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วิสัยทัศน ์
 โรงเรียนไผ่งามวิทยาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  เชิดชูภูมิปัญญา พัฒนาความรู้และทักษะชีวิต ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าหมายของวิทยาศาสตร์ 
 ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ค้นพบความรู้ด้วยตนเองมากที่สุดเพื่อให้ได้ทั้ง
กระบวนการและความรู ้จากวธิกีารสงัเกต การสำรวจตรวจสอบ การทดลอง แลว้นำผลทีไ่ดม้าจดัระบบเปน็หลกัการ 
แนวคิด และองค์ความรู้ 
 การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จึงมีเป้าหมายที่สำคัญ ดังนี ้
 ๑. เพื่อให้เข้าใจหลักการ ทฤษฏ ีและกฎที่เป็นพื้นฐานในวิชาวิทยาศาสตร์ 
 ๒. เพื่อให้เข้าใจขอบเขตของธรรมชาติของวิชาวิทยาศาสตร์และข้อจำกัดในการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ 
 ๓. เพื่อให้มีทักษะที่สำคัญในการศึกษาค้นคว้าและคิดค้นทางเทคโนโลยี 
 ๔. เพื่อให้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิชาวิทยาศาสตร ์ เทคโนโลยี มวลมนุษย์ และสภาพแวดล้อม
ในเชิงที่มีอิทธิพลและผลกระทบซึ่งกันและกัน 
 ๕. เพื่อ นำความรู้ ความเข้าใจ ในวิชาวิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิด ประโยชน์ ต่อสังคมและ
การดำรงชีวิต 
 ๖. เพือ่พฒันากระบวนการคดิและจนิตนาการความสามารถในการแกป้ญัหา และการจดัการทกัษะในการ
สื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ 
 ๗. เพื่อให้เป็นผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร์มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช ้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 

เรียนรู้อะไรในวิชาวิทยาศาสตร ์
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์  ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้กับ   
กระบวนการมีทักษะสำคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้ กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ และ
แก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ทุกขั้นตอน มีการทำกิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริง
อย่างหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น โดยกำหนดสาระสำคัญ ดังนี้   
 ✧วทิยาศาสตรช์ วภีาพเรยีนรูเ้กีย่วกบัชวีติในสิง่ แวดลอ้มองคป์ระกอบของสิง่มชีวีติการดำรงชวีติของมนษุยแ์ละ
สัตว์  การดำรงชีวิตของพืช พันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ และวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 
 ✧วิทยาศาสตร์กายภาพเรียนรู้เกี่ยวกับ ธรรมชาติของสารการเปลี่ยนแปลงของสาร การเคลือบที่พลังงาน 
และคลื่น 
 ✧วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศเรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของเอกภพปฏสิสัมพันธ์  ภายในระบบสุริยะ 
เทคโนโลยอีวกาศ ระบบโลก การเปลีย่นแปลงทางธรณวีทิยา กระบวนการเปลีย่นแปลงลมฟา้อากาศ และผลตอ่สงู 
มีชีวิตและสิ่งแวดลอม 
 ✧ เทคโนโลยี 
  ●  การออกแบบและเทคโนโลยี เรียนรู้เกี่ยวกับ เทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิต ในสั งคมที่มีการ  
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และศาสตร์อื่น ๆ เพื่อ       
แก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบ เชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิตสังคมและสิ่งแวดลอม 
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  ●วิทยาการคำนวณเรียนรู้เกี่ยวกับ การคิด เชิงคำนวณการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา เป็นขั้นตอน
และเป็นระบบ ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ในการ  
แก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
มาตรฐาน ว ๑.๑ เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิต กับสิ่งไม่มีชวีติ และ 
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวีติกับสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนที่
ในระบบนิเวศ ความหมาย ของประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
มาตรฐาน ว ๑.๒ เข้าใจสมบตัขิองสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมี ชี วิต การลำเลียงสารเข้า และออกจากเซลล์ 
ความสมัพนัธข์องโครงสรา้งและหนา้ทีข่องระบบตา่งๆ ของสตัวแ์ละมนษยุ ์  ตามหนา้ทีง่านสมัพนัธก์นั ความสมัพนัธ์
ของโครงสร้างและหน้าที่ ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
มาตรฐาน ว ๑.๓ เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม   
การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 
รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ 
มาตรฐาน ว ๒.๑ เขา้ใจสมบตัขิองสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสมัพนัธร์ะหวา่งสมบตั ิของสสารกบัโครงสรา้ง
และแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติ ของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย 
และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
มาตรฐาน ว ๒.๒ เขา้ใจธรรมชาติ ของแรงในชวีติประจำวนั ผลของแรงทีก่ระทำตอ่วตัถลุกัษณะการเคลือ่นทีแ่บบตา่งๆ 
ของวตัถ ุรวมทัง้นำความรูไ้ปใชป้ระโยชน ์
มาตรฐาน ว ๒.๓ เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
สสารและพลงังาน พลังงานในชวีติประจำวนั ธรรมชาต ิของคลืน่ ปรากฏการณท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัเสยีง แสง และคลืน่แมเ่หลก็ไฟฟา้ 
รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

สาระที่ ๓ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 
มาตรฐาน ว ๓.๑ เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซ ีดาวฤกษ์ 
และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ ที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ 
มาตรฐาน ว ๓.๒ เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลง ภายในโลกและ
บนผิวโลก ธรณพีบิตัภิยั กระบวนการเปลีย่นแปลง ลมฟา้อากาศและภมูอิากาศโลก รวมทัง้ผลตอ่สิง่มชีวีติและสิง่แวดลอ้ม 

สาระที่ ๔ เทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว ๔.๑ เข้าใจแนวคดิหลกัของเทคโนโลยีเพือ่การดำรงชวีติในสังคมที่ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ใช้ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่นๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิด
สร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อ
ส่ิงมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม 
มาตรฐาน ว ๔.๒ เขา้ใจและใชแ้นวคดิเชงิคำนวณในการแกป้ญัหาทีพ่บในชวีติจรงิอยา่งเปน็ ขัน้ตอนและเปน็ระบบ 
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารในการเรยีนรู ้ การทำงาน และการแกป้ญัหาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ รูเ้ทา่ทนั 
และมีจริยธรรม 
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คุณภาพผู้เรียน 
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
 - เข้าใจลักษณะทั่วไปของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตรอบตัว 
 - เขา้ใจลกัษณะทีป่รากฏชนดิและสมบตับิางประการของวสัดทุีใ่ชท้ำวตัถ ุและการเปลีย่นแปลงของวสัดรุอบตวั 
 - เข้าใจการดึง การผลัก แรงแม่เหล็ก และผลของแรงที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง การเคลือบที่ของวัตถุ     
พลังงานไฟฟ้า และการผลิตไฟฟ้า การเกิดเสียง แสงและการมองเห็น 
 - เข้าใจการปรากฏของดวงอาทติย ์  ดวงจันทร์  และดาว ปรากฏการณ์การขึ้น และตกของดวงอาทิตย ์ 
การเกิดกลางวันกลางคืน การกำหนดทิศ ลักษณะของหิน การจำแนกชนิดดิน และการใช้ประโยชน์  ลักษณะและ
ความสำคัญของอากาศ การเกิดลม ประโยชน์และโทษของลม 
 - ตั้งคำถามหรือกำหนดปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียนรู้ตามที่กำหนดให้หรือ ตามความสนใจ สังเกต สำรวจ
ตรวจสอบโดยใช้เครื่องมืออย่างง่าย รวบรวมข้อมูล บันทึก และอธิบายผลการสำรวจ ตรวจสอบด้วยการเขียน หรือ
วาดภาพ และสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ด้วยการเล่าเรื่อง หรือด้วยการแสดง ทาท่างเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจ 
 - แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหา มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เบื้องต้น รักษาข้อมูลส่วนตัว 
 - แสดงความกระตือรือร้น สนใจที่จะเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่อง ที่จะศึกษาตามที่กำหนดให้
หรือตามความสนใจ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และยอมรับฟัง ความคิดเห็นผู้อื่น 
 - แสดงความรู้รับผิดชอบด้วยการทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมุ่งมั่น รอบคอบ ประหยัด ซื่อสัตย ์   
จนงานลุล่วงเป็นผลสำเร็จ และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 
 - ตระหนี่กถึงประโยชน์ของการใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการดำรงชีวิต ศึกษา
หาความรู้เพิ่มเติม ทำโครงงาน หรือชิ้นงานตามที่กำหนดให้หรือตามความสนใจ 

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
 - เข้าใจโครงสร้างลักษณะเฉพาะการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งความสัมพันธ์ของ สิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู ่
การทำหน้าที่ี่ของส่วนต่าง ๆ ของพืช และการทำงานของระบบย่อยอาหารของมนุษย์  
 - เข้าใจสมบัติและการจำแนกกลุ่มของวัสดุสถานะและการเปลี่ยนสถานะของสสารการละลาย การเปลี่ยน
แปลงทางเคม ีการเปลี่ยนแปลงที่ผนักลับได้และผนักลับไม่ได้ และการแยกสาร อย่างง่าย 
 - เข้าใจลักษณะของแรงโน้มถ่วงของโลก แรงลัพธ์  แรงเสียดทาน แรงไฟฟ้าและผลของแรงต่าง ๆ ผลที่
เกิดจากแรงกระทำต่อวัตถุ ความดัน หลักการที่มีต่อวัตถุวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย ปรากฏการณ์เบื้องต้นของเสียง 
และแสง 
 - เข้าใจปรากฏการณ์การขึ้นและตกรวมถึงการเปลี่ยนแปลงรูปร่างปรากฏ ของดวงจันทร ์ องค์ประกอบ
ของระบบสุริยะ คาบการโคจรของดาวเคราะห์  ความแตกต่างของ ดาวิเคราะห์และดาวฤกษ ์  การขึ้นและตกของ
กลุ่มดาวฤกษ์  การใช้แผนที่ดาว การเกิดอุปราคา พัฒนาการและประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ 
 - เข้าใจลักษณะของแหล่งน้ำวัฏจักรน้ำกระบวนการเกิดเมฆหมอกน้ำค้าง น้ำค้างแข็ง หยาดน้ำฟ้า 
กระบวนการเกิดหินวัฏจักรหิน การใช้ประโยชน์หินและแร่ การเกิดซากดึกดำบรรพ ์  การเกิดลมบกลมทะเลมรสุม
ลักษณะและผลกระทบของภยัธรรมชาติธรณพีบิตัภิัยการเกิดและผลกระทบของปรากฏการณ์เรือนกระจก 
 - ค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและประเมินความน่าเชื่อถือ ตัดสินใจเลือกข้อมูล ใช้เหตุผลเชิงตรรกะ
ในการแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการทำงานร่วมกัน เข้าใจสิทธิและหน้าที่ี่ของตน   
เคารพสิทธิของผู้อื่น 
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 - ตั้งคำถามหรือกี่ำหนดปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียนรู้ตามที่กำหนดให้หรือตาม ความสนใจ คาดคะเนคำ
ตอบหลายแนวทาง สร้างสมมติฐานที่สอดคล้องกับคำถามหรือปัญหา ที่จะสำรวจัตรวจสอบวางแผนและสำรวจ
ตรวจสอบโดยใช้เครื่องมืออุปกรณ ์  และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เหมาะสม ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิง  
ปริมาณและคุณภาพ 
 - วิเคราะห์ข้อมูลลงความเห็น และสรุปความสัมพันธ์ของข้อมูลที่มาจากการสำรวจัตรวจสอบในรูปแบบที่
เหมาะสม เพื่อสื่อสารความรู้จากผลการสำรวจัตรวจสอบได้อย่างมี เหตุผลและหลักฐานอ้างอิง 
 - แสดงถึงความสนใจ มุ่งมั่น ในสิ่งที่จะเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับ เรื่องที่จะศึกษาตามความ
สนใจของตนเอง แสดงความคิดเห็นของตนเอง ยอมรับในข้อมูลที่มี หลักฐานอ้างอิง และรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น 
 - แสดงความรู้รับผิดชอบด้วยการทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมุ่งมั่นรอบคอบประหยัด ซื่อสัตย ์  จนงาน
ลุล่วงเป็นผลสำเร็จ และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์  
 - ตระหนี่กในคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ในการดำรงชีวิต แสดงความชื่นชมยกย่องและเคารพสิทธิในผลงาน ของผู้คิดค้นและศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม   
ทำโครงงาน หรือชิ้นงานตามที่กำหนดให้หรือตามความสนใจ 
 - แสดงถึงความซาบซึ้งห่วงใยแสดงพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช ้ การดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อมอย่างรู้คุณค่า 

จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 - เข้าใจลักษณะและองค์ประกอบที่สำคัญของเซลล์สิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของการทำงานของระบบต่าง ๆ 
ในร่างกายมนษุย ์  การดำรงชวีติของพชื การถ่ ายทอดลกัษณะทางพนัธกุรรม การเปลีย่นแปลงของยนี หรอืโครโมโซม 
และตัวอย่างโรคที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม ประโยชน์และผลกระทบของสิ่งมีชีวิตัดดแปรพันธุกรรม 
ความหลากหลายทางชีวภาพ ปฏิสัมพันธ์  ขององค์ประกอบของระบบนิเวศและการถ่ายทอดพลังงานในสิ่งมีชีวิต 
 - เข้าใจองค์ประกอบและสมบัติของธาตุสารละลาย สารบริสุทธิ ์ สารผสมหลักการแยกสาร การเปลี่ยน
แปลงของสารในรปูแบบของการเปลีย่นสถานะ การเกดิสารละลาย และการเกดิปฏกิริยิาเคม ีและสมบตัทิางกายภาพ 
และการใช้ประโยชน์ของวัสดุประเภทพอลิเมอร์  เซรามิก และวัสดุผสม 
 - เข้ าใจการเคลอืบทีแ่รงลพัธแ์ละผลของแรงลพัธก์ระทำตอ่วตัถ ุ โมเมนตข์องแรง แรงทีป่รากฏในชวีติประจำวนั 
สนามของแรง ความสมพันธัขอ้งงานพลงังานจลน ์ พลังงานศกัยโ์นม้ถวง่กฎการอนรุกัษพ์ลงังาน การถา่ยโอนพลงังาน 
สมดุลความรอ้น ความสมัพนัธข์องปรมิาณทางไฟฟา้ การตอ่วงจรไฟฟา้ในบา้น พลงังานไฟฟา้ และหลกัการเบือ้งตน้
ของวงจรอิเล็กทรอนิกส ์ 
 - เขา้ใจสมบตัขิองคลืน่ และลกัษณะของคลืน่แบบตา่ง ๆ แสง การสะทอ้น การหกัเหของแสงและทศันอปุกรณ ์ 
 - เข้าใจการโคจรของดาวเคราะห์รือบดวงอาทิตย์  การเกิดฤดูการเคลือบที่ปรากฏของดวงอาทิตย ์     
การเกิดข้างขึ้นข้างแรม การขึ้นและตกของดวงจันทร์  การเกิดน้ำขึ้นน้ำลง ประโยชน์ข้องเทคโนโลยีอีวกาศและ 
ความก้าวหน้าของโครงการสำรวจอวกาศ 
 - เข้าใจลักษณะของชั้นบรรยากาศองค์ประกอบและปัจจัยที่มีผลต่อลมฟ้าอากาศ การเกิดและผลกระทบ
ของพายุฟ้าคะน้อง พายุหมุนเขตร้อน การพยากรณ์อากาศ สถานการณ์  การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก กระบวน
การเกิดเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และการใช้ประโยชน์  พลังงานทดแทนและการใช้ประโยชน ์ ลักษณะโครงสร้าง
ภายในโลก กระบวนการเปลีย่นแปลง ทางธรณวีทิยาบนผวิโลกลกัษณะชัน้หนา้ตดัดนิ กระบวนการเกดิดนิ แหลง่นำ้
ผิวดิน แหล่งน้ำใต้ดิน กระบวนการเกิดและผลกระทบของภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย 
 - เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยี ได้แก่ ระบบทางเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลง ของเทคโนโลยี ความ
สัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์  หรือคณิตศาสตร์ วิเคราะห์  เปรียบเทียบ และ
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ตัดสินใจเพื่อเลือกใช้เทคโนโลย ีโดยคำนึงถึงผลกระทบ ต่อชีวิตสังคมและสิ่งแวดลอม ประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะและ
ทรัพยากรเพื่อออกแบบและสร้าง ผลงานสำหรับการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน หรือกี่ี่ารประกอบอาชีพ โดยใช้
กระบวนการออกแบบ เชิงวิศวกรรมรวมทั้งเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์  และเครื่องมือได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
ปลอดภัยรวมทั้ง คำนึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา 
 - นำข้อมูลปฐมภูมิเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์วิเคราะห ์  ประเมิน นำเสนอข้อมูล และสารสนเทศได้ตามวัตถุ
ประสงค์  ใช้ทักษะการคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริง และเขียนโปรแกรมอย่างง่ายเพื่อช่วยในการ
แก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อย่างรู้เท่าทีันและรับผิดชอบต่อสังคม 
 - ตั้ งคำถามหรอืกีำ่หนดปญัหาทีเ่ชือ่มโยงกบัพยานหลกัฐานหรอืหลกัการทาง วิ ทยาศาสตรท์ีม่กีารกำหนด
และควบคุมตัวแปร คิดคาดคะเนคำตอบหลายแนวทาง สร้างสมมติฐาน ที่สามารถนำไปสููู่่่การสำรวจัตรวจสอบ 
ออกแบบและลงมอืสำรวจตัรวจสอบโดยใชว้สัดแุละเครือ่งมอืทีเ่หมาะสม เลื อกใชเ้ครือ่งมอืและเทคโนโลยสีารสนเทศ
ที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพที่ได้ผลเที่ยงตรงและปลอดภัย 
 - วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของข้อมูลที่ได้จากการสำรวจัตรวจสอบ จากพยานหลักฐาน   
โดยใช้ความรู้และหลักการทางวิทยาศาสตร์ในการแปลความหมายและลงข้อสรุป และสื่อสารความคิด ความรู ้
จากผลการสำรวจัตรวจสอบหลากหลายรูปแบบุหรี่อใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างเหมาะสม 
 - แสดงถึงความสนใจ มุ่งมั่น รับผิดชอบ รอบคอบ และซื่อสัตย์  ในสิ่งที่จะเรียนรู ้มีความคิดสร้างสรรค์
เกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษาตามความสนใจของตนเอง โดยใช้ เครื่องมือและวิธีการที่ให้ได้ผลถูกต้อง เชื่อถือได ้         
ศกึษาคน้ควา้เพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ แสดงความคิดเห็นของ ตนเอง รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น และยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงความรู้ที่ค้นพบ เมื่อมีข้อมูล และประจักษ์พยานใหม่เพิ่มขึ้น หรือโต้แย้งจากเดิม 
 - ตระหนี่กในคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ใช้ความรู้และ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพ แสดงความชื่นชม ยกย่อง 
และเคารพสิทธิในผลงานของผู้คิดค้น เข้าใจผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบของการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ต่อ
สิ่งแวดลอมและตอบริบทอื่น ๆ และศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติม ทำโครงงาน หรือสร้างชิ้นงานตามความสนใจ 
 - แสดงถึงความซาบซึ้ง ห่วงใย มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสมุดล ของระบบนิเวศ และความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

สมรรถนะสำคัญ ๕ ประการ 
 คณุภาพผูเ้รยีนดา้นสมรรถนะสำคญัของผูเ้รยีน 5 ขอ้ ไดย้ดึตามกรอบหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พุทธศักราช 2551 ดังนี้ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร หมายถึง ใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก และ
ทัศนะของตนเอง เพื่อเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม 
รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลัก
เหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเอง
และสังคม 
 2. ความสามารถในการคดิ หมายถงึ รูจ้กัคดิวเิคราะห ์คดิสงัเคราะห ์คดิอยา่งสรา้งสรรค ์คดิอยา่งมวีจิารณญาณ 
และคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้
อย่างเหมาะสม 

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
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 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา หมายถึง เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ 
ในสังคมแสวงหาความรู ้ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐาน
ของหลักเหตุผลคุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
ต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต หมายถึง ใช้กระบวนการต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เรียนรู้
ด้วยตนเองต่อเนื่อง ทำงานและอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล จัดการ
ปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆอย่างเหมาะสม รู้จักปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมสภาพแวดล้อม 
และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี หมายถึง รู้จักเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ทักษะกระบวนการ
ทางเทคโนโลย ีเพือ่การพฒันาตนเองและสงัคมในดา้นการเรยีนรู ้การสือ่สาร การทำงาน การแกป้ญัหาอยา่งสรา้งสรรค ์
ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม 

คุณลักษณะอันถึงประสงค์ 
 หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 กำหนดคณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์8 ประการ ดงันี ้ 
            1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
            2. ซื่อสัตย์สุจริต  
            3. มีวินัย 
            4. ใฝ่เรียนรู้  
            5. อยู่อย่างพอเพียง  
            6. มุ่งมั่นในการทำงาน  
            7. รักความเป็นไทย  
            8. มีจิตสาธารณะ  

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)

http://hathaitipthongmoon.blogspot.com/2013/08/1.html
http://hathaitipthongmoon.blogspot.com/2013/08/2.html
http://hathaitipthongmoon.blogspot.com/2013/08/3.html
http://hathaitipthongmoon.blogspot.com/2013/08/4.html
http://hathaitipthongmoon.blogspot.com/2013/08/5.html
http://hathaitipthongmoon.blogspot.com/2013/08/6.html
http://hathaitipthongmoon.blogspot.com/2013/08/7.html
http://hathaitipthongmoon.blogspot.com/2013/08/8.html
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ส่วนที่ ๒ 
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู ้
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ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

สาระที่  ๑   สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต 
มาตรฐาน ว  ๑. ๑   เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่างๆ 

ของสิ่งมีชีวิตที่ทำงานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้   สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และ
นำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ป.  ๑  ๑. เปรยีบเทยีบความแตกตา่งระหวา่ง
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต   

-  สิ่งมีชีวิตมีลักษณะแตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิต 
โดยสิ่งมีชีวิตจะมีการเคลื่อนที ่  กินอาหาร ขับถ่าย 
หายใจ  เจริญเติบโต สืบพันธุ์และตอบสนองต่อสิ่ง
เร้า  แต่สิ่งไม่มีชีวิตจะไม่มีลักษณะดังกล่าว

๒. สังเกตและอธิบายลักษณะและหน้า
ที่ของโครงสร้างภายนอกของพืชและ
สัตว์   

-  โครงสร้างภายนอกของพืชได้แก่  ราก     ลำต้น 
ใบ ดอกและผล   แตล่ะสว่นทำหนา้ทีต่า่งกนั 
-  โครงสร้างภายนอกของสัตว์ ได้แก่  ตา  หู  จมูก 
ปาก  เทา้ และขา แตล่ะสว่นทำหนา้ทีแ่ตกตา่งกนั  

๓. สังเกตและอธิบายลักษณะ หน้าที่
และความสำคญัของอวยัวะภายนอกของ
มนษุย ์ตลอดจนการดแูลรกัษาสขุภาพ   

-  อวัยวะภายนอกของมนุษย์มีลักษณะและหน้าที่
แตกตา่งกนั อวยัวะเหลา่นีม้คีวามสำคญั  ตอ่การดำรงชวีติ 
จงึตอ้งดแูลรกัษาและปอ้งกนั  ไมใ่หอ้วยัวะเหล่านั้น
ได้รับอันตราย

ป. ๒  ๑. ทดลองและอธิบาย น้ำ แสง เป็น
ปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพืช   

-  พืชต้องการน้ำและแสงในการเจริญเติบโตและ
การดำรงชีวิต

๒. อธิบายอาหาร น้ำ อากาศ เป็น
ปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และ
การเจริญเติบโตของพืชและสัตว์และ
นำความรู้ไปใช้ประโยชน์   

-  พืชและสัตว์ต้องการอาหาร  น้ำ อากาศ เพื่อ
การดำรงชีวิตดำรงชีวิตและการเจริญเติบโต  
-  นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดูแลพืชและสัตว์
เพื่อให้เจริญเติบโตได้ดี

๓. สำรวจและอธบิาย พชืและสตัวส์ามารถ
ตอบสนองตอ่แสง อณุหภมู ิและการสมัผสั 

-  พืชและสัตว์มีการตอบสนองต่อ แสง อุณหภูมิ    
และการสัมผัส

๔. ทดลองและอธบิาย รา่งกายของมนษุย์
สามารถตอบสนองตอ่แสง   อณุหภมู ิและ
การสมัผสั 

-  ร่างกายมนุษย์สามารถตอบสนองต่อ  แสง  
อุณหภูมิและการสัมผัส

๕.  อธิบายปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรง
ชีวิต และการเจริญเติบโตของมนุษย์ 

-  มนุษย์ต้องการอาหาร  น้ำ  อากาศ เพื่อการ
ดำรงชีวิตและการเจริญเติบโต
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ป. ๓ - -

ป. ๔  ๑.  ทดลองและอธบิายหนา้ทีข่องทอ่ลำเลยีง
และ ปากใบของพืช  

-  ภายในลำตน้ของพชืมทีอ่ลำเลยีง  เพือ่ลำเลยีงนำ้
และอาหาร  และในใบมปีากใบทำหนา้ทีค่ายนำ้

๒.  อธบิาย นำ้ แกส๊คารบ์อนไดออกไซด ์
แสงและคลอโรฟลิล ์เปน็ปจัจยัทีจ่ำเปน็
บางประการตอ่    การเจรญิเตบิโตและการ   
สงัเคราะหด์ว้ยแสงของพชื  

-  ปัจจัยที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตและ                   
การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช ได้แก่   น้ำ             
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แสง และคลอโรฟิลล์

๓.  ทดลองและอธิบาย การตอบสน
องของพืชต่อแสง เสียง และการสัมผัส  

-  พืชมีการตอบสนองต่อแสง เสียง และการสัมผัส   
ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมภายนอก

๔.  อธบิายพฤตกิรรมของสตัวท์ีต่อบสนอง
ต่อแสง    อุณหภูม ิการสัมผัส และ
นำความรู้ไปใช้ประโยชน์  

-  พฤติกรรมของสัตว์  เป็นการแสดงออกของสัตว์
ในลักษณะต่าง ๆ เพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้า เช่น 
แสง อุณหภูมิ การสัมผัส 
-  นำความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตว์ไปใช้    
ประโยชน์ในการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับ
การดำรงชีวิตของสัตว์ และเพื่อพัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตร

ป. ๕  ๑. สงัเกตและระบสุว่นประกอบของดอก
และโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับการสืบ
พันธุ์ของพืชดอก 

-  ดอกโดยทั่วไปประกอบด้วย กลีบเลี้ยง กลีบดอก  
เกสรเพศผู้ และเกสรเพศเมีย 
-  ส่วนประกอบของดอกที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับ
การสืบพันธุ์ ได้แก่ เกสรเพศเมีย ประกอบด้วย  
รังไข ่ ออวลุ  และเกสร   เพศผู ้ ประกอบดว้ยอบัเรณู
และละอองเรณู

๒.  อธิบายการสืบพันธุ์ของพืชดอก 
การขยายพันธุ์พืช และนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

-  พชืดอกมกีารสบืพนัธุท์ัง้แบบอาศยัเพศและการ
สืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ   
-  การขยายพนัธุพ์ชืเพือ่เพิม่ปรมิาณและคณุภาพ 
ของพชื  ทำไดห้ลายวธิ ีโดยการเพาะเมลด็  การปกัชำ  
การตอนกิง่  การตดิตา  การทาบกิง่  การเสยีบยอด  
และการเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่

๓.  อธบิายวฏัจกัรชวีติของพชืดอกบางชนดิ            -  พืชดอกเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่จะออกดอก  
ดอกได้รับการผสมพันธุ์กลายเป็นผล  ผลมีเมล็ด  
ซึ่งสามารถงอกเปน็ตน้พชืตน้ใหมห่มนุเวยีนเปน็วฏัจกัร
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๔.  อธิบายการสืบพันธุ์และการขยาย
พันธุ์ของสัตว์         

-  สัตวม์กีารสบืพนัธุแ์บบอาศยัเพศและการสบืพนัธุ์
แบบไม่อาศัยเพศ 
-  การขยายพันธุ์สัตว์โดยวิธีการคัดเลือกพันธุ์และ
การผสมเทียม ทำให้มนุษย์ได้สัตว์ที่มีปริมาณและ
คุณภาพตามที่ต้องการ

๕.  อภปิรายวฏัจกัรชวีติของสตัวบ์างชนดิ 
และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

-  สัตว์บางชนิด เช่น ผีเสื้อ ยุง กบ  เมื่อไข่ได้รับ
การผสมพนัธุจ์ะเจรญิเปน็ตวัออ่น  และตวัออ่น    
เจรญิเตบิโตเปน็ตวัเตม็วยั จนกระทัง่สามารถสบืพนัธุไ์ด ้
หมุนเวียนเป็นวัฏจักร 
-  มนุษย์นำความรู้เกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของสัตว์   
มาใช้ประโยชน์มากมาย  ทั้งทางด้านการเกษตร 
การอุตสาหกรรม และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ป. ๖  ๑.  อธบิายการเจรญิเตบิโตของมนษุย์
จากวยัแรกเกดิจนถึงวัยผู้ใหญ่ 

-  มนษุยม์กีารเจรญิเตบิโตและมกีารเปลีย่นแปลง   
ทางดา้นรา่งกายตัง้แตแ่รกเกดิจนเปน็ผูใ้หญ ่ 

๒.  อธิบายการทำงานที่สัมพันธ์กันของ
ระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจ และ
ระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย์  

-  ระบบย่อยอาหาร ทำหน้าที่ย่อยอาหาร        
ใหเ้ปน็สารอาหารขนาดเลก็แลว้จะถกูดดูซมึเข้าสู่ระบบ
หมุนเวียนเลือด  แก๊สออกซิเจนที่ได้จากระบบหาย
ใจจะทำให้สารอาหารเกิดการเปลี่ยนแปลง    
จนกลายเป็นพลังงานที่ร่างกายนำไปใช้ได้

๓.  วิเคราะห์สารอาหารและอภิปราย
ความจำเปน็ทีร่า่งกายตอ้งไดร้บัสารอาหาร
ในสดัสว่นทีเ่หมาะสมกับเพศและวัย 

-  สารอาหาร ได้แก่ โปรตีน   คาร์โบไฮเดรต     
ไขมนั แรธ่าต ุวติามนิ และนำ้ มคีวามจำเปน็ตอ่รา่งกาย  
มนุษย์จำเป็นต้องได้รับสารอาหารในสัดส่วนที่
เหมาะสมกับเพศและวัยเพื่อการเจริญเติบโตและ
การดำรงชีวิต

ม.  ๑  ๑. สังเกตและอธิบายรูปร่าง  ลักษณะ
ของเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและ
เซลล์ของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ 

-  เซลล์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว และเซลล์ของ     
สิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ เช่น เซลล์พืช และเซลล์สัตว์
มีรูปร่าง ลักษณะแตกต่างกัน

๒. สงัเกตและเปรยีบเทยีบสว่นประกอบ
สำคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 

-  นวิเคลยีส ไซโทพลาซมึ และเยือ่หุม้เซลล ์ เปน็สว่น
ประกอบสำคญัของเซลลท์ีเ่หมอืนกนัของเซลลพ์ชืและ
เซลลส์ตัว ์
-  ผนงัเซลลแ์ละคลอโรพลาสต ์ เปน็สว่นประกอบ   
ทีพ่บไดใ้นเซลลพ์ชื
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๓.  ทดลองและอธบิายหนา้ทีข่องสว่นประกอบ  
ที่สำคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 

-  นวิเคลยีส ไซโทพลาซมึ เยือ่หุม้เซลล ์แวควิโอล   เปน็
สว่นประกอบทีส่ำคญัของเซลลส์ตัว ์ มหีนา้ทีแ่ตกตา่งกนั    
-  นวิเคลยีส ไซโทพลาซมึ เยือ่หุม้เซลล ์แวควิโอล    
ผนงัเซลล ์และคลอโรพลาสต ์เปน็สว่นประกอบทีส่ำคญัของ
เซลลพ์ชื มหีนา้ทีแ่ตกตา่งกนั

๔.  ทดลองและอธิบายกระบวนการ
สารผ่านเซลล์     โดยการแพร่และ
ออสโมซิส 

-  การแพร่เป็นการเคลื่อนที่ของสาร จากบริเวณที่
มีความเข้มข้นสูงไปสู่บริเวณที่มีความเข้มข้นต่ำ 
-  ออสโมซิสเป็น การเคลื่อนที่ของน้ำผ่านเข้าและ
ออกจากเซลล์ จากบริเวณที่มีความเข้มข้นของสาร
ละลายต่ำไปสู่บริเวณที่มีความเข้มข้นของ
สารละลายสูง โดยผ่านเยื่อเลือกผ่าน

๕.  ทดลองหาปัจจัยบางประการที่
จำเป็นต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของ
พืช และอธิบายว่าแสง      คลอโรฟิลล์ 
แก๊ส คาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ เป็นปัจจยั
ทีจ่ำเปน็ตอ้งใชใ้นการสงัเคราะหด์ว้ยแสง     

-  แสง คลอโรฟิลล์ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ และ
นำ้  เปน็ปจัจยัทีจ่ำเปน็ตอ่กระบวนการสงัเคราะห์
ด้วยแสงของพืช

๖.  ทดลองและอธบิายผลทีไ่ดจ้ากการ   
สังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 

-  น้ำตาล  แก๊สออกซิเจนและน้ำ  เป็นผลิตภัณฑ์ที่
ไดจ้ากกระบวนการสงัเคราะหด์ว้ยแสงของพชื

๗.  อธิบายความสำคัญของ
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม      

- กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีความสำคัญต่อ
การดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตและต่อสิ่งแวดล้อมใน 
ด้านอาหาร การหมุนเวียนของแก๊สออกซิเจนและ
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 

๘.  ทดลองและอธิบายกลุ่มเซลล์ที่เกี่ยว
ข้องกับการลำเลียงน้ำของพืช 

-  เนื้อเยื่อลำเลียงน้ำเป็นกลุ่มเซลล์เฉพาะเรียงต่อ
เนื่องกันตั้งแต่ราก  ลำต้น จนถึงใบ ทำหน้าที ่  
ในการลำเลียงน้ำและธาตุอาหาร 
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๙.  สงัเกตและอธบิายโครงสรา้งทีเ่กีย่วกบั
ระบบลำเลียงน้ำและอาหารของพืช 

-  เนื้อเยื่อลำเลียงน้ำและเนื้อเยื่อลำเลียงอาหาร
เป็นกลุม่เซลลท์ีอ่ยูคู่ข่นานกนัเปน็ทอ่ลำเลยีง จากราก  
ลำต้นถึงใบ  ซึ่งการจัดเรียงตัวของท่อลำเลียงในพืช
ใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่จะแตกต่างกัน 
- เนื้อเยื่อลำเลียงน้ำ ทำหน้าที่ในการลำเลียงน้ำ
และธาตุอาหารจากรากสู่ใบ  ส่วนเนื้อเยื่อลำเลียง
อาหารทำหน้าที่ลำเลียงอาหารจากใบสู่ส่วนต่างๆ 
ของพืช 
-  การคายน้ำมีส่วนช่วยในการลำเลียงน้ำของพืช

 ๑๐. ทดลองและอธบิายโครงสรา้งของดอก 
ที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ของพืช 

- เกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียเป็นโครงสร้างที่ใช้
ในการสืบพันธุ์ของพืชดอก

 ๑ ๑.  อธิบายกระบวนการสืบพันธุ์
แบบอาศยัเพศของพชืดอกและการ 
สืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืช โดยใช้
ส่วนต่างๆ ของพืชเพื่อช่วยในการขยาย
พันธุ์ 

-  กระบวนการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอก
เปน็การปฏสินธริะหวา่งเซลลส์บืพนัธุเ์พศผูแ้ละเซลล์
ไข่ในออวุล  
-  การแตกหนอ่ การเกดิไหล เปน็การสบืพนัธุข์องพชื
แบบไม่อาศัยเพศ โดยไม่มีการปฏิสนธิ 
-  ราก ลำตน้ ใบ และกิง่ของพชืสามารถนำไปใชข้ยายพนัธุพ์ชืได้

 ๑๒.  ทดลองและอธิบายการตอบ
สนองของพืชต่อแสง น้ำ และการสัมผัส  

-  พืชตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอก โดยสังเกตได้
จากการเคลื่อนไหวของส่วนประกอบของพืช ที่มี
ต่อแสง  น้ำ และการสัมผัส    

 ๑๓.  อธบิายหลกัการและผลของการใช้
เทคโนโลยี ชีวภาพในการขยายพันธุ์  
ปรับปรุงพันธุ์ เพิ่มผลผลิตของพืชและ
นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

-  เทคโนโลยีชีวภาพ เป็นการใช้เทคโนโลยีเพื่อ   
ทำให้สิ่งมีชีวิตหรือองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต   
มีสมบัติตามต้องการ 
-  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช พันธุวิศวกรรม เป็น
เทคโนโลยชีวีภาพทีใ่ชใ้นการขยายพนัธุ ์ ปรบัปรงุพนัธุ ์
และเพิ่มผลผลิตของพืช

ม.๒  ๑.  อธิบายโครงสร้างและการทำงาน
ของระบบยอ่ยอาหาร ระบบหมนุเวยีนเลอืด 
ระบบหายใจ    ระบบขบัถา่ย ระบบสบืพนัธุ ์
ของมนุษย์และสัตว์ รวมทั้งระบบ
ประสาทของมนุษย์             

-  ระบบยอ่ยอาหาร ระบบหมนุเวยีนเลอืด ระบบหายใจ  
ระบบขบัถา่ย  ระบบสบืพนัธุ ์ และระบบประสาท
ของมนุษย์  ในแต่ละระบบ    ประกอบด้วยอวัยวะ
หลายชนิดที่ทำงานอย่างเป็นระบบ 
-  ระบบยอ่ยอาหาร ระบบหมนุเวยีนเลอืด ระบบหายใจ 
ระบบขบัถา่ย ระบบสบืพนัธุข์องสตัว ์   ประกอบดว้ย 
อวัยวะหลายชนิดที่ทำงานอย่าง   เป็นระบบ
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๒.  อธิบายความสัมพันธ์ของระบบ
ต่างๆ ของ มนุษย์และนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์  

-  ระบบย่อยอาหาร  ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบ
หายใจ ระบบขับถ่าย  ระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์
ในแต่ละระบบมีการทำงานที่สัมพันธ์กันทำให้
มนุษย์ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติ   ถ้าระบบใด
ระบบหนึ่งทำงานผิดปกติ ย่อมส่งผลกระทบต่อ
ระบบอื่นๆ ดังนั้นจึงต้องมีการดูแลรักษาสุขภาพ

๓.  สังเกตและอธิบายพฤติกรรมของ
มนุษย์และสัตว์ที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้า
ภายนอกและภายใน      

-  แสง อุณหภูมิ และการสัมผัส จัดเป็นสิ่งเร้า   
ภายนอก  สว่นการเปลีย่นแปลงระดบัสารในรา่งกาย 
เช่น ฮอร์โมน จัดเป็นสิ่งเร้าภายใน ซึ่งทั้ง สิ่งเร้า
ภายนอกและสิ่งเร้าภายในมีผลต่อมนุษย์และสัตว์ 
ทำให้แสดงพฤติกรรมต่างๆ ออกมา 

๔. อธิบายหลักการและผลของการใช้
เทคโนโลยีชีวภาพในการขยายพันธุ์ 
ปรับปรุงพันธุ์ และเพิ่มผลผลิตของสัตว์
และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์  

-  เทคโนโลยีชีวภาพเป็นการใช้เทคโนโลยีเพื่อ   
ทำให้สิ่งมีชีวิตหรือองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต    
มีสมบัติตามต้องการ  
- การผสมเทยีม การถา่ยฝากตวัออ่น การโคลน   
เป็นการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการขยายพันธุ์  
ปรบัปรงุพนัธุ ์และเพิม่ผลผลติของสตัว ์ 

๕.  ทดลอง วิเคราะห์ และอธิบายสาร
อาหารในอาหารมีปริมาณพลังงานและ
สัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัย  

-  แปง้  นำ้ตาล  ไขมนั โปรตนี  วติามนิซ ีเปน็สารอาหาร
และสามารถทดสอบได้ 
-การบรโิภคอาหาร จำเปน็ตอ้งใหไ้ดส้ารอาหาร      
ทีค่รบถว้นในสดัสว่นทีเ่หมาะสมกบัเพศและวยั   
และไดร้บัปรมิาณพลงังานทีเ่พยีงพอกบัความตอ้งการ
ของร่างกาย     

๖.  อภิปรายผลของสารเสพติดต่อ
ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย และแนวทาง
ในการป้องกันตนเองจากสารเสพติด 

 -  สารเสพตดิแตล่ะประเภทมผีลตอ่ระบบตา่งๆ    
ของรา่งกาย ทำใหร้ะบบเหลา่นัน้ทำหนา้ที ่  ผดิปกต ิ
ดงันัน้จงึตอ้งหลกีเลีย่งการใชส้ารเสพตดิ  และหาแนว
ทางในการปอ้งกนัตนเองจาก สารเสพติด

ม.๓ - -

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
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สาระที่  ๑   สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต 
มาตรฐาน ว  ๑.๒   เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิวัฒนาการของ
สิ่งมีชวีติ ความหลากหลายทางชวีภาพ การใชเ้ทคโนโลยชีวีภาพทีม่ผีลกระทบตอ่มนษุยแ์ละสิง่แวดลอ้ม มกีระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ป.  ๑  ๑.  ระบุลักษณะของสิ่งมีชีวิตในท้อง
ถิ่นและนำมาจัดจำแนกโดยใช้
ลักษณะภายนอกเป็นเกณฑ์ 

-  สิ่งมีชีวิตในท้องถิ่นจะมีทั้งลักษณะที่เหมือนกัน  และ
แตกตา่งกนั ซึง่สามารถนำมาจำแนกโดยใชล้กัษณะภายนอก
เป็นเกณฑ์

ป. ๒  ๑.  อธิบายประโยชน์ของพืชและ
สัตว์ในท้องถิ่น    

-  พชืและสตัวม์ปีระโยชนต์อ่มนษุยใ์นแงข่อง ปจัจยัสี ่คอื 
เปน็อาหาร ทีอ่ยูอ่าศยั เครือ่งนุง่หม่ และยารกัษาโรค

ป. ๓  ๑.  อภิปรายลักษณะต่างๆ ของสิ่ง
มีชีวิตใกล้ตัว       

-  สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดจะมีลักษณะแตกต่างกัน

๒.  เปรียบเทียบและระบุลักษณะ  
ที่คล้ายคลึงกันของพ่อแม่กับลูก 

-  สิง่มชีวีติทกุชนดิจะมลีกัษณะภายนอกทีป่รากฏคลา้ยคลงึ
กบัพอ่แมข่องสิง่มชีวีติชนดินัน้  

๓.  อธิบายลักษณะที่คล้ายคลึงกัน
ของพอ่แมก่บัลกูวา่เปน็การถา่ยทอด
ลักษณะทางพันธุกรรม และนำความ
รู้ไปใช้ประโยชน์ 

-  ลกัษณะภายนอกทีค่ลา้ยคลงึกนัของพอ่แมก่บัลกู
เปน็การถา่ยทอดลกัษณะทางพนัธกุรรม 
-  มนุษย์นำความรู้ที่ได้เกี่ยวกับการถ่ายทอด   ลักษณะ
ทางพันธุกรรมมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสายพันธุ์ของ
พืชและสัตว์

๔.  สืบค้นข้อมูลและอภิปรายเกี่ยว
กับสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่สูญพันธุ์ไปแล้ว 
และที่ดำรงพันธุ์มาจนถึงปัจจุบัน

-  สิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไปได้ก็จะสูญพันธุ์ไปในที่สุด 
-  สิง่มชีวีติทีส่ามารถปรบัตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้ม ทีเ่ปลีย่นแปลง
ไปไดจ้ะสามารถอยู่รอดและดำรงพันธุ์ต่อไป

ป. ๔ - -

ป. ๕  ๑.  สำรวจ  เปรยีบเทยีบและระบลุกัษณะ
ของตนเองกับคนในครอบครัว 

-  ลักษณะของตนเองจะคล้ายคลึงกับคนในครอบครัว

๒.  อธิบายการถ่ายทอดลักษณะ
ทางพนัธกุรรมของสิง่มชีวีติในแตล่ะรุน่ 

-  การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเป็นการถ่ายทอด
ลักษณะบางลักษณะจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลาน  ซึ่งบาง
ลักษณะจะเหมือนพ่อหรือเหมือนแม่ หรืออาจมีลักษณะ
เหมือน  ปู่  ย่า  ตา  ยาย

๓.จำแนกพืชออกเป็นพืชดอก  และ
พืชไม่มีดอก      

-  พืชแบง่ออกเปน็สองประเภทคอื พชืดอกกบัพชืไมม่ดีอก 

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
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๔. ระบุลักษณะของพืชดอกที่เป็นพืช
ใบเลี้ยงเดี่ยว   และพืชใบเลี้ยงคู่ โดย
ใช้ลักษณะภายนอกเป็นเกณฑ์ 

-  พืชดอกแบ่งออกเป็น พืชใบเลี้ยงเดี่ยวกับพืชใบเลี้ยงคู่  
โดยสังเกตจาก ราก ลำต้น และใบ

๕. จำแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มโดยใช้ลัก
ษณะภายในบางลักษณะและลักษณะ
ภายนอกเป็นเกณฑ์  

-  การจำแนกสัตว์เป็นกลุ่ม โดยใช้ลักษณะภายนอกและ
ลักษณะภายในบางลักษณะเป็นเกณฑ์แบ่งออกได้เป็น
สัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง     
-  สตัวม์กีระดกูสนัหลงัแบง่เปน็กลุม่ปลา สตัวค์รึง่นำ้ครึง่บก 
สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ปีก และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม

ป. ๖ - -

ม.  ๑ - -

ม. ๒ - -

ม. ๓  ๑.  สังเกตและอธิบายลักษณะของ
โครโมโซมที่มีหน่วยพันธุกรรมหรือยีน
ในนิวเคลียส  

-  เมื่อมองเซลล์ผ่านกล้องจุลทรรศน์จะเห็นเส้นใยเล็กๆ 
พันกันอยู่ในนิวเคลียส เมื่อเกิดการแบ่ง เซลล์ เส้นใย
เหล่านี้จะขดสั้นเข้าจนมีลักษณะเป็นท่อนสั้น เรียกว่า 
โครโมโซม  
-  โครโมโซมประกอบด้วยดีเอ็นเอและโปรตีน  
-   ยีนหรือหน่วยพันธุกรรมเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่บนดีเอ็นเอ 

๒.  อธบิายความสำคญัของสาร
พนัธกุรรมหรอืดเีอน็เอ    และกระบวน
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 

-  เซลล์หรือสิ่งมีชีวิต มีสารพันธุกรรมหรือ     ดีเอ็นเอที่
ควบคุมลักษณะของการแสดงออก 
-  ลักษณะทางพันธุกรรมที่ควบคุมด้วยยีนจากพ่อและแม่
สามารถถา่ยทอดสูล่กูผา่นทางเซลลส์บืพนัธุแ์ละการปฏสินธิ

๓.  อภิปรายโรคทางพันธุกรรมที่เกิด
จากความผดิปกตขิองยนีและ
โครโมโซมและนำความรูไ้ปใชป้ระโยชน ์

-  โรคธาลัสซีเมีย  ตาบอดสี เป็นโรคทางพันธุกรรม     
ที่เกิดจากความผิดปกติของยีน   
-  กลุ่มอาการดาวน์เป็นความผิดปกติของร่างกาย ซึ่งเกิด
จากการที่มีจำนวนโครโมโซมเกินมา 
-  ความรู้เกี่ยวกับโรคทางพันธุกรรมสามารถนำไปใช้ใน
การป้องกันโรค  ดูแลผู้ป่วยและวางแผนครอบครัว

๔.  สำรวจและอธบิายความหลากหลาย
ทางชวีภาพในทอ้งถิน่ทีท่ำใหส้ิง่มชีวีติ
ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างสมดุล 

-  ความหลากหลายทางชวีภาพทีท่ำใหส้ิง่มชีวีติอยูอ่ยา่งสมดลุ 
ขึ้นอยูก่บัความหลากหลายของระบบนเิวศ  ความหลากหลาย
ของชนิดสิ่งมีชีวิต และความหลากหลายทางพันธุกรรม

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
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๕.  อธิบายผลของความหลากหลาย
ทางชีวภาพที่มีต่อมนุษย์  สัตว์  พืช 
และสิ่งแวดล้อม 

-  การตดัไมท้ำลายปา่เปน็สาเหตหุนึง่ทีท่ำใหเ้กดิการสญูเสยี
ความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการ
ดำรงชีวิตของมนุษย์  สัตว์  พืชและสิ่งแวดล้อม 
-  การใชส้ารเคมใีนการกำจดัศตัรพูชืและสตัว ์ สง่ผลกระทบ
ตอ่สิง่มชีวีติทัง้มนษุย ์สตัวแ์ละพชื ทำใหเ้กดิการ
เปลีย่นแปลงความหลากหลายทางชวีภาพและส่งผลกระ
ทบต่อสิ่งแวดล้อม

๖.  อภปิรายผลของเทคโนโลยชีีวภาพ
ต่อการดำรงชวีติของมนษุยแ์ละสิง่แวดลอ้ม 

-  ผลของเทคโนโลยีชีวภาพ มีประโยชน์ต่อมนุษย์      
ทั้งด้านการแพทย์ การเกษตรและอุตสาหกรรม 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
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สาระที่ ๒   ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
มาตรฐาน ว ๒. ๑  เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น   ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต   ความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร ์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้
และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์  

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ป.  ๑ - -

ป. ๒ - -

ป. ๓  ๑.  สำรวจสิง่แวดลอ้มในทอ้งถิน่ของตน
และอธบิายความสมัพนัธข์องสิง่มชีวีติ
กับสิ่งแวดล้อม                                  

-  สิง่แวดลอ้มหมายถงึ สิง่ทีอ่ยูร่อบๆ ตวัเรามทีัง้สิง่มชีวีติ
และสิ่งไม่มีชีวิต สิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
ทั้งกับสิ่งมีชีวิตด้วยกันและกับสิ่งไม่มีชีวิต

ป. ๔ - -

ป. ๕ - -

ป. ๖  ๑.  สำรวจและอภปิรายความสมัพนัธ์
ของกลุม่สิง่มชีวีติในแหลง่ทีอ่ยูต่า่ง ๆ   

-  กลุม่สิง่มชีวีติในแหลง่ทีอ่ยูต่า่ง ๆ  มคีวามสมัพนัธก์นั 
และมคีวามสมัพนัธก์บัแหลง่ทีอ่ยูใ่นลกัษณะของแหลง่อาหาร 
แหลง่ทีอ่ยูอ่าศยั  แหลง่สบืพนัธุ ์ และแหลง่เลีย้งดลูกูออ่น

๒.  อธบิายความสมัพนัธข์องสิง่มชีวีติ
กับสิ่งมีชีวิตในรูปของโซ่อาหารและ
สายใยอาหาร 

-  ความสมัพนัธข์องสิง่มชีวีติกบัสิง่มชีวีติในรปูของโซอ่าหาร 
และสายใยอาหาร ทำใหเ้กดิการถา่ยทอดพลงังานจากผูผ้ลติ
สู่ผู้บริโภค

๓.  สืบค้นข้อมูลและอธิบายความ
สัมพันธ์ระหว่าง  การดำรงชีวิตของ
สิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น 

-  สิง่มชีวีติทีอ่าศยัอยูใ่นแตล่ะแหลง่ทีอ่ยูจ่ะม ี  โครงสรา้งที่
เหมาะสมตอ่การดำรงชวีติในแหลง่ทีอ่ยูน่ัน้ และสามารถ
ปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มเพือ่หาอาหารและมชีวีติอยูร่อด

ม.  ๑ -

ม. ๒ -

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
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สาระที่ ๒   ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
มาตรฐาน ว ๒.๒   เข้าใจความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิ่น ประเทศ 
และโลกนำความรู้ไปใช้ในในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

ชั้น ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม. ๓  ๑.  สำรวจระบบนเิวศตา่งๆในทอ้งถิน่
และอธบิาย    ความสมัพนัธข์อง   
องค์ประกอบภายในระบบนิเวศ  

-  ระบบนเิวศในแตล่ะทอ้งถิน่ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ
ทางกายภาพและองค์ประกอบทางชีวภาพเฉพาะถิ่น ซึ่ง
มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน

๒.  วิเคราะหแ์ละอธบิายความสมัพนัธ์
ของการถา่ยทอดพลงังานของสิง่มชีวีติ
ในรูปของโซ่อาหารและสายใยอาหาร 

-  สิ่งมีชีวิตมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน โดยมีการ
ถ่ายทอดพลังงานในรูปของโซ่อาหารและสายใยอาหาร

๓.  อธิบายวฏัจกัรนำ้ วฏัจกัรคารบ์อน 
และความสำคัญที่มีต่อระบบนิเวศ 

- น้ำและคารบ์อนเปน็องคป์ระกอบในสิง่มชีวีติและสิง่ไมม่ชีวีติ  
- น้ำและคารบ์อนจะมกีารหมนุเวยีนเปน็วฏัจกัรในระบบนเิวศ 
ทำให้สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศนำไปใช้ประโยชน์ได้

๔.  อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงขนาดของประชากรใน
ระบบนิเวศ 

-  อตัราการเกดิ  อตัราการตาย  อตัราการอพยพเขา้   
และอตัราการอพยพออกของสิง่มชีวีติ มผีลตอ่  การเปลีย่น
แปลงขนาดของประชากรในระบบนิเวศ

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ป.  ๑ - -

ป. ๒ - -

ป. ๓  ๑.  สำรวจทรพัยากรธรรมชาต ิและอภปิราย
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น  

-  ดิน หิน น้ำ อากาศ ป่าไม้ สัตว์ป่าและแร่จัดเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญ 
-  มนษุยใ์ชท้รพัยากรธรรมชาตใินทอ้งถิน่เพือ่ประโยชน ์ 
ต่อการดำรงชีวิต

๒.  ระบุการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ    
ที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

-  มนุษย์นำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างมากมายจึง
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

๓.  อภปิรายและนำเสนอการใชท้รพัยากร
ธรรมชาต ิ   อย่างประหยัด คุ้มค่า และ
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ 

-  มนุษยต์อ้งชว่ยกนัดแูลและรูจ้กัใช ้   ทรพัยากรธรรมชาติ
อยา่งประหยดัและคุม้คา่   เพือ่ใหม้กีารใชไ้ดน้านและยัง่ยนื

ป. ๔ - -

ป. ๕ - -

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
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ป. ๖  ๑.  สืบค้นข้อมูลและอภิปรายแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละท้องถิ่นที่
เป็นประโยชน์ต่อ การดำรงชีวิต 

-  ทรพัยากรธรรมชาตติา่ง ๆ  ในแตล่ะทอ้งถิน่มปีระโยชน์
ต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต

๒.  วิเคราะหผ์ลของการเพิม่ขึน้ของประชากร
มนุษย์ต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 

-  การเพิม่ขึน้ของประชากรมนษุยท์ำใหท้รพัยากรธรรมชาติ
ถูกใชม้ากขึน้ เปน็ผลทำใหท้รพัยากรธรรมชาตลิดนอ้ยลง 
และสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป

๓.  อภิปรายผลต่อสิ่งมีชีวิต จากการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม ทั้งโดยธรรม
ชาติและโดยมนุษย ์   

-  ภัยพิบัติจากธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์ 
ทำใหส้ิง่แวดลอ้มเปลีย่นแปลง เปน็ผลทำใหพ้ชืและสตัวป์า่
บางชนิดสูญพันธุ์

๔.  อภิปรายแนวทางในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

-  การสรา้งจติสำนกึในการอนรุกัษ ์ เฝา้ระวงั   ทรพัยากร
ธรรมชาต ิตลอดจนการปลูกต้นไม้   เพิ่มขึ้นเพื่อเป็น
แนวทางหนึ่งในการดูแลรักษา   ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

๕. มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่ง
แวดล้อมในท้องถิ่น  

-  ร่วมจดัทำโครงการเฝา้ระวงัรกัษาคณุภาพของสิง่แวดลอ้ม
ในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ม.  ๑ - -

ม. ๒ - -

ม. ๓  ๑.  วิเคราะห์สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อม  
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น และ
เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

-  สภาพปญัหาสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาตใินทอ้งถิน่ 
เกดิจากการกระทำของธรรมชาตแิละ มนษุย ์
-  ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้น 
ควรมีแนวทางในการดูแลรักษาและป้องกัน

๒.  อธิบายแนวทางการรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศ      

- ระบบนเิวศจะสมดลุไดจ้ะตอ้งมกีารควบคมุจำนวนผูผ้ลติ  
ผู้บริโภค  ผู้สลายสารอินทรีย์ ให้มีปริมาณ สัดส่วน 
และการกระจายที่เหมาะสม  
- การใชท้รพัยากรธรรมชาตอิยา่งยัง่ยนืและการดแูลรกัษา
สภาพแวดล้อม  เป็นการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 

๓. อภปิรายการใชท้รพัยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน

- การนำทรพัยากรธรรมชาตมิาใชอ้ยา่งคุม้คา่ดว้ยการใชซ้ำ้   
นำกลับมาใช้ใหม่   ลดการใช้ผลิตภัณฑ ์ ใช้ผลิตภัณฑ์
ชนดิเดมิ  ซอ่มแซมสิง่ของเครือ่งใช ้ เปน็วธิกีารใช้
ทรพัยากร ธรรมชาติอย่างยั่งยืน

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
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สาระที่ ๓   สารและสมบัติของสาร 
มาตรฐาน ว ๓. ๑    เข้าใจสมบัติของสาร   ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยว
ระหว่างอนภุาค  มกีระบวนการสบืเสาะ หาความรูแ้ละจติวทิยาศาสตร ์ สือ่สารสิง่ทีเ่รยีนรู ้นำความรูไ้ปใชป้ระโยชน ์

๔. วิเคราะห์และอธิบายการใช้ทรัพยากร
ธรรมชาต ิตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง  

-  การใชท้รพัยากรธรรมชาตคิวรคำนงึถงึปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีงบนพืน้ฐานของทางสายกลาง   และความไมป่ระมาท 
โดยคำนึงถึงความพอประมาณ   ความมีเหตุผลและ           
การเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

๕.  อภิปรายปัญหาสิ่งแวดล้อมและ
เสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา  

-  ปัญหาสิ่งแวดล้อม  อาจเกิดจากมลพิษทางน้ำ    
มลพิษทางเสียง มลพิษทางอากาศ มลพิษทางดิน 
-  แนวทางการแกป้ญัหามหีลายวธิ ี เริม่จากศกึษาแหลง่ที่
มาของปญัหา เสาะหากระบวนการในการแกป้ญัหา 
และทกุคนมสีว่นรว่มในการปฏบิตัเิพือ่แกป้ญัหานัน้

๖.  อภิปรายและมีส่วนร่วมในการดูแล
และอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้มในทอ้งถิน่อยา่งยัง่ยนื 

-  การดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้ยั่งยืน 
ควรไดร้บัความรว่มมอืจากทกุฝา่ยและตอ้งเปน็ความรบัผดิชอบ
ของทุกคน

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ป. ๑ 1.สังเกตและระบุลักษณะที่ปรากฏ
หรือสมบัติของวสัดทุีใ่ชท้ำของเลน่ ของใช้
ในชวีติประจำวัน        

- วสัดทุีใ่ชท้ำของเลน่ของใชใ้นชวีติประจำวนั   อาจมรีปูรา่ง   
ส ี ขนาด พื้นผิว  ความแข็งเหมือนกันหรือแตกต่างกัน

2.จำแนกวสัดทุีใ่ชท้ำของเลน่ ของใช้
ในชวีติประจำวัน รวมทั้งระบุเกณฑ์ที่
ใช้จำแนก         

- ลกัษณะหรอืสมบตัติา่ง  ๆ  ของวสัด ุสามารถนำมาใช้เป็นเกณฑ์
ในการจำแนกวสัดทุีใ่ชท้ำของเลน่ ของใชใ้นชวีติประจำวนั

ป.๒ 1.ระบุชนิดและเปรียบเทียบสมบัติ
ของวัสดุที่นำมาทำของเล่น ของใช้
ในชีวิตประจำวัน          

- ของเล่น  ของใช้ อาจทำจากวัสดุต่าง ๆ กัน เช่น ไม้  
เหล็ก กระดาษ  พลาสติก  ยาง ซึ่งวัสดุต่างชนิดกันจะมี
สมบัติแตกต่างกัน

2.เลือกใช้วัสดุและสิ่งของต่างๆ ได้
อย่างเหมาะสมและปลอดภัย 

- การเลอืกวสัดแุละสิง่ของตา่ง ๆ มาใชง้านในชวีติประจำวนั  
เพื่อความเหมาะสมและปลอดภัย  ต้องพิจารณาจาก
สมบัติของวัสดุที่ใช้ทำสิ่งของนั้น

ป.๓ 1.จำแนกชนิดและสมบัติของวัสดุที่
เป็นส่วนประกอบของของเล่น ของใช้ 

- ของเล่นของใช้อาจมีส่วนประกอบหลายส่วน และอาจ
ทำจากวัสดุหลายชนิดซึ่งมีสมบัติแตกต่างกัน

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
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๒. อธบิายการใชป้ระโยชนข์องวสัด ุ
แต่ละชนิด       

- วัสดแุตล่ะชนดิมสีมบตัแิตกตา่งกนัจงึใชป้ระโยชนไ์ดต้า่งกนั

ป.๔ - -

ป.๕  ๑. ทดลองและอธบิายสมบตัขิองวสัดชุนดิ 
ตา่ง ๆ  เกีย่วกบัความยดืหยุน่ ความแขง็ 
ความเหนียวการนำความร้อน   
การนำไฟฟ้า และ ความหนาแนน่     

- ความยดืหยุน่   ความแขง็  ความเหนยีว การนำความรอ้น  
การนำไฟฟา้ และความหนาแนน่เปน็สมบตัติา่ง ๆ  ของวสัด ุ
ซึง่วสัดตุา่งชนดิกนั จะมสีมบตับิางประการแตกตา่งกนั

๒.  สืบค้นข้อมูลและอภิปราย
การนำวัสดุไปใช้ในชีวิตประจำวัน   

- ในชีวิตประจำวันมีการนำวัสดุต่าง  ๆ มาใช้ทำสิ่งของ
เครื่องใช้ตามสมบัติของวัสดุนั้น ๆ

ป.๖ 1.ทดลองและอธบิาย สมบตัขิองของแขง็ 
ของเหลว และแก๊ส   

- สารอาจปรากฏในสถานะของแขง็    ของเหลวหรอืแกส๊  
สารทัง้สามสถานะมสีมบตับิางประการเหมอืนกนัและบางประการ
แตกตา่งกนั

2.จำแนกสารเป็นกลุ่มโดยใช้สถานะ
หรือเกณฑ์อื่นที่กำหนดเอง  

- การจำแนกสารอาจจำแนกโดยใช้สถานะ   การนำไฟฟา้  
การนำความรอ้น หรอืสมบตัอิืน่ เป็นเกณฑ์ได้

3.ทดลองและอธบิายวธิกีารแยกสาร
บางชนิดที่ผสมกัน โดยการร่อน 
การตกตะกอน  การกรอง การระเหิด           
การระเหยแห้ง  

- ในการแยกสารบางชนิดที่ผสมกันออกจากกันต้องใช้วิธี
การต่าง  ๆ  ที่เหมาะสม ซึ่งอาจจะทำได้โดยการร่อน  
การตกตะกอน  การกรอง  การระเหิด การระเหยแห้ง 
ทั้งนี้ขึน้อยูก่บัสมบตัขิองสารทีเ่ปน็สว่นผสมในสารผสมนัน้  ๆ

4. สำรวจและจำแนกประเภทของ
สารต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดย
ใช้สมบัติและการใช้ประโยชน์ของสาร
เป็นเกณฑ์   

- จำแนกประเภทของสารต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
ตามการใช้ประโยชน์   แบ่งได้เป็นสารปรุงรสอาหาร  
สารแต่งสีอา หาร สารทำความสะอาด  สารกำจัดแมลง
และศัตรูพืช ซึ่งสารแต่ละประเภทมีความเป็นกรด - 
เบสแตกต่างกัน

5.อภิปรายการเลือกใช้สารแต่ละ 
ประเภทได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย  

- การใชส้ารตา่ง ๆ ในชวีติประจำวนั ตอ้งเลอืกใชใ้หถ้กูตอ้ง
ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน ปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อม

ม. ๑ 1.ทดลองและจำแนกสารเป็นกลุ่ม
โดยใช้เนื้อสารหรือขนาดอนุภาคเป็น
เกณฑ์ และอธิบายสมบัติของสาร
ในแต่ละกลุ่ม 

- เมื่อใชเ้นือ้สารเปน็เกณฑ ์จำแนกสารไดเ้ปน็สารเนือ้เดยีว
และสารเนือ้ผสม ซึง่สารแตล่ะกลุม่จะมสีมบตัแิตกตา่งกนั 
- เมื่อใช้ขนาดอนุภาคของสารเป็นเกณฑจ์ำแนกสารเปน็
สารแขวนลอย คอลลอยดแ์ละสารละลาย ซึง่สารแตล่ะกลุม่
จะมสีมบตัแิตกตา่งกนั

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
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2.อธิบายสมบัติและการเปลี่ยน
สถานะของสาร โดยใช้แบบจำลอง
การจัดเรียงอนุภาคของสาร  

-    สี  รูปร่าง  ขนาด ความแข็ง  ความหนาแน่น 
จุดเดือด จุดหลอมเหลว  เป็นสมบัติทางกายภาพของสาร  
ความเป็นกรด- เบส     ความสามารถในการรวมตัวกับ
สารอื่น ๆ  การแยกสลายของสารและการเผาไหม้ เป็น
สมบัติทางเคมี 
- สารในสถานะต่าง ๆ มีลักษณะการจัดเรียงอนุภาค   
ระยะห่างระหว่างอนุภาค  และแรงยึดเหนี่ยวระหว่าง 
อนุภาคแตกต่างกัน ซึ่งสามารถใช้แบบจำลองการจัดเรียง
อนุภาคของสารอธิบายสมบัติบางประการของสารได้

3.ทดลองและอธิบายสมบัติความ
เป็นกรด  เบส ของสารละลาย

- สารละลายที่มีน้ำเป็นตัวทำละลาย อาจจะมีสมบัติ
เป็นกรด  กลาง หรือเบส  ซึ่งสามารถทดสอบไดด้ว้ย  
กระดาษลติมสั หรอือนิดเิคเตอร์

4.ตรวจสอบค่า pH ของสารละลาย
และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

- ความเป็นกรด - เบสของสารละลายระบุเป็นค่า pH   
ซึ่งตรวจสอบได้ด้วยเครื่องมือวัดค่า pH   หรือยูนิเวอร์
ซัลอินดิเคเตอร์ 
- ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันอาจมีความเป็นกรดเบส
แตกต่างกัน จึงควรเลือกใช้ให้ถูกต้องปลอดภัยต่อตนเอง
และสิ่งแวดล้อม

ม.๒ 1. สำรวจและอธิบายองค์ประกอบ 
สมบัติของธาตุและสารประกอบ   

- ธาต ุเปน็สารบรสิทุธิท์ีป่ระกอบดว้ยอะตอมชนิดเดียวกัน
และไมส่ามารถแยกสลายเปน็สารอืน่ไดอ้กีโดยวธิกีารทางเคม ี
- สารประกอบเป็นสารบริสุทธิ์ที่ประกอบด้วยธาตุตั้งแต่
สองธาตุขึ้นไป รวมตัวกันด้วยอัตราส่วนโดยมวลคงที่ 
และมีสมบัติแตกต่างจากสมบัติเดิมของธาตุที่เป็นองค์
ประกอบ 

2.สืบคน้ขอ้มลูและเปรยีบเทยีบสมบตัิ
ของธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ ธาตุกึ่ง-
โลหะและธาตุกัมมันตรังสีและ    
นำความรู้ไปใช้ประโยชน์        

- ธาตแุตล่ะชนดิมสีมบตับิางประการทีค่ลา้ยกนัและแตกตา่งกนั 
จึงสามารถจำแนกกลุ่มธาตุตามสมบัติของธาตุเป็นธาตุ
โลหะ  กึ่งโลหะ อโลหะ และธาตุกัมมันตรังสี 
- ในชีวิตประจำวันมีวัสด ุ อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ต่าง  ๆ  
ที่ผลติมาจากธาตแุละสารประกอบ จงึควรเลอืกใชใ้หถ้กูตอ้ง 
เหมาะสมปลอดภัย และยั่งยืน

3.ทดลองและอธิบายการหลักการ
แยกสารดว้ยวธิกีารกรอง  การตกผลกึ  
การสกดั  การกลัน่  และโครมาโทกราฟ ี
และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

- การกรอง   การตกผลกึ   การสกดั  การกลัน่และโครมาโทกราฟ ี 
เป็นวิธีการแยกสารที่มีหลักการแตกต่างกัน และสามา
รถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
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สาระที่ ๓   สารและสมบัติของสาร 
มาตรฐาน ว ๓.๒  เขา้ใจหลกัการและธรรมชาตขิองการเปลีย่นแปลงสถานะของสาร   การเกดิสารละลาย   การเกดิปฏกิริยิา 
มกีระบวนการสบืเสาะ หาความรูแ้ละจติวทิยาศาสตร ์สือ่สารสิง่ทีเ่รยีนรู ้และนำความรูไ้ปใชป้ระโยชน ์

ม.๓ - -

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ป. ๑ - -

ป.๒ - -

ป.๓ 1.ทดลองและอธบิายผลของการเปลีย่นแปลง 
ที่เกิดขึ้นกับวัสดุ เมื่อถูกแรงกระทำ 
หรือทำให้ร้อนขึ้นหรือทำให้เย็นลง    

- เมื่อมีแรงมากระทำ เช่น  การบีบ  บิด  ทุบ ดัด ดึง  
ตลอดจนการทำให้ร้อนขึ้นหรือทำให้เย็นลงจะทำให้วัสดุ
เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะหรือมีสมบัติแตกต่าง
ไปจากเดิม

2.อภิปรายประโยชน์และอันตรายที่
อาจเกิดขึ้น เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงของวัสดุ   

- การเปลี่ยนแปลงของวัสดุอาจนำมาใช้ประโยชน์หรือ
ทำให้เกิดอันตรายได้

ป.๔ - -

ป.๕ - -

ป.๖ 1.ทดลองและอธิบายสมบัติของสาร 
เมื่อสารเกดิการละลายและเปลีย่นสถานะ 

- เมื่อสารเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นสารละลายหรือ    
เปลีย่นสถานะ สารแตล่ะชนดิยงัคงแสดงสมบตัขิองสารเดมิ  

2.วิเคราะห์และอธิบายการเปลี่ยน
แปลงที่ทำให้เกิดสารใหม่และมีสมบัติ
เปลี่ยนแปลงไป     

-การเปลี่ยนแปลงทางเคมี หรือการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
ทำใหม้สีารใหมเ่กดิขึน้และสมบตัขิองสารจะเปลีย่นแปลง
ไปจากเดิม

3.อภิปรายการเปลี่ยนแปลงของ
สารที่ก่อให้เกิดผลต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม    

-การเปลี่ยนแปลงของสาร ทั้งการละลายการเปลี่ยน
สถานะและการเกิดสารใหม่ ต่างก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม

ม. ๑  ๑. ทดลองและอธบิายวธิเีตรยีม
สารละลายทีม่คีวามเขม้ขน้เปน็รอ้ยละ 
และอภิปรายการนำความรู้เกี่ยวกับ
สารละลายไปใช้ประโยชน์   

-     สารละลายประกอบด้วยตัวละลายและตัวทำละลาย  
สารละลายทีร่ะบคุวามเขม้ขน้เปน็รอ้ยละหมายถึงสารละลายที่
มีอัตราส่วนของปริมาณตัวละลาย  ละลายอยู่ในสาร
ละลายร้อยส่วน 
- ในชีวิตประจำวัน ได้มีการนำความรู้เรื่องสารละลาย
ไปใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร 
การแพทย์ และด้านอื่น ๆ

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
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๒. ทดลองและอธิบายการเปลี่ยน
แปลงสมบตั ิ  มวลและพลงังานของสาร 
เมื่อสารเปลี่ยนสถานะและเกิดการ
ละลาย 

-    เมื่อสารเกิดการเปลี่ยนสถานะและเกิดการละลาย  
มวลของสารจะไม่เปลี่ยนแปลง  แต่สมบัติทางกายภาพ
เปลี่ยนแปลง รวมทัง้มกีารถา่ยโอนพลงังานระหวา่งระบบ
กับสิ่งแวดล้อม

๓. ทดลองและอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อ
การเปลี่ยนสถานะ และการละลาย
ของสาร  

-   อุณหภูมิ ความดัน ชนิดของสารมีผลต่อการเปลี่ยน
สถานะ และการละลายของสาร

ม.๒  ๑. ทดลองและอธิบายการเปลี่ยน
แปลงสมบัติ มวล และพลังงานเมื่อ
สารเกิดปฏิกิริยาเคมี รวมทั้งอธิบาย
ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี   

-เมื่อสารเกิดปฏิกิริยาเคมีจะมีพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้อง 
ซึ่งอาจเปน็การดดูพลงังานความรอ้นหรอืคายพลงังานความรอ้น  
- อุณหภมู ิความเขม้ขน้ ธรรมชาตขิองสารและตวัเรง่ปฏกิริยิา 
มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร

๒. ทดลอง อธิบายและเขียนสมการ
เคมีของปฏิกิริยาของสารต่าง ๆ  
และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์    
   

- สมการเคมีใช้เขียนแสดงการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร 
ซึ่งมีทั้งสารตั้งต้นและสารผลิตภัณฑ์ 
- ปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับออกซิเจน โลหะกับน้ำ โลหะ
กับกรด กรดกับเบส และกรดกับคาร์บอเนตเป็นปฏิกิริยา
เคมีที่พบทั่วไป 
- การเลือกใช้วัสดุและสารรอบตัวในชีวิตประจำวันได้
อย่างเหมาะสมและปลอดภยัโดยคำนงึถงึปฏกิริยิาทีเ่กดิขึน้

๓.  สืบค้นข้อมูลและอภิปรายผลของ
สารเคมี ปฏิกิริยาเคมีต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม     

- สารเคมีและปฏิกิริยาเคม ีมีทั้งประโยชน์และโทษต่อสิ่ง
มีชีวิตและสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม  

๔.  สืบค้นข้อมูลและอธิบายการใช้
สารเคมีอย่างถูกต้อง ปลอดภัย      
วิธีป้องกันและแก้ไขอันตรายที่เกิดขึ้น
จากการใช้สารเคม ี          

- การใช้สารเคมีต้องมีความระมัดระวัง  ป้องกัน   ไม่ให้
เกิดอนัตรายตอ่ตนเองและผูอ้ืน่ โดยใชใ้หถ้กูตอ้ง ปลอดภยั
และคุ้มค่า 
- ผู้ใช้สารเคมีควรรู้จักสัญลักษณ์เตือนภัยบนฉลาก และรู้
วิธีการแก้ไข และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อได้รับ
อันตรายจากสารเคมี

ม.๓ - -

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
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สาระที่ ๔   แรงและการเคลื่อนที่ 
มาตรฐาน ว ๔. ๑   เข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และแรงนิวเคลียร ์มีกระบวนการสืบเสาะ
หาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและมีคุณธรรม    

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ป. ๑ 1.ทดลองและอธิบายการดึงหรือการ
ผลักวัตถุ      
   

-   การดงึและการผลกัวตัถ ุเปน็การออกแรงกระทำตอ่วตัถ ุ
ซึง่อาจทำใหว้ตัถเุคลือ่นทีห่รอืไมเ่คลือ่นที ่และเปลีย่นแปลง
รปูรา่งหรอือาจไมเ่ปลีย่นแปลงรปูรา่ง

ป.๒ 1.ทดลองและอธิบายแรงที่เกิดจาก
แม่เหล็ก         

-   แม่เหล็กมีแรงดึงดูดหรือผลักระหว่างแท่งแม่เหล็ก  
รอบแท่งแม่เหล็กมีสนามแม่เหล็กและสามารถดึงดูดวัตถุที่
ทำด้วยสารแม่เหล็ก

2.อธิบายการนำแมเ่หลก็มาใชป้ระโยชน ์            -   แม่เหล็กมีประโยชน์ในการทำของเล่น  ของใช้  และนำ
ไปแยกสารแมเ่หลก็ออกจากวตัถอุืน่ได้

3.ทดลองและอธิบายแรงไฟฟ้าที่เกิด
จากการถูวัตถุบางชนิด 

- เมื่อถวูตัถบุางชนดิแลว้นำเขา้ใกลก้นั  จะดงึดดูหรอืผลกักนัได ้ 
แรงทีเ่กดิขึน้นีเ้รยีกวา่แรงไฟฟา้ และวตัถนุัน้จะดงึดดูวตัถเุบา ๆ ได้

ป.๓ 1.ทดลองและอธบิายผลของการออกแรง
ที่กระทำต่อวัตถุ  

-   การออกแรงกระทำตอ่วตัถแุลว้ทำใหว้ตัถเุปลีย่นแปลง
การเคลื่อนที ่โดยวัตถุที่หยุดนิ่งจะเคลื่อนที่และวัตถุที่กำลัง
เคลื่อนทีจ่ะเคลือ่นทีเ่รว็ขึน้หรอืเคลือ่นทีช่า้ลงหรอืหยดุเคลือ่นที่
หรือเปลี่ยนทิศทาง

2.ทดลองการตกของวัตถุสู่พื้นโลก 
และอธิบายแรงที่โลกดึงดูดวัตถุ    

-   วตัถตุกสูพ่ืน้โลกเสมอเนือ่งจากแรงโนม้ถว่งหรอืแรงดงึดดู
ของโลกกระทำต่อวัตถุ  และแรงนี้คือน้ำหนักของวัตถุ

ป.๔ - -

ป.๕ 1.ทดลองและอธิบายการหาแรงลัพธ์
ของแรงสองแรง ซึ่งอยู่ในแนว
เดียวกันที่กระทำต่อวัตถุ       

-    แรงลัพธ์ของแรงสองแรงที่กระทำต่อวัตถุโดยแรงทั้ง
สองอยู่ในแนวเดียวกันเท่ากับผลรวมของแรงทั้งสองนั้น

2.ทดลองและอธิบายความดันอากาศ  -   อากาศมีแรงกระทำต่อวัตถุ แรงที่อากาศกระทำตั้งฉาก
ต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ เรียกว่าความดันอากาศ 

3.ทดลองและอธิบายความดันของ
ของเหลว  

-   ของเหลวมแีรงกระทำตอ่วตัถทุกุทศิทาง  แรงทีข่องเหลว
กระทำตัง้ฉากตอ่หนึง่หนว่ยพืน้ที ่เรยีกวา่ ความดนัของของ
เหลว ซึง่มคีวามสมัพนัธก์บัความลกึ

4.ทดลองและอธิบายแรงพยุงของ
ของเหลว การลอยตัว และการจม
ของวัตถุ  

-   ของเหลวมแีรงพยงุกระทำตอ่วตัถทุีล่อยหรอืจมในของเหลว  
การจมหรือการลอยตัวของวัตถุขึ้นอยู่กับน้ำหนักของวัตถุ 
และแรงพยุงของของเหลวนั้น

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
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ป.๖ - -

ม. ๑ 1.สบืคน้ขอ้มลู และอธบิายปรมิาณสเกลาร ์
ปริมาณเวกเตอร์  

- ปริมาณทางกายภาพแบ่งเป็นปริมาณสเกลาร์และ
ปริมาณเวกเตอร์ ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่มีแต่ขนาด 
ปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทาง

2.ทดลองและอธบิายระยะทาง การกระจดั 
อัตราเร็วและความเร็ว ในการเคลื่อน
ที่ของวัตถุ 

- การเคลื่อนที่ของวัตถุเกี่ยวข้องกับระยะทาง การกระจัด 
อัตราเร็ว ความเร็ว    ระยะทาง คือ  ความยาวที่วัด  
ตามแนวทางการเคลื่อนที่ของวัตถุจากตำแหน่งเริ่มต้นไป
ยังตำแหนง่สดุทา้ย  การกระจดั คอื  เวกเตอรท์ีช่ีต้ำแหนง่
สุดท้ายของวัตถุเทียบกับตำแหน่งเริ่มต้น  อัตราเร็ว คือ 
ระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ในหนึ่งหน่วยเวลา  ความเร็ว 
คือ การกระจัดของวัตถุในหนึ่งหน่วยเวลา

ม.๒  ๑.  ทดลองและอธบิายการหาแรงลพัธ์
ของแรงหลายแรงในระนาบเดียวกันที่
กระทำต่อวัตถ ุ  

- แรงเป็นปริมาณเวกเตอร์  เมื่อมีแรงหลายแรงในระนาบ
เดียวกันกระทำต่อวัตถุเดียวกัน สามารถหาแรงลัพธ์ได้โดย
ใช้หลักการรวมเวกเตอร ์  
                             

๒.  อธิบายแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุที่
หยุดนิ่งหรือวัตถุเคลื่อนที่ด้วย
ความเร็วคงตัว   

- เมื่อแรงลัพธ์มีค่าเป็นศูนย์กระทำต่อวัตถุที่หยุดนิ่ง วัตถุ
นั้นกจ็ะหยดุนิง่ตลอดไป แตถ่า้วตัถเุคลือ่นทีด่ว้ยความเรว็คงตวั 
ก็จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวตลอดไป

ม.๓ 1.อธิบายความเร่งและผลของแรง
ลัพธ์ที่ทำต่อวัตถุ 

- วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่เปลี่ยนแปลง เป็นการ
เคลื่อนทีด่ว้ยความเรง่ เมือ่แรงลพัธม์คีา่ไมเ่ทา่กบัศนูยก์ระทำ
ต่อวัตถวุตัถจุะเคลือ่นทีด่ว้ยความเรง่ซึง่มทีศิทางเดยีวกบัแรงลพัธ์

2.ทดลองและอธิบายแรงกิริยาและ
แรงปฏิกิริยาระหวา่งวตัถ ุ และนำความรู้
ไปใชป้ระโยชน ์   

- ทุกแรงกิริยาจะมีแรงปฏิกิริยาโต้ตอบด้วยขนาดของแรง
เท่ากัน แต่มีทิศทางตรงข้าม 
- การนำความรู้เรื่องแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาไปใช้
อธิบาย เช่น การชักเย่อ การจุดบั้งไฟ

3.ทดลองและอธิบายแรงพยุงของ
ของเหลวที่กระทำต่อวัตถุ

-   แรงพยุง คือ แรงที่ของเหลวกระทำต่อวัตถุมีค่าเท่ากับ
น้ำหนักของของเหลวที่มีปริมาตรเท่ากับส่วนที่จมของวัตถุ 
-  ของเหลวที่มีความหนาแน่นมากจะมีแรงพยุงมาก 
-  วัตถุที่ลอยได้ในของเหลวจะมีความหนาแน่นน้อยกว่า
ความหนาแน่นของของเหลว

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
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สาระที่ ๔   แรงและการเคลื่อนที่ 
มาตรฐาน ว ๔.๒   เข้าใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุในธรรมชาต ิมีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
และจิตวิทยาศาสตร์   สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ป. ๑ - -

ป.๒ - -

ป.๓ - -

ป.๔ - -

ป.๕ 1.ทดลองและอธิบาย แรงเสียดทาน
และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์        

- แรงเสยีดทานเปน็แรงตา้นการเคลือ่นทีข่องวตัถ ุแรงเสยีดทาน 
มีประโยชน์ เช่นในการเดินต้องอาศัยแรงเสียดทาน

ป.๖ - -

ม. ๑ - -

ม.๒ - -

ม.๓  ๑.  ทดลองและอธิบายความแตก
ต่างระหว่างแรงเสียดทานสถิตกับแรง
เสียดทานจลน์ และนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

- แรงเสียดทานสถิตเป็นแรงเสียดทานที่กระทำต่อวัตถุ
ขณะหยุดนิ่ง  ส่วนแรงเสียดทานจลน์เป็นแรงเสียดทานที่
กระทำต่อวัตถุขณะเคลื่อนที ่
- การเพิม่แรงเสยีดทาน เชน่ การออกแบบพืน้รองเทา้เพือ่กนัลืน่ 
- การลดแรงเสยีดทาน เชน่ การใชน้ำ้มนัหลอ่ลืน่ทีจ่ดุหมนุ

๒. ทดลองและวเิคราะหโ์มเมนตข์องแรง 
และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์  

- เมื่อมีแรงที่กระทำต่อวัตถุ แล้วทำให้เกิดโมเมนต์ของแรง
รอบจุดหมุน  วัตถุจะเปลี่ยนสภาพการหมุน 
- การวเิคราะหโ์มเมนตข์องแรงในสถานการณต์า่ง ๆ

๓. อภปิรายผลการสบืคน้และประโยชน์
เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 
แบบวงกลม และแบบฮารม์อนกิอยา่งงา่ย

- การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์สามารถนำไปใช้ประโยชน ์
เช่น การเล่นเทนนิส บาสเกตบอล 
- การเคลื่อนที่แบบวงกลมสามารถนำไปใช้ประโยชน ์เช่น 
การวิ่งทางโค้งของรถยนต์ให้ปลอดภัย 
- การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ในการสร้างนาฬิกาแบบลูกตุ้ม

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
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สาระที่ ๕   พลังงาน 
มาตรฐาน ว ๕. ๑     เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดำรงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสารและพลังงาน  ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม มีกระบวน การสืบเสาะหาความรู้  
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้  ไปใช้ประโยชน ์ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ป. ๑ - -

ป.๒ 1.ทดลองและอธิบายได้ว่าไฟฟ้าเป็น
พลังงาน     

- ไฟฟ้าจากเซลล์ไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่ สามารถทำงานได้ 
ไฟฟ้าจึงเป็นพลังงาน

2.สำรวจและยกตัวอย่างเครื่องใช้
ไฟฟ้าในบ้านที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้า
เป็นพลังงานอื่น 

- พลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นพลังงานอื่นได ้ซึ่งตรวจสอบได้
จากเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน เช่น   พัดลม  หม้อหุงข้าวไฟฟ้า

ป.๓ 1.บอกแหล่งพลังงานธรรมชาติที่ใช้
ผลิตไฟฟ้า    

- การผลิตไฟฟ้าใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานธรรมชาติ   
ซึ่งบางแหล่งเป็นแหล่งพลังงานที่มีจำกัด เช่น น้ำมัน แก๊ส
ธรรมชาติ บางแหล่งเป็นแหล่งพลังงานที่หมุนเวียน เช่น  
น้ำ ลม

๒. อธิบายความสำคัญของพลังงาน
ไฟฟ้าและ เสนอวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่าง
ประหยัดและปลอดภัย 

- พลังงานไฟฟ้ามีความสำคัญต่อชีวิตประจำวัน เช่น เป็น
แหล่งกำเนิดแสงสว่าง จึงต้องใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด  เช่น  
ปิดไฟเมื่อไม่ใช้งาน รวมทั้งใชไ้ฟฟา้อยา่งปลอดภยั เชน่  
เลอืกใชอ้ปุกรณต์า่ง ๆ ที่มีมาตรฐาน

ป.๔ 1. ทดลองและอธิบายการเคลื่อนที่
ของแสงจากแหล่งกำเนิด 

- แสงเคลื่อนที่จากแหล่งกำเนิดทุกทิศทาง และเคลื่อนที่
เป็นแนวตรง

2.ทดลองและอธิบายการสะท้อนข
องแสงที่ตกกระทบวัตถุ 

- แสงตกกระทบวัตถุจะเกิดการสะท้อนของแสงโดยมี  
มุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อน

3.ทดลองและจำแนกวัตถุตาม
ลักษณะการมองเห็นจากแหล่งกำเนิด
แสง 

- เมื่อแสงกระทบวัตถุต่างกัน จะผ่านวัตถุแต่ละชนิดได้ต่าง
กัน ทำให้จำแนกวัตถุออกเป็นตัวกลางโปร่งใส ตัวกลาง
โปร่งแสงและวัตถุทึบแสง

4.ทดลองและอธิบายการหักเหของ
แสงเมื่อผ่านตัวกลางโปร่งใสสองชนิด 

- เมือ่แสงเคลือ่นทีผ่า่นตวักลางทีต่า่งชนดิกนัทศิทางการเคลือ่นที่
ของแสงเปลี่ยน เรียกการหักเหของแสง

5.ทดลองและอธิบายการเปลี่ยนแสง
เป็นพลังงานไฟฟ้าและนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

- เซลล์สุริยะเป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานแสงเป็น
พลังงานไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าหลายชนิดมีเซลลส์รุยิะเปน็
สว่นประกอบ เชน่ เครือ่งคดิเลข

6.ทดลองและอธิบายแสงขาว
ประกอบด้วยแสงสีต่าง ๆ และนำ
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

- แสงขาวผ่านปริซึมจะเกิดการกระจายของแสงเป็นแสง
สีต่าง ๆ  นำไปใชอ้ธบิายปรากฏการณธ์รรมชาต ิเชน่ การเกดิสรีุง้

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
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ป.๕ 1.ทดลองและอธิบายการเกิดเสียง
และการเคลื่อนที่ของเสียง 

- เสียงเกิดจากการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียงและเสียง
เคลื่อนที่จากแหล่งกำเนิดเสียงทุกทิศทางโดยอาศัย
ตัวกลาง

2.ทดลองและอธิบายการเกิดเสียงสูง 
เสียงต่ำ      

- แหล่งกำเนิดเสียงสั่นด้วยความถี่ต่ำจะเกิดเสียงต่ำ แต่ถ้า
สั่นด้วยความถี่สูงจะเกิดเสียงสูง  

3.ทดลองและอธบิายเสยีงดงั เสยีงคอ่ย               - แหลง่กำเนดิเสยีงสัน่ดว้ยพลงังานมากจะทำใหเ้กดิเสยีงดงั 
แต่ถา้แหลง่กำเนดิเสยีงสัน่ดว้ยพลงังานนอ้ยจะเกดิเสยีงคอ่ย

๔.  สำรวจและอภิปรายอันตรายที่
เกิดขึ้นเมื่อฟังเสียงดังมาก ๆ  

- เสียงดังมาก   ๆ จะเป็นอันตรายต่อการได้ยิน และเสียง
ที่ก่อให้เกิดความรำคาญ เรียกว่ามลพิษทางเสียง

ป.๖ 1.ทดลองและอธิบายการต่อวงจร
ไฟฟ้าอย่างง่าย  

- วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายประกอบด้วย แหล่งกำเนิดไฟฟ้า 
อุปกรณ์ไฟฟ้า 

2.ทดลองและอธิบายตัวนำไฟฟ้าและ
ฉนวนไฟฟ้า 

- วัสดุทีก่ระแสไฟฟา้ผา่นไดเ้ปน็ตวันำไฟฟา้ ถา้กระแสไฟฟา้
ผ่านไม่ได้เป็นฉนวนไฟฟ้า

3.ทดลองและอธิบายการต่อเซลล์
ไฟฟ้าแบบอนุกรม และนำความรู้
ไปใช้ประโยชน์            

- เซลล์ไฟฟ้าหลายเซลล์ต่อเรียงกัน โดยขั้วบวกของเซลล์
ไฟฟ้าเซลล์หนึ่งต่อกับขั้วลบของอีกเซลล์หนึ่งเป็นการต่อ
แบบอนุกรม ทำให้มีกระแสไฟฟ้าผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้า   
ในวงจรเพิ่มขึ้น 
-การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมสามารถนำไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจำวัน เช่น  การต่อเซลล์ไฟฟ้าในไฟฉาย

4. ทดลองและอธิบายการต่อหลอด
ไฟฟ้าทั้งแบบอนุกรม  แบบขนาน  
และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์   

- การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรม  จะมีกระแสไฟฟ้า
ปริมาณเดียวกันผ่านหลอดไฟฟ้าแต่ละหลอด  
- การต่อหลอดไฟฟ้าแบบขนาน กระแสไฟฟ้าจะแยกผ่าน
หลอดไฟฟ้าแต่ละหลอด  สามารถนำไปใช้ประโยชน ์เช่น 
การต่อหลอดไฟฟ้าหลายดวงในบ้าน

5.ทดลองและอธิบายการเกิดสนาม
แม่เหลก็รอบสายไฟทีม่กีระแสไฟฟา้ผา่น 
และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์  

- สายไฟทีม่กีระแสไฟฟา้ผา่นจะเกดิสนามแมเ่หลก็ รอบสายไฟ 
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ เช่น การทำแม่เหล็กไฟฟ้า 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
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ม. ๑ 1.ทดลองและอธิบายอุณหภูมิและ
การวัดอุณหภูมิ 

-การวัดอุณหภูมิเป็นการวัดระดับความร้อนของสาร    
สามารถวัดด้วยเทอร์มอมิเตอร์

2.สังเกตและอธิบายการถ่ายโอน
ความรอ้น และนำความรูไ้ปใชป้ระโยชน ์ 

- การถ่ายโอนความร้อนมีสามวิธี คือ การนำความร้อน 
การพาความร้อนและการแผ่รังสีความร้อน 
- การนำความรอ้น เปน็การถา่ยโอนความรอ้นโดยการสัน่
ของโมเลกลุ 
- การพาความรอ้น เปน็การถา่ยโอนความรอ้นโดยโมเลกลุ
ของสารเคลื่อนที่ไปด้วย 
- การแผ่รังสีความร้อน เป็นการถ่ายโอนความร้อนจาก
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
- การนำความรู้เรื่องการถ่ายโอนความร้อนไปใช้ประโยชน์

3.อธบิายการดดูกลนื การคายความรอ้น 
โดยการแผ่รังสี และนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์       

- วัตถุที่แตกต่างกันมีสมบัติในการดูดกลืนความร้อนและ
คายความร้อนได้ต่างกัน 
- การนำความรู้เรื่องการดูดกลืนความร้อนและการคาย 
ความร้อนไปใช้ประโยชน ์

4.อธิบายสมดุลความร้อนและผลของ
ความร้อนต่อการขยายตัวของสาร 
และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

- เมื่อวตัถสุองสิง่อยูใ่นสมดลุความรอ้น วตัถทุัง้สองมอีณุหภมูเิทา่กนั 
- การขยายตัวของวัตถุเป็นผลจากความร้อนที่วัตถุได้รับ
เพิ่มขึ้น 
- การนำความรูเ้รือ่งการขยายตวัของวตัถเุมือ่ไดร้บัความรอ้น
ไปใช้ประโยชน์

ม.๒ 1. ทดลองและอธิบายการสะท้อน
ของแสง การหักเหของแสง และ
นำความรู้ไปใช้ประโยชน์        

- เมื่อแสงตกกระทบผิววัตถุหรือตัวกลางอีก ตัวกลางหนึ่ง 
แสงจะเปลีย่นทศิทางการเคลือ่นทีโ่ดยการสะทอ้นของแสง 
หรือการหักเหของแสง 
- การนำความรู้เกี่ยวกับการสะท้อนของแสง และการ
หักเหของแสงไปใช้อธิบายแว่นตา ทัศนอุปกรณ์  กระจก   
เส้นใยนำแสง

2.อธบิายผลของความสวา่งทีม่ตีอ่
มนษุยแ์ละสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ 

- นัยน์ตาของคนเราเป็นอวัยวะใช้มองดูสิ่งต่างๆ นัยน์ตา
มีองค์ประกอบสำคัญหลายอย่าง 
- ความสว่างมีผลต่อนัยน์ตามนุษย์ จึงมีการนำความรู้เกี่ยว
กับความสว่างมาช่วยในการจัดความสว่างให้เหมาะสมกับ
การทำงาน 
-  ออกแบบวธิกีารตรวจสอบวา่ความสวา่งมผีลตอ่สิง่มชีวีติอืน่

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
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3.ทดลองและอธบิายการดดูกลนืแสงส ี 
การมองเห็นสีของวัตถุ และนำความรู้
ไปใช้ประโยชน์ 

- เมื่อแสงตกกระทบวัตถุ วัตถุจะดูดกลืนแสงสีบางสีไว้ 
และสะทอ้นแสงสทีีเ่หลอืออกมาทำใหเ้รามองเหน็วตัถเุปน็สตีา่ง ๆ  
- การนำความรู้เกี่ยวกับการดูดกลืนแสงสีการมองเห็นสี
ของวตัถไุปใชป้ระโยชนใ์นการถา่ยรปูและในการแสดง

ม.๓ 1.อธิบายงาน พลังงานจลน ์พลังงาน
ศักย์โน้มถ่วง กฎการอนุรักษ์พลังงาน 
และความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ
เหล่านี ้รวมทัง้นำความรูไ้ปใชป้ระโยชน ์  

- การใหง้านแกว่ตัถเุปน็การถา่ยโอนพลงังานใหว้ตัถ ุพลงังานนี้
เป็นพลงังานกลซึง่ประกอบดว้ยพลงังานศกัยแ์ละพลงังานจลน ์ 
พลังงานจลน์เป็นพลังงานของวัตถุขณะวัตถุเคลื่อนที ่  
ส่วนพลังงานศักย์โน้มถ่วงของวัตถุเป็นพลังงานของวัตถุที่
อยู่สูงจากพื้นโลก 
- กฎการอนุรักษ์พลังงานกล่าวว่า พลังงานรวมของวัตถุไม่
สูญหาย แตส่ามารถเปลีย่นจากรปูหนึง่ไปเปน็อกีรปูหนึง่ได ้
- การนำกฎการอนรุกัษพ์ลงังานไปใชป้ระโยชนใ์นการอธบิาย
ปรากฏการณ์ เช่น พลังงานน้ำเหนือเขื่อนเปลีย่นรปูจาก  
พลงังานศกัยโ์นม้ถว่งเปน็พลงังานจลน,์ ปัน้จัน่ตอกเสาเขม็

2.ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์
ระหวา่งความตา่งศกัย ์กระแสไฟฟา้ 
ความตา้นทาน และนำความรูไ้ปใชป้ระโยชน ์ 

- ความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้าและความต้านทานมีความ
สัมพันธ์กันตามกฎของโอห์ม 
 - การนำกฎของโอหม์ไปใชว้เิคราะหว์งจรไฟฟา้อยา่งงา่ย

3. คำนวณพลังงานไฟฟ้าของเครื่อง
ใช้ไฟฟา้ และนำความรูไ้ปใชป้ระโยชน ์ 

- การคำนวณพลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นส่วน
หนึ่งของการคดิคา่ไฟฟา้และเปน็แนวทางในการประหยดัพลงังาน
ไฟฟ้าในบ้าน

4. สังเกตและอภิปรายการต่อวงจร
ไฟฟ้าในบ้านอย่างถูกต้องปลอดภัย 
และประหยัด 

- การต่อวงจรไฟฟ้าในบ้านต้องออกแบบวงจร ติดตั้ง
เครื่องใชไ้ฟฟา้ อปุกรณไ์ฟฟา้อยา่งถกูตอ้ง โดยการตอ่สวติช์
แบบอนุกรม  ต่อเต้ารับแบบขนาน และเพื่อความ
ปลอดภัยต้องต่อสายดินและฟิวส์  รวมทั้งต้องคำนึงถึง 
การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด

5. อธิบายตัวต้านทาน ไดโอด 
ทรานซิสเตอร์ และทดลองต่อวงจร
อิเล็กทรอนกิสเ์บือ้งตน้ทีม่ทีรานซสิเตอร ์  

- ชิ้นสว่นอเิลก็ทรอนกิส ์เชน่ ตวัตา้นทาน ไดโอด ทรานซสิเตอร ์
มสีมบตัทิางไฟฟา้แตกตา่งกนัตวัตา้นทานทำหนา้ทีจ่ำกดักระแสไฟฟา้
ในวงจร ไดโอดมีสมบัติให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้ทิศทางเดยีว
และทรานซสิเตอรท์ำหนา้ทีเ่ปน็สวติซป์ดิ-เปดิวงจร 
- การประกอบวงจรอเิลก็ทรอนกิสเ์บือ้งตน้ทีม่ทีรานซสิเตอร ์ ๑ ตวั
ทำหนา้ทีเ่ปน็สวติซ์

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
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สาระที่ ๖    กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
มาตรฐาน ว ๖. ๑       เขา้ใจกระบวนการตา่ง ๆ   ทีเ่กดิขึน้บนผวิโลกและภายในโลก ความสมัพนัธข์องกระบวนการ

ตา่ง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก มีกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ป. ๑ 1.สำรวจ ทดลองและอธบิายองคป์ระกอบ
และสมบตัทิางกายภาพของดนิในทอ้งถิน่            

- ดินประกอบด้วย เศษหิน  ซากพืช ซากสัตว์ โดยมีน้ำ
และอากาศแทรกอยู่ในช่องว่างของเม็ดดิน 
-  ดินในแต่ละท้องถิ่นมีสมบัติทางกายภาพแตกต่างกันใน
ด้านของสี  เนื้อดิน การอุ้มน้ำและการจับตัวของดิน

ป.๒  ๑. สำรวจและจำแนกประเภทของดนิ
โดยใช้สมบัติทางกายภาพเป็นเกณฑ์ 
และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์  

- ดินจำแนกออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ ดินร่วน  ดิน
เหนยีวและดนิทราย  ตามลกัษณะทีแ่ตกตา่งกนัในดา้นของส ี
เนื้อดิน การอุ้มน้ำและการจับตัวของดิน ซึ่งนำไปใช้ประ-
โยชน์ได้แตกต่างกันตามสมบัติของดิน

ป.๓  ๑. สำรวจและอธบิายสมบตัทิาง  
กายภาพของน้ำจากแหล่งน้ำในทอ้งถิน่ 
และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

-   น้ำพบได้ทั้งที่เป็นของเหลว ของแข็งและแก๊ส น้ำ
ละลายสารบางอยา่งได ้นำ้เปลีย่นแปลงรปูรา่งตามภาชนะทีบ่รรจ ุ
และรักษาระดับในแนวราบ 
- คุณภาพของนำ้พจิารณาจาก  ส ี กลิน่  ความโปรง่ใสของนำ้ 
- นำ้เปน็ทรพัยากรธรรมชาตทิีม่คีวามจำเปน็ตอ่ชวีติ ทัง้ในการบรโิภค 
อปุโภค จงึตอ้งใชอ้ยา่งประหยดั

๒.  สืบค้นข้อมูลและอภิปรายส่วน
ประกอบของอากาศและความสำคัญ
ของอากาศ  

- อากาศประกอบด้วย แก๊สไนโตรเจน  แก๊สออกซิเจน 
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และ แก๊ส อื่น ๆ รวมทั้งไอน้ำ 
และฝุ่นละออง 
-อากาศมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต  สิ่งมีชีวิตทุกชนิด
ต้องใช้อากาศในการหายใจ และอากาศยังมีประโยชน์ใน
ด้านอื่นๆ อีกมากมาย

๓.  ทดลองอธบิายการเคลือ่นทีข่องอากาศ  
ที่มีผลจากความแตกต่างของอุณหภูมิ 

- อากาศจะเคลื่อนจากบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำไปยังบริเวณ
ที่มีอุณหภมูสิงูกวา่ โดยอากาศทีเ่คลือ่นทีใ่นแนวราบทำใหเ้กดิลม

ป.๔ ๑. สำรวจและอธิบายการเกิดดิน - ดินเกิดจากหินที่ผุพังผสมกับซากพืช ซากสัตว์ 

๒. ระบุชนิดและสมบัติของดินที่ใช้
ปลูกพืชในท้องถิ่น  

-  ดินมสีว่นประกอบของเศษหนิ อนิทรยีวตัถ ุนำ้ และอากาศ
ในสัดสว่นทีแ่ตกตา่งกนัทำใหเ้กดิดนิหลายชนดิ  พชืแตล่ะชนดิ
เจริญเติบโตได้ดีในดินที่แตกต่างกัน  ดังนั้นการปลูกพืชจึง
ควรเลือกใช้ดินให้เหมาะสม

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
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ป.๕  ๑. สำรวจ ทดลองและอธิบายการ
เกิดเมฆ  หมอก นำ้คา้ง ฝน และลกูเหบ็  

-  ไอน้ำในอากาศที่ควบแน่นเป็นละอองน้ำเล็ก ๆ ทำให้
เกิดหมอกและเมฆละอองน้ำเล็ก ๆที่รวมกันเป็นหยดน้ำ
จะทำให้เกิดน้ำค้างและฝน 
-  หยดน้ำที่กลายเป็นน้ำแข็งแล้วถูกพายุพัดวนในเมฆ
ระดับสูงจนเป็นก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่ขึ้นแล้วตกลงมา
ทำให้เกิดลูกเห็บ

๒. ทดลองและอธบิายการเกดิวฏัจกัรนำ้ - วัฏจักรน้ำเกิดจากการหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องระหว่างน้ำ
บริเวณผิวโลกกับน้ำในบรรยากาศ

๓. ออกแบบและสรา้งเครือ่งมอือยา่งงา่ย
ในการวัดอุณหภูมิ  ความชื้น  และ 
ความกดอากาศ   

 -  อุณหภูมิ ความชื้น ความกดอากาศ มีการเปลี่ยนแปลง 
ซึ่งสามารถตรวจสอบโดยใช้เครื่องมืออย่างง่ายได้

๔. ทดลองและอธิบายการเกิดลมและ
นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิต
ประจำวัน 

- การเกดิลมเกดิจากการเคลือ่นทีข่องอากาศตามแนวพืน้ราบ 
อากาศบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง  มวลอากาศจะขยายตัวลอย
ตัวสูงขึ้น ส่วนอากาศบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำ มวลอากาศ
จะจมตัวลงและเคลื่อนที่ไปแทนที่  
- พลังงานจากลมนำไปใช้ประโยชน์ได้มากมายในด้านการ
ผลิตกระแสไฟฟ้าและการทำกังหันลม

ป.๖  ๑. อธิบาย จำแนกประเภทของหิน 
โดยใช้ลักษณะของหิน สมบัติของหิน
เป็นเกณฑแ์ละนำความรูไ้ปใชป้ระโยชน ์

-  หินแต่ละชนิดมีลักษณะแตกต่างกัน จำแนกตาม
ลักษณะที่สังเกตได้เป็นเกณฑ์ เช่น สี     เนื้อหิน ความแข็ง   
ความหนาแน่น 
- นักธรณวีทิยาจำแนกหนิตามลกัษณะการเกดิ   ไดส้ามประเภท 
คือ หินอัคนี  หินตะกอน  และหินแปร  
- ลกัษณะหนิและสมบตัขิองหนิทีแ่ตกตา่งกนั นำมาใชใ้หเ้หมาะ
กบังานทัง้ในดา้นกอ่สรา้งดา้นอตุสาหกรรมและอืน่ ๆ

๒. สำรวจและอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงของหิน

-    การเปลีย่นแปลงของหนิในธรรมชาตโิดยการผพุงัอยูก่บัที ่
การกรอ่น ทำใหห้นิมขีนาดเลก็ลง  จนเปน็สว่นประกอบของดนิ

๓. สืบค้นและอธิบายธรณีพิบัติภัยที่
มีผลต่อมนุษย์และสภาพแวดล้อม
ในท้องถิ่น            

- มนุษย์ควรเรียนรู้และปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากธรณี
พิบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นในท้องถิ่นได้แก่ น้ำป่าไหลหลาก 
น้ำท่วม แผ่นดินถล่ม แผ่นดินไหว      สึนามิและอื่นๆ  

ม. ๑ 1. สืบค้นและอธิบายองค์ประกอบ
และการ  แบ่งชั้นบรรยากาศที่
ปกคลุมผิวโลก  

- บรรยากาศของโลกประกอบด้วยส่วนผสมของแก๊สต่าง ๆ  
ที่อยู่รอบโลกสูงขึ้นไปจากพื้นผิวโลกหลายกิโลเมตร 
- บรรยากาศแบ่งเป็นชั้นตามอุณหภูมิและการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตามความสูงจากพื้นดิน

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง
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2.ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์
ระหวา่ง อณุหภมู ิความชืน้และความกด-
อากาศที่มีผลต่อปรากฏการณ์ทาง
ลมฟ้าอากาศ

-    อุณหภูมิ   ความชื้นและความกดอากาศ มีผลต่อ
ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ 

3.สังเกต วิเคราะห์และ อภิปรายการ
เกิดปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศที่
มีผลต่อมนุษย์ 

- ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ ได้แก่ การเกิดเมฆ   ฝน 
พายุฟ้าคะนอง  พายุหมุนเขตร้อน ลมมรสุมฯลฯ

๔.  สบืคน้น วเิคราะห ์และแปลความหมาย
ขอ้มลูจากการพยากรณ์อากาศ 

- การพยากรณ์อากาศอาศัยข้อมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิ  
ความกดอากาศ   ความชื้น ปริมาณเมฆ ปริมาณน้ำฝน
และนำมาแปลความหมายเพื่อใช้ในการทำนายสภาพ
อากาศ

๕. สืบค้น วิเคราะห์ และอธิบายผล
ของลมฟ้าอากาศต่อการดำรงชีวิต
ของสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม 

- สภาพลมฟ้าอากาศที่เปลี่ยนแปลงบนโลกทำให้เกิดพายุ   
ปรากฏการณเ์อลนโิญ  ลานญีา ซึง่สง่ผลตอ่การดำรงชวีติ
ของมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม  

๖. สืบค้น วิเคราะห์ และอธิบาย
ปัจจัยทางธรรมชาติและการกระทำ
ของมนษุยท์ีม่ผีลตอ่การเปลีย่นแปลง
อุณหภูมิของโลก รูโหว่โอโซน และ
ฝนกรด 

- ปัจจัยทางธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์ เช่น
ภูเขาไฟระเบิด  การตัดไม้ทำลายป่า  การเผาไหม้ของ
เครื่องยนต์และการปล่อยแก๊สเรือนกระจก มีผลทำให้เกิด
ภาวะโลกร้อน รูโหว่ของชั้นโอโซน และฝนกรด 
- ภาวะโลกรอ้นคอืปรากฏการณท์ีอ่ณุหภมูเิฉลีย่ของโลกสงูขึน้

๗. สบืคน้ วเิคราะหแ์ละอธบิายผลของ
ภาวะโลกรอ้น รโูหวโ่อโซน และฝนกรด 
ที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

- ภาวะโลกร้อนทำให้เกิดการละลายของธารน้ำแข็ง   
ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น  การกัดเซาะชายฝั่งเพิ่มขึ้น น้ำท่วม 
ไฟปา่ สง่ผลใหส้ิง่มชีวีติบางชนดิสญูพนัธุแ์ละทำใหส้ิง่แวดลอ้ม
เปลี่ยนแปลงไป  
- รูโหว่โอโซน และฝนกรดมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่ง
มีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

ม.๒  ๑.  สำรวจ ทดลองและอธบิาย
ลกัษณะของชัน้หนา้ตดัดนิ สมบตัขิองดนิ 
และกระบวนการเกดิดนิ  

- ดินมีลักษณะและสมบัติแตกต่างกันตามวัตถุต้นกำเนิด
ดิน ลักษณะภูมิอากาศ  ลักษณะภูมิประเทศ พืชพรรณ   
สิ่งมชีวีติ และระยะเวลาในการเกดิดนิ และตรวจสอบสมบตัิ
บางประการของดิน 
- ชั้นหน้าตัดดินแต่ละชั้นและแต่ละพื้นที่มีลักษณะ สมบัติ 
และองค์ประกอบแตกต่างกัน

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
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๒. สำรวจ วเิคราะหแ์ละอธบิาย    
การใช้ประโยชน์และการปรับปรุง 
คุณภาพของดิน 

- ดินในแต่ละท้องถิ่นมีลักษณะและสมบัติต่างกันตาม
สภาพของดิน จึงนำไปใช้ประโยชน์ต่างกัน 
- การปรับปรุงคุณภาพดินขึ้นอยู่กับสภาพของดินเพื่อทำให้
ดินมีความเหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์

๓. ทดลองเลยีนแบบเพือ่อธบิาย
กระบวนการเกดิ  และลกัษณะองคป์ระ
กอบของหนิ  

- กระบวนการเปลีย่นแปลงทางธรณวีทิยาทัง้บนและใตพ้ืน้ผวิโลก 
ทำใหเ้กดิหนิทีม่ลีกัษณะองคป์ระกอบแตกตา่งกนัทัง้ทางดา้น
กายภาพ และทางเคมี

๔. ทดสอบ และสังเกตองค์ประกอบ
และสมบัติของหิน เพื่อจำแนก
ประเภทของหิน และนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

- หินแบ่งเป็น หินอัคน ีหินแปรและหินตะกอนหินแต่ละ
ประเภทมคีวามสมัพนัธก์นั และนำไปใชป้ระโยชนใ์นทาง 
อุตสาหกรรม  การก่อสร้างและอื่น ๆ

๕.  ตรวจสอบและอธิบาย ลักษณะ
ทางกายภาพของแร่ และการนำไปใช้
ประโยชน์  

- เมื่อสภาวะแวดล้อมธรรมชาติที่อยู่ภายใต้อุณหภูมิและ
ความดันที่เหมาะสม ธาตุและสารประกอบจะตกผลกึเปน็
แรท่ีม่ลีกัษณะและสมบตัติา่งกนั ซึง่ตอ้งใชว้ธิตีรวจสอบสมบตัิ
แตล่ะอยา่งแตกตา่งกนัไป 
- แร่ที่สำรวจพบในประเทศไทยมีหลายชนิด แต่ละชนิด
ตรวจสอบทางกายภาพได้จากรูปผลึก ความถ่วงจำเพาะ   
ความแข็ง   ความวาว   แนวแตกเรียบ สีและสีผงของแร่
และนำไปใช้ประโยชน์ต่างกันเช่นใช้ทำเครื่องประดับ    
ใช้ในด้านอุตสาหกรรม

๖. สบืคน้และอธบิายกระบวนการเกดิ  
ลักษณะและสมบัติของปิโตรเลียม 
ถ่านหิน หินน้ำมัน และการนำไปใช้
ประโยชน์   

-    ปโิตรเลยีม ถา่นหนิ หนินำ้มนั เปน็เชือ้เพลงิธรรมชาต ิ
ที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา ซึ่ง 
แตล่ะชนดิจะมลีกัษณะ สมบตัแิละวธิกีารนำไปใชป้ระโยชน์
แตกต่างกัน

7. สำรวจและอธบิายลกัษณะแหลง่นำ้
ธรรมชาต ิ  การใชป้ระโยชนแ์ละการอนรุกัษ์
แหล่งน้ำในท้องถิ่น 

- แหล่งน้ำบนโลก มีทั้งน้ำจืด น้ำเค็ม โดย แหล่งน้ำจืดมีอยู่
ทั้งบนดิน  ใต้ดิน และในบรรยากาศ 
- การใช้ประโยชน์ของแหล่งน้ำ ต้องมีการวางแผนการใช้  
การอนุรักษ์  การป้องกัน      การแก้ไข และผลกระทบ 
ด้วยวิธีการที่เหมาะสม

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
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สาระที่ ๗   ดาราศาสตร์และอวกาศ 
มาตรฐาน ว ๗. ๑   เข้าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซีและเอกภพ การปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ
และผลตอ่สิง่มชีวีติบนโลก มกีระบวนการสบืเสาะ หาความรูแ้ละจติวทิยาศาสตร ์ การสือ่สารสิง่ทีเ่รยีนรูแ้ละนำความรู้
ไปใช้ประโยชน์ 

8. ทดลองเลียนแบบ และอธิบาย 
การเกดิแหลง่นำ้บนดนิ   แหลง่นำ้ใตด้นิ 

- แหลง่นำ้บนดนิมหีลายลกัษณะขึน้อยูก่บั ลกัษณะภมูปิระเทศ  
ลักษณะทางนำ้ และความเรว็ของกระแสนำ้ ในแตล่ะฤดกูาล 
-  น้ำบนดินบางส่วนจะไหลซึมสู่ใต้ผิวดิน     ถูกกักเก็บไว้
ในชั้นดินและหิน เกิดเป็นน้ำใต้ดิน ซึ่งส่วนหนึ่งจะซึมอยู่
ตามช่องว่างระหว่างเม็ดตะกอน เรียกว่าน้ำในดิน อีกส่วน
หนึ่ง จะไหลซึมลึกลงไป จนถูกกักเก็บไว้ตามช่องว่างระ
หว่างเม็ดตะกอน ตามรูพรุน หรือตามรอยแตกของหนิ หรอื
ชัน้หนิเรยีกวา่นำ้บาดาล 
- สมบตัขิองนำ้บาดาลขึน้อยูก่บัชนดิของดนิ แหลง่แรแ่ละหนิ ทีเ่ปน็
แหลง่กกัเกบ็นำ้บาดาล และชัน้หนิอุม้นำ้

๙. ทดลองเลียนแบบและอธิบาย 
กระบวนการผพุงัอยูก่บัที ่  การกรอ่น 
การพัดพา การทับถม การตกผลึก
และผลของ กระบวนการดังกล่าว   

- การผุพังอยู่กับที่การกร่อน การพัดพา การทับถม และ
การตกผลึก เป็นกระบวนการสำคัญที่ทำให้พืน้ผวิโลกเกดิ
การเปลีย่นแปลงเปน็ภมูลิกัษณ ์   ตา่ง   ๆ   โดยมีลม   น้ำ    
ธารนำ้แขง็   คลืน่และแรงโนม้ถว่งของโลกเปน็ตวัการสำคญั

 ๑๐. สืบค้น สร้างแบบจำลองและ 
อธิบายโครงสร้างและองค์ประกอบ
ของโลก             

- โครงสร้างของโลกประกอบด้วยชั้นเปลือกโลก ชั้นเนื้อ
โลก และชั้นแก่นโลก โครงสร้างแต่ละชั้นจะมีลักษณะและ
ส่วนประกอบแตกต่างกัน

ม.๓ - -

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ป. ๑ 1.ระบวุา่ในทอ้งฟา้มดีวงอาทติย ์   
ดวงจนัทรแ์ละดวงดาว  

- ในท้องฟ้ามีดวงอาทิตย์  ดวงจันทร์และดวงดาว โดยจะ
มองเห็นท้องฟ้ามีลักษณะเป็นครึ่งทรงกลมครอบแผ่นดินไว้

ป.๒ 2.สบืคน้และอภปิรายความสำคญัของ
ดวงอาทติย ์  

- ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญของโลกเพราะให้
ทั้งพลงังานความรอ้นและพลงังานแสง ซึง่ชว่ยในการดำรงชวีติ
ของสิ่งมีชีวิต

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
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ป.๓ 1. สงัเกต และอธบิายการขึน้ตกของ
ดวงอาทิตย์  ดวงจันทร์ การเกิดกลาง
วันกลางคืน และการกำหนดทิศ 

- โลกหมุนรอบตัวเองทำให้เกิดปรากฏการณ์ต่อไปนี้ 
- ปรากฏการณ์ขึ้นตกของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ 
- เกิดกลางวันและกลางคืนโดยด้านที่หันรับแสงอาทิตย์
เป็นเวลากลางวันและด้านตรงข้ามที่ไม่ได้รับแสงอาทิตย์
เป็นเวลากลางคืน 
- กำหนดทศิโดยสงัเกตจากการขึน้และการตกของดวงอาทติย ์
ใหด้า้นทีเ่หน็ดวงอาทติยข์ึน้เปน็ทศิตะวนัออก และดา้นทีเ่หน็
ดวงอาทติยต์กเปน็ทศิตะวนัตก เมือ่ใชท้ศิตะวนัออกเปน็หลกั 
โดยใหด้า้นขวามอือยูท่างทศิตะวนัออก ดา้นซา้ยมอือยูท่างทศิ
ตะวนัตก ดา้นหนา้จะเปน็ทศิเหนอืและดา้นหลงัจะเปน็ทศิใต้

ป.๔ 1.สร้างแบบจำลองเพื่ออธิบาย
ลักษณะของระบบสุริยะ 

- ระบบสุริยะประกอบด้วยดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางและ
มีบริวารโคจรอยู่โดยรอบ คือ ดาวเคราะห์แปดดวง  ดาว
เคราะห์แคระ ดาวเคราะห์น้อย ดาวหาง และวัตถุขนาด
เล็กอื่นๆ ส่วนดาวตก หรือผีพุ่งไต้ อุกกาบาต อาจเกิดมา
จาก ดาวหาง ดาวเคราะห์น้อย หรือวัตถุขนาดเล็กอื่นๆ

ป.๕ ๑.   สังเกตและอธิบายการเกิดทิศ  
และปรากฏการณ์การขึ้นตกของด
วงดาวโดยใช้แผนที่ดาว 

 -  การที่โลกหมุนรอบตัวเองนี้ทำให้เกิดการกำหนดทิศ 
โดยโลกหมุนรอบตัวเอง ทวนเข็มนาฬิกาจากทิศตะวันตก
ไปยังทิศตะวันออกเมื่อสังเกตจากขั้วเหนือ จึงปรากฏให้
เห็นดวงอาทิตย์และดวงดาวต่างๆ ขึ้นทางทิศตะวันออก 
และตกทางทิศตะวันตก 
- แผนที่ดาวช่วยในการสังเกตตำแหน่งดาวบนท้องฟ้า

ป.๖  ๑.  สรา้งแบบจำลองและอธบิาย 
การเกิดฤดู ข้างขึ้นข้างแรม 
สุริยุปราคา จันทรุปราคา และนำ
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

- การที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ในเวลา  ๑ ปี ในลักษณะ
ที่แกนโลกเอียงกับแนวตั้งฉากของระนาบทางโคจร ทำให้
บริเวณส่วนต่างๆ ของโลกรับพลังงานจากดวงอาทิตย์แตก
ต่างกัน เป็นผลให้เกิดฤดูต่าง  ๆ 
- ดวงจันทร์ไม่มีแสงสว่างในตัวเอง แสงสว่างที่เห็นเกิดจาก
แสงอาทิตย์ตกกระทบ  ดวงจันทร์แล้วสะท้อนมายังโลก 
การทีด่วงจนัทรโ์คจรรอบโลกขณะทีโ่ลกโคจรรอบดวงอาทติย ์
ดวงจันทร์จึงเปลี่ยนตำแหน่งไปทำให้มองเห็นแสงสะท้อน
จากดวงจันทร์แตกต่างกันในแต่ละคืนซึ่งเรียกว่าข้างขึ้น 
ข้างแรม  และนำมาใช้จัดปฏิทินในระบบจันทรคติ  
- การทีโ่ลก ดวงจนัทร ์ดวงอาทติยอ์ยูใ่นแนวเสน้ตรงเดยีวกนั
ทำให้ดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์ เรียกว่า  เกิดสุริยุปราคา 
และเมื่อดวงจันทร์เคลื่อนที่เข้าไปอยู่ในเงาของโลกเรียกว่า
เกิดจันทรุปราคา

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
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สาระที่ ๗   ดาราศาสตร์และอวกาศ 
มาตรฐาน ว ๗.๒     เขา้ใจความสำคญัของเทคโนโลยอีวกาศทีน่ำมาใชใ้นการสำรวจอวกาศและ ทรพัยากรธรรมชาต ิ
ด้านการเกษตรและการสื่อสาร มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร ์สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และ   
นำความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างมีคุณธรรมต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

ม. ๑ - -

ม.๒ - -

ม.๓  ๑.  สืบค้นและอธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์
และดาวเคราะห์อื่น ๆ และผลที่เกิด
ขึ้นต่อสิง่แวดลอ้มและสิง่มชีวีติบนโลก   

- ดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์อยู่เป็นระบบได้ภายใต้
แรงโน้มถ่วง 
- แรงโน้มถ่วงระหว่างโลกกับดวงจันทร์ ทำให้ดวงจันทร์
โคจรรอบโลก แรงโน้มถ่วงระหว่างดวงอาทิตย์กับบริวาร 
ทำให้บริวารเคลื่อนรอบดวงอาทิตย์กลายเป็นระบบสุริยะ 
- แรงโน้มถ่วงที่ดวงจันทร ์ดวงอาทิตย์กระทำตอ่โลกทำให้
เกดิปรากฏการณน์ำ้ขึน้ น้ำลง ซึ่งส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและ
สิ่งมีชีวิตบนโลก

2. สืบค้นและอธิบายองค์ประกอบ
ของเอกภพ กาแลก็ซ ีและระบบสรุยิะ  

- เอกภพประกอบด้วยกาแล็กซีมากมายนับแสนล้านแห่ง 
แต่ละกาแล็กซีประกอบด้วยดาวฤกษ์จำนวนมาก  ที่อยู่
เป็นระบบด้วยแรงโน้มถ่วง    กาแล็กซีทางช้างเผือกมี
ระบบสุริยะอยู่ที่แขนของกาแล็กซี่ด้านกลุ่มดาวนายพราน

3.ระบุตำแหน่งของกลุ่มดาว และ
นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

- กลุ่มดาวฤกษ์ประกอบด้วยดาวฤกษ์หลายดวงที่ปรากฏ
อยู่ในขอบเขตแคบๆ และเรียงเป็นรูปต่างๆกันบนทรง 
กลมฟา้ โดยดาวฤกษท์ีอ่ยูใ่นกลุม่เดยีวกนั ไมจ่ำเปน็ตอ้งอยู่
ใกล้กนัอยา่งทีต่าเหน็ แตม่ตีำแหนง่ทีแ่นน่อนบนทรงกลมฟา้ 
จึงใช้บอกทิศและเวลาได้

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ป. ๑ - -

ป.๒ - -

ป.๓ - -

ป.๔ - -

ป.๕ - -

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)



หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พุทธศักราช ๒๕๕๑ ปรับปรุง ๒๕๖๒          .41

   
สาระที่ ๘    ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว ๘. ๑     ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา 
รู้ว่าปรากฏการณท์างธรรมชาตทิีเ่กดิขึน้สว่นใหญม่รีปูแบบทีแ่นน่อน สามารถอธบิายและตรวจสอบได ้ภายใตข้อ้มลูและ
เครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ เขา้ใจวา่ วทิยาศาสตร ์ เทคโนโลย ีสงัคม และสิง่แวดลอ้มมคีวามเกีย่วขอ้งสมัพนัธก์นั 

ป.๖ 1.สืบค้นอภิปรายความก้าวหน้าและ
ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ            

- ความก้าวหน้าของ จรวด  ดาวเทียม  และยานอวกาศ  
- ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศ  ได้นำมาใช้ในการ
สำรวจข้อมูลของวัตถุท้องฟ้า  ทำให้ได้เรียนรู้ เกี่ยวกับ
ระบบสุริยะทั้งในและนอกระบบสรุยิะเพิม่ขึน้อกีมากมาย
และยงัมปีระโยชนใ์นการพฒันาเทคโนโลยใีนดา้นการสำรวจ
ทรพัยากรธรรมชาต ิ   การสือ่สาร   การสำรวจสภาพอากาศ 
ดา้นการแพทย ์และดา้นอืน่ ๆ  อกีมากมาย

ม. ๑ - -

ม.๒ - -

ม.๓ 1. สืบค้นและอภิปรายความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยอีวกาศทีใ่ชส้ำรวจอวกาศ 
วัตถุทอ้งฟา้ สภาวะอากาศ ทรพัยากร
ธรรมชาต ิการเกษตร และการสื่อสาร 

- มนุษย์ใช้กล้องโทรทรรศน์  จรวด  ดาวเทียม ยานอวกาศ    
สำรวจอวกาศ   วัตถุท้องฟ้า   สภาวะอากาศ   ทรัพยากร
ธรรมชาติ การเกษตรและใช้ในการสื่อสาร 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ป. ๑  ๑. ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษา
ตามที่กำหนดให้หรือตาม ความสนใจ

-

๒. วางแผนการสงัเกต สำรวจตรวจสอบ  
ศึกษาค้นคว้า โดยใช้ความคิดของตน
เองและของครู

-

๓. ใชว้สัดอุปุกรณใ์นการสำรวจตรวจสอบ 
และบันทึกผลด้วยวิธีง่ายๆ

-

๔. จัดกลุม่ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสำรวจ
ตรวจสอบและนำเสนอผล

-

๕. แสดงความคิดเห็นในการสำรวจ  
ตรวจสอบ

-

๖. บันทึกและอธิบายผลการสังเกต 
สำรวจตรวจสอบ โดยเขียนภาพหรือ
ข้อความสั้นๆ

-

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
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๗. นำเสนอผลงานดว้ยวาจาใหผู้อ้ืน่เขา้ใจ -

ป.๒ ๑. ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษา 
ตามที่กำหนดให้และตามความสนใจ

-

๒. วางแผนการสงัเกต สำรวจตรวจสอบ  
ศึกษาค้นคว้า โดยใช้ความคิดของตน
เองของกลุ่มและของครู

-

๓. ใช้วสัดอุปุกรณ ์เครือ่งมอืทีเ่หมาะสม
ในการสำรวจตรวจสอบ และบนัทกึขอ้มลู

-

๔. จัดกลุ่มข้อมูล เปรียบเทียบและ
นำเสนอผล

-

๕. ตั้งคำถามใหมจ่ากผลการสำรวจ
ตรวจสอบ

-

๖. แสดงความคิดเห็นเป็นกลุ่มและ
รวบรวมเป็นความรู้

-

๗. บันทึกและอธิบายผลการสังเกต 
สำรวจ  ตรวจสอบ อยา่งตรงไปตรงมา 
โดยเขยีนภาพ แผนภาพหรอืคำอธบิาย

-

๘. นำเสนอผลงานด้วยวาจาให้ผู้อื่น  
เข้าใจกระบวนการและผลของงาน

-

ป.๓  ๑. ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษา 
ตามที่กำหนดให้และตามความสนใจ

-

๒. วางแผนการสังเกต เสนอวิธี
สำรวจตรวจสอบ ศึกษาค้นคว้า โดย
ใช้ความคิดของตนเอง ของกลุ่มและ
คาดการณ์สิ่งที่จะพบจากการสำรวจ 
ตรวจสอบ

-

๓. เลือกใช้วัสดุอุปกรณ ์เครื่องมือที่
เหมาะสมในการสำรวจตรวจสอบ 
และบันทึกข้อมูล

-

๔. จัดกลุ่มข้อมูล เปรียบเทียบกับสิ่ง
ที่คาดการณ์ไว้และนำเสนอผล

-

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
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๕. ตั้งคำถามใหมจ่ากผลการสำรวจ
ตรวจสอบ

-

๖. แสดงความคดิเหน็และรวบรวมขอ้มลู
จากกลุ่มนำไปสู่การสร้างความรู้

-

๗. บันทึกและ  อธิบายผลการสังเกต 
สำรวจตรวจสอบตามความเป็นจริง 
มีแผนภาพประกอบคำอธิบาย

-

๘. นำเสนอ จดัแสดงผลงาน โดยอธบิาย
ด้วยวาจา และเขียนแสดง
กระบวนการและผลของงานให ้    
ผู้อื่นเข้าใจ

-

ป.๔  ๑. ตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็น หรือ
เรื่อง หรือสถานการณ ์ที่จะศึกษา 
ตามที่กำหนดให้และตามความสนใจ

-

๒. วางแผนการสังเกต เสนอวิธี
สำรวจตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้า 
และคาดการณส์ิง่ทีจ่ะพบจากการสำรวจ
ตรวจสอบ

-

๓. เลือกอุปกรณ์ ที่ถูกต้องเหมาะ
สมในการสำรวจตรวจสอบ

-

๔. บันทกึขอ้มลูในเชงิปรมิาณ นำเสนอ 
ผลสรุปผล

-

๕. สร้างคำถามใหมเ่พือ่การสำรวจ  
ตรวจสอบ ต่อไป

-

๖. แสดงความคิดเห็นและสรุปสิ่งที่ได้ 
เรียนรู้

-

๗. บันทึกและอธิบายผลการสำรวจ 
ตรวจสอบอย่าง ตรงไปตรงมา

-

๘. นำเสนอ จดัแสดงผลงาน โดยอธบิาย
ด้วยวาจา หรือเขยีนอธบิายกระบวน
การและผลของงานใหผู้อ้ืน่เขา้ใจ

-

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
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ป.๕  ๑. ตั้งคำถาม    เกี่ยวกับประเด็น 
หรือเรื่อง หรือสถานการณ์ ที่จะศึกษา 
ตามทีก่ำหนดใหแ้ละตามความสนใจ

-

๒. วางแผนการสงัเกต เสนอการ
สำรวจตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้า 
และคาดการณส์ิง่ทีจ่ะพบจากการ
สำรวจตรวจสอบ

-

๓. เลือกอุปกรณ์ที่ถูกต้องเหมาะ
สมในการสำรวจ  ตรวจสอบใหไ้ดข้อ้มลู
ที่เชื่อถือได้

-

๔. บันทึกข้อมูลในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ และตรวจสอบผลกับสิ่งที่
คาดการณ์ไว้ นำเสนอผลและข้อสรุป

-

๕. สรา้งคำถามใหมเ่พือ่การสำรวจ
ตรวจสอบต่อไป

-

๖. แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ 
อธิบาย และสรุปสิ่งที่ได้ เรียนรู้

-

7.บันทึกและอธิบายผลการสำรวจ  
ตรวจสอบตามความเปน็จรงิ มกีารอา้งองิ

-

๘. นำเสนอ จดัแสดง  ผลงาน โดยอธบิาย
ด้วยวาจา หรือเขียนอธิบายแสดง 
กระบวนการและผลของงานให้ผู้อื่น
เข้าใจ

-

ป.๖  ๑. ตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็น หรือ
เรื่อง หรือสถานการณ ์ที่จะศึกษา 
ตามที่กำหนดให้และตามความสนใจ

-

๒.วางแผนการสังเกต เสนอการ
สำรวจตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้า  
คาดการณ์  สิ่งที่จะพบจากการ
สำรวจตรวจสอบ

-

๓.  เลอืกอปุกรณ ์และวธิกีารสำรวจ
ตรวจสอบที่ถูกต้องเหมาะสมให้ได้
ผลที่ครอบคลุมและเชื่อถือได้

-

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
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๔. บันทึกข้อมูลในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ วิเคราะห์ และตรวจสอบ
ผลกับสิ่งที่คาดการณ์ไว้ นำเสนอผล
และข้อสรุป

-

๕. สร้างคำถามใหม่เพื่อการสำรวจ    
ตรวจสอบต่อไป

-

๖. แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ  
อธิบาย ลงความเห็นและสรุปสิ่งที่ได้
เรียนรู้

-

8. บันทึกและอธิบายผลการสำรวจ  
ตรวจสอบตามความเปน็จรงิ มเีหตผุล 
และมีประจักษ์พยานอ้างอิง

-

๘. นำเสนอ จดัแสดงผลงาน โดยอธบิาย
ด้วยวาจา และเขียนรายงานแสดง
กระบวนการและผลของงานให้ผู้อื่น
เข้าใจ

-

ม. ๑-ม.๓  ๑. ตั้งคำถามที่กำหนดประเด็นหรือ
ตัวแปรที่สำคัญในการสำรวจตรวจ
สอบ หรือศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจได้
อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้

-

๒. สร้างสมมติฐานที่สามารถตรวจ
สอบได้และวางแผนการสำรวจตรวจ
สอบหลาย ๆ วิธี

-

๓. เลือกเทคนิควิธีการสำรวจตรวจ
สอบทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่
ได้ผลเที่ยงตรงและปลอดภัย โดยใช้
วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสม

-

๔. รวบรวมขอ้มลู จดักระทำขอ้มลูเชงิ
ปรมิาณและคณุภาพ

-

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
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๕. วิเคราะห์และประเมินความสอด
คล้องของประจักษ์พยานกับข้อสรุป 
ทั้งทีส่นบัสนนุหรอืขดัแยง้กบัสมมตฐิาน 
และความผดิปกตขิองขอ้มลูจากการ
สำรวจตรวจสอบ

-

๖. สร้างแบบจำลอง หรือรูปแบบ  
ที่อธบิายผลหรอืแสดงผลของการ
สำรวจตรวจสอบ

-

๗. สรา้งคำถามทีน่ำไปสูก่ารสำรวจ
ตรวจสอบ  ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และ
นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในสถานกา
รณ์ใหม่หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด 
กระบวนการ และผลของโครงงานหรอืชิน้งาน
ให้ผู้อื่นเข้าใจ

-

๘. บันทึกและอธิบายผลการสังเกต 
การสำรวจ ตรวจสอบ คน้ควา้เพิม่เตมิ
จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ให้ได้ข้อมูล 
ที่เชื่อถือได้ และยอมรับการ         
เปลีย่นแปลงความรูท้ีค่น้พบเมือ่มขีอ้มลู
และประจักษ์พยานใหม่เพิ่มขึ้นหรือ
โต้แย้งจากเดิม

-

๙. จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน 
และ/หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด 
กระบวนการ และผลของโครงงาน
หรือชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจ

-

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
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ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
มาตรฐาน ว ๑.๑ เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิต กับสิ่งไม่มีชวีติ และ 
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวีติกับสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนที่
ในระบบนิเวศ ความหมาย ของประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ป.๑ ๑.ระบุชื่อพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่
บริเวณต่างๆ จากข้อมูลที่รวบรวมได้  
๒.บอกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับ
การดำรงชีวิต ของสัตว์ในบริเวณที่
อาศัยอยู่

- บริเวณต่างๆ ในท้องถิ่น เช่น สนามหญ้า ใต้ต้นไม้ 
สวนหยอ่ม แหลง่นำ้ อาจพบพชืและสตัวหล์ายชนดิ อาศยัอยู ่  
- บริเวณที่แตกต่างกันอาจพบพืชและสัตว์แตกต่างกัน 
เพราะสภาพแวดล้อมของแต่ละบริเวณจะมีความเหมาะ
สมต่อการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ ที่อาศัยอยู่ในแต่ละ
บริเวณ เช่น สระน้ำ   มีน้ำเป็นที่อยู่อาศัยของหอย ปลา
สาหรา่ย เปน็ทีห่ลบภยั และมแีหลง่อาหารของหอยและปลา 
บริเวณต้นมะม่วงมีต้นมะม่วงเป็นแหล่งที่อยู่และมีอาหาร 
สำหรับกระรอกและมด  
- ถ้าสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พืชและสัตว์อาศัยอยู่ มีการ
เปลี่ยนแปลงจะมีผลต่อการดำรงชีวิตของ พืชและสัตว์

ป.๒ - -

ป.๔ - -

ป.๕ ๑. บรรยายโครงสร้างและลักษณะ
ของสิ่งมีชีวิตที่หมาะสมกับการดำรง
ชีวิต ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับตัวของ
สิ่งมีชีวิตในแต่ละแหล่งที่อยู่

- สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์มีโครงสร้างและลักษณะที่  
เหมาะสมในแต่ละแหล่งที่อยู่ ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับตัว
ของสิ่งมีชีวิต เพื่อให้ดำรเนินชีวิตและอยู่รอดได้ในแต่ละ
แหล่งที่อยู่ เช่น ผักตบชวา มีช่องอากาศในก้านใบ ช่วยให้
ลอยน้ำได้ ต้นโกงกางที่อยู่ในผ่าชายเลนมีรากค้ำขุนทำให้
ลำต้นไม่ล้ม ปลามีครีบช่วยในการเคลื่อนที่ในน้ำ

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
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๒. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ง
มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต เพื่อ
ประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต 
๓. เขียนโซ่อาหารและระบุบทบาท
หน้าที่ของสิง่มชีวีติทีเ่ปน็ผูผ้ลติและผูบ้รโิภค
ในโซ่อาหาร 
๔. ตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม
ที่มีต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต 
โดยมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่ง
แวดล้อม

- ในแหล่งที่อยู่หนึ่งๆ สิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและ
กันและสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิต เพื่อประโยชน์ต่อการดำรง
ชีวิต เช่น ความสัมพันธ์กันด้านการกินอาหาร เป็นแหล่งที่
อยู่อาศัยหลบภัย และเลี้ยงดูลูกอ่อน ใช้อากาศในการ
หายใจ 
- สิ่งมีชีวิตมีการดินกันเป็นอาหารโดยกินต่อกันเป็นทอดๆ 
ในรปูแบบของโซอ่าหาร ทำใหส้ามารถระบหุนา้ทีข่องสิง่มชีวีติ
เป็นผู้ผลิตและผู้บริโภค

ม.๑ -

ม.๒ - -

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
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สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
มาตรฐาน ว ๑.๒ เข้าใจสมบตัขิองสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมี ชี วิต การลำเลียงสารเข้า และออกจากเซลล์ 
ความสมัพนัธข์องโครงสรา้งและหนา้ทีข่องระบบตา่งๆ ของสตัวแ์ละมนษยุ ์  ตามหนา้ทีง่านสมัพนัธก์นั ความสมัพนัธ์
ของโครงสร้างและหน้าที่ ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ป.๑ ๑.ระบุชื่อบรรยายลักษณะและบอก
หน้าที่ของ ส่วนต่างๆของร่างกาย 
มนุษย์สัตว์ และพืช รวมทั้งบรรยาย
การทำหน้าที่ร่วมกันของ ส่วนต่างๆ 
ของร่างกายมนษุย์ในการทำกิจกร
รมต่าง ๆจากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
๒.ตระหนักถึงความสำคัญของส่วน
ต่างๆ ของร่างกายตนเอง โดยการ
ดูแลส่วนต่างๆ อย่าถูกต้องให้
ปลอดภัย และรักษาความสะอาดอยู่
เสมอ

- มนุษย์มีส่วนต่างๆ ที่มีลักษณะและหน้าที่แตกต่างกัน 
เพื่อใหเ้หมาะสมในการดำรงชวีติ เชน่ ตามหีนา้ทีไ่วม้องด ู
โดยมีหนังตาและขนตาเพื่อป้องกันอันตรายให้กับตา หูมี
หนา้ทีร่บัฟงัเสยีงโดยมใีบหแูละรหู ู เพือ่เปน็ทางผา่นของเสยีง 
ปากมหีนา้ทีพ่ดูกนิอาหาร มชีอ่งปากและม ี รมิฝปีากบนลา่ง 
แขนและมอืมหีนา้ทีย่กหยบิ จบัมทีอ่นแขนและนิว้มอืที่ขยับได้ 
สมองมีหน้าที่ ควบคุมการทำงานของส่วนต่างๆของ
ร่างกาย อยู่ในกะโหลกศีรษะโดยส่วนต่างๆ ของร่างกาย 
จะทำหน้าที่ร่วมกันในการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน  
- สัตว์มีหลายชนิด แต่ละชนิดมีส่วนต่างๆ ที่มีลักษณะและ
หน้าที่แตกต่างกันเพื่อให้เหมาะสม ในการดำรงชีวิต เช่น
ปลามีครีบเป็นแผ่น ส่วนกบ เต่า แมว  มีขา ๔ ขา 
และมีเท้าสำหรับใช้ในการ เคลื่อนที ่  
- พืชมีส่วนต่าง ๆ ที่มีลักษณะและหน้าที่แตกต่างกัน 
เพื่อให้เหมาะสมในการดำรงชีวิตโดยทั่วไป รากมี 
ลักษณะเรยีวยาว และแตกแขนงเปน็รากเลก็ๆทำหนา้ทีด่ดูนำ้ 
ลำต้นมีลักษณะเป็นทรงกระบอก ตั้งตรงและมีกิ่งก้าน 
ทำหน้าที่ชูกิ่งก้าน ใบและดอก ใบมีลักษณะเป็นแผ่นแบน 
ทำหน้าที่ สร้างอาหาร นอกจากนี้พืชหลายชนิด 
อาจมีดอก ที่มีสีรูปร่างต่างๆ ทำหน้าที่สืบพันธุ์ 
รวมทั้งมีผล ที่มีเปลือก มีเนื้อห่อหุ้มเมล็ดและมีเมล็ด 
ซึ่งสามารถงอกเป็นต้นใหม่

ป.๒ ๑. ระบุว่าพืชต้องการแสงและน้ำ 
เพื่อการเจริญเติบโต โดยใช้ข้อมูลจาก
หลักฐานเชิงประจักษ ์
๒. ตระหนักถึงความจำเป็นที่พืชต้อง
ได้รับน้ำและแสงเพื่อการเจริญเติบโต 
โดยดูแลพืชให้ได้รับสิ่งดังกล่าวอย่าง
เหมาะสม

- พืชต้องการน้ำ แสง เพื่อการเจริญเติบโต

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
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๓. สร้างแบบจำลองที่บรรยายวัฏจักร
ชีวิตของพืชดอก

- พืชดอกเมื่อเจริญเติบโตและมีดอก ดอกจะมีการสืบพันธุ์
เปลี่ยนแปลงไปเป็นผล ภายในผลมีเมล็ด เมื่อเมล็ดงอก 
ต้นอ่อนที่อยู่ภายในเมล็ดจะเจริญเติบโตเป็นพืชต้นใหม่ 
พืชต้นใหม่จะเจริญเติบโต ออกดอกเพื่อสืบพันธุ์มีผลต่อ
ไปได้อีกหมุนเวียนต่อเนื่องเป็นวัฏจักรชีวิตของพืชดอก

ป.๔ ๑. บรรยายหน้าที่ของราก ลำต้น ใบ 
และดอกของพืชดอก โดยใช้ข้อมูลที่
รวบรวมได้

ส่วนต่างๆของพืชดอกมีหน้าที่แตกต่างกัน 
- รากทำหน้าที่ดูดน้ำและธาตุอาหารขึ้นไปยังลำต้น  
- ลำต้นทำหน้าที่ลำเลียงน้ำต่อไปยังส่วนต่างๆของพืช 
- ใบทำหน้าที่สร้างอาหาร อาหารที่พืชสร้างขึ้น คือ 
น้ำตาล ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นแป้ง 
- ดอกทำหน้าที่สืบพันธุ์ ประกอบด้วย ส่วนต่างๆ ได้แก่ 
กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรเพศผู้ และเกสรเพศเมีย ซึ่งส่วน
ประกอบแต่ละส่วนของดอกทำหน้าที่แตกต่างกัน

ป.๕ - -

ม.๑ เปรียบเทียบรูปร่าง ลักษณะ และ
โครงสร้างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 
รวมทั้งบรรยายหน้าที่ของผนังเซลล์ 
เยื่อหุ้มเซลล์ ไซโทพลาซึม นิวเคลียส 
แวควิโอล ไมโทรคอนเดรยี และคลอโรพลาสต ์
๒. ใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงศึกษา
เซลลแ์ละโครงสรา้งตา่งๆ ภายในเซลล์

- เซลล์เป็นหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิตบางชนิดมี
เซลล์เพียงเซลล์เดียว เช่น อะมีบา พารามีเซียม ยีสต์ 
บางชนิดมีหลายเซลล์ เช่น พืช สัตว์ 
- โครงสร้างพื้นฐานที่อบทั้งในเซลล์พืชและเซลล์สัตว์และ
สามารถสงัเกตไดด้ว้ยกลอ้งจลุทรรศนใ์ชแ้สง ไดแ้ก ่เยือ่หุม้เซลล ์
ไซโทพลาซึม และนิวเคลียส โครงสร้างที่พบในเซลล์พืชแต่
ไมพ่บในเซลลส์ตัวไ์ดแ้ก ่ผนงัเซลลแ์ละคลอโรพลาสต ์
 - โครงสร้างต่างๆของเซลล์มีหน้าที่แตกต่างกัน 
   ๑) ผนังเซลล์ ทำหน้าที่ให้ความแข็งแรงแก่เซลล์ 
   ๒) เยื่อหุ้มเซลล์ ทำหน้าที่ห่อหุ้มเซลล์และควบคุมการ
ลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์  
   ๓) นิวเคลียส ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเซลล์  
   ๔) ไซโทพลาซึม มีออร์แกเนลล์ที่ทำหน้าที่แตกต่างกัน  
   ๕) แวคิวโอล ทำหน้าที่เก็บน้ำและสารต่าง ๆ  
   ๖) ไมโทคอนเดรยี ทำหนา้ทีเ่กีย่วกบัการสลายสารอาหารเพื่อให้
ได้พลังงานแก่เซลล์  
   ๗) คลอโรพลาสต ์เปน็แหลง่ทีเ่กดิการสงัเคราะหด์ว้ยแสง
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๓. อธบิายความสมัพนัธร์ะหวา่งรปูรา่ง 
กับการทำหน้าที่ของเซลล์

- เซลล์ของสิ่งมีชีวิตมีรูปร่าง ลักษณะ ที่หลากหลาย และ
มีความเหมาะสมกบัหนา้ทีข่องเซลลน์ัน้ เชน่ เซลลป์ระสาท
ส่วนใหญ่ มีเส้นใยประสาทเป็น แขนงยาว นำกระแส
ประสาทไปยังเซลล์อื่น ๆ ที่ อยู่ไกลออกไป เซลล์ขนราก 
เปน็เซลลผ์วิของราก ทีม่ผีนงัเซลลแ์ละเยือ่หุม้เซลลย์ืน่ยาว
ออกมา ลักษณะคล้ายขนเส้นเล็ก ๆ เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวใน 
การดูดน้ำและธาตุอาหาร

๔. อธิบายการจัดระบบของสิ่งมีชีวิต 
โดยเริ่มจาก เซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะ 
ระบบอวัยวะ จนเป็น สิ่งมีชีวิต

- พืชและสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์มีการจัด ระบบ โดย
เริ่มจากเซลล์ไปเป็นเนื้อเยื่อ อวัยวะ ระบบอวัยวะ และสิ่ง
มีชีวิตตามลำดับ เซลล์หลาย เซลล์มารวมกันเป็นเนื้อเยื่อ 
เนื้อเยื่อหลายชนิดมา รวมกันและทำงานร่วมกันเป็น
อวัยวะ อวัยวะต่าง ๆ ทำงานร่วมกันเป็นระบบอวัยวะ 
ระบบอวัยวะ ทุกระบบทำงานร่วมกันเป็นสิ่งมีชีวิต

๕. อธิบายกระบวน การแพร่และ
ออสโมซิสจาก หลักฐานเชิงประจักษ์ 
และยกตวัอยา่งการแพร ่และออสโมซสิ
ในชีวิตประจำวัน

- เซลลม์กีารนำสารเขา้สูเ่ซลล ์เพือ่ใชใ้นกระบวนการ ตา่ง ๆ 
ของเซลล์ และมีการขจัดสารบางอย่าง ที่เซลล์ไม่ต้องการ
ออกนอกเซลล ์การนำสารเขา้ และออกจากเซลลม์หีลายวธิ ี
เช่น การแพร ่เปน็การเคลือ่นทีข่องสารจากบรเิวณทีม่คีวาม 
เข้มข้นของสารสูงไปสู่บริเวณที่มีความเข้มข้น ของสารต่ำ 
ส่วนออสโมซิส เป็นการแพร่ของน้ำ ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ 
จากด้านที่มีความเข้มข้นของ สารละลายต่ำไปยังด้านที่
มีความเข้มข้นของ สารละลายสูงกว่า

๖. ระบปุจัจยัทีจ่ำเปน็ในการสงัเคราะห์
ด้วยแสง และผลผลิตที่เกิดขึ้นจาก
การสงัเคราะหด์ว้ยแสง โดยใชห้ลกัฐาน
เชิงประจักษ์

- กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชที่เกิดขึ้น ใน  
คลอโรพลาสต์ จำเป็นต้องใช้แสง แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 
คลอโรฟลิล ์และนำ้ ผลผลติทีไ่ดจ้าก การสงัเคราะหด์ว้ยแสง 
ได้แก่ น้ำตาลและ แก๊สออกซิเจน

๗. อธบิายความสำคญัของการสงัเคราะห์
ด้วยแสง ของพชืตอ่สิง่มชีวีติและสิง่แวดลอ้ม  
๘. ตระหนักในคุณค่าของพืชที่มีต่อ
สิ่งมีชีวิตและ สิ่งแวดล้อม โดยการ
ร่วมกันปลูกและดูแลรักษา ต้นไม้ใน
โรงเรียนและชุมชน

- การสงัเคราะหด์ว้ยแสง เปน็กระบวนการทีส่ำคญั ตอ่สิง่มชีวีติ 
เพราะเปน็กระบวนการเดยีว ทีส่ามารถนำพลงังานแสง  
มาเปลี่ยนเป็นพลังงาน ในรูปสารประกอบอินทรีย์และเก็บ
สะสมในรูปแบบ ต่าง ๆ ในโครงสร้างของพืช พืชจึงเป็น
แหล่งอาหารและพลังงานที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่น 
นอกจากนี้  กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงยังเป็น    
กระบวนการหลกัในการสรา้งแกส๊ออกซเิจนใหก้บับรรยากาศ 
เพื่อให้สิ่งมีชีวิตอื่น ใช้ในกระบวนการ หายใจ
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๙. บรรยายลักษณะและหน้าที่ของ
ไซเล็มและ โฟลเอ็ม  
๑๐. เขียนแผนภาพที่บรรยายทิศทาง  
การลำเลียงสารในไซเลม็และโฟลเอม็ ของพชื

- พืชมีไซเล็มและโฟลเอ็ม ซึ่งเป็นเนื้อเยื่อ  
มีลักษณะคล้ายท่อ เรียงตัวกันเป็นกลุ่มเฉพาะที่ โดยไซเล็ม
ทำหน้าที่ลำเลียงน้ำและธาตุอาหาร มีทิศทางลำเลียงจาก
รากไปสูล่ำตน้ ใบ และ สว่นตา่ง ๆ ของพชื เพือ่ใชใ้นการ  
สังเคราะหด์ว้ยแสง รวมถงึกระบวนการอืน่ๆ สว่นโฟลเอม็
ทำหน้าที่ ลำเลียงอาหารที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสง 
มีทิศทางลำเลียงจากบริเวณที่มีการสังเคราะห์ด้วยแสงไปสู่
ส่วนต่างๆ ของพืช

๑๑. อธบิายการสบืพนัธุแ์บบอาศยัเพศ 
และ ไม่อาศัยเพศของพืชดอก 
๑๒. อธบิายลกัษณะโครงสรา้งของดอก 
ที่มีส่วน ทำให้เกิดการถ่ายเรณ ูรวม
ทั้งบรรยาย การปฏิสนธิของพืชดอก 
การเกิดผลและเมล็ด  
การกระจายเมลด็ และการงอกของเมลด็ 

- พืชดอกทุกชนิดสามารถสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศได้ และ
บางชนิดสามารถสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศได้ 
- การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเป็นการสืบพันธุ์ที่มีการ 
ผสมกันของสเปิร์มกับเซลล์ไข่ การสืบพันธุ์ แบบอาศัยเพศ
ของพืชดอกเกิดขึ้นที่ดอก โดยภายใน อับเรณูของส่วน
เกสรเพศผู้มีเรณู ซึ่งทำหน้าที่ สร้างสเปิร์ม ภายในออวุล
ของสว่นเกสรเพศเมยี มถีงุเอม็บรโิอ ทำหนา้ทีส่รา้งเซลลไ์ข ่ 
-การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ เป็นการสืบพันธุ์ที่พืช ต้น
ใหม่ไม่ได้เกิดจากการปฏิสนธิระหว่างสเปิร์ม กับเซลล์ไข่ 
แต่เกิดจากส่วนต่างๆ ของพืช เช่น ราก ลำต้น ใบ มีการ
เจริญเติบโตและพัฒนาขึ้นมา เป็นต้นใหม่ได้ 

๑๓. ตระหนักถึงความสำคัญของสัตว์
ที่ช่วยในการ ถ่ายเรณูของพืชดอก 
โดยการไม่ทำลายชีวิต ของสัตว์ที่ช่วย
ในการถ่ายเรณู

-การถ่ายเรณู คือ การเคลื่อนย้ายของเรณูจากอับเรณูไปยัง
ยอดเกสรเพศเมีย ซึ่งเกี่ยวข้องกับ ลักษณะและโครงสร้าง
ของดอก เช่น สีของกลีบดอก ตำแหน่งของเกสรเพศผู้และ
เกสรเพศ เมยี โดยมสีิง่ทีช่ว่ยในการถา่ยเรณ ูเชน่ แมลง ลม  
- การถ่ายเรณูจะนำไปสู่การปฏิสนธ ิซึ่งจะเกิดขึ้นที่       
ถุงเอ็มบริโอภายในออวุล หลังการปฏิสนธิจะได้ ไซโกต 
และเอนโดสเปิร์ม ไซโกตจะพัฒนาต่อไป เป็นเอ็มบริโอ 
ออวุลพัฒนาไปเป็นเมล็ด และรังไข ่พัฒนาไปเป็นผล  
-ผลและเมล็ดมีการกระจายออกจากต้นเดิม โดย วิธีการ
ต่างๆ เมื่อเมล็ดไปตกในสภาพแวดล้อมที่ เหมาะสมจะเกิด
การงอกของเมลด็ โดยเอม็บรโิอ ภายในเมลด็จะเจรญิออกมา 
โดยระยะแรก จะอาศยัอาหารทีส่ะสมภายในเมลด็ จนกระทัง่ 
ใบแท้พัฒนา จนสามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได ้เต็มที่ 
และสร้างอาหารได้เองตามปกติ
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๑๔. อธิบายความ สำคัญของธาตุ
อาหารบางชนดิทีม่ผีลตอ่การเจรญิเตบิโต 
และการดำรงชีวิตของพืช 

- พืชตอ้งการธาตอุาหารทีจ่ำเปน็หลายชนดิในการ เจรญิเตบิโต
และการดำรงชีวิต  
-พืชต้องการธาตุอาหารบางชนิดในปริมาณมาก ได้แก่ 
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม 
และกำมะถัน ซึ่งในดินอาจมีไม่เพียงพอ

๑๕. เลือกใชปุ้ย๋ทีม่ธีาตอุาหารเหมาะสม
กับพืชในสถานการณ์ที่กำหนด

- การเจริญเติบโตของพืช จึงต้องมีการให้ ธาตุอาหารในรูป
ของปุ๋ยกับพืชอย่างเหมาะสม

๑๖. เลือกวิธีการขยายพันธุ์พืชให้
เหมาะสมกับ ความต้องการของ
มนษุย ์โดยใชค้วามรู ้เกีย่วกบัการ 
สืบพันธุ์ของพืช  
๑๗. อธบิายความ สำคญัของเทคโนโลย ี 
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในการใช้
ประโยชน์ ด้านต่าง ๆ  
๑๘. ตระหนกัถงึประโยชนข์องการ 
ขยายพันธุ์พืช โดยการนำความรู้ไปใช้
ในชีวิตประจำวัน

- มนุษย์สามารถนำความรู้เรื่องการสืบพันธุ์ แบบอาศัยเพศ
และไม่อาศัยเพศ มาใช้ในการ ขยายพันธุ์เพื่อเพิ่มจำนวน
พืช เช่น การใช้เมล็ด ที่ได้จากการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ
มาเพาะเลีย้ง วธิกีารนีจ้ะไดพ้ชืในปรมิาณมาก แตอ่าจมลีกัษณะ 
ที่แตกตา่งไปจากพอ่แม ่สว่นการตอนกิง่ การปกัชำ การตอ่กิง่ 
การตดิตา การทาบกิง่ การเพาะเลีย้ง เนือ้เยือ่ เปน็การ  
นำความรู้เรื่องการสืบพันธุ์แบบ ไม่อาศัยเพศของพืชมาใช้
ในการขยายพันธุ์ เพื่อให้ได้พืชที่มีลักษณะเหมือนต้นเดิม 
ซึ่งการขยายพันธุ์ แต่ละวิธี มีขั้นตอนแตกต่างกัน จึงควร
เลือกให้ เหมาะสมกับความต้องการของมนุษย์ โดยต้อง 
คำนึงถึงชนิดของพืชและลักษณะการสืบพันธุ์ของพืช 
- เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เป็นการนำ ความรู้
เกี่ยวกับปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต ของพืชมาใช้
ในการเพิ่มจำนวนพืช และทำให้พืช สามารถเจริญเติบโต
ได้ในหลอดทดลอง ซึง่จะได ้พชืจำนวนมากในระยะเวลาสัน้ 
และสามารถนำ เทคโนโลยกีารเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่มาประยกุต ์ 
เพื่อการอนรุกัษพ์นัธกุรรมพชื ปรบัปรงุพนัธุพ์ชื ทีม่คีวามสำคญั
ทางเศรษฐกจิ การผลติยาและ สาระสำคญัในพชื และอืน่ ๆ

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง
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ม.๒ ๑. ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่
ของอวัยวะที่เกี่ยวข้องในระบบหายใจ 
๒. อธิบายกลไกการหายใจเข้าออก 
โดยใช้แบบจำลอง รวมทั้งอธิบาย  
กระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊ส 
๓. ตระหนักถึงความสำคัญของระบบ
หายใจโดยการบอกแนวทางในการ
ดูแลรักษาอวัยวะในระบบหายใจให้
ทำงานปกติ

- ระบบหายใจมีอวัยวะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่ จมูก ท่อลม 
ปอด กะบังคม และกระดูกซี่โครง 
- มนุษย์หายใจเข้า เพื่อนำแก๊สออกซิเจนเข้าสู่ร่างกาย
เพื่อนำไปใช้ในเซลล ์และหายใจออกเพื่อกำจัดแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์จากร่างกาย 
- อากาศเคลื่อนที่เข้าและออกจากปอดได้เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงปรมิาตรและความดนัของอากาศภายในชอ่งอก
ซึ่งเกีย่วขอ้งกบัการทำงานของกระบงัลม และกระดกูซีโ่ครง 
- การแลกเปลีย่นแกส๊ออกซเิจนกบัแกส๊คารบ์อนไดออกไซด์
ในร่างกาย เกิดขึ้นบริเวณถุงลมในปอดกับปลอดเลือดฝอย
ที่ถุงลม และระหว่างหลอดเลือดฝอยกับเนื้อเยื่อ 
- การสูบบุหรี่ การสูดอากาศที่มีสารปนเปื้อน และการเป็น
โรคเกีย่วกบัระบบหายใจและบางโรค อาจทำใหเ้กดิโรคถงุลม
โป่งพอง ซึ่งมีผลให้ความจุอากาศของปอดลดลง ดังนั้นจึง
ควรดูแลรักษษระบบหายใจ ให้ทำหน้าที่เป็นปกติ

๔. ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่
ของอวยัวะในระบบขบัถา่ยในการ
กำจัดของเสียทางไต 
๕. ตระหนักถึงความสำคัญของระบบ
ขับถ่ายในการกำจัดของเสียทางไต
โดยการบอกแนวทางในการปฏบิตัติน 
ที่ชว่ยใหร้ะบบขบัถา่ยทำหนา้ทีไ่ดอ้ยา่งปกติ

- ระบบขับถ่ายมีอวัยวะที่เกี่ยวข้อง คือ ไต ท่อไต 
กระเพาะปัสสาวะ และท่อปัสสาวะ โดยมีไต ทำหน้าที่
กำจัดของเสีย เช่น ยูเรีย แอมโมเนีย กรดยูริก รวมทั้ง
สารที่ร่างกายไม่ต้องการออกจากเลือด รวมทั้งสารที่
ร่างกายไม่ต้องการออกจากเลือด และควบคุมสารที่มีมาก
หรือน้อยเกินไป เช่น น้ำ โดยขับออกมาในรูปของปัสสาวะ 
- การเลอืกรบัประทานอาหารทีเ่หมาะสม เชน่ รบัประทานอาหาร 
ที่ไม่มรีสเคม็จดั การดืม่นำ้สะอาดใหเ้พยีงพอ เปน็แนวทางหนึง่
ที่ช่วยให้ระบบขับถ่ายทำหน้าที่ได้อย่างปกติ
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๖. บรรยายโครงสร้างและหน้าที่ของ
หัวใจหลอดเลือด และเลือด 
๗. อธิบายการทำงานของระบบหมุน
เวียนเลือดโดยใช้แบบจำลอง

- ระบบหมุนเวียนเลือดประกอบด้วยหัวใจ หลอดเลือด 
และเลือด 
- หัวใจของมนุษย์แบ่งออกเป็น ๔ ห้อง ได้แก่หัวใจห้องบน 
๒ ห้อง และห้องล่าง ๒ ห้อง ระหว่างหัวใจห้องบนและ
หัวใจห้องล่างมีลิ้นหัวใจกั้น 
- หลอดเลอืด แบง่เปน็ หลอดเลอืดอารเ์ตอร ีหลอดเลอืดเวน 
หลอดเลือดฝอย ซึ่งมีโครงสร้างต่างกัน 
- เลือด ประกอบด้วย เซลล์เม็ดเลือด เลตเลตและพลาสมา 
- การบีบและคลายตัวของหัวใจทำให้เลือดหมุนเวียนและ
ลำเลียงสารอาหาร แก๊ส ของเสีย และสารอื่นๆ ไปยัง
อวัยวะและเซลล์ต่างๆ ทั่วร่างกาย 
- เลือดที่มีปริมาณแก๊สออกซิเจนสูงจะออกจากหัวใจไปยัง
เซลล์ต่างๆ ทั่วร่างกาย ขณะเดียวกันแก๊สคาร์บอนไดออก
ไซดจ์ากเซลลจ์ะแพรเ่ขา้สูเ่ลอืดและลำเลยีงกลบัเขา้สูห่วัใจ
และถูกส่งไปแลกเปลี่ยนแก๊สที่ปอด

๘. ออกแบบการทดลองและทดลอง
ในการเปรียบเทียบอัตราการเต้นของ
หัวใจ ขณะปกติและหลังทำกิจกรรม 
๙. ตระหนักถึงความสำคัญของระบบ
หมุนเวียนเลือดโดยการบอกแนวทาง
ในการดูแลรักษาอวัยวะในระบบหมุน
เวียนเลือดให้ทำงานเป็นปกติ

- ชีพจรบอกถึงจังหวะการเต้นของหัวใจซึ่งอัตราการเต้น
ของหัวใจในขณะปกติและหลังจากทำกิจกรรมต่างๆ จะ
แตกต่างกันส่วนความดันเลือด ระบบหมุนเวียนเลือดเกิด
จากการทำงานของหัวใจและหลอดเลือด 
- อัตราการเต้นของหัวใจมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล 
คนทีเ่ปน็โรคหวัใจและหลอดเลอืดจะสง่ผลทำใหห้วัใจสบูฉดีเลอืด
ไม่เป็นปกติ 
- การออกกำลงักาย การเลอืกรบัประทานอาหาร การพกัผอ่น 
และการรักษาภาวะอารมณ์ให้เป็นปกติ จึงเป็นทางเลือก
หนึ่งในการดูแลรักษาระบบหมุนเวียนเลือดให้เป็นปกติ

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)



หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พุทธศักราช ๒๕๕๑ ปรับปรุง ๒๕๖๒          .56

๑๐. ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่
ของอวัยวะในระบบประสาทส่วน
กลางในการควบคุมการทำงานต่างๆ
ของร่างกาย 
๑๑. ตระหนักถึงความสำคัญของ
ระบบประสาทโดยการบอกแนวทาง
ในการดูรักษา รวมถึงการป้องกัน
การกระทบกระเทอืนและอนัตรายตอ่สมอง
และไขสันหลัง

- ระบบประสาทสว่นกลาง ประกอบดว้ยสมองและไขสนัหลงั 
จะทำหนา้ทีร่ว่มกบัเสน้ประสาทซึง่เปน็ระบบประสาทรอบนอก 
ในการควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆ รวมถึงการ
แสดงพฤติกรรม เพื่อการตอบสนองต่อสิ่งเร้า 
- เมื่อมสีิง่เรา้มากระตุน้หนว่ยรบัความรูส้กึ จะเกดิกระแสประสาท 
ส่งไปตามเซลลป์ระสาทรบัความรูส้กึไปยงัระบบประสาท
ส่วนกลาง แลว้สง่กระแสประสาทมาตามเซลลป์ระสาทสัง่การ
ไปยังหน่วยปฏิบัติงาน เช่น กล้ามเนื้อ 
- ระบบประสาทเป็นระบบที่มีความซับซ้อนและมีความ
สัมพันธ์กับทุกระบบในร่างกาย ดังนั้น จึงควรป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุที่กระทบกระเทือนต่อสมอง หลีกเลี่ยงการใช้
สารเสพติด หลีกเลี่ยงภาวะเครียด และรับประทานอาหาร
ที่มีประโยชนเ์พือ่ดแูลรกัษาระบบประสาทใหท้ำงานเปน็ปกติ

๑๒. ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่
ของอวยัวะในระบบสบืพนัธุข์องเพศชาย
และเพศหญิงโดยใช้แบบจำลอง 
๑๓. อธิบายผลของฮอร์โมนเพศชาย
และเพศหญิงที่ควบคุมการเปลี่ยน
แปลงของรา่งกาย เมือ่เขา้สูว่ยัหนุม่สาว 
๑๔. ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลง
ของร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว 
โดยการดูแลรักษาร่างกายและจิตใจ
ของตนเองในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลง

- มนุษย์มีระบบสืบพันธ์ุที่ประกอบด้วยอวัยวะต่างๆ ที่ทำ
หน้าที่เฉพาะ โดยรังไข่ในเพศหญิงจะทำหน้าที่ผลิตเซลล์ไข่ 
ส่วนอัณฑะในเพศชายจะทำหน้าที่สร้างเซลล์อสุจิ 
- ฮอร์โมนเพศทำหน้าที่ควบคุมการแสดงออกของลักษณะ
ทางเพศที่แตกต่างกัน เมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาวจะมีการสร้าง
เซลล์ไข่และเซลล์อสุจิ การตกไข่ การมีรอบเดือน และถ้า
มีการปฏิสนธิของเซลล์ไข่ และเซลล์อสุจิจะทำให้เกิดการ
ตั้งครรภ์

๑๕. อธิบายการตกไข่ การมีประจำ
เดือน การปฏิสนธิ และการพัฒนา
ของไซโกตจนคลอดเป็นทารก 
๑๖. เลือกวิธีการคุมกำเนิดที่เหมาะ
สมกับสถานการณ์ที่กำหนด 
๑๗. ตระหนักถึงผลกระทบของการ
ตั้งครรภก์อ่นวยัอนัควร โดยการประพฤตติน 
ให้เหมาะสม

- การมีประจำเดือน มีความสัมพันธ์กับการตกไข่โดยเป็น
ผลจากการเปลี่ยนแปลงของระบบฮอร์โมนเพศหญิง 
- เมื่อเพศหญิงมีการตกไข่และเซลล์ไข่ได้รับการปฏิสนธิกับ
เซลล์อสุจิจะทำให้ได้ไซโกต ไซโกตจะเจริญเป็นเอ็มบริโอ
และฟตีสั จนกระทัง่คลอดเปน็ทารก แตถ่า้ไมม่กีารปฏสินธิ
เซลล์ไข่จะสลายตัว ผนังด้านในมดลูกรวมทั้งหลอดเลือด
จะสลายตัวและหลุดออกมา เรียกว่า ประจำเดือน 
- การคุมกำเนิดเป็นวิธีป้องกันไม่ให้เกิดการตั้งครรภ์โดย
ป้องกนัไมใ่หก้ดิการปฏสินธหิรอืไมใ่หม้กีารฝงัตวัของเอม็บรโิอ 
ซึ่งมหีลายวธิ ีเชน่ การใชถ้งุยางอนามยั การกนิยาคมุกำเนดิ
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สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
มาตรฐาน ว ๑.๓ เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม   
การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 
รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ป.๑ - -

ป.๒ ๑. เปรยีบเทยีบลกัษณะของสิง่มชีวีติ
และสิง่ไมม่ชีวีติ จากขอ้มลูทีร่วบรวมได้

- สิ่งทีอ่ยูร่อบตวัมทีัง้ทีเ่ปน็สิง่มชีวีติและสิง่ไมม่ชีวีติ สิง่มชีวีติ
ต้องการอาหาร มกีารหายใจเจรญิเตบิโต ขบัถา่ย เคลือ่นไหว 
ตอบสนองต่อสิ่งเร้า และสืบพันธุ์ได้ลูกที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกับพ่อแม่ส่วนสิ่งที่ไม่มีชีวิต

ป.๔ ๑. จำแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้ความ
เหมือนและความแตกต่างของ
ลกัษณะของสิง่มชีวีติ ออกเปน็ กลุม่พชื 
กลุ่มสัตว์ และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์

- สิ่งมีชีวิตมีหลายชนิด สามารถจัดกลุ่มได้ โดยใช้ ความ
เหมือนและความแตกต่างของลักษณะต่าง ๆ เช่น กลุ่มพืช
สร้างอาหารเองได้ และเคลื่อนที่ด้วย ตนเองไม่ได้       
กลุ่มสัตว์กินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหาร และเคลื่อนที่ได้    
กลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์  เช่น เห็ด รา จุลินทรีย์

๒. จำแนกพืชออกเป็นพืชดอกและ
พืชไมม่ดีอก โดยใชก้ารมดีอกเปน็เกณฑ ์
โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้

การจำแนกพืช สามารถใช้การมีดอกเป็นเกณฑ ์ ในการ
จำแนก ได้เป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอก

๓. จำแนกสัตว์ออกเป็นสัตว์มีกระ
ดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสัน
หลัง โดยใช้การมีกระดูกสันหลังเป็น
เกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได ้ 
๔. บรรยายลักษณะ เฉพาะที่สังเกต
ได้ของสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่ม
ปลา กลุ่มสัตว์สะเทินน้าสะเทินบก 
กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน กลุ่มนก และ
กลุ่มสตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนำ้นม และยกตวัอยา่ง
สิ่งมีชีวิตในแต่ละกลุ่ม

- การจำแนกสัตว์  สามารถใช้การมีกระดูกสันหลัง เป็น 
เกณฑ์ในการจำแนก ได้เป็นสัตว์มีกระดูกหลังและสัตว์ไม่
มีกระดูกสันหลัง 
- สัตว์มีกระดูกสันหลังมีหลายกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มปลา กลุ่ม
สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน กลุ่มนก 
และกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีลักษณะ
เฉพาะที่สังเกตได้

ป.๕ ๑. อธิบายลักษณะทางพันธุกรรมที่
มีการถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกของพืช 
สัตว์ และมนุษย์  
๒. แสดงความอยากรู้อยากเห็น 
โดยการถามคำถามเกี่ยวกับลักษณะที่
คล้ายคลึงกันของตนเองกับพ่อแม่

- สิง่มชีวีติทัง้พชื สตัว ์และมนษุย ์เมือ่โตเตม็ทีจ่ะมกีาร  
สืบพันธุ์เพื่อเพิ่มจำนวนและดำรงพันธุ์โดยลูกที่เกิดมาจะได้
รับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากพ่อแม่ทำให้มี
ลักษระทางพันธุกรรมที่เฉพาะจากพ่อแม่ ทำให้มีลักษณะ
ทางพันธุกรรมที่เฉพาะแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่น 
- พืชมีการถ่ายทอดลักษระทางพันธุกรรม เช่น ลักษณะ
ของใบ สีดอก
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สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ 
มาตรฐาน ว ๒.๑ เขา้ใจสมบตัขิองสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสมัพนัธร์ะหวา่งสมบตั ิของสสารกบัโครงสรา้ง
และแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติ ของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย 
และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

- สตัตว์มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เช่น สีขน 
ลักษณะของขน ลักษณะของหู 
- มนษุยม์กีารถา่ยทอดลกัษณะทางพนัธกุรรม เชน่ เชงิผมที่
หน้าผาก ลักยิ้ม ลักษณะหนังตา การห่อลิ้น ลักษณะของ
ติ่งหู

ม.๑ - -

ม.๒ - -

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ป.๑ ๑.อธิบายสมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุที่
ใช้ทำวัตถุซึ่งทำจากวัสดุชุนเดียวหรือ
หลายชุนประกอบกัน โดยใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์  
๒.ระบุชนิดของวัสดุและจัดกลุ่มวัสดุ  
ตามสมบัติที่สังเกตได้

- วัสดุที่ใช้ทำวัตถุที่เป็นของเล่นของใช้มีหลายชนิด เช่น ผ้า 
แก้ว พลาสติก ยางไม้ อิฐ หิน กระดาษ โลหะ วัสดุแต่ละ
ชนิดมีสมบัติที่สังเกตได้ต่างๆ เช่น สี นุ่มแข็ง ขรุขระ 
เรียบ ใส ขุ่น ยืดหดได้ บิดงอได้  
- สมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุแต่ละชนิดอาจเหมือนกัน ซึ่ง
สามารถนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดกลุ่มวัสดุได้  
- วัสดบุางอยา่งสามารถนำมาประกอบกนั เพือ่ทำเปน็วตัถตุา่ง  ๆ
เช่น ผ้าและกระดุมใช้ทำเสื้อ ไม้และโลหะใช้ทำกระทะ

ป.๒ ๑. เปรียบเทียบสมบัติการดูดซับน้ำ
ของวัสดุโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
และระบุการนำสมบัติการดูดซับน้ำ
ของวัสดุไปประยุกต์ใช้ในการกระทำ
วัตถุในชีวิตประจำวัน

- วัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติการดูดซับน้ำแตกต่างกันจึงนำ
ไปทำวัตถุเพื่อใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกัน เช่น ใช้ผ้าที่ดูด
ซับน้ำได้มากทำผ้าเช็ดตัว ใช้พลาสติกซึ่งไม่ดูดซับน้ำทำร่ม

๒. อธิบายสมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุที่
เกิดจากการนำวัสดุมาผสมกันโดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์

- วัสดุบางอย่างสามารถนำมาผสมกันซึ่งทำให้ได้สมบัติที่
เหมาะสม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตามต้องการ เช่น แป้ง
ผสมน้ำตาลและกระทิ ใช้ทำขนมไทย ปูนปาสเตอร์ผสม
เยื่อกระดาษใช้ทำกระปุกออมสิน ปูนผสมหิน ทราย และ
น้ำใช้ทำคอนกรีต 
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๓. เปรยีบเทยีบสมบตัทิีส่งัเกตไดข้องวสัด ุ
เพื่อนำมาทำเป็นวัตถุในการใช้งาน
ตามวตัถปุระสงค ์ และอธบิายการนำ
วัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ ์
๔. ตระหนักถึงประโยชน์ของการนำ
วัสดทุีใ่ชแ้ลว้ กลบัมาใชใ้หม ่โดยการนำ
วัสดุที่ใช้แล้วกลับมา ใช้ใหม่

- การนำวัสดุมาทำเป็นวัตถุในการใช้งานตาม วัตถุประสงค์
ขึ้นอยู่กับสมบัติของวัสดุ วัสดุที่ใช้ แล้วอาจนำกลับมาใช้
ใหม่ได้ เช่น กระดาษใช้แล้ว อาจนำมาทำเป็นจรวด
กระดาษ ดอกไม้ประดิษฐ์  ถุงใส่ของ

ป.๔ ๑. เปรยีบเทยีบสมบตัทิางกายภาพ
ด้านความแขง็ สภาพยดื หยุน่การนำ 
ความรูอ้น และการนำไฟฟา้ ของวสัดุ
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์จาก 
การทดลองและระบุการนำสมบัติ
เรื่องความแข็ง สภาพยืด หยุ่น 
การนำความรู้อน และการนำไฟฟ้า 
ของวัสดุไปใช้ในชีวิตประจำวันผ่าน
กระบวนการออกแบบชิ้นงาน 
๒. แลกเปลี่ยนความคิดกับผู้อื่นโดย
การอภปิรายเกีย่วกบัสมบตัทิางกายภาพ
ของวสัดอุยา่งม ีเหตผุลจากการทดลอง

- วัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติทางกายภาพแตกต่างกันวัสดุที่
มีความแข็งจะทนต่อแรงขูดขีดวัสดุที่มี สภาพยืดหยุ่นจะ
เปลี่ยนแปลงรูปร่างเมื่อมีแรง มากระทำและกลับสภาพ
เดิมได้วัสดุที่นำความร้อนจะร้อนได้เร็วเมื่อได้รับความร้อน 
และวัสดุที่นำไฟฟ้า ได้ จะให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้ ดังนั้นจึง
อาจนำสมบัติต่าง ๆ มาพิจารณาเพื่อ ใช้ในกระบวนการ
ออกแบบชิ้นงานเพื่อใช้ประโยชน์  ในชีวิตประจำวัน

๓. เปรียบเทียบสมบัติของสสารทั้ง ๓ 
สถานะ จาก ข้อมูลที่ได้จากการ
สังเกตมวล การต้องการที่อยู่ รูปร่าง
และปริมาตรของสสาร 
๔. ใชเ้ครือ่งมอืเพือ่วดัมวล และปรมิาตร 
ของสสารทั้ง ๓ สถานะ

- วัสดุเป็นสสารเพราะมีมวลและต้องการที่อยู่ สสารมี
สถานะเป็นของแข็ง ของเหลว หรือแก๊ส ของแข็ง มี
ปรมิาตรและรปูรา่งคงทีข่องเหลวม ีปรมิาตรคงทีแ่ตม่รีปูรา่ง
เปลี่ยนไปตามภาชนะ เฉพาะส่วนที่บรรจุของเหลว     
ส่วนแกส๊มปีรมิาตร และรปูรา่งเปลีย่นไปตามภาชนะทีบ่รรจุ

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง
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ป.๕ ๑. อธบิายการเปลีย่นสถานะของสสาร 
เมื่อทำให้สสารร้อนขึ้นหรือเย็นลง 
โดยใช้หลักฐาน เชิงประจักษ์

- การเปลีย่นสถานะของสสารเปน็การเปลีย่นแปลง ทางกายภาพ 
เมื่อเพิ่มความร้อนให้กับสสารถึงระดับหนึ่ง จะทำให้สสาร
ที่เป็นของแข็งเปลี่ยน สถานะเป็นของเหลว เรียกว่า การ
หลอมเหลว และเมื่อ เพิ่ม ความรู้อนต่อ ไปจนถึง อีก
ระดับหนึง่ ของเหลวจะเปลีย่นเปน็แกส๊ เรยีกวา่ การกลายเปน็ไอ 
แต่เมื่อลดความรู้อนลงถึง ระดับ หนึ่ง แก๊สจะเปลี่ยน
สถานะเปน็ของเหลว เรยีกวา่ การควบแนน่ และถา้ลดความรอ้น
ต่อไปอีกจนถึง ระดับหนึ่งของเหลวจะเปลี่ยนสถานะเป็น
ของแข็ง เรียกว่า การแข็งตัว สสารบางชนิดสามารถ 
เปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นแก๊สโดยไม่ผ่าน การเป็น
ของเหลว เรยีกวา่ การระเหดิ สว่นแกส๊ บางชนดิสามารถ
เปลี่ยนสถานะเป็นของแข็ง โดยไม่ผ่านการเป็น ของเหลว 
เรียกว่า การระเหิดกลับ

๒. อธิบายการละลายของสารในน้ำ 
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

- เมือ่ใสส่ารลงในนำ้แลว้สารนัน้รวมเปน็ เนือ้เดยีวกนักบันำ้
ทั่วทกุสว่น แสดงวา่สารเกดิ การละลาย เรยีกสารผสมทีไ่ดว้า่
สารละลาย

๓. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสาร
เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี 
โดยใช้หลักฐาน เชิงประจักษ์

- เมื่อผสมสาร ๒ ชนิดขึ้นไปแล้วมีสารใหม่เกิดขึ้น ซึ่งมี
สมบตัติา่งจากสารเดมิหรอืเมือ่สารชนดิเดยีว เกดิการเปลีย่นแปลง
แล้วมีสารใหม่เกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงนี้เรียกว่า        
การเปลี่ยนแปลง ทางเคมี ซึ่งสังเกตได้จากมีสีหรือกลิ่น
ต่างจาก สารเดิม หรือมีฟองแก๊ส หรือมีตะกอนเกิดขึ้น 
หรือมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอุณหภูมิ

๔. วิเคราะห์และระบุการ
เปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ และการ
เปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้

- เมื่อสารเกดิการเปลีย่นแปลงแลว้ สารสามารถ เปลีย่นกลบั
เป็นสารเดิมได้ เป็นการเปลี่ยนแปลง ที่ผนักลับได้ เช่น 
การหลอมเหลว การกลายเปน็ ไอการละลาย แตส่ารบาง
อย่างเกิดการเปลี่ยนแปลง แล้วไม่สามารถเปลี่ยนกลับเป็น
สารเดมิได ้เปน็การเปลีย่นแปลงทีผ่นักลบัไมไ่ด ้เชน่ การเผาไหม ้
การเกิดสนิม
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ม.๑ ๑. อธบิายสมบตัทิางกายภาพบางประการ
ของ ธาตุโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ 
โดยใชห้ลกัฐาน เชงิประจกัษท์ีไ่ดจ้าก
การสังเกตและการทด สอบ และใช้
สารสนเทศทีไ่ดจ้ากแหลง่ ขอ้มลูตา่ง ๆ 
รวมทั้งจัดกลุ่มธาตุเป็นโลหะ อโลหะ 
และ กึ่งโลหะ 

- ธาตุแต่ละชนิดมีสมบัติเฉพาะตัวและมีสมบัติ ทาง
กายภาพบางประการเหมือนกันและ บางประการต่างกัน 
ซึ่งสามารถนำมาจดักลุม่ธาต ุเปน็โลหะ อโลหะ และกึง่โลหะ 
ธาตุโลหะมจีดุเดอืด จดุหลอมเหลวสงู มผีวิมนัวาว นำความรอ้น 
นำไฟฟ้า ดึงเป็นเส้นหรือตีเป็นแผ่นบาง ๆ ได้ และ มีความ
หนาแน่นทั้งสูงและต่ำ ธาตุอโลหะ มีจุดเดือด จุดหลอม
เหลวต่ำ มีผิวไม่มันวาว ไม่นำความร้อน ไม่นำไฟฟ้า 
เปราะ แตกหักง่าย และมีความหนาแน่นต่ำ ธาตุกึ่งโลหะ
มีสมบัติ บางประการเหมือนโลหะ และสมบัติบางประการ 
เหมือนอโลหะ

๒. วิเคราะห์ผลจากการใช้ธาตุโลหะ
อโลหะ กึ่งโลหะ และธาตุกัมมันตรังสี 
ที่มีต่อสิ่งมีชีวิตสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจ 
และสังคม จากข้อมูลที่รวบรวมได้  
๓. ตระหนกัถงึคณุคา่ของการใชธ้าตโุลหะ 
อโลหะ กึ่งโลหะ ธาตุกัมมันตรังสี 
โดยเสนอแนวทาง การใช้ธาตุอย่าง
ปลอดภัย คุ้มค่า

- ธาตุโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ ที่สามารถแผ่รังสีได้     
จัดเป็นธาตุกัมมันตรังส ี 
- ธาตุมีทั้งประโยชน์และโทษ การใช้ธาตุโลหะ  
อโลหะ กึง่โลหะ ธาตกุมัมนัตรงัส ีควรคำนงึถงึ ผลกระทบ
ต่อสิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม

๔. เปรียบเทียบจุดเดือด จุดหลอม
เหลวของสารบรสิทุธิ์  และสารผสม 
โดยการวัดอุณหภูมิเขียนกราฟ    
แปลความหมายขอ้มลูจากกราฟ หรอื   
สารสนเทศ

- สารบรสิทุธิป์ระกอบดว้ยสารเพยีงชนดิเดยีว สว่นสารผสม
ประกอบดว้ยสารตัง้แต ่๒ ชนดิ ขึน้ ไป สารบรสิทุธิแ์ตล่ะ่ชนดิ 
มีสมบัติบางประการที่เป็นค่าเฉพาะตัว เช่น จุดเดือดและ
จุดหลอมเหลวคงที่แต่สารผสมมีจุดเดือด และจุดหลอม
เหลวไม่คงที่ขึ้นอยู่กับชนิดและสัดส่วนของสารที่ผสมอยู่
ด้วยกัน

๕. อธบิายและเปรยีบเทยีบความหนาแนน่
ของสารบริสุทธิ์และสารผสม 
๖. ใช้เครือ่งมอืเพือ่วดัมวลและปรมิาตร
ของสารบริสุทธิ์และสารผสม

- สารบริสุทธิ์แต่ละชนิดมีความหนาแน่น หรือมวลต่อหนึ่ง
หน่วยปริมาตรคงที่เป็นค่าเฉพาะ ของสารนั้น ณ สถานะ
และอุณหภูมิหนึ่ง แต่สารผสมมีความหนาแน่นไม่คงที่ขึ้น
อยู่กับชนิด และสัดส่วนของสารที่ผสมอยู่ด้วยกัน
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๗. อธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างอะตอม ธาตุ และ
สารประกอบ โดยใช้แบบจำลอง 
และสารสนเทศ

- สารบริสุทธิ์แบ่งออกเป็นธาตุและสารประกอบ         
ธาตปุระกอบดว้ยอนภุาคทีเ่ลก็ทีส่ดุทีย่งัแสดง สมบตัขิองธาตุ
นั้นเรียกว่า อะตอม ธาตุแต่ละชนิด ประกอบด้วยอะตอม
เพียงชนิดเดียวและไม่ สามารถแยกสลายเป็นสารอื่นได้
ด้วยวธิทีางเคม ีธาตเุขยีนแทนดว้ยสญัลกัษณธ์าต ุสารประกอบ 
เกิดจากอะตอมของธาตุตั้งแต่ ๒ ชนิดขึ้นไป รวมตัวกัน
ทางเคมีในอัตราส่วนคงที่มีสมบัติ แตกต่างจากธาตทีุ่เป็น
องค์ประกอบสามารถ แยกเป็นธาตุได้ด้วยวิธีทำงเคมี    
ธาตุและสารประกอบสามารถเขียนแทนได้ด้วยสูตรเคมี

๘. อธิบายโครงสร้างอะตอมที่
ประกอบด้วย โปรตอน นิวตรอน 
และอิเล็กตรอน โดยใช้ แบบจำลอง

- อะตอมประกอบด้วยโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน 
โปรตอนมปีระจไุฟฟา้บวก ธาต ุชนดิเดยีวกนัมจีำนวนโปรตอน
เท่ากันและเป็นค่าเฉพาะของธาตุนั้น นิวตรอนเป็นกลาง
ทางไฟฟ้า ส่วนอิเล็กตรอนมีประจุไฟฟ้าลบ เมื่ออะตอม 
มีจำนวนโปรตอนเท่า กับ จำนวนอิเล็กตรอน จะเป็นกลาง
ทางไฟฟ้า โปรตอนและนิวตรอน รวมกันตรงกลางอะตอม
เรียกว่า นิวเคลียส ส่วนอิเล็กตรอนเคลื่อนที่อยู่ในที่ว่าง
รอบนิวเคลียส

๙. อธิบายและเปรียบเทียบการจัด
เรียงอนภุาค แรงยดึเหนีย่วระหวา่งอนภุาค 
และการเคลื่อนที่ของอนุภาคของ
สสารชนิดเดียวกันในสถานะ ของแข็ง 
ของเหลว และแก๊ส โดยใช้แบบ
จำลอง

- สสารทกุชนดิประกอบดว้ยอนภุาคโดยสารชนดิเดยีวกนัที่
มีสถานะของแข็ง ของเหลวแก๊สจะมีการจัดเรียงอนุภาค
แรงยดึเหนยีว่ระหวา่งอนภุาคการเคลือ่นทีข่องอนภุาคแตกตา่งกนั 
ซึ่งมีผลต่อรูปร่างและปริมาตรของสสาร 
- อนภุาคของของแขง็เรยีงชดิกนั มแีรงยดึเหนีย่ว ระหวา่ง 
อนภุาคมากทีส่ดุ อนภุาคสัน่อยูก่บัททำใหม้รีปูรา่งและปรมิาตรคงที ่
- อนภุาคของของเหลวอยูใ่กลก้นั มแีรงยดึเหนีย่วระหวา่ง
อนภุาคนอ้ยกวา่ของแขง็ แตม่ากกวา่แกส๊อนภุาคเคลือ่นทีไ่ดแ้ต่
ไมเ่ปน็อสิระเทา่แกส๊ ทำใหม้รีปูรา่งไมค่งทีแ่ตป่รมิาตรคงที ่
- อนภุาคของแกส๊อยูห่า่งกนัมาก มแีรงยดึเหนีย่ว ระหวา่ง
อนภุาคนอ้ยทีส่ดุ อนภุาคเคลือ่นทีไ่ดอ้ยา่งอสิระทกุทศิทาง 
ทำใหม้รีปูรา่งและปรมิาตร ไมค่งที่

๑๐. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง 
พลังงานความรูอ้นกบัการเปลีย่นสถานะ 
ของสสาร โดยใชห้ลกัฐานเชงิประจกัษ์
และแบบจำลอง

- ความร้อนมีผลต่อการเปลี่ยนสถานะของสสาร เมื่อให้  
ความร้อนแก่ของแข็ง อนุภาคของของแข็ง จะมีพลังงาน
และอณุ หภูมิเพิ่มขึ้นจนถึงระดับหนึ่ง ซึ่งของแข็งจะใช้
ความร้อนในการเปลี่ยนสถานะ เป็นของเหลว เรียกความ
ร้อนทีใ่ชใ้นการเปลีย่น สถานะจากของแขง็เปน็ของเหลววา่ 
ความร้อนแฝง ของการหลอมเหลว และอุณหภูมิขณะ 
เปลี่ยนสถานะจะคงที่เรียกอุณหภูมินี้ว่า จุดหลอมเหลว
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- เมื่อ ให้ความร้อนแก่ของเหลว อนุภาคของของเหลว 
จะมีพลังงานและอุณหภูมิเพิ่มขึ้น จนถึงระดับหนึ่ง ซึ่งของ
เหลวจะใช้ความร้อนในการเปลี่ยนสถานะ เป็นแก๊ส เรียก
ความร้อนที่ใช้ในการเปลี่ยนสถานะ จากของเหลวเป็นแก๊ส
ว่า ความร้อนแฝงของ การกลายเป็นไอและอุณหภูมิขณะ
เปลี่ยนสถานะ จะคงที่เรียกอุณหภูมินี้ว่า จุดเดือด 
- เมื่อทำให้อุณหภูมิของแก๊สลดลงจนถึงระดับหนึ่ง แก๊ส
จะเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว เรียกอุณหภูมินี้ว่า      
จุดควบแนน่ ซึง่มอีณุหภมูเิดยีวกบัจดุเดอืด ของของเหลวนัน้ 
- เมือ่ทำใหอ้ณุหภมูขิองของเหลวลดลงจนถงึ ระดบัหนึง่   
ของเหลวจะเปลีย่นสถานะเปน็ ของแขง็ เรยีกอณุหภมูนิีว้า่ 
จดุเยอืกแขง็ ซึง่มอีณุหภมู ิเดยีวกบัจดุหลอมเหลวของ
ของแขง็นัน้
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ม.๒ ๑. อธิบายการแยกสารผสมโดยการ
ระเหยแห้ง การตกผลึก การกลั่น
อย่างง่าย โครมาโทกราฟีแบบ
กระดาษ การสกัดด้วย ตัวทำละลาย 
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  
๒. แยกสารโดยการระเหยแหง้ การตกผลกึ 
การกลั่นอย่างง่าย โครมาโทกราฟี
แบบกระดาษ การสกดัดว้ยตวัทำละลาย

- การแยกสารผสมให้เป็นสารบริสุทธิ์ทำได้หลายวิธีขึ้นอยู่
กับสมบัติของสารนั้น ๆ การระเหยแห้งใช้แยการละลายซึ่ง
ประกอบด้วยตัวละลายที่เป็น ของแข็งในตัวทำละลายที่
เป็นของเหลว โดยใช้ ความร้อนระเหยตัวทำละลายออก
ไปจนหมด เหลือแต่ตัวละลาย การตกผลึกใช้แยการ
ละลาย ที่ประกอบด้วยตัวละลายที่เป็นของแข็งใน 
ตัวทำละลายที่เป็น ของเหลว โดยทำให้สารละลายอิ่มตัว
แล้วปลอ่ยใหต้วัทำละลายระเหยออกไปบางสว่น ตวัละลาย
จะตกผลึกแยกออกมาการกลั่นอย่างง่าย ใช้แยการละลาย
ที่ประกอบด้วยตัวละลายและตัวทำละลายที่เป็นของเหลว
ที่มีจุดเดือดต่างกันมาก วิธีนี้จะแยกของเหลวบริสุทธิ์  
ออกจาการละลายโดยให้ความร้อนกับ สารละลาย ของ
เหลวจะเดือดูและกลายเป็นไอแยกจาก สารละลายแล้ว
ควบแน่นกลับเป็นของเหลว อีกครั้ง ขณะที่ของเหลวเดือด 
อุณหภูมิของไอจะคงที่โครมาโทกราฟีแบบกระดาษเป็นวิธี
การแยก สารผสมที่มีปริมาณน้อยโดยใช้แยกสารที่มีสมบัติ
การละลายในตัวทำละลายและการถูกดูดซับด้วย ตัวดูด
ซับแตกต่างกัน ทำให้สารแต่ละชนิด เคลื่อนที่ไปบนตัวดูด
ซับได้ต่างกัน สารจึงแยก ออกจากกันได้อัตราส่วนระหว่าง
ระยะทางที่สาร องค์ประกอบแต่ละชนิดเคลื่อนที่ได้บนตัว
ดูดซับ กับระยะทางที่ตัวทำละลายเคลือ่นทีไ่ด ้เปน็         
คา่เฉพาะตวัของสารแตล่ะชนดิในตวัทำละลาย และตัวดูดซับ
หนึ่ง ๆ การสกัดด้วยตัวทำละลาย เป็นวิธีการแยกสารผสม
ที่มีสมบัติการละลายใน ตัวทำละลายที่ต่างกัน โดยชนิด
ของตวัทำละลาย มผีลตอ่ชนดิและปรมิาณของสารทีส่กดัได ้
การสกัดโดยการกลั่นด้วยไอน้ำ ใช้แยกสาร ที่ระเหยง่าย 
ไม่ละลายนำ้ และไมท่ำปฏกิริยิา กบันำ้ออกจากสารทีร่ะเหยยาก 
โดยใช้ไอน้ำ เป็นตัวพา
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๓. นำวิธีิการแยกสารไปใช้แก้ปัญหา
ในชีวิตประจำวัน โดยบูรณาการ  
วิทยาศาสตร ์ คณติศาสตร ์ เทคโนโลย ี
และวิศวกรรมศาสตร์

   ความรูด้า้นวทิยาศาสตรเ์กีย่วกบัการแยกสาร บรูณาการ
กับคณิตศาสตร์  เทคโนโลยี โดยใช้ กระบวนการทาง
วิศวกรรม สามารถนำไปใช้ แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
หรือปัญหาทีพ่บใน ชมุชนหรอืสรา้งนวตักรรม โดยมขีัน้ตอนดงันี ้
- ระบปุญัหาในชวีติประจำวนัทีเ่กีย่วกบัการแยกสารโดยใช ้        
ส มบตัทิางกายภาพ หรอืนวตักรรม ทีต่อ้งการพฒันา โดยใชห้ลกั
การดงักลา่ว    
- รวบรวมขอ้มลูและแนวคดิเกีย่วกบัการแยกสาร โดยใชส้มบตัิ
ทางกายภาพทีส่อดคลอ้งกบัปญัหา ทีร่ะบ ุหรอืนำไปสูก่าร  
พฒันานวตักรรมนัน้ 
- ออกแบบวธิกีารแกป้ญัหา หรอืพฒันานวตักรรม ทีเ่กีย่วกบัการ
แยกสารในสารผสม โดยใชส้มบตั ิทางกายภาพ โดยเชือ่มโยง
ความรูด้า้น วทิยาศาสตร ์ คณติศาสตร ์ เทคโนโลย ีและกระบวน
การทางวศิวกรรม รวมทัง้กำหนดแูละควบคมุตวัแปรอยา่ง
เหมาะสม ครอบคลมุ 
- วางแผนและดำเนนิการแกป้ญัหา หรอืพฒันานวตักรรม 
รวบรวมขอ้มลู จดักระทำขอ้มลู และเลอืกวธิกีารสือ่ความหมายที่
เหมาะสม ในการนำเสนอผล 
- ทดสอบ ประเมนิผล ปรบัปรงุวธิกีารแกป้ญัหา หรอืนวตักรรมที่
พฒันาขึน้ โดยใชห้ลกัฐาน เชงิประจกัษท์ีร่วบรวมได ้
- นำเสนอวธิกีารแกป้ญัหา หรอืผลของนวตักรรม ทีพ่ฒันาขึน้ 
และผลทีไ่ด ้โดยใชว้ธิกีารสือ่สาร ทีเ่หมาะสมและนา่สนใจ
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๔. ออกแบบการทดลองและทดลอง
ในการอธิบาย ผลของชนิดตัวละลาย 
ชนิดตัวทำละลาย อุณหภูมิที่มีต่อ
สภาพละลายได้ของสารรวมทั้ง 
อธิบายผลของความดันที่มีต่อสภาพ
ละลายได้ ของสาร โดยใช้สารสนเทศ

- สารละลายอาจมีสถานะเป็นของแข็ง ของเหลว และแก๊ส 
สารละลายประกอบด้วยตัวทำละลาย และตัวละลาย   
กรณีสารละลายเกิดจากสารที่มี สถานะเดียวกัน สารที่มี
ปริมาณมากที่สุดจัดเป็นตัวทำละลาย กรณีสารละลายเกิด
จากสารที่มี สถานะต่างกัน สารที่มีสถานะเดียวกันกับ 
สารละลายจัดเป็นตัวทำละลาย 
- สารละลายที่ตัวละลายไม่สามารถละลายในตัวทำละลาย
ได้อีกที่อุณหภูมิหนึ่ง ๆ เรียกว่า สารละลายอิ่มตัว 
- สภาพละลายไดข้องสารในตวัทำละลาย เปน็คา่ทีบ่อกปรมิาณ
ของสารที่ละลายได้ในตัวทำละลาย ๑๐๐ กรัม จนได้สาร
ละลายอิม่ตวั ณ อณุหภมู ิและความดนัหนึง่ ๆ สภาพละลายได้
ของสารบง่บอกความสามารถในการละลายไดข้องตวัละลาย 
ในตัวทำละลาย ซึ่งความสามารถในการละลาย ของสาร
ขึ้นอยู่กับชนิดของตัวทำละลายและตัวละลาย อุณหภูมิ 
และความดัน 
- สารชนิดหนึ่ง ๆ มีสภาพละลายได้แตกต่างกันในตัวทำ
ละลายที่แตกต่างกัน และสารต่างชนิดกันมสีภาพละลาย
ได้ในตัวทำละลายหนึ่ง ๆ ไม่เท่า กัน 
- เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น สารส่วนมาก สภาพละลายได้ ของ
สารจะเพิ่มขึ้น ยกเว้นแก๊สเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น สภาพการ
ละลายได้จะลดลง ส่วนความดันมีผลต่อแก๊ส โดยเมื่อ
ความดันเพิ่มขึ้น สภาพละลายได้ จะสูงขึ้น 
- ความรู้เกี่ยวกับสภาพละลายได้ของสาร เมื่อ 
เปลี่ยนแปลงชนิดตัวละลาย ตัวทำละลาย และอุณหภูมิ
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เช่น การทำน้ำ
เชื่อมเข้มข้น การสกัดสารออกจาก สมุนไพรให้ได้ปริมาณ
มากที่สุด
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สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ 
มาตรฐาน ว ๒.๒ เขา้ใจธรรมชาติ ของแรงในชวีติประจำวนั ผลของแรงทีก่ระทำตอ่วตัถลุกัษณะการเคลือ่นทีแ่บบตา่งๆ 
ของวตัถ ุรวมทัง้นำความรูไ้ปใชป้ระโยชน ์

๕. ระบปุรมิาณตวัละลายในสารละลาย 
ในหน่วย ความเข้มข้นเป็นร้อยละ 
ปริมาตรต่อปริมาตร มวลต่อมวล 
และมวลต่อปริมาตร 
๖. ตระหนักถึงความสำคัญของ
การนำความรู้เรื่อง ความเข้มข้นของ
สารไปใช้ โดยยกตัวอย่างการใช้   
สารละลายในชวีติประจำวนัอยา่งถกูตอ้ง 
และปลอดภัย

- ความเข้มข้นของสารละลาย เป็นการระบุปริมาณ     
ตัวละลายในสารละลาย หน่วยความเข้มข้น มีหลายหน่วย 
ที่นิยมระบุเป็นหน่วยเป็นร้อยละ ปริมาตรต่อปริมาตร 
มวลต่อมวล และมวล ต่อปริมาตร 
- ร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตร เป็นการระบุปริมาตร 
ตัวละลายในสารละลาย ๑๐๐ หน่วย ปริมาตรเดียวกัน 
นิยมใช้กับสารละลายที่เป็น ของเหลวหรือแก๊ส 
- ร้อยละโดยมวลต่อมวล เป็นการระบุมวล ตัวละลายใน
สารละลาย ๑๐๐ หน่วยมวลเดียวกัน นิยมใช้กับ
สารละลายที่มีสถานะเป็นของแข็ง 
- ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร เป็นการระบุมวล ตัวละลาย
ในสารละลาย ๑๐๐ หน่วยปริมาตร นิยมใช้กับสารละลาย
ที่มีตัวละลายเป็นของแข็ง ในตัวทำละลายที่เป็นของเหลว 
- การใช้สารละลาย ในชีวิตประจำวัน ควรพิจารณา จาก
ความเข้มข้นของสารละลาย ขึ้นอยู่กับ จุดประสงค์ของ
การใช้งาน และผลกระทบต่อสิ่งชีวิตและสิ่งแวดล้อม

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ป.๑ - -

ป.๒ - -

ป.๔ ๑. ระบุผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุ
จากหลักฐาน เชิงประจักษ ์ 
๒. ใช้เครื่องชั่งสปริงในการวัดน้ำหนัก
ของวัตถุ

- แรงโน้มถ่วงของโลกเป็นแรงดึงดูดที่โลกกระทำต่อวัตถุ
มีทิศทางเข้าสู่ศูนย์กลางโลกและเป็นแรงไม่สัมผัสแรงดึงดูด
ที่โลกกระทำกับวัตถุหนึ่งๆทำให้วัตถุตกลงสู่พื้นโลก และ
ทำใหว้ตัถมุนีำ้หนกั วดันำ้หนกัของวตัถไุดจ้ากเครือ่งชัง่สปรงิ 
น้ำหนักของวัตถุขึ้นกับมวลของวัตถุ โดยวัตถุที่มีมวลมาก
จะมีน้ำหนักมากวัตถุที่มีมวลน้อยจะมีน้ำหนักน้อย

๓. บรรยายมวลของวัตถุที่มีผลต่อ
การเปลีย่นแปลง การเคลือ่นทีข่องวตัถุ
จากหลักฐานเชิงประจักษ์

- มวล คอืปรมิาณเนือ้ของสสารทัง้หมดทีป่ระกอบ กนัเปน็วตัถ ุ
ซึ่งมีผลต่อความยากง่ายในการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่
ของวตัถ ุวตัถทุีม่มีวลมากจะเปลีย่นแปลงการเคลือ่นทีไ่ดย้ากกว่า
วัตถุที่มีมวลน้อย ดังนั้นมวลของวัตถุนอกจาก จะหมายถึง
เนื้อทั้งหมดของวัตถุนั้นแล้ว ยังหมายถึงการต้านการ
เปลี่ยนแปลง การเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นด้วย
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ป.๕ ๑. อธิบายวิธีิการหาแรงลัพธ์ของแรง
หลายแรงในแนว เดียวกันที่กระทำ
ต่อวัตถุในกรณีที่วัตถุอยู่นิ่ง จากหลัก
ฐานเชิงประจักษ์  
๒. เขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระทำ
ต่อวัตถุที่อยู่ใน แนวเดียวกันและแรง
ลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ 
๓. ใช้เครื่องชั่งสปริงในการวัดแรงที่
กระทำต่อวัตถุ

- แรงลัพธ์เป็นผลรวมของแรงที่กระทำต่อวัตถุ โดย     
แรงลัพธ์ของแรง ๒ แรงที่กระทำต่อวัตถุเดียวกัน จะมี
ขนาดเท่ากับผลรวมของแรงทั้งสองเมื่อแรง ทั้งสองอยู่
ในแนวเดียวกันและมีทิศทางเดียวกัน แต่จะมีขนาดเท่ากับ
ผลตา่งของแรงทัง้สอง เมือ่แรงทัง้สองอยูใ่นแนวเดยีวกนัแต่
มีทศิทาง ตรงขา้มกนั สำหรบัวตัถทุีอ่ยูน่ิง่แรงลพัธท์ีก่ระทำ
ต่อวัตถุมีค่าเป็นศูนย์ 
- การเขียนแผนภาพของแรงที่กระทำต่อวัตถุ สามารถ
เขียนได้โดยใช้ลูกศร โดยหัวลูก ศรแสดง ทิศทางของแรง 
และความยาวของลกู ศรแสดง ขนาดของแรงทีก่ระทำตอ่วตัถุ

๔. ระบุผลของแรงเสียดทานที่มีต่อ
การเปลีย่นแปลง การเคลือ่นทีข่องวตัถุ
จากหลักฐานเชิงประจักษ ์ 
๕. เขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทาน
และแรง ที่อยู่ในแนวเดียวกันที่
กระทำต่อวัตถุ

- แรงเสียดทานเป็นแรงที่เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัส ของวัตถุ 
เพื่อต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นโดยถ้าออกแรงกระทำต่อ
วัตถุที่อยู่นิ่งบนพื้นผิวหนึ่ง ให้เคลื่อนที่แรงเสียดทานจาก
พื้นผิวันั้นก็จะต้าน การเคลื่อนที่ของวัตถุ แต่ถ้าวัตถุกำลัง
เคลื่อนที่แรงเสียดทานก็จะทำให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่ช้าลง 
หรือหยุดนิ่ง

ม.๑ ๑. สร้างแบบจำลองที่อธิบายความ
สัมพนัธร์ะหวา่ง ความดนัอากาศกับ  
ความสูงจากพื้นโลก

- เมื่อวัตถุอยู่ในอากาศจะมีแรงที่อากาศกระทำต่อวัตถุใน
ทุกทิศทาง แรงที่อากาศกระทำต่อวัตถุ ขึ้นอยู่กับขนาดพื้น
ที่ของวัตถุนั้น แรงที่อากาศ กระทำตั้งฉากกับผิววัตถุต่อ
หนึ่งหน่วยพื้นที่เรียกว่า ความดันอากาศ 
- ความดันอากาศมีความสัมพันธ์กับความสูง จากพื้นโลก 
โดยบริเวณที่สูงจากพื้นโลกขึ้นไป อากาศเบาบางลง   
มวลอากาศน้อยลง ความดัน อากาศก็จะลดลง

ม.๒ ๑. พยากรณ์การเคลื่อนที่ของวัตถุที่
เป็นผลของ แรงลัพธ์ที่เกิดจากแรง
หลายแรงทีก่ระทำตอ่วตัถ ุในแนวเดยีวกนั
จากหลักฐานเชิงประจักษ ์ 
๒. เขียนแผนภาพแสดงแรงและแรงลพัธ์
ที่เกิดจาก แรงหลายแรงที่กระทำต่อ
วัตถุในแนวเดียวกัน

- แรงเป็นปริมาณเวกเตอร์  เมื่อมีแรงหลาย ๆ แรง กระ
ทำต่อวัตถุ แล้วแรงลัพธ์ที่กระทำต่อ วัตถุมีค่าเป็น ศูนย์  
วัตถุจะไม่เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่แต่ถ้าแรงลัพธ์ที่กระ
ทำต่อวัตถุมีค่าไม่เป็นศูนย ์ วัตถุจะเปลี่ยนแปลงการ
เคลื่อนที่

๓. ออกแบบการทดลองและทดลอง
ด้วยวิธี ที่เหมาะสมในการอธิบาย
ปัจจัยที่มีผลต่อ ความดันของ
ของเหลว

- เมือ่วตัถอุยูใ่นของเหลวจะมแีรงทีข่องเหลว กระทำตอ่วตัถุ
ในทุกทิศทาง โดยแรงที่ของเหลว กระทำตั้งฉากกับผิววัตถุ
ต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่เรียกว่าความดันของของเหลว 
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- ความดันของของเหลวมีความสัมพันธ์กับความลึกจาก 
ระดับผิวหน้าของของเหลว โดยบริเวณที่ลึกลงไปจาก
ระดับผิวหน้าของของเหลวมากขึ้น ความดันของของเหลว
จะเพิ่มขึ้น เนื่องจากของเหลวที่อยู่ลึกกว่า จะมีน้ำหนัก
ของของเหลว ด้านบนกระทำมากกว่า

๔. วิเคราะห์แรงพยุงและการจม 
การลอยของวัตถุ ในของเหลวจาก
หลักฐานเชิงประจักษ ์ 
๕. เขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระทำ
ต่อวัตถุ ในของเหลว

- เมือ่วตัถอุยูใ่นของเหลว จะมแีรงพยงุเนือ่งจาก ของเหลว
กระทำต่อวัตถุ โดยมีทิศขึ้นในแนวดิ่ง การจมหรือการลอย
ของวัตถุขึ้น กับน้ำหนักของวัตถุและแรงพยุง ถ้าน้ำหนัก
ของวัตถุและแรงพยุง ของของเหลวมีค่าเท่ากัน วัตถุจะ
ลอยนิ่งอยู่ในของเหลว แต่ถ้าน้ำหนักของวัตถุมีค่ามากกว่า 
แรงพยุงของของเหลววัตถุจะจม

๖. อธิบายแรงเสียดทานสถติ และ
แรงเสยีดทานจลนจ์ากหลกัฐานเชงิประจกัษ์

- แรงเสียดทานเป็นแรงที่เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัส ของวัตถุ 
เพื่อต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้น โดยถ้าออกแรงกระทำ
ต่อวัตถุที่อยู่นิ่งบนพื้นผิว ให้เคลื่อนที่แรงเสียดทานก็จะ
ต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุ แรงเสียดทานที่เกิดขึ้นในขณะที่
วัตถุยังไม่เคลื่อนที่เรียก แรงเสียดทานสถิต แต่ถ้าวัตถุ 
กำลังเคลื่อนที่แรงเสียดทานก็จะทำให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่ช้ำ
ลงหรือหยุดนิ่งเรียกแรงเสียดทานจลน์

๗.ออกแบบการทดลองและทดลอง
ด้วยวิธีที่เหมาะสมในการอธิบาย
ปัจจัยทีม่ผีลตอ่ขนาด ของแรงเสยีดทาน 
๘. เขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทาน
และแรงอื่น ๆ ที่กระทำต่อวัตถุ 
๙. ตระหนักถึง ประโยชน์ของความรู้
เรื่องแรงเสียดทานโดยวิเคราะห์
สถานการณ์ปัญหาและเสนอแนะ  
วิธีการลดหรือเพิ่ม แรงเสียดทานที่
เป็นประโยชน์  ต่อการทำกิจกรรม
ในชีวิตประจำวัน

- ขนาดของแรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุ ขึ้นกับ
ลักษณะผิวสัมผัสและขนาดของ แรงปฏิกิริยาตั้งฉาก  
ระหว่างผิวสัมผัส 
- กิจกรรมในชวีติประจำวนับางกจิกรรมตอ้งการแรงเสยีดทาน 
เช่น การเปิดฝาเกลียวขวดน้ำการใช้แผ่นกันลื่นในห้องน้ำ
บางกิจกรรมไม่ต้องการแรงเสียดทาน เช่น การลากวัตถุ  
บนพื้นการใช้น้ำมัหล่อลื่นในเครื่องยนต์ 
- ความรู้เรื่องแรงเสียดทานสามารถนำไปใช ้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวันได้

๑๐. ออกแบบการทดลองและทดลอง
ด้วยวิธีที่เหมาะสมในการอธิบาย  
โมเมนต์  ของแรง เมื่อวัตถุอยู่ใน
สภาพสมดลุตอ่การหมนุ และคำนวณ
โดยใช้สมการ M  = Fl

- เมื่อมีแรงที่กระทำต่อวัตถุโดยไม่ผ่านศูนย์กลาง มวลของ
วัตถุ จะเกิดโมเมนต์ของแรง ทำให้วัตถุหมุนรอบศูนย์กลาง
มวลของวัตถุนั้น 
- 
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- โมเมนต์ของแรงเป็นผลคูณของแรงที่กระทำต่อวัตถุกับ
ระยะทางจากจุดหมุนไปตั้งฉากกับแนวแรง เมื่อผลรวม
ของโมเมนต์ของแรงมีค่าเป็นศูนย์  วัตถุจะอยู่ในสภาพ
สมดุลต่อการหมุน โดยโมเมนต์ของแรงในทิศทวนเข็ม
นาฬิกาจะมีขนาดเท่ากับโมเมนต์ของแรงในทิศตามเข็ม
นาฬิกา 
- ของเล่นหลายชนิดประกอบด้วยอุปกรณ์หลาย ส่วนที่ใช้
หลักการโมเมนต์ของแรง ความรู้เรื่อง โมเมนต์ของแรง  
สามารถนำไปใช้ออกแบบและประดิษฐ์ของเล่นได้

๑๑. เปรยีบเทยีบแหลง่ของสนามแมเ่หลก็ 
สนามไฟฟ้า และสนามโน้มถ่วง 
และทิศทาง ของแรงที่กระทำต่อวัตถุ
ที่อยู่ในแตล่ะสนาม จากขอ้มลูทีร่วบรวมได ้
๑๒. เขียนแผนภาพแสดงแรงแม่เหล็ก 
แรงไฟฟา้ และแรงโนม้ถว่งทีก่ระทำตอ่วตัถุ

- วัตถุที่มีมวลจะมีสนามโน้มถ่วงอยู่โดยรอบ แรงโน้มถ่วงที่
กระทำต่อวัตถุที่อยูในสนามโน้ม ถ่วงจะมีิทศพุ่งเข้า    หา
วัตถุที่เป็นแหล่งของสนามโน้มถ่วง 
- วัตถุที่มีประจุไฟฟ้าจะมีสนามไฟฟ้าอยู่โดยรอบ        
แรงไฟฟ้าที่กระทำต่อวัตถุที่มีประจุจะมีทิศพุ่ง เข้าหาหรือ
ออกจากวัตถุที่มีประจุที่เป็นแหล่งของ สนามไฟฟ้า 
- วัตถุที่เป็นแม่เหล็กจะมีสนามแม่เหล็กอยู่โดยรอบ    
แรงแม่เหล็กที่กระทำต่อขั้วแม่เหล็กจะมีทิศ พุ่งเข้าหาหรือ
ออกจากขั้วแม่เหล็กที่เป็นแหล่งของสนามแม่เหล็ก

๑๓. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ขนาดของแรง แม่เหล็ก แรงไฟฟ้า 
และแรงโน้มถ่วงที่กระทำต่อวัตถุที่อยู่
ในสนามนั้น ๆ กับระยะห่างจาก 
แหล่งของสนามถึงวัตถุจากข้อมูลที่
รวบรวมได้

- ขนาดของแรงโน้มถ่วงแรงไฟฟ้า และแรงแม่เหล็กที่
กระทำต่อวัตถุที่อยู่ในสนามนั้น ๆ จะมีค่าลดลง เมื่อวัตถุ
อยู่ห่างจากแหล่งของสนามนั้น ๆ มากขึ้น

๑๔. อธิบายและคำนวณอัตราเร็ว
และความเร็วของ การเคลื่อนที่ของ
วัตถุโดยใช้สมการ v=st และv=st 
จากหลักฐานเชิงประจักษ ์ 
๑๕. เขียนแผนภาพแสดงการกระจัด
และความเร็ว

- การเคลื่อนที่ของวัตถุเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งของวัตถุ
เทียบกับตำแหน่งอ้างอิง โดยมีปริมาณ ที่เกี่ยวข้องกับการ
เคลื่อนที่ซึ่งมีทั้งปริมาณ สเกลาร์และปริมาณเวกเตอร์  
เช่น ระยะทาง อัตราเร็ว การกระจัด ความเร็ว ปริมาณ
สเกลาร์  เป็นปริมาณที่มีขนาด เช่น ระยะทาง อัตราเร็ว 
ปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่มีทั้งขนาด และทิศทาง เช่น 
การกระจัด ความเร็ว 
- เขียนแผนภาพแทนปริมาณเวกเตอร์ได้ด้วยลูกศร โดย 
ความยาวของลกูศรแสดงขนาดและหวัลกูศร แสดงทศิทาง
ของเวกเตอร์นั้นๆ 
- ระยะทางเปน็ ปรมิาณสเกลาร ์ โดยระยะทาง เปน็ความยาว
ของเส้นทางที่เคลื่อนที่ได้
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สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ 
มาตรฐาน ว ๒.๓ เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
สสารและพลงังาน พลังงานในชวีติประจำวนั ธรรมชาต ิของคลืน่ ปรากฏการณท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัเสยีง แสง และคลืน่แมเ่หลก็ไฟฟา้ 
รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

- การกระจัดเป็นปริมาณเวกเตอร์  โดยการกระจัด มีทิศชี้
จากตำแหน่งเริ่มต้นไปยังตำแหน่งสุดท้าย และมีขนาดเท่า
กับระยะที่สั้นที่สุดระหว่างสองตำแหน่งนั้น  
- อัตราเร็วเป็นปริมาณสเกลาร์  โดยอัตราเร็วเป็น 
อัตราส่วนของระยะทางต่อเวลา 
- ความเรว็ปรมิาณเวกเตอรม์ทีศิเดยีวกบัทศิของ การกระจดั 
โดยความเร็วเป็นอัตราส่วนของ การกระจัดต่อเวลา

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ป.๑ ๑.บรรยายการเกิดเสียงและทิศทาง
การเคลื่อนที่ ของเสียงจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์

- เสียงเกิดจากการสั่นของวัตถุ วัตถุที่ทำให้เกิดเสียง เป็น
แหล่งกำเนิดเสียงซึ่งมีทั้งแหล่งกำเนิดเสียง ตามธรรมชาติ
และแหล่งกำเนิดเสียงที่มนุษย์ สร้างขึ้นเสียงเคลื่อนที่ออก
จากแหล่งกำเนิดเสียง ทุกทิศทาง 

ป.๒ ๑. บรรยายแนวการเคลื่อนที่ของแสง
จากแหลง่กำเนดิแสง และอธบิายการ
มองเหน็วตัถ ุจากหลกัฐานเชงิประจกัษ ์ 
๒. ตระหนกัในคณุคา่ของความรูข้อง
การมองเห็น โดยเสนอแนะแนวทาง
การปอ้งกนัอนัตราย จากการมองวตัถุ
ที่อยู่ในบรเิวณทีม่แีสงสวา่ง ไมเ่หมาะสม

- แสงเคลือ่นทีจ่ากแหลง่กำเนดิแสงทกุทศิทาง เปน็แนวตรง 
เมื่อมีแสงจากวัตถุมาเข้าตาจะทำให้มองเห็นวัตถุนั้น   
การมองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่ง กำเนิดแสง แสงจากวัตถนุั้น
จะเข้าสู่ตาโดยตรง ส่วนการมองเห็น วัตถุที่ไม่ใช่แหล่ง 
กำเนิดแสง ต้องมีแสงจากแหล่งกำเนิดแสงไปกระทบ  
วัตถุแล้ว สะท้อนเข้าตา ถ้ามีแสงที่สว่างมาก ๆ เข้าสู่ตา 
อาจเกิดอันตรายต่อตาได้ จึงต้องหลีกเลี่ยง การมองหรือใช้
แผ่นกรองแสงที่มีคุณภาพ เมื่อจำเป็น และต้องจัดความ 
สว่างให้เหมาะสม กับการทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น       
การอ่านหนังสือการดูจอโทรทัศน์  การใช้โทรศัพท์เคลื่อน
ที่และแท็บเล็ต

ป.๔ ๑. จำแนกวัตถุเป็นตัวกลางโปร่งใส 
ตัวกลางโปร่งแสง และวัตถุทึบแสง 
จากลักษณะ การมองเห็นสิ่งต่าง ๆ 
ผ่านวัตถุนั้นเป็นเกณฑ์  โดยใช้หลัก
ฐานเชิงประจักษ์

- เมื่อมองสิ่งต่าง ๆ โดยมีวัตถุต่างชนิดกันมากั้นแสง จะ
ทำให้ลักษณะการมองเห็นสิ่งนั้น ๆ ชัดเจนต่างกัน จึง
จำแนกวัตถุที่มากั้นออกเป็นตัวกลางโปร่งใส ซึ่งทำให้มอง
เห็นสิ่งตา่ง ๆ  ไดช้ดัเจน ตวักลางโปรง่แสงทำใหม้องเหน็สิง่ตา่ง ๆ  ได ้
ไม่ชัดเจน และวัตถุทึบแสงทำให้มองไม่เห็น สิ่งต่าง ๆ นั้น 
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ป.๕ ๑. อธิบายการได้ยินเสียงผ่าน
ตัวกลางจากหลักฐานเชิงประจักษ์

- การได้ยินเสียงต้องอาศัยตัวกลาง โดยอาจเป็นของแข็ง 
ของเหลว หรืออากาศ เสียงจะส่งผ่าน ตัวกลางมายังหู

๒. ระบุตัวแปร ทดลอง และอธิบาย
ลักษณะและการเกิดเสียงสูง เสียงต่ำ 
๓. ออกแบบการทดลองและอธิบาย
ลักษณะและการเกดิเสยีงดงั เสยีงคอ่ย 
๔. วัดระดับเสียงโดยใช้เครื่องมือวัด
ระดับเสียง  
๕. ตระหนักในคุณค่าของความรู้เรื่อง
ระดับเสียงโดยเสนอแนะแนวทางใน
การหลีกเลี่ยงและลด มลพิษทางเสียง

- เสียงที่ได้ยินมีระดับสูงต่ำของเสียงต่างกันขึ้นกับ ความถี่
ของการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียง โดยเมื่อ แหล่งกำเนิด
เสียงสั่นด้วยความถี่ต่ำจะเกิดเสียงต่ำแต่ถ้าสั่นด้วยความถี่
สูงจะเกิดเสียงสูง ส่วน เสียงดังค่อยที่ได้ยินขึ้นกับ   
พลังงานการสัน่ของแหลง่กำเนดเิสยีงโดยเมือ่ แหลง่กำเนดิ
เสียงสั่นด้วยพลังงานมากจะเกิดเสียงดังแต่ถ้าแหล่งกำเนิด
เสียงสั่นด้วยพลังงานน้อยจะเกิดเสียงค่อย 
- เสียงดังมาก ๆ เป็นอันตรายต่อการได้ยินและเสียงที่ก่อ
ให้เกิดความรำคาญเป็นมลพิษทางเสียง เดซิเบลเป็นหน่วย
ที่บอกถึงความดังของเสียง

ม.๑ - เมื่อสสารได้รับหรือสูญเสียความร้อนอาจทำให้สารเปลี่ยน
อุณหภูมิ เปลี่ยนสถานะ หรือเปลี่ยนรูปร่าง 
- ปริมาณความร้อนที่ทำให้สสารเปลี่ยนอุณหภูมิขึ้นกับมวล 
ความร้อนจำเพาะ และอุณหภูมิที่เปลี่ยนไป 
- ปริมาณความร้อนที่ทำให้สสารเปลี่ยน  สถานะขึ้นกับมวล
และความร้อนแฝง  จำเพาะ โดยขณะที่สสารเปลี่ยน
สถานะ อุณหภูมิจะไม่เปลี่ยนแปลง

๓. สร้างแบบจำลองที่อธิบาย 
การขยายตัวหรือหดตัวของสสาร 
เนื่องจากได้รับหรือสูญเสีย 
ความร้อน 
๔. ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้
ของการหดและขยายตัวของสสาร

เนื่องจากความร้อน 
โดยการวิเคราะห์สถานการณ ์
ปัญหา และเสนอแนะวิธีการ 
นำความรู้มาแก้ปัญหาในชีวิต 
ประจำวัน

- ความร้อนทำให้สสารขยายตัวหรือหดตัวได้เนื่องจากเมื่อ
สสารได้รับความร้อนจะทำให้อนุภาคเคลื่อนที่เร็วขึ้น ทำให้
เกิดการขายตัวแต่เมื่อสสารคายความร้อนจะทำให้อนุภาค

เคลื่อนที่ช้าลง ทำให้เกิดการหดตัว 
- ความรู้เรื่องการหดและการขยายตัวของสสารเนื่องจาก
ความรอ้นนำไปใชป้ระโยชนไ์ดด้า้นตา่งๆ เชน่ การสรา้งถนน 
การสร้างรางรถไฟ การทำเทอร์มอมิเตอร์

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

๑. วิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูล 
และคำนวณปริมาณความร้อนที่ทำให้

สารเปลี่ยนอุณหภูม ิ
และเปลี่ยนสถานะโดยใช้สมการ 
    และ   
๒. ใชเ้ทอรม์อมเิตรอใ์นการวดัอณุหภมูิ
ของสสาร

Q = mc!t Q = m L
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- ความร้อนถ่ายโอนจากสารที่มีอุณหภูมิสูงกว่าไปยังสารที่
มีอุณหภูมิต่ำกว่าจนกระทั่งอุณหภูมิของสารทั้งสองเท่ากัน 
เรียกว่า สมดุลความร้อน 
- เมื่อมีการถ่ายโอนความร้อนจากสสารที่มีอุณหภูมิต่างกัน
จนเกิดสมดุลความร้อน ความร้อนที่เพิ่มขึ้นของสสารหนึ่ง
จะเทา่กบัความรอ้นทีล่ดลงของอกีสสารหนึง่ ซึง่เปน็ไปตาม
กฎการอนุรักษ์พลังงาน

๖. สร้างแบบจำลองที่อธิบายการถ่าย
โอนความร้อนโดยการนำความร้อน 
การพาความรอ้น  การแผร่งัสคีวามรอ้น 
๗. ออกแบบ เลอืกใช ้และ สรา้งอปุกรณ ์
เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน โดยใช้
ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายโอนความร้อน

- การถ่ายโอนความร้อนมี ๓ แบบคือ การนำความร้อน 
การพาความรอ้น และการแผร่งัสคีวามรอ้น การนำความรอ้น
เป็นการถ่ายโอนความร้อนที่อาศัยตัวกลาง โดยที่ตัวกลาง
ไม่เคลื่อนที่ การพาความร้อนเป็นการถ่ายโอนความร้อนที่
อาศยัตวักลาง โดยทีต่วักลางเคลือ่นทีไ่ปดว้ย สว่นการแผร่งัส ี
ความรอ้น เปน็การถา่ยโอนความรอ้นทีไ่มต่อ้งอาศยัตวักลาง 
- ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายโอนความร้อนสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ เช่น การเลือกใช้วัสดุเพื่อนำ
มาทำภาชนะบรรจอุาหาร เพือ่เกบ็ความรอ้น หรอืการออกแบบระบบ
ระบายความร้อนในอาคาร

ม.๒ ๑. วิเคราะห์สถานการณ์และคำนวณ
เกี่ยวกับงาน และกำลังที่เกิดจากแรงที่
กระทำต่อวัตถุโดยใช้สมการW  = Fs  
และP  = Wt  จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
๒. วิเคราะห์หลักการทำงานของเครื่อง
กลอย่างง่าย จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
๓. ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้
ของเครือ่งกลอยา่งงา่ย โดยบอกประโยชน ์ 
และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

- เมื่อออกแรงกระทำต่อวัตถุ แล้วทำให้วัตถุ เคลื่อนที่โดย
แรงอยู่ในแนวเดียวกับการเคลื่อนที่จะเกิดงานงานจะมีค่า

มากหรือน้อยขึ้นกับขนาดของแรงและระยะทางในแนว

เดียวกับแรง 
- งานทีท่ำในหนึง่หนว่ยเวลาเรยีกวา่ กำลงัหลกัการของงาน
นำไปอธิบายการทำงานของเครื่องกลอย่างง่าย ได้แก่ 
คานพืน้เอยีงรอกเดีย่ว ลิม่สกร ูและเพลาซึง่นำไปใชป้ระโยชน ์ 
ด้านต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน

๔. ออกแบบและทดลองด้วยวิธีที่
เหมาะสม ในการอธิบายปัจจัยที่มีผล
ต่อพลังงานจลน์  และพลังงานศักย์
โน้มถ่วง

- พลงังานจลนเ์ปน็พลงังานของวตัถทุีเ่คลือ่นทีพ่ลงังานจลน์
จะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นกับมวล และอัตราเร็ว ส่วนพลังงาน
ศักย์โน้มถ่วงเกี่ยวข้องกับตำแหน่งของวัตถุ จะมีค่ามากหรือ
น้อยขึน้ กบัมวลและตำแหนง่ของวตัถ ุเมือ่วตัถอุยูใ่น สนามโนม้ถว่ง 
วัตถุจะมีพลังงานศักย์โน้มถ่วง พลังงานจลน์และพลังงาน
ศักย์โน้มถ่วงเป็น พลังงานกล

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

๕. วิเคราะห์สถานการณ์ 
การถ่ายโอนความร้อน และคำนวณ 
ปริมาณความร้อนที่ถ่ายโอนระหว่าง 
สสารจนเกิดสมดุล 
ความร้อนโดยใช้สมการ 
    =  Qสูญเสีย Q ได้รับ
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สาระที่ ๓ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 
มาตรฐาน ว ๓.๑ เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซ ีดาวฤกษ์ 
และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ ที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ 

๕. แปลความหมายขอ้มลูและอธบิาย
การเปลี่ยน พลังงานระหว่างพลังงาน
ศักย์โน้มถ่วงและพลังงานจลน์ของวัตถุ

โดยพลังงานกลของวัตถุ มีค่าคงตัว
จากข้อมูลที่รวบรวมได้

- ผลรวมของพลังงานศักย์โน้มถ่วงและพลังงานจลน์     
เป็นพลังงานกล พลังงานศักย์โน้มถ่วงและพลังงานจลน์ของ
วัตถุหนึ่ง ๆ สามารถเปลี่ยน กลับไปมาได ้ โดยผลรวมของ
พลังงานศักย์โน้มถ่วง และพลังงานจลน์มีค่าคงตัว นั่นคือ
พลังงานกล ของวัตถุมีค่าคงตัว

๖. วิเคราะห์สถานการณ์และอธิบาย
การเปลี่ยน และการถ่ายโอนพลังงาน
โดยใช้กฎการอนุรักษ์พลังงาน

- พลังงานรวมของระบบมีค่าคงตัวซึ่งอาจเปลี่ยน จากพลัง
งานหนึ่งเป็นอีกพลังงานหนึ่ง เช่น พลังงานกลเปลี่ยนเป็น
พลังงานไฟฟ้า พลังงานจลน์เปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน
พลังงานเสียง พลังงานแสง เนื่องมาจาก แรงเสียดทาน 
พลังงานเคมีในอาหารเปลี่ยนเป็น พลังงานที่ไปใช้ในการ
ทำงานของสิ่งมีชีวิต 
- นอกจากนี้พลังงานยังสามารถถ่ายโอนไปยังอีกระบบหนึ่ง
หรือได้รับพลังงานจากระบบอื่นได้ เช่น การถ่ายโอนความ
ร้อนระหว่างสสาร การถ่ายโอนพลังงานของการสั่นของ
แหล่งกำเนดิเสียงไปยังผู้ฟังทั้งการเปลี่ยนพลังงานและ  
การถ่ายโอนพลังงาน พลังงานรวมทั้งหมดมีค่าเท่าเดิม 
ตามกฎการอนุรักษ์พลังงาน

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ป.๑ ๑.ระบุดาวที่ปรากฏบนท้องฟ้าใน
เวลากลางวันและกลางคืนจากข้อมูล
ที่รวบรวมได้   
๒.อธิบายสาเหตุที่มองไม่เห็นดาวส่วน
ใหญ่ในเวลากลางวันจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์

- บนท้องฟ้ามีดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และดาว ซึ่งในเวลา
กลางวันจะมองเห็นดวงอาทิตย์ และอาจมองเห็นดวง
จันทร์บางเวลาในบางวัน แต่ไม่สามารถมองเห็นดาว  
- ในเวลากลางวันมองไม่เห็นดาวส่วนใหญ่ เนื่องจาก แสง
อาทิตย์สว่างกว่าจึงกลบแสงของดาว ส่วนใน เวลากลาง
คืนจะมองเห็นดาวและมองเห็น ดวงจันทร์เกือบทุกคืน

ป.๒ - -
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ป.๔ ๑. อธิบายแบบรูปเส้นทางการขึ้น
และตกของดวงจันทร์  โดยใช้หลัก
ฐานเชิงประจักษ์

- ดวงจันทร์เป็นบริวารของโลก โดยดวงจันทร์  หมุนรอบ
ตัวเองขณะโคจรรอบโลก ขณะทีโ่ลกกห็มนุรอบตวัเองด้วย
เช่นกัน การหมุนรอบตัวเอง ของโลกจากทิศตะวันตกไป
ทิศตะวนัออกใน ทศิทางทวนเขม็นาฬกิาเมือ่มองจากขัว้โลก
เหนือทำให้มองเห็นดวงจันทร์ปรากฏขึ้นทางด้าน      
ทิศตะวันออกและตกทางด้านทิศตะวันตก หมุนเวียนเป็น
แบบรูปซ้ำ ๆ

๒. สร้างแบบจำลองที่อธิบายแบบรูป 
การเปลี่ยนแปลงรูปร่างปรากฏ   
ของดวงจนัทร ์ และพยากรณร์ปูรา่ง
ปรากฏของดวงจันทร์

- ดวงจนัทรเ์ปน็วตัถทุีเ่ปน็ทรงกลม แตร่ปูรา่งของดวงจนัทร ์
ที่มองเห็นหรือรูปร่างปรากฏของ ดวงจันทร์บนท้องฟ้า
แตกต่างกันไปในแต่ละวัน โดยในแต่ละวันดวงจันทร์จะมี
รูปร่างปรากฏเป็น เสี้ยวที่มีขนาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจน
เต็มดวง จากนั้นรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์จะแหว่ง 
และมีขนาดลดลงอย่างต่อเนื่องจนมองไม่เห็น ดวงจันทร์  
จากนั้นรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์  จะเป็นเสี้ยวใหญ่ขึ้น
จนเต็มดวงอีกครั้ง การเปลี่ยนแปลงเช่นนี้เป็นแบบรูปซ้ำ
กันทุกเดือน

๓. สร้างแบบจำลองแสดงองค์
ประกอบของระบบ สุริยะ และ
อธิบายเปรียบเทียบคาบการโคจร 
ของดาวเคราะหต์า่ง ๆ จากแบบจำลอง

- ระบบสรุิยะเป็น ระบบที่มดีวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางและ
มีบริวารประกอบด้วยดาวเคราะห์แปดดวงและบริวาร ซึ่ง
ดาวเคราะห์แต่ละดวงมีขนาด และระยะห่างจำกัด    
ดวงอาทิตย์แตกต่างกัน และยังประกอบด้วย ดาวเคราะห์
แคระ ดาวเคราะห์  น้อยดาวหางและวัตถุขนาดเล็กอื่น ๆ 
โคจรอยู่รอบดวงอาทิตย์  วัตถุขนาดเล็กอื่น ๆ เมื่อเข้ามา 
ในชั้นบรรยากาศเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก ทำให้เกิด
เป็นดาวตกหรือผีพุ่งไต้และอุกกาบาต

ป.๕ ๑. เปรียบเทียบความแตกต่างของ
ดาวเคราะห ์ และดาวฤกษจ์ากแบบจำลอง

- ดาวที่มองเห็นบนท้องฟ้าอยู่ในอวกาศซึ่งเป็น 
บริเวณที่อยนู่อกบรรยากาศของโลก มีทั้งดาวฤกษ์  และ
ดาวเคราะห์  ดาวฤกษ์เป็นแหล่งกำเนิดแสง จึงสามารถ
มองเห็นได้ ส่วนดาวเคราะห์ไม่ใช ่แหล่งกำเนิดแสง แต่
สามารถมองเห็นได้เนื่องจาก แสงจำกัดวงอาทิตย์ตกกระ
ทบดาวเคราะห์แล้ว สะท้อนเข้าสู่ตา

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง
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สาระที่ ๓ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 
มาตรฐาน ว ๓.๒ เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลง ภายในโลกและ
บนผิวโลก ธรณพีบิตัภิยั กระบวนการเปลีย่นแปลง ลมฟา้อากาศและภมูอิากาศโลก รวมทัง้ผลตอ่สิง่มชีวีติและสิง่แวดลอ้ม 

๒. ใช้แผนที่ดาวระบุตำแหน่งและ  
เส้นทางการขึน้ และตกของกลุม่ดาวฤกษ์
บนทอ้งฟา้ และอธบิาย แบบรปูเสน้
ทางการขึ้น และตกของกลุ่ม ดาวฤกษ์  
บนท้องฟ้าในรอบปี

- การมองเห็นกลุ่มดาวฤกษ์มีรูปร่างต่าง ๆ เกิดจาก 
จินตนาการของผู้สังเกตกลุ่มดาวฤกษ์ต่าง ๆ ที่ปรากฏใน
ท้องฟา้แตล่ะกลุม่มดีาวฤกษแ์ตล่ะดวง เรยีงกนัทีต่ำแหนง่
คงที่และมีเส้นทางการขึ้น และตกตามเส้นทางเดิมทุกคืน 
ซึ่งจะปรากฏ ตำแหน่งเดิม การสังเกตตำแหน่งและการขึ้น 
และตกของดาวฤกษ์  และกลุ่มดาวฤกษ์  สามารถทำได้
โดยใช้แผนที่ดาว ซึ่งระบุมุมทิศและมุมเงย ที่กลุ่มดาวนั้น
ปรากฏ ผู้สังเกตสามารถใช้มือในการประมาณค่าของ
มุมเงยเมื่อสังเกตดาว ในท้องฟ้า

ม.๑ - -

ม.๒ - -

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ป.๑ ๑.อธิบายลักษณะภายนอกของหิน 
จากลักษณะเฉพาะตัวที่สังเกตได้  

- หินที่อยู่ในธรรมชาติมีลักษณะภายนอกเฉพาะตัว      
ที่สังเกตได้ เช่น สี ลวดลายน้ำหนัก ความแข็ง และเนื้อหิน

ป.๒ ๑. ระบุส่วนประกอบของดิน และ
จำแนกชนิด ของดิน โดยใช้ลักษณะ
เนื้อดินและการจับตัวเป็นเกณฑ์  
๒. อธิบายการใช้ประโยชน์จากดิน 
จากข้อมูล ที่รวบรวมได้

- ดินประกอบด้วยเศษหิน ซากพืช ซากสัตว์ผสมอยู่ ใน
เนื้อดิน มีอากาศและน้ำแทรกอยู่ตามช่องว่าง ในเนื้อดิน 
ดินจำแนกเปน็ ดนิรว่น ดนิเหนยีว และดนิทราย ตามลกัษณะ
เนื้อดินและการจบัตวั ของดนิซึง่มผีลตอ่การอุม้นำ้ทีแ่ตกตา่งกนั 
- ดนิแตล่ะชนดินำไปใชป้ระโยชนไ์ดแ้ตกตา่งกนั ตามลกัษณะและ
สมบตัขิองดนิ

ป.๔ - -
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ป.๕ ๑. เปรียบเทียบปริมาณน้ำในแต่ละ
แหล่ง และระบุ ปริมาณน้ำที่มนุษย์
สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ จาก  
ข้อมูลที่รวบรวมได้

- โลกมีทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มซึ่งอยู่ในแหล่งน้ำต่าง ๆ ที่มีทั้ง
แหล่งน้ำผิวดิน เช่น ทะเล มหาสมุทร บึง แม่น้ำ และ
แหล่งน้ำใต้ดิน เช่น น้ำในดิน และน้ำบาดาล น้ำทั้งหมด
ของโลกแบ่งเป็นน้ำเค็ม ประมาณร้อยละ ๙๗.๕ ซึ่งอยู่
ในมหาสมุทร และแหล่งน้ำอื่น ๆ และที่เหลืออีกประมาณ 
ร้อยละ ๒.๕ เป็นน้ำจืด ถ้าเรียงลำดับปริมาณ น้ำจืดจาก
มากไปน้อยจะอยู่ที่ธารน้ำแข็ง และพืด น้ำแข็ง น้ำใต้ดิน 
ชั้นดินเยือกแข็งคงตัวและน้ำแข็งใต้ดิน ทะเลสาบ ความชื้น
ในดิน ความชืน้ใน บรรยากาศ บงึ แมน่ำ้ และนำ้ในสิง่มชีวีติ

๒. ตระหนักถึงคุณค่าของน้ำโดย  
นำเสนอแนวทาง การใช้น้ำอย่าง  
ประหยัดและการอนุรักษ์น้ำ

- น้ำจืดที่มนุษย์นำมาใช้ได้มีปริมาณน้อยมาก จึงควรใช้น้ำ
อย่างประหยัดและร่วมกันอนุรักษ์น้ำ

๓. สร้างแบบจำลองที่อธิบายการ
หมุนเวียนของน้ำ ในวัฏจักรน้ำ

- วัฏจักรน้ำ เป็นการหมุนเวียนของน้ำที่มีแบบรูป ซ้ำเดิม 
และต่อเนื่องระหว่างน้ำในบรรยากาศ น้ำผิว ดิน และน้ำ 
ใต้ดินโดยพฤติกรรมการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ส่งผลต่อ
วัฏจักรน้ำ

๔. เปรียบเทียบกระบวนการเกิดเมฆ 
หมอก น้ำค้าง และน้ำค้างแข็ง จาก
แบบจำลอง

- ไอน้ำในอากาศจะควบแน่นเป็นละอองน้ำเล็ก ๆ โดยมี
ละอองลอย เช่น เกลือฝุ่นละออง ละออง เรณูของดอกไม้ 
เป็นอนุภาคแกนกลาง เมื่อ ละอองน้ำจำนวนมากเกาะ
กลุ่มรวมกันลอยอยู่สูง จากพื้นดินมาก เรียกว่า เมฆ แต่
ละอองน้ำ ที่เกาะกลุ่มรวมกันอยู่ใกล้พื้นดิน เรียกว่า หมอก 
ส่วนไอน้ำที่ควบแน่นเป็นละอองน้ำเกาะอยู่ บนพื้นผิววัตถุ
ใกล้พื้นดิน เรียกว่า น้ำค้าง ถ้าอุณหภูมิใกล้พื้นดินต่ำกว่า
จุดเยือกแข็ง น้ำค้างก็จะกลายเป็นน้ำค้างแข็ง

๕. เปรียบเทียบกระบวนการเกิดฝน 
หิมะ และลกูเหบ็ จากขอ้มลูทีร่วบรวมได้

- ฝนหมิะลกูเหบ็ เปน็หยาดนำ้ฟา้ซึง่เปน็นำ้ทีม่ ีสถานะตา่ง ๆ 
ที่ตกจากฟา้ถงึพืน้ดนิ ฝนเกดิจากละอองนำ้ในเมฆทีร่วมตวักนั
จนอากาศไม่สามารถ พยุงไว้ได้จึงตกลงมา หิมะเกิดจาก
ไอน้ำในอากาศระเหดิกลับเป็นผลึกน้ำแข็งรวมตัวกัน   
จนมีน้ำหนักมากขึ้นจนเกินกว่าอากาศจะพยุงไว้จึงตกลง
มาลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำที่เปลี่ยนสถานะเป็น น้ำแข็งแล้ว
ถูกพายุพัดวนซ้ำไปซ้ำมาในเมฆฝนฟ้าคะน้อง ที่มีขนาด
ใหญ่และอยู่ในระดับ สูงจนเป็นก้อนน้ำแข็ง ขนาดใหญ่ขึ้น
แล้วตกลงมา

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง
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ม.๑ ๑. สร้างแบบจำลองที่ 
อธิบายการแบ่งชั้นบรรยากาศและ  
เปรียบเทียบประโยชน์ของ 
บรรยากาศแต่ละชั้น

- โลกมีบรรยากาศห่อหุ้ม นักวิทยาศาสตร์ใช้สมบัติและองค์
ประกอบของบรรยากาศในการแบ่งบรรยากาศของโลกออก

เป็นชั้น ซึ่งแบ่งได้หลายรูปแบบ ตามเกณฑ์ที่แตกต่างกันไป 
โดยทั่วไปนักวิทยาศาสตร์ใช้ เกณฑ์การเปลี่ยนแปลง     
อุณหภมูติามความสงูแบง่ชัน้บรรยากาศได ้ ๕ ชัน้ ไดแ้ก ่         
ชัน้โทรโพสเฟยีร ์ชัน้สตราโตสเฟยีร ์ชั้นมีโซสเฟียร์ ชั้นเทอร์
โมสเฟียร์ และชั้นเอกโซสเฟรีย 
- บรรยากาศแต่ละชั้นมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตแตกต่างกัน 
โดยชั้นโทรโพสเฟียร์มีปรากฎการณ์ลมฟ้าอากาศที่สำคัญ

ต่อการดำรงชวีติของสิง่มชีวีติ ชัน้สตราโตสเฟยีรช์ว่ยดดูกลนื 
รังสอีลัตราไวโอเลต จากดวงอาทติยไ์มใ่หม้ายงัโลกมาเกนิไป 
ชั้นมีโซสเฟียร์ ช่วยชะลอความเสียหายแก่สิ่งมีชีวิตบนโลก 
ชั้นเทอร์โมสเฟียร์เหมาะสำหรับการโคจรของดาวเทียมรอบ

โลกในระดับต่ำ

๒. อธบิายปจัจยัทีม่ผีลตอ่การเปลีย่นแปลง
องค์ประกอบของลมฟ้าอากาศ จาก  
ข้อมูลที่รวบรวมได้

- ลมฟ้าอากาศเป็นสภาวะของอากาศในเวลาหนึ่งของพื้นที่
หนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ
ลมฟ้าอากาศ ได้แก่ อุณหภูมิอากาศ ความกดอากาศ ลม 
ความชื้น เมฆ และหยาดน้ำฟ้า โดยหยาดน้ำฟ้าที่พบบ่อย
ในประเทศไทยได้แก่ ฝน องค์ประกอบลมฟ้าอากาศเปลี่ยน
แปลงตลอดเวลาขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น บริเวณรังสี  
จากดวงอาทิตย์และลักษณะพื้นผิวโลกส่งผลต่ออุณหภูมิ

อากาศ อุณหภูมิอากาศและปริมาณไอน้ำส่งผลต่อความชื้น 
ความกดอากาศส่งผลต่อลม ความชื้นและลมส่งผลต่อเมฆ
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๓. เปรียบเทียบกระบวนการเกิดพายุ 
ฝนฟ้าคะนอง และพายุหมุนเขตร้อน 
และผลที่มีต่อส่ิงมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
รวมทัง้นำเสนอแนวทางการปฏบิตัติน 
ให้เหมาะสมและปลอดภัย

- พายฝุนฟา้คะนองเกดิจากการทีอ่ากาศทีม่อีณุหภมูแิละความชืน้
สงูเคลือ่นทีข่ึน้สูร่ะดบัความสงู ทีม่อีณุหภมูติำ่ลง จนกระทัง่ไอนำ้
ในอากาศเกดิการควบแนน่เปน็ละอองนำ้ และเกดิตอ่เนือ่งเปน็เมฆ
ชนาดใหญ ่พายฝุนฟา้คะนองทำใหเ้กดิฝนตกหนกั ลมกรรโชกแรง 
ฟา้แลบ ฟา้ผา่ ซึง่อาจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายตอ่ชวีติและทรพัยส์นิ 
- พายหุมนุเขตรอ้นเกดิเหนอืมหาสมทุรหรอืทะเลทีม่อีณุหภมูสิงู
ตัง้แต ่๒๖-๒๗ องศาเซลเซยีสขึน้ไป ทำใหอ้ากาศทีม่อีณุหภมูแิละ
ความชืน้สงูบรเิวณนัน้เคลือ่นทีส่งูขึน้อยา่งรวดเรว็เปน็บรเิวณกวา้ง 
อากาศจากบรเิวณอืน่เคลือ่นเขา้มาแทนทีแ่ละพดัเวยีนเขา้หาศนูย์

กลางของพายยุิง่ใกลศ้นูยก์ลาง อากาศจะเคลือ่นทีพ่ดัเวยีนเกอืบ
เปน็วงกลมและมอีตัราเรว็สงูทีส่ดุ พายหุมนุเขตรอ้นทำใหเ้กดิคลืน่
พายซุดัฝัง่ ฝนตำหนกั ซึง่อาจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายตอ่ชวีติและ  
ทรัพย์สินจึงควรปฏิบัติตนให้ปลอดภัยโดยติดตามข่าวสาร     
การพยากรณอ์ากาศ และไมเ่ขา้ไปอยูใ่นพืน้ทีท่ีเ่สีย่งภยั 

๔. อธิบายการพยากรณ์อากาศและ 
พยากรณ์อากาศอย่างง่ายจากข้อมูลที่

รวบรวมได้

- การพยากรณอ์ากาศเปน็การคาดเดาลมฟา้อากาศทีจ่ะเกดิขึน้
ในอนาคต โดยมีการตรวจวัดองค์ประกอบลมฟ้าอากาศ        
การสือ่สารแลกเปลีย่นขอ้มลูองคป์ระกอบลมฟา้อากาศระหวา่ง

พืน้ทีก่ารวเิคราะหข์อ้มลูและสรา้งคำพยากรณอ์ากาศ

๕. ตระหนกัถงึคณุคา่ของการพยากรณ์
อากาศโดยนำเสนอแนวทางการปฏบิตัติน

และการใชป้ระโยชนจ์ากคำพยากรณอ์ากาศ

- การพยากรณอ์ากาศสามารถนำมาใชป้ระโยชนด์า้นตา่ง  ๆ เชน่ 
การใชช้วีติประจำวนั การคมนาคม การเกษตร การปอ้งกนั และ
เฝา้ระวงัภยัพบิตัทิางธรรมชาติ

๖. อธบิายสถานการณแ์ละผลกระทบ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกจาก 
ข้อมูลที่รวบรวมได้

- ภมูิ อากาศเกดิการเปลีย่นแปลงอยา่งตอ่เนือ่งโดยปจัจยัทางธรรมชาต ิ
แต่ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

เนือ่งจากกจิกรรมของมนษุยใ์นการปลดปลอ่ยแกส๊เรอืนกระจก 
สูบ่รรยากาศ แกส๊เรอืนกระจกทีถ่กูปลดปลอ่ยมากทีส่ดุ ไดแ้ก ่
แกส๊คารบ์อนไดออกไซด ์ซึง่หมนุเวยีนอยูใ่นวฏัจกัรคารบ์อน 
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๗. ตระหนกัถงึผลกระทบของการเปลีย่นแปลง
ภูมิอากาศโลก โดยนำเสนอแนวทาง
การปฏบิตัตินภายใตก้ารเปลีย่นแปลง

ภูมิอากาศโลก

- การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศโลกกอ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่สิง่มชีวีติ
และสิง่แวดลอ้ม เชน่ การหลอมเหลวของนำ้แขง็ทัว่โลก การเพิม่
ขึ้นของระดับน้ำทะเลการเปลี่ยนแปลงวัฎจักรน้ำ การเกิด       
โรคอบุตัใิหมแ่ละอบุตัซิำ้ และการเกดิภยัพบิตัทิางธรรมชาตทิี ่  
รนุแรงขึน้ มนษุย์ จงึควรเรยีนรูแ้นวทางการปฏบิตัตินภายใต้
สถานการณด์งักลา่ว ทัง้แนวทางการปฏบิตัตินใหเ้หมาะสม และ
แนวทางการลดกจิกรรมทีส่ง่ผลตอ่การเปลีย่นแปลงอณุหภมูโิลก

ม.๒ ๑. เปรยีบเทยีบกระบวนการเกดิสมบตัิ
และการใช้ ประโยชน์ รวมทั้งอธิบาย
ผลกระทบจากการใชเ้ชือ้เพลงิซากดกึดำบรรพ ์
จากข้อมูล ที่รวบรวมได้

- เชือ้เพลงิ ซากดกึดำบรรพ ์ เกดิจากการเปลีย่นแปลง สภาพของ
ซากสิง่มชีวีติในอดตี โดยกระบวนการทางเคมแีละธรณวีทิยา      
เชือ้เพลงิซากดกึดำบรรพ ์ไดแ้ก ่ถา่นหนิ หนินำ้มนั และปโิตรเลยีม 
ซึง่เกดิจากวตัถตุน้กำเนดิ และสภาพแวดลอ้ม การเกดิทีแ่ตกตา่งกนั 
ทำใหไ้ดช้นดิของเชือ้เพลงิ ซากดกึดำบรรพท์ีม่ลีกัษณะ สมบตั ิ
และการนำไป ใชป้ระโยชนแ์ตกตา่งกนั สำหรบัปโิตรเลยีม        
จะตอ้งมกีารผา่นการกลัน่ลำดบัสว่นกอ่นการใชง้าน เพือ่ใหไ้ด ้      
ผลติภณัฑเ์หมาะสมตอ่การใชป้ระโยชนเ์ชือ้เพลงิซากดกึดำบรรพ์

เป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป เนื่องจากต้องใช้เวลานาน       
หลายลา้นป ีจงึจะเกดิขึน้ใหมไ่ด้

๒. แสดงความตระหนกัถงึผลจากการใช้
เชื้อเพลิง ซากดึกดำบรรพ์  โดย    
นำเสนอแนวทางการใช ้เชือ้เพลงิซากดกึดำบรรพ์

- การเผาไหมเ้ชือ้เพลงิซากดกึดำบรรพใ์นกจิกรรม ตา่ง  ๆ ของ
มนษุยจ์ะทำใหเ้กดิมลพษิทางอากาศ ซึง่สง่ผลกระทบตอ่สิง่มชีวีติ
และสิง่แวดลอ้ม นอกจากนีแ้กส๊บางชนดิทีเ่กดิจากการเผาไหม ้  
เชือ้เพลงิซากดกึดำบรรพ ์  เชน่ แกส๊คารบ์อนไดออกไซด ์  และ   
ไนตรสัออกไซด ์ยงัเปน็แกส๊เรอืนกระจก ซึง่สง่ผลใหเ้กดิการเปลีย่น
แปลงภมูอิากาศ ของโลกรนุแรงขึน้ ดงันัน้จงึควรใชเ้ชือ้เพลงิ   
ซากดกึดำบรรพ ์  โดยคำนงึถงึผลทีเ่กดิขึน้ตอ่สิง่มชีวีติและสิง่แวดลอ้ม 
เชน่ เลอืกใชพ้ลงังาน ทดแทน หรอืเลอืกใชเ้ทคโนโลยทีีล่ดการใช ้
เชือ้เพลงิซากดกึดำบรรพ์
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๓. เปรียบเทียบข้อดีและข้อจำกัดของ
พลังงาน ทดแทนแต่ละประเภทจาก
การรวบรวมข้อมูล และนำเสนอแนว
ทางการใชพ้ลงังานทดแทน ทีเ่หมาะสม
ในท้องถิ่น

- เชือ้เพลงิซากดกึดำบรรพเ์ปน็แหลง่พลงังาน ทีส่ำคญัในกจิกรรม
ตา่ง  ๆของมนษุย ์  เนือ่งจาก เชือ้เพลงิซากดกึดำบรรพม์ปีรมิาณ
จำกดัและมกัเพิม่มลภาวะในบรรยากาศมากขึน้ จงึมกีารใช ้
พลงังานทดแทนมากขึน้เชน่พลงังานแสงอาทติย ์ พลงังานลม พลงั
งานนำ้พลงังานชวีมวล พลงังานคลืน่ พลงังานความรูอ้นใตพ้ภิพ
พลงังานไฮโดรเจน ซึง่พลงังานทดแทนแตล่ะชนดิ จะมขีอ้ดแีละขอ้
จำกดัทีแ่ตกตา่งกนั

๔. สร้างแบบจำลองที่อธิบาย
โครงสร้างภายในโลก ตามองค ์       
ประกอบทางเคมจีากขอ้มลูทีร่วบรวมได้

- โครงสรา้งภายในโลกแบง่ออกเปน็ชัน้ตาม องคป์ระกอบทางเคม ี
ไดแ้ก ่ เปลอืกโลก ซึง่อยูน่อกสดุ ประกอบดว้ยสารประกอบของ  
ซลิกิอน และอะลมูเินยีมเปน็หลกั เนือ้โลกคอืสว่นทีอ่ยู ่ ใตเ้ปลอืก
โลกลงไปจนถงึแกน่โลก มอีงคป์ระกอบ หลกัเปน็สารประกอบของ
ซลิกิอน แมกนเีซยีม และเหลก็ และแกน่โลกคอืสว่นทีอ่ยูใ่จกลาง
ของโลกมอีงคป์ระกอบหลกัเปน็เหลก็และนกิเกลิ ซึง่แตล่ะชัน้     
มลีกัษณะแตกตา่งกนั

๕. อธิบายกระบวนการผุพังอยู่กับที่
การกร่อน และการสะสมตัวของ
ตะกอนจากแบบจำลอง รวมทั้งยกตัว
อย่างผลของกระบวนการดังกล่าว   
ที่ทำให้ผิวโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง

- การผพุงัอยูก่บัทีก่ารกรอ่น และการสะสมตวั ของตะกอน เปน็ 
กระบวนการเปลีย่นแปลงทาง ธรณวีทิยา ทีท่ำใหผ้วิโลกเกดิการ
เปลีย่นแปลง เปน็ภมูลิกัษณแ์บบตา่ง  ๆโดยมปีจัจยัสำคญั คอืนำ้
ลม ธารนำ้แขง็แรงโนม้ถว่งของโลก สิง่มชีวีติ สภาพอากาศ และ  
ปฏกิริยิาเคม ี
- การผพุงัอยูก่บัทีค่อืการทีห่นิผพุงัทำลายลง ดว้ยกระบวนการตา่ง ๆ  
ไดแ้ก ่ ลมฟา้อากาศกบันำ้ฝน และรวมทัง้การกระทำของตน้ไมก้บั 
แบคทเีรยีตลอดจนการแตกตวัทางกลศาสตร ์ ซึง่มกีารเพิม่และ
ลดอณุหภมูสิลบักนั   เปน็ตน้ 
- การกรอ่น คอืกระบวนการหนึง่หรอืหลาย กระบวนการทีท่ำให้
สารเปลอืกโลกหลดุไป ละลายไปหรอืกรอ่นไปโดยมตีวันำพา  
ธรรมชาต ิ คอืลม นำ้ และธารนำ้แขง็ รว่มกบัปจัจยัอืน่ ไๆดแ้ก ่
ลมฟา้อากาศ สารละลาย การครดูถกูารนำพา ทัง้นีไ้มร่วมถงึการ
พงัทลายเปน็กลุม่ กอ้น เชน่ แผน่ดนิถลม่ ภเูขาไฟระเบดิ

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)



หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พุทธศักราช ๒๕๕๑ ปรับปรุง ๒๕๖๒          .82

๖. อธิบายลักษณะของชั้นหน้า ตัดดิน 
และกระบวนการเกดิดนิ จากแบบจำลอง 
รวมทั้งระบุปัจจัย ที่ทำให้ดินมีลักษณะ
และสมบัติแตกต่างกัน

- ดนิเกดิจากหนิทีผ่พุงัตามธรรมชาตผิสมคลกุเคลา้ กบัอนิทรยีว์ตัถุ
ทีไ่ดจ้ากการเนา่เปือ่ยของซากพชื ซากสตัวท์ับถมเปน็ชัน้  ๆบนผวิโลก 
ชัน้ดนิแบง่ออกเปน็ หลายชัน้ขนานหรอืเกอืบขนานไปกบั ผวิหนา้ดนิ 
แตล่ะชัน้มลีกัษณะแตกตา่งกนั เนือ่งจากสมบตัทิางกายภาพ เคมี
ชวีภาพและลกัษณะอืน่  ๆ เชน่สโีครงสรา้งเนือ้ดนิการยดึตวัความ
เปน็กรด-เบส สามารถสงัเกตไดจ้ากการสำรวจภาคสนาม การเรยีก
ชือ่ชัน้ดนิหลกัจะใชอ้กัษรภาษาองักฤษตวัใหญ ่ไดแ้ก ่O, A, E, B, 
C, R 
- ชัน้หนา้ตดัดนิ เปน็ชัน้ดนิทีม่ลีกัษณะปรากฏใหเ้หน็เรยีงลำดบั
เปน็ชัน้จากชัน้บนสดุถงึชัน้ลา่งสดุ 
- ปจัจยัทีท่ำใหด้นิแตล่ะทอ้งถิน่มลีกัษณะและสมบตั ิ
แตกตา่งกนั ไดแ้กว่ตัถตุน้กำเนดิดนิ ภมูอิากาศ สิง่มชีวีติในดนิ 
สภาพภมูปิระเทศ และระยะเวลา ในการเกดิดนิ

๗. ตรวจวัดสมบัติบางประการของดิน 
โดยใช้เครื่องมือ ที่เหมาะสมและนำ
เสนอแนวทางการใช้ ประโยชน์ดินจาก
ข้อมูลสมบัติของดิน

- สมบั ตบิางประการของดนิเชน่เนือ้ดนิความชืน้ดนิคา่ความเปน็กรด-เบส 
ธาตอุาหารในดนิสามารถนำไปใชใ้นการตดัสนิใจถงึแนวทางการใช ้
ประโยชนท์ีด่นิ โดยอาจนำไปใชป้ระโยชน ์ ทางการเกษตรหรอือืน่  ๆ
ซึง่ดนิทีไ่มเ่หมาะสมตอ่การทำการเกษตรเชน่ดนิจดื ดนิเปรีย้ว   
ดนิเคมแีละดนิดานอาจเกดิจากสภาพดนิตามธรรมชาตหิรอืการใช้

ประโยชนจ์ะตอ้งปรบัปรงุใหม้สีภาพเหมาะสมเพือ่นำไปใชป้ระโยชน์

๘. อธิบายปัจจัยและกระบวนการเกิด 
แหล่งน้ำผิวดิน และแหล่งน้ำใต้ดิน 
จากแบบจำลอง

- แหลง่นำ้ผวิดนิเกดิจากนำ้ฝนทีต่กลงบนพืน้โลก ไหลจากทีส่งูลง 
สูท่ีต่ำ่ดว้ยแรงโนม้ถว่ง การไหลของนำ้ทำใหพ้ืน้โลกเกดิการ      
กดัเซาะเปน็รอ่งนำ้ เชน่ ลำธาร คลอง และแมน่ำ้ ซึง่ รอ่งนำ้จะ   
มขีนาด และรปูรา่งแตกตา่งกนั ขึน้อยูก่บัปรมิาณนำ้ฝน ระยะเวลา
ในการกดัเซาะ ชนดิดนิและหนิ และลกัษณะภมูปิระเทศ เชน่ 
ความลาดชนั ความสงู ตำ่ของพืน้ทีเ่มือ่นำ้ไหลไปยงับรเิวณทีเ่ปน็แอง่ 
จะเกดิการสะสมตวัเปน็ แหลง่ นำ้ เชน่ บงึทะเลสาบ ทะเล และ
มหาสมทุร 
- แหล่ งนำ้ใตด้นิเกดิจากการซมึของนำ้ผวิดนิลงไป สะสมตวัใตพ้ืน้โลก 
ซึง่แบง่เปน็นำ้ในดนิและนำ้บาดาล นำ้ในดนิเปน็นำ้ทีอ่ยูร่ว่มกบั
อากาศ ตามชอ่งวา่งระหวา่งเมด็ดนิ สว่นนำ้บาดาล เปน็นำ้ทีไ่หล
ซมึลกึลงไปและถกูกกัเกบ็ไว ้ในชัน้หนิหรอืชัน้ดนิ จนอิม่ตวัไปดว้ยนำ้

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง
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๙. สร้างแบบจำลองที่อธิบายการใช้น้ำ 
และนำเสนอแนวทางการใช้น้ำอย่าง

ยั่งยืนในท้องถิ่นของ ตนเอง

- แหลง่นำ้ผวิดนิและแหลง่นำ้ใตด้นิถกูนำมาใชใ้นกจิกรรมตา่ง  ๆ
ของมนษุย ์  สง่ผลตอ่การจดัการการใชป้ระโยชนน์ำ้และคณุภาพ
ของแหลง่นำ้ เนือ่งจากการเพิม่ขึน้ของจำนวนประชากร การใช้
ประโยชนพ์ืน้ทีใ่นดา้นตา่ง  ๆเช่น ภาคเกษตรกรรม ภาคอตุสาหกรรม 
และการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ ทำใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง
ปรมิาณนำ้ฝนในพืน้ทีลุ่ม่นำ้ และแหลง่นำ้ผวิดนิไมเ่พยีงพอสำหรบั
กจิกรรมของมนษุย ์  นำ้จากแหลง่นำ้ใตด้นิจงึถกูนำมาใชม้ากขึน้ 
สง่ผลใหป้รมิาณนำ้ใตด้นิลดลงมากจงึตอ้งมกีารจดัการใชน้ำ้อยา่ง

เหมาะสมและยัง่ยนื ซึง่อาจทำไดโ้ดยการจดัหาแหลง่นำ้เพือ่ใหม้ ี
แหลง่ นำ้ เพยีงพอสำหรบัการดำรงชวีติ การจดัสรรและการใชน้ำ้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ การอนรุกัษ ์  และฟืน้ฟแูหลง่นำ้การปอ้งกนั
และแกไ้ขปญัหา คณุภาพนำ้

๑๐. สร้างแบบจำลองที่อธิบาย
กระบวนการเกิด และผลกระทบของ
น้ำท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม 
หลุมยุบ แผ่นดินทรุด

- นำ้ทว่ม การกดัเซาะชายฝัง่ ดนิถลม่ หลมุยบุ แผน่ดนิทรดุ      
มกีระบวนการเกดิและผลกระทบ ทีแ่ตกตา่งกนั ซึง่อาจสรา้งความ
เสยีหายรา้ยแรง แกช่วีติ และทรพัยส์นิ 
- นำ้ทวม่เกดิจากพืน้ทีห่นึง่ ไดร้บัปรมิาณนำ้เกนิกวา่ทีจ่ะกกัเกบ็ได ้
ทำใหแ้ผน่ดนิจมอยูใ่ตน้ำ้โดยขึน้อยูก่บัปรมิาณนำ้และสภาพทาง

ธรณวีทิยาของพืน้ที ่
- การกดัเซาะชายฝัง่ เปน็กระบวนการเปลีย่นแปลง ของชายฝัง่
ทะเลทีเ่กดิขึน้ตลอดเวลาจากการกดัเซาะของคลืน่หรอืลม ทำให้
ตะกอนจากทีห่นึง่ ไปตกทบัถมในอกี บรเิวณหนึง่ แนวของชายฝัง่เดมิ 
จงึเปลีย่นแปลงไป บรเิวณทีม่ตีะกอนเคลือ่น เขา้มานอ้ยกวา่
ปรมิาณทีต่ะกอนเคลือ่นออกไป ถอืวา่เปน็บรเิวณทีม่กีารกดัเซาะชายฝัง่ 
- ดนิถลม่เปน็การเคลือ่นทีข่องมวลดนิหรอืหนิ จำนวนมากลง  
ตามลาดเขา เนือ่งจากแรงโนม้ถว่งของโลกเปน็หลกั ซึง่เกดิจาก
ปจัจยัสำคญั ไดแ้ก ่ ความลาดชนัของพืน้ทีส่ภาพธรณวีทิยา 
ปรมิาณ นำ้ฝน พชืปกคลมุดนิ และการใชป้ระโยชนพ์ืน้ที ่
- หลมุยบุ คอืแอง่หรอืหลมุบนแผน่ดนิขนาดตา่ง  ๆทีอ่าจเกดิจาก
การถลม่ของโพรงถำ้หนิปนู เกลอืหนิใตด้นิ หรอืเกดิจากนำ้พดัพา
ตะกอน ลงไปในโพรงถำ้หรอืธารนำ้ใตด้นิ

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)



หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พุทธศักราช ๒๕๕๑ ปรับปรุง ๒๕๖๒          .84

สาระที่ ๔ เทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว ๔.๑ เข้าใจแนวคดิหลกัของเทคโนโลยีเพือ่การดำรงชวีติในสังคมที่ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ใช้ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่นๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิด
สร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อ
ส่ิงมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม 

- แผน่ดนิทรดุเกดิจากการยบุตวัของชัน้ดนิ หรอืหนิรว่นเมือ่   
มวลของแขง็ หรอืของเหลวปรมิาณมาก ทีร่องรบัอยูใ่ตช้ัน้ดนิ
บรเิวณนัน้ถกูเคลือ่นยา้ยออก ไปโดยธรรมชาตหิรอืโดยการกระ
ทำของมนษุย์

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ป.๑ - -

ป.๒ - -

ป.๔ - -

ป.๕ - -

ม.๑ ๑. อธิบายแนวคิดหลักของเทคโนโลยี
ในชวีติประจำวนัและวเิคราะหส์าเหตุ
หรือปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่การเปลยีนแปลง
ของเทคโนโลยี

- เทคโนโลยี เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างหรือพัฒนาขึ้น ซึ่งอาจ
เป็นได้ทั้งชิ้นงานหรือวิธีการ เพื่อใช้แก้ปัญหาสนองความ
ต้องการ เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำงานของมนุษย์ 
- ระบบทางเทคโนโลยี เป็นกลุ่มของส่วนต่างๆตั้งแต่สอง
ส่วนขึ้นไปประกอบเข้าด้วยกันและทำงานร่วมกันเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์โดยในการทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุ  
วัตถุประสงค์ โดยในการทำงานของระบบทางเทคโนโลยี
จะประกอบไปด้วยตัวป้อน (input) กระบวนการ 
(process) และผลผลติ (output) ทีส่มัพนัธก์นั นอกจากนี้
ระบบทางเทคโนโลยีอาจมีข้อมูลย้อนกลับ (feedback) 
เพื่อใช้ปรบัปรงุการทำงานไดต้ามวตัถปุระสงค ์ซึง่การวเิคราะห์
ระบบทางเทคโนโลยี รวมถึงสามารถปรับปรุงให้เทคโนโลยี
ทำงานได้ตามต้องการ 
- เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน ซึ่งมีสาเหตุหรือปัจจัยมาจากหลายด้าน เช่น 
ปัญหา ความต้องการ ความก้าวหน้าของศาสตร์ต่างๆ 
เศรษฐกิจ สังคม

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
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๒. ระบุปัญหาหรือความต้องการใน
ชีวิตประจำวัน รวบรวม วิเคราะห์
ข้อมูลและแนวคดิทีเ่กีย่วขอ้งกบัปญัหา

- ปัญหาหรือความต้องการในชีวิตประจำวัน พบได้จาก
หลายบริบทขึ้นกับสถานการณ์ที่ประสบ เช่น การเกษตร 
การอาหาร 
- การแก้ปัญหาจำเป็นต้องสืบค้น รวบรวมข้อมูล ความรู้
จากศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การออกแบบแนว
ทางการแก้ปัญหา

๓. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดย   
วิเคราะห์เปรีบบเทียบ และตัดสินใจ
เลอืกขอ้มลูทีจ่ำเปน็ นำเสนอแนวทาง
การแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจวางแผน
และดำเนินการแก้ปัญหา

- การวิเคราะห์ เปรีบบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่
จำเป็น โดยคำนึงถึงเงื่อนไข และทรัพยากรที่มีอยู่ ช่วยให้ได้
แนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสม 
- การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาทำได้หลายวิธี เช่น 
การร่างภาพ การเขียนแผนภาพ การเขียนผังงาน

ม.๒ ๑. คาดการณ์แนวโน้มเทคโนโลยีที่จะ
เกิดขึ้น โดยพิจารณาจากสาเหตุหรือ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี และวิเคราะห์  เปรียบ
เทียบ ตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี 
โดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อ
ชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม

- สาเหตหุรอืปจัจยัตา่ง ๆ เชน่ ความกา้วหนา้ของศาสตรต์า่ง ๆ 
การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทำให้
เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
- เทคโนโลยีแต่ละประเภทมีผลกระทบต่อชีวิต สังคม 
และสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน จึงต้องวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ข้อดี ข้อเสีย และตัดสินใจ เลือกใช้ให้เหมาะสม

๒. ระบปุญัหาหรอืความตอ้งการในชมุชน
หรือท้องถิ่น สรุปกรอบของปัญหา 
รวบรวม วิเคราะห์  ข้อมูลและแนวคิด
ที่เกี่ยวข้องกับปัญหา

- ปัญหาหรอืความตอ้งการในชมุชนหรอืทอ้งถิน่ มหีลายอยา่ง
ขึ้นกับบริบทหรือสถานการณ์  ที่ประสบ เช่น ด้านพลังงาน 
สิ่งแวดล้อม การเกษตร การอาหาร  
- การระบุปัญหาจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์  สถานการณ์
ของปัญหาเพื่อสรุปกรอบของปัญหา แล้วดำเนินการสืบค้น 
รวบรวมข้อมูล ความรู้ จากศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง   
เพื่อนำไปสู่การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา

๓. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดย   
วิเคราะห ์ เปรยีบเทยีบ และตดัสนิใจ
เลือกข้อมูลที่จำเป็น ภายใต้เงื่อนไข
และทรพัยากรทีม่อียู ่นำเสนอแนวทาง
การแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจ วางแผน 
ขั้นตอนการทำงานและดำเนนิการแกป้ญัหา 
อย่างเป็นขั้นตอน

- การวเิคราะห ์ เปรยีบเทยีบ และตดัสนิใจ เลอืกขอ้มลูทีจ่ำเปน็ 
โดยคำนึงถึงเงื่อนไข และทรัพยากร เช่นงบประมาณ เวลา 
ข้อมูล และสารสนเทศ วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์  ช่วยให้
ได้แนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสม 
- การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาทำได ้หลากหลายวิธี 
เช่น การร่างภาพ การเขียน แผนภาพ การเขียนผังงาน 
- การกำหนดขั้นตอนระยะเวลาในการทำงาน ก่อนดำเนิน
การแก้ปัญหาจะช่วยให้การทำงาน สำเร็จได้ตามเป้าหมาย 
และลดข้อผิดพลาด ของการทำงานที่อาจเกิดขึ้น

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
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สาระที่ ๔ เทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว ๔.๒ เขา้ใจและใชแ้นวคดิเชงิคำนวณในการแกป้ญัหาทีพ่บในชวีติจรงิอยา่งเปน็ ขัน้ตอนและเปน็ระบบ 
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารในการเรยีนรู ้ การทำงาน และการแกป้ญัหาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ รูเ้ทา่ทนั 
และมีจริยธรรม 

๔. ทดสอบ ประเมินผล และอธิบาย
ปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น    
ภายใตก้รอบเงือ่นไข พรอ้มทัง้หาแนวทาง
การปรับปรุงแก้ไข และนำเสนอผล
การแก้ปัญหา

- การทดสอบและประเมินผลเป็นการตรวจสอบ ชิ้นงาน 
หรือวิธีการว่าสามารถแก้ปัญหาได้ ตามวัตถุประสงค์ภายใต้
กรอบของปญัหา เพือ่ หาขอ้บกพรอ่ง และดำเนนิ การปรบัปรงุ 
ให้สามารถ แก้ไขปัญหาได้ 
- การนำเสนอผลงานเป็นการถ่ายทอดแนวคิด เพื่อให้ผู้อื่น
เข้าใจเกีย่วกบักระบวนการทำงาน และชิน้งานหรอืวธิกีารทีไ่ด ้
ซึ่งสามารถทำได้ หลายวิธี เช่น การเขียนรายงาน การทำ
แผ่นนำเสนอผลงาน การจัดนิทรรศการ

๕. ใช้ความรู ้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ 
อุปกรณ์  เครื่องมือกลไก ไฟฟ้า และ
อิเล็กทรอนิกส์  เพื่อแก้ปัญหาหรือ
พัฒนางานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
และปลอดภัย

- วัสดุแต่ละประเภทมีสมบัติแตกต่างกัน เช่น ไม้ โลหะ 
พลาสติก จึงต้องมีการวิเคราะห์สมบัติ เพื่อเลือกใช้ให้
เหมาะสมกับลักษณะของงาน 
- การสรา้งชิน้งานอาจใชค้วามรู ้เรือ่งกลไกไฟฟา้อเิลก็ทรอนกิส ์ 
เช่น LED มอเตอร์  บัซเซอร์ เฟืองรอกล้อเพลา 
- อุปกรณแ์ละเครือ่งมอืในการสรา้งชิน้งาน หรอืพฒันาวธิกีาร  
มีหลายประเภท ต้องเลือกใช้ให้ถูกต้อง เหมาะสม และ
ปลอดภัย รวมทั้งรู้จักเก็บรักษา

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ป.๑ ๑.แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้การลอง
ผิดลองถูก การเปรียบเทียบ 

- การแกป้ญัหาใหป้ระสบความสำเรจ็ทำไดโ้ดยใช ้ขัน้ตอน
การแก้ปัญหา 
- ปัญหาอย่างง่าย เช่น เกมเขาวงกต  เกมหาจุดแตกต่าง
ของภาพ การจัดหนังสือใส่กระเป๋า

๒.แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานหรือ
การแก้ปัญหา อย่างง่ายโดยใช้ภาพ
สัญลักษณ์หรือข้อความ

- การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาทำได้โดยการ เขียน 
บอกเล่า วาดภาพหรือใช้สัญลักษณ ์
- ปัญหาอยา่งงา่ย เชน่ เกมเขาวงกตเกมหาจดุแตกตา่งของภาพ 
การจัดหนังสือใส่กระเป๋า

๓.เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้
ซอฟต์แวร์ หรือสื่อ

- การเขียนโปรแกรมเป็นการสร้างลำดับของคำสั่ง ให้  
คอมพิวเตอร์ทำงาน 
- ตัวอย่างโปรแกรม เช่น เขียนโปรแกรมสั่งให้ตัวละคร
ย้ายตำแหน่ง ย่อขยายขนาด เปลี่ยนรูปร่าง 
- ซอฟต์แวร์หรือสื่อที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น   
ใช้บัตรคำสั่งแสดงการเขียนโปรแกรม,code.org

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
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๔. ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดเก็บ
เรียกใช้ข้อมูล ตามวัตถุประสงค์

- การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้นเช่น การใช้เมาส์ 
คีย์บอร์ด จอสัมผัสการเปิด-ปิด อุปกรณ์ เทคโนโลยี  
- การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น เช่นการเข้าและ ออก
จากโปรแกรม การสร้างไฟล์ การจัดเก็บ การเรียกใช้ไฟล์ 
ทำได้ในโปรแกรม เช่น โปรแกรมประมวลคำ โปรแกรม
กราฟิก โปรแกรมนำเสนอ 
- การสร้างและจัดเก็บไฟล์อย่างเป็นระบบจะทำให้เรียกใช้ 
ค้นหาข้อมูลได้ง่ายอย่างรวดเร็ว

๕. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ปลอดภัยปฏิบัติ ตามข้อตกลงในการ
ใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกันดูแล รักษา  
อุปกรณเ์บือ้งตน้ ใชง้านอยา่งเหมาะสม 

- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เช่น รู้จัก  
ข้อมูลส่วนตัว อันตรายจากการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัว 
และไม่บอกข้อมูลส่วนตัวกับบุคคลอื่นยกเว้นผู้ปกครอง
หรือครู แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อต้องการความช่วยเหลือเกี่ยว
กับการใช้งาน 
- ข้อปฏิบัติในการใช้งานและการดูแลรักษาอุปกรณ์ เช่น 
ไม่ขีดเขยีนอปุกรณ ์ทำความสะอาดใชอ้ปุกรณอ์ยา่งถกูตอ้ง 
- การใช้งานอย่างเหมาะสม เช่น จัดท่านั่งให้ถูกต้อง   
การพักสายตาเมื่อใช้อุปกรณ์เป็นเวลานาน ระมัดระวัง  
อุบัติเหตุจาการใช้งาน

ป.๒ ๑. แสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน
หรือการแก้ปัญหา อย่างง่ายโดยใช้
ภาพสัญลักษณ์  หรือข้อความ

- การแสดงขัน้ตอนการแกป้ญัหาทำไดโ้ดยการเขยีนบอกเลา่
วาดภาพหรือใช้สัญลักษณ ์
- ปัญหาอย่างง่าย เช่น เกมตัวต่อ ๖-๑๒ ชิ้น การแต่งตัว
มาโรงเรียน

๒. เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้
ซอฟต์แวร์  หรือสื่อ และตรวจหา  
ข้อผิดพลาดของโปรแกรม

- ตัวอย่างโปรแกรม เช่น เขียนโปรแกรมสั่งให้ตัวละคร  
ทำงานตามที่ต้องการและตรวจสอบ ข้อผิดพลาด   ปรับ
แก้ไขให้ได้ผลลัพธ์ตามที่กำหนด 
- การตรวจหาข้อผิดพลาด ทำได้โดยตรวจสอบคำสั่ง    
ที่แจ้งข้อผิดพลาด หรือหากผลลัพธ์ไม่เป็นไปตาม         
ที่ต้องการให้ตรวจสอบการทำงานทีละคำสั่ง 
- ซอฟต์แวร์หรือสื่อที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น ใช้บัตร
คำสั่งแสดงการเขียนโปรแกรม, code.org

๓. ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง        
จัดหมวดหมู่ ค้นหา จัดเก็บ เรียกใช้
ข้อมูลตามวัตถุประสงค์

- การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น เช่น การเข้า และออกจาก
โปรแกรม การสร้างไฟล์  การจัดเก็บ การเรียกใช้ไฟล์  
การแกไ้ขตกแตง่เอกสาร ทำไดใ้นโปรแกรม เชน่ โปรแกรม
ประมวลคำ โปรแกรมกราฟิก โปรแกรมนำเสนอ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง
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- การสร้าง คัดลอก ย้าย ลบ เปลี่ยนชื่อจัดหมวด หมู่ไฟล์  
และโฟลเดอร์อย่างเป็นระบบจะทำให้เรียกใช ้ค้นหาข้อมูล
ได้ง่ายและรวดเร็ว

๔. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย ปฏิบัติ ตามข้อตกลงในการ
ใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกัน ดูแล รักษา  
อุปกรณเ์บือ้งตน้ ใชง้านอยา่งเหมาะสม

- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เช่น รู้จัก  
ข้อมูลส่วนตัว อันตรายจากการเผยแพร่ ข้อมูลส่วนตัว 
และไม่บอกข้อมูลส่วนตัวกับบุคคล อื่นยกเว้นผู้ปกครอง
หรือครูแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อ ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยว
กับการใช้งาน 
- ข้อปฏิบัติในการใช้งานและการดูแลรักษาอุปกรณ์  เช่น 
ไม่ขีดเขยีนบนอปุกรณ ์ ทำความสะอาด ใชอ้ปุกรณอ์ยา่งถกูวธิ ี
- การใชง้านอยา่งเหมาะสม เชน่ จดัทำนัง่ใหถ้กูตอ้ง การพกัสายตา
เมือ่ใชอ้ปุกรณเ์ปน็เวลานานระมดัระวงัอบุตัเิหตจุากการใชง้าน

ป.๔ ๑. ใชเ้หตผุลเชงิตรรกะในการแกป้ญัหา 
การอธบิาย การทำงาน การคาดการณ์
ผลลัพธ์  จากปัญหาอย่างง่าย

- การใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นการนำกฎเกณฑ ์ หรือ
เงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณีมาใช้พิจารณา ในการแก้
ปัญหา การอธิบายการทำงาน หรือการคาดการณ์ผลลัพธ์ 
- สถานะเริ่มต้นของการทำงานที่แตกต่างกันจะให้ผลลัพธ์
ที่แตกต่างกัน 
- ตัวอย่างปัญหา เช่น เกม OX โปรแกรมที่มี การคำนวณ 
โปรแกรมที่มีตัวละครหลายตัว และมีการสั่งงานที่แตกต่าง
หรือมีการสื่อสาร ระหว่างกัน การเดินทางไปโรงเรียน 
โดยวิธีการต่าง ๆ

๒. ออกแบบ และเขียนโปรแกรม
อย่างง่าย โดยใช้ ซอฟต์แวร์หรือสื่อ 
และตรวจหาข้อผิดพลาด และแก้ไข

- การออกแบบโปรแกรมอย่างง่ายเช่น การออกแบบ โดย
ใช้ storyboard หรือการออกแบบอัลกอริทึม 
- การเขียนโปรแกรมเป็นการสร้างลำดับของคำสั่ง       
ให้คอมพวิเตอรท์ำงาน เพือ่ใหไ้ดผ้ลลพัธต์าม ความตอ้งการ
หากมีข้อผิดพลาดให้ตรวจสอบ การทำงานทีละคำสั่ง    
เมื่อพบจุดที่ทำให้ผลลัพธ์ไม่ถูกต้อง ให้ทำการแก้ไขจนกว่า
จะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง 
- ตวัอยา่งโปรแกรมทีม่เีรือ่งราว เชน่ นทิานทีม่กีารโตต้อบ
กับผูใ้ช ้การต์นูสัน้ เลา่กจิวตัรประจำวนั ภาพเคลือ่นไหว 
- การฝกึตรวจหาขอ้ผดิ พลาดจากโปรแกรมของผูอ้ืน่จะชว่ย
พฒันาทกัษะการหาสาเหตขุองปญัหาไดด้ยีิง่ขึน้ 
- ซอฟตแ์วรท์ีใ่ชใ้นการเขยีนโปรแกรม เชน่ Scratch, logo
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๓. ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู ้
และประเมิน ความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูล

- การใช้คำค้นที่ตรงประเด็นกระชับ จะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่
รวดเร็วและตรงตามความต้องการ 
- การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล เช่น พิจารณา
ประเภทของเว็บไซต์ (หน่วยงานราชการสำนักข่าว 
องค์กร) ผู้เขียน วันที่เผยแพร่ข้อมูล การอ้างอิง 
- เมื่อไดข้อ้มลูทีต่อ้งการจากเวบ็ไซตต์า่ง ๆ จะตอ้งนำเนือ้หา
มาพิจารณาเปรยีบเทยีบ แลว้เลอืก ฃขอ้มลูทีม่คีวามสอดคลอ้ง
และสัมพันธ์กัน 
- การทำรายงานหรือการนำเสนอข้อมูลจะต้อง นำข้อมูล
มาเรียบเรียง สรุป เป็นภาษาของตนเอง ที่เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายและวิธีการนำเสนอ (บูรณาการกับวิชา
ภาษาไทย)

๔. รวบรวม ประเมิน นำเสนอข้อมูล 
และสารสนเทศ โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่
หลากหลาย เพื่อแก้ปัญหา ในชีวิต
ประจำวัน

- การรวบรวมขอ้มลู ทำไดโ้ดยกำหนดหวัขอ้ ทีต่อ้งการเตรยีม
อุปกรณ์ในการจัดบันทึก 
- การประมวลผลอย่างง่าย เช่น เปรียบเทียบ จัดกลุ่ม 
เรียงลำดับ การหาผลรวม 
- วิเคราะหผ์ลและสรา้งทางเลอืกทีเ่ปน็ไปได ้ประเมนิทางเลอืก 
(เปรียบเทียบ ตัดสิน) 
- การนำเสนอขอ้มลูทำไดห้ลายลกัษณะตามความเหมาะสม 
เช่น การบอกเลา่เอกสารรายงาน โปสเตอร ์ โปรแกรมนำเสนอ 
- การใชซ้อฟตแ์วรเ์พือ่แกป้ญัหาในชวีติประจำวนั เชน่   
การสำรวจเมนอูาหารกลางวนัโดยใช ้ซอฟตแ์วรส์รา้ง   
แบบสอบถามและเกบ็ขอ้มลู ใชซ้อฟตแ์วรต์ารางทำงานเพือ่
ประมวลผลขอ้มลู รวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัคณุคา่ทางโภชนาการ
และสรา้งรายการอาหารสำหรบั ๕ วนั ใชซ้อฟตแ์วร ์    
นำเสนอผลการสำรวจรายการอาหารทีเ่ปน็ ทางเลอืกและ
ขอ้มลูดา้นโภชนาการ

๕. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ปลอดภยั เขา้ใจ สทิธแิละหนา้ทีข่องตน 
เคารพในสทิธขิองผูอ้ืน่ แจง้ผูเ้กีย่วขอ้ง
เมื่อพบขอ้มลูหรอืบคุคลทีไ่มเ่หมาะสม

- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เข้าใจ สิทธิ
และหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น เช่น ไม่สร้าง  
ข้อความเทจ็และสง่ใหผู้อ้ืน่ ไมส่รา้งความเดอืดรอ้นตอ่ผูอ้ืน่
โดยการส่งสแปม ข้อความลูกโซ่ ส่งต่อโพสตที่มีข้อมูล 
ส่วนตัวของผู้อื่นส่งคำเชิญเล่นเกม ไม่เข้าถึงข้อมูลส่วนตัว
หรือการบ้านของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ใช้ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ /ชื่อบัญชีของผู้อื่น 
- การสื่อสารอย่างมีมารยาทและรู้กาลเทศะ
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- การปกป้องข้อมูลส่วนตัว เช่น การออกจากระบบ 
เมื่อเลิกใช้งาน ไมบ่อกรหสัผา่น ไมบ่อกเลขประจำตวัประชาชน

๑. ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้
ปัญหา การอธิบาย การทำงาน    
การคาดการณ์ผลลัพธ์  จากปัญหา 
อย่างง่าย

- การใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นการนำกฎเกณฑ ์ หรือ
เงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณีมาใช้พิจารณาในการแก้ปัญหา 
การอธิบายการทำงาน หรือการคาดการณ์  ผลลัพธ์ 
- สถานะเริ่มต้นของการทำงานที่แตกต่างกันจะให้ผลลัพธ์
ที่แตกต่างกัน 
- ตัวอยา่งปญัหา เชน่ เกม Sudoku โปรแกรม ทำนายตวัเลข 
โปรแกรมสร้างรูปเรขาคณิต ตามค่าข้อมูลเข้า การจัด
ลำดับการทำงานบ้าน ในช่วงวันหยุด จัดวางของในครัว

๒. ออกแบบ และเขียนโปรแกรมที่มี
การใช้เหตุผล เชิงตรรกะอย่างง่าย 
ตรวจหาข้อผิดพลาด และแก้ไข

- การออกแบบโปรแกรมสามารถทำได้โดยเขียน เป็นข้อ
ความหรือผังงาน 
- การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการตรวจสอบ   
เงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณีเพื่อให้ได้ผลลัพธ์  ที่ถูกต้อง
ตรงตามความต้องการ 
- หากมีข้อผิดพลาดให้ตรวจสอบการทำงาน ทีละคำสั่ง 
เมื่อพบจุดที่ทำให้ผลลัพธ์ไม่ถูกต้อง ให้ทำการแก้ไขจนกว่า
จะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง 
- การฝึกตรวจหาข้อผิดพลาดจากโปรแกรมของ ผู้อื่น   
จะช่วยพัฒนาทักษะการหาสาเหตุของ ปัญหาได้ดียิ่งขึ้น 
- ตัวอย่างโปรแกรม เช่น โปรแกรมตรวจสอบเลขคู่ เลขคี่ 
โปรแกรมรับข้อมูลน้ำหนักหรือส่วนสูง แล้วแสดงผลความ
สมส่วนของร่างกาย โปรแกรม สั่งให้ตัวละครทำตาม
เงื่อนไขที่กำหนด 
- ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น Scratch, logo

๓. ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล ติดต่อ
สื่อสาร และทำงานร่วมกัน ประเมิน
ความน่าเชื่อถือ ของข้อมูล

- การคน้หาขอ้มลูในอนิเทอรเ์นต็ และการพจิารณา ผลการคน้หา 
- การตดิตอ่สือ่สารผา่นอนิเทอรเ์นต็ เชน่ อเีมล บลอ็ก โปรแกรม
สนทนา 
- การเขยีนจดหมาย (บรูณาการกบัวชิาภาษาไทย) 
- การใชอ้นิเทอรเ์นตใ็นการตดิ ตอ่สือ่สารและทำงาน 
รว่มกนั เชน่ ใชน้ดัหมายในการประชมุกลุม่ ประชาสมัพนัธ ์ 
กจิกรรมในหอ้งเรยีนการแลกเปลีย่น ความรูค้วามคดิเหน็
ในการเรยีน ภายใตก้ารดแูล ของคร ู
- การประเมนิความนา่เชือ่ถอืของขอ้มลู เชน่ เปรยีบเทยีบความ 
สอดคลอ้ง สมบรูณข์องขอ้มลู จากหลายแหลง่ แหลง่ตน้ตอ
ของขอ้มลู ผูเ้ขยีน วนัทีเ่ผยแพรข่อ้มลู
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- ข้อมูลที่ดีต้องมีรายละเอียดครบทุกด้าน เช่น ข้อด ีและ
ข้อเสีย ประโยชน์และโทษ

๔. รวบรวม ประเมิน นำเสนอข้อมูล 
และสารสนเทศ ตามวัตถุประสงค์โดย
ใช้ซอฟตแ์วรห์รอืบรกิารบนอนิเทอรเ์นต็
ที่หลากหลาย เพื่อแก้ปัญหา ในชีวิต
ประจำวัน

- การรวบรวมขอ้มลู ประมวลผล สรา้งทางเลอืก ประเมนิผล 
จะทำให้ได้สารสนเทศเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาหรือการ
ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิผลภาพ  
- การใชซ้อฟตแ์วรห์รอืบรกิารบนอนิเทอรเ์นต็ทีห่ลากหลาย
ในการรวบรวม ประมวลผล สร้างทางเลือก ประเมินผล 
นำเสนอจะช่วยให้การแก้ปัญหาทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง 
และแม่นยำ 
- ตัวอยา่งปญัหา เชน่ ถา่ยภาพ และสำรวจแผนทีใ่นทอ้งถิน่
เพื่อนำเสนอแนวทางในการจดัการพืน้ทีว่า่งใหเ้กดิประโยชน ์ 
ทำแบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์  และวิเคราะห์ข้อมูล 
นำเสนอข้อมูล โดยการใช้ blog หรือ web page

๕. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ปลอดภัยมีมารยาท เข้าใจสิทธิและ
หน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของ   
ผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูล
หรือบุคคล ที่ไม่เหมาะสม

- อันตรายจากการใช้งานและอาชญากรรม ทาง
อินเทอร์เน็ต 
- มารยาทในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต        
(บูรณาการกับวิชาที่เกี่ยวข้อง)

ม.๑ ๑. ออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิด
เชิงนามธรรม เพือ่แกป้ญัหาหรอือธบิาย
การทำงานที่พบใน ชีวิตจริง

- แนวคิด เชิง นามธรรม เป็นการประเมินความสำคัญของ
รายละเอียดของปัญหา แยกแยะส่วนที่เป็น สาระสำคัญ
ออกจากส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ 
- ตัวอย่างปัญหา เช่น ต้องการปูหญ้าในสนาม ตามพื้นที่ที่
กำหนด โดยหญ้าหนึ่งผืนมีความกว้าง ๕๐ เซนติเมตร   
ยาว ๕๐ เซนติเมตร จะใช้หญ้าทั้งหมดกี่ผืน

๒. ออกแบบและเขยีนโปรแกรมอยา่งงา่ย 
เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือ
วิทยาศาสตร์

- การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการใช้ตัวแปร 
เงื่อนไข วนซ้ำ 
- การออกแบบอัลกอริทึม เพื่อแก้ปัญหา ทางคณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์อย่างง่าย อาจใช้ แนวคิดเชิงนามธรรม    
ในการออกแบบ เพื่อให้การแก้ปัญหามีประสิทธิภาพ 
- การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนจะช่วยให้แก้ปัญหา    
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมเช่น Scratch, 
python, java, c 
- ตัวอย่างโปรแกรม เช่น โปรแกรมสมการการเคลื่อนที่
โปรแกรมคำนวณหาพื้นที่โปรแกรมคำนวณดัชนีมวลกาย
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๓. รวบรวมขอ้มลูปฐมภมู ิประมวลผล 
ประเมินผล นำเสนอข้อมูล และ  
สารสนเทศ ตามวัตถุประสงค์  โดยใช้
ซอฟต์แวร์  หรือบริการ             
บนอินเทอร์เน็ต ที่หลากหลาย

- การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ประมวลผล 
สร้างทางเลือก ประเมินผล จะทำให้ได้สารสนเทศเพื่อใช้
ในการแก้ปัญหาหรือการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- การประมวลผลเปน็การกระทำกบัขอ้มลู เพือ่ใหไ้ดผ้ลลพัธ์
ที่มีความหมายและมีประโยชน์ต่อการนำไปใช้งาน 
สามารถทำไดห้ลายวธิ ีเชน่ คำนวณอตัราสว่น คำนวณคา่เฉลีย่ 
- การใชซ้อฟตแ์วรห์รอืบรกิารบนอนิเทอรเ์นต็ ทีห่ลากหลาย
ในการรวบรวม ประมวลผล สรา้งทางเลอืก ประเมนิผล     
นำเสนอจะชว่ยใหแ้กป้ญัหาไดอ้ยา่งรวดเรว็ ถกูตอ้ง และแมน่ยำ 
- ตวัอยา่งปญัหา เนน้การบรูณาการกบัวชิาอืน่ เชน่ ตม้ไขใ่หต้รง
กบัพฤตกิรรมการบรโิภคคา่ดชัน ีมวลกายของคนในทอ้งถิน่ 
การสรา้งกราฟ ผลการทดลองและวเิคราะหแ์นวโนม้

๔. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย ใช้สื่อ และแหล่งข้อมูลตาม
ข้อกำหนดูและข้อตกลง

- ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เช่น การปกป้อง
ความเป็นส่วนตัวและอัตลักษณ์ 
- การจัดการอัตลักษณ์  เช่น การตั้งรหัสผ่าน การปกป้อง
ข้อมูลส่วนตัว 
- การพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา เช่น ละเมิด
ความเปน็สว่นตวัผูอ้ืน่ อนาจาร วจิารณ ์ ผูอ้ืน่อยา่งหยาบคาย 
- ขอ้ตกลง ขอ้กำหนดในการใชส้ือ่หรอืแหลง่ขอ้มลู ตา่ง ๆ 
เชน่ Creative commons

ม.๒ ๑. ออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิด
เชิงคำนวณ ในการแก้ปัญหา หรือการ
ทำงานที่พบในชีวิตจริง

- แนวคิดเชิงคำนวณ 
- การแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณ 
- ตัวอย่างปัญหา เช่น การเข้าแถวตามลำดับ 
ความสูงให้เร็วที่สุด จัดเรียงเสื้อให้หาได้ง่ายที่สุด

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
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๒. ออกแบบและเขียนโปรแกรมที่ใช้
ตรรกะ และฟังก์ชันในการแก้ปัญหา

- ตัวดำเนินการบูลีน 
- ฟังก์ชัน 
- การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการใช้ตรรกะ 
และฟังก์ชัน 
- การออกแบบอัลกอริทึม เพื่อแก้ปัญหาอาจใช้ 
แนวคิดเชิงคำนวณในการออกแบบ เพื่อให้ 
การแก้ปัญหามีประสิทธิภาพ 
- การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนจะช่วยให้แก้ปัญหา 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ซอฟต์แวร์ ใช้ในการเขียนโปรแกรมเช่น Scratch, 
python, java, c 
- ตวัอยา่งโปรแกรม เชน่ โปรแกรมตดัเกรด หาคำตอบ
ทั้งหมดของอสมการหลายตัวแปร

๓. อภปิรายองคป์ระกอบและหลกัการ
ทำงานของ ระบบคอมพิวเตอร์  และ
เทคโนโลยกีารสือ่สาร เพือ่ประยกุตใ์ชง้าน
หรือแก้ปัญหาเบื้องต้น

- องค์ประกอบและหลกัการทำงานของระบบ คอมพวิเตอร ์
- เทคโนโลยกีารสือ่สาร 
- การประยกุตใ์ชง้านและการแกป้ญัหาเบือ้งตน้

๔. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย มีความรับผิดชอบ สร้าง
และแสดงสิทธิในการเผยแพร ่ผลงาน

- ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย โดยเลือก    
แนวทางปฏบิตัเิมือ่พบเนือ้หาทีไ่มเ่หมาะสม เชน่ แจง้รายงาน 
ผู้เกี่ยวข้อง ป้องกันการเข้ามาของข้อมูลที่ไม่เหมาะสม 
ไม่ตอบโต้ ไม่เผยแพร่ 
- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ เช่น 
ตระหนักถึงผลกระทบในการเผยแพร่ข้อมูล 
- การสร้างและแสดงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของผลงาน 
- การกำหนดสิทธิการใช้ข้อมูล

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
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ส่วนที่ ๓ 
คำอธิบายรายวิชา 

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)



หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พุทธศักราช ๒๕๕๑ ปรับปรุง ๒๕๖๒          .95

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว๑๑๑๐๑   วิทยาศาสตร์ ๑                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที ่๑      เวลา  ๘๐  ชั่วโมง   จำนวน ๒ หน่วยกิต

 ศึกษาพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณต่างๆ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์ หน้าที่
ของส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย ์ สัตว์ และพืช ทราบความสำคัญของส่วนต่างๆของร่างกาย ตลอดจนการดูแล
รักษาส่วนต่างๆของร่างกายอย่างถูกต้อง ปลอดภัย รักษาความสะอาดอยู่เสมอ รู้จักวัสดุที่ใช้ทำวัตถุ การจัดกลุ่ม 
วัสดุตามสมบัติ การเกิดเสียง ทิศทางของการเคลื่อนที่ของเสียง การมองเห็นดาวส่วนใหญ่ในตอนกลางวัน ลักษณะ
ภายนอกของหิน ภาพ สัญลักษณ์ ข้อความ ซอฟแวร์หรือสื่อในการสร้าง จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลตลอดจนการใช้ 
เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยและการดูแลอุปกรณ์เบื้องต้น 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา อธิบาย อภิปราย วิเคราะห์ 
สำรวจ สบืคน้ขอ้มลู ทดลอง สร้ างแบบจำลอง จดัจำแนก ใช้ เหตผุลเชงิตรรกะ หลักฐานเชงิประจกัษ ์และมสีว่นรว่ม
ในการปฏิบัติ ตลอดจนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
 เพื่อให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู ้มุ่งมั่นในการทำงาน เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู ้
และมคีวามสามารถในการตดัสนิใจ เหน็คณุคา่ของการนำความรูไ้ปใชป้ระโยชนใ์นชวีติประจำวนั ทำงานรว่มกบัผูอ้ืน่
อย่างสร้างสรรค์ แสดงความคิดเห็นของตนเอง และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีจิตวิทยาศาสตร ์ จริยธรรม 
คุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

มาตรฐานตัวชี้วัด 
ว ๑.๑   ป.๑/๑, ป.๑/๒ 
ว ๑.๒   ป.๑/๑, ป.๑/๒ 
ว ๒.๑   ป.๑/๑, ป.๑/๒ 
ว ๒.๓ ป.๑/๑ 
ว ๓.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒ 
ว ๓.๒ ป.๑/๑   
ว ๔.๒ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓, ป.๑/๔, ป.๑/๕ 

รวมทั้งหมด  ๑๕  ตัวชี้วัด 

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)



หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พุทธศักราช ๒๕๕๑ ปรับปรุง ๒๕๖๒          .96

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว๑๒๑๐๑   วิทยาศาสตร์ ๒                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
ชั้นประถมศึกษาปีที ่๒      เวลา  ๘๐  ชั่วโมง        จำนวน ๒ หน่วยกิต 

ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต พืชต้องการแสงและน้ำเพื่อการ 
เจริญเติบโต ความจำเป็นที่พืชต้องได้รับน้ำและแสงเพื่อการเจริญเติบโตโดยดูแลพืชให้ได้รับสิ่งนั้นอย่างเหมาะสม 
วัฏจักรชีวิตของพืชดอก สมบัติ การดูดซับน้ำของวัสดุและการนำสมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุไปประยุกต์ใช้ในการ
ทำวัตถุในชีวิตประจำวัน วัสดุที่เกิดจากการนำวัสดุมาผสมกัน สมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุเพื่อนำมาทำเป็นวัตถ ุ
ในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ การนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ ประโยชน์ของการนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ 
แนวการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกำเนิดแสงและมองเห็นวัตถุ คุณค่าของการมองเห็น แนวทางการป้องกัน
อันตรายจากการมองวัตถุที่อยู่ในบริเวณที่มีแสงสว่างไม่เหมาะสม ส่วนประกอบของดินและจำแนก ชนิดของดิน 
โดยใช้ลักษณะเนื้อดินและการจับตัวเป็นเกณฑ์ และการใช้ประโยชน์จากดิน การแสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน
หรือการแก้ปัญหาอย่างง่าย โดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ ตลอดจนการ เขียนโปรแกรมสร้างลำดับของ 
คำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน และตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม ศึกษาการใช้งานซอฟต์แวร์ เบื้องต้น การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้าง และจัดการกับข้อมูลอย่างเป็นระบบ รวมถึงการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อย่างปลอดภัย 
 โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร ์การสบืเสาะหาความรู ้การแกป้ญัหา อธบิาย อภปิราย วิเคราะห ์สำรวจ 
สืบคน้ขอ้มลู ทดลอง สร้างแบบจำลอง จดัจำแนก ใช้เหตผุลเชงิตรรกะ หลักฐานเชงิประจกัษ ์และมสีว่นรว่มในการปฏบิตั ิ
ตลอดจนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
 เพื่อให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู ้มุ่งมั่นในการทำงาน เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู ้
และมคีวามสามารถในการตดัสนิใจ เหน็คณุค่ าของการนำความรูไ้ปใชป้ระโยชนใ์นชวีติประจำวนั ทำงานรว่มกบัผูอ้ืน่
อย่างสร้างสรรค์ แสดงความคิดเห็นของตนเอง และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีจิตวิทยาศาสตร ์ จริยธรรม 
คุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

มาตรฐานตัวชี้วัด 
ว ๑.๒ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓
ว ๑.๓ ป.๒/๑
ว ๒.๑   ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔
ว ๒.๓   ป.๒/๑, ป.๒/๒
ว ๓.๒   ป.๒/๑, ป.๒/๒
ว ๔.๒ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓, ป.๑/๔

รวมทั้งหมด  ๑๖  ตัวชี้วัด 

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว๑๓๑๐๑   วิทยาศาสตร์ ๓                    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที ่๓       เวลา  ๘๐  ชั่วโมง        จำนวน ๒ หน่วยกิต

 ศึกษาวิเคราะห์ลักษณะต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตใกล้ตัว ลกัษณะที่คล้ายคลึงกันของพ่อแม่ กับลูก สิง่มชีวีติ 
บางชนดิทีส่ญูพนัธุไ์ปแลว้และทีด่ำรงพนัธุม์าจนถงึปจัจบุนั สิง่แวดลอ้มในทอ้งถิน่ ความสมัพนัธข์องสิง่มชีวีติกบัสิง่แวดลอ้ม  
ทรัพยากรธรรมในท้องถิ่น การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด 
คุ้มค่า ชนดิและสมบตัขิองวสัดทุีเ่ปน็สว่นประกอบของของเลน่ของใช ้ ประโยชนข์องวสัดแุตล่ะชนดิ การเปลีย่นแปลง   
ที่เกิดขึ้นกับวัสดุเมื่อถูกแรงกระทำ หรือทำให้ร้อนขึ้นหรือเย็นลง อันตรายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
ของวสัด ุ ผลของการออกแรงทีก่ระทำตอ่วตัถ ุ การตกของวตัถสุูพ่ืน้โลก แรงทีโ่ลกดงึดดูวตัถ ุแหลง่พลั งงานธรรมชาต ิ
ที่ใชผ้ลติไฟฟา้ ความสำคญัของพลงังานไฟฟา้ วธิกีารใชไ้ฟฟา้อยา่งประหยดัและปลอดภยั สมบตัทิางกายภาพของนำ้
จากแหล่งน้ำในท้องถิ่น ส่วนประกอบของอากาศและความสำคัญของอากาศ การเคลื่อนที่ของอากาศที่มีผลจาก 
ความแตกตา่งของอณุหภมู ิการขึน้ตกของดวงอาทติย ์ดวงจนัทร ์การเกดิกลางวนั กลางคนื และการกำหนดทศิทาง
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์การสังเกต จำแนก เปรียบเทียบ ทดลอง การสำรวจ สืบค้นข้อมูล  
การอธิบาย อภิปราย และการนำเสนอ 

 เพือ่ใหเ้กดิความรู ้ความคดิ ความเขา้ใจ สามารถสือ่สารสิง่ทีเ่รยีนรู ้มคีวามสามารถในการตดัสนิใจ เหน็คณุค่า
ของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร ์จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 

มาตรฐานตัวชี้วัด 
ว ๑.๒   ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔ 
ว ๒.๑ ป.๓/๑    
ว ๓.๑   ป.๓/๑, ป.๓/๒ 
ว ๓.๒  ป.๓/๑, ป.๓/๒ 
ว ๔.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒ 
ว ๕.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒ 
ว ๖.๑   ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓ 
ว ๗.๑   ป.๓/๑ 
ว ๘.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖, ป.๓/๗, ป.๓/๘ 

รวมทั้งหมด  ๒๕  ตัวชี้วัด 

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)



หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พุทธศักราช ๒๕๕๑ ปรับปรุง ๒๕๖๒          .98

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว๑๔๑๐๑   วิทยาศาสตร์ ๔                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที ่๔      เวลา  ๑๒๐  ชั่วโมง        จำนวน ๓ หน่วยกิต

 ศึกษาหน้าที่ของราก ลำต้น ใบ และดอก ความเหมือน ความต่างของสิ่งมีชีวิตกลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ และ
กลุ่มไม่ใช่พืชและสัตว์ การแบ่งพืชดอกโดยใช้การมีดอกเป็นเกณฑ ์ สัตว์มีกระดูกสันหลัง สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 
สัตว์ที่มีกระดูกสันหลังในกลุ่มปลา สัตว์สะเทินน้ำ สะเทินบก กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน กลุ่มนก กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วย
นม สมบัติทางกายภาพด้านความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การนำความร้อน การนำไฟฟ้าของวัสดุ สมบัติทางกายภาพ
ของวัสด ุ สถานะของสาร เครื่องมือที่ใช้วัดปริมาตรของสารทั้ง ๓ สถานะ แรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุ การใช้เครื่องชั่ง
สปริง มวลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ ตัวกลางโปร่งใส ตัวกลางโปร่งแสง ตัวกลางทึบแสง การขึ้น
และตกของดวงจันทร์ ระบบสุริยะ การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย การใช้อินเทอร์เน็ต ข้อมูล
สารสนเทศ ตลอดจนสิทธิ หน้าที่ และการเคารพสิทธิในการใช้เทคโนโลยี
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา อธิบาย อภิปราย วิเคราะห์ 
สำรวจ สบืคน้ขอ้มลู ทดลอง สร้ างแบบจำลอง จดัจำแนก ใช้ เหตผุลเชงิตรรกะ หลักฐานเชงิประจกัษ ์และมสีว่นรว่ม
ในการปฏิบัติตลอดจนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
 เพื่อให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู ้มุ่งมั่นในการทำงาน เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู ้
และมคีวามสามารถในการตดัสนิใจ เหน็คณุค่ าของการนำความรูไ้ปใชป้ระโยชนใ์นชวีติประจำวนั ทำงานรว่มกบัผูอ้ืน่
อย่างสร้างสรรค์ แสดงความคิดเห็นของตนเอง และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีจิตวิทยาศาสตร ์ จริยธรรม 
คุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

มาตรฐานตัวชี้วัด 
ว ๑.๒   ป.๔/๑ 
ว ๑.๓ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔ 
ว ๒.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔ 
ว ๒.๒ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓ 
ว ๒.๓ ป.๔/๑ 
ว ๓.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓ 
ว ๔.๒ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๕ 

รวมทั้งหมด  ๒๑  ตัวชี้วัด 

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)



หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พุทธศักราช ๒๕๕๑ ปรับปรุง ๒๕๖๒          .99

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว๑๕๑๐๑   วิทยาศาสตร์ ๕                               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
ชั้นประถมศึกษาปีที ่๕     เวลา  ๑๒๐  ชั่วโมง        จำนวน ๓ หน่วยกิต 

  ศกึษาและเรยีนรูเ้กีย่วกบัโครงสรา้งและลกัษณะของสิง่มชีวีติทีเ่หมาะสมในแตล่ะแหลง่ทีอ่ยู ่ความสมัพนัธ์
ระหวา่งสิง่มชีวีติ กบัสิง่มชีวีติ และความสมัพนัธก์บัสิง่ไมม่ชีวีติ โซอ่าหารและบทบาทหนา้ทีข่องสิง่มชีวีติทีเ่ปน็ผูผ้ลติ
และผู้บรโิภคในโซอ่าหาร ตระหนกัในคณุคา่ของสิง่แวดลอ้มทีม่ตีอ่การดำรงชวีติของสิง่มชีวีติ ลกัษณะทางพนัธกุรรม 
ที่มีการถา่ยทอดจากพอ่แมสู่ล่กูของพชื สตัว ์และมนษุย ์ลกัษณะทีค่ลา้ยคลงึกนัของตนเองกบัพอ่แม ่การหาแรงลพัธ์
ของแรงหลายแรงในแนวเดยีวกนัทีก่ระทำตอ่วตัถ ุ และแรงลพัธท์ีก่ระทำตอ่วตัถ ุ การใชเ้ครือ่งชัง่ สปรงิในการวดัแรง 
ที่กระทำตอ่วตัถ ุแรงเสี ยดทานทีม่ตีอ่การเปลีย่นแปลงการเคลือ่นทีข่องวตัถ ุการเขี ยนแผนภาพแสดง แรงเสียดทาน
และแรงที่อยู่ในแนวเดียวกันที่กระทำต่อวัตถ ุการได้ยินเสียงผ่านตัวกลาง การเกิดเสียงสูง เสียงต่ำ การเกิดเสียงดัง 
เสียงค่อย การวัดระดับเสียงโดยใช้เครื่องมือวัดระดับเสียง แนวทางในการหลีกเลี่ยงและลดมลพิษทางเสียง  การ
เปลี่ยนสถานะของสสาร  การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ การเกิดปฏิกิริยาเคมี  แหล่งน้ำ การเกิดหมอก เมฆ 
น้ำค้าง ฝน และลูกเห็บ การเกิดวัฏจักรของน้ำ เครื่องมือตรวจสอบอุณหภูมิ ความชื้น ความกดอากาศ การเกิดลม 
และการนำพลังงานลมไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า การเกิดทิศ การขึ้นและตกของดวงดาว การใช้แผนที่ดาว   
เหตุผลเชงิตรรกะกบัการแกป้ญัหา  การเขยีนโปรแกรมโดยใชเ้หตผุลเชงิตรรกะ  ขอ้มลูสารสนเทศ  การใชอ้นิเตอรเ์นต็
อย่างปลอดภัย 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา อธิบาย อภิปราย วิเคราะห์ 
สำรวจ สบืคน้ขอ้มลู ทดลอง สรา้งแบบจำลอง จดัจำแนก ใชเ้หตผุลเชงิตรรกะ หลกัฐานเชงิประจกัษ ์และมสีว่นรว่ม
ในการปฏิบัติ ตลอดจนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
 เพื่อให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู ้มุ่งมั่นในการทำงาน เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู ้
และมีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ทำงานร่วมกับผู้
อื่นอย่างสร้างสรรค์ แสดงความคิดเห็นของตนเอง และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีจิตวิทยาศาสตร ์
จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

มาตรฐานตัวชี้วัด 
ว ๑.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕
ว ๑.๓ ป.๒/๑, ป.๕/๒
ว ๒.๑   ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔
ว ๒.๒ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕
ว ๒.๓   ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕
ว ๓.๑   ป.๒/๑, ป.๒/๒
ว ๓.๒   ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕
ว ๔.๒ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓, ป.๑/๔, ป.๕/๕ 

รวมทั้งหมด  ๓๒  ตัวชี้วัด 

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)



หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์พุทธศักราช ๒๕๕๑ ปรับปรุง ๒๕๖๒          .100

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว๑๖๑๐๑   วิทยาศาสตร์ ๖                    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
ชั้นประถมศึกษาปีที ่๖        เวลา  ๘๐  ชั่วโมง  จำนวน ๒ หน่วยกิต 

 ศึกษาวิเคราะห์อวัยวะในระบบร่างกายสัตว์และมนุษย์ อวัยวะต่างๆ ของสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับการหายใจ
และการเคลื่อนที่ อวัยวะในระบบต่างๆ ของร่างกาย การเจริญเติบโต และการเปลี่ยนแปลงร่างกายมนุษย ์ผลของ
สิ่งเสพติดต่อการทำงานของระบบต่างๆ ของร่างกาย สิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่ ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตใน
แหล่งทีอ่ยูต่า่งๆ ความสมัพนัธร์ะหวา่งสภาพแวดลอ้มกบัการดำรงชวีติของสิง่มชีวีติ การดู แลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ
ในท้องถิ่น สารในชีวิตประจำวัน การแยกสารวิธีการต่างๆ สารที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน การเปลี่ยนแปลง
ของสารและผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม วงจรไฟฟ้ากับการใช้ประโยชน์วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย สมบัติของตัวนำ
และฉนวนไฟฟ้า ปรากฏการณ์ของเทคโนโลยีอวกาศ 
 โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร ์การสบืเสาะหาความรู ้  การสำรวจ ตรวจสอบ การสบืคน้ขอ้มลูการอภปิราย 
การอธิบาย การวิเคราะห์ การทดลอง การจำแนก สร้างแบบจำลอง และการมีส่วนร่วม 
 เพือ่ใหเ้กดิความรู ้ความคดิ ความเขา้ใจ สามารถสือ่สารสิง่ทีเ่รยีนรู ้มีความสามารถในการตดัสนิใจ เหน็คณุคา่
ของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร ์จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 

มาตรฐานตัวชี้วัด 
ว ๑.๑   ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓  
ว ๒.๑  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓ 
ว ๒.๒  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕ 
ว ๓.๑  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕   
ว ๓.๒  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓ 
ว ๕.๑  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕ 
ว ๖.๑   ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓ 
ว ๗.๑  ป.๖/๑  
ว ๗.๒  ป.๖/๑ 
ว ๘.๑  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖, ป.๖/๗, ป.๖/๘ 

รวมทั้งหมด  ๓๗  ตัวชี้วัด 

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว๒๑๑๐๑   วิทยาศาสตร์ ๑                    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑         ภาคเรียนที ่๑    เวลา  ๖๐  ชั่วโมง      จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต 
  

ศึกษาเกี่ยวกับสารรอบตัว สมบัติของสาร การจำแนกสารด้วยสถานะ เนื้อสาร และขนาดอนุภาคของสาร 
การเปลี่ยนแปลงของสาร สารบริสุทธิ์และสารผสม สมบัติของสารบริสุทธิ์และสารผสม การใช้ความรู้ทางเคมีให้
เป็นประโยชน์ต่อการเลือกใช้สารเคมีในชีวิตประจำวัน ได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย การศึกษาชีววิทยาโดย
อาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์  ศึกษาประเภทโครงสร้างและหน้าที่ของส่วนประกอบ ภายในเซลล์สิ่งมีชีวิตด้วย
กล้องจุลทรรศน์   ศึกษากระบวนการลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ด้วยวิธีการแพร่และการออสโมซิส ศึกษา 
การดำรงชีวิตของพืช กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง การลำเลียงสารในพืช การเจริญเติบโตของพืช การสืบพันธุ์
ของพืช และ เทคโนโลยีชีวภาพของพืช  

โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต 
การวิเคราะห ์การทดลอง การอภปิราย การอธบิายและสรปุ เพือ่ใหเ้กดิความรู ้ความคดิ ความเข้าใจ มคีวามสามารถ
ในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไป ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร ์ มีคุณธรรม 
และจริยธรรม 
 เพือ่ใหเ้กดิความรู ้ความคดิ ความเขา้ใจ สามารถสือ่สารสิง่ทีเ่รยีนรู ้มีความสามารถในการตดัสนิใจ เหน็คณุคา่
ของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร ์จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 

มาตรฐานตัวชี้วัด 
ว ๑.๒  ม.๑/๑   , ม.๑/๒   , ม.๑/๓   , ม.๑/๔   , ม.๑/๕  , ม.๑/๖   , ม.๑/๗   , ม.๑/๘   , ม.๑/๙                   
          ม.๑/๑๐ , ม.๑/๑๑ , ม.๑/๑๒ , ม.๑/๑๓ , ม.๑/๑๔ , ม.๑/๑๕, ม.๑/๑๖ , ม.๑/๑๗ , ม.๑/๑๘   
ว ๒.๑   ม.๑/๑   , ม.๑/๒   , ม.๑/๓   , ม.๑/๔   , ม.๑/๕   , ม.๑/๖  , ม.๑/๗   , ม.๑/๘   , ม.๑/๙ ,  
          ม.๑/๑๐ 

รวมทั้งหมด  ๒๘  ตัวชี้วัด  

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว๒๑๑๐๒   วิทยาการคำนวณ ๑                   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑         ภาคเรียนที ่๑     เวลา  ๒๐  ชั่วโมง    จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 

 ศึกษาแนวคิดเชิงนามธรรม การคัดเลือกคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการแก้ปัญหา ขัน้ตอนการแก้ปัญหา   
การเขียนรหัสลำลองและผังงาน การเขียนออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายที่มีการใช้งานตัวแปร เงื่อนไข 
และการวนซ้ำ เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์การรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ การประมวลผลข้อมูล 
การสร้างทางเลือกและประเมินผลเพื่อตัดสินใจซอฟต์แวร์และบริการบนอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการจัดการข้อมูล 
แนวทางการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ปลอดภัย การจัดการอัตลักษณ์ การพิจารณาความเหมาะสมของ
เนื้อหา ข้อตกลงและข้อกำหนดการใช้สื่อและแหล่งข้อมูล 

โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) และการเรียนรู้แบบใช้
โครงงานเปน็ฐาน (Project-based Learning) เพือ่เนน้ใหผู้เ้รยีนไดล้งมอืปฏบิตั ิฝกึทกัษะการคดิ เผชญิสถานการณ์
การแก้ปัญหา วางแผนการเรียนรู้ ตรวจสอบการเรียนรู้ และนำเสนอผ่านการทำกิจกรรมโครงงาน  

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ การนำข้อมูลปฐมภูมิเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ ประเมิน   
นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศได้ตามวัตถุประสงค์ ใช้ทักษะการคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริง 
และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพื่อช่วยในการแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างรู้เท่าทันและ
รับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนนาความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคมและการดารงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ มีความสามารถในการแก้ปัญหาและ
มีทักษะในการสื่อสาร มีความสามารถในการตัดสินใจ และเป็นผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร ์ มีคุณธรรม จริยธรรม และ  
ค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 

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

        
รวมทั้งหมด  ๕  ตัวชี้วัด  

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว๒๑๑๐๓   วิทยาศาสตร์ ๒                    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑         ภาคเรียนที ่๒    เวลา  ๖๐  ชั่วโมง    จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต 
   
 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความดันอากาศกับความสูงจากพื้นโลก ปริมาณความร้อนที่ทำให้สสาร
เปลี่ยนอุณหภูมิและเปลี่ยนสถานะ การใช้เทอร์มอมิเตอร์ในการวัดอุณหภมูมิสาร แบบจำลองที่อธิบายการขยายตัว
หรือหดตัวของสสารเนื่องจากได้รับหรือสูญเสียความร้อน การหดตัวหรือขยายตัวของสสารเนื่องจากความร้อน 
การถ่ายโอนความร้อนและการคำนวณความร้อนที่ถ่านโอน  ระหว่างสารจนเกิดสมดุลความร้อน การถ่านโอน
ความร้อน โดยการนำความร้อน การพาความร้อน และการแผ่รังสีความร้อน การออกแบบ เลือกใช้ และสร้าง 
อุปกรณ์เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับการถ่านโอนความร้อนในชีวิตประจำวัน การแบ่งชั้นบรรยากาศ และประโยชน์ของ
บรรยากาศแต่ละชั้น ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของลมฟ้าอากาศ การเกิดพายุ ฝนฟ้าคะนอง 
และพายหุมนุเขตรอ้น และผลทีม่ตีอ่สิง่มชีวีติและสิง่แวดลอ้ม การพยากรณอ์ากาศ และการพยากรณอ์ากาศอยา่งงา่ย 
การปฏิบัติตนและการใช้ประโยชน์จากคำพยากรณ์ สถานการณ์และผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา อธิบาย อภิปราย วิ เคราะห์ 
สำรวจ สบืคน้ขอ้มลู ทดลอง สร้ างแบบจำลอง จดัจำแนก ใช้ เหตผุลเชงิตรรกะ หลักฐานเชงิประจกัษ ์และมสีว่นรว่ม
ในการปฏิบัติตลอดจนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
 เพื่อให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู ้ มุ่งมั่นในการทำงาน เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู ้
และมคีวามสามารถในการตดัสนิใจ เหน็คณุคา่ของการนำความรูไ้ปใชป้ระโยชนใ์นชวีติประจำวนั ทำงานรว่มกบัผูอ้ืน่
อย่างสร้างสรรค์ แสดงความคิดเห็นของตนเอง และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีจิตวิทยาศาสตร ์ จริยธรรม 
คุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

มาตรฐานตัวชี้วัด 
 ว ๒.๒ ม.๑/๑ 
 ว ๒.๓ ม.๑/๑  , ม.๑/๒  , ม.๑/๓  , ม.๑/๔  , ม.๑/๕  , ม.๑/๖  , ม.๑/๗  , ม.๑/๘      
  ว ๓.๒ ม.๑/๑ , ม.๑/๒   , ม.๑/๓  , ม.๑/๔  , ม.๑/๕  , ม.๑/๖  , ม.๑/๗      

รวมทั้งหมด  ๑๖  ตัวชี้วัด 

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว๒๑๑๐๔   วิทยาการคำนวณ ๒                   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑         ภาคเรียนที ่๒    เวลา  ๒๐  ชั่วโมง    จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 

 ศกึษาแนวคดิเชงินามธรรมและขัน้ตอนการแกป้ญัหา ไปประยกุตใ์ชใ้นการเขยีนโปรแกรม หรอืการแกป้ญัหา
ในชีวิตจริง รวบรวมข้อมูลและสร้างทางเลือก ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและตระหนักถึงการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และไม่สร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่น การใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศให้ปลอดภัย การจัดการอัตลักษณ์ การพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา ข้อตกลงและ  
ข้อกำหนดการใช้สื่อและแหล่งข้อมูล 

โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) และการเรียนรู้แบบใช้
โครงงานเปน็ฐาน (Project-based Learning) เพือ่เนน้ใหผู้เ้รยีนไดล้งมอืปฏบิตั ิฝกึทกัษะการคดิ เผชิ ญสถานการณ์
การแก้ปัญหา วางแผนการเรียนรู้ ตรวจสอบการเรียนรู้ และนำเสนอผ่านการทำกิจกรรมโครงงาน  

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ การนำข้อมูลปฐมภูมิเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ ประเมิน   
นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศได้ตามวัตถุประสงค์ ใช้ทักษะการคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริง 
และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพื่อช่วยในการแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างรู้เท่าทันและ
รับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนนาความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคมและการดารงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ มีความสามารถในการแก้ปัญหาและ
มีทักษะในการสื่อสาร มีความสามารถในการตัดสินใจ และเป็นผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร ์ มีคุณธรรม จริยธรรม และ  
ค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 

มาตรฐานตัวชี้วัด 
ว ๔.๒   ม.๑/๑  , ม.๑/๒   , ม.๑/๓ , ม.๑/๔          
        

รวมทั้งหมด  ๔  ตัวชี้วัด  

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว๒๒๑๐๑   วิทยาศาสตร์ ๓                    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๒         ภาคเรียนที ่๑    เวลา  ๖๐  ชั่วโมง    จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต 

 อธบิายหนา้ทีข่องอวยัวะทีเ่กีย่วขอ้งในระบบหายใจ กลไกการหายใจเขา้ออก และกระบวนการแลกเปลีย่นแกส๊ 
ความสำคัญของระบบหายใจและแนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะในระบบหายใจให้ทำงานเป็นปกติ หน้าที่ของ 
อวัยวะในระบบขบัถา่ยในการกำจดัของเสยีทางไต การปฏบิตัตินทีช่ว่ยใหร้ะบบขบัถา่ยทำหนา้ทีไ่ดอ้ยา่งปกต ิโครงสรา้งและ
หนา้ทีข่องหวัใจ หลอดเลอืด และเลอืด ระบบหมนุเวยีนเลอืด อัตราการเตน้ของหวัใจ ขณะปกต ิและหลงัทำกจิกรรม 
ระบบหมนุเวยีนเลอืดและการดแูล  อวัยวะในระบบหมุนเวียนเลือดให้ทำงานปกต ิ อวัยวะและหน้าที่ของอวัยวะใน
ระบบประสาทส่วนกลางในการควบคมุการทำงานตา่งๆของรา่งกาย ความสำคัญของระบบประสาทและการป้องกัน
การกระทบกระเทือน และอันตรายต่อสมองและไขสันหลัง อวัยวะในระบบสืบพันธุ์ของเพศชายและเพศหญิง   
ฮอรโ์มนเพศชายและเพศหญงิทีค่วบคมุการเปลีย่นแปลงของรา่งกายเมือ่เขา้สูว่ยัหนุม่สาว การเปลีย่นแปลงของรา่งกาย
และจิตใจของตนเองในชว่งทีม่กีารเปลีย่นแปลง การตกไข่  การมปีระจำเดอืน การปฏสินธ ิ และการพฒันาของไซโกต
จนคลอดเปน็ทารก วธิคีมุกำเนดิทีเ่หมาะสมกบัสถานการณท์ีก่ำหนด ผลกระทบของการตัง้ครรภก์อ่นวยัอนัควร และ  
การประพฤตตินใหเ้หมาะสม การแยกสารผสมโดยการระเหยแหง้ การตกผลกึ การกลัน่อยา่งงา่ย โครมาโทกราฟแีบบกระดาษ 
การสกดัดว้ยตวัทำละลาย การแยกสารทีน่ำไปใชใ้นชวีติประจำวนั ผลของชนดิตวัละลาย ชนิ ดตวัทำละลาย อณุหภมู ิ  
ที่มีต่อสภาพละลายได้ของสาร  ความดันที่มีต่อสภาพละลายได้ของสาร ตัวละลายในสารละลาย ในหน่วยความเข้ม
ข้นเป็นร้อยละ ปริมาตรต่อปริมาตร มวลต่อมวล และมวลต่อปริมาตร ความสำคัญของนำความรู้เรื่อง ความเขม้ขน้
ของสารไปใชป้ระโยชนใ์นชวีติประจำวนั การเคลือ่นทีข่องวตัถทุีเ่ปน็ผลของแรงลพัธท์ีเ่กดิจากแรงหลายแรงทีก่ระทำต่อวัตถุ
ในแนวเดียวกัน แรงและแรงลัพธ์ที่เกิดจากแรงหลายแรงที่กระทำต่อวัตถุในแนวเดียวกัน ปัจจยัทีม่ผีลตอ่ความดนัของ
ของเหลว แรงพยงุและการจม การลอยของวตัถ ุแรงที่กระทำต่อวัตถุในของเหลว แรงเสียดทานสถิตและแรงเสียดทาน
จลน์ ปัจจัยที่มีผลต่อขนาดของแรงเสียดทาน แรงเสยีดทานและแรงอืน่ๆทีก่ระทำต่อวัตถุ การลด/เพิม่แรงเสยีดทานใน
ชวีติประจำวัน โมเมนต์ของแรง เมื่อวัตถุอยู่ในสภาพสมดุลต่อการหมุน  อตัราเรว็และความเรว็ของการ  เคลื่อนที่
ของวัตถุ การกระจัดและความเร็ว 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา อธิบาย อภิปราย วิ เคราะห์ 
สำรวจ สบืคน้ขอ้มลู ทดลอง สร้ างแบบจำลอง จดัจำแนก ใช้ เหตผุลเชงิตรรกะ หลักฐานเชงิประจกัษ ์และมสีว่นรว่ม
ในการปฏิบัติตลอดจนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
 เพื่อให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู ้ มุ่งมั่นในการทำงาน เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู ้
และมคีวามสามารถในการตดัสนิใจ เหน็คณุคา่ของการนำความรูไ้ปใชป้ระโยชนใ์นชวีติประจำวนั ทำงานรว่มกบัผูอ้ืน่
อย่างสร้างสรรค์ แสดงความคิดเห็นของตนเอง และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีจิตวิทยาศาสตร ์ จริยธรรม 
คุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

มาตรฐานตัวชี้วัด 
 ว ๑.๒  ม.๒/๑  ,  ม.๒/๒  ,  ม.๒/๓   , ม.๒/๔   , ม.๒/๕   ,  ม.๒/๖   ,  ม.๒/๗   ,  ม.๒/๘   ,  ม.๒/๙  
           ม.๒/๑๐, ม.๒/๑๑ , ม.๒/๑๒ , ม.๒/๑๓ , ม.๒/๑๔ ,  ม.๒/๑๕ ,  ม.๒/๑๖ , ม.๒/๑๗ 
 ว ๒.๑  ม.๒/๑  ,  ม.๒/๒  ,  ม.๒/๓   , ม.๒/๔   , ม.๒/๕   ,  ม.๒/๖ 
 ว ๒.๒  ม.๒/๑  ,  ม.๒/๒  ,  ม.๒/๓   , ม.๒/๔   , ม.๒/๕   ,  ม.๒/๖   ,  ม.๒/๗   ,  ม.๒/๘   ,  ม.๒/๙  
           ม.๒/๑๐, ม.๒/๑๑ , ม.๒/๑๒ , ม.๒/๑๓ , ม.๒/๑๔ ,  ม.๒/๑๕ 
รวมทั้งหมด  ๓๘  ตัวชี้วัด 

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว๒๒๑๐๒   วิทยาการคำนวณ ๓                   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๒         ภาคเรียนที ่๑     เวลา  ๒๐  ชั่วโมง         จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 

 ศกึษาสาเหตหุรอืปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลย ีผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยี
ต่อมนุษย ์ และสงัคม ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยตีอ่เศรษฐกจิ ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยี
ต่อสิ่งแวดล้อม ประเภท ของวัสดุอุปกรณ์เพื่อให้สามารถสร้างชิ้นงานได้ตรงกับความต้องการ มีความปลอดภัย 
และใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า เครื่องกลในการสร้างชิ้นงาน ได้แก ่ รอก คาน ล้อและเพลา พื้นเอียง ลิ่ม สกรู 
เครื่องมือในการสร้างชิ้นงาน เครื่องมือวัด เครื่องมือตัด เครื่องมือ ยึดติด เครื่องมือเจาะ เสียงและอุปกรณ์ที่ทำให้
เกิดเสียง อุปกรณ์ที่ทำให้เกิดเสียง ไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดแสง วงจรไฟฟ้าและ การต่อตัวต้านทาน ประเภท
และการต่อวงจรไฟฟ้า ความสัมพันธ์ของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์แนวคิด กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ระบบเทคโนโลยีการคิดเชิงออกแบบ แนวคิดหลักของการ
คิดเชิงออกแบบ กระบวนการคิดเชิงออกแบบ และความคิดเชิงออกแบบของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา- 
ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
 โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning) และการเรียนรู้แบบ 
สืบเสาะหาความรู ้(5Es Instructional Model) เนน้ใหผู้เ้รยีนได้ ลงมอืปฏบิตั ิ ฝกึทกัษะการคิ ด เผชญิสถานการณ ์ 
การแก้ปัญหาวางแผนการเรียนรู้ และ นำเสนอผ่านการทำกิจกรรมโครงงาน 
 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ของความรู้วิทยาศาสตร์ที่มีผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยี
ประเภทตา่ง ๆ และการพฒันาเทคโนโลยทีีส่ง่ผลใหม้กีารคดิคน้ความรูท้างวทิยาศาสตรท์ีก่า้วหนา้ ผลของเทคโนโลยตีอ่ชวีติ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนนำความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคมและการดำรงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหาและ 
การจัดการทักษะในการสื่อสาร ความสามารถในการตัดสินใจ เป็นผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร์มีคุณธรรม จริยธรรม    
ค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 

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

        
รวมทั้งหมด  ๕  ตัวชี้วัด  

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว๒๒๑๐๓   วิทยาศาสตร์ ๔                    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๒         ภาคเรียนที ่๒      เวลา  ๖๐  ชั่วโมง       จำนวน  ๑.๕ หน่วยกิต 

 ศึกษาสนามแม่เหล็กไฟฟ้า และสนามโน้มถ่วงและทิศทางของแรงที่กระทำต่อวัตถุที่อยู่ในสถามแม่เหล็ก 
แรงแม่เหล็ก แรงไฟฟ้า และแรงโน้มถ่วงที่กระทำต่อวัตถุ ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของแรงแม่เหล็ก แรงไฟฟ้า 
และแรงโน้มถ่วงที่กระทำต่อวัตถุเมื่ออยู่ใกล้สนามนั้นๆกับระยะห่างจากแหล่งของสนามแม่เหล็กถึงวัตถุ งานและ
กำลงัทีเ่กดิจากแรงทีก่ระทำต่อวัถุ เคลื่องกลอย่างง่าย เครือ่งกลอยา่งงา่ยในชวีติประจำวนั ปัจจัยที่มีผลต่อพลังงานจลน์
และพลงังานศกัยโ์นม้ถว่ง การเปลีย่นแปลงพลงังานระหวา่งพลงังานศกัยโ์นม้ถว่งและพลงังานจลนข์องวตัถโุดยพลงังานกล
ของวตัถมุคีา่คงตวั การเปลีย่นและการถา่ยโอนพลงังานโดยกฎการอนรุกัษพ์ลงังาน กระบวนการการเกดิ การใชป้ระโยชน์
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ การใช้พลังงานเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์  ข้อดแีละขอ้จำกดัของพลงังานทดแทนแตล่ะประเภท
ทีเ่หมาะสมในท้องถิ่น โครงสรา้งภายในโลกตามองค์ ประกอบทางเคมี การผุพังอยู่กับที่ การกร่อน และการสะสมตัวของ
ตะกอนทีท่ำใหผ้วิโลกเกดิการเปลีย่นแปลง ลกัษณะของชัน้หนา้ดนิและ  กระบวนการเกดิดนิ ปจัจยัทีท่ำใหด้นิมลีกัษณะ
และสมบตั ิ  แตกตา่งกนั สมบั ตบิางประการของดนิ และการใชป้ระโยชนด์นิ ปจัจยัและกระบวนการเกดิแหลง่นำ้ผวิดนิ
และแหล่งน้ำใต้ดิน การใช้น้ำอย่างยั่งยืนในท้องถิ่น กระบวนการเกิดและผลกระทบของน้ำท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง 
ดินถล่ม หลุมยุบ แผ่นดินทรุด 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา อธิบาย อภิปราย วิเคราะห์ 
สำรวจ สบืคน้ขอ้มลู ทดลอง สร้ างแบบจำลอง จดัจำแนก ใช้ เหตผุลเชงิตรรกะ หลักฐานเชงิประจกัษ ์และมสีว่นรว่ม
ในการปฏิบัติตลอดจนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
 เพื่อให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู ้ มุ่งมั่นในการทำงาน เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู ้
และมคีวามสามารถในการตดัสนิใจ เหน็คณุคา่ของการนำความรูไ้ปใชป้ระโยชนใ์นชวีติประจำวนั ทำงานรว่มกบัผูอ้ืน่
อย่างสร้างสรรค์ แสดงความคิดเห็นของตนเอง และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีจิตวิทยาศาสตร ์ จริยธรรม 
คุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

มาตรฐานตัวชี้วัด 
 ว ๒.๒  ม.๒/๑๑ ,  ม.๒/๑๒ ,  ม.๒/๑๓  
 ว ๒.๓  ม.๒/๑  ,  ม.๒/๒  ,  ม.๒/๓   , ม.๒/๔   , ม.๒/๕   ,  ม.๒/๖ 
 ว ๓.๒  ม.๒/๑  ,  ม.๒/๒  ,  ม.๒/๓   , ม.๒/๔   , ม.๒/๕   ,  ม.๒/๖   ,  ม.๒/๗   ,  ม.๒/๘   ,  ม.๒/๙  
           ม.๒/๑๐ 

รวมทั้งหมด  ๑๙  ตัวชี้วัด 

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว๒๒๑๐๔   วิทยาการคำนวณ ๔                   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๒         ภาคเรียนที ่๒      เวลา  ๒๐  ชั่วโมง        จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 

 ศึกษาการออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหา หรือการทำงานที่พบในชีวิตจริง 
การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่ใช้ตรรกะและฟังก์ชันในการแก้ปัญหา การเขียนโปรแกรมโดยใช้ซอฟต์แวร ์
Scratch, python, java และ c อภิปรายองค์ประกอบและหลักการทำางานของระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
การสือ่สารเพือ่ประยกุตใ์ชง้านหรอืแกป้ญัหาเบือ้งตน้ ตลอดจนใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งปลอดภยั มคีวามรบัผดิชอบ 
สร้างและแสดงสิทธิในการเผยแพร่ผลงาน 
 โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) และการเรียนรู้แบบใช้
โครงงานเปน็ฐาน (Project-based Learning) เพือ่เนน้ใหผู้เ้รยีนไดล้งมอืปฏบิตั ิฝกึทกัษะการคดิ เผชิ ญสถานการณ์
การแกป้ญัหา วางแผนการเรยีนรู ้ ตรวจสอบการเรยีนรู ้ และนำเสนอผา่นการทำกจิกรรมโครงงาน เพือ่ใหเ้กดิทกัษะ 
ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะใน การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา จนสามารถนำเอาแนวคิดเชิงค านวณมาประยุกต์ใช้
ในการสร้างโครงงานได้ 
 เพือ่ใหผู้เ้รยีนมคีวามรู ้ความเขา้ใจ การนำขอ้มลูปฐมภมูเิขา้สูร่ะบบคอมพวิเตอร ์วเิคราะห ์ประเมนิ นำเสนอขอ้มลู
และ สารสนเทศไดต้ามวตัถปุระสงค ์ ใชท้กัษะการคดิเชงิคำนวณในการแกป้ญัหาทีพ่บในชวีติจรงิ และเขยีนโปรแกรม
อย่างง่าย เพื่อช่วย ในการแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างรู้เท่าทันและรับผิดชอบต่อสังคม 
ตลอดจนนำความรู้ความเข้าใจใน วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและการดำรงชีวิต 
จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ มีความสามารถในการแก้ปัญหาและมีทักษะในการสื่อสาร   
มีความสามารถในการตดัสนิใจ และเปน็ผูท้ีม่จีติวทิยาศาสตร ์มคีณุธรรม จรยิธรรม และค่านยิมในการใชว้ทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค ์

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

        
รวมทั้งหมด  ๔  ตัวชี้วัด  

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว๒๓๑๐๑   วิทยาศาสตร์ ๕                    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๓         ภาคเรียนที ่๑    เวลา  ๖๐  ชั่วโมง          จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต 

อธิบายลักษณะของโครโมโซมที่มีหน่วยพันธุกรรมหรือยีนในนิวเคลียส  สารพนัธกุรรมหรอืดเีอน็เอ  
กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม โรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของยีนและโครโมโซม 
ความหลากหลายทางชวีภาพในทอ้งถิน่ทีท่ำใหส้ิง่มชีวีติดำรงชวีติอยูไ่ดอ้ยา่งสมดลุ ผลของความหลากหลายทางชวีภาพ 
ที่มีต่อมนุษย์  สัตว์  พืช และสิ่งแวดล้อม ผลของเทคโนโลยีชีวภาพต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
ระบบนเิวศตา่ง ๆ ในทอ้งถิ่น ความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบภายในระบบนเิวศ  ความสมัพนัธข์องการถา่ยทอดพลงังาน
ของสิ่งมีชีวิตในรูปของโซ่อาหารและสายใยอาหาร วัฏจักรน้ำ วัฏจักรคาร์บอน ความสำคัญที่มีต่อระบบนิเวศ 
ปัจจยัทีม่ผีลตอ่การ เปลีย่นแปลงขนาดของประชากรในระบบนเิวศ  สภาพปญัหาสิง่แวดลอ้ม  ทรั พยากรธรรมชาติ
ในท้องถิ่นและแนวทางในการแก้ไขปัญหา  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปัญหาสิ่งแวดล้อมและเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาและมีส่วนร่วมในการดูแลและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 สงัเกตลกัษณะของโครโมโซมทีม่หีนว่ยพนัธกุรรมหรอืยนีในนวิเคลยีส  สำรวจความหลากหลายทางชวีภาพ
ในท้องถิ่นที่ทำให้สิ่งมีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างสมดุล ระบบนิเวศต่าง ๆ    ในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ขององค์
ประกอบภายในระบบนิเวศ   

เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตและดูแลสิ่งแวดล้อมมีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านยิมทีเ่หมาะสม  มวีินยั  ใฝ่เรยีนรู ้  มุง่มัน่ในการทำงาน  มจีิตสาธารณะ   มีเจตคตทิีด่ตีอ่วทิยาศาสตรแ์ละเขา้ใจวา่
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน    

มาตรฐานตัวชี้วัด 
 ว ๑.๒ ม.๓/๑ , ม.๓/๒ , ม.๓/๓ , ม.๓/๔ , ม.๓/๕ , ม.๓/๖  
 ว ๒.๑ ม.๓/๑ , ม.๓/๒ , ม.๓/๓ , ม.๓/๔  
 ว ๒.๒ ม.๓/๑ , ม.๓/๒ , ม.๓/๓ , ม.๓/๔ , ม.๓/๕ , ม.๓/๖  
 ว ๘.๑ ม.๓/๑ , ม.๓/๒ , ม.๓/๓ , ม.๓/๔ , ม.๓/๕ , ม.๓/๖ , ม.๓/๗ , ม.๓/๘ , ม๓/๙ 

รวมทั้งหมด  ๒๕  ตัวชี้วัด 

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว๒๓๑๐๒   วิทยาศาสตร์  ๖                   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๓         ภาคเรียนที ่๒     เวลา  ๖๐  ชั่วโมง    จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต 
  
 อธิบายความเร่งและผลของแรงลัพธ์ที่ทำต่อวัตถุ แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาระหว่างวัตถ ุ  แรงพยุงของ
ของเหลวที่กระทำต่อวัตถุ ความแตกต่างระหว่างแรงเสียดทานสถิตกับแรงเสียดทานจลน ์วิเคราะห์โมเมนต์ของแรง 
การเคลื่อนที่ของวัตถุที่เป็นแนวตรงและแนวโค้ง  งานพลังงานจลน์ พลังงานศักย์โน้มถ่วง กฎการอนุรักษ์พลังงาน 
ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า ความต้านทาน คำนวณพลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า     
การต่อวงจรไฟฟ้าในบ้านอย่างถูกต้องปลอดภัย และประหยัด ตัวต้านทาน ไดโอด ทรานซิสเตอร ์  ความสัมพันธ์
ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์และดาวเคราะห์อื่น ๆ และผลที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตบนโลก   
องค์ประกอบของเอกภพ กาแล็กซี และระบบสุริยะ  ระบุตำแหน่งของกลุ่มดาว ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีอวกาศ
ที่ใช้สำรวจอวกาศ  วัตถุท้องฟ้า  สภาวะอากาศ  ทรัพยากรธรรมชาติ การเกษตรและการสื่อสาร  
 ทดลองแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาระหว่างวัตถ ุ  แรงพยุงของของเหลวที่กระทำต่อวัตถ ุ  ความแตกต่าง
ระหวา่งแรงเสยีดทานสถติกบัแรงเสยีดทานจลน ์ โมเมนตข์องแรง ความสมัพนัธร์ะหวา่งความตา่งศกัย ์ กระแสไฟฟา้ 
ความต้านทาน ต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นที่มีทรานซิสเตอร ์  สืบค้นความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก 
ดวงจันทร์และดาวเคราะห์อื่น ๆ และผลที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตบนโลก องค์ประกอบของเอกภพ 
กาแล็กซ ีและระบบสรุยิะความกา้วหนา้ของเทคโนโลยอีวกาศทีใ่ชส้ำรวจอวกาศ  วตัถทุอ้งฟ้า  สภาวะอากาศทรพัยากรธรรมชาต ิ
การเกษตรและการสื่อสาร  

เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตและดูแลสิ่งแวดล้อมมีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านยิมทีเ่หมาะสม  มวีินยั  ใฝ่เรยีนรู ้  มุง่มัน่ในการทำงาน  มจีิตสาธารณะ   มีเจตคตทิีด่ตีอ่วทิยาศาสตรแ์ละเขา้ใจวา่
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน    

มาตรฐานตัวชี้วัด 
 ว ๔.๑ ม.๓/๑ , ม.๓/๒ , ม.๓/๓    
 ว ๔.๒ ม.๓/๑ , ม.๓/๒ , ม.๓/๓  
 ว ๕.๑ ม.๓/๑ , ม.๓/๒ , ม.๓/๓ , ม.๓/๔ , ม.๓/๕   
 ว ๗.๑ ม.๓/๑ , ม.๓/๒ , ม.๓/๓    
 ว ๗.๒ ม.๓/๑  
 ว ๘.๑ ม.๓/๑ , ม.๓/๒ , ม.๓/๓ , ม.๓/๔ , ม.๓/๕ , ม.๓/๖ , ม.๓/๗ , ม.๓/๘ , ม๓/๙ 

รวมทั้งหมด  ๒๔  ตัวชี้วัด 

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว๑๔๒๐๑   โปรแกรมประยุกต์ ๑                          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
ชั้นประถมศึกษาปีที ่๔           เวลา  ๔๐  ชั่วโมง             จำนวน ๑ หน่วยกิต 
  

 อธบิาย บอก ความหมาย ประวตัคิวามเปน็มา ส่ วนประกอบ ของโปรแกรมประมวลผลคำ คำสัง่แปน้พมิพล์ดั 
คำสั่งพื้นฐานของโปรแกรม 
 โดยการ เรียกใช้งาน สร้าง แก้ไข ใส่ แทรก และจัดรูปแบบ ของเอกสาร ข้อความที่เป็นคำหรือประโยค 
ข้อความความศิลป ์ รูปภาพคลิปอาร์ต รูปภาพจากแฟ้ม รูปร่างอัตโนมัติต่าง ๆ กราฟิกพิเศษที่ใช้ตกแต่งเอกสาร 
ตาราง แผนภูมิแต่ละประเภท ออกแบบและสร้างงานจากโปรแกรมที่เรียน     
 เพื่อให้เกิดความรู ้  ความคิด  ความเข้าใจ   สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และแสดงความคิดเห็นในผลงาน
ตนเองและของผู้อื่นโดยมีจริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม  มีเจตคติที่ดีต่อรายวิชา 

ผลการเรียนรู้ 
 ๑. อธิบายความหมายของโปรแกรมประมวลผลคำ 
 ๒. บอกเล่าประวัติความเป็นมาของโปรแกรมประมวลผลคำ 
 ๓. บอกส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Office Word 
 ๔. ใช้คำสั่งพื้นฐานของโปรแกรม Microsoft Office Word 
 ๕. บอกวิธีการใช้งานแป้นพิมพ์ลัด 
 ๖. จัดรูปแบบเอกสารตามที่กำหนด 
 ๗. จัดรูปแบบข้อความที่กำหนด 
 ๘. สร้างและแก้ไขข้อความศิลป์ 
 ๙. แทรกและแก้ไข จัดรูปแบบรูปภาพ 
 ๑๐. ใส่และจัดการรูปภาพอัตโนมัติเพื่อเพิ่มความสวยงามของเอกสาร 
 ๑๑. เรียกใช้งานกราฟิกพิเศษเพื่อการตกแต่งเอกสาร 
 ๑๒. สร้าง แก้ไขและจัดรูปแบบตาราง 
 ๑๓. จัดการข้อความในตาราง 
 ๑๔. สร้าง แก้ไขและจัดรูปแบบแผนภูมิ 
 ๑๕. ออกแบบและสร้างสติ๊กเกอร์รูปภาพและข้อความในชีวิตประจำวัน 
 ๑๖. สร้างและออกแบบปฏิทินส่วนตัว 
 ๑๗. สร้างแฟ้มสะสมงาน 
 ๑๘. แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับผลงานของตนเองและผู้อื่น 
 ๑๙. แก้ไข วัน เวลาของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็นปัจจุบัน 
 ๒๐. ใช้โปรแกรม Calculator ในการแก้ปัญหาโจทก์ตัวเลข 
 ๒๑. ใช้โปรแกรมฝึกพิมพ์ดีดเพื่อพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 

รวมทั้งหมด ๒๑ ผลการเรียนรู้ 

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว๑๕๒๐๑   โปรแกรมประยุกต์ ๒               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
ชั้นประถมศึกษาปีที ่๕           เวลา  ๔๐  ชั่วโมง             จำนวน ๑ หน่วยกิต 

 อธบิาย บอก ความหมาย ประวตัคิวามเปน็มา สว่นประกอบ ของโปรแกรมนำเสนอ คำสัง่พืน้ฐานของโปรแกรม 
ขั้นตอนการสร้างสไลด์จากแม่แบบ (Template) วิธีการแทรกภาพแต่ละแบบ การนำเสนอข้อมูลด้วยตาราง กราฟ 
มัลติมีเดีย รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการนำเสนอ ลำดับขั้นตอนในการนำเสนอ 
 โดยการ เรียกใช้งานคำสั่ง สร้าง แก้ไข ใส่ แทรก ปรับแต่ง จัดรูปแบบ และนำเสนอ สไลด์ที่สร้างเองและ
แบบอัติโนมัติ (Template) ข้อความที่เป็นคำหรือประโยค ข้อความความศิลป์ รูปภาพคลิปอาร์ต รูปภาพจากแฟ้ม 
รูปร่างอตัโนมตัติา่ง ๆ ตาราง กราฟแตล่ะประเภท มลัตมิเีดยี Transitions ในการเปลีย่นสไลด ์Effect ในการเคลือ่นที่
ของข้อความและภาพ งานนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ เอกสารสำหรับงานนำเสนอ  
 เพือ่ใหเ้กดิความรู ้ ความคดิ  ความเขา้ใจ   สามารถสือ่สารสิง่ทีเ่รยีนรูแ้ละแสดงความคดิเหน็ในผลงานตนเอง
และของผู้อื่นอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม   และค่านิยมที่เหมาะสม  มีเจตคติที่ดีต่อรายวิชา 

ผลการเรียนรู้ 
 ๑. บอกเล่าประวัติความเป็นมาของโปรแกรมประมวลผลคำ 
 ๒. บอกเล่าประวัติความเป็นมาของโปรแกรมนำเสนอ 
 ๓. บอกส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Office  PowerPoint 
 ๔. ใช้คำสั่งพื้นฐานของโปรแกรม Microsoft Office  PowerPoint 
 ๕. สร้างสไลด์ด้วยตนเอง 
 ๖. อธิบายขั้นตอนการสร้างสไลด์จากแม่แบบ (Template) 
 ๗. ปรับมุมมองและปรับแต่งสไลด์ 
 ๘. สร้างและแก้ไขข้อความในสไลด์ 
 ๙. จัดรูปแบบข้อความในสไลด์ 
 ๑๐. อธิบายวิธีการแทรกภาพแต่ละแบบ 
 ๑๑. แทรก แก้ไขและปรับแต่งรูปภาพที่แทรกในสไลด์ 
 ๑๒. แทรกข้อความศิลป์และรูปร่างอัติโนมัติเพื่อตกแต่งสไลด ์
 ๑๓. สร้างและอธิบายวิธีการนำเสนอข้อมูลด้วยตาราง 
 ๑๔. สร้างและอธิบายวิธีการนำเสนอข้อมูลด้วยกราฟ 
 ๑๕. สร้างและอธิบายวิธีการใช้งานมัลติมีเดียในสไลด์ 
 ๑๖. ใช้ Transitions ในการเปลี่ยนสไลด์ 
 ๑๗. แทรก Effect ในการเคลื่อนที่ของข้อความและภาพ 
 ๑๘. บอกเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการนำเสนอ 
 ๑๙. สร้างงานนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ 
 ๒๐. สร้างและจัดเตรียมเอกสารสำหรับการนำเสนอ 
 ๒๑. นำเสนอผลงานของตนเองและแสดงความคิดเห็นผลงานผู้อื่นอย่างเหมาะสม   

รวมทั้งหมด ๒๑ ผลการเรียนรู้ 
  

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว๒๑๒๐๑   คอมพิวเตอร์กราฟิก        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑      ภาคเรียนที่ ๑     เวลา  ๒๐  ชั่วโมง          จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 

 อธบิาย เกีย่วกบัพืน้ฐานงานดา้นกราฟกิสว่นประกอบของโปรแกรมตกแตง่ภาพ เครือ่งมอืและคำสัง่เบือ้งตน้
ของโปรแกรมด้านงานกราฟิก อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ ที่จำเป็น การปรับแต่งงานกราฟิกด้วยเครื่องมือและคำสั่ง 
 โดยการ ประยุกต์ เรียกใช้งาน ปรับแต่ง แปลง สร้าง สั่ง ปิดและควบคุม โปรแกรม ตกแต่งภาพเบื้องต้น
จากจินตนาการตนเองและจากคำสั่งอัตโนมัติ ข้อความทางด้านกราฟิก กรอบรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงใช้โปรแกรม 
สร้างงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และอินเตอร์เน็ต การพิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์ 
 เพื่อให้เกิดความรู ้ ความคิด  ความเข้าใจ   สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และรู้คุณค่าของงานตนเองและของ
ผู้อื่น มีเจตคติที่ดีต่อรายวิชา 

ผลการเรียนรู้ 
 ๑. เข้าใจและอธิบาย เกี่ยวกับพื้นฐานงานด้านกราฟิก 
 ๒. อธิบายส่วนประกอบของโปรแกรมตกแต่งภาพ 
 ๓. เรียกใช้งาน ปิดและควบคุม โปรแกรมตกแต่งภาพ 
 ๔. ใช้งานเครื่องมือและคำสั่งเบื้องต้น 
 ๕. ปรับแต่งภาพเบื้องต้น 
 ๖. สร้างภาพด้วยตนเองแบบต่าง ๆ  
 ๗. สร้างข้อความแบบต่าง ๆ  
 ๘. สร้างกรอบรูปและกรอบข้อความแบบต่าง ๆ  
 ๙. แปลงไฟล์รูปภาพเพื่อนำไปใช้งานได้อย่างเหมาะสม 
 ๑๐. สั่งพิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์ 
 ๑๑. ประยุกต์ใช้โปรแกรม สร้างงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และอินเตอร์เน็ต 
 ๑๒. มีเจตคติที่ดีต่อรายวิชาและงานที่สร้าง 
  
รวมทั้งหมด  12  ผลการเรียนรู้ 

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว๒๑๒๐๒   คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาและงานอาชีพ                      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑      ภาคเรียนที่ ๒     เวลา  ๒๐  ชั่วโมง          จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 

 ศกึษา อธบิาย เขา้ใจ สาเหตกุารนำคอมพวิเตอรม์าใชใ้นดา้นการศกึษาและงานอาชพี บทบาท และแนวโนม้
การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการศึกษาและงานอาชีพ แนวทางการประยุกต์ ผลกระทบของคอมพิวเตอร์ที่มีต่อการ
เรียนการสอนและงานอาชีพ รวมถึงการออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและงานอาชีพด้วยคอมพิวเตอร์ 
 โดยการ สรา้ง การเรยีนการสอนดว้ยโปรแกรม Flip Album โปรแกรมประยกุตเ์อกสาร โปรแกรมประยกุต์
ตารางงาน โปรแกรมประยุกต์นำเสนอ  
 แสดงความคิดเห็น วิพากษ์ วิจารณ์ งานด้วยทัศนคติที่ดี 

ผลการเรียนรู้ 
 ๑. อธิบายถึงสาเหตุ บทบาท และแนวโน้มการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการศึกษาและงานอาชีพ 
 ๒. ศึกษาแนวทางการประยุกต์คอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อการศึกษา และงานอาชีพ 
 ๓. อธิบายถึงผลกระทบของคอมพิวเตอร์ที่มีต่อการเรียนการสอนและงานอาชีพ 
 ๔. อธิบายการออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและงานอาชีพด้วยคอมพิวเตอร์ 
 ๕. สร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Flip Album 
 ๖. สร้างสื่อการเรียนการสอนและงานอาชีพจากโปรแกรมประยุกต์เอกสาร 
 ๗. สร้างสื่อการเรียนการสอนและงานอาชีพจากโปรแกรมประยุกต์ตารางงาน 
 ๘. สร้างสื่อการเรียนการสอนและงานอาชีพจากโปรแกรมประยุกต์นำเสนอ 
 ๙. แสดงความคิดเห็น วิพากษ์ วิจารณ์ งานด้วยทัศนคติที่ด ี
  
รวมทั้งหมด  ๙  ผลการเรียนรู ้

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว๒๒๒๐๑   คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๒      ภาคเรียนที่ ๑    เวลา  ๒๐  ชั่วโมง          จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 

 อธิบาย บอก เข้าใจ ความหมายงานมัลติมีเดีย ประเภทโปรแกรมประยุกต์งานด้านมัลติมีเดีย หน้าที่ของ
ส่วนประกอบโปรแกรม และหลักการสร้างงานแอนิเมชั่น  
 โดยการ เรียกใช้งาน คำสั่งพื้นฐานของโปรแกรม วาดภาพกราฟิกด้วยโปรแกรม Macromedia Flash  
และสร้างงานแอนิเมชั่นจากโปรแกรมตาม  
 มีเจตคติที่ดีต่อรายวิชาที่เรียนและงานที่สร้าง 

ผลการเรียนรู้ 
 ๑. อธิบายความหมายงานมัลติมีเดีย 
 ๒. เข้าใจประเภทโปรแกรมประยุกต์งานด้านมัลติมีเดีย  
 ๓. บอกหน้าที่ของส่วนประกอบโปรแกรม Macromedia Flash 
 ๔. เรียกใช้งานคำสั่งพื้นฐานของโปรแกรม  Macromedia Flash  
 ๕. วาดภาพกราฟิกด้วยโปรแกรม Macromedia Flash 
 ๖. อธิบายหลักการสร้างงานแอนิเมชั่น  
 ๗. สร้างงานแอนิเมชั่นด้วยโปรแกรม  Macromedia Flash 
 ๘. มีเจตคติที่ดีต่อรายวิชาและงานที่สร้าง 
  
รวมทั้งหมด  ๘ ผลการเรียนรู ้

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
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คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ว๒๒๒๐๒   ออกแบบเว็บไซต์                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๒      ภาคเรียนที่ ๒    เวลา  ๒๐  ชั่วโมง          จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต 

 เข้าใจ กระบวนการและโครงสร้างการทำงานของเว็ปไซต์ หลักการพื้นฐานกราฟิกเพื่อการตกแต่งเว็บเพจ 
โครงสร้างของภาษา HTML  คำสั่งภาษา HTML บอกส่วนประกอบของโปรแกรม Dreamweaver CS3 
 โดยการ ใช้งาน สร้าง แทรก เขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML ตกแต่งและจัดรูปแบบข้อความ รูปภาพและ
ภาพเคลื่อนไหว ตกแต่งภาพกราฟิกเพื่อการตกแต่งเว็บเพจตามจินตนาการ   
 นำเสนองานที่สร้างด้วยคุณธรรมและจริยธรรม  

ผลการเรียนรู้ 
 ๑. เข้าใจกระบวนการและโครงสร้างการทำงานของเว็ปไซต์เบื้องต้น 
 ๒. เข้าใจโครงสร้างของภาษา HTML 
 ๓. เข้าใจคำสั่งภาษา HTML 
 ๔. เขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML พื้นฐาน 
 ๕. ใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการสร้างและพัฒนาเว็ปไซต์ (Dreamweaver CS3) 
 ๖. บอกส่วนประกอบของโปรแกรม Dreamweaver CS3 
 ๗. แทรก ตกแต่งและจัดรูปแบบข้อความ รูปภาพและภาพเคลื่อนไหว 
 ๘. อธิบายหลักการพื้นฐานกราฟิกเพื่อการตกแต่งเว็บเพจ 
 ๙. สร้างงานกราฟิกเพื่อการตกแต่งเว็บเพจ 
 ๑๐. สร้างและนำเสนอเว็บเพจที่ชอบด้วยคุณธรรมและจริยธรรม 
  
รวมทั้งหมด  ๑๐ ผลการเรียนรู้ 

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
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ส่วนที่ ๔ 
โครงสร้างรายวิชา 

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
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โครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร์ 1   รหัสวิชา ว 11101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1       เวลา 80 ชั่วโมง 

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้
มาตรฐาน
การเรยีนรู/้ 
ตวัชีว้ดั

สาระการเรียนรู้
เวลา 

(ชัว่โมง)

นำ้หนกั
คะแนน 
(100)

ชิน้งาน/ 
ภาระงาน/
การประเมนิ
ผลรวบยอด

1 ตัวเรา พืช และสัตว์ ว 1.1  ป.1/1 
ว 1.1  ป.1/2 

- พืชและสัตว์ที่อาศํยอยู่บริเวณต่างๆ 
- สภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมกบัการ
ดำรงชีวิตของสัตว์ในแต่ละบริเวณที่
อาศัยอยู่

9 ๑๐ - แผนผงั  
ความคดิ 
- การนำ
เสนอขอ้มลู 
- สอบเกบ็
คะแนน

2 พืชและสัตว์ในท้องถิ่น ว 1.2  ป.1/1 
ว 1.2  ป.1/2 

- หน้าที่ของส่วนต่างๆของร่างกาย  
มนุษย์ สัตว์ และพืช 
- หน้าที่ของส่วนต่างๆของร่างกาย 
มนุษย์ในการทำกิจกรรมต่างๆ 
- ส่วนต่างๆของร่างกาย 
- การดูแลส่วนต่างๆของร่างกายอย่าง
ถูกต้อง ปลอดภัย และรักษาความ
สะอาดอยู่เสมอ

10 ๑๐ - ภาค
ปฎิบัติการ
ทดลอง 
- สอบเก็บ
คะแนน

3 วัสดุและการเกิดเสียง ว 2.1  ป.1/1 
ว 2.1  ป.1/2 
ว 2.3  ป.1/1 

- วัสดุที่ใช้ทำวัตถุ 
- วัสดุที่ทำจากวัสดุชนิดเดียวกันหรือ
หลายชนิดประกอบกัน 
- ชนิดของวัสดุและจัดกลุ่มวัสดุตาม
สมบัติ

๑๐ ๑๐ - แผนผัง 
ความคิด 
- ภาค
ปฎิบัติการ
ทดลอง 
- สอบเก็บ
คะแนน

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

- ดาวที่ปรากฏบนท้องฟ้าในเวลากลาง
วันและกลางคืน 
- สาเหตุที่มองไม่เห็นดาวส่วนใหญ่
ในเวลากลางวัน 
- ลักษณะภายนอกของหิน 

๑๐ 10 - ภาค
ปฎิบัติการ
ทดลอง 
- สอบเก็บ
คะแนน

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
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5 แก้ปัญหาอย่างง่าย ว 4.2 ป.1/1 
ว 4.2 ป.1/2 

- การแก้ปัญหาให้ประสบความสำเรจ็
ทำไดโ้ดยใชข้ัน้ตอนการแกป้ญัหา 
- ปัญหาอย่างง่ายเช่นเกมเขาวงกตเกม
หาจุดแตกต่างของภาพการจัดหนังสือ
ใส่กระเป๋า 
- การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาทำได้
โดยการเขียนบอกเล่าวาดภาพหรือใช้
สัญลักษณ์ 
- ปัญหาอย่างง่ายเช่นเกมเขาวงกตเกม
หาจุดแตกต่างของภาพการจัดหนังสือ
ใส่กระเป๋า

10 5 - แผนผัง 
ความคิด 
- ภาค
ปฎิบัติการ
ทดลอง 
- สอบเก็บ
คะแนน

6 เขียนโปรแกรมอย่างง่าย ว 4.2 ป.1/3   - การเขียนโปรแกรมเป็นการสร้าง
ลำดับของคำสั่งให้ คอมพิวเตอร์
ทำงาน ตัวอย่างโปรแกรม เช่น เขียน
โปรแกรมสั่งให้ตัวละคร ย้ายตำแหน่ง 
ย่อขยายขนาด เปลี่ยนรูปร่าง 
ซอฟตแ์วรห์รอืสือ่ทีใ่ชใ้นการเขยีนโปรแกรม 
เช่น ใชบ้ตัรคำสัง่แสดงการเขยีนโปรแกรม 
Code.org

10 10 แผนผัง

7 ข้อมูลสารสนเทศ ว 4.2 ป.1/4    - การใชง้านอปุกรณเ์ทคโนโลยเีบือ้ง
ตน้ เช่น การใช้เมาส์ คีย์บอร์ด จอ
สัมผัส การเปิด-ปิด อุปกรณ์เทคโน
โลยี  
  - การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น เช่น 
การเขา้และออกจาก โปรแกรม       
การ สรา้งไฟลก์ารจดัเกบ็ การเรยีกใชไ้ฟล ์
ทำไดใ้นโปรแกรม เชน่ โปรแกรมประมวลคำ 
โปรแกรมกราฟิก โปรแกรมนำเสนอ  
 - การสร้างและจัดเก็บไฟล์อย่างเป็น
ระบบจะทำใหเ้รยีกใช ้คน้หาขอ้มลูไดง้า่ย
และรวดเร็ว

10 10 - ภาค   
ปฏิบัติ 
- ชิ้นงาน 
- สอบเก็บ
คะแนน

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้
มาตรฐาน
การเรยีนรู/้ 
ตวัชีว้ดั

สาระการเรียนรู้
เวลา 

(ชัว่โมง)

นำ้หนกั
คะแนน 
(100)

ชิน้งาน/ 
ภาระงาน/
การประเมนิ
ผลรวบยอด

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
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8 การใช้อินเตอร์เน็ตอย่าง 
ปลอดภัย

ว 4.2 ป.1/5  - การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งปลอดภยั 
เช่น รู้จัก ข้อมูลส่วนตัว อันตรายจาก
การเผยแพรข่อ้มลูสว่นตวั และไม่บอก
ข้อมูลส่วนตัวกับบุคคลอื่นยกเว้น    
ผู้ปกครอง หรือครูแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อ
ต้องการความชว่ยเหลอื เกีย่วกบัการใชง้าน 
  - ขอ้ปฏบิตัใินการใชง้านและการดแูล
รักษาอปุกรณเ์ชน่ ไมข่ดีเขยีนบนอปุกรณ์
ทำความสะอาด ใชอ้ปุกรณ ์อยา่งถกูวธิ ี
  - การใช้งานอย่างเหมาะสม เช่น   
จัดท่านั่งให้ถูกต้อง การพักสายตาเมื่อ
ใช้อุปกรณ์เป็นเวลานาน ระมัดระวัง 
อุบัติเหตุจากการใช้งาน

10 5 แผนผัง
ความคิด

รวมระหว่างภาคเรียน 79 70

สอบปลายปี 1 30 สอบ 
ปลายปี

รวมทั้งสิ้นตลอดปี 80 100

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้
มาตรฐาน
การเรยีนรู/้ 
ตวัชีว้ดั

สาระการเรียนรู้
เวลา 

(ชัว่โมง)

นำ้หนกั
คะแนน 
(100)

ชิน้งาน/ 
ภาระงาน/
การประเมนิ
ผลรวบยอด

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
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โครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร์ ๒   รหัสวิชา ว 1๒101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒       เวลา 80 ชั่วโมง 

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้
มาตรฐาน
การเรยีนรู/้ 
ตวัชีว้ดั

สาระการเรียนรู้
เวลา 

(ชัว่โมง)

นำ้หนกั
คะแนน 
(100)

ชิน้งาน/ 
ภาระงาน/
การประเมนิ
ผลรวบยอด

1 สิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา ว 1.3 ป.2/1 - ลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต ๘ 10 - แผนผัง 
ความคิด 
- สอบเก็บ
คะแนน

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

- พืชต้องการแสงและน้ำในการเจริญ
เติบโต 
- พืชจำเป็นต้องได้รับน้ำและแสงเพื่อ
การเจริญเติบโต 
- วัฏจักรชีวิตของพืชดอก

8 ๑๐ - ภาค
ปฎิบัติการ
ทดลอง 
- การนำ
เสนอข้อมูล 
- สอบเก็บ
คะแนน

3 วัสดุในชีวิตประจำวัน ว 2.1 ป.2/1 
ว 2.1 ป.2/2 
ว 2.1 ป.2/3 
ว 2.1 ป.2/4 

- การดูดซับน้ำของวัสดุ 
- การนำสมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุ
ไปประยุกต์ใช้ในการทำวัตถุในชีวิต
ประจำวัน 
- สมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุ เพื่อนำ
มาทำเป็นวัตถุในการใช้งานตามวัตถุ
ประสงค์ 
- การนำวัสดุที่ใช้แล้ว

๘ ๑๐ - ภาค
ปฎิบัติการ
ทดลอง 
- การนำ
เสนอข้อมูล 
- สอบเก็บ
คะแนน 

4 แสงในชีวิตประจำวัน ว 2.3 ป.2/1 
ว 2.3 ป.2/2

- การเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่ง
กำเนิดแสง  
- การมองเห็นวัตถุ 
- การป้องกันอันตรายจากการมอง
เห็นวัตถุที่อยู่ในบริเวณที่มีแสงสว่างไม่
เหมาะสม

8 5 สอบเก็บ
คะแนน

5 ดินในท้องถิ่นของเรา ว 3.2 ป.2/1 
ว 3.2 ป.2/2

- ส่วนประกอบของดิน และจำแนก
ชนิดของดิน 
- การใช้ลักษณะเนื้อดินและการจับตัว
เป็นเกณฑ์ 
- การใช้ประโยชน์จากดิน

๗ 5 - การนำ
เสนอข้อมูล 
- สอบเก็บ
คะแนน

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
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6 การแก้ปัญหาอย่าง เป็น
ขั้นตอน

ว 4.2 ป.
2/1

- ลำดับขั้นตอนการทำงานหรือแก้
ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพสัญลักษณ์ 
หรือข้อความ

๑๐ ๕ แผนผัง
ความคิด

7 การตรวจหา ข้อผิดพลาด
ของ โปรแกรม

ว 4.2 ป.
2/2

- การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้
ซอฟต์แวร์หรือสื่อ  
- การตรวจหาข้อผิดพลาดของ     
โปรแกรม

๑๐ ๕ (ภาคปฏบิตั-ิ
การเขยีน
โปรแกรม
คอมพวิเตอร)์
เกบ็คะแนน

8 การจดัการบนไฟล ์อยา่งมี
ระบบ

ว4.2ป.2/3 - การใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัด
หมวดหมู่ ค้นหา จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูล
ตามวัตถุประสงค์

10 10 -การ์ตูน
กราฟิก 
-นำเสนอ
ข้อมูลเรื่อง
ที่สนใจ

9 การใชเ้ทคโนโลย ี
สารสนเทศอย่าง ปลอดภัย

ว4.2 ป.2/4 - การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย  
- การปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้
คอมพิวเตอร์ร่วมกัน  
- การดูแลรักษาอุปกรณ์เบื้องต้น ใช้
งานอย่างเหมาะสม

๑๐ ๑๐ -รายงาน

รวมระหว่างภาคเรียน 79 70

สอบปลายปี 1 30 สอบ 
ปลายปี

รวมทั้งสิ้นตลอดปี 80 100

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้
มาตรฐาน
การเรยีนรู/้ 
ตวัชีว้ดั

สาระการเรียนรู้
เวลา 

(ชัว่โมง)

นำ้หนกั
คะแนน 
(100)

ชิน้งาน/ 
ภาระงาน/
การประเมนิ
ผลรวบยอด

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)



หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์พุทธศักราช ๒๕๕๑ ปรับปรุง ๒๕๖๒          .123

โครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร์ ๓   รหัสวิชา ว 1๓101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓       เวลา 80 ชั่วโมง 

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้
มาตรฐาน
การเรยีนรู/้ 
ตวัชีว้ดั

สาระการเรียนรู้
เวลา 

(ชัว่โมง)

นำ้หนกั
คะแนน 
(100)

ชิน้งาน/ 
ภาระงาน/
การประเมนิ
ผลรวบยอด

๑ ฉันเหมือนใคร ว ๑.๒ ป. ๓/๑ 
ว ๑.๒ ป. ๓/๒ 
ว ๑.๒ ป. ๓/๓ 
ว ๘.๑ 
ป. ๓/๑-๘

- ลักษณะต่างๆขิงสิ่งมีชีวิตใกล้ตัว 
- ลักษณะที่คล้ายคลึงกันของพ่อแม่
กับลูก 
- การถา่ยทอดลกัษณะทางพนัธกุรรม
และการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

๕ ๕ - แผนผัง 
ความคิด 
- สอบเก็บ
คะแนน

๒ ชีวิตที่รอดมาได้ ว ๑.๒ ป. ๓/๔ 
ว ๘.๑ 
ป. ๓/๑-๘

สิ่งมีชีวิตบางชนิดที่สูญพันธุ์ไปแล้ว
และที่ดำรงพันธุ์มาจนถึงปัจจุบัน

๕ ๕ - สอบเก็บ
คะแนน

๓ สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ว ๒.๑ ป. ๓/๑ 
ว ๘.๑ 
ป. ๓/๑-๘

- สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง 
- ความสมัพนัธข์องสิง่มชีวีติกบัสิง่แวดลอ้ม

๕ ๕ - ภาค
ปฎิบัติการ
ทดลอง 
- สอบเก็บ
คะแนน

๔ ทรัพยากรในท้องถิ่น ว ๒.๒ ป. ๓/๑ 
ว ๒.๒ ป. ๓/๒ 
ว ๘.๑ 
ป. ๓/๑-๘

- ทรัพยากรธรรมชาติ  
- การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น 
- การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ก่อให้
เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

๕ ๕ - การนำ
เสนอข้อมูล 
- สอบเก็บ
คะแนน

๖ ร่วมใจกันอนุรักษ์ 
ทรัพยากร

ว ๒.๒ ป. ๓/๓ 
ว ๘.๑ 
ป. ๓/๑-๘

- การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง  
ประหยัดคุ้มค่า และการมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติ

๕ ๕ - การนำ
เสนอข้อมูล 
- สอบเก็บ
คะแนน

๗ ชนดิและสมบตัขิองวัสดุ ว ๓.๑ ป. ๓/๑ 
ว ๓.๑ ป. ๓/๒ 
ว ๘.๑ 
ป. ๓/๑-๘ 

- ชนิดและสมบัติของวัสดุที่เป็นส่วน
ประกอบของของเล่น ของใช้ 
- การใช้ประโยชน์ของวัสดุแต่ละชนิด

๔ ๕ - ภาค
ปฎิบัติการ
ทดลอง 
- สอบเก็บ
คะแนน

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
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๘ การเปลี่ยนแปลงของวัสดุ ว ๓.๒ ป. ๓/๑ 
ว ๓.๒ ป. ๓/๒ 
ว ๘.๑ 
ป. ๓/๑-๘ 

- การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับวัสดุ
เมื่อถูกแรงกระทำ หรือทำให้ร้อนขึ้น
หรือทำให้เย็นลง 
- ประโยชน์และอันตรายที่อาจเกิดขึ้น 
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ

๕ ๕ - การนำ
เสนอข้อมูล 
- สอบเก็บ
คะแนน

๙ วัตถุกับแรงกระทำ ว ๔.๑ ป.๓/๑ 
ว ๘.๑ 
ป. ๓/๑-๘ 

ผลของการออกแรงที่กระทำต่อวัตถุ ๔ ๕ - การนำ
เสนอข้อมูล 
- สอบเก็บ
คะแนน

๑๐ แรงโน้มถ่วงของโลก ว ๔.๑ ป.๓/๒ 
ว ๘.๑ 
ป. ๓/๑-๘ 

- การตกของวัตถุสู่พื้นโลก  
- แรงที่โลกถึงดูดวัตถุ

๕ ๕ - ภาค
ปฎิบัติการ
ทดลอง 
- สอบเก็บ
คะแนน

๑๒ การผลิตไฟฟ้า ว๕.๑ ป. ๓/๑ 
ว ๘.๑ 
ป. ๓/๑-๘ 

- แหล่งพลังงานธรรมชาติที่ใช้ผลิต
ไฟฟ้า

๔ ๕ - การนำ
เสนอข้อมูล 
- สอบเก็บ
คะแนน

๑๓ การใช้ไฟฟ้าในบ้าน ว๕.๑ ป. ๓/๒ 
ว ๘.๑ 
ป. ๓/๑-๘ 

- ความสำคัญของพลังงานไฟฟ้า  
- วิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและ
ปลอดภัย

๖ ๕ - การนำ
เสนอข้อมูล 
- สอบเก็บ
คะแนน

๑๔ น้ำเพื่อชีวิต ว๖.๑ ป. ๓/๑ 
ว ๘.๑ 
ป. ๓/๑-๘ 

- สมบตัทิางกายภาพของนำ้จากแหลง่นำ้
ในท้องถิ่น

๘ ๕ - โปรเตอร์
การอนรุกัษน์ำ้ 
- สอบเก็บ
คะแนน

๑๖ อากาศรอบตัวเรา ว๖.๑  

  ป. ๓/๒-๓ 

ว ๘.๑ 

  ป. ๓/๑-๘ 

- ส่วนประกอบของอากาศ 
- ความสำคัญของอากาศ 
- การเคลื่อนที่ของอากาศที่มีผลจาก
ความแตกต่างของอุณหภูมิ

๑๐ ๕ - แผนผัง 
ความคิด 
- สอบเก็บ
คะแนน

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้
มาตรฐาน
การเรยีนรู/้ 
ตวัชีว้ดั

สาระการเรียนรู้
เวลา 

(ชัว่โมง)

นำ้หนกั
คะแนน 
(100)

ชิน้งาน/ 
ภาระงาน/
การประเมนิ
ผลรวบยอด

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
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๑๗ ปรากฏการณ์ใน   ท้องฟ้า 
อากาศรอบตัวเรา

ว๗.๑ ป. ๓/๑ 
ว ๘.๑ 

  ป. ๓/๑-๘ 

- การขึน้-ตก ของดวงอาทติย ์ดวงจนัทร ์ 
- การเกิดกลางวัน กลางคืน  
- การเกิดทิศ

๘ ๕ - การนำ
เสนอข้อมูล 
-รายงาน
การสืบค้น
ข้อมูล

รวมระหว่างภาคเรียน 79 70

สอบปลายปี 1 30 สอบ 
ปลายปี

รวมทั้งสิ้นตลอดปี 80 100

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้
มาตรฐาน
การเรยีนรู/้ 
ตวัชีว้ดั

สาระการเรียนรู้
เวลา 

(ชัว่โมง)

นำ้หนกั
คะแนน 
(100)

ชิน้งาน/ 
ภาระงาน/
การประเมนิ
ผลรวบยอด

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
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โครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร์ ๔   รหัสวิชา ว 1๔101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔       เวลา ๑๒0 ชั่วโมง 

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้
มาตรฐาน
การเรยีนรู/้ 
ตวัชีว้ดั

สาระการเรียนรู้
เวลา 

(ชัว่โมง)

นำ้หนกั
คะแนน 
(100)

ชิน้งาน/ 
ภาระงาน/
การประเมนิ
ผลรวบยอด

1 ความหลากหลายของสิง่มชีวีติ ว 1.2 ป.4/1 
ว 1.3 ป.4/1  
ว 1.3 ป.4/2 
ว 1.3 ป.4/3 
ว 1.3 ป.4/4 

- หน้าที่ของราก ลำต้น ใบ และดอก
ของพืชดอก 
- การจำแนกสิง่มชีวีติโดยใชค้วาม
เหมอืนและความแตกต่างของลักษณะ
ของสิง่มชีวีติออกเปน็กลุม่พชื กลุม่สตัว ์
และกลุ่มไม่ใช่พืชและสัตว์ 
- การจำแนกพืขดอกและพืชไม่มีดอก 
- สัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มี
กระดูกสันหลัง 
- สัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มปลา 
กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำ สะเทินบก กลุ่ม
สัตว์เลื้อยคลาน กลุ่มนก และกลุ่มสัตว์
เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม 

๒๕ 15 - แผนผัง 
 ความคิด 
- ภาค
ปฎิบัติการ
ทดลอง 
- การนำ
เสนอข้อมูล 
- สอบเก็บ
คะแนน

2 แรงโน้มถ่วงของโลก 
และตัวกลางของแสง

ว 2.2  ป.4/1 
ว 2.2 ป.4/2 
ว 2.2 ป.4/3 
ว 2.3 ป.4/1 

- แรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุ 
- เครื่องชั่งสปริงในการวัดน้ำหนักของ
วัตถุ 
- มวลของวัตถุที่มีผลต่อการเปลี่ยน
แปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ 
- การจำแนกวัตถุเป็นตัวกลางโปร่งใส 
ตัวกลางโปร่งแสง และวัตถุทึบแสง

๑๕ 15 - ภาค
ปฎิบัติการ
ทดลอง 
- การนำ
เสนอข้อมูล 
- สอบเก็บ
คะแนน

3 วัสดุและสสาร ว 2.1 ป.1/1 
ว 2.1 ป.1/2 
ว 2.1 ป.1/3 
ว 2.1 ป.1/4 

- สมบัติทางกายภาพด้านความแข็ง 
สภาพยืดหยุ่น การนำความร้อน 
และการนำไฟฟ้า 
- สมบัติทางกายภาพของวัสดุ 
- การเปรียบเทียบของสสารทั้ง ๓ 
สถานะ 
- การใช้เครื่องมือเพื่อวัดมวล และ  
ปริมาตรของสสารทั้ง ๓ สถานะ

24 10 - ภาค
ปฎิบัติการ
ทดลอง 
- การนำ
เสนอข้อมูล 
- สอบเก็บ
คะแนน

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
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4 ระบบสุริยะและการ 
ปรากฏของดวงจันทร

ว 3.1 ป.1/1 
ว 3.1 ป.1/2 
ว 3.1 ป.1/3 

- เส้นทางการขึ้นและตกของดวง
จันทร์ 
- การเปลีย่นแปลงรปูรา่งปรากฏของ
ดวงจันทร์และการพยากรณ์รูปร่าง
ปรากฏของดวงจันทร์ 
- องค์ประกอบของระบบสุริยะ  
- คาบการโคจรของดาวเคราะห์ต่างๆ

๑๕ 10 - แผนผัง 
ความคิด 
- การนำ
เสนอข้อมูล 
- สอบเก็บ
คะแนน

5 ขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหา ว 4.2 ป.4/1 - การแก้ปัญหา 
- การทำงาน  
- การคาดเดาผลลัพธ์

5 5 - แบบฝกึหดั 
- เกบ็คะแนน

6 การเขยีนโปรแกรม อยา่งงา่ย
ด้วย Scratch

ว 4.2 ป.4/2 - การออกแบบ การเขียนโปรแกรม
อย่างง่าย

15 10 - ชิน้งาน 
- แบบทดสอบ 
- เกบ็คะแนน

7 การใช้งาน อินเตอร์เน็ต ว 4.2 ป.4/3 การใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้  
การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล

5 5 - แบบฝกึหดั 
-เกบ็คะแนน

8 การนำเสนอข้อมูล      
ด้วยซอฟต์แวร์

ว 4.2 ป.4/4 - การรวบรวม ประเมิน นำเสนอ
ข้อมูลสารสนเทศ

5 5 - ชิน้งาน 
- เกบ็คะแนน

9 การใช้เทคโนโลยี อย่าง
ปลอดภัย

ว 4.2 ป.4/5 - การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย 
- สิทธิและหน้าที่ของตน 
- การเคารพในสิทธิของผู้อื่น 
- การแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือ
บุคคลที่ไม่เหมาะสม

10 5 - แผนผงั  
ความคดิ

รวมระหว่างภาคเรียน 119 70

สอบปลายปี 1 30 สอบ 
ปลายปี

รวมทั้งสิ้นตลอดปี 120 100

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้
มาตรฐาน
การเรยีนรู/้ 
ตวัชีว้ดั

สาระการเรียนรู้
เวลา 

(ชัว่โมง)

นำ้หนกั
คะแนน 
(100)

ชิน้งาน/ 
ภาระงาน/
การประเมนิ
ผลรวบยอด

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
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โครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร์ ๕   รหัสวิชา ว 1๕101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕       เวลา ๑๒0 ชั่วโมง 

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้
มาตรฐาน
การเรยีนรู/้ 
ตวัชีว้ดั

สาระการเรียนรู้
เวลา 

(ชัว่โมง)

นำ้หนกั
คะแนน 
(100)

ชิน้งาน/ 
ภาระงาน/
การประเมนิ
ผลรวบยอด

1 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ว 1.1 ป.5/1 
ว 1.1 ป.5/2 
ว 1.1 ป.5/3 
ว 1.1 ป.5/4 
ว 1.3 ป.5/1 
ว 1.3 ป.5/2

- โครงสร้างและลักษณะของส่ิงมีชีวิต 
- ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับ  
สิ่งมีชีวิต  
- ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่ง
ไม่มีชีวิต 
- โซ่อาหาร 
- ผู้ผลิต ผู้บริโภค ผู้ย่อยสลาย 
- สิ่งแวดล้อมที่มีต่อการดำรงชีวิตของ
สิ่งมีชีวิต 
- ลักษณะทางพันธุกรรมที่มีต่อการ
ถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกของพืช สัตว์ 
และมนุษย์ 
- การใช้คำถามเกี่ยวกับลักษณะ     
ที่คล้ายคลึงกันของตนเองกับพ่อแม่

20 10 - แผนผัง 
ความคิด 
- การนำ
เสนอข้อมูล 
- สอบเก็บ
คะแนน

2 แรงในชีวิตประจำวัน 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 

- แรงลัพธ์ของแรงหลายแรงในแนว
เดียวกันกระทำต่อวัตถุในกรณีที่วัตถุ
หยุดนิ่ง 
- แรงที่กระทำต่อวัตถุที่อยู่ในแนว
เดียวกันและแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ 
- การใช้เครื่องชั่งสปริง 
- แรงเสียดทาน 
- แผนภาพแสดงแรงเสียดทานและ
แรงที่อยู่ในแนวเดียวกันที่กระทำต่อ
วัตถุ

10 10 - ภาค
ปฎิบัติการ
ทดลอง 
- การนำ
เสนอข้อมูล 
- สอบเก็บ
คะแนน 

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

- การได้ยินเสียงผ่านตัวกลาง 
- การเกิดเสียงสูง เสียงต่ำ 
- การเกิดเสียงดัง เสียงค่อย 
- เครื่องมือวัดระดับเสียง 
- ระดับเสียง

10 10 - ภาค
ปฎิบัติการ
ทดลอง 
- การนำ
เสนอข้อมูล 
- สอบเก็บ
คะแนน 

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
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4 การเปลี่ยนแปลง ว 2.1 ป.5/1 
ว 2.1 ป.5/2 
ว 2.1 ป.5/3 
ว 2.1 ป.5/4

- การเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร
เมื่อทำให้ร้อนขึ้นหรือเย็นลง 
- การละลายของสารในน้ำ 
- การเปลี่ยนแปลงของสารเมื่อเกิด
การเปลี่ยนแปลงทางเคมี 
- การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และ
การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้

14 10 - ภาค
ปฎิบัติการ
ทดลอง 
- การนำ
เสนอข้อมูล 
- สอบเก็บ
คะแนน 

5 แหล่งน้ำและลมฟ้า 
อากาศ

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

- ปริมาณน้ำในแต่ละแหล่ง 
- คุณค่าของน้ำ 
- การหมุนเวียนของน้ำในวัฏจักรน้ำ 
- กระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ำค้าง 
และน้ำค้างแข็ง 
- การเกิดฝน หิมะ และลูกเห็บ

15 5 - ภาค
ปฎิบัติการ
ทดลอง 
- การนำ
เสนอข้อมูล 
- สอบเก็บ
คะแนน 

6 ดาวบนท้องฟ้า ว 3.1 ป.5/1 
ว 3.1 ป.5/2

- ความแตกต่างของดาวเคราะห์และ
ดาวฤกษ์จากแบบจำลอง 
- ตำแหน่งและเส้นทางการขึ้นและ
ตกของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้า

10 5 - การนำ
เสนอข้อมูล 
- สอบเก็บ
คะแนน 

7 เหตุผลเชิงตรรกะกับการ
แก้ปัญหา

ว 4.2 ป.5/1 - การแก้ปัญหา  
- การอธิบายการทำงาน 
- การคาดการณ์ผลลัพธ์

10 4 แผนผัง
ความคิด

8 การเขียนโปรแกรมโดยใช้
เหตุผลเชิงตรรกะ

ว 4.2 ป.5/2 - การออกแบบ และการเขียน
โปรแกรมที่มีการใช้เหตุผลเชิงตรรกะ
อย่งง่าย 

10 6 (ภาค
ปฏิบัติ-
การเขียน
โปรแกรม
คอมพวิเตอร)์
เก็บคะแนน

9 ข้อมูลสารสนเทศ ว 4.2 ป.5/3 
ว 4.2 ป.5/4

- การใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล 
- การติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกัน 

10 4 -การ์ตูน
กราฟิก 
- นำเสนอ
ข้อมูลเรื่อง
ที่สนใจ

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้
มาตรฐาน
การเรยีนรู/้ 
ตวัชีว้ดั

สาระการเรียนรู้
เวลา 

(ชัว่โมง)

นำ้หนกั
คะแนน 
(100)

ชิน้งาน/ 
ภาระงาน/
การประเมนิ
ผลรวบยอด

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
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4 การใช้อินเตอร์เน็ตอย่าง 
ปลอดภัย

ว 4.2 ป.5/3 
ว 4.2 ป.5/4 
ว 4.2 ป.5/5

- การประเมินความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูล 
- ข้อมูลและสารสนเทศ 
- สิทธิและหน้าที่ของตน

10 6 - รายงาน

รวมระหว่างภาคเรียน 119 70

สอบปลายปี 1 30 สอบ 
ปลายปี

รวมทั้งสิ้นตลอดปี 120 100

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้
มาตรฐาน
การเรยีนรู/้ 
ตวัชีว้ดั

สาระการเรียนรู้
เวลา 

(ชัว่โมง)

นำ้หนกั
คะแนน 
(100)

ชิน้งาน/ 
ภาระงาน/
การประเมนิ
ผลรวบยอด

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
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โครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร ์๖   รหัสวิชา ว 1๖101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖       เวลา ๘0 ชั่วโมง 

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้
มาตรฐาน
การเรยีนรู/้ 
ตวัชีว้ดั

สาระการเรียนรู้
เวลา 

(ชัว่โมง)

นำ้หนกั
คะแนน 
(100)

ชิน้งาน/ 
ภาระงาน/
การประเมนิ
ผลรวบยอด

๑ สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ
ดำรงชีวิต

ว ๑.๑ป.๖/๑ 
ว ๑.๑ป.๖/๒ 
ว ๑.๑ป.๖/๓ 
ว ๘.๑      
ป.๖/๑-๘

- การเจริญเติบโตของมนุษย์ 
- ความสัมพันธ์ของระบบย่อยอาหาร 
ระบบหายใจ และระบบหมุนเวียน
เลือดของมนุษย์ 
- สารอาหารที่มีความจำเป็นต่อ
ร่างกาย

๘ ๑๐ - ภาคปฏบิตัิ
การทดลอง 
- แผนผัง 
ความคิด 
- การนำ
เสนอข้อมูล 
- สอบเก็บ
คะแนน

๒ ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ว ๒.๑ป.๖/๑ 
ว ๒.๑ป.๖/๒ 
ว ๒.๑ป.๖/๓ 
ว ๒.๒ป.๖/๑ 
ว ๒.๒ป.๖/๒ 
ว ๒.๒ป.๖/๓ 
ว ๒.๒ป.๖/๔ 
ว ๒.๒ป.๖/๕ 
ว ๘.๑ 
ป.๖/๑-๘

- ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตใน
แหล่งที่อยู่ต่างๆ 
- สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในรูปของโซ่
อาหารและสายใยอาหาร 
- การดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตกับสภาพ
แวดล้อมในท้องถิ่น 
- ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- การเพิ่มขึ้นของประชากรมนุษย ์
- ผลตอ่สิง่มชีวีติจากการเปลีย่นแปลง
สิ่งแวดล้อม

๒๑ ๒๐ - ภาคปฏบิตัิ
การทดลอง 
- การนำ
เสนอข้อมูล 
- การวาด
ภาพสาย
ใยอาหาร  
- สอบเก็บ
คะแนน

๓ สารและสมบัติของสาร ว ๓.๑ป.๖/๑ 
ว ๓.๑ป.๖/๒ 
ว ๓.๑ป.๖/๓ 
ว ๓.๑ป.๖/๔ 
ว ๓.๑ป.๖/๕ 
ว ๓.๒ป.๖/๑ 
ว ๓.๒ป.๖/๒ 
ว ๓.๒ป.๖/๒ 
ว ๘.๑ 
ป.๖/๑-๘

- ของแข็ง ของเหลว แก๊ส 
- การจำแนกสารเป็นกลุ่มโดยใช้
สถานะหรือเกณฑ์อื่น 
- การร่อน  
- การตกตะกอน 
- การกรอง 
- การระเหิด 
- การระเหยแห้ง 
- ประเภทของสาร 
- สมบัติของสาร

๒๒ ๒๐ - ภาคปฏบิตัิ
การทดลอง 
- การนำ
เสนอข้อมูล 
- แผนผั 
งความคิด 
- รายงาน 
- สอบเก็บ
คะแนน 

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
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๔ พลังงาน ว ๕.๑ป.๖/๑ 
ว ๕.๑ป.๖/๒ 
ว ๕.๑ป.๖/๓ 
ว ๕.๑ป.๖/๔ 
ว ๕.๑ป.๖/๕ 
ว ๘.๑ 
ป.๖/๑-๘

- วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย 
- ตัวนำไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า 
- เซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม 
- การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรม 
แบบขนาน 
- สนามแม่เหล็กไฟฟ้า

๑๔ ๓๐ - ภาคปฏบิตัิ
การทดลอง 
- การนำ
เสนอข้อมูล 
- สอบเก็บ
คะแนน 
- การทำ
โปรเตอร ์ 
อนุรักษ์
พลังงาน

๕ กระบวนการเปลีย่นแปลง
ของโลก

ว ๖.๑ป.๖/๑ 
ว ๖.๑ป.๖/๒ 
ว ๖.๑ป.๖/๓ 
ว ๘.๑ 
ป.๖/๑-๘ 

- ประเภทของหิน 
- การเปลี่ยนแปลงของหิน 
- ธรณีพิบัติ

๘ ๑๐ - ภาคปฏบิตัิ
การทดลอง 
- การนำ
เสนอข้อมูล 
- การทำ
โมเดลแบบ
จำลอง 
- รายงาน 
- สอบเก็บ
คะแนน 

๖ ดาราศาสตร์และอวกาศ ว ๗.๑ป.๖/๑ 
ว ๗.๒ป.๖/๑ 
ว ๘.๑ป.
๖/๑-๘

- การเกิดฤดู 
- การเกิดข้างขึ้น ข้างแรม 
- การเกิดสุริยุปราคา จันทรุปราคา 
- เทคโนโลยีอวกาศ

๖ ๑๐ - ภาคปฏบิตัิ
การทดลอง 
- การนำ
เสนอข้อมูล 
- แผนผัง 
ความคิด 
- รายงาน 
- สอบเก็บ
คะแนน 

รวมระหว่างภาคเรียน 79 100

สอบปลายปี 1 30 สอบ 
ปลายปี

รวมทั้งสิ้นตลอดปี 80 130

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้
มาตรฐาน
การเรยีนรู/้ 
ตวัชีว้ดั

สาระการเรียนรู้
เวลา 

(ชัว่โมง)

นำ้หนกั
คะแนน 
(100)

ชิน้งาน/ 
ภาระงาน/
การประเมนิ
ผลรวบยอด

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
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โครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร ์๑   รหัสวิชา ว ๒๑101 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑        ภาคเรียนที่  ๑           เวลา ๖0 ชั่วโมง 

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้
มาตรฐาน
การเรยีนรู/้ 
ตวัชีว้ดั

สาระการเรียนรู้
เวลา 

(ชัว่โมง)

นำ้หนกั
คะแนน 
(100)

ชิน้งาน/ 
ภาระงาน/
การประเมนิ
ผลรวบยอด

1 หน่วยของสิ่งมีชีวิต ว ๑.๒ ม.๑/๑ 
ว ๑.๒ ม.๑/๒ 
ว ๑.๒ ม.๑/๓ 
ว ๑.๒ ม.๑/๔ 

- รูปร่าง ลักษณะ และโครงสร้างของ
เซลล์พืชและเซลล์สัตว ์ 

- หน้าที่ของผนังเซลล์ เยื่อหุ้มเซลล์ 
ไซโทพลาซึม นิวเคลียส แวคิวโอล 
ไมโทคอนเดรีย และคลอโรพลาสต์ 

- การใชก้ลอ้งจลุทรรศนใ์ชแ้สดงศกึษา
เซลลแ์ละโครงสรา้งตา่งๆภายในเซลล ์

- ความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่างกับการ
ทำหน้าที่ของเซลล์ 

- การจดัระบบสิง่มชีวีติ โดยเริม่จาก 
เซลล ์เนือ้เยือ่ อวยัวะ ระบบอวยัวะ 
จนเป็นสิ่งมีชีวิต

9 20 - ภาคปฏบิตัิ
การทดลอง 
- การนำ
เสนอข้อมูล 
- แผนผัง 
ความคิด 
- รายงาน 
- สอบเก็บ
คะแนน 

2 การดำรงชีวิตของพืช ว ๑.๒ ม.๑/๕ 
ว ๑.๒ ม.๑/๖ 
ว ๑.๒ ม.๑/๗ 
ว ๑.๒ ม.๑/๘ 
ว ๑.๒ ม.๑/๙ 
ว ๑.๒ ม.๑/๑๐ 
ว ๑.๒ ม.๑/๑๑ 
ว ๑.๒ ม.๑/๑๒ 
ว ๑.๒ ม.๑/๑๓ 
ว ๑.๒ ม.๑/๑๔ 
ว ๑.๒ ม.๑/๑๕ 
ว ๑.๒ ม.๑/๑๖ 
ว ๑.๒ ม.๑/๑๗ 
ว ๑.๒ ม.๑/๑๘ 

- กระบวนการแพรแ่ละออสโมซสิ 
- ปจัจยัทีจ่ำเปน็ในการสงัเคราะหด์ว้ย
แสง และผลทีเ่กดิขึน้จากการ  สงัเคราะห์
ดว้ยแสง 

- ความสำคัญของการสังเคราะห์ดว้ย
แสงตอ่สิง่มชีวีติและสิง่แวดลอ้ม 

- คุณค่าของพืชที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม  

- การปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ในโรง
เรียนและชุมชน 

- ลักษณะและหนา้ทีข่องไซเลม็และ
โฟลเอม็ 

- ทิศทางการลำเลยีงสารในไซเลม็และ
โฟลเอ็มของพืช 

- ไม่อาศัยเพศของพืชดอก 
- โครงสร้างของดอกที่มีส่วนทำให้
เกิดการถ่ายเรณู 

25 20 - ภาคปฏบิตัิ
การทดลอง 
- การนำ
เสนอข้อมูล 
- แผนผัง 
ความคิด 
- รายงาน 
- สอบเก็บ
คะแนน 

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
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- การปฏิสนธิของพืชดอก การเกิด
ผลและเมล็ด การกระจายเมล็ด 
และการงอกของเมล็ด 

- ความสำคญัของสตัวท์ีช่ว่ยในกา
รถ่ายเรณูของพืชดอก โดยไม่
ทำลายชวีติของสตัวท์ีช่ว่ยในกา
รถ่ายเรณู 

- ความสำคัญของธาตุอาหารบาง
ชนิดที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและ
การดำรงชีวิตของพืช 

- การเลือกใช้ปุ๋ยที่มีธาตุอาหาร
เหมาะสมกับพืช 

- การขยายพันธุ์พืชให้เหมาะสมกับ
ความต้องการของมนุษย์ 

- ความสำคัญของเทคโนโลยีการ
เพาะเลีย้งเนือ้เยือ่ในการใชป้ระโยชนด์้าน
ต่างๆ 

- ประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืช
ในชีวิตประจำวัน

3 สารรอบตัว ว ๒.๑ ม.๑/๑ 
ว ๒.๑ ม.๑/๒ 
ว ๒.๑ ม.๑/๓ 
ว ๒.๑ ม.๑/๔ 
ว ๒.๑ ม.๑/๕ 
ว ๒.๑ ม.๑/๖ 
ว ๒.๑ ม.๑/๗ 
ว ๒.๑ ม.๑/๘ 
ว ๒.๑ ม.๑/๙ 
ว ๒.๑ ม.๑/๑๐ 

- สมบัติทางกายภาพบางประการ
ของธาตุโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ 
และการจัดกลุ่มธาตุ 

- การใช้ธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ 
และธาตกุมัมนัตรงัส ีทีม่ตีอ่สิง่มชีวีติสิ่ง
แวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม  

- การใช้ธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ 
ธาตุกัมมันตรังสี อย่างปลอดภัย 

- จุดเดือด จุดหลอมเหลวของสาร     
บริสทุธิ ์และสารผสม โดยการวดั
อณุหภมูิ ิเขียนกราฟ แปลความหมาย
ขอ้มลูจากกราฟ หรอืสารสนเทศ 

25 30 - ภาคปฏบิตัิ
การทดลอง 
- การนำ
เสนอข้อมูล 
- แผนผัง 
ความคิด 
- รายงาน 
- สอบเก็บ
คะแนน 

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้
มาตรฐาน
การเรยีนรู/้ 
ตวัชีว้ดั

สาระการเรียนรู้
เวลา 

(ชัว่โมง)

นำ้หนกั
คะแนน 
(100)

ชิน้งาน/ 
ภาระงาน/
การประเมนิ
ผลรวบยอด

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)



หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์พุทธศักราช ๒๕๕๑ ปรับปรุง ๒๕๖๒          .135

- ความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์และ
สารผสม 

- เครื่องมือวัดมวลและปริมาตรของ  
สารบริสุทธิ์และสารผสม 

- ความสัมพันธ์ระหว่างอะตอมธาตุ 
และสารประกอบ โดยใช้แบบ
จำลองและสารสนเทศ 

- โครงสร้างและแบบจำลองอะตอม
ที่ประกอบด้วยโปรตอน นิวตรอน 
และอิเล็กตรอน  

- การจดัเรยีงอนภุาคแรงยดึเหนีย่ว
ระหว่างอนุภาค และการเคลื่อนที่
ของอนุภาคของสารชนิดเดียวกัน
ในสถานะของแขง็ ของเหลว และแกส๊ 

- ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงาน 
ความร้อนกับการเปลี่ยนสถานะ
ของสาร

รวมระหว่างภาคเรียน 59 70

สอบปลายภาค 1 30 สอบ 
ปลายภาค

รวมทั้งสิ้นตลอดภาคเรียน 60 100

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้
มาตรฐาน
การเรยีนรู/้ 
ตวัชีว้ดั

สาระการเรียนรู้
เวลา 

(ชัว่โมง)

นำ้หนกั
คะแนน 
(100)

ชิน้งาน/ 
ภาระงาน/
การประเมนิ
ผลรวบยอด

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
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โครงสร้างรายวิชาวิทยาการคำนวณ ๑   รหัสวิชา ว ๒๑10๒ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑        ภาคเรียนที่  ๑           เวลา ๒0 ชั่วโมง

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้
มาตรฐาน
การเรยีนรู/้ 
ตวัชีว้ดั

สาระการเรียนรู้
เวลา 

(ชัว่โมง)

นำ้หนกั
คะแนน 
(100)

ชิน้งาน/ 
ภาระงาน/
การประเมนิ
ผลรวบยอด

 1 เทคโนโลยีกับมนุษย์ ว 4.1 ม.1/1 
ว 4.1 ม.1/2

- เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 
- ปัจจยัทีส่ง่ผลตอ่การเปลีย่นแปลง
ของเทคโนโลยี 

- การวิเคราะห์ข้อมูล

5 10 แผนผงั
ความคดิ 
แบบ
ทดสอบ 
แบบฝกึหดั

 2 กระบวนการเทคโนโลยี ว 4.1 ม.1/2 
ว 4.1 ม.1/3 
ว 4.1 ม.1/4

- การวิเคราะห์ข้อมูล 
- การแก้ปัญหา 
- การเปรียบเทียบ 
- การตัดสินใจเลือกข้อมูล 
- การทดสอบและประเมินชิ้นงาน 
- การนำเสนอผลงาน

5 20 แผนผงั
ความคดิ 
แบบ
ทดสอบ 
แบบฝกึหดั

 3 ผลงานออกแบบและเทค
โนโลยี

ว 4.1 ม.1/5 - วัสดุ  
- อุปกรณ์  
- เครื่องมือ  
- กลไก  
- ไฟฟ้า 

9 40 แผนผงั
ความคดิ 
แบบ
ทดสอบ  
ชิน้งานนกั
เรยีน

รวมระหว่างภาคเรียน 19 70

สอบปลายภาค 1 30 สอบ 
ปลายภาค

รวมทั้งสิ้นตลอดภาคเรียน 20 100

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
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โครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร ์๒   รหัสวิชา ว ๒๑10๓ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑        ภาคเรียนที่  ๒          เวลา ๖0 ชั่วโมง

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้
มาตรฐาน
การเรยีนรู/้ 
ตวัชีว้ดั

สาระการเรียนรู้
เวลา 

(ชัว่โมง)

นำ้หนกั
คะแนน 
(100)

ชิน้งาน/ 
ภาระงาน/
การประเมนิ
ผลรวบยอด

1 ความดันอากาศ ว ๒.๒ ม.๑/๑ - ความสมัพนัธร์ะหวา่งความดนัอากา
ศกบัความสงูจากพืน้โลก

3 10 - ภาคปฏบิตัิ
การทดลอง 
- การนำ
เสนอข้อมูล 
- แผนผัง 
ความคิด 
- ใบงาน 
- สอบเก็บ
คะแนน

2 พลังงานความร้อน ว ๒.๓ ม.๑/๑ 
ว ๒.๓ ม.๑/๒ 
ว ๒.๓ ม.๑/๓  
ว ๒.๓ ม.๑/๔ 
ว ๒.๓ ม.๑/๕  
ว ๒.๓ ม.๑/๖ 
ว ๒.๓ ม.๑/๗

- ปริมาณความรอ้นทีท่ำใหส้สาร
เปลีย่นอุณหภูมิและเปลี่ยนสถานะ  

- การใช้เทอร์มอมิเตอร์ในการวัด
อุณหภมูมิสาร 

- แบบจำลองที่อธิบายการขยายตัว
หรือหดตัวของสสารเนื่องจากได้รับ
หรือสูญเสียความร้อน 

- การหดตัวหรือขยายตัวของสสาร
เนื่องจากความร้อน 

- การถ่ายโอนความร้อนและการ 
คำนวณความร้อนที่ถ่านโอน  
ระหวา่งสารจนเกดิสมดลุความรอ้น 

- การถา่นโอนความรอ้น โดยการนำ 
ความรอ้น การพาความรอ้น และ
การแผ่รังสีความร้อน 

- การออกแบบ เลอืกใช ้และสรา้งอปุกรณ์
เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับการถ่านโอน
ความร้อนในชีวิตประจำวัน

21 30 - ภาคปฏบิตัิ
การทดลอง 
- การนำ
เสนอข้อมูล 
- แผนผัง 
ความคิด 
- ใบงาน 
- สอบเก็บ
คะแนน

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
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3 บรรยากาศและการเปลี่ยน
แปลงภูมิอากาศโลก

ว ๓.๒ ม.๑/๑ 
ว ๓.๒ ม.๑/๒ 
ว ๓.๒ ม.๑/๓ 
ว ๓.๒ ม.๑/๔ 
ว ๓.๒ ม.๑/๕  
ว ๓.๒ ม.๑/๖ 
ว ๓.๒ ม.๑/๗

- การแบง่ชัน้บรรยากาศ และประโยชน์
ของบรรยากาศแต่ละชั้น 

- ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์ประกอบของลมฟ้าอากาศ  

- การเกดิพาย ุฝนฟา้คะนอง และพายหุมนุ
เขตร้อน และผลที่มีต่อสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อม  

- การพยากรณ์อากาศ และการ  
พยากรณ์อากาศอย่างง่าย 

- การปฏบิตัตินและการใช ้ประโยชน์
จากคำพยากรณ์ 

- สถานการณแ์ละผลกระทบการ
เปลีย่นแปลงภมูอิากาศโลก 

- การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศโลก

35 30 - ภาคปฏบิตัิ
การทดลอง 
- การนำ
เสนอข้อมูล 
- แผนผัง 
ความคิด 
- ใบงาน 
- สอบเก็บ
คะแนน

รวมระหว่างภาคเรียน 59 70

สอบปลายภาค 1 30 สอบ 
ปลายภาค

รวมทั้งสิ้นตลอดภาคเรียน 60 100

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้
มาตรฐาน
การเรยีนรู/้ 
ตวัชีว้ดั

สาระการเรียนรู้
เวลา 

(ชัว่โมง)

นำ้หนกั
คะแนน 
(100)

ชิน้งาน/ 
ภาระงาน/
การประเมนิ
ผลรวบยอด

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
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โครงสร้างรายวิชาวิทยาการคำนวณ ๒   รหัสวิชา ว ๒๑10๔ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑        ภาคเรียนที่  ๒           เวลา ๒0 ชั่วโมง

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้
มาตรฐาน
การเรยีนรู/้ 
ตวัชีว้ดั

สาระการเรียนรู้
เวลา 

(ชัว่โมง)

นำ้หนกั
คะแนน 
(100)

ชิน้งาน/ 
ภาระงาน/
การประเมนิ
ผลรวบยอด

1 การออกแบบและการ
เขียนอัลกอริทึม

ว 4.2 ม.1/1   
ว 4.2 ม.1/2  

- อัลกอริทึม 
- การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย

6 20 อัลกอริทึม
การแก้
ปัญหา 
แบบฝึกหัด 
แบบ
ทดสอบ

2 การออกแบบและการ
เขียนโปรแกรมเบื้องต้น

ว 4.2 ม. 1/2 - การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย 6 20 แบบฝึกหัด 
แบบ
ทดสอบ 
ปฏิบัติ

3 การจัดการข้อมูล
สารสนเทศ

ว 4.2 ม. 1/3 - ข้อมูลปฐมภูมิ 
- การประมวลผล 
- การประเมินผล 
- การนำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ

4 15 แผนผัง
ความคิด 
แบบฝึกหัด 
แบบ
ทดสอบ

4 การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างปลอดภัย

ว 4.2 ม. 1/4 -  การใช้สารสนเทศอย่างปลอดภัย 3 15 แผนผัง
ความคิด 
แบบฝึกหัด 
แบบ
ทดสอบ

รวมระหว่างภาคเรียน 19 70

สอบปลายภาค 1 30 สอบ 
ปลายภาค

รวมทั้งสิ้นตลอดภาคเรียน 20 100

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
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โครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร ์๓   รหัสวิชา ว ๒๒10๑ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๒        ภาคเรียนที่  ๑           เวลา ๖0 ชั่วโมง

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้
มาตรฐาน
การเรยีนรู/้ 
ตวัชีว้ดั

สาระการเรียนรู้
เวลา 

(ชัว่โมง)

นำ้หนกั
คะแนน 
(100)

ชิน้งาน/ 
ภาระงาน/
การประเมนิ
ผลรวบยอด

1 ร่างกายของเรา ว๑.๒ ม.๒/๑ 
ว๑.๒ ม.๒/๒ 
ว๑.๒ ม.๒/๓ 
ว๑.๒ ม.๒/๔ 
ว๑.๒ ม.๒/๕ 
ว๑.๒ ม.๒/๖ 
ว๑.๒ ม.๒/๗ 
ว๑.๒ ม.๒/๘ 
ว๑.๒ ม.๒/๙ 
ว๑.๒ ม.๒/๑๐ 
ว๑.๒ ม.๒/๑๑ 
ว๑.๒ ม.๒/๑๒ 
ว๑.๒ ม.๒/๑๓ 
ว๑.๒ ม.๒/๑๔ 
ว๑.๒ ม.๒/๑๕ 
ว๑.๒ ม.๒/๑๖ 
ว๑.๒ ม.๒/๑๗ 

- หน้าที่ของอวัยวะที่เกี่ยวข้องใน
ระบบหายใจ 

- กลไกการหายใจเขา้ออก และกระบวน
การแลกเปลี่ยนแก๊ส 

- ความสำคัญของระบบหายใจและ
แนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะ
ในระบบหายใจให้ทำงานเป็นปกติ 

- หน้าที่ของอวัยวะในระบบขับถ่าย
ในการกำจัดของเสียทางไต 

- การปฏบิตัตินทีช่ว่ยใหร้ะบบขบัถา่ย
ทำหน้าที่ได้อย่างปกติ 

- โครงสร้างและหน้าที่ของหัวใจ 
หลอดเลือด และเลือด 

- ระบบหมุนเวียนเลือด 
- อัตราการเต้นของหัวใจ ขณะปกติ 
และหลังทำกิจกรรม 

- ระบบหมนุเวยีนเลอืดและการดแูล  
อวัยวะในระบบหมุนเวียนเลือดให้
ทำงานปกติ 

- อวัยวะและหน้าที่ของอวัยวะใน
ระบบประสาทส่วนกลางในการ
ควบคมุการทำงานตา่งๆของรา่งกาย 

- ความสำคัญของระบบประสาทและ
การป้องกันการกระทบกระเทือน 
และอันตรายต่อสมองและ
ไขสันหลัง 

- อวัยวะในระบบสืบพันธุ์ของเพศ
ชายและเพศหญิง 

- ฮอร์โมนเพศชายและเพศหญิงที่
ควบคุมการเปลี่ยนแปลงของ
ร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว 

- การเปลี่ยนแปลงของร่างกายและ
จิตใจของตนเองในชว่งทีม่กีารเปลีย่น
แปลง

20 30 - ภาคปฏบิตัิ
การทดลอง 
- การนำ
เสนอข้อมูล 
- แผนผัง 
ความคิด 
- ใบงาน 
- สอบเก็บ
คะแนน

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
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- การตกไข่ การมีประจำเดือน การ
ปฏิสนธิ และการพัฒนาของ     
ไซโกตจนคลอดเป็นทารก 

- วิธีคุมกำเนิดที่เหมาะสมกับสถาน-
การณ์ที่กำหนด 

- ผลกระทบของการตัง้ครรภก์อ่นวัย
อันควร และการประพฤติตนให้
เหมาะสม

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

- การแยกสารผสมโดยการระเหยแหง้ 
การตกผลึก การกลั่นอย่างง่าย 
โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ การ
สกัดด้วยตัวทำละลาย  

- การแยกสารที่นำไปใช้ในชีวิต
ประจำวัน 

- ผลของชนิดตัวละลาย ชนิดตัวทำ
ละลาย อุณหภูมิที่มีต่อสภาพ
ละลายได้ของสาร  

- ความดนัทีม่ตีอ่สภาพละลายไดข้องสาร 
- ตัวละลายในสารละลาย ในหน่วย
ความเข้มข้นเป็นร้อยละ ปริมาตร
ต่อปริมาตร มวลต่อมวล และมวล
ต่อปริมาตร 

- ความสำคัญของนำความรู้เรื่อง 
ความเขม้ขน้ของสารไปใชป้ระโยชน์
ในชีวิตประจำวัน

20 15 - ภาคปฏบิตัิ
การทดลอง 
- การนำ
เสนอข้อมูล 
- แผนผัง 
ความคิด 
- ใบงาน 
- สอบเก็บ
คะแนน

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้
มาตรฐาน
การเรยีนรู/้ 
ตวัชีว้ดั

สาระการเรียนรู้
เวลา 

(ชัว่โมง)

นำ้หนกั
คะแนน 
(100)

ชิน้งาน/ 
ภาระงาน/
การประเมนิ
ผลรวบยอด

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
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3 แรงและการเคลื่อนที่ ว ๒.๒ ม.๒/๑ 
ว ๒.๒ ม.๒/๒ 
ว ๒.๒ ม.๒/๓ 
ว ๒.๒ ม.๒/๔ 
ว ๒.๒ ม.๒/๕ 
ว ๒.๒ ม.๒/๖ 
ว ๒.๒ ม.๒/๗ 
ว ๒.๒ ม.๒/๘ 
ว ๒.๒ ม.๒/๙ 
ว ๒.๒ ม.๒/๑๐ 
ว ๒.๒ ม.๒/๑๔ 
ว ๒.๒ ม.๒/๑๕

- การเคลื่อนที่ของวัตถุที่เป็นผลของ
แรงลัพธ์ที่เกิดจากแรงหลายแรงที่
กระทำต่อวัตถุในแนวเดียวกัน 

- แรงและแรงลัพธ์ที่เกิดจากแรง
หลายแรงที่กระทำต่อวัตถุในแนว
เดียวกัน 

- ปัจจยัทีม่ผีลตอ่ความดนัของของเหลว 
- แรงพยงุและการจม การลอยของวตัถ ุ
- แรงที่กระทำต่อวัตถุในของเหลว 
- แรงเสียดทานสถิตและแรงเสียด-
ทานจลน์ 

- ปัจจยัทีม่ผีลตอ่ขนาดของแรงเสยีดทาน 
- แรงเสยีดทานและแรงอืน่ๆ ทีก่ระทำตอ่วตัถ ุ
- การลด/เพิม่แรงเสยีดทานในชวีติ
ประจำวัน 

- โมเมนต์ของแรง เมื่อวัตถุอยู่ใน
สภาพสมดุลต่อการหมุน  

- อัตราเรว็และความเรว็ของการ    
เคลื่อนที่ของวัตถุ 

- การกระจัดและความเร็ว

19 25 - ภาคปฏบิตัิ
การทดลอง 
- การนำ
เสนอข้อมูล 
- แผนผัง 
ความคิด 
- ใบงาน 
- สอบเก็บ
คะแนน

รวมระหว่างภาคเรียน 59 70

สอบปลายภาค 1 30 สอบ 
ปลายภาค

รวมทั้งสิ้นตลอดภาคเรียน 60 100

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้
มาตรฐาน
การเรยีนรู/้ 
ตวัชีว้ดั

สาระการเรียนรู้
เวลา 

(ชัว่โมง)

นำ้หนกั
คะแนน 
(100)

ชิน้งาน/ 
ภาระงาน/
การประเมนิ
ผลรวบยอด

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
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โครงสร้างรายวิชาวิทยาการคำนวณ ๓   รหัสวิชา ว ๒๒10๒ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๒        ภาคเรียนที่  ๑           เวลา ๒0 ชั่วโมง

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้
มาตรฐาน
การเรยีนรู/้ 
ตวัชีว้ดั

สาระการเรียนรู้
เวลา 

(ชัว่โมง)

นำ้หนกั
คะแนน 
(100)

ชิน้งาน/ 
ภาระงาน/
การประเมนิ
ผลรวบยอด

1 เทคโนโลยีกับชีวิต ว 4.1 ม.2/1 - แนวโนม้ของโทคโนโลยทีีจ่ะเกดิขึน้ 
-

2 10 แบบ
ทดสอบ  
แบบฝึกหัด 
แผนผัง
ความคิด

2 วัสดุ อุปกรณ์ทาง 
เทคโนโลยี

ว 4.1 ม.2/5 - การใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับ
วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก 
ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ 

7 20 แบบ
ทดสอบ  
แบบฝึกหัด 
แผนผัง
ความคิด

3 กระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม

ว 4.1 ม.2/2 
ว 4.๑ ม.2/3 
ว 4.1 ม.2/4

- การระบปุัญหาหรือความต้องการ
ในชุมชนหรือท้องถิ่น 

- การออกแบบวิธีแก้ปัญหา 
- การทดอบ ประเมินผล และ
อธิบายปัญหาหรือข้อบกพร่องที่
เกิดขึ้น

6 15 แบบ
ทดสอบ  
แบบฝึกหัด 
แผนผัง
ความคิด 
ชิ้นงานกา
รออกแบบ

4 การคิดเชิงออกแบบ ว 4.1 ม.2/2 
ว 4.1 ม.2/3 
ว 4.1 ม.2/4

- การระบปุัญหาหรือความต้องการ
ในชุมชนหรือท้องถิ่น 

- การออกแบบวิธีแก้ปัญหา 
- การทดอบ ประเมินผล และ
อธิบายปัญหาหรือข้อบกพร่องที่
เกิดขึ้น

4 25 แบบ
ทดสอบ  
แบบฝึกหัด 
แผนผัง
ความคิด 
ชิ้นงานกา
รออกแบบ

รวมระหว่างภาคเรียน 19 70

สอบปลายภาค 1 30 สอบ 
ปลายภาค

รวมทั้งสิ้นตลอดภาคเรียน 20 100

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
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โครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร ์๔   รหัสวิชา ว ๒๒10๓ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๒        ภาคเรียนที่  ๒           เวลา ๖0 ชั่วโมง

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้
มาตรฐาน
การเรยีนรู/้ 
ตวัชีว้ดั

สาระการเรียนรู้
เวลา 

(ชัว่โมง)

นำ้หนกั
คะแนน 
(100)

ชิน้งาน/ 
ภาระงาน/
การประเมนิ
ผลรวบยอด

1 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า ว ๒.๒ ม.๒/๑๑ 
ว ๒.๒ ม.๒/๑๒ 
ว ๒.๒ ม.๒/๑๓

- สนามแม่เหล็กไฟฟ้า และสนาม
โน้มถ่วงและทิศทางของแรงที่
กระทำตอ่วตัถทุีอ่ยูใ่นสถามแมเ่หลก็ 

- แรงแม่เหล็ก แรงไฟฟ้า และแรง
โน้มถ่วงที่กระทำต่อวัตถ ุ

- ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของ
แรงแม่เหล็ก แรงไฟฟ้า และแรง
โน้มถ่วงที่กระทำต่อวัตถุเมื่ออยู่ใกล้
สนามนั้นๆกับระยะห่างจากแหล่ง
ของสนามแม่เหล็กถึงวัตถุ

15 15 - ภาคปฏบิตัิ
การทดลอง 
- การนำ
เสนอข้อมูล 
- แผนผัง 
ความคิด 
- ใบงาน 
- สอบเก็บ
คะแนน

2 งานและพลังงาน ว ๒.๓ ม.๒/๑ 
ว ๒.๓ ม.๒/๒ 
ว ๒.๓ ม.๒/๓ 
ว ๒.๓ ม.๒/๔ 
ว ๒.๓ ม.๒/๕ 
ว ๒.๓ ม.๒/๖

- งานและกำลงัทีเ่กดิจากแรงทีก่ระทำตอ่วถั ุ
- เคลื่องกลอย่างง่าย 
- เครือ่งกลอยา่งงา่ยในชวีติประจำวนั 
- ปัจจัยที่มีผลต่อพลังงานจลน์และ
พลังงานศักย์โน้มถ่วง 

- การเปลี่ยนแปลงพลังงานระหว่าง
พลังงานศกัยโ์นม้ถว่งและพลงังานจลน์
ของวัตถุโดยพลังงานกลของวัตถุ
มีค่าคงตัว 

- การเปลีย่นและการถา่ยโอน
พลงังานโดยกฎการอนุรักษ์
พลังงาน

20 25 - ภาคปฏบิตัิ
การทดลอง 
- การนำ
เสนอข้อมูล 
- แผนผัง 
ความคิด 
- ใบงาน 
- สอบเก็บ
คะแนน

3 เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ว ๓.๒ ม.๒/๑ 
ว ๓.๒ ม.๒/๒ 
ว ๓.๒ ม.๒/๓ 
ว ๓.๒ ม.๒/๔ 
ว ๓.๒ ม.๒/๕ 
ว ๓.๒ ม.๒/๖ 
ว ๓.๒ ม.๒/๗ 
ว ๓.๒ ม.๒/๘ 
ว ๓.๒ ม.๒/๙ 
ว ๓.๒ ม.๒/๑๐

- กระบวนการการเกดิ การใชป้ระโยชนเ์ชือ้
เพลงิซากดกึดำบรรพ ์

- การใช้พลังงานเชื้อเพลิงซากดึก
ดำบรรพ์  

- ข้อดแีละขอ้จำกดัของพลงังานทดแทน
แตล่ะประเภททีเ่หมาะสมในท้องถิ่น 

- โครงสรา้งภายในโลกตามองคป์ระกอบ
ทางเคมี 

25 30 - ภาคปฏบิตัิ
การทดลอง 
- การนำ
เสนอข้อมูล 
- แผนผัง 
ความคิด 
- ใบงาน 
- สอบเก็บ
คะแนน

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
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- การผุพังอยู่กับที่ การกร่อน และ
การสะสมตัวของตะกอนที่ทำให้ผิว
โลกเกิดการเปลี่ยนแปลง 

- ลักษณะของชั้นหน้าดินและ     
กระบวนการเกิดดิน ปัจจัยที่ทำให้
ดินมลีกัษณะและสมบตั ิ แตกตา่งกนั 

- สมบัติบางประการของดิน และการ
ใช้ประโยชน์ดิน 

- ปัจจัยและกระบวนการเกิดแหล่ง
น้ำผิวดินและแหล่งน้ำใต้ดิน 

- การใช้น้ำอย่างยั่งยืนในท้องถิ่น 
- กระบวนการเกิดและผลกระทบ
ของน้ำท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง 
ดินถล่ม หลุมยุบ แผ่นดินทรุด

รวมระหว่างภาคเรียน 60 70

สอบปลายภาค 1 30 สอบ 
ปลายภาค

รวมทั้งสิ้นตลอดภาคเรียน 61 100

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้
มาตรฐาน
การเรยีนรู/้ 
ตวัชีว้ดั

สาระการเรียนรู้
เวลา 

(ชัว่โมง)

นำ้หนกั
คะแนน 
(100)

ชิน้งาน/ 
ภาระงาน/
การประเมนิ
ผลรวบยอด

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)



หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์พุทธศักราช ๒๕๕๑ ปรับปรุง ๒๕๖๒          .146

โครงสร้างรายวิชาวิทยาการคำนวณ ๔   รหัสวิชา ว ๒๒10๔ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๒        ภาคเรียนที่  ๒           เวลา ๒0 ชั่วโมง

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้
มาตรฐาน
การเรยีนรู/้ 
ตวัชีว้ดั

สาระการเรียนรู้
เวลา 

(ชัว่โมง)

นำ้หนกั
คะแนน 
(100)

ชิน้งาน/ 
ภาระงาน/
การประเมนิ
ผลรวบยอด

๑ แนวคิดเชิงคำนวณ 
กับการแก้ปัญหา

ว 4.2 ม.2/1 - การออกแบบอัลกอริทึม 4 15 แบบ
ทดสอบ  
แบบฝึกหัด 
แผนผัง
ความคิด

การออกแบบขั้นตอ
นการทำงานด้วยการ
เขียนโปรแกรมด้วยภาษา 
Python

ว 4.2 ม.2/2 - การออกแบบและเขียนโปรแกรม 17 30 แบบ
ทดสอบ  
แบบฝึกหัด 
ปฏิบัติ

ระบบคอมพิวเตอร์ ว 4.2 ม.2/3 - องค์ประกอบและการทำงานของ
ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
การสื่อสาร 

10 10 แบบ
ทดสอบ  
แบบฝึกหัด 
แผนผัง
ความคิด

๒ การใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 
อย่างปลอดภัย

ว 4.2 ม.2/4 -  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างปลอดภัย 

8 15 แบบ
ทดสอบ  
แบบฝึกหัด 
แผนผัง
ความคิด

รวมระหว่างภาคเรียน 39 70

สอบปลายภาค 1 30 สอบ 
ปลายภาค

รวมทั้งสิ้นตลอดภาคเรียน 40 100

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
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โครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร ์๕   รหัสวิชา ว ๒๓10๑ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๓        ภาคเรียนที่  ๑           เวลา ๖0 ชั่วโมง

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้
มาตรฐาน
การเรยีนรู/้ 
ตวัชีว้ดั

สาระการเรียนรู้
เวลา 

(ชัว่โมง)

นำ้หนกั
คะแนน 
(100)

ชิน้งาน/ 
ภาระงาน/
การประเมนิ
ผลรวบยอด

1 พันธุกรรม ว ๑.๒ ม.๓/๑ 
ว ๑.๒ ม.๓/๒ 
ว ๑.๒ ม.๓/๓ 
ว ๑.๒ ม.๓/๔ 
ว ๑.๒ ม.๓/๕ 
ว ๑.๒ ม.๓/๖

- ลักษณะของโครโมโซมที่มีหน่วย
พันธุกรรมในนิวเคลียส 

- สารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ และ
กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม 

- โรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความ
ผิดปกติของยีนและโครโมโซม 

- ความหลากหลายทางชีวภาพใน
ท้องถิ่นที่ทำให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้
อย่างสมดุล 

- ความหลากหลายทางชีวภาพที่มี
ต่อมนุษย์ สัตว์ พืช และสิ่ง
แวดล้อม 

- เทคโนโลยีชีวภาพต่อการดำรงชี
วิตของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

20 25 - ภาคปฏบิตัิ
การทดลอง 
- การนำ
เสนอข้อมูล 
- แผนผัง 
ความคิด 
- ใบงาน 
- สอบเก็บ
คะแนน

2 ระบบนิเวศ ว ๒.๑ ม.๓/๑ 
ว ๒.๑ ม.๓/๒ 
ว ๒.๑ ม.๓/๓ 
ว ๒.๑ ม.๓/๔

- ระบบนิเวศต่างๆ ในท้องถิ่น และ
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบภาย
ในระบบนิเวศ 

- ความสัมพันธ์ของการถ่ายทอดพลัง
งานของสิ่งมีชีวิตในรูปของโซ่
อาหารและสายใยอาหาร 

- วัฎจักรน้ำ วัฎจักรคาร์บอน และค
วามสำคัญที่มีต่อระบบนิเวศ 

- ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ขนาดของประชากรในระบบนิเวศ

19 20 - ภาคปฏบิตัิ
การทดลอง 
- การนำ
เสนอข้อมูล 
- แผนผัง 
ความคิด 
- ใบงาน 
- สอบเก็บ
คะแนน

3 ทรัยพากรธรรมชาติ ว ๒.๒ ม.๓/๑ 
ว ๒.๒ ม.๓/๒ 
ว ๒.๒ ม.๓/๓ 
ว ๒.๒ ม.๓/๔ 
ว ๒.๒ ม.๓/๕ 
ว ๒.๒ ม.๓/๖

- ปัญหาสิง่แวดลอ้มทรพัยากรธรรมชาติ
ในท้องถิ่น และการแก้ปัญหา 

- การรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 
- การใชท้รพัยากรธรรมชาตอิยา่งยัง่ยนื 
- การใช้ทรัพยากรธรรมชาติตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- ปัญหาสิง่แวดลอ้มและแนวทางการ
แก้ปัญหา 

- การดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

20 25 - ภาคปฏบิตัิ
การทดลอง 
- การนำ
เสนอข้อมูล 
- แผนผัง 
ความคิด 
- ใบงาน 
- สอบเก็บ
คะแนน

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
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รวมระหว่างภาคเรียน 59 70

สอบปลายภาค 1 30 สอบ 
ปลายภาค

รวมทั้งสิ้นตลอดภาคเรียน 60 100

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้
มาตรฐาน
การเรยีนรู/้ 
ตวัชีว้ดั

สาระการเรียนรู้
เวลา 

(ชัว่โมง)

นำ้หนกั
คะแนน 
(100)

ชิน้งาน/ 
ภาระงาน/
การประเมนิ
ผลรวบยอด

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
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โครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร ์๖   รหัสวิชา ว ๒๓10๒ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๓        ภาคเรียนที่  ๒           เวลา ๖0 ชั่วโมง

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้
มาตรฐาน
การเรยีนรู/้ 
ตวัชีว้ดั

สาระการเรียนรู้
เวลา 

(ชัว่โมง)

นำ้หนกั
คะแนน 
(100)

ชิน้งาน/ 
ภาระงาน/
การประเมนิ
ผลรวบยอด

1 แรงและการเคลื่อนที่ ว ๔.๑ ม.๓/๑ 
ว ๔.๑ ม.๓/๒ 
ว ๔.๑ ม.๓/๓ 
ว ๔.๒ ม.๓/๑  
ว ๔.๒ ม.๓/๒  
ว ๔.๒ ม.๓/๓

- ความเร่งและผลของแรงลัพธ์ที่ทำ
ต่อวัตถุ 

- แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาระหว่าง
วัตถุและการนำความรูไ้ปใชป้ระโยชน ์

- แรงพยงุของของเหลวทีก่ระทำตอ่วตัถ ุ
- ความแตกต่างระหว่างแรงเสียด
ทานสถิตกับแรงเสียดทานจลน์  

- โมเมนต์ของแรง และการนำไปใช้
ประโยชน์ 

- การเคลื่อนที่ของวัตถุที่เป็นแนว
ตรงและแนวโค้ง

20 30 - ภาคปฏบิตัิ
การทดลอง 
- การนำ
เสนอข้อมูล 
- แผนผัง 
ความคิด 
- ใบงาน 
- สอบเก็บ
คะแนน

2 งานและพลังงาน ว ๕.๑ ม.๓/๑ 
ว ๕.๑ ม.๓/๒ 
ว ๕.๑ ม.๓/๓ 
ว ๕.๑ ม.๓/๔ 
ว ๕.๑ ม.๓/๕

- พลังงานจลน์ พลังงานศักย์โน้มถ่วง 
กฎการอนุรักษ์พลังงาน และความ
สัมพันธ์ระหว่างปริมาณ 

- ความสัมพันธ์ระหว่างความต่าง
ศักย์ กระแสไฟฟ้า ความต้านทาน 
และการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

- พลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า
และการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

- การตอ่วงจรไฟฟา้ในบา้นอยา่งถกูตอ้ง 
ปลอดภัย และประหยัด 

- ตัวต้านทาน ไดโอด ทรานซิสเตอร์ 
และการต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์
เบื้องต้นที่มีทรานซิสเตอร์

20 25 - ภาคปฏบิตัิ
การทดลอง 
- การนำ
เสนอข้อมูล 
- แผนผัง 
ความคิด 
- ใบงาน 
- สอบเก็บ
คะแนน

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
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6 ระบบสุริยะ ว ๗.๑ ม.๓/๑ 
ว ๗.๑ ม.๓/๒ 
ว ๗.๑ ม.๓/๓ 
ว ๗.๒ ม.๓/๑

- ความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ 
โลก ดวงจันทร์ และดาวเคราะห์
อื่นๆ และผลที่เกิดขึ้นต่อสิ่ง
แวดล้อมและสิ่งมีชีวิตบนโลก 

- องค์ประกอบของเอกภพ กาแล็กซี 
และระบบสุริยะ 

- ตำแหน่งของกลุ่มดาว และกา
รนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

- ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
อวกาศที่ใช้สำรวจอวกาศ วัตถุบน
ท้องฟ้า สภาวะอากาศ ทรัพยากร
ธรรมชาต ิการเกษตร และการสือ่สาร

19 15 - ภาคปฏบิตัิ
การทดลอง 
- การนำ
เสนอข้อมูล 
- แผนผัง 
ความคิด 
- ใบงาน 
- สอบเก็บ
คะแนน

รวมระหว่างภาคเรียน 59 70

สอบปลายภาค 1 30 สอบ 
ปลายภาค

รวมทั้งสิ้นตลอดภาคเรียน 60 100

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้
มาตรฐาน
การเรยีนรู/้ 
ตวัชีว้ดั

สาระการเรียนรู้
เวลา 

(ชัว่โมง)

นำ้หนกั
คะแนน 
(100)

ชิน้งาน/ 
ภาระงาน/
การประเมนิ
ผลรวบยอด

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
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โครงสร้างรายวิชาโปรแกรมประยุกต ์๑  รหัสวิชา ว ๑๔๒๐๑ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔             เวลา ๔0 ชั่วโมง

ที่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้

สาระการเรยีนรู้ สาระการเรียนรู้
เวลา 

(ชัว่โมง)

นำ้หนกั
คะแนน 
(100)

ชิน้งาน/ 
ภาระงาน/
การประเมนิ
ผลรวบยอด

1 ความหมาย และ
ประวัติความเป็น
มาของโปรแกรม
ประมวลผลคำ

1.อธิบายความหมายของ
โปรแกรมประมวลผลคำ 
2.บอกเล่าประวัติความ
เป็นมาของโปรแกรมประ
มวลผลคำ

- ความหมายของโปรแกรม
ประมวลผลคำ 
- ประวัติความเป็นมาของ
โปรแกรมประมวลผลคำ

2 2 -แบบ
ทดสอบ 
-บนัทกึการ
อา่น

2 เริ่มต้นใช้งาน 
Microsoft Office 
Word 2007

3.บอกส่วนประกอบของ
โปรแกรม Microsoft 
Office Word 
4.ใช้คำสั่งพื้นฐานของโปร
แกรม Microsoft Office 
Word 
5.บอกวิธีการใช้งานแป้น
พิมพ์ลัด

- ส่วนประกอบของโปรแกรม 
Microsoft Office Word 
- คำสั่งพื้นฐานของโปรแกรม 
Microsoft Office Word 
- วิธีการใช้งานแป้นพิมพ์ลัด

4 10 -รูปส่วน
ประกอบ
โปรแกรม

3 การจดัรปูแบบ
เอกสารและขอ้ความ

6.จัดรูปแบบเอกสารตาม
ที่กำหนด 
7.จัดรูปแบบข้อความที่
กำหนด

- การจัดรูปแบบเอกสาร 
- การจัดรูปแบบข้อความ

3 3 -ปฏิบัติ 
-แบบ
ฝึกหัด

4 การตกแตง่เอกสาร
ดว้ยกราฟกิ

8.สรา้งและแกไ้ขขอ้ความศลิป ์
9.แทรกและแกไ้ข จดั     
รปูแบบรปูภาพ 
10.ใสแ่ละจดัการรปูภาพ 
อตัโนมตัเิพือ่เพิม่ความสวยงาม
ของเอกสาร 
11.เรยีกใชง้านกราฟกิพเิศษ
เพือ่การตกแตง่เอกสาร

- การสรา้งและแกไ้ขขอ้ความศลิป ์
- การแทรกและแก้ไข จัดรูป
แบบรูปภาพ 
- การใส่และจัดการรูปภาพ
อัตโนมัติเพื่อเพิ่มความ
สวยงามของเอกสาร 
- การเรียกใช้งานกราฟิก
พิเศษเพื่อการตกแต่งเอกสาร

6 5 -ปฏิบัติ 
-แบบ
ฝึกหัด

5 ตกแตง่เอกสารดว้ย
ตาราง

12.สร้าง แก้ไขและจัดรูป
แบบตาราง 
13.จัดการขอ้ความในตาราง

- การสร้าง แก้ไขและจัด 
รูปแบบตาราง 
- การจัดการข้อความใน
ตาราง

2 5 -ปฏิบัติ 
-แบบ
ฝึกหัด

6 ตกแตง่เอกสารดว้ย
แผนภมูิ

14.สร้าง แก้ไขและจัดรูป
แบบแผนภูมิ

- การสร้าง แก้ไขและจัด 
รูปแบบแผนภูมิ

2 5 -ปฏิบัติ 
-แบบ
ฝึกหัด

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
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7 ประยุกต์ใช้
โปรแกรมประมวล
ผลคำ

15.ออกแบบและสร้าง
สติ๊กเกอร์รูปภาพและข้อ
ความในชีวิตประจำวัน 
16.สร้างและออกแบบปฏิ
ทินส่วนตัว 
17.สร้างแฟ้มสะสมงาน

- การออกแบบและสร้างสติ๊ก
เกอร์รูปภาพและข้อความ
ในชีวิตประจำวัน 
- การสร้างและออกแบบปฏิ
ทินส่วนตัว 
- การสร้างแฟ้มสะสมงาน 
- การแสดงความคิดเห็น 
เกี่ยวกับผลงานของตนเอง
และผู้อื่น

8 30 -ปฏิบัติ 
-แบบ
ฝึกหัด 
-แบบ
ทดสอบ 
-ปฏิทิน
ส่วนตัว18.แสดงความคิดเห็น 

เกี่ยวกับผลงานของตนเอง
และผู้อื่น

8 โปรแกรมดูวันที่และ
เวลา

19.แก้ไข วัน เวลาของ
เครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็น
ปัจจุบัน

- การแก้ไข วัน เวลาของ
เครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็น
ปัจจุบัน

2 2 -ปฏิบัติ 
-แบบ
ฝึกหัด

9 โปรแกรมเครือ่งคดิเลข 20.ใช้โปรแกรม 
Calculator ในการแก้
ปัญหาโจทก์ตัวเลข

- การใช้โปรแกรม 
Calculator ในการแก้ปัญหา
โจทก์ตัวเลข

2 2 -ปฏิบัติ 
-แบบ
ฝึกหัด

10 โปรแกรมฝึกพิมพ์
ดีดสัมผัส

21.ใช้โปรแกรมฝึกพิมพ์
ดีดเพื่อพัฒนาทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์

- การใช้โปรแกรมฝึกพิมพ์ดีด
เพื่อพัฒนาทักษะด้านคอม
พิวเตอร์

8 6 -ปฏิบัติ 
-แบบ
ฝึกหัด

รวมระหว่างภาคเรียน 39 70

สอบปลายปี 1 30 สอบ 
ปลายปี

รวมทั้งสิ้นตลอดปี 40 100

ที่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้

สาระการเรยีนรู้ สาระการเรียนรู้
เวลา 

(ชัว่โมง)

นำ้หนกั
คะแนน 
(100)

ชิน้งาน/ 
ภาระงาน/
การประเมนิ
ผลรวบยอด

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
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โครงสร้างรายวิชาโปรแกรมประยุกต ์๒  รหัสวิชา ว ๑๕๒๐๑ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕            เวลา ๔0 ชั่วโมง

ที่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้

สาระการเรยีนรู้ สาระการเรียนรู้
เวลา 

(ชัว่โมง)

นำ้หนกั
คะแนน 
(100)

ชิน้งาน/ 
ภาระงาน/
การประเมนิ
ผลรวบยอด

1 ความหมาย และ
ประวัติความเป็น
มาของโปรแกรมนำ
เสนอ

1.อธิบายความหมายของ
โปรแกรมนำเสนอ 
2.บอกเล่าประวัติความ
เป็นมาของโปรแกรมนำเสนอ

- ความหมายของโปรแกรม
นำเสนอ 
- ประวัติความเป็นมาของ
โปรแกรมนำเสนอ

2 5 -แบบทด
สอบ 
-บันทึกการ
ค้นคว้า

2 เริ่มต้นใช้งาน 
Microsoft Office  
PowerPoint

3.บอกส่วนประกอบของ
โปรแกรม Microsoft 
Office  PowerPoint 
4.ใช้คำสั่งพื้นฐานของโปร
แกรม Microsoft Office  
PowerPoint

- ส่วนประกอบของโปรแกรม 
Microsoft Office  
PowerPoint 
- คำสั่งพื้นฐานของโปรแกรม 
Microsoft Office  
PowerPoint 
- วิธีการใช้งานแป้นพิมพ์ลัด

4 10 -รูปส่วน
ประกอบ
โปรแกรม

3 การสร้างและปรับ
แต่งสไลด์เบื้องต้น

5.สร้างสไลด์ด้วยตนเอง 
6.อธิบายขั้นตอนการ 
สร้างสไลด์จากแม่แบบ 
(Template) 
7.ปรับมุมมองและปรับ
แต่งสไลด์

- การสร้างสไลด์ด้วยตนเอง 
- ขั้นตอนการสร้างสไลด์จาก
แม่แบบ (Template) 
- การปรับมุมมองและปรับ
แต่งสไลด์

2 5 -ปฏิบัติ 
-แบบ
ฝึกหัด

4 การใช้ข้อความ 
(Text) ในสไลด์

8.สร้างและแก้ไขข้อความ
ในสไลด์ 
9.จัดรูปแบบข้อความ
ในสไลด์

- การสร้างและแก้ไขข้อความ
ในสไลด์ 
- การจัดรูปแบบข้อความ
ในสไลด์

4 5 -ปฏิบัติ 
-แบบ
ฝึกหัด

5 การใช้กราฟิกใน
สไลด์

10.อธิบายวิธีการแทรก
ภาพแต่ละแบบ 
11.แทรก แก้ไขและปรับ
แต่งรูปภาพที่แทรกใน
สไลด์ 
12.แทรกข้อความศิลป์
และรูปร่างอัติโนมัติเพื่อ
ตกแต่งสไลด์

- วิธีการแทรกภาพแตล่ะแบบ 
- การแทรก แก้ไขและปรับ
แต่งรูปภาพที่แทรกในสไลด์ 
- การแทรกข้อความศิลป์
และรูปร่างอัติโนมัติเพื่อ
ตกแต่งสไลด์

4 10 -ปฏิบัติ 
-แบบ
ฝึกหัด

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
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6 การนำเสนอข้อมูล 13.สร้างและอธิบายวิธี
การนำเสนอข้อมูลด้วย
ตาราง 
14.สร้างและอธิบายวิธี
การนำเสนอข้อมูลด้วย
กราฟ 
15.สร้างและอธิบายวิธี
การใช้งานมัลติมีเดียใน
สไลด์ 
16.ใช้ Transitions ใน
การเปลี่ยนสไลด์ 
17.แทรก Effect ในการ
เคลื่อนที่ของข้อความและ
ภาพ

- การสรา้งและอธบิายวธิกีาร  
นำเสนอข้อมูลด้วยตาราง 
- การสร้างและอธิบายวิธีกา
รนำเสนอข้อมูลด้วยกราฟ 
- การสร้างและอธิบายวิธีการ
ใช้งานมัลติมีเดียในสไลด์ 
- การใช้ Transitions ในการ
เปลี่ยนสไลด์ 
- การแทรก Effect ในการ
เคลื่อนที่ของข้อความและ
ภาพ

6 15 -ปฏิบัติ 
-แบบ
ฝึกหัด 
-ผล
งานการ 
นำเสนอ
เรื่องที่
สนใจ

8 การเตรียมและนำ
เสนอสไลด์

18.บอกเครือ่งมอื อปุกรณ ์ 
ที่ใช้ในการนำเสนอ 
19.สร้างงานนำเสนอ
เกี่ยวกับเรื่องราวที่เป็น
ประโยชน์ 
20.สร้างและจัดเตรียม
เอกสารสำหรับการนำ
เสนอ 
21.นำเสนอผลงานของ
ตนเองและแสดงความคิด
เห็นผลงานผู้อื่นอย่าง
เหมาะสม

- บอกเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้
ในการนำเสนอ 
- การสร้างงานนำเสนอเกี่ยว
กับเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ 
- การสร้างและจัดเตรียม
เอกสารสำหรับการนำเสนอ 
- การนำเสนอผลงานของตน
เองและแสดงความคิดเห็น
ผลงานผู้อื่นอย่างเหมาะสม

17 20 -ปฏิบัติ 
-นำเสนอ
หน้าชั้น 
-เอกสาร
การนำ
เสนอ

รวมระหว่างภาคเรียน 39 70

สอบปลายปี 1 30 สอบ 
ปลายปี

รวมทั้งสิ้นตลอดปี 40 100

ที่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้

สาระการเรยีนรู้ สาระการเรียนรู้
เวลา 

(ชัว่โมง)

นำ้หนกั
คะแนน 
(100)

ชิน้งาน/ 
ภาระงาน/
การประเมนิ
ผลรวบยอด

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
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โครงสร้างรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก  รหัสวิชา ว ๒๑๒๐๑ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑  ภาคเรียนที่ ๑            เวลา ๒๐ ชั่วโมง

ที่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้

สาระการเรยีนรู้ สาระการเรียนรู้
เวลา 

(ชัว่โมง)

นำ้หนกั
คะแนน 
(100)

ชิน้งาน/ 
ภาระงาน/
การประเมนิ
ผลรวบยอด

1 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบั
กราฟกิ

1.นักเรียนสามารถ เข้าใจ 
อธิบาย เกี่ยวกับพื้นฐาน
งานด้านกราฟิกได้

- ความหมาย ประวัติของ
คอมพิวเตอร์กราฟิก 
- ประเภทของภาพกราฟิก 
- ประโยชนข์องงานคอมพวิเตอร์
กราฟิก 
- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้
ในงานกราฟิก

1 3 -แบบทด
สอบ 
-บันทึกการ
ค้นคว้า

2 เริ่มต้นกับ 
Photoshop CS3

2.อธิบายส่วนประกอบ
ของโปรแกรมได้ 
3.เรียกใช้งาน ปิดและ
ควบคุม โปรแกรมได้ 
4.ใช้งานเครื่องมือและ
คำสั่งเบื้องต้นได้

- ความสามารถโดยรวมของ
โปรแกรม Photoshop CS3 
- ส่วนประกอบต่าง ๆ ของ
โปรแกรม Photoshop CS3 
- การเรียกใช้งานโปรแกรม 
ปิดโปรแกรม  
- คำสั่งต่าง ๆ ของโปรแกรม 
Photoshop CS3 และวิธี
การใช้งานพื้นฐาน 
- เครื่องมือต่าง ๆ ใน
โปรแกรม และวิธีการใช้งาน

2 7 -รูปส่วน
ประกอบ
โปรแกรม

3 การปรับแต่งภาพ 5. ปรบัแตง่ภาพเบือ้งตน้ได ้
6. สร้างภาพด้วยตนเอง
แบบต่าง ๆ ได้

- การปรับแต่งภาพด้วย
เครื่องมือบน Toolbox 
- การปรบัแตง่ภาพดว้ยฟลิเตอร์

4 10 -ปฏิบัติ 
-แบบ
ฝึกหัด

4 ข้อความกราฟิก 7. สรา้งขอ้ความแบบตา่ง ๆ  ได้ - การสรา้งขอ้ความแบบตา่ง ๆ 3 13 -ปฏิบัติ 
-แบบ
ฝึกหัด

5 วาดภาพและออก
แบบกราฟิก

8.สร้างกรอบรูปและ
กรอบขอ้ความแบบตา่ง ๆ  ได้

- การใช้เครื่องมือวาดภาพ 
- ออกแบบกราฟกิดว้ยเครือ่งมอื
วาดภาพ

3 12 -ปฏิบัติ 
-แบบ
ฝึกหัด

6 Layer Palette 9.แปลงไฟล์รูปภาพเพื่อ
นำไปใชง้านไดอ้ยา่งเหมาะสม

- ความหมายของ Layer 
- การสร้าง จัดหมวดหมู่ 
การซ้อน Layer 
- การประยุกต์ใช้งาน Layer 
กับรูปภาพ

2 5 -ปฏิบัติ 
-แบบ
ฝึกหัด

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
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7 การประยุกต์ใช้ 
Photoshop  กับ
งานกราฟฟิก

10.ประยุกต์ใช้โปรแกรม 
สร้างงานออกแบบสื่อสิ่ง
พิมพ์และอินเตอร์เน็ตได้ 
11.สั่งพิมพ์งานออกทาง
เครื่องพิมพ์ได้ 
12. มีเจตคติที่ดีต่อ
รายวิชาและงานที่สร้าง

- งานกราฟิกสร้างสรรค์จาก
จินตนาการ 
- คุณสมบัติ การกำหนดค่า
ต่าง ๆ ของงานเพื่อนำไปใช้

4 20 -ปฏิบัติ 
-แบบ
ฝึกหัด 
-ผล
งานการ
ออกแบบ
ของ
นักเรียน

รวมระหว่างภาคเรียน 19 70

สอบปลายภาค 1 30 สอบ 
ปลายภาค

รวมทั้งสิ้นตลอดภาคเรียน 20 100

ที่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้

สาระการเรยีนรู้ สาระการเรียนรู้
เวลา 

(ชัว่โมง)

นำ้หนกั
คะแนน 
(100)

ชิน้งาน/ 
ภาระงาน/
การประเมนิ
ผลรวบยอด

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
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โครงสร้างรายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาและงานอาชีพ รหัสวิชา ว ๒๑๒๐๒ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑  ภาคเรียนที่ ๒          เวลา ๒๐ ชั่วโมง

ที่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้

สาระการเรยีนรู้ สาระการเรียนรู้
เวลา 

(ชัว่โมง)

นำ้หนกั
คะแนน 
(100)

ชิน้งาน/ 
ภาระงาน/
การประเมนิ
ผลรวบยอด

1 คอมพิวเตอร์เพื่อ
การศึกษาและงาน
อาชีพ

1.อธิบายถึงสาเหตุ 
บทบาท และแนวโนม้
การนำคอมพิวเตอร์มาใช้
ในการศึกษาและงาน
อาชีพ 
2.ศึกษาแนวทางการประยกุต์
คอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อการ
ศึกษา และงานอาชีพ 
3.อธิบายถึงผลกระทบ
ของคอมพิวเตอร์ที่มีต่อ
การเรียนการสอนและงาน
อาชพี

- สาเหตุ บทบาท และแนว
โน้มการนำคอมพิวเตอร์มาใช้
ในการศึกษาและงานอาชีพ 
- แนวทางการประยุกต์คอม
พิวเตอร์มาใช้เพื่อการศึกษา 
และงานอาชีพ 
- ผลกระทบของคอมพิวเตอร์
ที่มีต่อการเรียนการสอนและ
งานอาชีพ

2 10 -แบบทด
สอบ 
-แผนผัง 
ความคิด

2 การออกแบบและ
พัฒนา

4.อธิบายการออกแบบ
และพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนและงานอาชีพ
ด้วยคอมพิวเตอร์

- การออกแบบและพัฒนาสื่อ
การเรยีนการสอนและงาน
อาชีพด้วยคอมพิวเตอร์

2 10 -ใบงาน

3 โปรแกรมพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอน
และงานอาชีพ1

5.สร้างสื่อการเรียนการ
สอนด้วยโปรแกรม Flip 
Album

-การสร้างสื่อการเรียนการ
สอนด้วยโปรแกรม Flip 
Album

7 20 -ปฏิบัติ 
-หนังสือ 
e-book

4 โปรแกรมพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอน
และงานอาชีพ2

6.สร้างสื่อการเรียนการ
สอนและงานอาชีพจาก
โปรแกรมประยุกต์เอกสาร 
7.สร้างสื่อการเรียนการ
สอนและงานอาชีพจาก
โปรแกรมประยกุตต์ารางงาน 
8.สร้างสื่อการเรียนการ
สอนและงานอาชีพจาก
โปรแกรมประยกุตน์ำเสนอ 
9.แสดงความคิดเห็น   
วิพากษ์ วิจารณ์ งานด้วย
ทัศนคติที่ดี

- การสร้างสื่อการเรียนการ
สอนและงานอาชีพจากโปร
แกรมประยุกต์เอกสาร 
- การสร้างสื่อการเรียนการ
สอนและงานอาชีพจากโปร
แกรมประยุกต์ตารางงาน 
- การสร้างสื่อการเรียนการ
สอนและงานอาชีพจากโปร
แกรมประยุกต์นำเสนอ 
- การแสดงความคิดเห็น 
วิพากษ์ วิจารณ์ งานด้วย
ทัศนคติที่ดี 

8 30 -ปฏิบัติ 
-ผลงาน 
สร้างสรรค์
จากโปร
แกรม

รวมระหว่างภาคเรียน 19 70

สอบปลายภาค 1 30 สอบ 
ปลายภาค

รวมทั้งสิ้นตลอดภาคเรียน 20 100
โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
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โครงสร้างรายวิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  รหัสวิชา ว ๒๒๒๐๑ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๒  ภาคเรียนที่ ๑         เวลา ๒๐ ชั่วโมง

ที่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้

สาระการเรยีนรู้ สาระการเรียนรู้
เวลา 

(ชัว่โมง)

นำ้หนกั
คะแนน 
(100)

ชิน้งาน/ 
ภาระงาน/
การประเมนิ
ผลรวบยอด

1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยว
กับมัลติมีเดีย

1.อธบิายความหมายงาน  
มัลติมีเดีย 
2.เขา้ใจประเภทโปรแกรม
ประยุกต์งานด้าน
มัลติมีเดีย  
6.อธิบายหลักการสร้าง
งานแอนิเมชั่น

- ความหมายงานมัลติมีเดีย 
- ประเภทโปรแกรมประยุกต์
งานด้านมัลติมีเดีย  
- หลกัการสรา้งงานแอนเิมชัน่

2 5 -แบบทด
สอบ 
-แผนผัง 
ความคิด

2 เริ่มต้นใช้งาน 
Macromedia 
Flash

3.บอกหนา้ทีข่องสว่น
ประกอบโปรแกรม 
Macromedia Flash 
4.เรียกใช้งานคำสั่งพื้น
ฐานของโปรแกรม  
Macromedia Flash

- หน้าที่ของส่วนประกอบ
โปรแกรม Macromedia 
Flash 
- คำสั่งพื้นฐานของโปรแกรม  
Macromedia Flash

4 15 -รูปส่วน
ประกอบ
โปรแกรม

3 วาดภาพกราฟิก 5.วาดภาพกราฟิกด้วย
โปรแกรม Macromedia 
Flash

- การวาดภาพกราฟิกด้วย
โปรแกรม Macromedia 
Flash

5 20 -ปฏิบัติ 
-ใบงาน

4 แอนิเมขั่น 7.สร้างงานแอนิเมชั่นด้วย
โปรแกรม  Macromedia 
Flash 
8.มีเจตคติที่ดีต่อรายวิชา
และงานที่สร้าง

- การสร้างงานแอนิเมชั่น
ด้วยโปรแกรม  
Macromedia Flash 
- มีเจตคติที่ดีต่อรายวิชาและ
งานที่สร้าง

8 30 -ปฏิบัติ 
-ใบงาน 
-ผลงานนัก
เรียน

รวมระหว่างภาคเรียน 19 70

สอบปลายภาค 1 30 สอบ 
ปลายภาค

รวมทั้งสิ้นตลอดภาคเรียน 20 100

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
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โครงสร้างรายวิชาออกแบบเว็บไซต ์ รหัสวิชา ว ๒๒๒๐๒ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๒  ภาคเรียนที่ ๒         เวลา ๒๐ ชั่วโมง

ที่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้

สาระการเรยีนรู้ สาระการเรียนรู้
เวลา 

(ชัว่โมง)

นำ้หนกั
คะแนน 
(100)

ชิน้งาน/ 
ภาระงาน/
การประเมนิ
ผลรวบยอด

1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยว
กับเว็บไซต์

1.เข้าใจกระบวนการและ
โครงสร้างการทำงาน  
ของเว็ปไซต์เบื้องต้น

- กระบวนการและโครงสร้าง
การทำงานของเว็ปไซต์เบื้อง
ต้น

1 5 -แผนผัง 
ความคิด 
-รายงาน

2 เรียนรู้ภาษา HTML 
เบื้องต้น

2.เข้าใจโครงสร้างของ
ภาษา HTML 
3.เข้าใจคำสั่งภาษา 
HTML 
4.เขียนเว็บเพจด้วยภาษา 
HTML พื้นฐาน

- โครงสร้างของภาษา 
HTML 
- คำสั่งภาษา HTML 
- การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา 
HTML พื้นฐาน

3 10 -รายงาน 
-แบบ
ฝึกหัด

3 โปรแกรมสำเร็จรูป
เพื่อสร้างเว็บเพจ

5.ใช้งานโปรแกรม
สำเร็จรูปเพื่อการสร้าง
และพัฒนาเว็ปไซต์ 
(Dreamweaver CS3) 
6.บอกส่วนประกอบของ
โปรแกรม 
Dreamweaver CS3 
7.แทรก ตกแต่งและจัด
รูปแบบข้อความ รูปภาพ
และภาพเคลื่อนไหว

- โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อกา
รสร้างและพัฒนาเว็ปไซต์ 
(Dreamweaver CS3) 
- ส่วนประกอบของโปรแกรม 
Dreamweaver CS3 
- การจัดการเว็บเพจ สร้าง
ข้อความ รูปภาพและภาพ
เคลื่อนไหว

2 15 -ใบงาน 
-รูปส่วน
ประกอบ
โปรแกรม

4 กราฟิกเพื่อการ
ตกแต่งเว็บเพจ

8.อธิบายหลักการพื้นฐาน
กราฟิกเพื่อการตกแตง่เวบ็เพจ 
9.สร้างงานกราฟิกเพื่อ
การตกแต่งเว็บเพจ

- หลักการพื้นฐานกราฟิก
เพื่อการตกแต่งเว็บเพจ 
- กราฟกิเพือ่การตกแตง่
เวบ็เพจ

3 10 -รายงาน 
-แบบทด
สอบ

5 ออกแบบและสร้าง
เว็ปไซต์

10.สร้างและนำเสนอเว็บ
เพจที่ชอบด้วยคุณธรรม
และจริยธรรม

- การสร้างและนำเสนอเว็บ
เพจที่ชอบด้วยคุณธรรมและ
จริยธรรม

10 30 -ปฏิบัติ 
-เว็บเพจ
เรื่องที่นัก
เรียนสนใจ

รวมระหว่างภาคเรียน 19 70

สอบปลายภาค 1 30 สอบ 
ปลายภาค

รวมทั้งสิ้นตลอดภาคเรียน 20 100

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
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ส่วนที่ ๕ 
การจัดการเรียนรู้ 
การวัดประเมินผล 

โรงเรียนไผ่งามวิทยา โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
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๑. หลักการจัดการเรียนรู้ 
 การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะสำคัญ และคุณ
ลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยึดหลักว่า ผู้เรียนมีความ
สำคัญที่สุด เชื่อว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  ยึดประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรียน กระบวนการจัด
การเรยีนรูต้อ้งสง่เสรมิใหผู้เ้รยีน สามารถพฒันาตามธรรมชาตแิละเตม็ตามศกัยภาพ คำนงึถงึความแตกตา่ ระหวา่งบุคคล
และพัฒนาการทางสมองเน้น ให้ความสำคัญทั้งความรู้ และคุณธรรม  

๒. กระบวนการเรียนรู ้
 การจดัการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำคญั ผู้ เรยีนจะตอ้งอาศยักระบวนการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย เปน็เครือ่งมอื
ที่จะนำพาตนเองไปสู่เป้าหมายของหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้เรียน อาทิ กระบวนการเรียนรู้
แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู ้กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์
และแก้ปัญหา กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระบวนการปฏิบัติ ลงมือทำจริง  กระบวนการจัดการ 
กระบวนการวิจัย กระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัยกระบวนการเหล่านี้
เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนควรได้รับการฝึกฝน พัฒนา เพราะจะสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ได้ดี  บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร ดังนั้น ผู้สอน จึงจำเป็นต้องศึกษาทำความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ 
เพื่อให้สามารถเลือกใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.  การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
 ผูส้อนตอ้งศกึษาหลกัสตูรสถานศกึษาใหเ้ขา้ใจถงึมาตรฐานการเรยีนรู ้ ตวัชีว้ดั  สมรรถนะสำคญัของผูเ้รยีน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน  แล้วจึงพิจารณาออกแบบการจัดการเรียนรู้
โดยเลือกใช้วิธีสอนและเทคนิคการสอน  สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด   

๔. บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน 
 การจดัการเรยีนรูเ้พือ่ใหผู้เ้รยีนมคีณุภาพตามเปา้หมายของหลกัสตูร ทัง้ผูส้อนและผูเ้รยีนควรมบีทบาท ดงันี ้
 ๔.๑ บทบาทของผู้สอน 
  ๑)  ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  แล้วนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู ้
ที่ท้าทายความสามารถของผู้เรียน 
  ๒)  กำหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ด้านความรู้และทักษะกระบวนการ  
ที่เป็นความคิดรวบยอด หลักการ และความสัมพันธ์ รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  ๓)  ออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสมอง เพื่อนำผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย  
  ๔)  จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้  และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้  
  ๕)  จดัเตรยีมและเลอืกใชส้ือ่ใหเ้หมาะสมกบักจิกรรม นำภมูปิั ญญาทอ้งถิน่ เทคโนโลยทีีเ่หมาะสม
มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
  ๖) ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชา
และระดับพัฒนาการของผู้เรียน  
 ๗) วิเคราะห์ผลการประเมินมาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนของตนเอง 
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 ๔.๒  บทบาทของผู้เรียน 
  ๑)  กำหนดเป้าหมาย วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง 
  ๒)  เสาะแสวงหาความรู ้เขา้ถงึแหลง่การเรยีนรู ้ วเิคราะห ์สงัเคราะหข์อ้ความรู ้ตัง้คำถาม คดิหาคำตอบ
หรอืหาแนวทางแกป้ญัหาดว้ยวธิกีารตา่งๆ   
  ๓)  ลงมอืปฏบิตัจิรงิ  สรปุสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูด้ว้ยตนเอง และนำความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณต์า่งๆ  
  ๔)  มีปฏิสัมพันธ ์ทำงาน ทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มและครู  
  ๕) ประเมนิและพฒันากระบวนการเรยีนรูข้องตนเองอยา่งตอ่เนือ่ง 

สื่อการเรียนรู้ 
 สื่อการเรียนรู้เป็นเครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู้  ให้ผู้เรียนเข้าถึงความรู้ ทักษะ
กระบวนการ และคณุลกัษณะตามมาตรฐานของหลกัสตูรไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ สือ่การเรยีนรูม้หีลากหลายประเภท 
ทั้งสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ ์สื่อเทคโนโลยี และเครือข่าย การเรียนรู้ต่างๆ ที่มีในท้องถิ่น การเลือกใช้สื่อควรเลือก
ให้มีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ และลีลาการเรียนรู้ ที่หลากหลายของผู้เรียน  การจัดหาสื่อการเรียนรู ้    
ผู้เรียนและผู้สอนสามารถจัดทำและพัฒนาขึ้นเอง หรือปรับปรุงเลือกใช้อย่างมีคุณภาพจากสื่อต่างๆ ที่มีอยู่รอบตัว
เพื่อนำมาใช้ประกอบในการจัดการเรียนรู้ที่สามารถส่งเสริมและสื่อสารให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยสถานศึกษา
ควรจัดให้มีอย่างพอเพียง เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง  สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา    
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรดำเนินการดังนี้   
 ๑. จัดให้มีแหล่งการเรียนรู ้ ศูนย์สื่อการเรียนรู้ ระบบสารสนเทศการเรียนรู ้ และเครือข่ายการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน เพื่อการศึกษาค้นคว้าและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู ้
ระหว่างสถานศึกษา ท้องถิ่น ชุมชน สังคมโลก 
 ๒. จัดทำและจัดหาสื่อการเรียนรู้สำหรับการศึกษาค้นคว้าของผู้เรียน เสริมความรู้ให้ผู้สอน รวมทั้งจัดหา
สิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ 
 ๓. เลอืกและใชส้ือ่การเรยีนรูท้ีม่คีณุภาพ มี ความเหมาะสม มี ความหลากหลาย สอดคลอ้ง กั บวธิกีารเรยีนรู ้
ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
 ๔. ประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรู้ที่เลือกใช้อย่างเป็นระบบ   
 ๕. ศึกษาค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ๖. จัดให้มีการกำกับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเกี่ยวกับสื่อและการใช้สื่อ  
 การเรียนรู้เป็นระยะๆ และสม่ำเสมอในการจัดทำ การเลือกใช้ และการประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้ที่ใช้
ในสถานศกึษา ควรคำนงึถงึหลกัการสำคญัของสือ่การเรยีนรู ้ เชน่ ความสอดคลอ้งกบัหลกัสตูร วตัถปุระสงคก์ารเรยีนรู ้
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  การจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียน เนื้อหามีความถูกต้องและทันสมัย ไม่กระทบ
ความมั่นคงของชาติ ไม่ขัดต่อศีลธรรม มีการใช้ภาษาที่ถูกต้อง รูปแบบการนำเสนอที่เข้าใจง่าย และน่าสนใจ   

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนหลักการพื้นฐานสองประการ คื อ การประเมินเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้ประสบผลสำเร็จนั้น        
ผู้เรียนจะตอ้งไดร้บัการพฒันาและประเมนิตามตวัชีว้ดัเพือ่ใหบ้รรลตุามมาตรฐานการเรยีนรู ้ สะทอ้นสมรรถนะสำคญั 
และคณุลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีนซึง่เปน็เปา้หมายหลกัในการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูใ้นทกุระดบัไมว่า่
จะเป็นระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาต ิการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ       
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ความก้าวหน้า และความสำเร็จทางการเรียนของผู้เรียน  ตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ ได้แก่ ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ  มีรายละเอียด ดังนี้ 
 ๑.  การประเมินระดับชั้นเรียน  เป็ นการวัดและประเมินผลที่อยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู ้  ผู้สอน
ดำเนินการเป็นปกติและสม่ำเสมอ ในการจัดการเรียนการสอน ใช้เทคนิคการประเมินอย่างหลากหลาย เช่น    
การซักถาม การสังเกต การตรวจการบ้าน การประเมินโครงงาน การประเมินชิ้นงาน/ ภาระงาน  แฟ้มสะสมงาน 
การใช้แบบทดสอบ ฯลฯ โดยผู้สอนเป็นผู้ประเมินเองหรือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนประเมินตนเอง เพื่อนประเมินเพื่อน 
ผู้ปกครองร่วมประเมิน ในกรณีที่ไม่ผ่านตัวชี้วัดให้มีการสอนซ่อมเสริม  
      การประเมินระดับชั้นเรียนเป็นการตรวจสอบว่า ผู้เรียนมีพัฒนาการความก้าวหน้าในการเรียนรู้     
อันเปน็ผลมาจากการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนหรอืไม ่ และมากนอ้ยเพยีงใด มสีิ่ งทีจ่ะตอ้งไดร้บัการพฒันาปรบัปรงุและ
ส่งเสริมในด้านใด นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลให้ผู้สอนใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนของตนด้วย ทั้งนี้โดยสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
 ๒.  การประเมินระดับสถานศึกษา  เป็นการประเมินที่สถานศึกษาดำเนินการเพื่อตัดสินผล การเรียนของ
ผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะ อันพึงประสงค ์ และ    
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  นอกจากนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ของสถานศึกษา ว่าส่งผลต่อการเรียนรู้
ของผูเ้รยีนตามเปา้หมายหรอืไม ่ ผูเ้รยีนมจีดุพฒันาในดา้นใด รวมทัง้สามารถนำผลการเรยีนของผูเ้รยีนในสถานศกึษา
เปรยีบเทยีบกบัเกณฑร์ะดบัชาต ิ ผลการประเมนิระดบัสถานศกึษาจะเปน็ขอ้มลูและสารสนเทศเพือ่การปรบัปรงุนโยบาย 
หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการรายงานผลการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้ปกครองและชุมชน   
 ๓.  การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถดำเนินการโดยประเมินคุณภาพผล
สัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานที่จัดทำและดำเนินการโดยเขตพื้นที่การศึกษา หรือด้วยความร่วมมือกับ
หน่วยงานต้นสังกัด ในการดำเนินการจัดสอบ นอกจากนี้ยังได้จากการตรวจสอบทบทวนข้อมูลจากการประเมิน
ระดับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
 ๔.  การประเมินระดับชาติ เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติตามมาตรฐานการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนที่เรียน ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้ารับการประเมิน ผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาใน
ระดบัตา่ง ๆ เพื่ อนำไปใชใ้นการวางแผนยกระดบัคณุภาพการจดัการศกึษา ตลอดจนเปน็ขอ้มลูสนบัสนนุการตดัสนิใจ
ในระดับนโยบายของประเทศ 
 ข้อมูลการประเมินในระดับต่างๆ ข้างต้น เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการตรวจสอบทบทวนพัฒนาคุณ
ภาพผู้เรียน ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่จะต้องจัดระบบดูแลช่วยเหลือ ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม
สนับสนุนเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคลที่จำแนกตามสภาพ
ปัญหาและความต้องการ ได้แก่ กลุ่มผู้เรียนทั่วไป กลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ กลุ่มผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์  
ทางการเรียนต่ำ กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาด้านวินัยและพฤติกรรม กลุ่มผู้เรียนที่ปฏิเสธโรงเรียน กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหา
ทางเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มพิการทางร่างกายและสติปัญญา เป็นต้น ข้อมูลจากการประเมินจึงเป็นหัวใจของ
สถานศกึษาในการดำเนนิการชว่ยเหลอืผูเ้รยีนไดท้นัทว่งท ีปดิโอกาสใหผู้เ้รยีนไดร้บัการพฒันาและประสบความสำเรจ็ในการเรยีน 
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 สถานศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษา จะต้องจัดทำระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการ
เรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เป็นข้อกำหนดของหลักสูตร     
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติร่วมกัน  

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน 
 การตัดสินผลการเรียน 
       ในการตัดสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น ผู้สอนต้องคำนึงถึงการพัฒนานักเรียนแต่ละคนเป็นหลัก และต้อง
เก็บข้อมูลของนักเรียนทุกด้านอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องในแต่ละภาคเรียน  มีเกณฑ์ดังนี้ 
            (๑) ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด 
  (๒) ผูเ้รยีนตอ้งไดร้บัการประเมนิทกุตวัชีว้ดั และผา่นเกณฑไ์มน่อ้ยกวา่รอ้ยละ ๘๐ ของจำนวนตวัชีว้ดั 
  (๓) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา    
  (๔) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดใน
การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์ (Scientific  Process) 
 เป็นกระบวนการในการศึกษาหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนหลัก  คือ การตั้ง
คำถามหรอืกำหนดปญัหา  การสรา้งสมมตฐิานหรอืการคาดการณค์ำตอบ   การออกแบบวธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู  
การวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล  การลงข้อสรุป  และการสื่อสารการแก้ปัญหา  (Problem  Solving) 
 เปน็การหาคำตอบของปญัหาทีย่งัไมรู่ว้ธิกีารมากอ่น  ทั้ งปญัหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัเนือ้หาในวทิยาศาสตรโ์ดยตรง  
และปัญหาในชีวิตประจำวัน  โดยใช้เทคนิค  วิธีการหรือกลยุทธ์ต่างๆ   
การวิเคราะห์  (Analyzing) เป็นระดับของผลการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถแยกแยะข้อมูลหรือข้อสนเทศ  เพื่อเชื่อม
โยงความสัมพันธ์  

การสังเกต  (Observation) 
 เป็นวธิกีารหาขอ้มลูโดยตรงโดยใชป้ระสาทสมัผสัทัง้หา้  ไดแ้ก ่ การด ู การดม  การฟงั  การชมิ  และการสมัผสั 

การสืบค้นข้อมูล  (Search) 
 เปน็การหาขอ้มลูหรอืขอ้สนเทศทีม่ผีูร้วบรวมไวแ้ลว้จากแหลง่ตา่ง ๆ เชน่ ห้ องสมดุ  เครอืขา่ย  อิ นเทอรเ์นต็  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เป็นต้น 

การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร ์ (Scientific  Inquiry) 
 เปน็การหาความรูท้างวทิยาศาสตร ์  โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตรห์รอืวธิกีารอืน่ ๆ เช่ น  การสำรวจ  
การสังเกต  การวัด  การจำแนกประเภท  การทดลอง  การสร้างแบบจำลอง  การสืบค้นข้อมูล เป็นต้น 
การสำรวจ  (Exploration) เป็นการหาข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ  โดยใช้วิธีการและเทคนิคต่าง ๆ เช่น  การสังเกต               
การสัมภาษณ์  การเก็บตัวอย่าง  เพื่อนำมาวิเคราะห์  จำแนก  หรือหาความสัมพันธ์ 
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การสำรวจตรวจสอบ  (Scientific  Investigation) 
 เปน็วธิกีารหาความรูท้างวทิยาศาสตร ์ โดยผา่นการรวบรวมขอ้มลู  ใชค้วามคดิทีม่เีหตผุลในการตัง้สมมตฐิาน  
อธิบายและแปลความหมายขอ้มลู  การสำรวจตรวจสอบทำไดห้ลายวธิ ี เชน่  การสงัเกต  การสำรวจ  การทดลอง  เปน็ตน้ 

ความเข้าใจ  (Understanding) 
 เปน็ระดบัของผลการเรยีนรูท้ีผู่เ้รยีนสามารถอธบิาย  เปรยีบเทยีบ  แยกประเภท  ยกตวัอยา่ง  เขยีนแผนภาพ  
เลือก ระบุ  เลือกใช้เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ  

จิตวิทยาศาสตร์  (Scientific  mind / Scientific  attitudes) 
 เปน็คณุลกัษณะหรอืลกัษณะนสิยัของบคุคลทีเ่กดิขึน้จากการศกึษาหาความรูโ้ดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร ์
จิตวิทยาศาสตร ์ ประกอบดว้ยคณุลกัษณะตา่ง ๆ   ไดแ้ก ่ ความสนใจใฝรู่ ้ ความมุง่มัน่  อดทน  รอบคอบ  ความรบัผดิชอบ  
ความซือ่สตัย ์  ประหยดั  การร่วมแสดงความคดิเหน็และยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ืน่  ความมเีหตผุล  การทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค ์

เจตคติต่อวิทยาศาสตร ์ (Attitudes  Toward  Sciences) 
 เปน็ความรูส้กึของบคุคลตอ่วทิยาศาสตร ์ ซึง่เปน็ผลจากการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรโ์ดยผา่นกจิกรรมทีห่ลากหลาย  
ความรู้สึกดังกล่าว เช่น ความสนใจ  ความชอบ  การเห็นความสำคัญและคุณค่า 
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ภาคผนวก 
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คำอภิธานศัพท์ 
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ที่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย
1 กำหนดปัญหา define problem ระบุคำถาม ประเด็นหรือ สถานการณ์ที่เป็น 

ข้อสงสัย เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาหรือ 
อภิปรายร่วมกัน

2 แก้ปัญหา solve problem หาคำตอบของปัญหาที่ยังไม่รู้ วิธีการมาก่อน 
ทั้งปัญหาที่ เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ โดยตรง
และปัญหาในชีวิต ประจำวันโดยใช้เทคนิคและ 
วิธีการต่าง ๆ

3 เขียนแผนผัง/วาดภาพ construct diagram/ 
illustrate

นำเสนอข้อมูลหรือผลการสำรวจ ตรวจสอบ
ด้วยแผนผัง กราฟ หรือภาพวาด

4 คาดคะเน predict คาดการณ์ผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยอาศัย
ข้อมูลที่สังเกตได้ และประสบการณ์ที่มี

5 คำนวณ calculate หาผลลัพธ์จากข้อมูล โดยใช้ หลักการ ทฤษฎี
หรือวิธีการทาง คณิตศาสตร์

6 จำแนก classify จัดกลุ่มของสิ่งต่าง ๆ โดยอาศัย ลักษณะที่ 
เหมือนกันเป็นเกณฑ์

7 ตั้งคำถาม ask question พูดหรือเขียนประโยค หรือวลี เพื่อให้ได้มาซึ่ง
การค้นหา คำตอบที่ต้องการ

8 ทดลอง conduct/experiment ปฏิบัติการเพื่อหาคำตอบ ของคำถาม หรือ
ปัญหาในการ ทดลอง โดยตั้งสมมติฐานเพื่อ 
เป็นแนวทางในการกำหนด ตัวแปรและ
วางแผนดำเนินการ เพื่อตรวจสอบสมมติฐาน

9 นำเสนอ present แสดงข้อมูล เรื่องราว หรือ ความคิด เพื่อให้ 
ผู้อื่นรับรู้ หรือพิจารณา

10 บรรยาย describe ให้รายละเอียดของเหตุการณ์ หรือปรากฏ 
การณ์ที่เกิดขึ้นให้ ผู้อื่นได้รับรู้ด้วยการบอก 
หรือเขียน

11 บอก Tell ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่ผู้อื่น ด้วยการพูด หรือ
เขียน

12 บันทึก Record เขียนข้อมูลที่ได้จากการสังเกต เพื่อช่วยจำ หรือ
เพื่อเป็นหลักฐาน

13 เปรียบเทียบ Compare บอกความเหมือน และ/หรือ ความแตกต่าง 
ของสิ่งที่ เทียบเคียงกัน

14 แปลความหมาย Interpret แสดงความหมายของข้อมูล จากหลักฐานที่
ปรากฏ เพื่อลงข้อสรุป
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15 ยกตัวอย่าง give examples ให้ข้อมูลเหตุการณ์หรือสถานการณ์ เพื่อ 
แสดงความเข้าใจในสิ่งที่ได ้เรียนรู้

16 ระบุ identify ชี้บอกสิ่งต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูล ประกอบอย่าง
เพียงพอ

17 เลือกใช้ select พิจารณา และตดัสนิใจนำวสัด ุสิง่ของ อปุกรณ์
หรือวิธีการ มาใช้ได้อย่างเหมาะสม

18 วัด measure หาขนาด หรือปริมาณ ของ สิ่งต่าง ๆ โดยใช้
เครื่องมือ ที่เหมาะสม

19 วิเคราะห์ analyze แยกแยะ จัดระบบ เปรียบเทียบ จัดลำดับ   
จัดจำแนก หรือ เชื่อมโยงข้อมูล

20 สร้างแบบจำลอง construct model นำเสนอแนวคิด หรือเหตุการณ์ ในรูปของแผน
ภาพ ชิ้นงาน สมการ ข้อความ คำพูดและ/ 
หรือใช้แบบจำลองเพื่ออธิบาย ความคิด วัตถุ 
หรือเหตุการณ์ ต่าง ๆ

21 สังเกต Observe หาข้อมูลด้วยการใช้ประสาท สัมผัสทั้งห้า     
ที่เหมาะสมตาม ข้อเท็จจริงที่ปรากฏ โดยไม่ใช้ 
ประสบการณ์เดิมของผู้สังเกต

22 สำรวจ explore หาข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ โดยใช้วีธีการและ
เทคนคิที ่เหมาะสม เพือ่นำขอ้มลูมาใช ้ตามวตัถปุระสงค์
ที่กำหนดไว้

23 สืบค้นข้อมูล search หาข้อมูล หรือข้อสนเทศที่มี ผู้รวบรวมไว้แล้ว
จากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์

24 สื่อสาร communicate นำเสนอ และแลกเปลี่ยน ความคิด ข้อมูล หรือ
ผลจากการ สำรวจตรวจสอบ ด้วยวิธี  
ที่เหมาะสม

25 อธิบาย explain กล่าวถึงเรื่องราวต่าง ๆ อย่างมี เหตุผล และมี
ข้อมูล หรือ ประจักษ์พยานอ้างอิง

26 อภิปราย discuss แสดงความคิดเห็นต่อประเด็น หรือคำถาม
อยา่งมเีหตผุล โดยอาศยัความรูแ้ละประสบการณ ์
ของผู้อภิปรายและข้อมูล ประกอบ

27 ออกแบบการทดลอง design experiment กำหนด และวางแผนวธิกีาร ทดลองใหส้อดคลอ้งกบั 
สมมติฐานและตัวแปรต่าง ๆ รวมทั้งการบันทึก
ข้อมูล
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คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดกลุ่มสาระเทคโนโลยี 

ที่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย

1 การใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่น 
โดยชอบธรรม 

fair use การนำสื่อ หรือข้อมูลที่เป็น ลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
ไปใช้โดยชอบ ด้วยกฎหมาย ภายใต้เงื่อนไข 
บางประการ เช่น ๑) นำไปใช้ในการศึกษา หรือ 
การค้า ๒) งานนั้นเป็นงานวิชาการ หรือ บันเทิง 
๓) คดัลอกเพยีงสว่นนอ้ย หรอื คดัลอกจำนวนมาก 
๔) ทำให้เจ้าของเสียผลประโยชน์ ทางการเงิน 
มากน้อยเพียงใด

2 การตรวจและแก้ไข  
ข้อผิดพลาด 

debugging กระบวนการในการคน้หา ขอ้ผดิพลาดของโปรแกรม 
เพื่อแก้ไขให้ทำงานได้ถูกต้อง

3 การประมวลผลข้อมูล data processing การดำเนินการต่าง ๆ กับข้อมูล เพื่อให้ได้ผล
ลัพธ์ที่มีความหมาย และมีประโยชน์ต่อการนำ 
ไปใช้งานมากยิ่งขึ้น

4 การรวบรวมข้อมูล data collection กระบวนการในการรวบรวม ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
จากแหล่ง ข้อมูลต่าง ๆ

5 ข้อมูลปฐมภูมิ primary data ข้อมูลที่รวบรวมโดยตรง จากแหล่งข้อมูลขั้นต้น 
โดยอาจ ใชว้ธิกีารสงัเกต การทดลอง การสำรวจ 
การสัมภาษณ์

6 เทคโนโลยี technology สิ่งที่มนุษย์สร้างหรือพัฒนาขึ้น ซึ่งอาจเป็นได้ทั้ง
ชิ้นงาน หรือ วิธีการ เพื่อใช้แก้ปัญหาสนอง 
ความต้องการ หรือเพิ่ม ความสามารถในการ
ทำงาน ของมนุษย์

7 แนวคิดเชิงคำนวณ computational 
thinking 

กระบวนการในการแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์
อย่างมีเหตุผล เป็นขั้นตอน เพื่อหาวิธีการ แก้
ปัญหาในรูปแบบที่สามารถ นำไปประมวลผลได้

8 แนวคิดเชิงนามธรรม abstraction การ พิจารณารายละเอียดที่สำคัญ ของปัญหา  
แยกแยะสาระสำคัญ ออกจากส่วนที่ไม่สำคัญ
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9 ระบบทางเทคโนโลยี technological system กลุ่มของส่วนต่าง ๆ ตั้งแต่ สองส่วนขึ้นไป 
ประกอบเข้า ด้วยกัน และทำงานร่วมกัน เพื่อ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยในการทำงานของ
ระบบ ทางเทคโนโลยีจะประกอบไปด้วย  
ตัวป้อน (input) กระบวนการ (process) 
และผลผลิต (output) ที่สัมพันธ์กัน  
นอกจากนี้ระบบทางเทคโนโลยี อาจมีข้อมูล
ย้อนกลับ (feedback) เพื่อใช้ปรับปรุง  
การทำงานได้ตามวัตถุประสงค์

10 เหตุผลเชิงตรรกะ logical reasoning การใช้เหตุผล กฎ กฎเกณฑ ์หรือเงื่อนไขที ่
เกี่ยวข้อง เพื่อ แก้ปัญหาได้ครอบคลุมทุกกรณี

11 เหตุผลวิบัติ logical fallacy การใช้เหตุผลที่ผิดพลาดไม่อยู่บน พื้นฐานของ
ความจริง ไม่มีน้ำหนัก สมเหตุสมผลมาสนับ
สนุน หรือ ชี้นำข้อสรุปที่ผิดให้ดูน่าเชื่อถือ

12 อัตลักษณ์ Identity ลักษณะเฉพาะหรือข้อมูลสำคัญ ที่บ่งบอกถึง 
ความเป็นตัวตนของ บุคคลหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้ใบหน้า ลายนิ้วมือ

13 อัลกอริทึม algorithm ขั้นตอนในการแก้ปัญหาหรือ การทำงาน  
โดยมีลำดับของ คำสั่งหรือวิธีการที่ชัดเจน  
ที่คอมพิวเตอร์สามารถปฏิบัติ ตามได้

14 แอปพลิเคชัน software application ซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่ทำงาน บนคอมพิวเตอร์
สมารต์โฟน แทบ็เลต็ หรอือปุกรณเ์ทคโนโลย ีอืน่ ๆ
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