์ท่ีก าหนด 

ว 1.2 ม1/16 เลือกวิธีการ
ขยายพันธุ์พืชให้เหมาะสม
กับความต้องการของมนุษย์ 
โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการ
สืบพันธุ์ของพืช 
 

- มนุษย์สามารถน าความรู้เรื่องการ
สืบพันธุ์ แบบอาศัยเพศและไม่อาศัย
เพศ มาใช้ในการขยายพันธุ์เพ่ือเพ่ิม
จ านวนพืช เช่น การใช้เมล็ดที่ได้จาก
การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศมา
เพาะเลี้ยง วิธีการนี้จะได้พืชในปริมาณ
มาก แต่อาจมีลักษณะที่แตกต่างไป 
จากพ่อแม่ ส่วนการตอนกิ่ง การปักช า 
การต่อกิ่ง การติดตา การทาบกิ่ง การ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เป็นการน าความรู้
เรื่องการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของ
พืชมาใช้ในการขยายพันธุ์ เพ่ือให้ได้พืช
ที่มีลักษณะเหมือนต้นเดิม ซึ่งการ
ขยายพันธุ์แต่ละวิธี มีข้ันตอนแตกต่าง
กัน จึงควรเลือกให้เหมาะสมกับความ
ต้องการของมนุษย์ 

 

การขยายพันธุ์พืชโดย
ใช้พืชในโรงเรียนและ
ชุมชน 

ว 1.2 ม1/17 อธิบาย
ความส าคัญของเทคโนโลยี 
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชใน
การใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ 
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สำระท่ี 1  วิทยำศำสตร์ชีวภำพ 
มาตรฐาน ว 1.3 เข้าใจกระบวนการและความส าคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมสาร 

พันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ
และวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำรเรียนรู้

ท้องถิ่น 
- - - - 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ม.1   ว 1.2 ม1/18ตระหนักถึง

ประโยชน์ของการ
ขยายพันธุ์พืช โดยการน า
ความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

โดยต้องค านึงถึงชนิดของพืชและ
ลักษณะการสืบพันธุ์ของพืช 
- เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
เป็นการน าความรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่จ าเป็น
ต่อการเจริญเติบโตของพืชมาใช้ในการ
เพ่ิมจ านวนพืช และท าให้พืชสามารถ
เจริญเติบโตได้ในหลอดทดลอง ซึ่งจะได้
พืชจ านวนมากในระยะเวลาสั้น และ
สามารถน าเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อมาประยุกต์ เพ่ือการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช ปรับปรุงพันธุ์พืชที่มี
ความส าคัญทางเศรษฐกิจ การผลิตยา
และสาระส าคัญในพืช และอ่ืน ๆ 
 

- 
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สำระท่ี 2  วิทยำศำสตร์กำยภำพ 
มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับ

โครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง
สถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกริิยาเคมี  

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำรเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ม.1 ว 2.1 ม1/1 

อธิบายสมบัติทางกายภาพบางประการ
ของธาตุโลหะ อโลหะ และก่ึงโลหะ โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ที่ได้จากการสังเกต
และการทดสอบ และใช้สารสนเทศที่ได้
จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งจัดกลุ่มธาตุ
เป็นโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ  

- ธาตุแต่ละชนิดมีสมบัติเฉพาะตัวและมี
สมบัติ ทางกายภาพบางประการ
เหมือนกันและบางประการต่างกัน ซ่ึง
สามารถน ามาจัดกลุ่มธาตุเป็นโลหะ 
อโลหะ และก่ึงโลหะ ธาตุโลหะมีจุดเดือด 
จุดหลอมเหลวสูง มีผิวมันวาว น าความ
ร้อนน าไฟฟ้า ดึงเป็นเส้นหรือตีเป็นแผ่น
บาง ๆ ได้ และมีความหนาแน่นทั้ง 
สูงและต่ า ธาตุอโลหะ มีจุดเดือด จุด
หลอมเหลวต่ า มีผิวไม่มันวาว ไม่น า
ความร้อน ไม่น าไฟฟ้า เปราะ แตกหัก
ง่าย และมีความหนาแน่นต่ า 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 
ควรค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต 
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม 
 

 

ว 2.1 ม1/3 ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้
ธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ ธาตุ
กัมมันตรังสี โดยเสนอแนวทางการใช้ธาตุ
อย่างปลอดภัย คุ้มค่า 
 ว 2.1 ม1/4 เปรียบเทียบจุดเดือด จุด
หลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารผสม 
โดยการวัดอุณหภูมิ เขียนกราฟ แปล
ความหมายข้อมูลจากกราฟ หรือ
สารสนเทศ 

- สารบริสุทธิ์ประกอบด้วยสารเพียงชนิด
เดียว ส่วนสารผสมประกอบด้วยสาร
ตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป สารบริสุทธิ์แต่ละ
ชนิดมีสมบัติบางประการที่เป็นค่า
เฉพาะตัว เช่น จุดเดือดและจุด
หลอมเหลวคงท่ี แต่สารผสมมีจุดเดือด
และจุดหลอมเหลวไม่คงที่ ขึ้นอยู่กับชนิด
และสัดส่วนของสารที่ผสมอยู่ด้วยกัน 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำรเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ม.1 ว 2.1 ม1/5อธิบายและเปรียบเทียบความ

หนาแน่นของสารบริสุทธิ์และสารผสม 
 
 
 

- สารบริสุทธิ์แต่ละชนิดมีความหนาแน่น 
หรือมวลต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรคงที่ เป็น
ค่าเฉพาะของสารนั้น ณ สถานะและ
อุณหภูมิหนึ่ง แต่สารผสมมีความ
หนาแน่นไม่คงท่ีขึ้นอยู่กับชนิดและ
สัดส่วนของสารที่ผสมอยู่ด้วยกัน 

 

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

 

- สารบริสุทธิ์แบ่งออกเป็นธาตุและ
สารประกอบ ธาตุประกอบด้วยอนุภาคที่
เล็กที่สุดที่ยังแสดงสมบัติของธาตุนั้น
เรียกว่า อะตอม ธาตุแต่ละชนิด
ประกอบด้วยอะตอมเพียงชนิดเดียวและ
ไม่สามารถแยกสลายเป็นสารอ่ืนได้ด้วย
วิธีทางเคมี ธาตุเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์
ธาตุ สารประกอบเกิดจากอะตอมของ
ธาตุตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปรวมตัวกันทาง
เคมีในอัตราส่วนคงท่ี มีสมบัติแตกต่าง
จากธาตุที่เป็นองค์ประกอบ สามารถ
แยกเป็นธาตุได้ด้วยวิธีทางเคมี ธาตุและ
สารประกอบสามารถเขียนแทนได้ด้วย
สูตรเคมี 
- อะตอมประกอบด้วยโปรตอน 
นิวตรอน และอิเล็กตรอน โปรตอนมี
ประจุไฟฟ้าบวก ธาตุชนิดเดียวกันมี
จ านวนโปรตอนเท่ากันและเป็นค่าเฉพาะ
ของธาตุนั้น นิวตรอนเป็นกลางทางไฟฟ้า 
ส่วนอิเล็กตรอนมีประจุไฟฟ้าลบ เมื่อ 

 

ว 2.1 ม1/8อธิบายโครงสร้างอะตอมที่
ประกอบด้วยโปรตอน นิวตรอน และ
อิเล็กตรอน โดยใช้แบบจ าลอง 

 

อะตอมมีจ านวนโปรตอนเท่ากับจ านวน
อิเล็กตรอน จะเป็นกลางทางไฟฟ้า 
โปรตอนและนิวตรอนรวมกันตรงกลาง
อะตอมเรียกว่า นิวเคลียส ส่วน
อิเล็กตรอนเคลื่อนที่อยู่ในที่ว่างรอบ
นิวเคลียส 

ตัวอย่าง
องค์ประกอบของ
สารใน
ชีวิตประจ าวัน 

ว 2.1 ม1/9 อธิบายและเปรียบเทียบการ
จัดเรียงอนุภาค แรงยึดเหนี่ยวระหว่าง
อนุภาค และการเคลื่อนที่ของอนุภาคของ

  -สสารทุกชนิดประกอบด้วยอนุภาค 
โดยสารชนิดเดียวกันที่มีสถานะของแข็ง 
ของเหลว แก๊ส จะมีการจัดเรียงอนุภาค 

วัตถุท่ีมีอยู่รอบๆตัว 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำรเรียนรู้

ท้องถิ่น 
สสารชนิดเดียวกันในสถานะของแข็ง 
ของเหลว และแก๊ส โดยใช้แบบจ าลอง 

 

แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค การ
เคลื่อนที่ของอนุภาคแตกต่างกัน ซึ่งมีผล
ต่อรูปร่างและปริมาตรของสสาร 

 - อนุภาคของของแข็งเรียงชิดกัน มีแรง
ยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคมากที่สุด 
อนุภาคสั่นอยู่กับท่ี ท าให้มีรูปร่างและ
ปริมาตรคงที่ 

 - อนุภาคของของเหลวอยู่ใกล้กัน มีแรง
ยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคน้อยกว่า
ของแข็งแต่มากกว่าแก๊ส อนุภาค
เคลื่อนที่ได้แต่ไม่เป็นอิสระเท่าแก๊ส ท า
ให้มีรูปร่างไม่คงที่ แต่ปริมาตรคงท่ี 
 - อนุภาคของแก๊สอยู่ห่างกันมาก มีแรง
ยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคน้อยที่สุด 
อนุภาคเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระทุกทิศทาง 
ท าให้มีรูปร่างและปริมาตรไม่คงท่ี 

ม.1 ว 2.1 ม1/10อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
พลังงานความร้อนกับการเปลี่ยนสถานะ
ของสสาร โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
และแบบจ าลอง 

 

• เมื่อให้ความร้อนแก่ของเหลว อนุภาค
ของของเหลวจะมีพลังงานและอุณหภูมิ
เพ่ิมข้ึนจนถึงระดับหนึ่ง ซึ่งของเหลวจะ
ใช้ความร้อนในการเปลี่ยนสถานะเป็น
แก๊ส เรียกความร้อนที่ใช้ในการเปลี่ยน
สถานะจากของเหลวเป็นแก๊สว่า ความ
ร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ และ
อุณหภูมิขณะเปลี่ยนสถานะจะคงที่ 
เรียกอุณหภูมินี้ว่า จุดเดือด 
 • เมื่อท าให้อุณหภูมิของแก๊สลดลงจนถึง
ระดับหนึ่งแก๊สจะเปลี่ยนสถานะเป็น
ของเหลว เรียกอุณหภูมินี้ว่า จุด
ควบแน่น ซึ่งมีอุณหภูมิเดียวกับจุดเดือด
ของของเหลวนั้น 
• เมื่อท าให้อุณหภูมิของของเหลวลดลง
จนถึงระดับหนึ่ง ของเหลวจะเปลี่ยน
สถานะเป็นของแข็ง เรียกอุณหภูมินี้ว่า 
จุดเยือกแข็ง ซึ่งมีอุณหภูมิเดียวกับจุด
หลอมเหลวของของแข็งนั้น 
 

สารใกล้ตัว 
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สำระท่ี 2 วิทยำศำสตร์กำยภำพ 
มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจ าวัน ผลของแรงที่กระท าต่อวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่ 

แบบต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 

 
สำระท่ี 2 วิทยำศำสตร์กำยภำพ 
มาตรฐาน ว 2.3 เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

สสาร และพลังงาน พลังงานในชีวิตประจ าวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เก่ียวข้องกับเสียง 
แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำรเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ม.1   ว 2.2 ม 1/1สร้างแบบจ าลองที่

อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
ความดันอากาศกับความสูงจาก
พ้ืนโลก 

- เมื่อวัตถุอยู่ในอากาศจะมีแรงที่อากาศกระท า
ต่อวัตถุในทุกทิศทาง แรงที่อากาศกระท าต่อ
วัตถุข้ึนอยู่กับขนาดพ้ืนที่ของวัตถุนั้น แรงที่
อากาศกระท าตั้งฉากกับผิววัตถุต่อหนึ่ง
หน่วยพื้นที่ เรียกว่าความดันอากาศ 

   -ความดันอากาศมีความสัมพันธ์กับความสูง
จากพ้ืนโลก โดยบริเวณท่ีสูงจากพ้ืนโลกขึ้น
ไป อากาศเบาบางลง มวลอากาศน้อยลง 
ความดันอากาศก็จะลดลง 

 
 
 

- 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำรเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ม.1 ว 2.3 ม 1/1  

วิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูล และ
ค านวณปริมาณความร้อนที่ท าให้สสาร
เปลี่ยนอุณหภูมิและเปลี่ยนสถานะ 
โดยใช้สมการ  
     Q = mcΔt และ  
     Q = mL  

- เมื่อสสารได้รับหรือสูญเสียความร้อนอาจ
ท าให้สสารเปลี่ยนอุณหภูมิ เปลี่ยนสถานะ 
หรือเปลี่ยนรูปร่าง  
- ปริมาณความร้อนที่ท าให้สสารเปลี่ยน
อุณหภูมิข้ึนกับมวล ความร้อนจ าเพาะ และ
อุณหภูมิ ที่เปลี่ยนไป  
- ปริมาณความร้อนที่ท าให้สสารเปลี่ยน
สถานะข้ึนกับมวลและความร้อนแฝง
จ าเพาะ โดยขณะที่สสารเปลี่ยนสถานะ 
อุณหภูมิจะไม่เปลี่ยนแปลง 

- 

ว 2.3 ม 1/2ใช้เทอร์มอมิเตอร์ในการ
วัดอุณหภูมิของสสาร 

 ว 2.3 ม 1/3สร้างแบบจ าลองที่อธิบาย
การขยายตัวหรือหดตัวของสสาร
เนื่องจากได้รับหรือสูญเสียความร้อน 

- ความร้อนท าให้สสารขยายตัวหรือหดตัว
ได้ เนื่องจากเม่ือสสารได้รับความร้อนจะท า
ให้อนุภาคเคลื่อนที่เร็วขึ้น ท าให้เกิดการ 

- 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำรเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ม.1 ว 2.3 ม 1/4 ตระหนักถึง

ประโยชน์ของความรู้ของการ
หดและขยายตัวของสสาร
เนื่องจากความร้อน โดย
วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา 
และเสนอแนะวิธีการน าความรู้
มาแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 

ขยายตัวแต่เมื่อสสารคายความร้อนจะท าให้
อนุภาคเคลื่อนที่ช้าลง ท าให้เกิดการหดตัว 
  - ความรู้เรื่องการหดและขยายตัวของ 
สสารเนื่องจากความร้อนน าไปใช้ประโยชน์
ได้ด้านต่าง ๆ เช่น การสร้างถนน การสร้าง
รางรถไฟ การท าเทอร์มอมิเตอร์ 

 

 

ว 2.3 ม 1/5 วิเคราะห์
สถานการณ์การถ่ายโอนความ
ร้อนและค านวณปริมาณความ
ร้อนที่ถ่ายโอนระหว่างสสารจน
เกิดสมดุล 
   ความร้อนโดยใช้สมการ               
Qสูญเสีย = Qได้รับ 

- ความร้อนถ่ายโอนจากสสารที่มีอุณหภูมิ
สูงกว่า ไปยังสสารที่มีอุณหภูมิต่ ากว่า
จนกระท่ังอุณหภูมิของสสารทั้งสองเท่ากัน
สภาพที่สสารทั้งสองมีอุณหภูมิเท่ากัน 
เรียกว่า สมดุลความร้อน 

 - เมื่อมีการถ่ายโอนความร้อนจากสสารที่มี
อุณหภูมิต่างกันจนเกิดสมดุลความร้อน 
ความร้อนท่ีเพ่ิมขึ้นของสสารหนึ่งจะเท่ากับ
ความร้อนท่ีลดลงของอีกสสารหนึ่ง ซ่ึง
เป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงาน 

 
 

ว 2.3 ม 1/6สร้างแบบจ าลองที่
อธิบายการถ่ายโอนความร้อน
โดยการน าความร้อน  การพา
ความร้อน การแผ่รังสีความร้อน 

 

-การถ่ายโอนความร้อนมี 3 แบบ คือ การ
น าความร้อน การพาความร้อน และการแผ่
รังสีความร้อน การน าความร้อนเป็นการ
ถ่ายโอนความร้อนที่อาศัยตัวกลาง โดยที่
ตัวกลางไม่เคลื่อนที่ การพาความร้อนเป็น
การถ่ายโอนความร้อนที่อาศัยตัวกลาง โดย 
ที่ตัวกลางเคลื่อนที่ไปด้วย ส่วนการแผ่รังสี
ความร้อนเป็นการถ่ายโอนความร้อนที่ไม่
ต้องอาศัยตัวกลาง 
- ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายโอนความร้อน
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน
ได้ เช่น การเลือกใช้วัสดุเพื่อน ามาท า
ภาชนะบรรจุอาหาร เพ่ือเก็บความร้อน 
หรือการออกแบบระบบระบายความร้อนใน
อาคาร 
 

 

ว 2.3 ม 1/7ออกแบบ เลือกใช้ 
แ ล ะ ส ร้ า ง อุ ป ก ร ณ์  เ พ่ื อ
แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันโดย
ใช้ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายโอน
ความร้อน 
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สำระท่ี 3 วิทยำศำสตร์โลก และอวกำศ 
มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี  

ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต และการ
ประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีอวกาศ 

 

 
สำระท่ี 3 วิทยำศำสตร์โลก และอวกำศ 
มาตรฐาน ว 3.2  เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายใน  
                      โลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำรเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ม.1 ว 3.2 ม 1/1  สร้าง

แบบจ าลองที่อธิบายการ
แบ่งชั้นบรรยากาศ และ
เปรียบเทียบประโยชน์ของ
บรรยากาศแต่ละชั้น 
 

- โลกมีบรรยากาศห่อหุ้ม นักวิทยาศาสตร์ใช้
สมบัติและองค์ประกอบของบรรยากาศในการ
แบ่งบรรยากาศของโลกออกเป็นชั้น ซึ่งแบ่งได้
หลายรูปแบบตามเกณฑ์ที่แตกต่างกัน 
โดยทั่วไปนักวิทยาศาสตร์ใช้เกณฑ์การ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตามความสูงแบ่ง
บรรยากาศได้เป็น 5 ชั้น ได้แก ่ชั้นโทรโพสเฟียร์ 
ชั้นสตราโตสเฟียร์ ชั้นมีโซสเฟียร์ ชั้นเทอร์โมส
เฟียร์ และชั้นเอกโซสเฟียร์ 
• บรรยากาศแต่ละชั้นมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิต
แตกต่างกัน โดยชั้นโทรโพสเฟียร์มี
ปรากฏการณ์ ลมฟ้าอากาศท่ีส าคัญต่อการ
ด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต ชั้นสตราโตสเฟียร์ช่วย
ดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์
ไม่ให้มายังโลกมากเกินไป ชั้นมีโซสเฟียร์ช่วย
ชะลอวัตถุนอกโลกท่ีผ่านเข้ามา ให้เกิดการเผา
ไหม้กลายเป็นวัตถุขนาดเล็ก ลดโอกาสที่จะท า
ความเสียหายแก่สิ่งมีชีวิตบนโลก ชั้นเทอร์โมส
เฟียร์สามารถสะท้อนคลื่นวิทยุ และชั้นเอกโซส
เฟียร์เหมาะส าหรับการโคจรของดาวเทียมรอบ
โลกในระดับต่ า 

- 

ว 3.2 ม 1/2อธิบายปัจจัยที่
มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์ประกอบของลมฟ้า
อากาศ จากข้อมูล ที่
รวบรวมได้ 

  - ลมฟ้าอากาศ เป็นสภาวะของอากาศในเวลา
หนึ่งของพ้ืนที่หนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับองค์ประกอบลมฟ้าอากาศ 
ได้แก่ อุณหภูมิอากาศ ความกดอากาศ ลม 
ความชื้น เมฆ และหยาดน้ าฟ้า โดยหยาดน้ าฟ้า

 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น 
- - - - 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำรเรียนรู้

ท้องถิ่น 
 ที่พบบ่อยในประเทศไทยได้แก่ ฝน 

องค์ประกอบลมฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปริมาณ
รังสีจากดวงอาทิตย์และลักษณะพื้นผิวโลก
ส่งผลต่ออุณหภูมิอากาศ อุณหภูมิอากาศและ
ปริมาณไอน้ าส่งผลต่อความชื้น ความกดอากาศ
ส่งผลต่อลม ความชื้นและลมส่งผลต่อเมฆ 

ม.1 ว 3.2 ม 1/3เปรียบเทียบ
กระบวนการเกิดพายุ ฝนฟ้า
คะนองและพายุหมุนเขต
ร้อน และผลที่มีต่อสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
น าเสนอแนวทางการปฏิบัติ
ตนให้เหมาะสมและ
ปลอดภัย 
  
 

- พายุหมุนเขตร้อนเกิดเหนือมหาสมุทรหรือ
ทะเล ที่น้ ามีอุณหภูมิสูงตั้งแต่ 26-27 องศา
เซลเซียส ขึ้นไป ท าให้อากาศที่มีอุณหภูมิและ
ความชื้นสูงบริเวณนั้นเคลื่อนที่สูงขึ้นอย่าง
รวดเร็วเป็นบริเวณกว้าง อากาศจากบริเวณอ่ืน
เคลื่อนเข้ามาแทนที่และพัดเวียนเข้าหา
ศูนย์กลางของพายุ ยิ่งใกล้ศูนย์กลาง อากาศจะ
เคลื่อนที่พัดเวียนเกือบเป็นวงกลมและมี
อัตราเร็วสูงที่สุด พายุหมุนเขตร้อนท าให้เกิด
คลื่นพายุซัดฝั่ง ฝนตกหนัก ซึ่งอาจก่อให้เกิด
อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน จึงควรปฏิบัติตน
ให้ปลอดภัยโดยติดตามข่าวสาร การพยากรณ์
อากาศ และไม่เข้าไปอยู่ในพ้ืนที่ที่เสี่ยงภัย 

 

ว 3.2 ม 1/4อธิบายการ
พยากรณ์อากาศ และ
พยากรณ์อากาศอย่างง่าย
จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
 
 

- การพยากรณ์อากาศเป็นการคาดการณ์ลมฟ้า
อากาศ ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต โดยมีการ
ตรวจวัดองค์ประกอบลมฟ้าอากาศ การสื่อสาร
แลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ประกอบลมฟ้าอากาศ
ระหว่างพื้นที่ การวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างค า
พยากรณ์อากาศ 
 

ข้อมูลการ
พยากรณ์อากาศ
ของท้องถิ่นตนเอง 

ว 3.2 ม 1/5ตระหนักถึง
คุณค่าของการพยากรณ์
อากาศ โดยน าเสนอแนว
ทางการปฏิบัติตนและการ
ใช้ประโยชน์จากค า
พยากรณ์อากาศ 

- การพยากรณ์อากาศสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ด้านต่าง ๆ เช่น การใช้ชีวิตประจ าวัน 
การคมนาคม การเกษตร การป้องกัน และเฝ้า
ระวังภัยพิบัติ ทางธรรมชาติ 

 

ว 3.2 ม 1/6อธิบาย
สถานการณ์และผลกระทบ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
โลกจากข้อมูลที่รวบรวมได้ 

- ภูมิอากาศโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่อเนื่องโดยปัจจัยทางธรรมชาติ แต่ปัจจุบันการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว
เนื่องจากกิจกรรมของมนุษย์ในการปลดปล่อย
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำรเรียนรู้

ท้องถิ่น 
 
 

แก๊สเรือนกระจกสู่บรรยากาศ แก๊สเรือนกระจก
ที่ถูกปลดปล่อยมากท่ีสุด ได้แก ่แก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งหมุนเวียนอยู่ในวัฏจักร
คาร์บอน  
 
 

ม.1 ว 3.2 ม 1/7ตระหนักถึง
ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 
โดยน าเสนอแนวทางการ
ปฏิบัติตนภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 
 
 

- การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เช่น การ
หลอมเหลวของน้ าแข็งขั้วโลก การเพ่ิมขึ้นของ
ระดับทะเล การเปลี่ยนแปลงวัฏจักรน้ า การ
เกิดโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า และการเกิดภัย
พิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงขึ้น มนุษย์จึงควร
เรียนรู้แนวทางการปฏิบัติตนภายใต้สถานการณ์
ดังกล่าว ทั้งแนวทางการปฏิบัติตนให้เหมาะสม
และแนวทางการลดกิจกรรมที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 

ว 21101   วิทยำศำสตร์      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี    
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ภำคเรยีนที่ 1           เวลำ  60 ชั่วโมง         จ ำนวน  1.5 หน่วยกิต
.......................................................................................................................................................................... 
                      

               ศึกษาเกี่ยวกับสารรอบตัว สมบัติของสาร การจ าแนกสารด้วยสถานะ เนื้อสาร และขนาดอนุภาคของ
สาร การเปลี่ยนแปลงของสาร สารบริสุทธิ์และสารผสม สมบัติของสารบริสุทธิ์และสารผสม การใช้ความรู้    
ทางเคมีให้เป็นประโยชน์ต่อการเลือกใช้สารเคมีในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย การศึกษา
ชีววิทยาโดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์   ศึกษาประเภทโครงสร้างและหน้าที่ของส่วนประกอบภายในเซลล์
สิ่งมีชีวิตด้วยกล้องจุลทรรศน์ ศึกษากระบวนการล าเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ด้วยวิธีการแพร่และการ
ออสโมซิส ศึกษาการด ารงชีวิตของพืช กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง การล าเลียงสารในพืช การเจริญเติบโต
ของพืช การสืบพันธุ์ของพืช และเทคโนโลยีชีวภาพของพืช  
 โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต            
การวิเคราะห์ การทดลอง การอภิปราย การอธิบาย และสรุป เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ            
มีความสามารถในการตัดสิน ใจ สื่อสารสิ่ งที่ เรียนรู้และน าความรู้ ไปประยุกต์ ใช้ ในชีวิตประจ าวัน                    
มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม และจริยธรรม 
 
 

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 
 
รวมทั้งหมด  28  ตัวช้ีวัด 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 

ว 21102   วิทยำศำสตร์         กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี    
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ภำคเรยีนที่ 2                 เวลำ  60 ชั่วโมง      จ ำนวน  1.5 หน่วยกิต
......................................................................................................................................................................  

 

 ศึกษาเก่ียวกับอุณหภูมิและการวัด  ผลของความร้อนที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสาร สมดุลความร้อน  
การถ่ายโอนความร้อน องค์ประกอบของบรรยากาศ การแบ่งชั้นบรรยากาศ ผลของรังสีจากดวงอาทิตย์ต่อ
บรรยากาศ องค์ประกอบของบรรยากาศ ได้แก่ อุณหภูมิอากาศ ความดันอากาศ ความชื้นอากาศ ลม เมฆและ
ฝน พายุฟ้าคะนอง พายุหมุนเขตร้อน มรสุม การพยากรณ์อากาศ และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก  
 โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต            
การวิเคราะห์ การทดลอง การอภิปราย การอธิบาย และสรุป เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ            
มีความสามารถในการตัดสิน ใจ สื่อสารสิ่ งที่ เรียนรู้และน าความรู้ ไปประยุกต์ ใช้ ในชีวิตประจ าวัน                    
มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม และจริยธรรม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ว 2.2  ม.1/1  
มาตรฐาน ว 2.3  ม.1/1 ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4  ม.1/5  ม.1/6  ม.1/7 
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  
 
 
รวมทั้งหมด  15  ตัวช้ีวัด 
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โครงสร้ำงรำยวิชำ 
 

ว 21101   วิทยำศำสตร์                     กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี    
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ภำคเรยีนที่ 1                     เวลำ  60 ชั่วโมง   จ ำนวน  1.5 หน่วยกิต 
  

ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ มำตรฐำน/ตัวชี้วัด เนื้อหำ 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก 
คะแนน 

1. สารรอบตัว มฐ.ว 2.1  
ม.1/1-10  

- สารและการจ าแนก
สาร 
- การเปลี่ยนแปลงของ
สาร 
- สารบริสุทธิ์และสาร
ผสม 
 

20 15 

2. หน่วยของสิ่งมีชีวิต มฐ.ว 1.2  
ม.1/1-5 
 
 

- เซลล์ของสิ่งมีชีวิต 
- การล าเลียงสารเข้า
และออกจากเซลล์ 
 

28 10 

3. การด ารงชีวิตของพืช มฐ.ว 1.2  
ม.1/6-18 
 

- การสังเคราะห์แสง 
- การล าเลียงสารในพืช 
- การเจริญเติบโตของ
พืช 
- การสืบพันธุ์ของพืช 
- เทคโนโลยีชีวภาพของ
พืช 

10 15 

คะแนนระหว่างเรียน หน่วยการเรียนรู้ 58 40 
สอบระหว่างภาค 1 20 

คะแนนปลายภาค สอบปลายภาค 1 40 
รวมทั้งสิ้นตลอดภาคเรียน 60 100 

 
หมำยเหตุ    - อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับการสอบปลายภาค  60/40 
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โครงสร้ำงรำยวิชำ 
 

ว 21102   วิทยำศำสตร์                              กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี    
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ภำคเรยีนที่ 2                  เวลำ  60 ชั่วโมง         จ ำนวน  1.5 หน่วยกิต 

 

ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ มำตรฐำน/ตัวชี้วัด เนื้อหำ 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก 
คะแนน 

1. พลังงานความร้อน มฐ.ว2.3 ม.1/1-7 - อุณหภูมิและการวัด 
- ผลของความร้อนต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสสาร 
- สมดุลความร้อน 
- การถ่ายโอนความร้อน 
 

25 20 

2. บรรยากาศ มฐ.ว 2.3 ม.1/1-2 
 

- ปริมาณความร้อน 
- การขยายตัวหรือหดตัวของสสาร 
- การถ่ายโอนความร้อน 

23 10 

3. บรรยากาศ 2 มฐ.ว 3.2 ม.1/3-7  
 

- บรรยากาศ 
- ลม ฟ้า อากาศ 

10 10 

คะแนนระหว่างเรียน คะแนนหน่วยการเรียนรู้ 58 40 
สอบระหว่างภาค 1 20 

คะแนนปลายภาค สอบปลายภาค 1 40 
รวมทั้งสิ้นตลอดภาคเรียน 60 100 

 

 
หมำยเหตุ    - อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับการสอบปลายภาค  60/40 
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ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 
ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำงและสำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น 

 

สำระท่ี 1 วิทยำศำสตร์ชีวภำพ 
มาตรฐาน ว 1.1  เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และ

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การ
เปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อ
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 
สำระท่ี 1 วิทยำศำสตร์ชีวภำพ 
มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การล าเลียงสารเข้าและออกจาก 

เซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ท างาน
สัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ท างานสัมพันธ์
กัน รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น 
- - - - 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำรเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ม.2 ว 1.2 ม 2/1  ระบุอวัยวะและ

บรรยายหน้าที่ของอวัยวะที่
เกี่ยวข้องในระบบหายใจ 
 

- ระบบหายใจมีอวัยวะต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
ได้แก่ จมูก ท่อลม ปอด กะบังลม และกระดูก
ซี่โครง 

- มนุษย์หายใจเข้า เพ่ือน าแก๊สออกซิเจนเข้า
สู่ร่างกายเพื่อน าไปใช้ในเซลล์ และหายใจออก 
เพ่ือก าจัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกจาก
ร่างกาย  

- อากาศเคลื่อนที่เข้าและออกจากปอดได้ 
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงปริมาตรและ 

ความดันของอากาศภายในช่องอกซ่ึง
เกี่ยวข้องกับการท างานของกะบังลม และ
กระดูกซ่ีโครง 

- การแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนกับแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ใน 
 
 
 
 

 

ว 1.2 ม 2/2 อธิบายกลไกการ
หายใจเข้าและออก โดยใช้
แบบจ าลอง รวมทั้งอธิบาย
กระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊ส 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำรเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ม.2 ว 1.2 ม 2/3  ตระหนักถึง

ความส าคัญของระบบหายใจ โดย
การบอกแนวทางในการดูแลรักษา
อวัยวะในระบบหายใจให้ท างาน
เป็นปกติ 

ร่างกาย เกิดข้ึนบริเวณถุงลมในปอดกับหลอด
เลือดฝอยที่ถุงลม และระหว่างหลอดเลือดฝอย
กับเนื้อเยื่อ 
- การสูบบุหรี่ การสูดอากาศที่มีสารปนเปื้อน 
และการเป็นโรคเกี่ยวกับระบบหายใจบางโรค 

อาจท าให้เกิดโรคถุงลมโป่งพอง ซึ่งมีผลให้
ความจุอากาศของปอดลดลง ดังนั้นจึงควรดูแล
รักษาระบบหายใจ ให้ท าหน้าที่เป็นปกติ 

 

ว 1.2 ม 2/4  ระบุอวัยวะและ
บรรยายหน้าที่ของอวัยวะ ใน
ระบบขับถ่ายในการก าจัดของเสีย
ทางไต 
 

ระบบขับถ่ายมีอวัยวะที่เก่ียวข้อง คือ ไต ท่อ
ไต กระเพาะปัสสาวะ และท่อปัสสาวะ โดยมีไต
ท าหน้าที่ก าจัดของเสีย เช่น ยูเรีย แอมโมเนีย 
กรดยูริก รวมทั้งสารที่ร่างกายไม่ต้องการออก
จากเลือด และควบคุมสารที่มีมากหรือน้อย
เกินไป เช่น น้ า โดยขับออกมาในรูปของ
ปัสสาวะ 

• การเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม 
เช่น รับประทานอาหารที่ไม่มีรสเค็มจัด การดื่ม
น้ าสะอาดให้เพียงพอ เป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วย
ให้ระบบขับถ่ายท าหน้าที่ได้อย่างปกติ 

 
 

- 

ว 1.2 ม 2/5  ตระหนักถึง
ความส าคัญของระบบขับถ่าย ใน
การก าจัดของเสียทางไต โดยการ
บอกแนวทางในการปฏิบัติตนที่
ช่วยให้ระบบขับถ่ายท าหน้าที่ได้
อย่างปกติ 

ว 1.2 ม 2/6บรรยายโครงสร้าง
และหน้าที่ของหัวใจ หลอดเลือด 
และเลือด  

 

-ระบบหมุนเวียนเลือดประกอบด้วย หัวใจ 
หลอดเลือด และเลือด 
- หัวใจของมนุษย์แบ่งเป็น 4 ห้อง ได้แก่ หัวใจ 
ห้องบน 2 ห้อง และห้องล่าง 2 ห้อง ระหว่าง
หัวใจห้องบนและหัวใจห้องล่างมีลิ้นหัวใจกั้น 
- หลอดเลือด แบ่งเป็น หลอดเลือด 
อาร์เตอรี หลอดเลือดเวน หลอดเลือดฝอย ซึ่งมี
โครงสร้างต่างกัน 
- เลือด ประกอบด้วย เซลล์เม็ดเลือด เพลตเลต 
และพลาสมา 
 
 
 
 
 
 

 



96 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำรเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ม.2 ว 1.2 ม 2/7  อธิบายการท างาน

ของระบบหมุนเวียนเลือด โดยใช้
แบบจ าลอง 

 

- การบีบและคลายตัวของหัวใจท าให้เลือด
หมุนเวียนและล าเลียงสารอาหารแก๊ส 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
จะแพร่เข้าสู่เลือดและล าเลียงกลับเข้าสู่หัวใจ
และถูกส่งไปแลกเปลี่ยนแก๊สที่ปอด 

 

ว 1.2 ม 2/8ออกแบบการทดลอง
และทดลอง ในการเปรียบเทียบ
อัตราการเต้นของหัวใจ ขณะปกติ
และหลังท ากิจกรรม 
 

ชีพจรบอกถึงจังหวะการเต้นของหัวใจ ซึ่งอัตรา
การเต้นของหัวใจในขณะปกติและหลังจากท า
กิจกรรมต่าง ๆ จะแตกต่างกัน ส่วนความดัน
เลือด ระบบหมุนเวียนเลือดเกิดจากการท างาน
ของหัวใจและหลอดเลือด 
- อัตราการเต้นของหัวใจมีความแตกต่างกันใน
แต่ละบุคคล คนที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด
จะส่งผลท าให้หัวใจสูบฉีดเลือดไม่เป็นปกติ 
- การออกก าลังกาย  การเลือกรับประทาน
อาหาร  การพักผ่อน  และการรักษาภาวะ
อารมณ์ให้เป็นปกติ จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการ
ดูแลรักษาระบบหมุนเวียนเลือดให้เป็นปกติ 
 

- 

ว 1.2 ม 2/9  ตระหนักถึง
ความส าคัญของระบบหมุนเวียน
เลือด โดยการบอกแนวทางในการ
ดูแลรักษาอวัยวะในระบบ
หมุนเวียนเลือดให้ท างานเป็นปกติ 

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

 

- ระบบประสาทส่วนกลาง ประกอบด้วยสมอง
และไขสันหลัง จะท าหน้าที่ร่วมกับเส้นประสาท  
ซึ่งเป็นระบบประสาทรอบนอก ในการควบคุม
การท างานของอวัยวะต่าง ๆ รวมถึงการแสดง
พฤติกรรม เพ่ือการตอบสนองต่อสิ่งเร้า 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น 
ม.2 ว 1.2 ม 2/11  ตระหนักถึง

ความส าคัญของระบบประสาท 
โดยการบอกแนวทางในการดูแล
รักษา รวมถึงการป้องกันการ
กระทบกระเทือนและอันตรายต่อ
สมองและไขสันหลัง 
 

- เมื่อมีสิ่งเร้ามากระตุ้นหน่วยรับความรู้สึก 
จะเกิดกระแสประสาทส่งไปตามเซลล์
ประสาทรับความรู้สึก ไปยังระบบประสาท
ส่วนกลาง แล้วส่งกระแสประสาทมาตามเซลล์
ประสาทสั่งการ ไปยังหน่วยปฏิบัติงาน เช่น 
กล้ามเนื้อ 

- ระบบประสาทเป็นระบบที่มีความซับซ้อน
และมีความสัมพันธ์กับทุกระบบในร่างกาย 
ดังนั้น จึงควรป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่
กระทบกระเทือนต่อสมอง หลีกเลี่ยงการใช้
สารเสพติด หลีกเลี่ยงภาวะเครียด และ
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์เพื่อดูแล
รักษาระบบประสาทให้ท างานเป็นปกติ 

 

 

ว 1.2 ม 2/12  ระบุอวัยวะและ
บรรยายหน้าที่ของอวัยวะในระบบ
สืบพันธุ์ของเพศชายและเพศหญิง 
โดยใช้แบบจ าลอง 

• มนุษย์มี ระบบสืบ พันธุ์ที่ ประกอบด้วย
อวัยวะต่าง ๆ ที่ท าหน้าที่เฉพาะ โดยรังไข่ใน
เพศหญิงจะท าหน้าที่ผลิตเซลล์ไข่ ส่วนอัณฑะ
ในเพศชายจะท าหน้าที่สร้างเซลล์อสุจิ 

 

ว 1.2 ม 2/13   อธิบายผลของ
ฮอร์โมนเพศชายและเพศหญิงที่
ควบคุมการเปลี่ยนแปลงของ
ร่างกาย เมือ่เข้าสู่วัยหนุ่มสาว 

• ฮอร์โมนเพศท าหน้าที่ควบคุมการแสดงออก
ของลักษณะทางเพศที่แตกต่างกัน เมื่อเข้าสู่
วัยหนุ่มสาว จะมีการสร้างเซลล์ไข่และเซลล์
อสุจิ การตกไข่ การมีรอบเดือน และถ้ามีการ
ปฏิสนธิของเซลล์ไข่และเซลล์อสุจิจะท าให้
เกิดการตั้งครรภ์ 

 

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

• การมีประจ าเดือน มีความสัมพันธ์กับการตก
ไข่ โดยเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของระดับ
ฮอร์โมนเพศหญิง 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำรเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ม.2 ว 1.2 ม 2/15อธิบายการตกไข่ 

การมีประจ าเดือน การปฏิสนธิ 
และการพัฒนาของไซโกต จน
คลอดเป็นทารก 
 
 
 

• เมื่อเพศหญิงมีการตกไข่และเซลล์ไข่ได้รับ
การปฏิสนธิกับเซลล์อสุจิจะท าให้ได้ไซโกต ไซ
โกตจะเจริญเป็นเอ็มบริโอและฟีตัส จนกระท่ัง
คลอดเป็นทารก แตถ่้าไม่มีการปฏิสนธ ิเซลล์
ไข่จะสลายตัว ผนังด้านในมดลูกรวมทั้งหลอด
เลือดจะสลายตัวและหลุดลอกออก เรียกว่า 
ประจ าเดือน 

 

ว 1.2 ม 2/16 เลือกวิธีการ
คุมก าเนิดที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่ก าหนด 

 

• การคุมก าเนิดเป็นวิธีป้องกันไม่ให้เกิดการ
ตั้งครรภ์ โดยป้องกันไม่ให้เกิดการปฏิสนธิหรือ
ไม่ให้มีการฝังตัวของเอ็มบริโอ ซึ่งมีหลายวิธี 
เช่น การใช้ถุงยางอนามัย การกินยาคุมก าเนิด 

 
ว 1.2 ม 2/17ตระหนักถึง
ผลกระทบของการตั้งครรภ์ ก่อนวัย
อันควร โดยการประพฤติตนให้
เหมาะสม 
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สำระท่ี 1 วิทยำศำสตร์ชีวภำพ 
มาตรฐาน ว 1.3  เข้าใจกระบวนการและความส าคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมสาร  

พันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ
และวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 
สำระท่ี 2 วิทยำศำสตร์กำยภำพ 
มาตรฐาน ว 2.1  เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับ

โครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะ
ของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น 
- - - - 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำรเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ม.2 ว 2.1 ม 2/1 อธิบายการแยกสาร

ผสมโดยการระเหยแห้ง การตก
ผลึก การกลั่นอย่างง่าย โครมาโทก
ราฟีแบบกระดาษ การสกัดด้วยตัว
ท าละลาย โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ 
 

 ตัวละลายและตัวท าละลายที่เป็นของเหลวที่มี
จุดเดือดต่างกันมาก วิธีนี้จะแยกของเหลว
บริสุทธิ์ออกจากสารละลายโดยให้ความร้อน
กับ สารละลาย  ของเหลวจะ เดื อดและ
กลายเป็นไอแยกจากสารละลายแล้วควบแน่น
กลับเป็นของเหลวอีกครั้ง ขณะที่ของเหลว
เดือด อุณหภูมิของไอจะคงที่ โครมาโทกราฟี
แบบกระดาษเป็นวิธีการแยกสารผสมที่มี 
ปริมาณน้อยโดยใช้แยกสารที่มีสมบัติการ 
ละลายในตัวท าละลายและการถูกดูดซับด้วย 
ตัวดูดซับแตกต่างกัน ท าให้สารแต่ละชนิด
เคลื่อนที่ไปบนตัวดูดซับได้ต่างกัน สารจึงแยก
ออกจากกันได้ อัตราส่วนระหว่างระยะทางที่
สารองค์ประกอบแต่ละชนิดเคลื่อนที่ได้บนตัว
ดูดซับ กับระยะทางที่ตัวท าละลายเคลื่อนที่ได้ 
เป็นค่าเฉพาะตัวของสารแต่ละชนิดในตัวท า
ละลายและตัวดูดซับหนึ่ง ๆ การสกัดด้วยตัว
ท าละลาย เป็นวิธีการแยกสารผสมที่มีสมบัติ
การละลายใน ตัวท าละลายที่ต่างกันโดยชนิด
ของตัวท าละลายมีผลต่อชนิดและปริมาณของ
สารที่สกัดได้ การสกัดโดยการกลั่นด้วยไอน้ า  
 
 
 

- 

ว 2.1 ม 2/2  แยกสารโดยการ
ระเหยแห้ง การตกผลึก การกลั่น
อย่างง่าย โครมาโทกราฟีแบบ
กระดาษ การสกัดด้วยตัวท าละลาย 
 



100 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำรเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ม.2 

 
 ใช้แยกสารที่ระเหยง่าย ไม่ละลายน้ า และไม่

ท าปฏิกิริยากับน้ าออกจากสารที่ระเหยยาก 
โดยใช้ไอน้ าเป็นตัวพา 

 

ว 2.1 ม 2/3 
น าวิธีการแยกสารไปใช้แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวันโดยบูรณาการ
วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เทคโนโลย ีและ
วิศวกรรมศาสตร์ 

• ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการแยก
สาร บูรณาการกับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เทคโนโลย ีโดยใช้กระบวนการทาง
วิศวกรรม สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวันหรือปัญหาที่พบในชุมชนหรือ
สร้างนวัตกรรม โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

- ระบุปัญหาในชีวิตประจ าวันที่เก่ียวกับการ
แยกสารโดยใช้สมบัติทางกายภาพ หรือ
นวัตกรรมที่ต้องการพัฒนา โดยใช้หลักการ
ดังกล่าว 

- รวบรวมข้อมูลและแนวคิดเกี่ยวกับการแยก
สาร โดยใช้สมบัติทางกายภาพที่สอดคล้องกับ
ปัญหาที่ระบุ หรือน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม
นั้น 

- ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา หรือพัฒนา
นวัตกรรมที่เก่ียวกับการแยกสารในสารผสม 
โดยใช้สมบัติทางกายภาพ โดยเชื่อมโยง
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เทคโนโลย ีและกระบวนการทาง
วิศวกรรม รวมทัง้ก าหนดและควบคุมตัวแปร
อย่างเหมาะสม ครอบคลุม 

- วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา หรือพัฒนา
นวัตกรรม รวบรวมข้อมูล จัดกระท าข้อมูล
และเลือกวิธีการสื่อความหมายที่เหมาะสมใน
การน าเสนอผล 

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

- 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำรเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ม.2 ว 2.1 ม 2/4 

ออกแบบการทดลองและทดลองใน
การอธิบายผลของชนิดตัวละลาย 
ชนิดตัวท าละลาย อุณหภูมิที่มีต่อ
สภาพละลายได้ของสาร รวมทั้ง
อธิบายผลของความดันที่ มี ต่ อ
สภาพละลายได้ของสาร  โดยใช้
สารสนเทศ 
 

- สารละลายอาจมีสถานะเป็นของแข็ง 
ของเหลว และแก๊ส สารละลายประกอบด้วย
ตัวท าละลาย และตัวละลาย กรณีสารละลาย
เกิดจากสารที่มีสถานะเดียวกัน สารที่มี
ปริมาณมากท่ีสุดจัดเป็นตัวท าละลาย กรณี
สารละลายเกิดจากสารที่มีสถานะต่างกัน สาร
ที่มีสถานะเดียวกันกับสารละลายจัดเป็นตัวท า
ละลาย  
 - สารละลายที่ตัวละลายไม่สามารถละลายใน
ตัวท าละลายได้อีกที่อุณหภูมิหนึ่ง ๆ เรียกว่า
สารละลายอิ่มตัว 
 - สภาพละลายได้ของสารในตัวท าละลาย 
เป็นค่าที่บอกปริมาณของสารที่ละลายได้ใน
ตัวท าละลาย 100 กรัม จนได้สารละลาย
อ่ิมตัว ณ อุณหภูมิและความดันหนึ่ง ๆ สภาพ
ละลายได้ของสารบ่งบอกความสามารถในการ
ละลายได้ของตัวละลาย ในตัวท าละลาย ซ่ึง
ความสามารถในการละลายของสารขึ้นอยู่กับ
ชนิดของตัวท าละลายและตัวละลาย อุณหภูมิ 
และความดัน 
 - สารชนิดหนึ่ง ๆ มีสภาพละลายได้แตกต่าง
กันในตัวท าละลายที่แตกต่างกัน และสารต่าง
ชนิดกัน มีสภาพละลายได้ในตัวท าละลายหนึ่ง 
ๆ ไม่เท่ากัน 
- เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น สารส่วนมาก สภาพ
ละลายได้ของสารจะเพ่ิมข้ึน ยกเว้นแก๊สเมื่อ
อุณหภูมิสูงขึ้นสภาพการละลายได้จะลดลง 
ส่วนความดันมีผลต่อแก๊ส โดยเมื่อความดัน
เพ่ิมข้ึน สภาพละลายได้จะสูงขึ้น 
 - ความรู้เกี่ยวกับสภาพละลายได้ของสาร 
เมื่อเปลี่ยนแปลงชนิดตัวละลาย ตัวท าละลาย 
และอุณหภูมิ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น การท าน้ าเชื่อมเข้มข้น 
การสกัดสารออกจากสมุนไพรให้ได้ปริมาณ
มากที่สุด 
 
 
 

- 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำรเรียนรู้

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 หน่วยมวลเดียวกัน 
นิยมใช้กับสารละลายที่มีสถานะเป็นของแข็ง 
 - ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร เป็นการระบุ
มวล ตัวละลายในสารละลาย 100 หน่วย
ปริมาตร นิยมใช้กับสารละลายที่มีตัวละลาย
เป็นของแข็ง ในตัวท าละลายที่เป็นของเหลว  
 - การใช้สารละลาย ในชีวิตประจ าวัน ควร
พิจารณาจากความเข้มข้นของสารละลาย 
ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการใช้งาน  และ
ผลกระทบต่อสิ่งชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 

- 

ว 2.1 ม 2/6 
ตระหนักถึงความส าคัญของการน า
ความรู้เรื่องความเข้มข้นของสารไป
ใ ช้  โ ด ย ย ก ตั ว อ ย่ า ง ก า ร ใ ช้
สารละลายในชีวิตประจ าวันอย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย 
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สำระท่ี 2 วิทยำศำสตร์กำยภำพ 
มาตรฐาน ว 2.2  เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจ าวัน ผลของแรงที่กระท าต่อวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่

แบบต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

 
 
 
 
 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำรเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ม.2 ว 2.2 ม 2/1พยากรณ์การเคลื่อนที่ของ

วัตถุท่ีเป็นผลของแรงลัพธ์ที่เกิดจาก
แรงหลายแรงที่กระท าต่อวัตถุในแนว
เดียวกันจากหลักฐานเชิงประจักษ์   

- แรงเป็นปริมาณเวกเตอร์ เมื่อมีแรง 
หลาย ๆ แรงกระท าต่อวัตถุ แล้วแรง
ลัพธ์ที่กระท าต่อวัตถุมีค่าเป็นศูนย์  
วัตถุจะไม่เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่  
แต่ถ้าแรงลัพธ์ที่กระท าต่อวัตถุ 
มีค่าไม่เป็นศูนย์ วัตถุจะเปลี่ยนแปลง 
การเคลื่อนที ่

- 
- 

ว 2.2 ม 2/2   เขียนแผนภาพแสดง
แรงและแรงลัพธ์ที่เกิดจากแรงหลาย
แรงที่กระท าต่อวัตถุในแนวเดียวกัน 
ว 2.2 ม 2/3  ออกแบบการทดลอง
และทดลองด้วยวิธี ที่เหมาะสมในการ
อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อความดันของ
ของเหลว 

 - เมื่อวัตถุอยู่ในของเหลวจะมีแรงท่ี
ของเหลวกระท าต่อวัตถุในทุกทิศทาง 
โดยแรงที่ของเหลวกระท าตั้งฉากกับผิว
วัตถุต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ เรียกว่าความดัน
ของของเหลว 

 - ความดันของของเหลวมีความสัมพันธ์
กับความลึกจากระดับผิวหน้าของ
ของเหลว โดยบริเวณท่ีลึกลงไปจาก
ระดับผิวหน้าของของเหลวมากข้ึน 
ความดันของของเหลวจะเพ่ิมขึ้น 
เนื่องจากของเหลวที่อยู่ลึกกว่า จะมี
น้ าหนักของของเหลวด้านบนกระท า
มากกว่า 

- 

ว 2.2 ม 2/4  วิเคราะห์แรงพยุงและ
การจม การลอยของวัตถุในของเหลว
จากหลักฐานเชิงประจักษ์ 

   

 - เมื่อวัตถุอยู่ในของเหลว จะมีแรงพยุง
เนื่องจากของเหลวกระท าต่อวัตถุ โดยมี
ทิศขึ้นในแนวดิ่ง การจมหรือการลอย
ของวัตถุขึ้นกับน้ าหนักของวัตถุและ 

 

- 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำรเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ม.2 ว 2.2 ม 2/5  เขียนแผนภาพ

แสดงแรงที่กระท าต่อวัตถุ ใน
ของเหลว 

 แรงพยุง ถ้าน้ าหนักของวัตถุและแรงพยุงของ
ของเหลวมีค่าเท่ากัน วัตถุจะลอยนิ่งอยู่ใน
ของเหลว แต่ถ้าน้ าหนักของวัตถุมีค่า
มากกว่าแรงพยุงของของเหลววัตถุจะจม 

 

ว 2.2 ม 2/6  อธิบายแรงเสียด
ทานสถิตและแรงเสียดทานจลน์
จากหลักฐานเชิงประจักษ์ 

 

 - แรงเสียดทานเป็นแรงที่เกิดขึ้นระหว่าง
ผิวสัมผัสของวัตถุ เพ่ือต้านการเคลื่อนที่ของ
วัตถุนั้น โดยถ้าออกแรงกระท าต่อวัตถุที่อยู่
นิ่งบนพ้ืนผิวให้เคลื่อนที่ แรงเสียดทานก็จะ
ต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุ แรงเสียดทานที่
เกิดข้ึนในขณะที่วัตถุยังไม่เคลื่อนที่เรียก แรง
เสียดทานสถิต แต่ถ้าวัตถุก าลังเคลื่อนที่ แรง
เสียดทานก็จะท าให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่ช้าลง
หรือหยุดนิ่ง เรียก แรงเสียดทานจลน์ 

- 

ว 2.2 ม 2/7  ออกแบบการ
ทดลองและทดลองด้วยวิธีที่
เหมาะสมในการอธิบายปัจจัยที่มี
ผลต่อขนาดของแรงเสียดทาน  

   
 

- ขนาดของแรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัส
ของวัตถุขึ้นกับลักษณะผิวสัมผัสและขนาด
ของแรงปฏิกิริยาตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัส  

 - กิจกรรมในชีวิตประจ าวันบางกิจกรรม
ต้องการ แรงเสียดทาน เช่น การเปิดฝา
เกลียวขวดน้ า การใช้แผ่นกันลื่นในห้องน้ า 
บางกิจกรรมไม่ต้องการแรงเสียดทาน เช่น 
การลากวัตถุบนพ้ืน การใช้น้ ามันหล่อลื่นใน
เครื่องยนต์ 
 - ความรู้เรื่องแรงเสียดทานสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
 

- 

ว 2.2 ม 2/8 เขียนแผนภาพ
แสดงแรงเสียดทานและแรงอ่ืน ๆ 
ที่กระท าต่อวัตถุ 

ว 2.2 ม 2/9  ตระหนักถึง
ประโยชน์ของความรู้เรื่องแรง
เสียดทานโดยวิเคราะห์
สถานการณ์ปัญหาและเสนอแนะ
วิธีการลดหรือเพ่ิมแรงเสียดทานที่
เป็นประโยชน์ต่อการท ากิจกรรม
ในชีวิตประจ าวัน 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำรเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ม.2 ว 2.2 ม 2/10  ออกแบบการ

ทดลองและทดลองด้วยวิธี ที่
เหมาะสมในการอธิบายโมเมนต์
ของแรง เมือ่วัตถุอยู่ในสภาพสมดุล
ต่อการหมุน และค านวณโดยใช้
สมการ 
 M = Fl 
 

- เมื่อมีแรงที่กระท าต่อวัตถุโดยไม่ผ่านศูนย์กลางมวล
ของวัตถุ จะเกิดโมเมนต์ของแรง ท าให้วัตถุหมุนรอบ
ศูนย์กลางมวลของวัตถุนั้น 

 - โมเมนต์ของแรงเป็นผลคูณของแรงที่กระท าต่อวัตถุ
กับระยะทางจากจุดหมุนไปตั้งฉากกับแนวแรง เมื่อ
ผลรวมของโมเมนต์ของแรงมีค่าเป็นศูนย์ วัตถุจะอยู่ใน
สภาพสมดุลต่อการหมุน โดยโมเมนต์ของแรงในทิศ
ทวนเข็มนาฬิกาจะมีขนาดเท่ากับโมเมนต์ของแรงใน
ทิศตามเข็มนาฬิกา 
 - ของเล่นหลายชนิดประกอบด้วยอุปกรณ์หลายส่วน
ที่ใช้หลักการโมเมนต์ของแรง ความรู้เรื่องโมเมนต์ของ
แรงสามารถน าไปใช้ออกแบบและประดิษฐ์ของเล่นได้ 

 

ว 2.2 ม 2/11  เปรียบเทียบแหล่ง
ของสนามแม่เหล็ก สนามไฟฟ้า 
และสนามโน้มถ่วง และทิศทางของ
แรงที่กระท าต่อวัตถุที่อยู่ในแต่ละ
สนามจากข้อมูลที่รวบรวมได้  
 

- วัตถุท่ีมีมวลจะมีสนามโน้มถ่วงอยู่โดยรอบ แรงโน้ม
ถ่วงที่กระท าต่อวัตถุท่ีอยู่ในสนามโน้มถ่วงจะมีทิศพุ่ง
เข้าหาวัตถุที่เป็นแหล่งของสนามโน้มถ่วง 

 - วัตถุท่ีมีประจุไฟฟ้าจะมีสนามไฟฟ้าอยู่โดยรอบ แรง
ไฟฟ้าที่กระท าต่อวัตถุท่ีมีประจุจะมีทิศพุ่งเข้าหาหรือ
ออกจากวัตถุที่มีประจุที่เป็นแหล่งของสนามไฟฟ้า 
 - วัตถุท่ีเป็นแม่เหล็กจะมีสนามแม่เหล็กอยู่โดยรอบ 
แรงแม่เหล็กที่กระท าต่อขั้วแม่เหล็กจะมีทิศพุ่งเข้าหา
หรือออกจากข้ัวแม่เหล็กท่ีเป็นแหล่งของ
สนามแม่เหล็ก 

- 

ว 2.2 ม 2/12  เขียนแผนภาพ
แสดงแรงแม่เหล็ก แรงไฟฟ้าและ
แรงโน้มถ่วงที่กระท าต่อวัตถุ 

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

- ขนาดของแรงโน้มถ่วง แรงไฟฟ้า และแรงแม่เหล็กที่
กระท าต่อวัตถุที่อยู่ในสนามนั้น ๆ จะมีค่าลดลง เมื่อ
วัตถุอยู่ห่างจากแหล่งของสนามนั้น ๆ มากขึ้น 

- 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำรเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ม.2 ว 2.2 ม 2/14 อธิบายและค านวณ

อัตราเร็วและความเร็วของการ
เคลื่อนที่ของวัตถุ โดยใช้สมการ 
จากหลักฐานเชิงประจักษ์    

- การเคลื่อนที่ของวัตถุเป็นการเปลี่ยนต าแหน่งของวัตถุ
เทยีบกับต าแหน่งอ้างอิง โดยมีปริมาณที่เก่ียวข้องกับ
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

ชี้จากต าแหน่งเริ่มต้นไปยังต าแหน่งสุดท้าย  และมี
ขนาดเท่ากับระยะที่สั้นที่สุดระหว่างสองต าแหน่งนั้น 

 - อัตราเร็วเป็นปริมาณสเกลาร์  โดยอัตราเร็วเป็น
อัตราส่วนของระยะทางต่อเวลา 

 - ความเร็วปริมาณเวกเตอร์มีทิศเดียวกับทิศของการ
กระจัด โดยความเร็วเป็นอัตราส่วนของการกระจัดต่อ
เวลา 
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สำระท่ี 2 วิทยำศำสตร์กำยภำพ 
มาตรฐาน ว 2.3  เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

สสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจ าวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับ
เสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำรเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ม.2 ว 2.3 ม 2/1  วิเคราะห์สถานการณ์และ

ค านวณเกี่ยวกับงานและก าลังที่เกิดจาก
แรงที่กระท าต่อวัตถุ  
โดยใช้สมการ  

 และ    

จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 

- เมื่อออกแรงกระท าต่อวัตถุ แล้วท าให้วัตถุ
เคลื่อนที่ โดยแรงอยู่ในแนวเดียวกับการ
เคลื่อนที่จะเกิดงาน งานจะมีค่ามากหรือ
น้อยข้ึนกับขนาดของแรงและ 
ระยะทางในแนวเดียวกับแรง 
 - งานที่ท าในหนึ่งหน่วยเวลาเรียกว่า ก าลัง 
หลักการของงานน าไปอธิบายการ 
ท างานของ 
 

- 

ว 2.3 ม 2/2 วิเคราะห์หลักการท างาน
ของเครื่องกลอย่างง่ายจากข้อมูลที่
รวบรวมได้ 

ว 2.3 ม 2/3  ตระหนักถึงประโยชน์ของ
ความรู้ของเครื่องกลอย่างง่าย โดยบอก
ประโยชน์และการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

- เครื่องกลอย่างง่าย ได้แก่ คาน พ้ืนเอียง 
รอกเดี่ยว ลิ่ม สกรู ล้อและเพลา ซ่ึงน าไปใช้
ประโยชน์ด้านต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน 

 

ว 2.3 ม 2/4  ออกแบบและทดลองด้วย
วิธีที่เหมาะสมในการอธิบายปัจจัยที่มีผล
ต่อพลังงานจลน์ และพลังงานศักย์โน้มถ่วง 
 

- พลังงานจลน์เป็นพลังงานของวัตถุที่
เคลื่อนที่ พลังงานจลน์จะมีค่ามากหรือน้อย
ขึ้นกับมวลและอัตราเร็ว ส่วนพลังงานศักย์
โน้มถ่วงเกี่ยวข้องกับต าแหน่งของวัตถุ จะมี
ค่ามากหรือน้อยขึ้นกับมวลและต าแหน่งของ
วัตถุ เมื่อวัตถุอยู่ในสนามโน้มถ่วง วัตถุจะมี
พลังงานศักย์โน้มถ่วง พลังงานจลน์และ
พลังงานศักย์โน้มถ่วงเป็นพลังงานกล 

 

ว 2.3 ม 2/5  แปลความหมายข้อมูลและ
อธิบายการเปลี่ยนพลังงานระหว่าง
พลังงานศักย์โน้มถ่วงและพลังงานจลน์
ของวัตถุโดยพลังงานกลของวัตถุ มีค่าคง
ตัวจากข้อมูลที่รวบรวมได้ 

- ผลรวมของพลังงานศักย์โน้มถ่วงและ
พลังงานจลน์เป็นพลังงานกล พลังงานศักย์
โน้มถ่วงและพลังงานจลน์ของวัตถุหนึ่ง ๆ 
สามารถเปลี่ยนกลับไปมาได้ โดยผลรวมของ
พลังงานศักย์โน้มถ่วงและ 
พลังงานจลน์มีค่าคงตัว นั่นคือพลังงานกล
ของวัตถุมีค่าคงตัว 
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สำระท่ี 3 วิทยำศำสตร์โลก และอวกำศ 
มาตรฐาน ว 3.1  เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี ดาวฤกษ์ 

และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต และการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีอวกาศ 

 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำรเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ม.2 ว 2.3 ม 2/6 

วิเคราะห์สถานการณ์และอธิบายการ
เปลี่ยนและการถ่ายโอนพลังงานโดยใช้กฎ
การอนุรักษ์พลังงาน 

 

- พลังงานรวมของระบบมีค่าคงตัวซึ่งอาจ
เปลี่ยนจากพลังงานหนึ่งเป็นอีกพลังงานหนึ่ง 
เช่น พลังงานกลเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า 
พลังงานจลน์เปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน 
พลังงานเสียง พลังงานแสง เนื่องมาจากแรง
เสียดทาน พลังงานเคมีในอาหารเปลี่ยนเป็น
พลังงานที่ไปใช้ในการท างานของสิ่งมีชีวิต  
 - นอกจากนี้พลังงานยังสามารถถ่ายโอนไป
ยังอีกระบบหนึ่งหรือได้รับพลังงานจาก
ระบบอ่ืนได้ เช่น การถ่ายโอนความร้อน
ระหว่างสสาร การถ่ายโอนพลังงานของการ
สั่นของแหล่งก าเนิดเสียงไปยังผู้ฟัง ทั้งการ
เปลี่ยนพลังงานและการถ่าย 
โอนพลังงาน พลังงานรวมทั้งหมดมีค่าเท่า
เดิมตามกฎการอนุรักษ์พลังงาน 

- 

รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
- - - - 
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สำระท่ี 3 วิทยำศำสตร์โลก และอวกำศ 
มาตรฐาน ว 3.2  เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลกและ

บนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศ โลก รวมทั้ง
ผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำรเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ม.2 ว 3.2 ม 2/1  เปรียบเทียบ

กระบวนการเกิด สมบัติ 
และการใช้ประโยชน์ รวมทั้ง
อธิบายผลกระทบจากการใช้
เชื้อเพลิงซากดึกด าบรรพ์ 
จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
 
 

- เชื้อเพลิงซากดึกด าบรรพ์ เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพของซากสิ่งมีชีวิตในอดีต โดย
กระบวนการ ทางเคมีและธรณีวิทยา เชื้อเพลิง
ซากดึกด าบรรพ์ ได้แก่ ถ่านหิน หินน้ ามัน และ
ปิโตรเลียม ซึ่งเกิดจากวัตถุต้นก าเนิด และสภาพ 
แวดล้อมการเกิดท่ีแตกต่างกัน ท าให้ได้ชนิดของ
เชื้อเพลิงซากดึกด าบรรพ์ที่มีลักษณะ สมบัติ และ
การน าไปใช้ประโยชน์แตกต่างกัน ส าหรับ
ปิโตรเลียมจะต้องมีการผ่านการกลั่นล าดับส่วน
ก่อนการใช้งานเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมต่อ
การใช้ประโยชน์ เชื้อเพลิงซากดึกด าบรรพ์เป็น
ทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป เนื่องจากต้องใช้
เวลานานหลายล้านปีจึงจะเกิดขึ้นใหม่ได้ 
 

แหล่งเรียนรู้เรื่องซาก
ดึกด าบรรพ์ในชุมชน 

ว 3.2 ม 2/2 
แสดงความตระหนักถึงผล
จากการใช้เชื้อเพลิงซากดึก
ด าบรรพ์ โดยน าเสนอแนว
ทางการใช้เชื้อเพลิงซากดึก
ด าบรรพ์ 

- การเผาไหม้เชื้อเพลิงซากดึกด าบรรพ์ในกิจกรรม 
ต่าง ๆ ของมนุษย์จะท าให้เกิดมลพิษทางอากาศ 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้แก๊ส 
บางชนิดที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงซากดึกด า
บรรพ์ เช่น แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ และไนตรัส
ออกไซด์ ยังเป็นแก๊สเรือนกระจกซึ่งส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกรุนแรงขึ้น 
ดังนั้นจึงควรใช้เชื้อเพลิงซากดึกด าบรรพ์ โดย
ค านึงถึงผลที่เกิดข้ึนต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
เช่น เลือกใช้พลังงานทดแทน หรือเลือกใช้
เทคโนโลยีที่ลดการใช้เชื้อเพลิงซากดึกด าบรรพ์ 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำรเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ม.2 ว 3.2 ม 2/3  เปรียบเทียบ

ข้อดีและข้อจ ากัดของ
พลังงานทดแทนแต่ละ
ประเภทจากการรวบรวม
ข้อมูลและน าเสนอแนว
ทางการใช้พลังงานทดแทน 
ที่เหมาะสมในท้องถิ่น 
 
 

• เชื้อเพลิงซากดึกด าบรรพ์เป็นแหล่งพลังงานที่
ส าคัญในกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ เนื่องจาก
เชื้อเพลิงซากดึกด าบรรพ์มีปริมาณจ ากัดและมัก
เพ่ิมมลภาวะในบรรยากาศมากข้ึน จึงมีการใช้
พลังงานทดแทนมากข้ึน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ 
พลังงานลม พลังงานน้ า พลังงานชีวมวล พลังงาน
คลื่น พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงาน
ไฮโดรเจน ซึ่งพลังงานทดแทนแต่ละชนิดจะมีข้อดี
และข้อจ ากัดที่แตกต่างกัน 

 

ว 3.2 ม 2/4 
สร้างแบบจ าลองที่อธิบาย
โครงสร้างภายในโลกตาม
องค์ประกอบทางเคมีจาก
ข้อมูลที่รวบรวมได้ 
 
 

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

 

ว 3.2 ม 2/5  อธิบาย
กระบวนการผุพังอยู่กับที่ 
การกร่อน และการสะสมตัว
ของตะกอนจากแบบจ าลอง 
รวมทั้งยกตัวอย่างผลของ
กระบวนการดังกล่าวที่ท าให้
ผิวโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง 
 

- การผุพังอยู่กับท่ี การกร่อน และการสะสมตัว
ของตะกอน เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงทาง
ธรณีวิทยา ที่ท าให้ผิวโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง
เป็นภูมิลักษณ์แบบ 
ต่าง ๆ โดยมีปัจจัยส าคัญ คือน้ า ลม  
ธารน้ าแข็ง แรงโน้มถ่วงของโลก สิ่งมีชีวิต สภาพ
อากาศ และปฏิกิริยาเคมี 
- การผุพังอยู่กับท่ี คือ การที่หินผุพังท าลายลง
ด้วยกระบวนการต่าง ๆ ได้แก่ ลมฟ้า 
อากาศกับน้ าฝน และรวมทั้งการกระท าของต้นไม้
กับแบคทีเรีย ตลอดจนการแตกตัวทางกลศาสตร์
ซึ่งมีการเพ่ิมและลดอุณหภูมิสลับกัน เป็นต้น 
- การกร่อน คือ กระบวนการหนึ่งหรือหลาย
กระบวนการที่ท าให้สารเปลือกโลกหลุดไป 
ละลายไปหรือกร่อนไปโดยมีตัวน าพาธรรมชาติ 
คือ ลม น้ า และธารน้ าแข็ง ร่วมกับปัจจัยอื่น ๆ  
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ท้องถิ่น 
ม.2  ได้แก่ ลมฟ้าอากาศ สารละลาย การครูดถู การ

น าพา ทั้งนี้ไม่รวมถึงการพังทลายเป็นกลุ่มก้อน 
เช่น แผ่นดินถล่ม ภูเขาไฟระเบิด 
- การสะสมตัวของตะกอน คือ การสะสมตัวของวัตถุ
จากการน าพาของน้ า ลม หรือธารน้ าแข็ง 
 

 

 ว 3.2 ม 2/6  อธิบาย
ลักษณะของชั้นหน้าตัดดิน
และกระบวนการเกิดดิน 
จากแบบจ าลอง รวมทั้งระบุ
ปัจจัยที่ท าให้ดินมีลักษณะ
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
ได้จากการส ารวจภาคสนาม การเรียกชื่อชั้นดิน
หลักจะใช้อักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่ ได้แก่ O, A, 
E, B, C, R 

- ชั้นหน้าตัดดิน เป็นชั้นดินที่มีลักษณะปรากฏให้เห็น
เรียงล าดับเป็นชั้นจากชั้นบนสุดถึงชั้นล่างสุด 
- ปัจจัยที่ท าให้ดินแต่ละท้องถิ่นมีลักษณะและ

สมบัติแตกต่างกัน ได้แก่ วัตถุต้นก าเนิดดิน 
ภูมิอากาศ สิ่งมีชีวิตในดิน สภาพภูมิประเทศ และ
ระยะเวลา ในการเกิดดิน 

ตัวอย่างดินใน
ท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ว 3.2 ม 2/7  ตรวจวัด
สมบัติบางประการของดิน 
โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
และน าเสนอแนวทางการใช้
ประโยชน์ดินจากข้อมูล
สมบัติของดิน 
 

- สมบัติบางประการของดิน เช่น เนื้อดิน 
ความชื้นดิน ค่าความเป็นกรด-เบส ธาตุอาหารใน
ดิน สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจถึงแนว
ทางการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยอาจน าไปใช้
ประโยชน์ ทางการเกษตรหรืออ่ืน ๆ ซึ่งดินที่ไม่
เหมาะสมต่อการท าการเกษตร เช่น ดินจืด ดิน
เปรี้ยว ดินเค็ม และดินดาน อาจเกิดจากสภาพดิน
ตามธรรมชาติหรือการใช้ประโยชน์จะต้อง
ปรับปรุงให้มีสภาพเหมาะสม เพ่ือน าไปใช้
ประโยชน์ 
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ท้องถิ่น 
ม.2 

 
 

ว 3.2 ม 2/8  อธิบายปัจจัย
และกระบวนการเกิดแหล่ง
น้ าผิวดินและแหล่งน้ าใต้ดิน 
จากแบบจ าลอง 
 
 

- แหล่งน้ าผิวดินเกิดจากน้ าฝนที่ตกลงบนพ้ืนโลก 
ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ าด้วยแรงโน้มถ่วง การไหล
ของน้ าท าให้พ้ืนโลกเกิดการกัดเซาะเป็นร่องน้ า 
เช่น ล าธาร คลอง และแม่น้ า ซึ่งร่องน้ าจะมีขนาด
และรูปร่างแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ าฝน 
ระยะเวลาในการกัดเซาะ ชนิดดินและหิน และ
ลักษณะภูมิประเทศ เช่น ความลาดชัน ความสูง
ต่ าของพ้ืนที่ เมื่อน้ าไหลไปยังบริเวณท่ีเป็นแอ่งจะ
เกิดการสะสมตัวเป็นแหล่งน้ า เช่น บึง ทะเลสาบ 
ทะเล และมหาสมุทร 
- แหล่งน้ าใต้ดินเกิดจากการซึมของน้ าผิวดินลงไป
สะสมตัวใต้พ้ืนโลก ซึ่งแบ่งเป็นน้ าในดินและน้ า
บาดาล น้ าในดินเป็นน้ าที่อยู่ร่วมกับอากาศตาม
ช่องว่างระหว่างเม็ดดิน ส่วนน้ าบาดาลเป็นน้ าที่
ไหลซึมลึกลงไปและถูกกักเก็บไว้ในชั้นหินหรือชั้น
ดิน จนอิ่มตัวไปด้วยน้ า 

 

ว 3.2 ม 2/9  สร้าง
แบบจ าลองที่อธิบายการใช้
น้ า และน าเสนอแนว
ทางการใช้น้ าอย่างยั่งยืนใน
ท้องถิ่นของตนเอง 
 
 

  - แหล่งน้ าผิวดินและแหล่งน้ าใต้ดินถูกน ามาใช้ใน
กิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ส่งผลต่อการจัดการ
การใช้ประโยชน์น้ าและคุณภาพของแหล่งน้ า 
เนื่องจากการเพ่ิมข้ึนของจ านวนประชากร การใช้
ประโยชน์พื้นที่ในด้านต่าง ๆ เช่น ภาค
เกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณน้ าฝนในพ้ืนที่ลุ่มน้ า และ
แหล่งน้ าผิวดินไม่เพียงพอส าหรับกิจกรรมของ
มนุษย์ น้ าจากแหล่งน้ าใต้ดินจึงถูกน ามาใช้มากข้ึน 
ส่งผลให้ปริมาณน้ าใต้ดินลดลงมาก 
จึงต้องมีการจัดการใช้น้ าอย่างเหมาะสมและ
ยั่งยืน ซึ่งอาจท าได้โดยการจัดหาแหล่งน้ าเพ่ือให้มี
แหล่งน้ าเพียงพอส าหรับการด ารงชีวิต 
 การจัดสรรและการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 
การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน้ า การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ า 
 
 
 
 

การใช้ประโยชน์จาก
แหล่งน้ าใต้ดินและ
แหล่งน้ าผิวดิน
ภายในชุมชน 
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ท้องถิ่น 
ม.2 ว 3.2ม 2/10  สร้าง

แบบจ าลองที่อธิบาย
กระบวนการเกิดและ
ผลกระทบของน้ าท่วม การ
กัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม 
หลุมยุบ แผ่นดินทรุด 
 

- น้ าท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม หลุมยุบ 
แผ่นดินทรุด มีกระบวนการเกิดและผลกระทบ ที่
แตกต่างกัน ซึ่งอาจสร้างความเสียหายร้ายแรง 
แก่ชีวิต และทรัพย์สิน 
- น้ าท่วม เกิดจากพ้ืนที่หนึ่งได้รับปริมาณน้ าเกิน
กว่าที่จะกกัเก็บได้ ท าให้แผ่นดินจมอยู่ใต้น้ า โดย
ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ าและสภาพทางธรณีวิทยาของ
พ้ืนที่ 
- การกัดเซาะชายฝั่ง เป็นกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของชายฝั่งทะเลที่เกิดขึ้นตลอดเวลา
จากการกัดเซาะของคลื่นหรือลม ท าให้ตะกอน
จากที่หนึ่งไปตกทับถมในอีกบริเวณหนึ่ง แนวของ
ชายฝั่งเดิมจึงเปลี่ยนแปลงไป บริเวณท่ีมีตะกอน
เคลื่อนเข้ามาน้อยกว่าปริมาณที่ตะกอนเคลื่อน
ออกไป ถือว่าเป็นบริเวณที่มีการกัดเซาะชายฝั่ง 
- ดินถล่ม เป็นการเคลื่อนที่ของมวลดินหรือหิน
จ านวนมากลงตามลาดเขา เนื่องจากแรงโน้มถ่วง
ของโลกเป็นหลัก ซึ่งเกิดจากปัจจัยส าคัญ ได้แก่ 
ความลาดชันของพื้นที่ สภาพธรณีวิทยา ปริมาณ
น้ าฝน พืชปกคลุมดิน และการใช้ประโยชน์พื้นที่ 
- หลุมยุบ คือ แอ่งหรือหลุมบนแผ่นดินขนาดต่าง 
ๆ ที่อาจเกิดจากการถล่มของโพรงถ้ าหินปูนเกลือ
หินใต้ดิน หรือเกิดจากน้ าพัดพาตะกอนลงไปใน
โพรงถ้ าหรือธารน้ าใต้ดิน แผ่นดินทรุดเกิดจากการ
ยุบตัวของชั้นดิน หรือ หินร่วน เมื่อมวลของแข็ง
หรือของเหลวปริมาณมาก ที่รองรับอยู่ใต้ชั้นดิน
บริเวณนั้นถูกเคลื่อนย้ายออกไปโดยธรรมชาติหรือ
โดยการกระท าของมนุษย์ 

ภัยพิบัติท่ีเกิดขึ้นใน
ท้องถิ่น/จังหวัด 
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ว 22101   วิทยำศำสตร์                      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี    
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2  ภำคเรยีนที่ 1                          เวลำ  60 ชั่วโมง   จ ำนวน  1.5 หน่วยกิต
.................................................................................................................... .................................................. 

             

             ศึกษาเกี่ยวกับระบบร่างกายมนุษย์ ระบบหายใจ โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะในระบบหายใจ   
การหายใจ การดูแลรักษาอวัยวะในระบบหายใจ ระบบขับถ่าย โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะในระบบขับถ่าย 
กลไกการก าจัดของเสีย การดูแลรักษาอวัยวะในระบบขับถ่าย ระบบหมุนเวียนเลือด โครงสร้างและหน้าที่ของ
อวัยวะในระบบหมุนเวียนเลือด การท างานของระบบหมุนเวียนเลือด การดูแลรักษาอวัยวะในระบบหมุนเวียน
เลือด ระบบประสาท โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะในระบบประสาท การท างานของระบบประสาท การดูแล
รักษาอวัยวะในระบบประสาท ระบบสืบพันธุ์ โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์เพศชายและเพศ
หญิง ฮอร์โมนเพศ การปฏิสนธิและการตั้งครรภ์ การคุมก าเนิด ศึกษาเกี่ยวกับการแยกสารผสม การระเหยแห้ง 
การตกผลึก การกลั่น โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ การสกัดด้วยตัวท าละลาย      การน าวิธีการแยกสารไปใช้
แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ศึกษาเกี่ยวกับสารละลาย สภาพละลายได้ของสาร ความเข้มข้นของสารละลาย การ
ใช้สารละลายในชีวิตประจ าวัน  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต   
การวิเคราะห์ การทดลอง การอภิปราย การอธิบาย และการสรุป เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มี
ความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ 
จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม 
 
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  
  

 
รวมทั้งหมด 23 ตัวชี้วัด 
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อธิบำยรำยวิชำ 
 

ว 22102   วิทยำศำสตร์                      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี    
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2  ภำคเรยีนที่ 2                         เวลำ  60 ชั่วโมง  จ ำนวน  1.5  หน่วยกิต
............................................................................................................................. ......................................... 

 

ศึกษาเกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่ แรง แรงดันในของเหลว แรงพยุง แรงเสียดทาน โมเมนต์ของแรง 
แรงในธรรมชาติ การเคลื่อนที่ ระยะทางและ  การกระจัด อัตราเร็ว ความเร็ว ศึกษาเกี่ยวกับงานและพลังงาน 
งาน ก าลัง เครื่องกลอย่างง่าย พลังงาน ประเภทของพลังงานกล กฎการอนุรักษ์พลังงาน ศึกษาเกี่ยวกับโลก
และการเปลี่ยนแปลง เชื้อเพลิง  ซากดึกด าบรรพ์ ถ่านหิน หินน้ ามัน ปิโตรเลียม พลังงานทดแทน โครงสร้าง
ของโลก การเปลี่ยนแปลงของโลก ทรัพยากรดิน กระบวนการเกิดดิน หน้าตัดข้างของดิน ปัจจัยในการเกิดดิน 
สมบัติของดิน การปรับปรุงคุณภาพของดิน แหล่งน้ า น้ าบนดิน น้ าใต้ดิน การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ า ภัยพิบัติ
ที่เกิดจากน้ า 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต   
การวิเคราะห์ การทดลอง การอภิปราย การอธิบาย และการสรุป เพ่ือให้ เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ  
มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ 
จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม 
 
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 
 
รวมทั้งหมด   31  ตัวชี้วัด 
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โครงสร้ำงรำยวิชำ 
 

ว 22101   วิทยำศำสตร์                      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี    
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2  ภำคเรยีนที่ 1                         เวลำ  60 ชั่วโมง  จ ำนวน  1.5 หน่วยกิต 
 

ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ มำตรฐำน/ตัวชี้วัด เนื้อหำ 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก 
คะแนน 

1. ระบบร่างกายมนุษย์ มฐ.ว 1.2  
ม.2/1-17 
 

- ระบบหายใจ 
- ระบบขับถ่าย 
- ระบบหมุนเวียนเลือด 
- ระบบประสาท 
- ระบบสืบพันธุ์ 

20 15 

2. การแยกสารผสม มฐ.ว 2.1  
ม.2/1-3 
 

- การระเหยแห้ง 
- การตกผลึก 
- การกลั่น 
- โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ 
- การสกัดด้วยตัวท าละลาย 

20 15 

3. สารละลาย มฐ.ว 2.1  
ม.2/4-6 

- สารละลาย 
- สภาพละลายได้ของสาร 
- ความเข้มข้นของสารละลาย 
- การใช้สารละลายใน
ชีวิตประจ าวัน 

18 10 

คะแนนระหว่างเรียน หน่วยการเรียนรู้ 58 40 
สอบระหว่างภาค 1 20 

คะแนนปลายภาค สอบปลายภาค 1 40 
รวมทั้งสิ้นตลอดภาคเรียน 60 100 

 
หมำยเหตุ    - อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับการสอบปลายภาค  60/40 
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โครงสร้ำงรำยวิชำ 
 

ว 22102   วิทยำศำสตร์          กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี    
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2  ภำคเรยีนที่ 2                      เวลำ  60 ชั่วโมง  จ ำนวน  1.5 หน่วยกิต 
 

ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ มำตรฐำน/ตัวชี้วัด เนื้อหำ 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก 
คะแนน 

1. แรงและการเคลื่อนที่ ว 2.2 ม.2/1-15 
 

- แรง 
- การเคลื่อนที่ 
 
 

20 15 

2. งานและพลังงาน ว 2.3 ม.2/1-6 
 

- งานและก าลัง 
- พลังงาน 
 

18 10 

3. โลกและการ
เปลี่ยนแปลง 

ว 3.2 ม.2/1-10  
 

- โครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงของ
โลก 
- ดิน 
- น้ า 
- เชื้อแพลิงซากดึกด าบรรพ์ 

20 15 

คะแนนระหว่างเรียน หน่วยการเรียนรู้ 58 40 
สอบระหว่างภาค 1 20 

คะแนนปลายภาค สอบปลายภาค 1 40 
รวมทั้งสิ้นตลอดภาคเรียน 60 100 

 
หมำยเหตุ    - อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับการสอบปลายภาค 60/40 
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ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 
ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำงและสำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น 

 

สำระท่ี 1 วิทยำศำสตร์ชีวภำพ 
มาตรฐาน ว 1.1  เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และ

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การ
เปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ชั้น ตัวชี้วัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำรเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ม.3 ว 1.1 ม3/1อธิบายปฏิสัมพันธ์

ขององค์ประกอบของระบบ
นิเวศท่ีได้จากการส ารวจ 

 

  - ระบบนิเวศประกอบด้วยองค์ประกอบที่มีชีวิต 
เช่น พืช สัตว์ จุลินทรีย์ และองค์ประกอบที่ไม่มี
ชี วิต  เช่ น  แสง  น้ า  อุณ หภู มิ  แร่ธาตุ  แก๊ ส 
องค์ประกอบเหล่านี้มีปฏิสัมพันธ์กัน  เช่น พืช
ต้องการแสง น้ า และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ใน
การสร้างอาหาร  สัตว์ต้องการอาหาร  และ
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการด ารงชีวิต เช่น 
อุณหภูมิ ความชื้น องค์ประกอบทั้งสองส่วนนี้
จะต้องมีความสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสม ระบบ
นิเวศจึงจะสามารถคงอยู่ต่อไปได ้

สวน
พฤกษศาสตร์  
สวนป่า ในโรงเรียน
และชุมชน 

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

 - 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
ที่อยู่เดียวกนั 

ว 1.1 ม3/3  สร้างแบบจ าลอง
ในการอธิบายการถ่ายทอด
พลังงานในสายใยอาหาร 
 

 - กลุ่มสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศแบ่งตามหน้าที่ได้
เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ย่อย
สลายสารอินทรีย์  สิ่ งมี ชี วิตทั้ ง  3  กลุ่ มนี้  มี
ความสัมพันธ์กัน  ผู้ผลิตเป็นสิ่ งมีชีวิตที่สร้ าง
อาหารได้เอง โดยกระบวนการ 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำรเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ม.3 ว 1.1 ม3/4  อธิบาย

ความสัมพันธ์ของผู้ผลิต 
ผู้บริโภค และผู้ย่อยสลาย
สารอินทรีย์ในระบบนิเวศ  
 

สังเคราะห์ด้วยแสง ผู้บริโภค เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่
สามารถสร้างอาหารได้เอง และต้องกินผู้ผลิต
หรือสิ่งมีชีวิตอ่ืนเป็นอาหาร เมื่อผู้ผลิตและ
ผู้บริโภคตายลง จะถูกย่อยโดยผู้ย่อยสลาย
สารอินทรีย์ซึ่งจะเปลี่ยนสารอินทรีย์เป็นสารอนิ
นทรีย์กลับคืนสู่สิ่งแวดล้อม ท าให้เกิดการ
หมุนเวียนสารเป็นวัฏจักร จ านวนผู้ผลิต ผู้บริโภค 
และผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ จะต้องมีความ
เหมาะสม จึงท าให้กลุ่มสิ่งมีชีวิตอยู่ได้อย่างสมดุล 

 - พลังงานถูกถ่ายทอดจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค
ล าดับต่าง ๆ รวมทั้งผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ ใน
รูปแบบสายใยอาหาร ที่ประกอบด้วย โซ่อาหาร
หลายโซ่ที่สัมพันธ์กัน ในการถ่ายทอดพลังงานใน
โซ่อาหาร พลังงานที่ถูกถ่ายทอดไปจะลดลงเรื่อย 
ๆ ตามล าดับของการบริโภค 

 - การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ อาจท าให้ มี
สารพิษสะสมอยู่ในสิ่งมีชีวิตได้ จนอาจก่อให้เกิด
อันตรายต่อสิ่งมีชีวิต และท าลายสมดุลในระบบ
นิเวศ ดังนั้นการดูแลรักษาระบบนิเวศให้เกิด
ความสมดุล และคงอยู่ตลอดไปจึงเป็นสิ่งส าคญั 

 

ว 1.1 ม3/5 อธิบายการสะสม
สารพิษในสิ่งมีชีวิตในโซ่
อาหาร 
 

- 

ว 1.1 ม3/6  ตระหนักถึง
ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศ โดย
ไม่ท าลายสมดุลของระบบ
นิเวศ 
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สำระท่ี 1 วิทยำศำสตร์ชีวภำพ 
มาตรฐาน ว 1.2  เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต การล าเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ 

ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ท างานสัมพันธ์
กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ท างานสัมพันธ์กัน 
รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 
สำระท่ี 1 วิทยำศำสตร์ชีวภำพ 
มาตรฐาน ว 1.3  เข้าใจกระบวนการและความส าคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมสารพันธุกรรม 

การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและ
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น 
- - - - 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำรเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ม.3 ว 1.3 ม3/1 อธิบาย

ความสัมพันธ์ระหว่าง ยีน 
ดีเอ็นเอ และโครโมโซม 
โดยใช้แบบจ าลอง 

 - ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตสามารถ
ถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งได้ โดยมียีน
เป็นหน่วยควบคุมลักษณะทางพันธุกรรม 

 - โครโมโซมประกอบด้วย ดีเอ็นเอ และโปรตีน ขด
อยู่ในนิวเคลียส ยีน ดีเอ็นเอ และโครโมโซมมี
ความสัมพันธ์กัน โดยบางส่วนของดีเอ็นเอท า
หน้าที่เป็นยีนที่ก าหนดลักษณะของสิ่งมีชีวิต  

 - สิ่งมีชีวิตที่มีโครโมโซม 2 ชุด โครโมโซมที่เป็นคู่
กั นมี ก ารเรีย งล าดั บ ของยี นบน โครโม โซม
เหมือนกัน เรียกว่า ฮอมอโลกัสโครโมโซม ยีน
หนึ่ งที่ อยู่บนคู่ฮอมอโลกัสโครโมโซม  อาจมี
รูปแบบแตกต่างกัน เรียกแต่ละรูปแบบของยีนที่
ต่างกันนี้ว่าแอลลีล ซึ่งการเข้าคู่กันของแอลลี
ลต่าง ๆ อาจส่งผลท าให้สิ่งมีชีวิตมีลักษณะที่
แตกต่างกันได ้

 - สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีจ านวนโครโมโซมคงที่ 
มนุษย์มีจ านวนโครโมโซม 23 คู่ เป็นออโตโซม 
22 คู ่และโครโมโซมเพศ 1 คู ่เพศหญิง 

มีโครโมโซมเพศเป็น XX เพศชายมีโครโมโซมเพศ
เป็น XY 

 
 
 

- 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำรเรียนรู้

ท้องถิน่ 
ม.3 ว 1.3 ม3/2  อธิบายการ

ถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมจากการผสม
โดยพิจารณาลักษณะเดียว
ที่แอลลีลเด่นข่มแอลลี
ลด้อยอย่างสมบูรณ์ 

-เมนเดลได้ศึกษาการถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมของต้นถั่ วชนิดหนึ่ ง  และน ามาสู่
หลักการพ้ืนฐานของการถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต 

 - สิ่งมีชีวิตที่มีโครโมโซมเป็น 2 ชุด ยีนแต่ละ  
ต าแหน่งบนฮอมอโลกัสโครโมโซมมี 2 แอลลีล 
โดยแอลลีลหนึ่งมาจากพ่อ และอีกแอลลีลมาจาก
แม่ ซึ่งอาจมีรูปแบบเดียวกัน หรือแตกต่างกัน 
แอลลีลที่แตกต่างกันนี้ แอลลีลหนึ่งอาจมีการ
แสดงออกข่มอีกแอลลีล 

 

ว 1.3 ม3/3  อธิบายการ
เกดิจีโนไทป์และฟีโนไทป์
ของลูก และค านวณ
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
ลีลที่ต าแหน่งเดียวกันของอีกเซลล์สืบพันธุ์หนึ่ง
เมื่อเกิดการปฏิสนธิ จนเกิดเป็นจีโนไทป์และ
แสดงฟีโนไทป์ในรุ่นลูก 
 

- 

ว 1.3 ม3/4  อธิบายความ
แตกต่างของการแบ่งเซลล์
แบบไมโทซิสและไมโอซิส 
 
 
 

 - กระบวนการแบ่งเซลล์ของสิ่งมีชีวิตมี 2 แบบ คือ 
ไมโทซิส และไมโอซิส 

 - ไมโทซิส เป็นการแบ่งเซลล์เพ่ือเพ่ิมจ านวนเซลล์
ร่างกาย ผลจากการแบ่งจะได้เซลล์ใหม่ 2 เซลล์ 
ที่มีลักษณะและจ านวนโครโมโซมเหมือนเซลล์ตั้ง
ต้น 

 - ไมโอซิส  เป็นการแบ่ งเซลล์ เพ่ือสร้างเซลล์
สืบพันธุ์ ผลจากการแบ่งจะได้เซลล์ใหม่ 4 เซลล์ 
ที่มีจ านวนโครโมโซมเป็นครึ่งหนึ่งของเซลล์ตั้งต้น 
เมื่อเกิดการปฏิสนธิของเซลล์สืบพันธุ์ ลูกจะได้รับ
การถ่ายทอดโครโมโซมชุดหนึ่งจากพ่อและอีกชุด
หนึ่ งจ ากแม่  จึ ง เป็ น ผล ให้ รุ่ น ลู กมี จ าน วน
โครโมโซมเท่ากับรุ่นพ่อแม่และจะคงท่ีในทุกๆ รุ่น 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำรเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ม.3 ว 1.3 ม3/5  บอกได้ว่าการ

เปลี่ยน แปลงของยีนหรือ
โครโมโซมอาจท าให้เกิดโรค
ทางพันธุกรรม พร้อมทั้ง
ยกตัวอย่างโรคทาง
พันธุกรรม 
 

 - การเปลี่ยนแปลงของยีนหรือโครโมโซม ส่งผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางพันธุกรรมของ
สิ่งมีชีวิต เช่น โรคธาลัสซีเมียเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของยีน กลุ่มอาการดาวน์เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงจ านวนโครโมโซม  
- โรคทางพันธุกรรมสามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่
ไปสู่ลูกได้ ดังนั้นก่อนแต่งงานและมีบุตรจึงควร
ป้องกันโดยการตรวจและวินิจฉัยภาวะเสี่ยงจาก
การถ่ายทอดโรคทางพันธุกรรม 
 

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

- มนุษย์เปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตตาม
ธรรมชาติ เพ่ือให้ได้สิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะตาม
ต้องการ เรียกสิ่งมีชีวิตนี้ว่า สิ่งมีชีวิตดัดแปร
พันธุกรรม 
- ในปัจจุบันมนุษย์มีการใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิต
ดัดแปรพันธุกรรมเป็นจ านวนมาก เช่น การผลิต
อาหาร การผลิตยารักษาโรค การเกษตร อย่างไร
ก็ดี สังคมยังมีความ 
กังวลเกี่ยวกับผลกระทบของสิ่งมีชีวิตดัดแปร
พันธุกรรมที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ซึ่งยัง
ท าการติดตามศึกษาผลกระทบดังกล่าว 
- 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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สำระท่ี 2 วิทยำศำสตร์กำยภำพ 
มาตรฐาน ว 2.1  เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับ

โครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะ
ของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำรเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ม.3 ว 1.3 ม3/9  เปรียบเทียบความ

หลากหลายทางชีวภาพ ในระดับ
ชนิดสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศต่าง ๆ 

ความหลากหลายของชนิดสิ่งมีชีวิต และ 
ความหลากหลายทางพันธุกรรม ความ
หลากหลายทางชีวภาพนี้มีความส าคัญต่อ
การรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ระบบ
นิเวศท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง 
จะรักษาสมดุลได้ดีกว่าระบบนิเวศท่ีมี
ความหลากหลายทางชีวภาพต่ ากว่า 
นอกจากนี้ความหลากหลายทางชีวภาพยัง
มีความส าคัญต่อมนุษย์ในด้านต่าง ๆ เช่น  

ใช้เป็นอาหาร ยารักษาโรค วัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่
ของทุกคนในการดูแลรักษา ความ
หลากหลายทางชีวภาพให้คงอยู่ 

 

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

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำรเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ม.3 ว 2.1 ม3/1 ระบุสมบัติทาง

กายภาพและการใช้
ประโยชน์วัสดุประเภทพอลิ
เมอร์ เซรามิกส์ และวัสดุ
ผสม โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ และสารสนเทศ 
 

- พอลิเมอร์ เซรามิกส์ และวัสดุผสม เป็นวัสดุที่ใช้มาก
ในชีวิตประจ าวัน  
- พอลิเมอร์เป็นสารประกอบโมเลกุลใหญ่ที่เกิดจาก
โมเลกุลจ านวนมากรวมตัวกันทางเคมี เช่น พลาสติก 
ยาง เส้นใย ซึ่งเป็นพอลิเมอร์ที่มีสมบัติแตกต่างกัน โดย
พลาสติกเป็นพอลิเมอร์ที่ขึ้นรูปเป็นรูปทรงต่าง ๆ ได้ 
ยางยืดหยุ่นได้ ส่วนเส้นใยเป็นพอลิเมอร์ที่สามารถดึง
เป็นเส้นยาวได้ พอลิเมอร์จึงใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกัน 
- เซรามิกส์เป็นวัสดุที่ผลิตจาก ดิน หิน ทราย และแร่
ธาตุต่าง ๆ จากธรรมชาติ และส่วนมากจะผ่านการเผา
ที่อุณหภูมิสูง เพ่ือให้เครื่องปั้นดินเผา 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำรเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ม.3 ว 2.1 ม3/2  ตระหนักถึง

คุณค่าของการใช้วัสดุ
ประเภทพอลิเมอร์ เซรา
มิกส์ และวัสดุผสม โดย
เสนอ แนะแนวทางการใช้
วัสดุอย่างประหยัดและ
คุ้มค่า 

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ได้เนื้อสารที่แข็งแรงเซรามิกส์
สามารถท าเป็นรูปทรงต่าง ๆ ได ้สมบัติทั่วไปของ 
เซรามิกส์จะแข็ง ทนต่อการสึกกร่อน  และเปราะ 
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น ภาชนะท่ีเป็น 
- วัสดุผสมเป็นวัสดุที่เกิดจากวัสดุตั้งแต่ 2 ประเภท ที่มี
สมบัติแตกต่างกันมารวมตัวกัน เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์
ได้มากขึ้น  เช่น เสื้อกันฝนบางชนิด  เป็นวัสดุผสม
ระหว่างผ้ากับยาง คอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นวัสดุผสม
ระหว่างคอนกรีตกับเหล็ก  
 - วัสดุบางชนิดสลายตัวยาก เช่น พลาสติก การใช้
วัสดุอย่างฟุ่มเฟือยและไม่ระมัดระวังอาจก่อปัญหาต่อ
สิ่งแวดล้อม 

วัสดุที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

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

- การเกิดปฏิกิริยาเคมีหรือการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
ของสาร เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ท าให้เกิดสารใหม่ 
โดยสารที่เข้าท าปฏิกิริยา เรียกว่า สารตั้งต้น สารใหม่
ที่ เกิดขึ้นจากปฏิ กิ ริยา  เรียกว่า  ผลิตภัณฑ์  การ
เกิดปฏิกิริยาเคมีสามารถเขียนแทนได้ด้วยสมการ
ข้อความ  
 - การเกิดปฏิกิริยาเคมี อะตอมของสารตั้งต้นจะมีการ
จัดเรียงตัวใหม่ ได้เป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีสมบัติแตกต่าง
จากสารตั้งต้น โดยอะตอมแต่ละชนิดก่อนและหลัง
เกิดปฏิกิริยาเคมีมีจ านวนเท่ากัน 

 

ว 2.1 ม3/4  อธิบายกฎทรง
มวล โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

- เมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี มวลรวมของสารตั้งต้นเท่ากับ
มวลรวมของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นไปตามกฎทรงมวล 

 

 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
ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิได้อย่าง
ต่อเนื่อง 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำรเรียนรู้

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 

 

- ปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจ าวันมีหลายชนิด เช่น 
ปฏิกิริยาการเผาไหม้ การเกิดสนิมของเหล็ก ปฏิกิริยา
ของกรดกับโลหะ ปฏิกิริยาของกรดกับเบส ปฏิกิริยา
ของเบสกับโลหะ การเกิดฝนกรด การสังเคราะห์ด้วย
แสง ปฏิกิริยาเคมีสามารถเขียนแทนได้ด้วยสมการ
ข้อความ ซึ่งแสดงชื่อของสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์ เช่น  
  เชื้อเพลิง + ออกซิเจน → คาร์บอนไดออกไซด ์+ น้ า  
ปฏิกิริยาการเผาไหม้เป็นปฏิกิริยาระหว่างสารกับ
ออกซิเจน สารที่เกิดปฏิกิริยาการเผาไหม้ส่วนใหญ่เป็น
สารประกอบที่มีคาร์บอนและไฮโดรเจนเป็น
องค์ประกอบ ซึ่งถ้าเกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ จะ
ได้ผลิตภัณฑ์เป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้ า 
 - การเกิดสนิมของเหล็ก เกิดจากปฏิกิริยาเคมีระหว่าง
เหล็ก น้ า และออกซิเจน ได้ผลิตภัณฑ์ เป็นสนิมของ
เหล็ก   
- ปฏิกิริยาการเผาไหม้และการเกิดสนิมของเหล็ก เป็น
ปฏิกิริยาระหว่างสารต่าง ๆ กับออกซิเจน 
- ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะ กรดท าปฏิกิริยากับโลหะ
ได้หลายชนิด ได้ผลิตภัณฑ์เป็นเกลือของโลหะและแก๊ส
ไฮโดรเจน 
- ปฏิกิริยาของกรดกับสารประกอบคาร์บอเนต ได้
ผลิตภัณฑ์เป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ เกลือของโลหะ 
และน้ า 
- ปฏิกิริยาของกรดกับเบส ได้ผลิตภัณฑ์เป็นเกลือของ
โลหะและน้ า หรืออาจได้เพียงเกลือของโลหะ 
 - ปฏิกิริยาของเบสกับโลหะบางชนิด ได้ผลิตภัณฑ์เป็น
เกลือของเบสและแก๊สไฮโดรเจน 
- การเกิดฝนกรด เป็นผลจากปฏิกิริยาระหว่างน้ าฝน
กับออกไซด์ของไนโตรเจน หรือออกไซด์ของซัลเฟอร์ 
ท าให้น้ าฝนมีสมบัติเป็นกรด 
- การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช เป็นปฏิกิริยาระหว่าง
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ า โดยมีแสงช่วยในการ
เกิดปฏิกิริยา ได้ผลิตภัณฑ์เป็นน้ าตาลกลูโคสและ
ออกซิเจน 
 
 
 

ตัวอย่าง
ปฏิกิริยาใน
ชีวิตประจ าวัน 
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สำระท่ี 2 วิทยำศำสตร์กำยภำพ 
มาตรฐาน ว 2.2  เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจ าวัน ผลของแรงที่กระท าต่อวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่

แบบต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำรเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ม.3 ว 2.1 ม3/7  ระบุประโยชน์

และโทษของปฏิกิริยาเคมีที่
มีต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม และยกตัวอย่าง
วิธีการป้องกันและแก้ปัญหา
ที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีที่พบ
ในชีวิตประจ าวัน จากการ
สืบค้นข้อมูล 

- ปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจ าวันมีทั้งประโยชน์
และโทษ ต่ อสิ่ งมี ชี วิ ต และสิ่ งแ วดล้ อม  จึ งต้ อ ง
ระมัดระวังผลจากปฏิกิริยาเคมี  ตลอดจนรู้จักวิธี
ป้องกันและแก้ปัญหาที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีที่พบ ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 - ความรู้ เกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมี  สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน และ 

 

ว 2.1 ม3/8  ออกแบบวิธี
แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
โดยใช้ความรู้ เกี่ยวกับ
ปฏิกิริยาเคมี โดยบูรณาการ
วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เทคโนโลยี
และวิศวกรรมศาสตร์ 

สามารถบูรณาการกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือใช้ปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพตามต้องการหรืออาจสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจาก
ปฏิกิริยาเคมี โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมี เช่น 
การเปลี่ยนแปลงพลังงานความร้อนอันเนื่องมาจาก
ปฏิกิริยาเคมี การเพ่ิมปริมาณผลผลิต 

 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น 
- - - - 
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สำระท่ี 2 วิทยำศำสตร์กำยภำพ 
มาตรฐาน ว 2.3  เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

สสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจ าวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เก่ียวข้องกับ
เสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำรเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ม.3 ว 2.3 ม 3/1  วิเคราะห์

ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความต่างศักย์ 
กระแสไฟฟ้า และความ
ต้านทาน และค านวณ
ปริมาณที่เกี่ยวข้องโดยใช้
สมการ V = IR  
จากหลักฐานเชิงประจักษ์  

      

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

- 

ว 2.3 ม 3/2  เขียนกราฟ
ความ สัมพันธ์ระหว่าง
กระแส ไฟฟ้าและความ
ต่างศักย์ ไฟฟ้า  

- ขนาดของกระแสไฟฟ้ามีค่าแปรผันตรงกับความ
ต่างศักย์ระหว่างปลายทั้งสองของตัวน า โดย
อัตราส่วนระหว่างความต่างศักย์และกระแสไฟฟ้า 
มีค่าคงที่ 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 
   

- ในวงจรไฟฟ้าประกอบด้วยแหล่งก าเนิดไฟฟ้า 
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
การต่อตัวต้านทานแบบ
อนุกรมและขนาน 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำรเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ม.3 ว 2.3 ม 3/6  บรรยาย

การท างานของชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายใน
วงจรจากข้อมูลที่รวบรวม
ได้ 
 

เท่ากับผลรวมของกระแสไฟฟ้าที่ผ่านตัวต้านทาน
แต่ละตัวโดยความต่างศักย์ที่คร่อมตัวต้านทานแต่
ละตัวมีค่าเท่ากัน 
- ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มีหลายชนิด เช่น ตัว
ต้านทาน ไดโอด ทรานซิสเตอร์ ตัวเก็บประจุ โดย
ชิ้นส่วนแต่ละชนิดท าหน้าที่แตกต่างกันเพ่ือให้
วงจรท างานได้ตามต้องการ 
- ตัวต้านทานท าหน้าที่ควบคุมปริมาณ
กระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า ไดโอดท าหน้าที่ให้
กระแสไฟฟ้าผ่านทางเดียว ทรานซิสเตอร์ท า
หน้าที่เป็นสวิตช์ปิดหรือเปิดวงจรไฟฟ้าและ
ควบคุมปริมาณกระแสไฟฟ้า ตัวเก็บประจุท า 
หน้าที่เก็บและคายประจุไฟฟ้า 

 - เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างง่ายประกอบด้วย 
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หลายชนิดที่ท างานร่วมกัน 
การต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์โดยเลือกใช้ชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมตามหน้าที่ของชิ้นส่วน
นั้น ๆ จะสามารถท าให้วงจรไฟฟ้าท างานได้ตาม
ต้องการ 

 

ว 2.3 ม 3/7  เขียน
แผนภาพและต่อชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายใน
วงจรไฟฟ้า 
 

ว 2.3 ม 3/8  อธิบายและ
ค านวณพลังงานไฟฟ้าโดย
ใช้สมการ W = Pt รวมทั้ง
ค านวณค่าไฟฟ้าของ
เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน  
 
 

- เครื่องใช้ไฟฟ้าจะมีค่าก าลังไฟฟ้าและความต่าง
ศักย์ก ากับไว้ ก าลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็นวัตต์ ความ
ต่างศักย์ มีหน่วยเป็นโวลต์ ค่าไฟฟ้าส่วนใหญ่คิด
จากพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ทั้งหมด ซึ่งหาได้จากผล
คูณของก าลังไฟฟ้า ในหน่วยกิโลวัตต์ กับเวลาใน
หน่วยชั่วโมง พลังงานไฟฟ้ามีหน่วยเป็น กิโลวัตต์ 
ชั่วโมง หรือหน่วย 

การค านวณการใช้
พลังงานไฟฟ้า
บ้านของตนเอง 

ว 2.3 ม 3/9  ตระหนักใน
คุณค่าของการเลือกใช้
เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยน าเสนอ
วิธีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า
อย่างประหยัดและ
ปลอดภัย 

- วงจรไฟฟ้าในบ้านมีการต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบ
ขนานเพ่ือให้ความต่างศักย์เท่ากัน การใช้
เครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจ าวันต้องเลือกใช้
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีความต่างศักย์และก าลังไฟฟ้า
ให้เหมาะกับการใช้งาน และการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอุปกรณ์ไฟฟ้าต้องใช้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย 
และประหยัด 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำรเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ม.3 ว 2.3 ม 3/10สร้าง

แบบจ าลองที่อธิบายการ
เกิดคลื่นและบรรยาย
ส่วนประกอบของคลื่น 
 

- คลื่นเกิดจากการส่งผ่านพลังงานโดยอาศัย
ตัวกลางและไม่อาศัยตัวกลาง ในคลื่นกล 
พลังงานจะถูกถ่ายโอนผ่านตัวกลางโดยอนุภาค
ของตัวกลางไม่เคลื่อนที่ไปกับคลื่น คลื่นที่แผ่
ออกมาจากแหล่งก าเนิดคลื่นอย่างต่อเนื่องและมี
รูปแบบที่ซ้ ากัน บรรยายได้ด้วยความยาวคลื่น 
ความถี่แอมพลิจูด 

 

ว  2.3 ม  3/11  อ ธิ บ าย
คลื่นแม่ เหล็กไฟฟ้าและ
สเปกตรัมคลื่นแม่ เหล็ก 
ไฟฟ้าจากข้อมูลที่รวบรวม
ได ้ 
 

- คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นคลื่นที่ไม่อาศัย 
ตัวกลาง ในการเคลื่อนที่ มีความถ่ีต่อเนื่องเป็น
ช่วงกว้างมาก เคลื่อนที่ในสุญญากาศด้วย
อัตราเร็วเท่ากัน แต่จะเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว 

 

ว 2.3 ม 3/12  ตระหนัก
ถึงประโยชน์และอันตราย
จากคลื่นแม่ เหล็กไฟฟ้า
โ ด ย น า เ ส น อ ก า ร ใ ช้
ประโยชน์ ในด้านต่าง  ๆ 
และอันตรายจากคลื่ น
แม่ เห ล็ ก ไฟ ฟ้ า ใน ชี วิ ต 
ประจ าวัน 

ต่างกันในตัวกลางอ่ืน คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแบ่ง
ออกเป็นช่วงความถ่ีต่าง ๆ เรียกว่า สเปกตรัมของ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แต่ละช่วงความถ่ีมีชื่อเรียก
ต่างกัน ได้แก่ คลื่นวิทยุ ไมโครเวฟ อินฟราเรด 
แสงที่มองเห็น อัลตราไวโอเลต รังสีเอกซ์และรังสี
แกมมา ซึ่งสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
- เลเซอร์เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาว
คลื่นเดียว เป็นล าแสงขนานและมีความเข้มสูง 
น าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการ
สื่อสารมีการใช้เลเซอร์ส าหรับส่งสารสนเทศผ่าน
เส้นใยน าแสง โดยอาศัยหลักการการสะท้อนกลับ
หมดของแสง ด้านการแพทย์ใช้ในการผ่าตัด  
 - คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านอกจากจะสามารถน าไปใช้
ประโยชน์แล้ว ยังมีโทษต่อมนุษย์ด้วย  
เช่น ถ้ามนุษย์ได้รับรังสีอัลตราไวโอเลตมาก
เกินไป อาจจะท าให้เกิดมะเร็งผิวหนัง หรือถ้าได้
รังสีแกมมาซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีพลังงาน
สูงและสามารถทะลุผ่านเซลล์และอวัยวะได้ อาจ
ท าลายเนื้อเยื่อหรืออาจท าให้เสียชีวิตได้เมื่อได้รับ
รังสีแกมมาในปริมาณสูง 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำรเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ม.3 ว 2.3 ม  3/13 ออกแบบ

การทดลองและด าเนินการ
ทดลองด้วยวิธีที่เหมาะสม
ใน ก ารอ ธิ บ าย ก ฎ ก าร
สะท้อนของแสง 

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

 

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

- เมื่อแสงเดินทางผ่านตัวกลางโปร่งใสที่ 
แตกต่างกัน เช่น อากาศและน้ า อากาศและแก้ว 
จะเกิดการหักเห หรืออาจเกิดการสะท้อนกลับ
หมดในตัวกลางที่แสงตกกระทบ การหักเหของ
แสงผ่านเลนส์ท าให้เกิดภาพที่มีชนิดและขนาด
ต่าง ๆ  
 

- 

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

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

ว 2.3 ม 3/17   อธิบาย
ปรากฏการณ์ที่เก่ียวกับ
แสง และการท างานของ
ทัศนอุปกรณ์จากข้อมูลที่
รวบรวมได้ 
 
 
 

 - การสะท้อนและการหักเหของแสงน าไปใช้ 
อธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกี่ยวกับแสง เช่น  

  รุ้ง มิราจ และอธิบายการท างานของทัศนอุปกรณ์ 
เช่น แว่นขยาย กระจกโค้งจราจร กล้อง
โทรทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์ และแว่นสายตา 

 
 
 
 
 
 

- 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำรเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ม.3 ว 2.3 ม 3/18 เขียน

แผนภาพการเคลื่อนที่ของ
แสง แสดงการเกิดภาพ
ของทัศนอุปกรณ์และ
เลนส์ตา 
 

- ในการมองวัตถุ เลนส์ตาจะถูกปรับโฟกัส 
เพ่ือให้เกิดภาพชัดที่จอตา ความบกพร่องทาง
สายตา เช่น สายตาสั้น และสายตายาว เป็น
เพราะต าแหน่งที่เกิดภาพไม่ได้อยู่ที่จอตาพอดี จึง
ต้องใช้เลนส์ในการแก้ไขเพ่ือช่วยให้มองเห็น
เหมือนคนสายตาปกติ โดยคนสายตาสั้นใช้เลนส์
เว้า ส่วนคนสายตายาวใช้เลนส์นูน 

 

 ว 2.3 ม 3/19  อธิบายผล
ของความสว่างที่มีต่อ
ดวงตาจากข้อมูลที่ได้จาก
การสืบค้น 

2    
 

- ความสว่างของแสงมีผลต่อดวงตามนุษย์ การใช้
สายตาในสภาพแวดล้อมที่ มี ความสว่ างไม่
เหมาะสมจะเป็นอันตรายต่อดวงตา เช่น การดู
วัตถุในที่มี ความสว่างมากหรือน้อยเกินไป การ
จ้องดูหน้าจอภาพเป็นเวลานาน ความสว่างบน
พ้ืนที่รับแสงมีหน่วยเป็นลักซ์ ความรู้เกี่ยวกับ
ความสว่างสามารถน ามาใช้จัดความ 
สว่างให้เหมาะสมกับการท ากิจกรรมต่าง ๆ เช่น 
การจัดความสว่างที่เหมาะสมส าหรับการอ่าน
หนังสือ 
 
 

 

ว 2.3 ม 3/20  วัดความ
ส ว่ า ง ข อ ง แ 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 ร าะ ห์
สถานการณ์ ปัญหาและ
เสนอแนะ การจัดความ
สว่างให้เหมาะสมในการท า
กิจกรรมต่าง ๆ 
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สำระท่ี 3 วิทยำศำสตร์โลก และอวกำศ 
มาตรฐาน ว 3.1  เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี ดาวฤกษ์ 

และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต และการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีอวกาศ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำรเรียนรู้

ท้องถิ่น 
ม.3 ว 3.1 ม 3/1  อธิบายการโคจร

ของดาวเคราะห์รอบดวง
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
สัดส่วนผกผันกับก าลังสองของระยะทาง
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  สร้างแบบจ าลอง
ที่อธิบายการเกิดฤดู และการ
เคลื่อนที่ปรากฏของดวง
อาทิตย์ 

- การที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ในลักษณะ
ที่แกนโลกเอียงกับแนวตั้งฉากของระนาบ
ทางโคจร ท าให้ส่วนต่างๆบนโลกได้รับ
ปริมาณแสงจากดวงอาทิตย์แตกต่างกันใน
รอบปีเกิดเป็นฤดู กลางวัน 
กลางคืนยาวไม่เท่ากัน และต าแหน่งการขึ้น
และตกของดวงอาทิ ตย์ที่ ขอบ ฟ้ าและ
เส้นทางการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์
เปลี่ยนไปในรอบปี ซึ่งส่งผลต่อการด ารงชีวิต 

 



133 
 

 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น 
- ว 3.1 ม 3/3  สร้าง

แบบจ าลองที่อธิบายการ
เกิดข้างขึ้นข้างแรม การ
เปลี่ยนแปลงเวลาการข้ึน
และตกของดวงจันทร์ และ
การเกิดน้ าขึ้นน้ าลง 
 
 

  - ดวงจันทร์โคจรรอบโลก  โลกและดวง
จันทร์โคจรรอบดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์รับ
แสงจากดวงอาทิตย์ครึ่งดวงตลอดเวลา เมื่อ
ดวงจันทร์โคจรรอบโลกได้หันส่วนสว่าง
มายังโลกแตกต่างกัน จึงท าให้คนบนโลก
สังเกตส่วนสว่างของดวงจันทร์แตกต่างไปใน
แต่ละวันเกิดเป็นข้างข้ึนข้างแรม 
- ดวงจันทร์โคจรรอบโลกในทิศทางเดียวกัน
กับท่ีโลกหมุนรอบตัวเอง จึงท าให้เห็นดวง
จันทร์ขึ้นช้าไปประมาณวันละ 50 นาที 
- แรงโน้มถ่วงที่ ดวงจันทร์  ดวงอาทิตย์
กระท าต่อโลกท าให้เกิดปรากฏการณ์น้ าขึ้น
น้ าลง ซึ่งส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิต
บนโลก วันที่น้ ามีระดับการขึ้นสูงสุดและลง
ต่ าสุดเรียก วันน้ าเกิด ส่วนวันที่ระดับน้ ามี
การขึ้นและลงน้อยเรียก วันน้ าตาย โดยวัน
น้ าเกิด น้ าตาย มีความสัมพันธ์กับข้างขึ้น
ข้างแรม 

 

ว 3.1  ม 3/4 อธิบายการใช้
ประโยชน์ของเทคโนโลยี
อวกาศ และยกตัวอย่าง
ความก้าวหน้าของโครงการ
ส ารวจอวกาศ จากข้อมูลที่
รวบรวมได้ 

- 

  - เทคโนโลยีอวกาศได้มีบทบาทต่อการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันมากมาย 
มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ 
เช่น ระบบน าทางด้วยดาวเทียม  (GNSS) 
การติดตามพายุ สถานการณ์ไฟป่า  

-ดาวเทียมช่วยภัยแล้ง การตรวจคราบน้ ามัน
ในทะเล  
- โครงการส ารวจอวกาศต่าง ๆ ได้พัฒนา
เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจต่อโลก ระบบ
สุริยะและเอกภพมากขึ้นเป็นล าดับ ตัวอย่าง
โครงการส ารวจอวกาศ เช่น การส ารวจ
สิ่งมีชีวิตนอกโลก การส ารวจดาวเคราะห์
นอกระบบสุริยะ การส ารวจดาวอังคาร และ
บริวารอื่นของดวงอาทิตย์ 

- 
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สำระท่ี 3 วิทยำศำสตร์โลก และอวกำศ 
มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายใน 

โลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศ โลก รวมทั้งผลต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำรเรียนรู้

ท้องถิ่น 
- - - - 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 

ว 23101  วิทยำศำสตร์          กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี   
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ภำคเรยีนที่ 1                      เวลำ  60 ชั่วโมง  จ ำนวน  1.5 หน่วยกิต
....................................................................................... ............................................................................... 

 
 

           ศึกษาเกี่ยวกับระบบนิเวศ องค์ประกอบของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 
การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิ เวศ พันธุกรรม โครโมโซม ดี เอ็นเอ และยีน การถ่ายทอด ลักษณะ 
ทางพันธุกรรม การแบ่งเซลล์ของสิ่ งมีชีวิต ความผิดปกติทางพันธุกรรม การดัดแปรทางพันธุกรรม  
ความหลากหลายทางชีวภาพ วัสดุในชีวิตประจ าวัน สมบัติทางกายภาพและการใช้ประโยชน์พอลิเมอร์ เซรามิก 
และวัสดุผสม ผลกระทบจากการ ใช้วัสดุประเภทพอลิ เมอร์  เซรามิกและวัสดุผสม ปฏิกิ ริยาเคมี  
การเกิดปฏิกิริยาเคมี ประเภทของปฏิกิริยาเคมี ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจ าวัน  
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต  
การวิเคราะห์  การทดลอง การอภิปราย การอธิบาย และการสรุป เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ  
มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ 
จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม 
 

 

รหัสตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน  ว 1.1   ม.3/1  ม.3/2   ม.3/3  ม.3/4  ม.3/5  ม.3/6 
มาตรฐาน  ว 1.3   ม.3/1  ม.3/2   ม.3/3  ม.3/4  ม.3/5  ม.3/6  ม.3/7  ม.3/8   ม.3/9  ม.3/10    

ม.3/11   
มาตรฐาน  ว 2.1   ม.3/1  ม.3/2   ม.3/3  ม.3/4  ม.3/5  ม.3/6  ม.3/7  ม.3/8 
 
รวม  25  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



136 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 

ว 23102  วิทยำศำสตร์                    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3   ภำคเรียนที่ 2                       เวลำ  60 ชั่วโมง  จ ำนวน  1.5 หน่วยกิต
............................................................................................................................. ......................................... 
 

           ศึกษา วิเคราะห์ ปริมาณทางไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ความต่างศักย์ ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้ากับ
ความต่างศักย์ กฎของโอห์ม ความต้านทาน ตัวต้านทาน การต่อตัวต้านทานแบบอนุกรมและแบบขนาน 
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย ไดโอด ทรานซิสเตอร์ ตัวเก็บประจุ วงจรรวม การต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
พลังงานไฟฟ้าและก าลังไฟฟ้า การค านวณค่าไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าในบ้าน อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 
การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย การเกิดคลื่น ส่วนประกอบของคลื่น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สเปกตรัม
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ประโยชน์และการป้องกันอันตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การสะท้อนของแสงบนกระจก
เงาราบ การสะท้อนของแสงบนกระจกเงาโค้ง การหักเหของแสงผ่านเลนส์ การทดลองการหักเหของแสง การ
เกิดภาพจากเลนส์บาง ปรากฏการณ์ที่เก่ียวกับแสง เช่น รุ้ง มิราจ และการท างานของทัศนอุปกรณ์ เช่น แว่น
ขยาย กระจกโค้งจราจร การมองเห็นวัตถุ ความสว่างของแสง การโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์  
การเกิดฤดูกาล การเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์ การเกิดข้างขึ้นข้างแรม การเกิดน้ าขึ้นน้ าลง น้ าเป็น  
น้ าตาย เทคโนโลยีอวกาศ กล้องโทรทรรศน์ ดาวเทียมและยานอวกาศ นักบินอวกาศ โครงการส ารวจอวกาศ 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต  
การวิเคราะห์  การทดลอง การอภิปราย การอธิบาย และการสรุป เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ  
มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ 
จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม 
 
 
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 
 
รวม   25  ตัวชี้วัด 
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โครงสร้ำงรำยวิชำ 
 

ว 23101  วิทยำศำสตร์                     กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ชัน้มัธยมศึกษำปีท่ี 3  ภำคเรยีนที่ 1                         เวลำ  60 ชั่วโมง  จ ำนวน  1.5 หน่วยกิต 

 

ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ มำตรฐำน/ตัวชี้วัด เนื้อหำ 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก 
คะแนน 

1. ระบบนิเวศ ว 1.1 ม.3/1-6     
                 

- องค์ประกอบของระบบ
นิเวศ 
- ความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 
- การถ่ายทอดพลังงานใน
ระบบนิเวศ 
 

15 10 

2. พันธุกรรม ว 1.3 ม.3/1-11 
 
 

- โครโมโซม ดีเอ็นเอ และยีน 
- การถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม 
- การแบ่งเซลล์ของสิ่งมีชีวิต 
- ความผิดปกติทางพันธุกรรม 
- การดัดแปลงทางพันธุกรรม 
- ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

15 10 

3. วัสดุในชีวิตประจ าวัน ว 2.1 ม.3/1-2 
 

- พอลิเมอร์ 
- เซรามิก 
- วัสดุผสม 
- ผลกระทบจากการใช้วัสดุ
ประเภทพอเมอร์เซรามิกและ
วัสดุผสม 

15 10 

4. ปฏิกิริยาเคมี ว 2.1 ม.3/3-8 
 

- การเกิดปฏิกิริยาเคมี 
- ประเภทของปฏิกิริยาเคมี 
- ปฏิกิริยาเคมีใน
ชีวิตประจ าวัน 

13 10 

คะแนนระหว่างเรียน หน่วยการเรียนรู้ 58 40 
สอบระหว่างภาค 1 20 

คะแนนปลายภาค สอบปลายภาค 1 40 
รวมทั้งสิ้นตลอดภาคเรียน 60 100 

 

 
หมำยเหตุ    - อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับการสอบปลายภาค  60/40 
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โครงสร้ำงรำยวิชำ 
 

ว 23102  วิทยำศำสตร์                    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี   
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3  ภำคเรยีนที่ 2                       เวลำ  60 ชั่วโมง  จ ำนวน  1.5 หน่วยกิต 

 

ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ มำตรฐำน/ตัวชี้วัด เนื้อหำ 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก 
คะแนน 

1. ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ว 2.3 ม.3/1-9  
 

- วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น 
- วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
- พลังงานไฟฟ้าและ
เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 

18 10 

2. คลื่น ว 2.3 ม.3/10-12    
 
 

- คลื่นกล 
- คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

10 10 

3. แสงและการมองเห็น ว 2.3 ม.3/13-21   
 

- การสะท้อนของแสง 
- การหักเหของแสง 
- ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสง 
- ทัศนอุปกรณ์ 
- ตาและการมองเห็น 
 

18 10 

4. ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ
และเทคโนโลยีอวกาศ 

ว 3.1 ม.3/1 -4  
 

- ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ 
- เทคโนโลยีอวกาศ 

12 10 

คะแนนระหว่างเรียน หน่วยการเรียนรู้ 58 40 
สอบระหว่างภาค 1 20 

คะแนนปลายภาค สอบปลายภาค 1 40 
รวมทั้งสิ้นตลอดภาคเรียน 60 100 

 
หมำยเหตุ    - อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับการสอบปลายภาค  60/40 
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แนวกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 

 การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการส าคัญในการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติ หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน เป็น
เป้าหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน 
 ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติตามเป้าหมายหลักสูตร ผู้สอนพยายามคัดสรรกระบวนการเรียนรู้                  
จัดการเรียนรู้โดยช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านสาระที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  รวมทั้งปลูกฝัง
เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พัฒนาทักษะต่างๆ อันเป็นสมรรถนะส าคัญให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย  
 

1. หลักกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 การจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะส าคัญ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยยึดหลักว่าผู้เรียนมี
ความส าคัญที่สุด เชื่อว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ยึดประโยชน์ที่ เกิดกับผู้ เรียน 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เน้นให้ความส าคัญท้ังความรู้ และคุณธรรม  

2. กระบวนกำรเรียนรู้ 
 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ผู้เรียนจะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย  เป็น
เครื่องมือที่จะน าพาตนเองไปสู่เป้าหมายของหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียน อาทิ กระบวนการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการเรียนรู้  จากประสบการณ์จริง กระบวนการปฏิบัติ ลง มือท าจริง 
กระบวนการจัดการ กระบวนการวิจัย กระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย 

 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นทักษะทางสติปัญญา (Intellectual) ที่นักวิทยาศาสตร์และผู้ที่
น าวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาแก้ปัญหา ใช้ในการศึกษาค้นคว้า สืบเสาะหาความรู้ และแก้ปัญหาต่าง ๆ ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์แบ่งออกได้เป็น 13  ทักษะ ทักษะที่ 1-8  เป็นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้น
พ้ืนฐาน และทักษะที่  9-13  เป็นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงหรือขั้นผสมหรือขั้นบูรณาการ ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทั้ง 13 ทักษะ มีดังนี้ 
  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 ความสามารถท่ีแสดงให้เห็นว่าเกิดทักษะนี้  
คือ การอธิบายหรือสรุป โดยเพิ่มความคิดเห็นให้กับข้อมูลโดยใช้ความรู้หรือประสบการณ์เดิมมาช่วย 
  3. การจ าแนกประเภท (Classifying) หมายถึง การแบ่งพวกหรือเรียงล าดับวัตถุหรือสิ่งที่มีอยู่ใน
ปรากฏการณ์โดยมีเกณฑ์ และเกณฑ์ดังกล่าวอาจใช้ความเหมือน ความแตกต่าง หรือความสัมพันธ์อย่างใดอย่าง
หนึ่งก็ได้ ความสามารถที่แสดงว่าเกิดทักษะนี้แล้ว ได้แก่ การแบ่งพวกของสิ่งต่าง ๆ จากเกณฑ์ที่ผู้อ่ืนก าหนดให้ได้ 
นอกจากนั้นสามารถเรียงล าดับสิ่งของด้วยเกณฑ์ของตัวเองพร้อมกับบอกได้ว่าผู้อ่ืนแบ่งพวกของสิ่งของนั้นโดยใช้
อะไรเป็นเกณฑ์ 
  4. การวัด  (Measuring) หมายถึง การเลือกใช้เครื่องมือและการใช้เครื่องมือนั้นท าการวัดหา
ปริมาณของสิ่งต่าง ๆ ออกมาเป็นตัวเลขที่แน่นอนได้อย่างเหมาะสมกับสิ่งที่วัด แสดงวิธีใช้เครื่องมืออย่างถูกต้อง 
พร้อมทั้งบอกเหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือ รวมทั้งระบุหน่วยของตัวเลขท่ีได้จากการวัดได้ 
  5. การใช้ตัวเลข (Using  Numbers) หมายถึง  การนับจ านวนของวัตถุและการน าตัวเลขที่แสดง
จ านวนที่นับได้มาคิดค านวณโดยการบวก ลบ คูณ หาร หรือการหาค่าเฉลี่ย ความสามารถที่แสดงให้เห็นว่าเกิด
ทักษะนี้ ได้แก่ การนับจ านวนสิ่งของได้ถูกต้อง เช่น ใช้ตัวเลขแทนจ านวนการนับได้ ตัดสินได้ว่าวัตถุ ในแต่ละกลุ่มมี
จ านวนเท่ากันหรือแตกต่างกัน เป็นต้น การค านวณ เช่น บอกวิธีค านวณ คิดค านวณ และแสดงวิธีค านวณได้อย่าง
ถูกต้อง และประการสุดท้ายคือ การหาค่าเฉลี่ย เช่น การบอกและแสดงวิธีการหาค่าเฉลี่ยได้ถูกต้อง 
  6. การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกั บเวลา(Using  Space/Time 
Relationships) 
 สเปสของวัตถุ  หมายถึง  ที่ว่างที่วัตถุนั้นครองที่อยู่ ซึ่งมีรูปร่างลักษะเช่นเดียวกับวัตถุนั้นโดยทั่วไป
แล้วสเปสของวัตถุจะมี 3 มิติ คือ ความกว้าง ความยาว และความสูง 
 ความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสของวัตถุ ได้แก่ ความสั มพันธ์ระหว่าง  3  มิติ กับ 2 มิติ 
ความสัมพันธ์ระหว่างต าแหน่งที่ของวัตถุหนึ่งกับอีกวัตถุหนึ่ง ความสามารถที่แสดงให้เห็นว่าเกิดทักษะการหา
ความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส ได้แก่ การชี้บ่งรูป 2 มิติ และ 3 มิติได้ สามารถวาดภาพ 2 มิติ จากวัตถุหรือ
จากภาพ  3  มิติ ได ้
 ความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับเวลา ได้แก่  ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนต าแหน่งที่อยู่ของวัตถุกับ
เวลา หรือความสัมพันธ์ระหว่างสเปสของวัตถุที่เปลี่ยนไปกับเวลาความสามารถที่แสดงให้เห็นว่าเกิดทักษะการหา
ความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับเวลา ได้แก่ การบอกต าแหน่งและทิศทางของวัตถุโดยใช้ตัวเองหรือวัตถุอ่ืนเป็นเกณฑ์ 
บอกความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนต าแหน่ง เปลี่ยนขนาด หรือปริมาณของวัตถุกับเวลาได้ 
  7. การสื่อความหมายข้อมูล (Communicating) หมายถึง การน าข้อมูลที่ได้จาการสังเกต การวัด 
การทดลอง และจากแหล่งอ่ืน ๆ มาจัดกระท าเสียใหม่ โดยการหาความถี่ เรียงล าดับ จัดแยกประเภท หรือ
ค านวณหาค่าใหม่ เพ่ือให้ผู้ อ่ืนเข้าใจความหมายได้ดีขึ้น โดยอาจเสนอในรูปของตาราง แผนภูมิ แผนภาพ 
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ไดอะแกรม กราฟ สมการ การเขียนบรรยาย เป็นต้น ความสามารถที่แสดงให้เห็นว่าเกิดทักษะนี้แล้ว คือการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปใหม่ที่เข้าใจดีขึ้น โดยจะต้องรู้จักเลือกรูปแบบที่ใช้ในการเสนอข้อมูลได้อย่าง
เหมาะสม บอกเหตุผลในการเสนอข้อมูลในการเลือกแบบแสนอข้อมูลนั้น การเสนอข้อมูลอาจกระท าได้หลายแบบ
ดังที่กล่าวมาแล้ว โดยเฉพาะการเสนอข้อมูลในรูปของตาราง การบรรจุข้อมูลให้อยู่ในรูปของตารางปกติจะใส่ค่า
ของตัวแปรอิสระไว้ทางซ้ายมือของตาราง และค่าของตัวแปรตามไว้ทางขวามือของตารางโดยเขียนค่าของตัวแปร
อิสระไว้ให้เรียงล าดับจากค่าน้อยไปหาค่ามาก หรือจากค่ามากไปหาค่าน้อย  

  8. การพยากรณ์ (Predicting) หมายถึง การคาดคะเนค าตอบล่วงหน้าก่อนการทดลอง โดยอาศัย
ปรากฏการณ์ที่เกิดซ้ า หลักการ กฎ หรือ ทฤษฏีที่มีอยู่แล้วในเรื่องนั้นมาช่วยสรุป เช่น การพยากรณ์ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตัวเลข ได้แก่ ข้อมูลที่เป็นตารางหรือกราฟ ซึ่งท าได้สองแบบ คือ การพยากรณ์ภายในขอบเขตของข้อมูลที่มีอยู่ กับ
การพยากรณ์นอกขอบของข้อมูลที่มีอยู่ เช่น การพยากรณ์ผลของข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นต้น 
  9. การชี้บ่งและการควบคุมตัวแปร (Identifying and Controlling Variables)  หมายถึง การชี้
บ่งตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรที่ต้องควบคุมให้คงที่ในสมมุติฐาน หนึ่ง ๆ 
 ตัวแปรต้น  หมายถึง  สิ่งที่เป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดผลต่าง ๆ หรือสิ่งที่เราต้องการทดลองดูว่าเป็นสาเหตุ
ที่ก่อให้เกิดผลเช่นนั้นจริงหรือไม่ 
 ตัวแปรตาม  หมายถึง  สิ่งที่เป็นผลเนื่องมาจากตัวแปรต้น เมื่อตัวแปรต้นหรือสิ่งที่เป็นสาเหตุเปลี่ยนไป 
ตัวแปรตามหรือสิ่งที่เป็นผลจะแปรตามไปด้วย 
 ตัวแปรที่ต้องควบคุมให้คงที่  หมายถึง  สิ่ งอ่ืน ๆ นอกเหนือจากตัวแปรต้นที่จะท าให้ผลการทดลอง
คลาดเคลื่อน ถ้าหากว่าไม่มีการควบคุมให้เหมือนกัน 
  10. การตั้งสมมุติฐาน  (Formulating Hypotheses) หมายถึง  การคิดหาค าตอบล่วงหน้าก่อน
ท าการทดลอง โดยอาศัยการสังเกต อาศัยความรู้หรือประสบการณ์เดิมเป็นพ้ืนฐาน ค าตอบที่คิดล่วงหน้านี้ ยังไม่
ทราบ หรือยังไม่เป็นทางการ กฎหรือทฤษฏีมาก่อน สมมุติฐาน คือค าตอบที่คิดไว้ล่วงหน้ามีกล่าวไว้เป็นข้อความที่
บอกความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตามสมมุติฐานที่ตั้งขึ้นอาจถูกหรือผิดก็ได้ซึ่งทราบได้ภายหลังการ
ทดลองหาค าตอบเพ่ือสนับสนุนสมมุติฐานหรือคัดค้านสมมุติฐานที่ตั้งไว้ สิ่งที่ควรค านึงถึงในการตั้งสมมุติฐาน คือ 
การบอกชื่อตัวแปรต้นซึ่งอาจมีผลต่อตัวแปรตามและในการตั้งสมมุติฐานต้องทราบตัวแปรจากปัญหาและ
สภาพแวดล้อมของตัวแปรนั้น  สมมุติฐานที่ตั้งขึ้นสามารถบอกให้ทราบถึงการออกแบบการทดลอง ซึ่งต้องทราบว่า
ตัวแปรไหนเป็นตัวแปรต้น ตัวแปรตาม  และตัวแปรที่ต้องควบคุมให้คงที่ 
  11. การก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปร    (Defining Variables Operationally)  
หมายถึง  การก าหนดความหมายและขอบเขตของค่าต่าง ๆ ที่อยู่ในสมมุติฐานที่ต้องการทดลองและบอกวิธีวัดตัว
แปรที่เก่ียวกับการทดลองนั้น 
  12. การทดลอง  (Experimenting) หมายถึง  กระบวนการปฏิบัติการเพ่ือหาค าตอบจาก
สมมุติฐานที่ตั้งไว้ ในการทดลองจะประกอบไปด้วยกิจกรรม 3 ขั้นคือ 
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 12.1 ออกแบบการทดลอง หมายถึง  การวางแผนการทดลองก่อนลงมือทดสอบจริง 
 12.2 ปฏิบัติการทดลอง หมายถึง การลงมือปฏิบัติจริงและให้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 
 12.3  การบันทึกผลการทดลอง  หมายถึง  การจดบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองซึ่งอาจเป็น
ผลจากการสังเกต การวัด และอ่ืน ๆ  ได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้อง การบันทึกผลการทดลอง อาจอยู่ในรูปตาราง
หรือการเขียนกราฟ ซึ่งโดยทั่วไปจะแสดงค่าของตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระบนแกนนอนและค่าของตัวแปรบน
แกนตั้ง โดยเฉพาะในแต่ละแกนต้องใช้สเกลที่เหมาะสม พร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงต าแหน่งของค่าของตัวแปรทั้งสอง
บนกราฟด้วย 
 ในการทดลองแต่ละครั้งจ าเป็นอาศัยการวิเคราะห์ตัวแปรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง คือสามารถที่จะบอกชนิด
ของตัวแปรในการทดลองว่า ตัวแปรนั้นเป็นตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม หรือตัวแปรที่ต้องควบคุม ในการทดลองหนึ่ง 
ๆต้องมีตัวแปรตัวหนึ่งเท่านั้นที่มีผลต่อการทดลอง และเพ่ือให้แน่ใจว่าผลที่ได้เกิดจากตัวแปรนั้นจริง ๆ จ าเป็นต้อง
ควบคุมตัวแปรอื่นไม่ให้มีผลต่อการทดลอง ซึ่งเรียกตัวแปรนี้ว่าตัวแปรที่ต้องควบคุมให้คงที่ 
  13. การตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป ( Interpreting Data and Making Conlusion) 
การตีความหมายข้อมูล หมายถึง การแปลความหมายหรือบรรยายลักษณะข้อมูลที่มีอยู่ การตีความหมายข้อมูล ใน
บางครั้งอาจต้องใช้ทักษะอ่ืนๆ ด้วย เช่น การสังเกต การค านวณ เป็นต้น และการลงข้อสรุป หมายถึง การสรุป
ความสัมพันธ์ของข้อมูลทั้งหมด ความสามารถที่แสดงให้เห็นว่าเกิดทักษะการลงข้อสรุปคือบอกความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลได้ เช่น  การอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรบนกราฟ ถ้ากราฟเป็นเส้นตรงก็ สามารถอธิบายได้ว่าเกิด
อะไรขึ้นกับตัวแปรตามขณะที่ตัวแปรอิสระเปลี่ยนแปลงหรือถ้าลากกราฟเป็นเส้นโค้งให้อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรก่อนที่กราฟเส้นโค้งจะเปลี่ยนทิศทางและอธิบายความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรหลังจากที่กราฟเส้น
โค้งเปลี่ยนทิศทางแล้ว. 

กระบวนการเหล่านี้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนควรได้รับการฝึกฝนพัฒนา เพราะจะสามารถ
ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร ดังนั้นผู้สอนจึงจ าเป็นต้องศึกษาท าความเข้าใจใน
กระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเลือกใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. กำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 ผู้สอนต้องศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาให้เข้าใจถึงมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด  สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน แล้วจึงพิจารณาออกแบบการจัดการ
เรียนรู้โดยเลือกใช้วิธีสอนและเทคนิคการสอน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด   
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4. บทบำทของผู้สอนและผู้เรียน 
 การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตร ทั้งผู้สอนและผู้เรียนควรมีบทบาท 
ดังนี้ 
 

             4.1 บทบำทของผู้สอน 
      1) ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลแล้วน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ 

ที่ท้าทายความสามารถของผู้เรียน 
       2) ก าหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ด้านความรู้และทักษะกระบวนการที่เป็น

ความคิดรวบยอด หลักการ และความสัมพันธ์ รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
                    3)  ออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสมอง เพ่ือน าผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย  

      4)  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้  
      5) จัดเตรียมและเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรม  น าภูมิปัญญาท้องถิ่น  เทคโนโลยีที่

เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
      6) ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติของ

วิชาและระดับพัฒนาการของผู้เรียน  
      7) วิเคราะห์ผลการประเมินมาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งปรับปรุงการ

จัดการเรียนการสอนของตนเอง 
 

 4.2  บทบำทของผู้เรียน 
        1)   ก าหนดเป้าหมาย วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง 
        2)  เสาะแสวงหาความรู้ เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อความรู้ ตั้งค าถามคิดหา

ค าตอบหรือหาแนวทางแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ   
3)  ลงมือปฏิบัติจริง สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเองและน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์

ต่างๆ  
4) มีปฏิสัมพันธ์ ท างาน ท ากิจกรรมร่วมกับกลุ่มและครู   
5) ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ 
 

 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนหลักการพ้ืนฐานสองประการคือ การประเมินเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนและเพ่ือตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้ประสบผลส าเร็จนั้น  
ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพ่ือให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะ
ส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในทุก
ระดับไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศที่แสดง
พัฒนาการ ความก้าวหน้า และความส าเร็จทางการเรียนของผู้เรียน  ตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเกิด การพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 การวัดและประเมินผลของการจัดการเรียนรู้ต้องให้ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน คือ ความรู้ ทักษะความสามารถ
และคุณลักษณะ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษาระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ  มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

1.  กำรประเมินระดับชั้นเรียน   
        เป็นการวัดและประเมินผลที่อยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนด าเนินการเป็นปกติและ

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

2.  กำรประเมินระดับสถำนศึกษำ   
เป็นการประเมินที่สถานศึกษาด าเนินการเพ่ือตัดสินผล การเรียนของผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค 

ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  นอกจากนี้
เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาว่าส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่ 
ผู้เรียนมีจุดพัฒนาในด้านใด รวมทั้งสามารถน าผลการเรียนของผู้เรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์
ระดับชาติ ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็นข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร 
โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการรายงานผลการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู้ปกครองและชุมชน   
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3.  กำรประเมินระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ    

เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถด าเนินการโดยประเมินคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานที่
จัดท าและด าเนินการโดยเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด ในการด าเนินการจัดสอบ 
นอกจากนี้ยังได้จากการตรวจสอบทบทวนข้อมูลจากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 

4  กำรประเมินระดับชำติ   
 เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนที่เรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการประเมิน ผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการ
เทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต่างๆ เพื่อน าไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจน
เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ 
  ข้อมูลการประเมินในระดับต่างๆข้างต้น เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการตรวจสอบทบทวน
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่จะต้องจัดระบบดูแลช่วยเหลือ ปรับปรุงแก้ไข 
ส่งเสริมสนับสนุนเพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพ้ืนฐาน ความแตกต่างระหว่างบุคคลที่จ าแนกตาม
สภาพปัญหาและความต้องการ ได้แก่ กลุ่มผู้เรียนทั่วไป กลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ   กลุ่มผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาด้านวินัยและพฤติกรรม  กลุ่มผู้เรียนที่ปฏิเสธโรงเรียน กลุ่มผู้เรียน
ที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มพิการทางร่างกายและสติปัญญา เป็นต้น ข้อมูลจากการประเมินจึงเป็นหัวใจ
ของสถานศึกษาในการด าเนินการช่วยเหลือผู้เรียนได้ทันท่วงที ปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและประสบ
ความส าเร็จในการเรียน 
  สถานศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษา จะต้องจัดท าระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผล
การเรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เป็นข้อก าหนดของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้บุคลากรที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติร่วมกัน  
 

5 กำรตัดสินผลกำรเรียน 
      ในการตัดสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น ผู้สอนต้องค านึงถึงการพัฒนาผู้เรียนแต่ละคนเป็นหลัก และต้องเก็บ
ข้อมูลของผู้เรียนทุกด้านอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องในแต่ละภาคเรียน รวมทั้ งสอนซ่อมเสริมผู้เรียนให้พัฒนาจน
เต็มตามศักยภาพ    
 ระดับประถมศึกษำ 
             (1) ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 
            (2) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
    (3) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
             (4) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด ใน
การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
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ระดับมัธยมศึกษำ 
              (1) ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่น้อย 
กว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น ๆ 
              (2) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
              (3) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
     (4) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด ใน
การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 การพิจารณาเลื่อนชั้นทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ถ้าผู้เรียนมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย และ
สถานศึกษาพิจารณาเห็นว่าสามารถพัฒนาและสอนซ่อมเสริมได้ ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษาที่จะผ่อนผันให้
เลื่อนชั้นได้ แต่หากผู้เรียนไม่ผ่านรายวิชาจ านวนมาก และมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้นที่
สูงขึ้น สถานศึกษาอาจตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้ เรียนซ้ าชั้นได้ ทั้ งนี้ ให้ค านึงถึงวุฒิภาวะและความรู้
ความสามารถของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

6.  กำรให้ระดับผลกำรเรียน 
                     ระดับประถมศึกษำ  ในการตัดสินเพ่ือให้ระดับผลการเรียนรายวิชา  สถานศึกษาสามารถให้ระดับ
ผลการเรียนหรือระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียน  เป็นระบบตัวเลข  ระบบตัวอักษร   ระบบร้อยละ และระบบ
ที่ใช้ค าส าคัญสะท้อนมาตรฐาน  

การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น ให้ระดับผลการ
ประเมินเป็น ดีเยี่ยม  ดี  และผ่าน 

การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติ
กิจกรรมและผลงานของผู้เรียน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด และให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นผ่าน และไม่ผ่าน 
                    ระดับมัธยมศึกษำ  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 ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด และให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นผ่าน 
และไม่ผ่าน 

 

7.  กำรรำยงำนผลกำรเรียน 
 การรายงานผลการเรียนเป็นการสื่อสารให้ผู้ปกครองและผู้เรียนทราบความก้าวหน้า             

ในการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาต้องสรุปผลการประเมินและจัดท าเอกสารรายงานให้ผู้ปกครองทราบเป็น
ระยะ ๆ หรืออย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเป็นระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียนที่สะท้อน
มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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สื่อกำรเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ 
 
 สื่อการเรียนรู้เป็นเครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู้  ให้ ผู้เรียนเข้าถึงความรู้ 
ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สื่อการเรียนรู้มีหลากหลาย
ประเภท ทั้งสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี และเครือข่ายการเรียนรู้ต่างๆ ที่มีในท้องถิ่น  การเลือกใช้สื่อ
ควรเลือกให้มีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการและลีลาการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียน   

 การจัดหาสื่อการเรียนรู้ ผู้เรียนและผู้สอนสามารถจัดท าและพัฒนาขึ้นเอง  หรือปรับปรุงเลือกใช้อย่างมี
คุณภาพจากสื่อต่างๆ ที่มีอยู่รอบตัวเพ่ือน ามาใช้ประกอบในการจัดการเรียนรู้ที่สามารถส่งเสริมและสื่อสารให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้โดยสถานศึกษาควรจัดให้มีอย่างพอเพียง เพ่ือพัฒนาให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง  
สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรด าเนินการดังนี้   
  1.  จัดให้มีแหล่งการเรียนรู้  ศูนย์สื่อการเรียนรู้  ระบบสารสนเทศการเรียนรู้ และเครือข่ายการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน  เพื่อการศึกษาค้นคว้าและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
เรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษา  ท้องถิ่น ชุมชน สังคมโลก 
  2.  จัดท าและจัดหาสื่อการเรียนรู้ส าหรับการศึกษาค้นคว้าของผู้เรียนเสริมความรู้ให้ผู้สอน รวมทั้ง
จัดหาสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ 
  3.  เลือกและใช้สื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  มีความเหมาะสม  มีความหลากหลาย สอดคล้องกับ
วิธีการเรียนรู้ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
  4.  ประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรู้ที่เลือกใช้อย่างเป็นระบบ   
  5.  ศึกษาค้นคว้า วิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  6.  จัดให้มีการก ากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเกี่ยวกับสื่อและการใช้สื่อการ
เรียนรู้เป็นระยะๆ และสม่ าเสมอ 

 ในการจัดท า การเลือกใช้ และการประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้ที่ใช้ในสถานศึกษา  ควรค านึงถึง
หลักการส าคัญของสื่อการเรียนรู้ เช่น ความสอดคล้องกับหลักสูตร  วัตถุประสงค์การเรียนรู้  การออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้  การจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียน เนื้อหามีความถูกต้องและทันสมัยไม่กระทบความมั่นคงของชาติ ไม่ขัด
ต่อศีลธรรม  มีการใช้ภาษาท่ีถูกต้อง  รูปแบบการน าเสนอที่เข้าใจง่าย  และน่าสนใจ   
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อภิธำนศัพท์ 
 

ก ำหนดปัญหำ (Define problem) 
ระบุค าถาม ประเด็น หรือสถานการณ์ ที่เป็น ข้อสงสัยเพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหา หรืออภิปราย ร่วมกัน 
 

แก้ปัญหำ (Solve problem)  
หาค าตอบของปัญหาที่ยังไม่รู้วิธีการมาก่อน ทั้ง ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์โดยตรง และ ปัญหาใน

ชีวิตประจ าวัน โดยใช้เทคนิคและวิธีการต่าง ๆ  
 

 เขียนแผนผัง/ วำดภำพ (Construct diagram/ illustrate)  
น าเสนอข้อมูล หรือผลการส ารวจตรวจสอบด้วย แผนผัง กราฟ หรือภาพวาด  
 

คำดคะเน (Predict)  
คาดการณ์ผลที่จะเกิดข้ึนในอนาคต โดยอาศัย ข้อมูลที่สังเกตได้ และประสบการณ์ท่ีมี  
 

ค ำนวณ (Calculate)  
หาผลลัพธ์จากข้อมูลโดยใช้หลักการ ทฤษฎี หรือ วิธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

จ ำแนก (Classify)  
จัดกลุ่มของสิ่งต่าง ๆ โดยอาศัยลักษณะที่ เหมือนกันเป็นเกณฑ์ 
 

ตั้งค ำถำม (Ask question) 
พูดหรือเขียนประโยค หรือวลีเพื่อให้ได้มาซึ่ง การค้นห าค าตอบที่ต้องการ  
 

ทดลอง (Conduct/ experiment)  
ปฏิบัติการเพ่ือห าค าตอบของค าถาม หรือปัญหา ในก ารทดลอง โดยตั้งสมมติฐานเพ่ือเป็นแนวทาง ในการ

ก าหนดตัวแปรและวางแผนด าเนินการ เพื่อตรวจสอบสมมติฐาน  
 

น ำเสนอ (Present)  
แสดงข้อมูล เรื่องราว หรือ ความคิด เพื่อให้ผู้อื่น รับรู้หรือพิจารณา 
 

บรรยำย (Describe)  
ให้รายละเอียดของเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ท่ี เกิดขึ้นให้ผู้อื่นได้รับรู้ด้วยการบอกหรือเขียน 
 

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

เขียนข้อมูลที่ได้จากการสังเกต เพื่อช่วยจ า หรือ เพื่อเป็นหลักฐาน  
 

เปรียบเทียบ (Compare)  
บอกความเหมือน และ/หรือ ความแตกต่างของ สิ่งที่เทียบเคียงกัน  
 

แปลควำมหมำย (Interpret)  
แสดงความหมายของข้อมูลจากหลักฐานที่ปรากฎ เพ่ือลงข้อสรุป  
 

ยกตัวอย่ำง (Give examples)  
ให้ข้อมูล เหตุการณ์ หรือสถานการณ์ เพ่ือแสดง ความเข้าใจในสิ่งที่ได้เรียนรู้  
 

ระบุ (Identify) ชี้บอกสิ่งต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูลประกอบอย่างเพียงพอ  
 
เลือกใช้ (Select)  

พิจารณาและตัดสินใจน าวัสดุ สิ่งของ อุปกรณ์ หรือวิธีการมาใช้ได้อย่างเหมาะสม  
 

วัด (Measure)  
หาขนดหรือปริมาณของสิ่งต่าง ๆ โดยใช้เครื่องมือ ที่เหมาะสม 
 

วิเครำะห์ (Analyze)  
แยกแยะ จัดระบบ เปรียบเทียบ จัดล าดับ จัดจ าแนก หรือเชื่อมโยงข้อมูล  
 

สร้ำงแบบจ ำลอง (Construct model)  
น าเสนอแนวคิดหรือเหตุการณ์ในรูปของ แผนภาพ ชิ้นงาน สมการ ข้อความ ค าพูด และ/หรือใช้ 

แบบจ าลองเพ่ืออธิบายความคิด วัตถุ หรือ เหตุการณ์ต่าง ๆ 
 

 สังเกต (Observe) 
หาข้อมูลด้วยการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้ า ที่เหมาะสม ตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ โดยไม่ใช้ ประสบการณ์เดิม

ของผู้สังเกต  
 
ส ำรวจ (Explore)  

หาข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ โดยใช้วีธีการและ เทคนิคท่ีเหมาะสมเพื่อน าข้อมูลมาใช้ตาม วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้  
สืบค้นข้อมูล (Search)  

หาข้อมูล หรือข้อสนเทศที่มีผู้รวบรวมไว้แล้วจาก แหล่งต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์ 
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สื่อสำร (Communicate)  

น าเสนอและแลกเปลี่ยนความคิด ข้อมูล หรือผล จากการส ารวจตรวจสอบด้วยวิธีที่เหมาะสม  
 

อธิบำย (Explain)  
กล่าวถึงเรื่องราวต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล และมี ข้อมูล หรือประจักษ์พยานอ้างอิง 
 

อภิปรำย (Discuss)  
แสดงความคิดเห็นต่อประเด็น หรือคาถามอย่าง มีเหตุผลโดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ของผู้อภิปรายและข้อมูล

ประกอบ 
 

ออกแบบก ำรทดลอง (Design experiment)  
ก าหนดและวางแผนวิธีก ารทดลองให้สอดคล้องกับ สมมติฐานและตัวแปรต่าง ๆ รวมทั้งการบันทึกข้อมูล 
 

ศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด สำระเทคโนโลยี 
กำรใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืนโดยชอบธรรม (Fair use)  

การน าสื่อ หรือข้อมูลที่เป็นลิขสิทธิ์ของผู้อื่นไปใช้โดยชอบด้วยกฎหมายภายใต้เงื่อนไขบางประการ เช่น  
1) น าไปใช้ในการศึกษา หรือการค้ า  
2) งานนั้นเป็นงานวิช าการ หรือบันเทิง  
3) คัดลอกเพียงส่วนน้อย หรือคัดลอกจานวนมาก  
4) ท าให้เจ้าของเสียผลประโยชน์ทางการเงิน มากน้อยเพียงใด 
 

กำรตรวจและแก้ไขข้อผิดพลำด (Debugging)  
กระบวนการในการค้นหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม เพื่อแก้ไขให้ท างานได้ถูกต้อง  

กำรประมวลผลข้อมูล (Data processing)  
การด าเนินการต่าง ๆ กับข้อมูลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีความหมาย และมีประโยชน์ต่อการน าไปใช้งานมาก

ยิ่งขึ้น  
 

กำรวบรวมข้อมูล (Data collection)  
กระบวนกรในการรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  
 

ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data)  
ข้อมูลที่รวบรวมโดยตรงจากแหล่งข้อมูลขั้นต้น โดยอาจใช้วิธีการสังเกต การทดลอง การส ารวจ การ

สัมภาษณ์ 
 
เทคโนโลยี (Technology)  

สิ่งที่มนุษย์สร้าง หรือพัฒนาขึ้น ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งชิ้นงาน หรือวิธีการ เพื่อใช้แก้ปัญหา สนองความต้องการ 
หรือเพ่ิมความสามารถในการท าง านของมนุษย์  
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แนวคิดเชิงค ำนวณ (Computational thinking)  

กระบวนการในการแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลเป็นขั้นตอน เพ่ือห าวิธีการแก้ปัญหาใน
รูปแบบที่สามารถน าไปประมวลผลได้  
 
แนวคิดเชิงนำมธรรม (Abstraction)  

การพิจารณารายละเอียดที่ส าคัญของปัญหา แยกแยะส าระส าคัญออกจากส่วนที่ไม่ส าคัญ  
 

ระบบทำงเทคโนโลยี (Technological system)  
กลุ่มของส่วนต่าง ๆ ตั้งแต่สองส่วนขึ้นไปประกอบเข้าด้วยกันและท างานร่วมกันเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

โดยในการท างานของระบบทางเทคโนโลยีจะประกอบไปด้วย ตัวป้อน (input) กระบวนการ (process) และ
ผลผลติ (output) ที่สัมพันธ์กัน นอกจากนี้ระบบทางเทคโนโลยีอาจมีข้อมูลย้อนกลับ (feedback) เพ่ือใช้ปรับปรุง 
การท างานได้ตามวัตถุประสงค์  

 
เหตุผลเชิงตรรกะ (Logical reasoning)  

การใช้เหตุผล กฎ กฎเกณฑ์ หรือเงื่อนไข ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาได้ครอบคลุมทุกกรณี  
 

เหตุผลวิบัติ (Logical fallacy)  
การใช้เหตุผลที่ผิดพลาด ไม่อยู่บนพื้นฐานของความจริง ไม่มีน้ าหนักสมเหตุสมผล มาสนับสนุน หรือชี้น า

ข้อสรุปที่ผิดให้ดูน่าเชื่อถือ  
 

อัตลักษณ์ (Identity)  
ลักษณะเฉพาะ หรือข้อมูลส าคัญท่ีบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของบุคคลหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้ 

ใบหน้า ลายนิ้วมือ  
 

อัลกอริทึม (Algorithm)  
ขั้นตอนในการแก้ปัญหา หรือการท างาน โดยมีล าดับของค าสั่งหรือวิธีการที่ชัดเจน ที่คอมพิวเตอร์สามารถ

ปฏิบัติตามได้  
แอพพลิเคชัน (Software application)  

ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ที่ท างานบนคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์เทคโนโลยีอ่ืน ๆ 
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ภำคผนวก  ข 
ค ำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  
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ค ำสั่งโรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยำ 
ที่ 44/2563 

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ปรับปรุงหลักสูตร 
โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยำ (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.  2563)  

ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2560) 
*************************************** 

    เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4  มาตรา 27  ที่ก าหนดให้สถานศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานมีหน้าที่จัดท าสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรเพ่ือความเป็นไทย   ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ การ
ด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพตลอดจนเพ่ือการศึกษาต่อในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาของชุมชนและสังคม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ อาศัย
อ านาจตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  พ.ศ. 2534  

   กระทรวงศึกษาธิการ จึงออก ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
งานวิชาการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2544  

   อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และงานวิชาการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 ข้อ 9 ก าหนดให้มีคณะอนุกรรมการเรียกว่า “คณะอนุกรรมการระดับกลุ่มวิชา” 
จานวน 9 คณะ เรียกชื่อคณะอนุกรรมการตามชื่อกลุ่มวิชาในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อยู่ภายใต้คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แต่งตั้งโดยผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อให้การ
บริหารหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ ของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลุ่ม
สาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในหลักสูตรโรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา พุทธศักราช 2561 ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดังนี้ 

คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ 
  1.  นายจรัญ   ภารพักตร์     ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 
  2.  นายสุนทร    ลาวรรณ ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
1. คณะกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย               ประกอบด้วย 
 1.1  นางวัชราวรรณ  สิงห์นาค  หัวหน้ากลุ่มสาระ 
 1.2  นายฐิติพงศ์  เขียวข า            กรรมการและเลขานุการ 
2. คณะกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  ประกอบด้วย 
 2.1  นางพิณภา  บุ้งทอง     หัวหน้ากลุ่มสาระ 

2.2   นางสุภาวดี  โชติสน   กรรมการและเลขานุการ 
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3. คณะกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  ประกอบด้วย 
 3.1  นางสุภาพร  น้อยแก้ว    หัวหน้ากลุ่มสาระ 
 3.2  นางสาวดวงใจ  ค าพันธ์              กรรมการและเลขานุการ 
4. คณะกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคม ศำสนำและวัฒนธรรม   ประกอบด้วย 
 4.1  นายธีรวัฒน์  บรรเทิงสุข  หัวหน้ากลุ่มสาระ 
 4.2  นางสาวดวงใจ  ค าพันธ์  กรรมการและเลขานุการ 
5. คณะกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ ประกอบด้วย 
 5.1  นายประสิทธิ์  แก้วใส  หัวหน้ากลุ่มสาระ 
 5.2  นายณัฐวัตร  พลสวัสด์ิ  กรรมการและเลขานุการ 
6. คณะกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ   ประกอบด้วย 
 6.1  นายชาตรี  สุทธิธรรม            หัวหน้ากลุ่มสาระ 
 6.2  นายณัฐวัตร  พลสวัสดิ์  กรรมการและเลขานุการ 
7. คณะกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ    ประกอบด้วย 
 7.1  นายธีรวัฒน์  บรรเทิงสุข  หัวหน้ากลุ่มสาระ 

 7.2  นางสาวปิยะพร  ฉัตรวิไล  กรรมการและเลขานุการ 
8.  คณะกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ  ประกอบด้วย 
 8.1  นางอรอุมา  แก่นสาร์   หัวหน้ากลุ่มสาระ 
 8.2  นางสาวปณิฐิตา  อุลัยพันธ์  กรรมการและเลขานุการ 
9.  คณะกรรมกำรกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  ประกอบด้วย 
 9.1  นางสาววรรณวิภา  จันทโกสิน  หัวหน้ากลุ่มสาระ 
 9.2  นางชลธิชา   อินทร์ขาว  กรรมการและเลขานุการ 
10.  คณะกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ปฐมวัย ประกอบด้วย 

 10.1 นางชลธิชา  อินทร์ขาว   หัวหน้ากลุ่มสาระ 
10.2 นางสาวนัฐริกา  ทาสมบูรณ์  กรรมการและเลขานุการ 

          ให้คณะอนุกรรมกำรมีหน้ำที่ ดังต่อไปนี้  
          1.ก าหนดสัดส่วนสาระการเรียนรู้กลุ่มวิชา และพัฒนาหลักสูตรรายวิชาของกลุ่มวิชา ในสาระการ 
เรียนรู้เรียนรู้พื้นฐาน และสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติมตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  
           2.ด าเนินการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญท่ีสุดและ การวัดและ 
ประเมินผลการเรียนรู้รายวิชาต่าง ๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่แสดงความสามารถที่แท้จริงของนักเรียน  
           3.พัฒนาแผนการสอนรายวิชาที่เป็นมาตรฐานกลาง เพ่ือให้ผู้สอนสามารถปรับใช้ตามความ 
เหมาะสมและให้การสอนน าไปสู่การเรียนรู้มากที่สุด  
           4.พัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญท่ีสุด  
           5.ก าหนดแนวทางพัฒนาเครื่องมือ และก ากับ ติดตามการด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
ของนักเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มวิชาที่ก าหนด  



157 
 
           6.วิเคราะห์พัฒนาการของนักเรียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม  
      7.ด าเนินการวิจัยการศึกษาในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการ  
วัดและประเมินผล  
           8.นิเทศภายใน แลกเปลี่ยนประสบการณ์การด าเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  
และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
           9.รวบรวมข้อมูลเพื่อการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรรายวิชาและการจัดกระบวนการ  
เรียนรู้ ตลอดจนตรวจสอบและประเมินการบริหารหลักสูตรรายวิชาและกลุ่มวิชาในภาคเรียนที่ผ่านมาและ  
วางแผนพัฒนาการบริหารหลักสูตรในภาคเรียนต่อไป  
 10.รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู – อาจารย์ และผลการ  
บริหารหลักสูตรของกลุ่มวิชาโดยเน้นผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงาน  
วิชาการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้เกี่ยวข้อง  
 11.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มความรู้ความสามารถ เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ที่ก าหนดให้และ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสถานศึกษา            

 

               สั่ง  ณ  วันที่  5    มิถุนายน  พ.ศ.   2563 
 
 
 
                                                                      (นายจรัญ   ภารพักตร์) 
                                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 

 
 

 
 


