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คำนำ


 
 กระทรวงศึกษาธิการ โดยสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ไดดำเนนิการจดัทำมาตรฐานการเรยีนรูและตวัชีว้ดั กลุมสาระการเรยีนรูคณติศาสตรและวทิยาศาสตร 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดดำเนินการจัดทำ
สาระภมูศิาสตร ในกลุมสาระการเรยีนรูสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐)  
ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช ๒๕๕๑ พรอมทัง้จดัทำสาระการเรยีนรูแกนกลาง
ของกลุมสาระการเรียนรูและสาระดังกลาวในแตละระดับชั้น เพื่อใหเขตพื้นที่การศึกษา หนวยงาน
ระดับทองถิ่น และสถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดนำไปใชเป็นกรอบและทิศทาง 
ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดการเรียนการสอน โดยจัดทำเป็น ๓ เลม ดังนี้ 
 ๑. ตวัชีว้ดัและสาระการเรยีนรูแกนกลาง กลุมสาระการเรยีนรูคณติศาสตร (ฉบบัปรบัปรงุ 
พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 ๒. ตวัชีว้ดัและสาระการเรยีนรูแกนกลาง กลุมสาระการเรยีนรูวทิยาศาสตร (ฉบบัปรบัปรงุ 
พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 ๓. ตวัชีว้ดัและสาระการเรยีนรูแกนกลาง สาระภมูศิาสตร (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐) 
กลุมสาระการเรยีนรูสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ และแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 สำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ขอขอบคณุผูทีม่สีวนรวมจากทกุหนวยงาน
และทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ทั้งในและนอกกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งชวยในการจัดทำเอกสารดังกลาว 
ใหมคีวามสมบรูณและเหมาะสมสำหรบัการจดัการเรยีนการสอนในแตละระดบัชัน้ สามารถพฒันาผูเรยีน
ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดที่กำหนด 
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บทนำ

 ตวัชีว้ดัและสาระการเรยีนรูแกนกลาง กลุมสาระการเรยีนรูวทิยาศาสตร (ฉบบัปรบัปรงุ 
พ.ศ. ๒๕๖๐)ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ นี้ ไดกำหนดสาระ
การเรียนรูออกเป็น ๔ สาระ ไดแก สาระที่ ๑ วิทยาศาสตรชีวภาพ สาระที่ ๒ วิทยาศาสตรกายภาพ 
สาระที่ ๓ วิทยาศาสตรโลก และอวกาศ และสาระที่ ๔ เทคโนโลยี มีสาระเพิ่มเติม ๔ สาระ ไดแก  
สาระชวีวทิยา สาระเคม ีสาระฟสิกิส และสาระโลก ดาราศาสตร และอวกาศ ซึง่องคประกอบของหลกัสตูร  
ทั้งในดานของเนื้อหา การจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลการเรียนรูนั้น  
มีความสำคัญอยางยิ่งในการวางรากฐานการเรียนรูวิทยาศาสตรของผูเรียนในแตละระดับชั้น ใหมี 
ความตอเนื่องเชื่อมโยงกัน ตั้งแตชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สำหรับกลุมสาระ 
การเรียนรูวิทยาศาสตรไดกำหนดตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง ที่ผูเรียนจำเป็นตองเรียน 
เป็นพื้นฐาน เพื่อใหสามารถนำความรูนี้ไปใชในการดำรงชีวิตหรือศึกษาตอในวิชาชีพที่ตองใช
วทิยาศาสตรได โดยจดัเรยีงลำดบัความยากงายของเนือ้หาแตละสาระในแตละระดบัชัน้ใหมกีารเชือ่มโยง
ความรูกับกระบวนการเรียนรู และการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาความคิด  
ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสรางสรรค คิดวิเคราะหวิจารณ มีทักษะที่สำคัญทั้งทักษะ 
กระบวนการทางวิทยาศาสตรและทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ในการคนควาและสรางองคความรู 
ดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรู สามารถแกปัญหาอยางเป็นระบบ สามารถตัดสินใจ โดยใชขอมูล
หลากหลายและประจักษพยานที่ตรวจสอบได  
 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ตระหนักถึงความสำคัญ
ของการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรที่มุงหวังใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอผูเรียนมากที่สุด จึงไดจัดทำตัวชี้วัด
และสาระการเรียนรูแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ขึ้น เพื่อใหสถานศึกษา ครูผูสอน 
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ตลอดจนหนวยงานตาง ๆ ไดใชเป็นแนวทางในการพัฒนาหนังสือเรียน คูมือครู สื่อประกอบการเรียน
การสอน ตลอดจนการวัดและประเมินผล โดยตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง กลุมสาระ 
การเรียนรูวิทยาศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่จัดทำขึ้นนี้ไดปรับปรุงเพื่อใหมีความสอดคลองและเชื่อมโยงกันภายในสาระ
การเรียนรูเดียวกัน และระหวางสาระการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ตลอดจน 
การเชื่อมโยงเนื้อหาความรูทางวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตรดวย นอกจากนี้ยังไดปรับปรุงเพื่อใหมี
ความทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลง และความเจริญกาวหนาของวิทยาการตาง ๆ และทัดเทียมกับ
นานาชาติ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สรุปเป็นแผนภาพได ดังนี้ 


สาระที่ ๒  
วิทยาศาสตร์กายภาพ 

- มาตรฐาน ว ๒.๑ - ว ๒.๓ 

สาระที่ ๑ 
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

- มาตรฐาน ว ๑.๑ - ว ๑.๓ 

สาระที่ ๔  
เทคโนโลยี 

- มาตรฐาน ว ๔.๑ - ว ๔.๒ 

สาระที่ ๓ 
วทิยาศาสตรโ์ลก และอวกาศ 
- มาตรฐาน ว ๓.๑ - ว ๓.๒ 

กลุ่มสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม • สาระชีววิทยา • สาระเคมี • สาระฟิสิกส 
 • สาระโลก ดาราศาสตร และอวกาศ 
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เป้าหมายของวิทยาศาสตร์

 ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตรมุงเนนใหผูเรียนไดคนพบความรูดวยตนเองมากที่สุด 
เพือ่ใหไดทัง้กระบวนการและความรู จากวธิกีารสงัเกต การสำรวจตรวจสอบ การทดลอง แลวนำผลทีไ่ด
มาจัดระบบเป็นหลักการ แนวคิด และองคความรู 
 การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรจึงมีเป้าหมายที่สำคัญ ดังนี้ 
 ๑. เพื่อใหเขาใจหลักการ ทฤษฎี และกฎที่เป็นพื้นฐานในวิชาวิทยาศาสตร 
 ๒. เพื่อใหเขาใจขอบเขตของธรรมชาติของวิชาวิทยาศาสตรและขอจำกัดในการศึกษา
วิชาวิทยาศาสตร 
 ๓. เพื่อใหมีทักษะที่สำคัญในการศึกษาคนควาและคิดคนทางเทคโนโลยี 
 ๔.  เพื่อใหตระหนักถึงความสัมพันธระหวางวิชาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี มวลมนุษย 
และสภาพแวดลอมในเชิงที่มีอิทธิพลและผลกระทบซึ่งกันและกัน 
 ๕. เพือ่นำความรู ความเขาใจ ในวชิาวทิยาศาสตร และเทคโนโลยไีปใชใหเกดิประโยชน
ตอสังคมและการดำรงชีวิต 
 ๖. เพื่อพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแกปัญหา และ 
การจัดการ ทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ 
 ๗. เพื่อใหเป็นผูที่มีจิตวิทยาศาสตร มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมในการใช
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางสรางสรรค 


เรียนรู้อะไรในวิทยาศาสตร์

 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรมุงหวังใหผูเรียนไดเรียนรูวิทยาศาสตร ที่เนนการ 
เชื่อมโยงความรูกับกระบวนการ มีทักษะสำคัญในการคนควาและสรางองคความรู โดยใช
กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู และแกปัญหาที่หลากหลาย ใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู
ทุกขั้นตอน มีการทำกิจกรรมดวยการลงมือปฏิบัติจริงอยางหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น  
โดยกำหนดสาระสำคัญ ดังนี้ 
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 ✧ วทิยาศาสตรช์วีภาพ เรยีนรูเกีย่วกบั ชวีติในสิง่แวดลอม องคประกอบของสิง่มชีวีติ

การดำรงชีวิตของมนุษยและสัตว การดำรงชีวิตของพืช พันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ 
และวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 
 ✧ วทิยาศาสตรก์ายภาพ เรยีนรูเกีย่วกบั ธรรมชาตขิองสาร การเปลีย่นแปลงของสาร
การเคลื่อนที่ พลังงาน และคลื่น 
 ✧ วทิยาศาสตรโ์ลก และอวกาศ เรยีนรูเกีย่วกบั องคประกอบของเอกภพ ปฏสิมัพนัธ 
ภายในระบบสุริยะ เทคโนโลยีอวกาศ ระบบโลก การเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ และผลตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 
 ✧ เทคโนโลยี 
  ● การออกแบบและเทคโนโลยี เรียนรูเกี่ยวกับ เทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิต 
ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ใชความรูและทักษะทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
และศาสตรอื่น ๆ เพื่อแกปัญหาหรือพัฒนางานอยางมีความคิดสรางสรรคดวยกระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรม เลือกใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลกระทบตอชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอม 
  ● วทิยาการคำนวณ เรยีนรูเกีย่วกบั การคดิเชงิคำนวณ การคดิวเิคราะห แกปญัหา 
เป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ประยุกตใชความรูดานวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ในการแกปัญหาที่พบในชีวิตจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ 


สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
มาตรฐาน ว ๑.๑ เขาใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธระหวางสิ่งไมมีชีวิต 

กบัสิง่มชีวีติ และความสมัพนัธระหวางสิง่มชีวีติกบัสิง่มชีวีติตาง ๆ ในระบบนเิวศ

การถายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของ
ประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
แนวทางในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการแกไขปัญหาสิ่งแวดลอม 
รวมทั้งนำความรูไปใชประโยชน 

มาตรฐาน ว ๑.๒ เขาใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หนวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเขา 
และออกจากเซลล ความสัมพันธของโครงสรางและหนาที่ของระบบตาง ๆ  
ของสัตวและมนุษยที่ทำงานสัมพันธกัน ความสัมพันธของโครงสรางและหนาที่
ของอวัยวะตาง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธกัน รวมทั้งนำความรูไปใชประโยชน 

มาตรฐาน ว ๑.๓ เขาใจกระบวนการและความสำคัญของการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  
สารพนัธกุรรม การเปลีย่นแปลงทางพนัธกุรรมทีม่ผีลตอสิง่มชีวีติ ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำความรูไปใชประโยชน 
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สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ 
มาตรฐาน ว ๒.๑ เขาใจสมบัติของสสาร องคประกอบของสสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของ

สสารกับโครงสรางและแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค หลักและธรรมชาติ 
ของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิด
ปฏิกิริยาเคมี  

มาตรฐาน ว ๒.๒ เขาใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทำตอวัตถุ ลักษณะ
การเคลื่อนที่แบบตาง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งนำความรูไปใชประโยชน 

มาตรฐาน ว ๒.๓ เขาใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถายโอนพลังงาน  
ปฏิสัมพันธระหวางสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน ธรรมชาติ 
ของคลื่น ปรากฏการณที่เกี่ยวของกับเสียง แสง และคลื่นแมเหล็กไฟฟ้า รวมทั้ง 
นำความรูไปใชประโยชน 

 
สาระที่ ๓ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 
มาตรฐาน ว ๓.๑ เขาใจองคประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ 

กาแล็กซี ดาวฤกษ และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธภายในระบบสุริยะ 
ที่สงผลตอสิ่งมีชีวิต และการประยุกตใชเทคโนโลยีอวกาศ 

มาตรฐาน ว ๓.๒ เขาใจองคประกอบและความสัมพันธของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้า 
อากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 



สาระที่ ๔ เทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว ๔.๑ เขาใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง

อยางรวดเร็ว ใชความรูและทักษะทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
ศาสตรอื่น ๆ เพื่อแกปัญหาหรือพัฒนางานอยางมีความคิดสรางสรรค 
ดวยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม 
โดยคำนึงถึงผลกระทบตอชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอม 

มาตรฐาน ว ๔.๒ เขาใจและใชแนวคิดเชิงคำนวณในการแกปัญหาที่พบในชีวิตจริงอยางเป็น 
ขั้นตอนและเป็นระบบ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู 
การทำงาน และการแกปัญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ รูเทาทัน และมีจริยธรรม  
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คุณภาพผู้เรียน

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
 ❖ เขาใจลักษณะทั่วไปของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตรอบตัว

 ❖ เขาใจลักษณะที่ปรากฏ ชนิดและสมบัติบางประการของวัสดุที่ ใชทำวัตถุ  
และการเปลี่ยนแปลงของวัสดุรอบตัว  
 ❖ เขาใจการดึง การผลัก แรงแมเหล็ก และผลของแรงที่มีตอการเปลี่ยนแปลง  
การเคลื่อนที่ของวัตถุ พลังงานไฟฟ้า และการผลิตไฟฟ้า การเกิดเสียง แสงและการมองเห็น  
 ❖ เขาใจการปรากฏของดวงอาทติย ดวงจนัทร และดาว ปรากฏการณการขึน้และตก

ของดวงอาทิตย การเกิดกลางวันกลางคืน การกำหนดทิศ ลักษณะของหิน การจำแนกชนิดดิน 
และการใชประโยชน ลักษณะและความสำคัญของอากาศ การเกิดลม ประโยชนและโทษของลม 
 ❖ ตัง้คำถามหรอืกำหนดปญัหาเกีย่วกบัสิง่ทีจ่ะเรยีนรูตามทีก่ำหนดใหหรอืตามความสนใจ 
สังเกต สำรวจตรวจสอบโดยใชเครื่องมืออยางงาย รวบรวมขอมูล บันทึก และอธิบายผลการสำรวจ 
ตรวจสอบดวยการเขียนหรือวาดภาพ และสื่อสารสิ่งที่เรียนรูดวยการเลาเรื่อง หรือดวยการแสดง
ทาทางเพื่อใหผูอื่นเขาใจ 
 ❖ แกปัญหาอยางงายโดยใชขั้นตอนการแกปัญหา มีทักษะในการใชเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสารเบื้องตน รักษาขอมูลสวนตัว 
 ❖ แสดงความกระตือรือรน สนใจที่จะเรียนรู มีความคิดสรางสรรคเกี่ยวกับเรื่อง 
ที่จะศึกษาตามที่กำหนดใหหรือตามความสนใจ มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น และยอมรับฟัง 
ความคิดเห็นผูอื่น  
 ❖ แสดงความรับผิดชอบดวยการทำงานที่ไดรับมอบหมายอยางมุงมั่น รอบคอบ  
ประหยัด ซื่อสัตย จนงานลุลวงเป็นผลสำเร็จ และทำงานรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข 
 ❖ ตระหนักถึงประโยชนของการใชความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการ 
ดำรงชีวิต ศึกษาหาความรูเพิ่มเติม ทำโครงงานหรือชิ้นงานตามที่กำหนดใหหรือตามความสนใจ 
 
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
 ❖ เขาใจโครงสราง ลักษณะเฉพาะการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งความสัมพันธของ
สิ่งมีชีวิตในแหลงที่อยู การทำหนาที่ของสวนตาง ๆ ของพืช และการทำงานของระบบยอยอาหาร
ของมนุษย 
 ❖  เขาใจสมบัติและการจำแนกกลุมของวัสดุ สถานะและการเปลี่ยนสถานะของสสาร 
การละลาย การเปลีย่นแปลงทางเคม ี การเปลีย่นแปลงทีผ่นักลบัไดและผนักลบัไมได และการแยกสาร 
อยางงาย  



ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ �

 ❖ เขาใจลักษณะของแรงโนมถวงของโลก แรงลัพธ แรงเสียดทาน แรงไฟฟ้าและ 
ผลของแรงตาง ๆ ผลที่เกิดจากแรงกระทำตอวัตถุ ความดัน หลักการที่มีตอวัตถุ วงจรไฟฟ้าอยางงาย 
ปรากฏการณเบื้องตนของเสียง และแสง 
 ❖ เขาใจปรากฏการณการขึ้นและตก รวมถึงการเปลี่ยนแปลงรูปรางปรากฏ 
ของดวงจันทร องคประกอบของระบบสุริยะ คาบการโคจรของดาวเคราะห ความแตกตางของ 
ดาวเคราะหและดาวฤกษ การขึ้นและตกของกลุมดาวฤกษ การใชแผนที่ดาว การเกิดอุปราคา 
พัฒนาการและประโยชนของเทคโนโลยีอวกาศ 
 ❖ เขาใจลักษณะของแหลงน้ำ วัฏจักรน้ำ กระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ำคาง  
น้ำคางแข็ง หยาดน้ำฟ้า กระบวนการเกิดหิน วัฏจักรหิน การใชประโยชนหินและแร การเกิด
ซากดกึดำบรรพ การเกดิลมบก ลมทะเล มรสมุ ลกัษณะและผลกระทบของภยัธรรมชาต ิธรณพีบิตัภิยั

การเกิดและผลกระทบของปรากฏการณเรือนกระจก  
 ❖ คนหาขอมูลอยางมีประสิทธิภาพและประเมินความนาเชื่อถือ ตัดสินใจเลือกขอมูล 
ใชเหตุผลเชิงตรรกะในการแกปัญหา ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการทำงานรวมกัน 
เขาใจสิทธิและหนาที่ของตน เคารพสิทธิของผูอื่น  
 ❖ ตั้งคำถามหรือกำหนดปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียนรูตามที่กำหนดใหหรือตาม 
ความสนใจ คาดคะเนคำตอบหลายแนวทาง สรางสมมติฐานที่สอดคลองกับคำถามหรือปัญหา 
ทีจ่ะสำรวจตรวจสอบ วางแผนและสำรวจตรวจสอบโดยใชเครือ่งมอื อปุกรณ และเทคโนโลยสีารสนเทศ
ที่เหมาะสม ในการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ  
 ❖ วิเคราะหขอมูล ลงความเห็น และสรุปความสัมพันธของขอมูลที่มาจากการ 
สำรวจตรวจสอบในรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อสื่อสารความรูจากผลการสำรวจตรวจสอบไดอยางมี
เหตุผลและหลักฐานอางอิง 
 ❖ แสดงถึงความสนใจ มุงมั่น ในสิ่งที่จะเรียนรู มีความคิดสรางสรรคเกี่ยวกับ 
เรื่องที่จะศึกษาตามความสนใจของตนเอง แสดงความคิดเห็นของตนเอง ยอมรับในขอมูลที่มี 
หลักฐานอางอิง และรับฟังความคิดเห็นผูอื่น 
 ❖ แสดงความรับผิ ดชอบด วยการทำงานที่ ไ ด รั บมอบหมายอย า งมุ งมั่ น  
รอบคอบ ประหยัด ซื่อสัตย จนงานลุลวงเป็นผลสำเร็จ และทำงานรวมกับผูอื่นอยางสรางสรรค  
 ❖ ตระหนักในคุณคาของความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใชความรูและ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรในการดำรงชีวิต แสดงความชื่นชม ยกยอง และเคารพสิทธิในผลงาน
ของผูคิดคนและศึกษาหาความรูเพิ่มเติม ทำโครงงานหรือชิ้นงานตามที่กำหนดใหหรือตามความสนใจ 
 ❖ แสดงถึงความซาบซึ้ง หวงใย แสดงพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช การดูแลรักษา 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางรูคุณคา 
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จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 ❖ เขาใจลักษณะและองคประกอบที่สำคัญของเซลลสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธของการ 
ทำงานของระบบตาง ๆ ในรางกายมนุษย การดำรงชีวิตของพืช การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
การเปลี่ยนแปลงของยีนหรือโครโมโซม และตัวอยางโรคที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม 
ประโยชนและผลกระทบของสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ ปฏิสัมพันธ
ขององคประกอบของระบบนิเวศและการถายทอดพลังงานในสิ่งมีชีวิต  
 ❖ เขาใจองคประกอบและสมบัติของธาตุ สารละลาย สารบริสุทธิ์ สารผสม  
หลักการแยกสาร การเปลี่ยนแปลงของสารในรูปแบบของการเปลี่ยนสถานะ การเกิดสารละลาย 
และการเกิดปฏิกิริยาเคมี และสมบัติทางกายภาพ และการใชประโยชนของวัสดุประเภทพอลิเมอร 
เซรามิก และวัสดุผสม 
 ❖ เขาใจการเคลื่อนที่ แรงลัพธและผลของแรงลัพธกระทำตอวัตถุ โมเมนตของแรง 
แรงทีป่รากฏในชวีติประจำวนั สนามของแรง ความสมัพนัธของงาน พลงังานจลน พลงังานศกัยโนมถวง
กฎการอนุรักษพลังงาน การถายโอนพลังงาน สมดุลความรอน ความสัมพันธของปริมาณทางไฟฟ้า
การตอวงจรไฟฟ้าในบาน พลังงานไฟฟ้า และหลักการเบื้องตนของวงจรอิเล็กทรอนิกส 
 ❖ เขาใจสมบัติของคลื่น และลักษณะของคลื่นแบบตาง ๆ แสง การสะทอน  
การหักเหของแสงและทัศนอุปกรณ 
 ❖ เขาใจการโคจรของดาวเคราะหรอบดวงอาทิตย การเกิดฤด ู การเคลื่อนที ่
ปรากฏของดวงอาทิตย การเกิดขางขึ้นขางแรม การขึ้นและตกของดวงจันทร การเกิดน้ำขึ้นน้ำลง 
ประโยชนของเทคโนโลยอีวกาศ และความกาวหนาของโครงการสำรวจอวกาศ

 ❖ เขาใจลักษณะของชั้นบรรยากาศ องคประกอบและปัจจัยที่มีผลตอลมฟ้าอากาศ  
การเกิดและผลกระทบของพายุฟ้าคะนอง พายุหมุนเขตรอน การพยากรณอากาศ สถานการณ 
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก กระบวนการเกิดเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพและการใชประโยชน 
พลังงานทดแทนและการใชประโยชน ลักษณะโครงสรางภายในโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลง 
ทางธรณีวิทยาบนผิวโลก ลักษณะชั้นหนาตัดดิน กระบวนการเกิดดิน แหลงน้ำผิวดิน แหลงน้ำใตดิน 
กระบวนการเกิดและผลกระทบของภัยธรรมชาติ และธรณีพิบัติภัย 
 ❖ เขาใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยี ไดแก ระบบทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลง 
ของเทคโนโลยี ความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีกับศาสตรอื่น โดยเฉพาะวิทยาศาสตร หรือ
คณิตศาสตร วิเคราะห เปรียบเทียบ และตัดสินใจเพื่อเลือกใชเทคโนโลยี โดยคำนึงถึงผลกระทบ 
ตอชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอม ประยุกตใชความรู ทักษะ และทรัพยากรเพื่อออกแบบและสราง 
ผลงานสำหรับการแกปัญหาในชีวิตประจำวันหรือการประกอบอาชีพ โดยใชกระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรม รวมทั้งเลือกใชวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือไดอยางถูกตอง เหมาะสม ปลอดภัย รวมทั้ง
คำนึงถึงทรัพยสินทางปัญญา 
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 ❖ นำขอมูลปฐมภูมิเขาสูระบบคอมพิวเตอร วิเคราะห ประเมิน นำเสนอขอมูล 
และสารสนเทศไดตามวัตถุประสงค ใชทักษะการคิดเชิงคำนวณในการแกปัญหาที่พบในชีวิตจริง  
และเขียนโปรแกรมอยางงายเพื่อชวยในการแกปัญหา ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
อยางรูเทาทันและรับผิดชอบตอสังคม 
 ❖ ตั้งคำถามหรือกำหนดปัญหาที่เชื่อมโยงกับพยานหลักฐาน หรือหลักการทาง 
วิทยาศาสตรที่มีการกำหนดและควบคุมตัวแปร คิดคาดคะเนคำตอบหลายแนวทาง สรางสมมติฐาน 
ที่สามารถนำไปสูการสำรวจตรวจสอบ ออกแบบและลงมือสำรวจตรวจสอบโดยใชวัสดุและเครื่องมือ
ที่เหมาะสม เลือกใชเครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมขอมูล  
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพที่ไดผลเที่ยงตรงและปลอดภัย 
 ❖ วิเคราะหและประเมินความสอดคลองของขอมูลที่ไดจากการสำรวจตรวจสอบ 
จากพยานหลักฐาน โดยใชความรูและหลักการทางวิทยาศาสตรในการแปลความหมายและลงขอสรุป
และสื่อสารความคิด ความรู จากผลการสำรวจตรวจสอบหลากหลายรูปแบบ หรือใชเทคโนโลยี 
สารสนเทศเพื่อใหผูอื่นเขาใจไดอยางเหมาะสม 
 ❖ แสดงถึงความสนใจ มุงมั่น รับผิดชอบ รอบคอบ และซื่อสัตย ในสิ่งที่จะเรียนรู  
มีความคิดสรางสรรคเกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษาตามความสนใจของตนเอง โดยใชเครื่องมือและวิธีการ 
ที่ใหไดผลถูกตอง เชื่อถือได ศึกษาคนควาเพิ่มเติมจากแหลงความรูตาง ๆ แสดงความคิดเห็นของ
ตนเอง รับฟังความคิดเห็นผูอื่น และยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรูที่คนพบ เมื่อมีขอมูล 
และประจักษพยานใหมเพิ่มขึ้นหรือโตแยงจากเดิม  
 ❖ ตระหนักในคุณคาของความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ใชในชีวิตประจำวัน  
ใชความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพ 
แสดงความชื่นชม ยกยอง และเคารพสิทธิในผลงานของผูคิดคน เขาใจผลกระทบทั้งดานบวกและ 
ดานลบของการพัฒนาทางวิทยาศาสตรตอสิ่งแวดลอมและตอบริบทอื่น ๆ และศึกษาหาความรู 
เพิ่มเติม ทำโครงงานหรือสรางชิ้นงานตามความสนใจ 
 ❖ แสดงถึงความซาบซึ้ง หวงใย มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสมดุล 
ของระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ 


จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 ❖ เขาใจการลำเลียงสารเขาและออกจากเซลล กลไกการรักษาดุลยภาพของ 
มนษุย ภมูคิุมกนัในรางกายของมนษุยและความผดิปกตขิองระบบภมูคิุมกนั การใชประโยชนจากสาร
ตาง ๆ ทีพ่ชืสรางขึน้ การถายทอดลกัษณะทางพนัธกุรรม การเปลีย่นแปลงทางพนัธกุรรม ววิฒันาการ 
ที่ทำใหเกิดความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ความสำคัญและผลของเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอตอมนุษย 
สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดลอม 
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 ❖ เขาใจความหลากหลายของไบโอมในเขตภมูศิาสตรตาง ๆ ของโลก การเปลีย่นแปลง
แทนที่ในระบบนิเวศ ปัญหาและผลกระทบที่มีตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แนวทางในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และการแกไขปัญหาสิ่งแวดลอม 
 ❖ เขาใจชนิดของอนุภาคสำคัญที่เป็นสวนประกอบในโครงสรางอะตอม สมบัติ 
บางประการของธาตุ การจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ ชนิดของแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาคและสมบัติ
ตาง ๆ ของสารที่มีความสัมพันธกับแรงยึดเหนี่ยว พันธะเคมี โครงสรางและสมบัติของพอลิเมอร  
การเกิดปฏิกิริยาเคมี ปัจจัยที่มีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และการเขียนสมการเคมี  
 ❖ เขาใจปริมาณที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ ความสัมพันธระหวางแรง มวลและความเรง  
ผลของความเรงที่มีตอการเคลื่อนที่แบบตาง ๆ ของวัตถุ แรงโนมถวง แรงแมเหล็ก ความสัมพันธ
ระหวางสนามแมเหล็กและกระแสไฟฟ้า และแรงภายในนิวเคลียส 
 ❖ เขาใจพลังงานนิวเคลียร ความสัมพันธระหวางมวลและพลังงาน การเปลี่ยน 
พลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า เทคโนโลยีดานพลังงาน การสะทอน การหักเห การเลี้ยวเบน 
และการรวมคลื่น การไดยิน ปรากฏการณที่เกี่ยวของกับเสียง สีกับการมองเห็นสี คลื่นแมเหล็กไฟฟ้า
และประโยชนของคลื่นแมเหล็กไฟฟ้า 
 ❖ เขาใจการแบงชั้นและสมบัติของโครงสรางโลก สาเหตุ และรูปแบบการเคลื่อนที่ 
ของแผนธรณีที่สัมพันธกับการเกิดลักษณะธรณีสัณฐาน สาเหตุ กระบวนการเกิดแผนดินไหว ภูเขาไฟ
ระเบิด สึนามิ ผลกระทบ แนวทางการเฝ้าระวัง และการปฏิบัติตนใหปลอดภัย 
 ❖ เขาใจผลของแรงเนื่องจากความแตกตางของความกดอากาศ แรงคอริออลิส ที่มี 
ตอการหมุนเวียนของอากาศ การหมุนเวียนของอากาศตามเขตละติจูด และผลที่มีตอภูมิอากาศ  
ความสัมพันธของการหมุนเวียนของอากาศ และการหมุนเวียนของกระแสน้ำผิวหนาในมหาสมุทร 
และผลตอลักษณะลมฟ้าอากาศ สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม ปัจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลง 
ภูมิอากาศโลก และแนวปฏิบัติเพื่อลดกิจกรรมของมนุษยที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 
รวมทั้งการแปลความหมายสัญลักษณลมฟ้าอากาศที่สำคัญจากแผนที่อากาศ และขอมูลสารสนเทศ 
 ❖ เขาใจการกำเนิดและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน สสาร ขนาด อุณหภูมิของ 
เอกภพ หลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง ประเภทของกาแล็กซี โครงสรางและองคประกอบของ
กาแล็กซีทางชางเผือก กระบวนการเกิดและการสรางพลังงาน ปัจจัยที่สงผลตอความสองสวางของ
ดาวฤกษ และความสัมพันธระหวางความสองสวางกับโชติมาตรของดาวฤกษ ความสัมพันธระหวางสี 
อุณหภูมิผิว และสเปกตรัมของดาวฤกษ วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงสมบัติบางประการของ
ดาวฤกษ กระบวนการเกิดระบบสุริยะ การแบงเขตบริวารของดวงอาทิตย ลักษณะของดาวเคราะห 
ที่เอื้อตอการดำรงชีวิต การเกิดลมสุริยะ พายุสุริยะและผลที่มีตอโลก รวมทั้งการสำรวจอวกาศและ 
การประยุกตใชเทคโนโลยีอวกาศ 
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 ❖ ระบปุญัหา ตัง้คำถามทีจ่ะสำรวจตรวจสอบ โดยมกีารกำหนดความสมัพนัธระหวาง 
ตัวแปรตาง ๆ สืบคนขอมูลจากหลายแหลง ตั้งสมมติฐานที่เป็นไปไดหลายแนวทาง ตัดสินใจเลือก
ตรวจสอบสมมติฐานที่เป็นไปได 
 ❖ ตั้งคำถามหรือกำหนดปัญหาที่อยูบนพื้นฐานของความรูและความเขาใจทาง 
วิทยาศาสตร ที่แสดงใหเห็นถึงการใชความคิดระดับสูงที่สามารถสำรวจตรวจสอบหรือศึกษาคนควา
ไดอยางครอบคลุมและเชื่อถือได สรางสมมติฐานที่มีทฤษฎีรองรับหรือคาดการณสิ่งที่จะพบ เพื่อนำ
ไปสูการสำรวจตรวจสอบ ออกแบบวธิกีารสำรวจตรวจสอบตามสมมตฐิานทีก่ำหนดไวไดอยางเหมาะสม

มีหลักฐานเชิงประจักษ เลือกวัสดุ อุปกรณ รวมทั้งวิธีการในการสำรวจตรวจสอบอยางถูกตอง 
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และบันทึกผลการสำรวจตรวจสอบอยางเป็นระบบ 
 ❖ วิเคราะห แปลความหมายขอมูล และประเมินความสอดคลองของขอสรุป 
เพือ่ตรวจสอบกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ใหขอเสนอแนะเพือ่ปรบัปรงุวธิกีารสำรวจตรวจสอบ จดักระทำขอมลู
และนำเสนอขอมูลดวยเทคนิควิธีที่เหมาะสม สื่อสารแนวคิด ความรูจากผลการสำรวจตรวจสอบ  
โดยการพูด เขียน จัดแสดงหรือใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหผูอื่นเขาใจโดยมีหลักฐานอางอิง 
หรือมีทฤษฎีรองรับ 
 ❖ แสดงถึงความสนใจ มุงมั่น รับผิดชอบ รอบคอบ และซื่อสัตย ในการสืบเสาะ 
หาความรู โดยใชเครื่องมือและวิธีการที่ใหไดผลถูกตอง เชื่อถือได มีเหตุผลและยอมรับไดวาความรู
ทางวิทยาศาสตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงได 
 ❖ แสดงถงึความพอใจและเหน็คณุคาในการคนพบความรู พบคำตอบ หรอืแกปญัหาได
ทำงานรวมกับผูอื่นอยางสรางสรรค แสดงความคิดเห็นโดยมีขอมูลอางอิงและเหตุผลประกอบ  
เกี่ยวกับผลของการพัฒนาและการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางมีคุณธรรมตอสังคม 
และสิ่งแวดลอม และยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอื่น 
 ❖ เขาใจความสัมพันธของความรูวิทยาศาสตรที่มีผลตอการพัฒนาเทคโนโลยี 
ประเภทตาง ๆ และการพัฒนาเทคโนโลยีที่สงผลใหมีการคิดคนความรูทางวิทยาศาสตรที่กาวหนา 
ผลของเทคโนโลยีตอชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอม 
 ❖  ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณคาของความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ที่ใชในชีวิตประจำวัน ใชความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการดำรงชีวิต 
และการประกอบอาชีพ แสดงความชื่นชม ภูมิใจ ยกยอง อางอิงผลงาน ชิ้นงานที่เป็นผลมาจาก 
ภูมิปัญญาทองถิ่น และการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย ศึกษาหาความรูเพิ่มเติม ทำโครงงานหรือ 
สรางชิ้นงานตามความสนใจ 
 ❖ แสดงความซาบซึ้ง หวงใย มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการใชและรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางรูคุณคา เสนอตัวเองรวมมือปฏิบัติกับชุมชนในการป้องกัน ดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของทองถิ่น 
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 ❖ วิเคราะหแนวคิดหลักของเทคโนโลยี ไดแก ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซอน  
การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลย ี ความสมัพนัธระหวางเทคโนโลยกีบัศาสตรอืน่ โดยเฉพาะวทิยาศาสตร
หรือคณิตศาสตร วิเคราะห เปรียบเทียบ และตัดสินใจเพื่อเลือกใชเทคโนโลยี โดยคำนึงถึงผลกระทบ
ตอชีวิต สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม ประยุกตใชความรู ทักษะ ทรัพยากรเพื่อออกแบบ  
สรางหรือพัฒนาผลงาน สำหรับแกปัญหาที่มีผลกระทบตอสังคม โดยใชกระบวนการออกแบบ 
เชิงวิศวกรรม ใชซอฟตแวรชวยในการออกแบบและนำเสนอผลงาน เลือกใชวัสดุ อุปกรณ และ 
เครื่องมือไดอยางถูกตอง เหมาะสม ปลอดภัย รวมทั้งคำนึงถึงทรัพยสินทางปัญญา 
 ❖ ใชความรูทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร เพื่อรวบรวมขอมูลในชีวิตจริงจากแหลงตาง ๆ และความรูจากศาสตรอื่น มาประยุกตใช 
สรางความรูใหม เขาใจการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีผลตอการดำเนินชีวิต อาชีพ สังคม 
วัฒนธรรม และใชอยางปลอดภัย มีจริยธรรม 
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ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
มาตรฐาน ว ๑.๑ เขาใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิต  

กบัสิง่มชีวีติ และความสมัพนัธร์ะหวา่งสิง่มชีวีติกบัสิง่มชีวีติตา่ง ๆ ในระบบนเิวศ 
การถ่ายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมาย  
ของประชากร ปญัหาและผลกระทบทีม่ตีอ่ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 
แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแกไขปัญหาสิ่งแวดลอม 
รวมทั้งนำความรูไปใชประโยชน ์

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.๑ ๑. ระบุชื่อพืชและสัตวที่อาศัยอยูบริเวณตาง ๆ  
จากขอมูลที่รวบรวมได 

๒. บอกสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต
ของสัตวในบริเวณที่อาศัยอยู 

• บริเวณตาง ๆ ในทองถิ่น เชน สนามหญา ใตตนไม 
สวนหยอม แหลงนำ้ อาจพบพชืและสตัวหลายชนดิ
อาศัยอยู  

•บรเิวณทีแ่ตกตางกนัอาจพบพชืและสตัวแตกตางกนั

เพราะสภาพแวดลอมของแตละบริเวณจะมี  
ความเหมาะสมตอการดำรงชีวิตของพืชและสัตว 
ที่อาศัยอยูในแตละบริเวณ เชน สระน้ำ มีน้ำเป็น
ที่อยูอาศัยของหอย ปลา สาหราย เป็นที่หลบภัย
และมีแหลงอาหารของหอยและปลา บริเวณ 
ตนมะมวงมตีนมะมวงเปน็แหลงทีอ่ยู และมอีาหาร
สำหรับกระรอกและมด 

• ถาสภาพแวดลอมในบริเวณที่พืชและสัตวอาศัยอยู
มีการเปลี่ยนแปลง จะมีผลตอการดำรงชีวิตของ
พืชและสัตว 

ป.๒ - -

ป.๓ - -

ป.๔ - -
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.๕ ๑. บรรยายโครงสรางและลักษณะของสิ่งมีชีวิต 
ที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต ซึ่งเป็นผลมาจาก
การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในแตละแหลงที่อยู  

• สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตวมีโครงสรางและลักษณะ 
ที่เหมาะสมในแตละแหลงที่อยู ซึ่งเป็นผลมาจาก 
การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต เพื่อใหดำรงชีวิตและ 
อยูรอดไดในแตละแหลงที่อยู เชน ผักตบชวามี
ชองอากาศในกานใบ ชวยใหลอยนำ้ได ตนโกงกาง
ที่ขึ้นอยูในป่าชายเลนมีรากค้ำจุนทำใหลำตน 
ไมลม ปลามีครีบชวยในการเคลื่อนที่ในน้ำ 

๒. อธิบายความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับ 
สิ่งมีชีวิต และความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต 
กับสิ่งไมมีชีวิต เพื่อประโยชนตอการดำรงชีวิต  

๓. เขียนโซอาหารและระบุบทบาทหนาที่ของ 
สิ่งมีชีวิตที่เป็นผูผลิตและผูบริโภคในโซอาหาร 

๔. ตระหนักในคุณคาของสิ่งแวดลอมที่มีตอการ
ดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต โดยมีสวนรวมในการดูแล
รักษาสิ่งแวดลอม 

• ในแหลงที่อยูหนึ่ง ๆ สิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ 
ซึ่งกันและกันและสัมพันธกับสิ่งไมมีชีวิต เพื่อ
ประโยชนตอการดำรงชีวิต เชน ความสัมพันธกัน 
ดานการกินกันเป็นอาหาร เป็นแหลงที่อยูอาศัย 
หลบภยัและเลีย้งดลูกูออน ใชอากาศในการหายใจ

•สิง่มชีวีติมกีารกนิกนัเปน็อาหาร โดยกนิตอกนั

เปน็ทอด ๆ ในรปูแบบของโซอาหาร ทำใหสามารถ
ระบุบทบาทหนาที่ของสิ่งมีชีวิตเป็นผูผลิตและ 
ผูบริโภค 

ป.๖ - -

ม.๑ - -

ม.๒ - -

ม.๓ ๑. อธิบายปฏิสัมพันธขององคประกอบของ 
ระบบนิเวศที่ไดจากการสำรวจ 

•  ระบบนิเวศประกอบดวยองคประกอบที่มีชีวิต 
เชน พืช สัตว จุลินทรีย และองคประกอบที่ 
ไมมีชีวิต เชน แสง น้ำ อุณหภูมิ แรธาตุ แก๊ส  
องคประกอบเหลานี้มีปฏิสัมพันธกัน เชน  
พืชตองการแสง น้ำ และแก๊สคารบอนไดออกไซด 
ในการสรางอาหาร สัตวตองการอาหาร และ 
สภาพแวดลอมที่เหมาะสมในการดำรงชีวิต เชน 
อุณหภูมิ ความชื้น องคประกอบทั้งสองสวนนี้ 
จะตองมีความสัมพันธกันอยางเหมาะสม  
ระบบนิเวศจึงจะสามารถคงอยูตอไปได 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 ๒. อธิบายรูปแบบความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต 
กบัสิง่มชีวีติรปูแบบตาง ๆ ในแหลงทีอ่ยูเดยีวกนั

ที่ไดจากการสำรวจ 

•  สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธกันในรูปแบบ
ตาง ๆ เชน ภาวะพึ่งพากัน ภาวะอิงอาศัย  
ภาวะเหยื่อกับผูลา ภาวะปรสิต 

•  สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันที่อาศัยอยูรวมกันใน 
แหลงที่อยูเดียวกัน ในชวงเวลาเดียวกัน เรียกวา
ประชากร 

•  กลุมสิ่งมีชีวิตประกอบดวยประชากรของสิ่งมีชีวิต
หลาย ๆ ชนิด อาศัยอยูรวมกันในแหลงที่อยู
เดียวกัน 

๓. สรางแบบจำลองในการอธิบายการถายทอด
พลังงานในสายใยอาหาร 

๔. อธิบายความสัมพันธของผูผลิต ผูบริโภค และ 
ผูยอยสลายสารอินทรียในระบบนิเวศ  

๕. อธิบายการสะสมสารพิษในสิ่งมีชีวิตในโซอาหาร 
๖. ตระหนักถึงความสัมพันธของสิ่งมีชีวิต และ 

สิ่งแวดลอมในระบบนิเวศ โดยไมทำลายสมดุล
ของระบบนิเวศ 

• กลุมสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศแบงตามหนาที่ไดเป็น 
๓ กลุม ไดแก ผูผลิต ผูบริโภค และผูยอยสลาย
สารอินทรีย สิ่งมีชีวิตทั้ง ๓ กลุมนี้ มีความ 
สัมพันธกัน ผูผลิตเป็นสิ่งมีชีวิตที่สรางอาหาร 
ไดเอง โดยกระบวนการสังเคราะหดวยแสง  
ผูบริโภค เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไมสามารถสรางอาหาร 
ไดเอง และตองกินผูผลิตหรือสิ่งมีชีวิตอื่น 
เป็นอาหาร เมื่อผูผลิตและผูบริโภคตายลง จะถูก
ยอยโดยผูยอยสลายสารอินทรียซึ่งจะเปลี่ยน 
สารอินทรียเป็นสารอนินทรียกลับคืนสู 
สิง่แวดลอม ทำใหเกดิการหมนุเวยีนสารเปน็วฏัจกัร
จำนวนผูผลติ ผูบรโิภค และผูยอยสลายสารอนิทรยี 
จะตองมีความเหมาะสม จึงทำใหกลุมสิ่งมีชีวิต 
อยูไดอยางสมดุล 

• พลังงานถูกถายทอดจากผูผลิตไปยังผูบริโภค
ลำดับตาง ๆ รวมทั้งผูยอยสลายสารอินทรีย  
ในรูปแบบสายใยอาหาร ที่ประกอบดวย โซอาหาร
หลายโซทีส่มัพนัธกนั ในการถายทอดพลังงานใน 
โซอาหาร พลังงานที่ถูกถายทอดไปจะลดลง 
เรื่อย ๆ ตามลำดับของการบริโภค 

• การถายทอดพลังงานในระบบนิเวศ อาจทำให  
มีสารพิษสะสมอยูในสิ่งมีชีวิตได จนอาจกอใหเกิด
อันตรายตอสิ่งมีชีวิต และทำลายสมดุลใน 
ระบบนิเวศ ดังนั้นการดูแลรักษาระบบนิเวศ 
ใหเกิดความสมดุล และคงอยูตลอดไปจึงเป็น 
สิ่งสำคัญ 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ม.๔ ๑. สืบคนขอมูลและอธิบายความสัมพันธของสภาพ
ทางภูมิศาสตรบนโลกกับความหลากหลายของ
ไบโอม และยกตัวอยางไบโอมชนิดตาง ๆ 

•บรเิวณของโลกแตละบรเิวณมสีภาพทางภมูศิาสตร
ที่แตกตางกัน แบงออกไดเป็นหลายเขตตาม
สภาพภูมิอากาศและปริมาณน้ำฝน ทำใหมี 
ระบบนิเวศที่หลากหลายซึ่งสงผลใหเกิด 
ความหลากหลายของไบโอม 

 ๒. สืบคนขอมูล อภิปรายสาเหตุ และยกตัวอยาง
การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศ 

• การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศเกิดขึ้นได 
ตลอดเวลาทั้งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเอง  
ตามธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย 

•การเปลีย่นแปลงแทนทีเ่ปน็การเปลีย่นแปลงของ
กลุมสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นอยางชา ๆ เป็นเวลานาน 
ซึ่งเป็นผลจากปฏิสัมพันธระหวางองคประกอบ 
ทางกายภาพและทางชีวภาพ สงผลใหระบบนิเวศ
เปลี่ยนแปลงไปสูสมดุลจนเกิดสังคมสมบูรณได 

 ๓. สืบคนขอมูล อธิบายและยกตัวอยางเกีย่วกบั 
การเปลีย่นแปลงขององคประกอบทางกายภาพ
และทางชีวภาพที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงขนาด
ของประชากรสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ  

• การเปลี่ยนแปลงขององคประกอบในระบบนิเวศ 
ทั้งทางกายภาพและทางชีวภาพมีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงขนาดของประชากร  

 ๔. สืบคนขอมูลและอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาและ 
ผลกระทบที่มีตอทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิง่แวดลอม พรอมทัง้นำเสนอแนวทางในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการแกไขปัญหา
สิ่งแวดลอม 

• มนุษยใชทรัพยากรธรรมชาติโดยปราศจาก  
ความระมดัระวงั และมกีารพฒันาเทคโนโลยใีหม ๆ

เพื่อชวยอำนวยความสะดวกตาง ๆ แกมนุษย  
สงผลตอการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 

•ปญัหาทีเ่กดิกบัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม

บางปัญหาสงผลกระทบในระดับทองถิ่น  
บางปัญหาก็สงผลกระทบในระดับประเทศ  
และบางปัญหาสงผลกระทบในระดับโลก 

• การลดปริมาณการใชทรัพยากรธรรมชาติ  
การกำจดัของเสยีทีเ่ปน็สาเหตขุองปญัหาสิง่แวดลอม

และการวางแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ดี 
เป็นตัวอยางของแนวทางในการอนุรักษ
ทรพัยากรธรรมชาต ิและการลดปญัหาสิง่แวดลอม

ที่เกิดขึ้น เพื่อใหเกิดการใชประโยชนที่ยั่งยืน 
ม.๕ - -

ม.๖ - -
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สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
มาตรฐาน ว ๑.๒ เขาใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเขา  

และออกจากเซลล ์ ความสัมพันธ์ของโครงสรางและหนาที่ของระบบต่าง ๆ 
ของสตัวแ์ละมนษุยท์ีท่ำงานสมัพนัธก์นั ความสมัพนัธข์องโครงสรางและหนาที่
ของอวยัวะตา่ง ๆ ของพชืทีท่ำงานสมัพนัธก์นั รวมทัง้นำความรูไปใชประโยชน ์



ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.๑ ๑. ระบุชื่อ บรรยายลักษณะและบอกหนาที่ของ
สวนตาง ๆ ของรางกายมนุษย สัตว และพืช 
รวมทั้งบรรยายการทำหนาที่รวมกันของ 
สวนตาง ๆ  ของรางกายมนษุยในการทำกจิกรรมตาง ๆ 

จากขอมูลที่รวบรวมได 
๒. ตระหนักถึงความสำคัญของสวนตาง ๆ ของ

รางกายตนเอง โดยการดแูลสวนตาง ๆ อยาง 
ถูกตอง ใหปลอดภัย และรักษาความสะอาด 
อยูเสมอ

• มนุษยมีสวนตาง ๆ ที่มีลักษณะและหนาที่ 
แตกตางกัน เพื่อใหเหมาะสมในการดำรงชีวิต 
เชน ตามีหนาที่ไวมองดู โดยมีหนังตาและขนตา 
เพือ่ปอ้งกนัอนัตรายใหกบัตา หมูหีนาทีร่บัฟงัเสยีง
โดยมีใบหูและรูหู เพื่อเป็นทางผานของเสียง  
ปากมีหนาที่พูด กินอาหาร มีชองปากและมี 
ริมฝีปากบนลาง แขนและมือมีหนาที่ยก หยิบ จับ 
มีทอนแขนและนิ้วมือที่ขยับได สมองมีหนาที่
ควบคุมการทำงานของสวนตาง ๆ ของรางกาย 
อยูในกะโหลกศรีษะ โดยสวนตาง ๆ ของรางกาย
จะทำหนาที่รวมกันในการทำกิจกรรม  
ในชีวิตประจำวัน 

• สัตวมีหลายชนิด แตละชนิดมีสวนตาง ๆ ที่มี
ลักษณะและหนาที่แตกตางกัน เพื่อใหเหมาะสม 
ในการดำรงชีวิต เชน ปลามีครีบเป็นแผน สวนกบ 
เตา แมว มีขา ๔ ขา และมีเทาสำหรับใชในการ
เคลื่อนที่ 

• พืชมีสวนตาง ๆ ที่มีลักษณะและหนาที่แตกตางกนั 
เพือ่ใหเหมาะสมในการดำรงชวีติ โดยทั่วไป รากมี
ลักษณะเรียวยาว และแตกแขนงเป็นรากเล็ก ๆ 
ทำหนาที่ดูดน้ำ ลำตนมีลักษณะเป็นทรงกระบอก
ตั้งตรงและมีกิ่งกาน ทำหนาที่ชูกิ่งกาน ใบ  
และดอก ใบมีลักษณะเป็นแผนแบน ทำหนาที่
สรางอาหาร นอกจากนี้พืชหลายชนิด อาจมีดอก
ที่มีสี รูปรางตาง ๆ ทำหนาที่สืบพันธุ รวมทั้งมีผล
ที่มีเปลือก มีเนื้อหอหุมเมล็ด และมีเมล็ด 
ซึ่งสามารถงอกเป็นตนใหมได 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

  • มนุษยใชสวนตาง ๆ ของรางกายในการทำ
กิจกรรมตาง ๆ เพื่อการดำรงชีวิต มนุษยจึงควร
ใชสวนตาง ๆ ของรางกายอยางถูกตอง ปลอดภัย 
และรักษาความสะอาดอยูเสมอ เชน ใชตามอง 
ตัวหนังสือในที่ที่มีแสงสวางเพียงพอ ดูแลตาให
ปลอดภัยจากอันตราย และรักษาความสะอาดตา
อยูเสมอ 

ป.๒ ๑. ระบุวาพืชตองการแสงและน้ำ เพื่อการเจริญ
เติบโต โดยใชขอมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ  

๒. ตระหนักถึงความจำเป็นที่พืชตองไดรับน้ำและ
แสงเพื่อการเจริญเติบโต โดยดูแลพืชใหไดรับ 
สิ่งดังกลาวอยางเหมาะสม 

• พืชตองการน้ำ แสง เพื่อการเจริญเติบโต 

๓. สรางแบบจำลองที่บรรยายวัฏจักรชีวิตของ 
พืชดอก 

• พืชดอกเมื่อเจริญเติบโตและมีดอก ดอกจะมีการ
สืบพันธุเปลี่ยนแปลงไปเป็นผล ภายในผลมีเมล็ด 
เมื่อเมล็ดงอก ตนออนที่อยูภายในเมล็ดจะเจริญ
เติบโตเป็นพืชตนใหม พืชตนใหมจะเจริญเติบโต 
ออกดอกเพื่อสืบพันธุมีผลตอไปไดอีกหมุนเวียน
ตอเนื่องเป็นวัฏจักรชีวิตของพืชดอก 

ป.๓ ๑. บรรยายสิ่งที่จำเป็นตอการดำรงชีวิต และการ
เจริญเติบโตของมนุษยและสัตว โดยใชขอมูล 
ที่รวบรวมได 

๒. ตระหนกัถงึประโยชนของอาหาร นำ้ และอากาศ

โดยการดูแลตนเองและสัตวใหไดรับสิ่งเหลานี้
อยางเหมาะสม 

• มนุษยและสัตวตองการอาหาร น้ำ และอากาศ 
เพื่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโต 

• อาหารชวยใหรางกายแข็งแรงและเจริญเติบโต  
น้ำชวยใหรางกายทำงานไดอยางปกติ อากาศใช 
ในการหายใจ 

๓. สรางแบบจำลองที่บรรยายวัฏจักรชีวิตของสัตว 
และเปรียบเทียบวัฏจักรชีวิตของสัตวบางชนิด 

๔. ตระหนักถึงคุณคาของชีวิตสัตว โดยไมทำให
วัฏจักรชีวิตของสัตวเปลี่ยนแปลง 

• สัตวเมื่อเป็นตัวเต็มวัยจะสืบพันธุมีลูก เมื่อลูก
เจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยก็สืบพันธุมีลูกตอไป 
ไดอีก หมุนเวียนตอเนื่องเป็นวัฏจักรชีวิตของสัตว  
ซึ่งสัตวแตละชนิด เชน ผีเสื้อ กบ ไก มนุษย 
จะมีวัฏจักรชีวิตที่เฉพาะและแตกตางกัน 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.๔ ๑. บรรยายหนาที่ของราก ลำตน ใบ และดอก 
ของพืชดอก โดยใชขอมูลที่รวบรวมได 

•สวนตาง ๆ ของพชืดอกทำหนาทีแ่ตกตางกนั

-รากทำหนาทีด่ดูนำ้และธาตอุาหารขึน้ไปยงัลำตน

- ลำตนทำหนาที่ลำเลียงน้ำตอไปยังสวนตาง ๆ 
ของพืช 

- ใบทำหนาที่สรางอาหาร อาหารที่พืชสรางขึ้น 
คือ น้ำตาลซึ่งจะเปลี่ยนเป็นแป้ง 

- ดอกทำหนาที่สืบพันธุ ประกอบดวย  
สวนประกอบตาง ๆ ไดแก กลีบเลี้ยง กลีบดอก 
เกสรเพศผู และเกสรเพศเมีย ซึ่งสวนประกอบ
แตละสวนของดอกทำหนาที่แตกตางกัน 

ป.๕ - -

ป.๖ ๑. ระบุสารอาหารและบอกประโยชนของ 
สารอาหารแตละประเภทจากอาหารที่ตนเอง 
รับประทาน 

๒. บอกแนวทางในการเลือกรับประทานอาหาร 
ใหไดสารอาหารครบถวน ในสัดสวนที่เหมาะสม
กับเพศและวัย รวมทั้งความปลอดภัยตอสุขภาพ 

๓. ตระหนักถึงความสำคัญของสารอาหาร โดยการ
เลือกรับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบถวน
ในสัดสวนที่เหมาะสมกบัเพศและวยั รวมทัง้
ปลอดภยัตอสขุภาพ 

• สารอาหารที่อยูในอาหารมี ๖ ประเภท ไดแก 
คารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เกลือแร วิตามิน
และน้ำ  

• อาหารแตละชนิดประกอบดวยสารอาหารที่ 
แตกตางกนั อาหารบางอยางประกอบดวยสารอาหาร
ประเภทเดียว อาหารบางอยางประกอบดวย 
สารอาหารมากกวาหนึ่งประเภท 

• สารอาหารแตละประเภทมีประโยชนตอรางกาย
แตกตางกัน โดยคารโบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน 
เปน็สารอาหารทีใ่หพลงังานแกรางกาย สวนเกลอืแร 
วิตามิน และน้ำ เป็นสารอาหารที่ไมใหพลังงาน 
แกรางกาย แตชวยใหรางกายทำงานไดเป็นปกติ 

• การรับประทานอาหาร เพื่อใหรางกายเจริญ
เติบโต มีการเปลี่ยนแปลงของรางกายตามเพศ
และวัย และมีสุขภาพดี จำเป็นตองรับประทาน 
ใหไดพลงังานเพยีงพอกบัความตองการของรางกาย

และใหไดสารอาหารครบถวน ในสัดสวน 
ที่เหมาะสมกับเพศและวัย รวมทั้งตองคำนึงถงึ
ชนิดและปริมาณของวัตถุเจือปนในอาหาร 
เพื่อความปลอดภัยตอสุขภาพ 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 ๔. สรางแบบจำลองระบบยอยอาหาร และบรรยาย
หนาที่ของอวัยวะในระบบยอยอาหาร รวมทั้ง
อธิบายการยอยอาหารและการดูดซึมสารอาหาร 

๕. ตระหนักถึงความสำคัญของระบบยอยอาหาร 
โดยการบอกแนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะ 
ในระบบยอยอาหารใหทำงานเป็นปกติ

•ระบบยอยอาหารประกอบดวยอวยัวะตาง ๆ ไดแก 
ปาก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไสเล็ก 
ลำไสใหญ ทวารหนัก ตับ และตับออน ซึ่งทำ
หนาที่รวมกันในการยอยและดูดซึมสารอาหาร 
- ปากมีฟันชวยบดเคี้ยวอาหารใหมีขนาดเล็กลง
และมีลิ้นชวยคลุกเคลาอาหารกับน้ำลาย  
ในน้ำลายมีเอนไซมยอยแป้งใหเป็นน้ำตาล 

- หลอดอาหารทำหนาที่ลำเลียงอาหารจากปาก 
ไปยังกระเพาะอาหาร ภายในกระเพาะอาหาร  
มีการยอยโปรตีนโดยกรดและเอนไซมที่สราง
จากกระเพาะอาหาร  

- ลำไสเล็กมีเอนไซมที่สรางจากผนังลำไสเล็กเอง
และจากตบัออนทีช่วยยอยโปรตนี คารโบไฮเดรต

และไขมัน โดยโปรตีน คารโบไฮเดรต และไขมัน
ที่ผานการยอยจนเป็นสารอาหารขนาดเล็กพอ 
ที่จะดูดซึมได รวมถึงน้ำ เกลือแร และวิตามิน 
จะถูกดูดซึมที่ผนังลำไสเล็กเขาสูกระแสเลือด 
เพื่อลำเลียงไปยังสวนตาง ๆ ของรางกาย ซึ่ง
โปรตีน คารโบไฮเดรต และไขมัน จะถูกนำไปใช
เป็นแหลงพลังงานสำหรับใชในกิจกรรมตาง ๆ  
สวนน้ำ เกลือแร และวิตามิน จะชวยใหรางกาย
ทำงานไดเป็นปกติ  

- ตับสรางน้ำดีแลวสงมายังลำไสเล็กชวยใหไขมัน
แตกตัว 

- ลำไสใหญทำหนาที่ดูดน้ำและเกลือแร เป็น
บริเวณที่มีอาหารที่ยอยไมไดหรือยอยไมหมด 
เปน็กากอาหาร ซึง่จะถกูกำจดัออกทางทวารหนกั 

 • อวัยวะตาง ๆ ในระบบยอยอาหารมีความสำคัญ 
จึงควรปฏิบัติตน ดูแลรักษาอวัยวะใหทำงาน 
เป็นปกติ 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ม.๑ ๑. เปรียบเทียบรูปราง ลักษณะ และโครงสราง 
ของเซลลพชืและเซลลสตัว รวมทัง้บรรยายหนาที่
ของผนังเซลล เยื่อหุมเซลล ไซโทพลาซึม 
นิวเคลียส แวคิวโอล ไมโทคอนเดรีย  
และคลอโรพลาสต  

๒. ใชกลองจุลทรรศนใชแสงศึกษาเซลล  
และโครงสรางตาง ๆ ภายในเซลล 

•เซลลเปน็หนวยพืน้ฐานของสิง่มชีวีติ สิง่มชีวีติ

บางชนดิมเีซลลเพยีงเซลลเดยีว เชน อะมบีา
พารามีเซียม ยีสต บางชนิดมีหลายเซลล เชน  
พืช สัตว 

•โครงสรางพืน้ฐานทีพ่บทัง้ในเซลลพชืและเซลลสตัว 
และสามารถสังเกตไดดวยกลองจุลทรรศนใชแสง 
ไดแก เยื่อหุมเซลล ไซโทพลาซึม และนิวเคลียส 
โครงสรางที่พบในเซลลพืชแตไมพบในเซลลสัตว 
ไดแก ผนังเซลลและคลอโรพลาสต 

•โครงสรางตาง ๆ ของเซลลมหีนาทีแ่ตกตางกนั

-ผนงัเซลล ทำหนาทีใ่หความแขง็แรงแกเซลล
- เยื่อหุมเซลล ทำหนาที่หอหุมเซลลและควบคุม
การลำเลียงสารเขาและออกจากเซลล 

- นิวเคลียส ทำหนาที่ควบคุมการทำงานของเซลล 
-ไซโทพลาซมึ มอีอรแกเนลลทีท่ำหนาทีแ่ตกตางกนั

- แวคิวโอล ทำหนาที่เก็บน้ำและสารตาง ๆ 
-ไมโทคอนเดรยี ทำหนาทีเ่กีย่วกบัการสลายสาร
อาหารเพื่อใหไดพลังงานแกเซลล 

- คลอโรพลาสต เป็นแหลงที่เกิดการสังเคราะห
ดวยแสง 

๓. อธิบายความสัมพันธระหวางรูปราง  
กับการทำหนาที่ของเซลล 

• เซลลของสิ่งมีชีวิตมีรูปราง ลักษณะ ที่หลากหลาย 
และมคีวามเหมาะสมกบัหนาทีข่องเซลลนั้น เชน 
เซลลประสาทสวนใหญ มีเสนใยประสาทเป็น
แขนงยาว นำกระแสประสาทไปยังเซลลอื่น ๆ ที่
อยูไกลออกไป เซลลขนราก เป็นเซลลผิวของราก
ที่มีผนังเซลลและเยื่อหุมเซลลยื่นยาวออกมา 
ลักษณะคลายขนเสนเล็ก ๆ เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวใน
การดูดน้ำและธาตุอาหาร 

๔. อธิบายการจัดระบบของสิ่งมีชีวิต โดยเริ่มจาก
เซลล เนื้อเยื่อ อวัยวะ ระบบอวัยวะ จนเป็น 
สิ่งมีชีวิต 

• พืชและสัตวเป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลลมีการจัด
ระบบ โดยเริ่มจากเซลลไปเป็นเนื้อเยื่อ อวยัวะ 
ระบบอวยัวะ และสิง่มชีวีติตามลำดบั เซลลหลาย
เซลลมารวมกันเป็นเนื้อเยื่อ เนื้อเยื่อหลายชนิดมา
รวมกนัและทำงานรวมกนัเปน็อวยัวะ อวยัวะตาง ๆ

ทำงานรวมกันเป็นระบบอวัยวะ ระบบอวัยวะ 
ทุกระบบทำงานรวมกันเป็นสิ่งมีชีวิต 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 ๕. อธิบายกระบวนการแพรและออสโมซิสจาก 
หลักฐานเชิงประจักษ และยกตัวอยางการแพร
และออสโมซิสในชีวิตประจำวัน 

•เซลลมกีารนำสารเขาสูเซลล เพือ่ใชในกระบวนการ
ตาง ๆ ของเซลล และมีการขจัดสารบางอยาง 
ที่เซลลไมตองการออกนอกเซลล การนำสารเขา
และออกจากเซลลมีหลายวิธี เชน การแพร
เป็นการเคลือ่นทีข่องสารจากบรเิวณทีม่คีวาม 
เขมขนของสารสูงไปสูบริเวณที่มีความเขมขน 
ของสารต่ำ สวนออสโมซิส เป็นการแพรของน้ำ 
ผานเยื่อหุมเซลล จากดานที่มีความเขมขนของ
สารละลายต่ำไปยังดานที่มีความเขมขนของ
สารละลายสูงกวา 

๖. ระบุปัจจัยที่จำเป็นในการสังเคราะหดวยแสง
และผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการสังเคราะหดวยแสง 
โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ 

• กระบวนการสังเคราะหดวยแสงของพืชที่เกิดขึ้น
ในคลอโรพลาสต จำเปน็ตองใชแสง แกส๊คารบอนได-

ออกไซด คลอโรฟิลล และน้ำ ผลผลิตที่ไดจาก 
การสังเคราะหดวยแสง ไดแก น้ำตาลและ 
แก๊สออกซิเจน 

๗. อธิบายความสำคัญของการสังเคราะหดวยแสง
ของพืชตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 

๘. ตระหนักในคุณคาของพืชที่มีตอสิ่งมีชีวิตและ 
สิ่งแวดลอม โดยการรวมกันปลูกและดูแลรักษา
ตนไมในโรงเรียนและชุมชน 

• การสังเคราะหดวยแสง เป็นกระบวนการที่สำคัญ
ตอสิ่งมีชีวิต เพราะเป็นกระบวนการเดียว  
ที่สามารถนำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นพลังงาน
ในรปูสารประกอบอนิทรยีและเกบ็สะสมในรปูแบบ
ตาง ๆ ในโครงสรางของพืช พืชจึงเป็นแหลง
อาหารและพลังงานที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่น 
นอกจากนี้กระบวนการสังเคราะหดวยแสงยังเป็น
กระบวนการหลักในการสรางแก๊สออกซิเจนใหกับ
บรรยากาศเพื่อใหสิ่งมีชีวิตอื่น ใชในกระบวนการ
หายใจ 

  ๙. บรรยายลักษณะและหนาที่ของไซเล็มและ
โฟลเอ็ม 

๑๐. เขียนแผนภาพที่บรรยายทิศทาง 
การลำเลียงสารในไซเล็มและโฟลเอ็ม 
ของพืช 

• พืชมีไซเล็มและโฟลเอ็ม ซึ่งเป็นเนื้อเยื่อ 
มลีกัษณะคลายทอ เรยีงตวักนัเปน็กลุมเฉพาะที่
โดยไซเล็มทำหนาที่ลำเลียงน้ำและธาตุอาหาร  
มีทิศทางลำเลียงจากรากไปสูลำตน ใบ และ 
สวนตาง ๆ ของพชื เพือ่ใชในการสงัเคราะหดวยแสง
รวมถงึกระบวนการอืน่ ๆ สวนโฟลเอ็มทำหนาที่ 
ลำเลียงอาหารที่ไดจากการสงัเคราะหดวยแสง  
มทีศิทางลำเลยีงจากบริเวณที่มีการสังเคราะหดวย
แสงไปสูสวนตาง ๆ ของพืช 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 ๑๑. อธิบายการสืบพันธุแบบอาศัยเพศ และ 
ไมอาศัยเพศของพืชดอก 

๑๒. อธิบายลักษณะโครงสรางของดอกที่มีสวน
ทำใหเกิดการถายเรณู รวมทั้งบรรยาย  
การปฏิสนธิของพืชดอก การเกิดผลและเมล็ด 
การกระจายเมล็ด และการงอกของเมล็ด 

๑๓. ตระหนักถึงความสำคัญของสัตวที่ชวยในการ
ถายเรณูของพืชดอก โดยการไมทำลายชีวิต
ของสัตวที่ชวยในการถายเรณู 

• พืชดอกทุกชนิดสามารถสืบพันธุแบบอาศัยเพศได 
และบางชนิดสามารถสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศได 

• การสืบพันธุแบบอาศัยเพศเป็นการสืบพันธุที่มีการ
ผสมกันของสเปิรมกับเซลลไข การสืบพันธุ  
แบบอาศยัเพศของพชืดอกเกดิขึน้ทีด่อก โดยภายใน
อับเรณูของสวนเกสรเพศผูมเีรณ ูซึง่ทำหนาที ่
สรางสเปริม ภายในออวุลของสวนเกสรเพศเมีย  
มีถุงเอ็มบริโอ ทำหนาที่สรางเซลลไข 

•การสบืพนัธุแบบไมอาศยัเพศ เปน็การสบืพนัธุที่พืช
ตนใหมไมไดเกิดจากการปฏิสนธิระหวางสเปิรม 
กับเซลลไข แตเกิดจากสวนตาง ๆ ของพืช เชน 
ราก ลำตน ใบ มีการเจริญเติบโตและพัฒนาขึ้นมา  
เป็นตนใหมได 

• การถายเรณู คือ การเคลื่อนยายของเรณูจาก 
อับเรณูไปยังยอดเกสรเพศเมีย ซึ่งเกี่ยวของกับ
ลักษณะและโครงสรางของดอก เชน สีของ 
กลีบดอก ตำแหนงของเกสรเพศผูและเกสรเพศ
เมีย โดยมีสิ่งที่ชวยในการถายเรณู เชน แมลง ลม 

• การถายเรณูจะนำไปสูการปฏิสนธิ ซึ่งจะเกิดขึ้นที่
ถุงเอ็มบริโอภายในออวุล หลังการปฏิสนธิจะได 
ไซโกต และเอนโดสเปิรม ไซโกตจะพัฒนาตอไป
เป็นเอ็มบริโอ ออวุลพัฒนาไปเป็นเมล็ด และรังไข
พัฒนาไปเป็นผล 

• ผลและเมล็ดมีการกระจายออกจากตนเดิม โดย 
วิธีการตาง ๆ เมื่อเมล็ดไปตกในสภาพแวดลอมที่
เหมาะสมจะเกดิการงอกของเมลด็ โดยเอ็มบริโอ
ภายในเมล็ดจะเจริญออกมา โดยระยะแรก 
จะอาศัยอาหารที่สะสมภายในเมล็ด จนกระทั่ง 
ใบแทพัฒนา จนสามารถสังเคราะหดวยแสงได
เต็มที่ และสรางอาหารไดเองตามปกติ 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 ๑๔. อธิบายความสำคัญของธาตุอาหาร 
บางชนิดที่มีผลตอการเจริญเติบโต 
และการดำรงชีวิตของพืช 

๑๕. เลือกใชปุ๋ยที่มีธาตุอาหารเหมาะสมกับพืชใน
สถานการณที่กำหนด

• พืชตองการธาตุอาหารที่จำเป็นหลายชนิดในการ
เจริญเติบโตและการดำรงชีวิต 

•พชืตองการธาตอุาหารบางชนดิในปรมิาณมาก ไดแก 
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม 
แมกนเีซยีม และกำมะถนั ซึง่ในดนิอาจมไีมเพยีงพอ 
สำหรับการเจริญเติบโตของพืช จึงตองมีการให
ธาตุอาหารในรูปของปุ๋ยกับพืชอยางเหมาะสม

๑๖. เลือกวิธีการขยายพันธุพืชใหเหมาะสมกับ
ความตองการของมนุษย โดยใชความรู 
เกี่ยวกับการสืบพันธุของพืช 

๑๗. อธิบายความสำคัญของเทคโนโลยี  
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในการใชประโยชน
ดานตาง ๆ 

๑๘. ตระหนักถึงประโยชนของการขยายพันธุพืช 
โดยการนำความรูไปใชในชีวิตประจำวัน 

• มนุษยสามารถนำความรูเรื่องการสืบพันธุ  
แบบอาศัยเพศและไมอาศัยเพศ มาใชในการ
ขยายพันธุเพื่อเพิ่มจำนวนพืช เชน การใชเมล็ด 
ที่ไดจากการสืบพันธุแบบอาศัยเพศมาเพาะเลี้ยง 
วิธีการนี้จะไดพืชในปริมาณมาก แตอาจมีลักษณะ
ทีแ่ตกตางไปจากพอแม สวนการตอนกิง่ การปกัชำ
การตอกิ่ง การติดตา การทาบกิ่ง การเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ เป็นการนำความรูเรื่องการสืบพันธุแบบ
ไมอาศัยเพศของพืชมาใชในการขยายพันธุ  
เพือ่ใหไดพชืทีม่ลีกัษณะเหมอืนตนเดมิ ซึง่การขยายพนัธุ
แตละวิธี มีขั้นตอนแตกตางกัน จึงควรเลือกให
เหมาะสมกับความตองการของมนุษย โดยตอง
คำนึงถึงชนิดของพืชและลักษณะการสืบพันธุ 
ของพืช 

• เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เป็นการนำ
ความรูเกี่ยวกับปัจจัยที่จำเป็นตอการเจริญเติบโต
ของพืชมาใชในการเพิ่มจำนวนพืช และทำใหพืช
สามารถเจริญเติบโตไดในหลอดทดลอง ซึ่งจะได
พืชจำนวนมากในระยะเวลาสั้น และสามารถนำ
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมาประยุกต  
เพื่อการอนุรักษพันธุกรรมพืช ปรบัปรงุพนัธุพชื 
ทีม่คีวามสำคญัทางเศรษฐกจิ การผลิตยาและ 
สารสำคัญในพืช และอื่น ๆ
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ม.๒ ๑. ระบุอวัยวะและบรรยายหนาที่ของอวัยวะที่
เกี่ยวของในระบบหายใจ 

๒. อธิบายกลไกการหายใจเขาและออก โดยใช 
แบบจำลอง รวมทั้งอธิบายกระบวนการ 
แลกเปลี่ยนแก๊ส 

๓. ตระหนักถึงความสำคัญของระบบหายใจ  
โดยการบอกแนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะ 
ในระบบหายใจใหทำงานเป็นปกติ 

• ระบบหายใจมีอวัยวะตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก 
จมูก ทอลม ปอด กะบังลม และกระดูกซี่โครง 

• มนุษยหายใจเขา เพื่อนำแก๊สออกซิเจนเขาสู 
รางกายเพื่อนำไปใชในเซลล และหายใจออก  
เพื่อกำจัดแก๊สคารบอนไดออกไซดออกจาก
รางกาย  

• อากาศเคลื่อนที่เขาและออกจากปอดได  
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงปริมาตรและความดัน
ของอากาศภายในชองอกซึ่งเกี่ยวของกับ 
การทำงานของกะบังลม และกระดูกซี่โครง 

• การแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนกับ 
แกส๊คารบอนไดออกไซดในรางกาย เกดิขึน้บรเิวณ

ถุงลมในปอดกับหลอดเลือดฝอยที่ถุงลม และ
ระหวางหลอดเลือดฝอยกับเนื้อเยื่อ 

• การสูบบุหรี่ การสูดอากาศที่มีสารปนเปื้อน และ
การเป็นโรคเกี่ยวกับระบบหายใจบางโรค  
อาจทำใหเกิดโรคถุงลมโป่งพอง ซึ่งมีผลใหความจุ
อากาศของปอดลดลง ดังนั้นจึงควรดูแลรักษา
ระบบหายใจ ใหทำหนาที่เป็นปกติ 

๔. ระบุอวัยวะและบรรยายหนาที่ของอวัยวะ  
ในระบบขบัถายในการกำจดัของเสยีทางไต

๕. ตระหนักถึงความสำคัญของระบบขับถาย  
ในการกำจัดของเสียทางไต โดยการบอก
แนวทางในการปฏิบัติตนที่ชวยใหระบบขับถาย
ทำหนาที่ไดอยางปกติ 

• ระบบขับถายมีอวัยวะที่เกี่ยวของ คือ ไต ทอไต 
กระเพาะปัสสาวะ และทอปัสสาวะ โดยมีไต 
ทำหนาที่กำจัดของเสีย เชน ยูเรีย แอมโมเนีย  
กรดยูริก รวมทั้งสารที่รางกายไมตองการออกจาก
เลือด และควบคุมสารที่มีมากหรือนอยเกินไป 
เชน น้ำ โดยขับออกมาในรูปของปัสสาวะ 

• การเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม เชน  
รับประทานอาหารที่ไมมีรสเค็มจัด การดื่มน้ำ
สะอาดใหเพียงพอ เป็นแนวทางหนึ่งที่ชวยให
ระบบขับถายทำหนาที่ไดอยางปกติ 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 ๖. บรรยายโครงสรางและหนาที่ของหัวใจ  
หลอดเลือด และเลือด  

๗. อธิบายการทำงานของระบบหมุนเวียนเลือด 
โดยใชแบบจำลอง 

• ระบบหมุนเวียนเลือดประกอบดวย หัวใจ  
หลอดเลือด และเลือด 

• หัวใจของมนุษยแบงเป็น ๔ หอง ไดแก หัวใจ  
หองบน ๒ หอง และหองลาง ๒ หอง ระหวาง
หัวใจหองบนและหัวใจหองลางมีลิ้นหัวใจกั้น 

• หลอดเลือด แบงเป็น หลอดเลือดอารเตอรี  
หลอดเลือดเวน หลอดเลือดฝอย ซึ่งมีโครงสราง
ตางกัน 

• เลือด ประกอบดวย เซลลเม็ดเลือด เพลตเลต 
และพลาสมา 

•การบบีและคลายตวัของหวัใจทำใหเลอืดหมนุเวยีน
และลำเลียงสารอาหาร แก๊ส ของเสีย และสาร 
อื่น ๆ ไปยังอวัยวะและเซลลตาง ๆ ทั่วรางกาย 

•เลอืดทีม่ปีรมิาณแกส๊ออกซเิจนสงูจะออกจากหวัใจ
ไปยังเซลลตาง ๆ ทั่วรางกาย ขณะเดียวกัน 
แกส๊คารบอนไดออกไซดจากเซลลจะแพรเขาสูเลอืด
และลำเลียงกลับเขาสูหัวใจและถูกสงไป 
แลกเปลี่ยนแก๊สที่ปอด 

๘. ออกแบบการทดลองและทดลอง ในการ 
เปรียบเทียบอัตราการเตนของหัวใจ ขณะปกติ 
และหลังทำกิจกรรม 

๙. ตระหนกัถงึความสำคญัของระบบหมนุเวยีนเลอืด

โดยการบอกแนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะ 
ในระบบหมุนเวียนเลือดใหทำงานเป็นปกติ 

• ชีพจรบอกถึงจังหวะการเตนของหัวใจ  
ซึ่งอัตราการเตนของหัวใจในขณะปกติและ 
หลังจากทำกิจกรรมตาง ๆ จะแตกตางกัน  
สวนความดันเลอืด ระบบหมนุเวยีนเลอืดเกดิจาก 
การทำงานของหวัใจและหลอดเลอืด

• อัตราการเตนของหัวใจมีความแตกตางกันใน
แตละบุคคล คนที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด
จะสงผลทำใหหัวใจสูบฉีดเลือดไมเป็นปกติ 

• การออกกำลังกาย การเลือกรับประทานอาหาร 
การพักผอน และการรักษาภาวะอารมณใหเป็น
ปกติ จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการดูแลรักษาระบบ
หมุนเวียนเลือดใหเป็นปกติ 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 ๑๐. ระบุอวัยวะและบรรยายหนาที่ของอวัยวะใน
ระบบประสาทสวนกลางในการควบคุม  
การทำงานตาง ๆ ของรางกาย 

๑๑. ตระหนกัถงึความสำคญัของระบบประสาท

โดยการบอกแนวทางในการดูแลรักษา รวมถงึ
การปอ้งกนัการกระทบกระเทอืนและอันตราย
ตอสมองและไขสันหลัง 

• ระบบประสาทสวนกลาง ประกอบดวยสมอง 
และไขสันหลัง จะทำหนาที่รวมกับเสนประสาท 
ซึ่งเป็นระบบประสาทรอบนอก ในการควบคุม
การทำงานของอวัยวะตาง ๆ รวมถึงการแสดง
พฤติกรรม เพื่อการตอบสนองตอสิ่งเรา 

• เมื่อมีสิ่งเรามากระตุนหนวยรับความรูสึก จะเกิด
กระแสประสาทสงไปตามเซลลประสาทรบัความรูสกึ

ไปยังระบบประสาทสวนกลาง แลวสง 
กระแสประสาทมาตามเซลลประสาทสัง่การ ไปยงั
หนวยปฏบิตังิาน เชน กลามเนื้อ 

• ระบบประสาทเป็นระบบที่มีความซับซอนและมี
ความสัมพันธกับทุกระบบในรางกาย ดังนั้น  
จงึควรปอ้งกนัการเกดิอบุตัเิหตทุีก่ระทบกระเทอืน
ตอสมอง หลีกเลี่ยงการใชสารเสพติด หลีกเลี่ยง
ภาวะเครียด และรับประทานอาหารที่มีประโยชน 
เพื่อดูแลรักษาระบบประสาทใหทำงานเป็นปกติ 

๑๒. ระบุอวัยวะและบรรยายหนาที่ของอวัยวะใน
ระบบสืบพันธุของเพศชายและเพศหญิง  
โดยใชแบบจำลอง 

๑๓. อธิบายผลของฮอรโมนเพศชายและเพศหญิงที่
ควบคุมการเปลี่ยนแปลงของรางกาย เมื่อเขาสู
วัยหนุมสาว 

๑๔. ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของรางกายเมื่อ
เขาสูวัยหนุมสาว โดยการดูแลรักษารางกาย
และจิตใจของตนเองในชวงที่มี 
การเปลี่ยนแปลง 

• มนุษยมีระบบสืบพันธุที่ประกอบดวยอวัยวะ 
ตาง ๆ ที่ทำหนาที่เฉพาะ โดยรังไขในเพศหญิง 
จะทำหนาที่ผลิตเซลลไข สวนอัณฑะในเพศชาย
จะทำหนาที่สรางเซลลอสุจิ 

• ฮอรโมนเพศทำหนาที่ควบคุมการแสดงออกของ
ลกัษณะทางเพศทีแ่ตกตางกนั เมือ่เขาสูวยัหนุมสาว
จะมีการสรางเซลลไขและเซลลอสุจิ การตกไข 
การมีรอบเดือน และถามีการปฏิสนธิของเซลลไข
และเซลลอสุจิจะทำใหเกิดการตั้งครรภ 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 ๑๕. อธิบายการตกไข การมีประจำเดือน  
การปฏิสนธิ และการพัฒนาของไซโกต  
จนคลอดเป็นทารก 

๑๖. เลือกวิธีการคุมกำเนิดที่เหมาะสมกับ
สถานการณที่กำหนด 

๑๗. ตระหนักถึงผลกระทบของการตั้งครรภ  
กอนวยัอนัควร โดยการประพฤตตินใหเหมาะสม 

• การมีประจำเดือน มีความสัมพันธกับการตกไข 
โดยเปน็ผลจากการเปลีย่นแปลงของระดบัฮอรโมน
เพศหญิง 

• เมื่อเพศหญิงมีการตกไขและเซลลไขไดรับ 
การปฏิสนธิกับเซลลอสุจิจะทำใหไดไซโกต  
ไซโกตจะเจริญเป็นเอ็มบริโอและฟีตัส  
จนกระทั่งคลอดเป็นทารก แตถาไมมีการปฏิสนธิ 
เซลลไขจะสลายตัว ผนังดานในมดลูกรวมทั้ง
หลอดเลือดจะสลายตัวและหลุดลอกออก เรียกวา  
ประจำเดือน 

• การคุมกำเนิดเป็นวิธีป้องกันไมใหเกิดการตั้งครรภ 
โดยป้องกันไมใหเกิดการปฏิสนธิหรือไมใหมีการ
ฝังตัวของเอ็มบริโอ ซึ่งมีหลายวิธี เชน การใช 
ถุงยางอนามัย การกินยาคุมกำเนิด 

ม.๓ - -

ม.๔ ๑. อธบิายโครงสรางและสมบตัขิองเยือ่หุมเซลลที่
สัมพันธกับการลำเลียงสาร และเปรียบเทียบ 
การลำเลียงสารผานเยื่อหุมเซลลแบบตาง ๆ 

• เยื่อหุมเซลลมีโครงสรางเป็นเยื่อหุมสองชั้นที่มี 
ลิพิดเป็นองคประกอบ และมีโปรตีนแทรกอยู  

• สารที่ละลายไดในลิพิดและสารที่มีขนาดเล็ก
สามารถแพรผานเยื่อหุมเซลลไดโดยตรง สวนสาร
ขนาดเล็กที่มีประจุตองลำเลียงผานโปรตีนที่แทรก
อยูที่เยื่อหุมเซลล ซึ่งมี ๒ แบบ คือ การแพรแบบ
ฟาซิลิเทต และแอกทีฟทรานสปอรต ในกรณีสาร
ขนาดใหญ เชน โปรตีน จะลำเลียงเขาโดย
กระบวนการเอนโดไซโทซิส หรือลำเลียงออกโดย
กระบวนการเอกโซไซโทซิส 

๒. อธิบายการควบคุมดุลยภาพของน้ำและสารใน
เลือดโดยการทำงานของไต 

• การรักษาดุลยภาพของน้ำและสารในเลือด  
เกิดจากการทำงานของไต ซึ่งเป็นอวัยวะ 
ในระบบขบัถายทีม่คีวามสำคญัในการกำจดัของ
เสียที่มีไนโตรเจนเป็นองคประกอบ รวมทั้งน้ำและ
สารที่มีปริมาณเกินความตองการของรางกาย 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 ๓. อธิบายการควบคุมดุลยภาพของกรด-เบสของ
เลือดโดยการทำงานของไตและปอด 

• การรักษาดุลยภาพของกรด-เบสในเลือดเกิดจาก
การทำงานของไตที่ทำหนาที่ขับหรือดูดกลับ 
ไฮโดรเจนไอออน ไฮโดรเจนคารบอเนตไอออน 
และแอมโมเนียมไอออน และการทำงานของปอด
ที่ทำหนาที่กำจัดคารบอนไดออกไซด 

๔. อธิบายการควบคุมดุลยภาพของอุณหภูมิภายใน
รางกายโดยระบบหมุนเวียนเลือด ผิวหนัง และ
กลามเนื้อโครงราง 

• การรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิภายในรางกาย 
เกิดจากการทำงานของระบบหมุนเวียนเลือดที่
ควบคุมปริมาณเลือดไปที่ผิวหนัง การทำงานของ
ตอมเหงื่อ และกลามเนื้อโครงราง ซึ่งสงผลถึง
ปริมาณความรอนที่ถูกเก็บหรือระบายออกจาก
รางกาย 

๕. อธิบาย และเขียนแผนผังเกี่ยวกับการตอบสนอง
ของรางกายแบบไมจำเพาะ และแบบจำเพาะตอ
สิ่งแปลกปลอมของรางกาย 

• เมื่อเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมอื่นเขาสูเนื้อเยื่อ 
ในรางกาย รางกายจะมีกลไกในการตอตานหรือ
ทำลายสิ่งแปลกปลอมทั้งแบบไมจำเพาะและ 
แบบจำเพาะ 

• เซลลเม็ดเลือดขาวกลุมฟาโกไซตจะมีกลไกในการ
ตอตานหรือทำลายสิ่งแปลกปลอมแบบไมจำเพาะ 

• กลไกในการตอตานหรือทำลายสิ่งแปลกปลอม 
แบบจำเพาะเปน็การทำงานของเซลลเมด็เลอืดขาว

ลิมโฟไซตชนิดบีและชนิดที ซึ่งเซลลเม็ดเลือดขาว 
ทั้งสองชนิดจะมีตัวรับแอนติเจน ทำใหเซลล 
ทัง้สองสามารถตอบสนองแบบจำเพาะตอแอนตเิจน
นั้น ๆ ได  

• เซลลบีทำหนาที่สรางแอนติบอดี ซึ่งชวยในการ 
จับกับสิ่งแปลกปลอมตาง ๆ เพื่อทำลายตอไป 
โดยระบบภูมิคุมกัน เซลลทีทำหนาที่หลากหลาย 
เชน กระตุนการทำงานของเซลลบีและเซลลที
ชนิดอื่น ทำลายเซลลที่ติดไวรัสและเซลล 
ที่ผิดปกติอื่น ๆ 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 ๖. สืบคนขอมูล อธิบาย และยกตัวอยางโรคหรือ
อาการที่เกิดจากความผิดปกติของระบบ
ภูมิคุมกัน 

• บางกรณีรางกายอาจเกิดความผิดปกติของระบบ
ภูมิคุมกัน เชน ภูมิคุมกันตอบสนองตอแอนติเจน 
บางชนิดอยางรุนแรงมากเกินไป หรือรางกาย  
มีปฏิกิริยาตอบสนองตอแอนติเจนของตนเอง  
อาจทำใหรางกายเกิดอาการผิดปกติได 

๗. อธิบายภาวะภูมิคุมกันบกพรองที่มีสาเหตุ  
มาจากการติดเชื้อ HIV 

• บุคคลที่ไดรับเลือดหรือสารคัดหลั่งที่มีเชื้อ HIV  
ซึง่สามารถทำลายเซลลท ีทำใหภมูคิุมกนับกพรอง
และติดเชื้อตาง ๆ ไดงายขึ้น 

๘. ทดสอบ และบอกชนิดของสารอาหาร 
ที่พืชสังเคราะหได 

๙. สืบคนขอมูล อภิปราย และยกตัวอยางเกี่ยวกับ
การใชประโยชนจากสารตาง ๆ ที่พืชบางชนิด
สรางขึ้น 

• กระบวนการสังเคราะหดวยแสงเป็นจุดเริ่มตน 
ของการสรางน้ำตาลในพืช พืชเปลี่ยนน้ำตาลไป
เป็นสารอาหารและสารอื่น ๆ เชน คารโบไฮเดรต 
โปรตีน ไขมัน ที่จำเป็นตอการดำรงชีวิตของพืช
และสัตว 

•มนษุยสามารถนำสารตาง ๆ ทีพ่ชืบางชนดิสรางขึน้
ไปใชประโยชน เชน ใชเป็นยาหรือสมุนไพร 
ในการรักษาโรคบางชนิด ใชในการไลแมลง กำจัด
ศัตรูพืชและสัตว ใชในการยบัยัง้การเจรญิเตบิโต
ของแบคทเีรยี และใชเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม 

๑๐. ออกแบบการทดลอง ทดลอง และอธิบาย 
เกี่ยวกับปัจจัยภายนอกที่มีผลตอการ 
เจริญเติบโตของพืช 

๑๑. สืบคนขอมูลเกี่ยวกับสารควบคุมการ 
เจรญิเตบิโตของพชืทีม่นษุยสงัเคราะหขึน้

และยกตัวอยางการนำมาประยุกตใชทางดาน
การเกษตรของพืช 

• ปัจจัยภายนอกที่มีผลตอการเจริญเติบโต เชน แสง 
นำ้ ธาตอุาหาร คารบอนไดออกไซดและออกซเิจน 
ปจัจยัภายใน เชน ฮอรโมนพชื ซึ่งพืชมีการ
สังเคราะหขึ้น เพื่อควบคุมการเจริญเติบโตในชวง
ชีวิตตาง ๆ 

• มนุษยมีการสังเคราะหสารควบคุมการเจรญิเตบิโต
ของพชืโดยเลยีนแบบฮอรโมนพชื เพื่อนำมาใช
ควบคุมการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตของพืช 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 ๑๒. สังเกต และอธิบายการตอบสนองของพืชตอ 
สิ่งเราในรูปแบบตาง ๆ ที่มีผลตอการดำรงชีวิต 

• การตอบสนองตอสิ่งเราของพืชแบงตามความ
สัมพันธกับทิศทางของสิ่งเราได ไดแก แบบที่มี
ทิศทางสัมพันธกับทิศทางของสิ่งเรา เชน  
ดอกทานตะวันหันเขาหาแสง ปลายรากเจริญ
เขาหาแรงโนมถวงของโลก และแบบที่ไมมีทิศทาง
สัมพันธกับทิศทางของสิ่งเรา เชน การหุบ 
และบานของดอก หรือการหุบและกางของใบพืช
บางชนิด 

• การตอบสนองตอสิ่งเราของพืชบางอยางสงผล 
ตอการเจรญิเตบิโต เชน การเจรญิในทศิทางเขาหา
หรือตรงขามกับแรงโนมถวงของโลก การเจริญ 
ในทิศทางเขาหาหรือตรงขามกับแสง และการ
ตอบสนองตอการสัมผัสสิ่งเรา 

ม.๕ - -

ม.๖ - -
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สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
มาตรฐาน ว ๑.๓ เขาใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

สารพนัธกุรรม การเปลีย่นแปลงทางพนัธกุรรมทีม่ผีลตอ่สิง่มชีวีติ ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำความรูไปใชประโยชน ์

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.๑ - -

ป.๒ ๑. เปรียบเทียบลักษณะของสิ่งมีชีวิตและ 
สิ่งไมมีชีวิต จากขอมูลที่รวบรวมได  


• สิ่งที่อยูรอบตัวเรามีทั้งที่เป็นสิ่งมีชีวิตและ 
สิ่งไมมีชีวิต สิ่งมีชีวิตตองการอาหาร มีการหายใจ  
เจรญิเตบิโต ขบัถาย เคลือ่นไหว ตอบสนองตอสิง่เรา
และสืบพันธุไดลูกที่มีลักษณะคลายคลึงกับพอแม 
สวนสิ่งไมมีชีวิตจะไมมีลักษณะดังกลาว 

ป.๓ - -

ป.๔ ๑. จำแนกสิ่งมีชีวิตโดยใชความเหมือน และ 
ความแตกตางของลักษณะของสิ่งมีชีวิต 
ออกเป็นกลุมพืช กลุมสัตว และกลุมที่ไมใชพืช
และสัตว 

• สิ่งมีชีวิตมีหลายชนิด สามารถจัดกลุมได โดยใช
ความเหมอืนและความแตกตางของลกัษณะตาง ๆ

เชน กลุมพืชสรางอาหารเองได และเคลื่อนที่ดวย
ตนเองไมได กลุมสัตวกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหาร 
และเคลื่อนที่ได กลุมที่ไมใชพืชและสัตว เชน  
เห็ด รา จุลินทรีย 

๒. จำแนกพืชออกเป็นพืชดอกและพืชไมมีดอก  
โดยใชการมีดอกเป็นเกณฑ โดยใชขอมูล  
ที่รวบรวมได 

• การจำแนกพืช สามารถใชการมีดอกเป็นเกณฑ 
ในการจำแนก ไดเป็นพืชดอกและพืชไมมีดอก 



๓. จำแนกสัตวออกเป็นสัตวมีกระดูกสันหลังและ
สตัวไมมกีระดกูสนัหลงั โดยใชการมกีระดกูสนัหลงั
เป็นเกณฑ โดยใชขอมูลที่รวบรวมได  

๔. บรรยายลักษณะเฉพาะที่สังเกตไดของสัตว 
มีกระดูกสันหลังในกลุมปลา กลุมสัตวสะเทินน้ำ
สะเทินบก กลุมสัตวเลื้อยคลาน กลุมนก และ
กลุมสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ำนม และยกตัวอยาง 
สิ่งมีชีวิตในแตละกลุม 

• การจำแนกสัตว สามารถใชการมีกระดูกสันหลัง 
เปน็เกณฑในการจำแนก ไดเปน็สตัวมกีระดกูสนัหลงั
และสัตวไมมีกระดูกสันหลัง 

• สัตวมีกระดูกสันหลังมีหลายกลุม ไดแก กลุมปลา 
กลุมสตัวสะเทนินำ้สะเทนิบก กลุมสตัวเลือ้ยคลาน

กลุมนก และกลุมสตัวเลีย้งลกูดวยนำ้นม ซึง่แตละกลุม
จะมีลักษณะเฉพาะที่สังเกตได 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.๕ ๑. อธิบายลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการถายทอด
จากพอแมสูลูกของพืช สัตว และมนุษย  

๒. แสดงความอยากรูอยากเห็น โดยการถามคำถาม
เกี่ยวกับลักษณะที่คลายคลึงกันของตนเองกับ 
พอแม 

• สิ่งมีชีวิตทั้งพืช สัตว และมนุษย เมื่อโตเต็มที่จะมี
การสืบพันธุเพื่อเพิ่มจำนวนและดำรงพันธุ โดยลูก 
ทีเ่กดิมาจะไดรบัการถายทอดลกัษณะทางพนัธกุรรม
จากพอแมทำใหมีลักษณะทางพันธุกรรมที่เฉพาะ
แตกตางจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น 

• พืชมีการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เชน 
ลักษณะของใบ สีดอก 

• สัตวมีการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เชน  
สีขน ลักษณะของขน ลักษณะของหู 

• มนุษยมีการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เชน 
เชงิผมทีห่นาผาก ลกัยิม้ ลกัษณะหนงัตา การหอลิน้

ลักษณะของติ่งหู 
ป.๖ - -

ม.๑ - -

ม.๒ - -

ม.๓ ๑. อธิบายความสัมพันธระหวาง ยีน ดีเอ็นเอ และ
โครโมโซม โดยใชแบบจำลอง 

•ลกัษณะทางพนัธกุรรมของสิง่มชีวีติสามารถ
ถายทอดจากรุนหนึ่งไปยังอีกรุนหนึ่งได โดยมียีน
เป็นหนวยควบคุมลักษณะทางพันธุกรรม 

• โครโมโซมประกอบดวย ดีเอ็นเอ และโปรตีน  
ขดอยูในนิวเคลียส ยีน ดีเอ็นเอ และโครโมโซม 
มีความสัมพันธกัน โดยบางสวนของดีเอ็นเอ 
ทำหนาที่เป็นยีนที่กำหนดลักษณะของสิ่งมีชีวิต  

• สิ่งมีชีวิตที่มีโครโมโซม ๒ ชุด โครโมโซมที่เป็นคูกัน
มีการเรียงลำดับของยีนบนโครโมโซมเหมือนกัน 
เรียกวา ฮอมอโลกัสโครโมโซม ยีนหนึ่งที่อยู 
บนคูฮอมอโลกัสโครโมโซม อาจมีรูปแบบ 
แตกตางกนั เรยีกแตละรปูแบบของยนีทีต่างกนันีว้า
แอลลีล ซึ่งการเขาคูกันของแอลลีลตาง ๆ อาจ 
สงผลทำใหสิ่งมีชีวิตมีลักษณะที่แตกตางกันได 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

  • สิ่งมีชีวิตแตละชนิดมีจำนวนโครโมโซมคงที่ มนษุย
มจีำนวนโครโมโซม ๒๓ คู เปน็ออโตโซม ๒๒ คู และ
โครโมโซมเพศ ๑ คู เพศหญิงมีโครโมโซมเพศ 
เป็น XX เพศชายมีโครโมโซมเพศเป็น XY 

๒. อธบิายการถายทอดลกัษณะทางพนัธกุรรมจาก
การผสมโดยพิจารณาลักษณะเดียวที่แอลลีลเดน
ขมแอลลีลดอยอยางสมบูรณ 

๓. อธิบายการเกิดจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของลูก 
และคำนวณอัตราสวนการเกิดจีโนไทป์  
และฟีโนไทป์ของรุนลูก 

•เมนเดลไดศกึษาการถายทอดลกัษณะทางพนัธกุรรม
ของตนถั่วชนิดหนึ่ง และนำมาสูหลักการพื้นฐาน
ของการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของ 
สิ่งมีชีวิต 

• สิ่งมีชีวิตที่มีโครโมโซมเป็น ๒ ชุด ยีนแตละ
ตำแหนงบนฮอมอโลกัสโครโมโซมมี ๒ แอลลีล 
โดยแอลลีลหนึ่งมาจากพอ และอีกแอลลีลมาจาก
แม ซึ่งอาจมีรูปแบบเดียวกัน หรือแตกตางกัน 
แอลลีลที่แตกตางกันนี้ แอลลีลหนึ่งอาจมีการ
แสดงออกขมอกีแอลลลีหนึง่ได เรยีกแอลลลีนั้นวา 
เป็นแอลลีลเดน สวนแอลลีลที่ถูกขมอยางสมบูรณ
เรียกวาเป็นแอลลีลดอย 

• เมื่อมีการสรางเซลลสืบพันธุ แอลลีลที่เป็นคูกัน 
ในแตละฮอมอโลกัสโครโมโซมจะแยกจากกัน 
ไปสูเซลลสบืพนัธุแตละเซลล โดยแตละเซลลสบืพนัธุ
จะไดรบัเพยีง ๑ แอลลลี และจะมาเขาคูกบั 
แอลลลีทีต่ำแหนงเดยีวกนัของอกีเซลลสบืพนัธุหนึง่
เมื่อเกิดการปฏิสนธิ จนเกิดเป็นจีโนไทป์และ
แสดงฟีโนไทป์ในรุนลูก 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 ๔. อธิบายความแตกตางของการแบงเซลลแบบ 
ไมโทซิสและไมโอซิส 

• กระบวนการแบงเซลลของสิ่งมีชีวิตมี ๒ แบบ คือ 
ไมโทซิส และไมโอซิส 

• ไมโทซิส เป็นการแบงเซลลเพื่อเพิ่มจำนวนเซลล
รางกาย ผลจากการแบงจะไดเซลลใหม ๒ เซลล 
ทีม่ลีกัษณะและจำนวนโครโมโซมเหมอืนเซลลตัง้ตน 

• ไมโอซิส เป็นการแบงเซลลเพื่อสรางเซลลสืบพันธุ 
ผลจากการแบงจะไดเซลลใหม ๔ เซลล ที่มี
จำนวนโครโมโซมเป็นครึ่งหนึ่งของเซลลตั้งตน 

  เมื่อเกิดการปฏิสนธิของเซลลสืบพันธุ ลูกจะไดรับ
การถายทอดโครโมโซมชุดหนึ่งจากพอและอีก 
ชุดหนึ่งจากแม จึงเป็นผลใหรุนลูกมีจำนวน
โครโมโซมเทากบัรุนพอแมและจะคงทีใ่นทกุ ๆ รุน

๕. บอกไดวาการเปลี่ยนแปลงของยีนหรือโครโมโซม
อาจทำใหเกิดโรคทางพันธุกรรม พรอมทั้ง 
ยกตัวอยางโรคทางพันธุกรรม 

๖. ตระหนักถึงประโยชนของความรูเรื่องโรคทาง
พนัธกุรรม โดยรูวากอนแตงงานควรปรกึษาแพทย
เพื่อตรวจและวินิจฉัยภาวะเสี่ยงของลูกที่อาจ
เกิดโรคทางพันธุกรรม 

• การเปลี่ยนแปลงของยีนหรือโครโมโซม สงผลให
เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางพันธุกรรมของ
สิ่งมีชีวิต เชน โรคธาลัสซีเมียเกิดจากการ
เปลีย่นแปลงของยนี กลุมอาการดาวนเกดิจากการ
เปลี่ยนแปลงจำนวนโครโมโซม  

• โรคทางพันธุกรรมสามารถถายทอดจากพอแมไปสู
ลกูได ดงันัน้กอนแตงงานและมบีตุรจงึควรปอ้งกนั
โดยการตรวจและวินิจฉัยภาวะเสี่ยงจากการ
ถายทอดโรคทางพันธุกรรม 

๗. อธิบายการใชประโยชนจากสิ่งมีชีวิตดัดแปร 
พันธุกรรม และผลกระทบที่อาจมีตอมนุษย 
และสิ่งแวดลอม โดยใชขอมูลที่รวบรวมได 

๘. ตระหนกัถงึประโยชนและผลกระทบของสิง่มชีวีติ
ดดัแปรพนัธกุรรมทีอ่าจมตีอมนษุยและสิง่แวดลอม

โดยการเผยแพรความรูทีไ่ดจากการโตแยงทาง
วทิยาศาสตร ซึ่งมีขอมูลสนับสนุน 

• มนุษยเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตตาม
ธรรมชาติ เพื่อใหไดสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะตาม
ตองการ เรยีกสิง่มชีวีตินีว้า สิง่มชีวีติดดัแปรพนัธกุรรม

• ในปัจจุบันมนุษยมีการใชประโยชนจากสิ่งมีชีวิต
ดัดแปรพันธุกรรมเป็นจำนวนมาก เชน การผลิต
อาหาร การผลติยารกัษาโรค การเกษตร อยางไรกด็ี

สังคมยังมีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของ 
สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมที่มีตอสิ่งมีชีวิตและ 
สิ่งแวดลอม ซึ่งยังทำการติดตามศึกษาผลกระทบ
ดังกลาว 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

   ๙. เปรียบเทียบความหลากหลายทางชีวภาพ  
ในระดับชนิดสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศตาง ๆ 

๑๐. อธบิายความสำคญัของความหลากหลายทาง
ชีวภาพที่มีตอการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 
และตอมนุษย 

๑๑. แสดงความตระหนักในคุณคาและความสำคัญ
ของความหลากหลายทางชวีภาพ โดยมสีวนรวม
ในการดูแลรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ 



• ความหลากหลายทางชีวภาพ มี ๓ ระดับ ไดแก 
ความหลากหลายของระบบนิเวศ ความหลาก
หลายของชนิดสิ่งมีชีวิต และความหลากหลาย
ทางพันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพนี้มี
ความสำคัญตอการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 
ระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง 
จะรักษาสมดุลไดดีกวาระบบนิเวศที่มีความ 
หลากหลายทางชีวภาพต่ำกวา นอกจากนี้ 
ความหลากหลายทางชีวภาพยังมีความสำคัญ 
ตอมนุษยในดานตาง ๆ เชน ใชเป็นอาหาร  
ยารักษาโรค วัตถุดิบในอุตสาหกรรมตาง ๆ ดังนั้น 
จึงเป็นหนาที่ของทุกคนในการดูแลรักษา  
ความหลากหลายทางชีวภาพใหคงอยู 

ม.๔ ๑. อธิบายความสัมพันธระหวางยีน การสังเคราะห
โปรตีน และลักษณะทางพันธุกรรม 

• ดีเอ็นเอ มีโครงสรางประกอบดวยนิวคลีโอไทด  
มาเรียงตอกัน โดยยีนเป็นชวงของสายดีเอ็นเอที่มี
ลำดับนิวคลีโอไทดที่กำหนดลักษณะของโปรตีน 
ที่สังเคราะหขึ้น ซึง่สงผลใหเกดิลกัษณะทาง 
พนัธกุรรมตาง ๆ 

๒. อธิบายหลักการถายทอดลักษณะที่ถูกควบคุม
ดวยยนีทีอ่ยูบนโครโมโซมเพศและมลัตเิปลิแอลลลี 

• ลักษณะบางลักษณะมีโอกาสพบในเพศชาย 
และเพศหญงิไมเทากนั เชน ตาบอดส ีและฮโีมฟเีลยี

ซึ่งควบคุมโดยยีนบนโครโมโซมเพศ บางลักษณะ 
มีการควบคุมโดยยีนแบบมัลติเปิลแอลลีล เชน 
หมูเลือดระบบ ABO ซึ่งการถายทอดลักษณะ  
ทางพันธุกรรมดังกลาวจัดเป็นสวนขยายของ 
พันธุศาสตรเมนเดล 

๓. อธิบายผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงลำดับ 
นิวคลีโอไทดในดีเอ็นเอตอการแสดงลักษณะของ
สิ่งมีชีวิต 

๔. สืบคนขอมูล และยกตัวอยางการนำมิวเทชัน 
ไปใชประโยชน 

• มิวเทชันที่เปลี่ยนแปลงลำดับนิวคลีโอไทด หรือ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางหรือจำนวนโครโมโซม 
อาจสงผลทำใหลักษณะของสิ่งมีชีวิตเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิม ซึ่งอาจมีผลดีหรือผลเสีย 

•มนษุยใชหลกัการของการเกดิมวิเทชนัในการชกันำ
ใหไดสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะที่แตกตางจากเดิม  
โดยการใชรังสีและสารเคมีตาง ๆ 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 ๕. สืบคนขอมูล และอภิปรายผลของเทคโนโลยี 
ทางดีเอ็นเอที่มีตอมนุษยและสิ่งแวดลอม 

• มนุษยนำความรูเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ 
มาประยุกตใชทางดานการแพทย และเภสัชกรรม 
เชน การสรางสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม เพื่อผลิต
ยาและวัคซีน ดานการเกษตร เชน พืชดัดแปร
พันธุกรรมที่ตานทานโรคหรือแมลง สัตวดัดแปร 
พันธุกรรมที่มีลักษณะตามที่ตองการ และดาน
นิติวิทยาศาสตร เชน การตรวจลายพิมพดีเอ็นเอ 
เพื่อหาความสัมพันธทางสายเลือด หรือเพื่อหา 
ผูกระทำผิด 

•การใชเทคโนโลยทีางดเีอน็เอในดานตาง ๆ ตอง
คำนึงถึงความปลอดภัยทางชีวภาพ ชีวจริยธรรม 
และผลกระทบทางดานสังคม 

๖. สืบคนขอมูล อธิบาย และยกตัวอยาง  
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ซึ่งเป็น 
ผลมาจากวิวัฒนาการ 

•สิง่มชีวีติทีม่อียูในปจัจบุนัมลีกัษณะทีป่รากฏใหเห็น
แตกตางกันซึ่งเป็นผลมาจากความหลากหลาย
ของลักษณะทางพันธุกรรม ซึ่งเกิดจากมิวเทชัน
รวมกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ 

• ผลจากกระบวนการคัดเลือกโดยธรรมชาติ ทำให
สิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะเหมาะสมในการดำรงชีวิต 
สามารถปรับตัวใหอยูรอดไดในสิ่งแวดลอมนั้น ๆ 

• กระบวนการคัดเลือกโดยธรรมชาติเป็นหลักการ 
ที่สำคัญอยางหนึ่งที่ทำใหเกิดวิวัฒนาการของ 
สิ่งมีชีวิต 

ม.๕ - -

ม.๖ - -
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สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ 
มาตรฐาน ว ๒.๑ เขาใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติ

ของสสารกับโครงสรางและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติ
ของการเปลีย่นแปลงสถานะของสสาร การเกดิสารละลาย และการเกดิปฏกิริยิาเคม ี 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.๑ ๑. อธิบายสมบัติที่สังเกตไดของวัสดุที่ใชทำวตัถ ุ
ซึง่ทำจากวสัดชุนดิเดยีวหรอืหลายชนดิประกอบกนั
โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ 

๒. ระบุชนิดของวัสดุและจัดกลุมวัสดุ 
ตามสมบัติที่สังเกตได 

• วัสดุที่ใชทำวัตถุที่เป็นของเลน ของใช มีหลายชนิด 
เชน ผา แกว พลาสติก ยาง ไม อิฐ หิน กระดาษ 
โลหะ วัสดุแตละชนิดมีสมบัติที่สังเกตไดตาง ๆ 
เชน สี นุม แข็ง ขรุขระ เรียบ ใส ขุน ยืดหดได  
บิดงอได 

•สมบตัทิีส่งัเกตไดของวสัดแุตละชนดิอาจเหมอืนกนั

ซึ่งสามารถนำมาใชเป็นเกณฑในการจัดกลุม 
วัสดุได 

• วัสดุบางอยางสามารถนำมาประกอบกัน เพื่อ 
ทำเป็นวัตถุตาง ๆ เชน ผาและกระดุม ใชทำเสื้อ 
ไมและโลหะ ใชทำกระทะ 

ป.๒ ๑. เปรียบเทียบสมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุโดยใช
หลักฐานเชิงประจักษ และระบุการนำสมบัติ 
การดดูซบันำ้ของวสัดไุปประยกุตใชในการทำวตัถุ
ในชวีติประจำวนั 

๒. อธิบายสมบัติที่สังเกตไดของวัสดุที่เกิดจาก
การนำวสัดมุาผสมกนัโดยใชหลกัฐานเชงิประจกัษ

• วัสดุแตละชนิดมีสมบัติการดูดซับน้ำแตกตางกนั 
จงึนำไปทำวตัถเุพือ่ใชประโยชนไดแตกตางกัน เชน 
ใชผาที่ดูดซับน้ำไดมากทำผาเช็ดตัว ใชพลาสติก 
ซึ่งไมดูดซับน้ำทำรม 

• วัสดุบางอยางสามารถนำมาผสมกันซึ่งทำใหได
สมบัติที่เหมาะสม เพื่อนำไปใชประโยชนตาม
ตองการ เชน แป้งผสมน้ำตาลและกะทิ ใชทำ 
ขนมไทย ปูนปลาสเตอรผสมเยื่อกระดาษใชทำ
กระปุกออมสิน ปูนผสมหิน ทราย และน้ำใชทำ
คอนกรีต 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 ๓. เปรียบเทียบสมบัติที่สังเกตไดของวัสดุ เพื่อนำ
มาทำเป็นวัตถุในการใชงานตามวัตถุประสงค 
และอธิบายการนำวัสดุที่ใชแลวกลับมาใชใหม
โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ  

๔. ตระหนักถึงประโยชนของการนำวัสดุที่ใชแลว 
กลับมาใชใหม โดยการนำวัสดุที่ใชแลวกลับมา 
ใชใหม  

• การนำวัสดุมาทำเป็นวัตถุในการใชงานตาม
วัตถุประสงคขึ้นอยูกับสมบัติของวัสดุ วัสดุที่ใช
แลวอาจนำกลับมาใชใหมได เชน กระดาษใชแลว 
อาจนำมาทำเป็นจรวดกระดาษ ดอกไมประดิษฐ 
ถุงใสของ 

ป.๓ ๑. อธิบายวาวัตถุประกอบขึ้นจากชิ้นสวนยอย ๆ 
ซึ่งสามารถแยกออกจากกันไดและประกอบกัน
เป็นวัตถุชิ้นใหมได โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ 

• วัตถุอาจทำจากชิ้นสวนยอย ๆ ซึ่งแตละชิ้น 
มีลักษณะเหมือนกันมาประกอบเขาดวยกัน เมื่อ
แยกชิ้นสวนยอย ๆ แตละชิ้นของวัตถุออกจากกัน 
สามารถนำชิ้นสวนเหลานั้นมาประกอบเป็นวัตถุ
ชิ้นใหมได เชน กำแพงบานมีกอนอิฐหลาย ๆ 
กอนประกอบเขาดวยกัน และสามารถนำกอนอิฐ
จากกำแพงบานมาประกอบเป็นพื้นทางเดินได 

๒. อธิบายการเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อทำให 
รอนขึ้นหรือทำใหเย็นลง โดยใชหลักฐาน 
เชิงประจักษ 

• เมื่อใหความรอนหรือทำใหวัสดุรอนขึ้น และเมื่อ 
ลดความรอนหรือทำใหวัสดุเย็นลง วัสดุจะเกิด 
การเปลี่ยนแปลงได เชน สีเปลี่ยน รูปรางเปลี่ยน 

ป.๔ ๑. เปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพดานความแข็ง 
สภาพยดืหยุน การนำความรอน และการนำไฟฟา้
ของวัสดุโดยใชหลักฐานเชิงประจักษจาก 
การทดลองและระบุการนำสมบัติเรื่องความแข็ง 
สภาพยดืหยุน การนำความรอน และการนำไฟฟา้
ของวัสดุไปใชในชีวิตประจำวันผานกระบวนการ
ออกแบบชิ้นงาน 

๒. แลกเปลี่ยนความคิดกับผูอื่นโดยการอภิปราย
เกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพของวัสดุอยางมี
เหตุผลจากการทดลอง 

• วัสดุแตละชนิดมีสมบัติทางกายภาพแตกตางกัน 
วัสดุที่มีความแข็งจะทนตอแรงขูดขีด วัสดุที่มี
สภาพยืดหยุนจะเปลี่ยนแปลงรูปรางเมื่อมีแรง 
มากระทำและกลับสภาพเดิมได วัสดุที่ 
นำความรอนจะรอนไดเร็วเมื่อไดรับความรอน  
และวสัดทุีน่ำไฟฟา้ได จะใหกระแสไฟฟา้ผานได  
ดังนั้นจึงอาจนำสมบัติตาง ๆ มาพจิารณาเพือ่ใชใน
กระบวนการออกแบบชิ้นงานเพื่อใชประโยชน 
ในชีวิตประจำวัน 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 ๓. เปรยีบเทยีบสมบตัขิองสสารทัง้ ๓ สถานะ จาก
ขอมูลที่ไดจากการสังเกตมวล การตองการที่อยู 
รูปรางและปริมาตรของสสาร  

๔. ใชเครื่องมือเพื่อวัดมวล และปริมาตร 
ของสสารทั้ง ๓ สถานะ 

• วัสดุเป็นสสารเพราะมีมวลและตองการที่อยู 
สสารมีสถานะเป็นของแข็ง ของเหลว หรือแก๊ส 
ของแข็ง มีปริมาตรและรูปรางคงที่ ของเหลวมี
ปริมาตรคงที่ แตมีรูปรางเปลี่ยนไปตามภาชนะ
เฉพาะสวนที่บรรจุของเหลว สวนแก๊สมีปริมาตร
และรูปรางเปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุ 

ป.๕ ๑. อธิบายการเปลี่ยนสถานะของสสาร เมื่อทำให
สสารรอนขึ้นหรือเย็นลง โดยใชหลักฐาน 
เชิงประจักษ 

• การเปลี่ยนสถานะของสสารเป็นการเปลี่ยนแปลง
ทางกายภาพ เมื่อเพิ่มความรอนใหกบัสสารถงึ
ระดบัหนึง่จะทำใหสสารที่เป็นของแข็งเปลี่ยน
สถานะเป็นของเหลว เรียกวา การหลอมเหลว 
และเมือ่เพิม่ความรอนตอไปจนถงึอกีระดบัหนึง่
ของเหลวจะเปลี่ยนเป็นแก๊ส เรียกวา  
การกลายเปน็ไอ แตเมือ่ลดความรอนลงถงึระดบัหนึง่
แก๊สจะเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว เรียกวา  
การควบแนน และถาลดความรอนตอไปอีกจนถึง
ระดับหนึ่งของเหลวจะเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็ง 
เรียกวา การแข็งตัว สสารบางชนิดสามารถ
เปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นแก๊สโดยไมผาน
การเป็นของเหลว เรียกวา การระเหิด สวนแก๊ส
บางชนิดสามารถเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็ง 
โดยไมผานการเปน็ของเหลว เรยีกวา การระเหดิกลบั 

๒. อธิบายการละลายของสารในน้ำ โดยใชหลักฐาน
เชิงประจักษ 

• เมื่อใสสารลงในน้ำแลวสารนั้นรวมเป็น 
เนื้อเดียวกันกับน้ำทั่วทุกสวน แสดงวาสารเกิด
การละลาย เรียกสารผสมที่ไดวาสารละลาย 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 ๓. วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของสารเมื่อเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมี โดยใชหลักฐาน 
เชิงประจักษ 

• เมื่อผสมสาร ๒ ชนิดขึ้นไปแลวมีสารใหมเกิดขึ้น 
ซึ่งมีสมบัติตางจากสารเดิมหรือเมื่อสารชนิดเดียว 
เกิดการเปลี่ยนแปลงแลวมีสารใหมเกิดขึ้น  
การเปลี่ยนแปลงนี้เรียกวา การเปลี่ยนแปลง 
ทางเคมี ซึ่งสังเกตไดจากมีสีหรือกลิ่นตางจาก 
สารเดิม หรือมีฟองแก๊ส หรือมีตะกอนเกิดขึ้น 
หรือมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอุณหภูมิ 

๔. วิเคราะหและระบุการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได
และการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไมได 

• เมื่อสารเกิดการเปลี่ยนแปลงแลว สารสามารถ
เปลี่ยนกลับเป็นสารเดิมได เป็นการเปลี่ยนแปลง
ทีผ่นักลบัได เชน การหลอมเหลว การกลายเปน็ไอ

การละลาย แตสารบางอยางเกิดการเปลี่ยนแปลง 
แลวไมสามารถเปลี่ยนกลับเป็นสารเดิมได 
เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไมได เชน  
การเผาไหม การเกิดสนิม 

ป.๖ ๑. อธิบายและเปรียบเทียบการแยกสารผสม  
โดยการหยิบออก การรอน การใชแมเหล็กดึงดูด 
การรินออก การกรอง และการตกตะกอน  
โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ รวมทั้งระบุวิธี 
แกปัญหาในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับการแยกสาร 

•สารผสมประกอบดวยสารตัง้แต ๒ ชนดิขึน้ไปผสมกัน 
เชน น้ำมันผสมน้ำ ขาวสารปนกรวดทราย วิธีการ
ที่เหมาะสมในการแยกสารผสมขึ้นอยูกับลักษณะ
และสมบัติของสารที่ผสมกัน ถาองคประกอบของ 
สารผสมเป็นของแข็งกับของแข็งที่มีขนาด 
แตกตางกันอยางชัดเจน อาจใชวิธีการหยิบออก
หรือการรอนผานวัสดุที่มีรู ถามีสารใดสารหนึ่ง
เป็นสารแมเหล็กอาจใชวิธีการใชแมเหล็กดึงดูด 
ถาองคประกอบเป็นของแข็งที่ไมละลายใน
ของเหลว อาจใชวธิกีารรนิออก การกรอง หรอื 
การตกตะกอน ซึ่งวิธีการแยกสารสามารถนำไปใช
ประโยชนในชีวิตประจำวันได 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ม.๑ ๑. อธิบายสมบัติทางกายภาพบางประการของ 
ธาตุโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ โดยใชหลักฐาน 
เชิงประจักษที่ไดจากการสังเกตและการทดสอบ 
และใชสารสนเทศที่ไดจากแหลงขอมูลตาง ๆ 
รวมทั้งจัดกลุมธาตุเป็นโลหะ อโลหะ และ 
กึ่งโลหะ 

• ธาตุแตละชนิดมีสมบัติเฉพาะตัวและมีสมบัติ  
ทางกายภาพบางประการเหมือนกันและ 
บางประการตางกัน ซึ่งสามารถนำมาจัดกลุมธาตุ
เปน็โลหะ อโลหะ และกึง่โลหะ ธาตโุลหะมจีดุเดอืด

จุดหลอมเหลวสูง มีผิวมันวาว นำความรอน 
นำไฟฟา้ ดงึเปน็เสนหรอืตเีปน็แผนบาง ๆ ได และ

มีความหนาแนนทั้งสูงและต่ำ ธาตุอโลหะ  
มีจุดเดือด จุดหลอมเหลวต่ำ มีผิวไมมันวาว  
ไมนำความรอน ไมนำไฟฟ้า เปราะ แตกหักงาย 
และมีความหนาแนนต่ำ ธาตุกึ่งโลหะมีสมบัติ 
บางประการเหมือนโลหะ และสมบัติบางประการ
เหมือนอโลหะ 

๒. วเิคราะหผลจากการใชธาตโุลหะ อโลหะ กึง่โลหะ

และธาตุกัมมันตรังสี ที่มีตอสิ่งมีชีวิต สิ่งแวดลอม 
เศรษฐกิจและสังคม จากขอมูลที่รวบรวมได 

๓. ตระหนักถึงคุณคาของการใชธาตุโลหะ อโลหะ 
กึ่งโลหะ ธาตุกัมมันตรังสี โดยเสนอแนวทาง 
การใชธาตุอยางปลอดภัย คุมคา 

•ธาตโุลหะ อโลหะ และกึง่โลหะ ทีส่ามารถแผรงัสไีด 
จัดเป็นธาตุกัมมันตรังสี 

• ธาตุมีทั้งประโยชนและโทษ การใชธาตุโลหะ 
อโลหะ กึ่งโลหะ ธาตุกัมมันตรังสี ควรคำนึงถึง 
ผลกระทบตอสิ่งมีชีวิต สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ 
และสังคม 

๔. เปรยีบเทยีบจดุเดอืด จดุหลอมเหลวของสารบรสิทุธิ์
และสารผสม โดยการวัดอุณหภูมิ เขียนกราฟ 
แปลความหมายขอมลูจากกราฟ หรอืสารสนเทศ 

• สารบริสุทธิ์ประกอบดวยสารเพียงชนิดเดียว  
สวนสารผสมประกอบดวยสารตั้งแต ๒ ชนิด 
ขึน้ไป สารบรสิทุธิแ์ตละชนดิมสีมบตับิางประการ 
ที่เป็นคาเฉพาะตัว เชน จุดเดือดและ
จุดหลอมเหลวคงที่ แตสารผสมมีจุดเดือด 
และจุดหลอมเหลวไมคงที่ ขึ้นอยูกับชนิดและ
สัดสวนของสารที่ผสมอยูดวยกัน 
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 ๕. อธิบายและเปรียบเทียบความหนาแนนของ 
สารบริสุทธิ์และสารผสม  

๖. ใชเครื่องมือเพื่อวัดมวลและปริมาตรของ 
สารบริสุทธิ์และสารผสม 

• สารบริสุทธิ์แตละชนิดมีความหนาแนน หรือ 
มวลตอหนึ่งหนวยปริมาตรคงที่ เป็นคาเฉพาะ 
ของสารนั้น ณ สถานะและอุณหภูมิหนึ่ง  
แตสารผสมมีความหนาแนนไมคงที่ขึ้นอยูกับชนิด
และสัดสวนของสารที่ผสมอยูดวยกัน 

๗. อธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางอะตอม 
ธาตุ และสารประกอบ โดยใชแบบจำลอง 
และสารสนเทศ 

• สารบริสุทธิ์แบงออกเป็นธาตุและสารประกอบ 
ธาตุประกอบดวยอนุภาคที่เล็กที่สุดที่ยังแสดง
สมบัติของธาตุนั้นเรียกวา อะตอม ธาตุแตละชนิด
ประกอบดวยอะตอมเพียงชนิดเดียวและไม
สามารถแยกสลายเป็นสารอื่นไดดวยวิธีทางเคมี 
ธาตุเขียนแทนดวยสัญลักษณธาตุ สารประกอบ
เกิดจากอะตอมของธาตุตั้งแต ๒ ชนิดขึ้นไป 
รวมตัวกันทางเคมีในอตัราสวนคงที ่มสีมบตั ิ
แตกตางจากธาตทุี่เป็นองคประกอบ สามารถ 
แยกเป็นธาตุไดดวยวิธีทางเคมี ธาตุและ
สารประกอบสามารถเขียนแทนไดดวยสูตรเคมี 

๘. อธิบายโครงสรางอะตอมที่ประกอบดวย
โปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน โดยใช 
แบบจำลอง 

• อะตอมประกอบดวยโปรตอน นิวตรอน และ
อิเล็กตรอน โปรตอนมีประจุไฟฟ้าบวก ธาตุ 
ชนิดเดียวกันมีจำนวนโปรตอนเทากันและเป็น 
คาเฉพาะของธาตนุัน้ นวิตรอนเปน็กลางทางไฟฟา้
สวนอิเล็กตรอนมีประจุไฟฟ้าลบ เมื่ออะตอม 
มจีำนวนโปรตอนเทากบัจำนวนอเิลก็ตรอน

จะเป็นกลางทางไฟฟ้า โปรตอนและนิวตรอน 
รวมกันตรงกลางอะตอมเรียกวา นิวเคลียส  
สวนอิเล็กตรอนเคลื่อนที่อยูในที่วางรอบนิวเคลียส 
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 ๙. อธิบายและเปรียบเทียบการจัดเรียงอนุภาค  
แรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค และการเคลื่อนที่
ของอนุภาคของสสารชนิดเดียวกันในสถานะ
ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส โดยใชแบบจำลอง 

• สสารทุกชนิดประกอบดวยอนุภาค โดยสาร 
ชนิดเดียวกันที่มีสถานะของแข็ง ของเหลว แก๊ส 
จะมีการจัดเรียงอนุภาค แรงยดึเหนีย่วระหวาง
อนภุาค การเคลือ่นทีข่องอนุภาคแตกตางกัน  
ซึ่งมีผลตอรูปรางและปริมาตรของสสาร 

• อนุภาคของของแข็งเรียงชิดกัน มีแรงยึดเหนี่ยว
ระหวางอนุภาคมากที่สุด อนุภาคสั่นอยูกับที่ 
ทำใหมีรูปรางและปริมาตรคงที่ 

• อนุภาคของของเหลวอยูใกลกัน มีแรงยดึเหนีย่ว
ระหวางอนภุาคนอยกวาของแขง็แตมากกวาแก๊ส 
อนุภาคเคลื่อนที่ไดแตไมเป็นอิสระเทาแก๊ส ทำให
มีรูปรางไมคงที่ แตปริมาตรคงที่ 

• อนุภาคของแก๊สอยูหางกันมาก มีแรงยึดเหนี่ยว
ระหวางอนุภาคนอยที่สุด อนุภาคเคลื่อนที่ได
อยางอิสระทุกทิศทาง ทำใหมีรูปรางและปริมาตร
ไมคงที่ 

๑๐. อธิบายความสัมพันธระหวาง 
พลังงานความรอนกับการเปลี่ยนสถานะ 
ของสสาร โดยใชหลักฐานเชิงประจักษและ
แบบจำลอง 

• ความรอนมีผลตอการเปลี่ยนสถานะของสสาร 
เมื่อใหความรอนแกของแข็ง อนุภาคของของแข็ง 
จะมีพลังงานและอณุหภมูเิพิม่ขึน้จนถงึระดบัหนึง่ 
ซึง่ของแขง็จะใชความรอนในการเปลี่ยนสถานะ
เป็นของเหลว เรียกความรอนที่ใชในการเปลี่ยน
สถานะจากของแขง็เปน็ของเหลววา ความรอนแฝง
ของการหลอมเหลว และอุณหภูมิขณะ 
เปลี่ยนสถานะจะคงที่ เรียกอุณหภูมินี้วา 
จุดหลอมเหลว 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

  •เมือ่ใหความรอนแกของเหลว อนภุาคของของเหลว
จะมพีลงังานและอณุหภมูเิพิม่ขึน้จนถึงระดับหนึ่ง 
ซึ่งของเหลวจะใชความรอนในการเปลี่ยนสถานะ
เป็นแก๊ส เรียกความรอนที่ใชในการเปลี่ยนสถานะ
จากของเหลวเป็นแก๊สวา ความรอนแฝงของ 
การกลายเป็นไอ และอุณหภูมิขณะเปลี่ยนสถานะ 
จะคงที่ เรียกอุณหภูมินี้วา จุดเดือด 

• เมื่อทำใหอุณหภูมิของแก๊สลดลงจนถึงระดับหนึ่ง
แก๊สจะเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว เรียกอุณหภูมิ
นี้วา จุดควบแนน ซึ่งมีอุณหภูมิเดียวกับจุดเดือด
ของของเหลวนั้น 

• เมื่อทำใหอุณหภูมิของของเหลวลดลงจนถึง 
ระดบัหนึง่ ของเหลวจะเปลีย่นสถานะเปน็ของแขง็
เรียกอุณหภูมินี้วา จุดเยือกแข็ง ซึ่งมีอุณหภูมิ 
เดียวกับจุดหลอมเหลวของของแข็งนั้น 

ม.๒ ๑. อธิบายการแยกสารผสมโดยการระเหยแหง  
การตกผลึก การกลั่นอยางงาย  
โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ การสกัดดวย 
ตัวทำละลาย โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ 

๒. แยกสารโดยการระเหยแหง การตกผลึก  
การกลั่นอยางงาย โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ 
การสกัดดวยตัวทำละลาย 

• การแยกสารผสมใหเป็นสารบริสุทธิ์ทำไดหลายวิธี
ขึ้นอยูกับสมบัติของสารนั้น ๆ การระเหยแหงใช
แยกสารละลายซึ่งประกอบดวยตัวละลายที่เป็น
ของแข็งในตัวทำละลายที่เป็นของเหลว โดยใช
ความรอนระเหยตัวทำละลายออกไปจนหมด
เหลือแตตัวละลาย การตกผลึกใชแยกสารละลาย
ที่ประกอบดวยตัวละลายที่เป็นของแข็งใน 
ตวัทำละลายทีเ่ปน็ของเหลว โดยทำใหสารละลายอิม่ตวั
แลวปลอยใหตัวทำละลายระเหยออกไปบางสวน 
ตวัละลายจะตกผลกึแยกออกมา การกลัน่อยางงาย
ใชแยกสารละลายที่ประกอบดวย 
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    ตัวละลายและตัวทำละลายที่เป็นของเหลวที่มี
จุดเดือดตางกันมาก วิธีนี้จะแยกของเหลวบริสุทธิ์
ออกจากสารละลายโดยใหความรอนกบัสารละลาย

ของเหลวจะเดือดและกลายเป็นไอแยกจาก
สารละลายแลวควบแนนกลับเป็นของเหลว 
อีกครั้ง ขณะที่ของเหลวเดือด อุณหภูมิของไอจะ
คงที่ โครมาโทกราฟีแบบกระดาษเป็นวิธีการแยก
สารผสมที่มีปริมาณนอยโดยใชแยกสารที่มีสมบัติ
การละลายในตัวทำละลายและการถูกดูดซับดวย
ตัวดูดซับแตกตางกัน ทำใหสารแตละชนิด
เคลื่อนที่ไปบนตัวดูดซับไดตางกัน สารจึงแยก
ออกจากกันได อัตราสวนระหวางระยะทางที่สาร 
องคประกอบแตละชนิดเคลื่อนที่ไดบนตัวดูดซับ 
กับระยะทางที่ตัวทำละลายเคลื่อนที่ได เป็น 
คาเฉพาะตัวของสารแตละชนิดในตัวทำละลาย
และตัวดูดซับหนึ่ง ๆ การสกัดดวยตัวทำละลาย 
เป็นวิธีการแยกสารผสมที่มีสมบัติการละลายใน 
ตัวทำละลายที่ตางกัน โดยชนิดของตัวทำละลาย
มีผลตอชนิดและปริมาณของสารที่สกัดได  
การสกัดโดยการกลั่นดวยไอน้ำ ใชแยกสาร 
ที่ระเหยงาย ไมละลายน้ำ และไมทำปฏิกิริยา 
กับน้ำออกจากสารที่ระเหยยาก โดยใชไอน้ำ 
เป็นตัวพา 
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 ๓. นำวธิกีารแยกสารไปใชแกปญัหาในชวีติประจำวนั
โดยบูรณาการวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร 

• ความรูดานวิทยาศาสตรเกี่ยวกับการแยกสาร 
บูรณาการกับคณิตศาสตร เทคโนโลยี โดยใช
กระบวนการทางวิศวกรรม สามารถนำไปใช 
แกปัญหาในชีวิตประจำวันหรือปัญหาที่พบใน
ชุมชนหรือสรางนวัตกรรม โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
- ระบุปัญหาในชีวิตประจำวันที่เกี่ยวกับการ 
แยกสารโดยใชสมบตัทิางกายภาพ หรอืนวตักรรม
ที่ตองการพัฒนา โดยใชหลักการดังกลาว 

- รวบรวมขอมูลและแนวคิดเกี่ยวกับการแยกสาร 
โดยใชสมบัติทางกายภาพที่สอดคลองกับปัญหา
ที่ระบุ หรือนำไปสูการพัฒนานวัตกรรมนั้น 

- ออกแบบวิธีการแกปัญหา หรือพัฒนานวัตกรรม
ที่เกี่ยวกับการแยกสารในสารผสม โดยใชสมบัติ
ทางกายภาพ โดยเชื่อมโยงความรูดาน
วิทยาศาสตร คณติศาสตร เทคโนโลย ีและ
กระบวนการทางวิศวกรรม รวมทั้งกำหนดและ
ควบคุมตัวแปรอยางเหมาะสม ครอบคลุม 

- วางแผนและดำเนินการแกปัญหา หรือพัฒนา
นวัตกรรม รวบรวมขอมูล จัดกระทำขอมูล 
และเลือกวิธีการสื่อความหมายที่เหมาะสม 
ในการนำเสนอผล 

- ทดสอบ ประเมินผล ปรับปรุงวิธีการแกปัญหา 
หรือนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น โดยใชหลักฐาน 
เชิงประจักษที่รวบรวมได 

- นำเสนอวิธีการแกปัญหา หรือผลของนวัตกรรม
ที่พัฒนาขึ้น และผลที่ได โดยใชวิธีการสื่อสาร 
ที่เหมาะสมและนาสนใจ 
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 ๔. ออกแบบการทดลองและทดลองในการอธิบาย
ผลของชนิดตัวละลาย ชนิดตัวทำละลาย 
อณุหภมูทิีม่ตีอสภาพละลายไดของสาร รวมทั้ง
อธิบายผลของความดันที่มีตอสภาพละลายได
ของสาร โดยใชสารสนเทศ  

• สารละลายอาจมีสถานะเป็นของแข็ง ของเหลว 
และแก๊ส สารละลายประกอบดวยตัวทำละลาย 
และตัวละลาย กรณีสารละลายเกิดจากสารที่มี
สถานะเดียวกัน สารที่มีปริมาณมากที่สุดจัดเป็น
ตัวทำละลาย กรณีสารละลายเกิดจากสารที่มี
สถานะตางกัน สารที่มีสถานะเดียวกันกับ
สารละลายจัดเป็นตัวทำละลาย  

• สารละลายที่ตัวละลายไมสามารถละลายในตัว 
ทำละลายไดอีกที่อุณหภูมิหนึ่ง ๆ เรียกวา
สารละลายอิ่มตัว 

• สภาพละลายไดของสารในตัวทำละลาย เป็นคาที่
บอกปริมาณของสารที่ละลายไดในตัวทำละลาย 
๑๐๐ กรัม จนไดสารละลายอิ่มตัว ณ อุณหภูมิ
และความดันหนึ่ง ๆ สภาพละลายไดของสาร 
บงบอกความสามารถในการละลายไดของตวัละลาย

ในตัวทำละลาย ซึ่งความสามารถในการละลาย
ของสารขึ้นอยูกับชนิดของตัวทำละลายและ 
ตัวละลาย อุณหภูมิ และความดัน 

•สารชนดิหนึง่ ๆ มสีภาพละลายไดแตกตางกนัใน 
ตัวทำละลายที่แตกตางกัน และสารตางชนิดกัน  
มสีภาพละลายไดในตวัทำละลายหนึง่ ๆ ไมเทากนั

• เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น สารสวนมาก สภาพละลายได
ของสารจะเพิ่มขึ้น ยกเวนแก๊สเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น
สภาพการละลายไดจะลดลง สวนความดันมีผล
ตอแก๊ส โดยเมื่อความดันเพิ่มขึ้น สภาพละลายได
จะสูงขึ้น 

• ความรูเกี่ยวกับสภาพละลายไดของสาร เมื่อ
เปลี่ยนแปลงชนิดตัวละลาย ตัวทำละลาย และ
อณุหภมู ิสามารถนำไปใชประโยชนในชวีติประจำวนั

เชน การทำน้ำเชื่อมเขมขน การสกัดสารออกจาก 
สมุนไพรใหไดปริมาณมากที่สุด 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 ๕. ระบุปริมาณตัวละลายในสารละลาย ในหนวย
ความเขมขนเป็นรอยละ ปริมาตรตอปริมาตร 
มวลตอมวล และมวลตอปริมาตร  

๖. ตระหนักถึงความสำคัญของการนำความรูเรื่อง
ความเขมขนของสารไปใช โดยยกตัวอยางการใช
สารละลายในชีวิตประจำวันอยางถูกตอง 
และปลอดภัย 

• ความเขมขนของสารละลาย เป็นการระบุปริมาณ 
ตัวละลายในสารละลาย หนวยความเขมขน 
มีหลายหนวย ที่นิยมระบุเป็นหนวยเป็นรอยละ 
ปริมาตรตอปริมาตร มวลตอมวล และมวล 
ตอปริมาตร 

• รอยละโดยปริมาตรตอปริมาตร เป็นการระบุ
ปริมาตรตัวละลายในสารละลาย ๑๐๐ หนวย
ปริมาตรเดียวกัน นิยมใชกับสารละลายที่เป็น
ของเหลวหรือแก๊ส 

• รอยละโดยมวลตอมวล เป็นการระบุมวล 
ตัวละลายในสารละลาย ๑๐๐ หนวยมวลเดียวกัน 
นิยมใชกับสารละลายที่มีสถานะเป็นของแข็ง 

• รอยละโดยมวลตอปริมาตร เป็นการระบุมวล  
ตัวละลายในสารละลาย ๑๐๐ หนวยปริมาตร 
นิยมใชกับสารละลายที่มีตัวละลายเป็นของแข็ง 
ในตัวทำละลายที่เป็นของเหลว  

• การใชสารละลาย ในชีวิตประจำวัน ควรพิจารณา
จากความเขมขนของสารละลาย ขึ้นอยูกับ 
จุดประสงคของการใชงาน และผลกระทบตอ 
สิ่งชีวิตและสิ่งแวดลอม 



ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑�0

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ม.๓ ๑. ระบุสมบัติทางกายภาพและการใชประโยชน
วัสดุประเภทพอลิเมอร เซรามิก และวัสดุผสม 
โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ และสารสนเทศ 

๒. ตระหนักถึงคุณคาของการใชวัสดุประเภท 
พอลิเมอร เซรามิก และวัสดุผสม โดยเสนอแนะ 
แนวทางการใชวัสดุอยางประหยัดและคุมคา 

• พอลิเมอร เซรามิก และวัสดุผสม เป็นวัสดุที่ใช
มากในชีวิตประจำวัน  

• พอลิเมอรเป็นสารประกอบโมเลกุลใหญ 
ที่เกิดจากโมเลกุลจำนวนมากรวมตัวกันทางเคม ี
เชน พลาสตกิ ยาง เสนใย ซึง่เปน็พอลเิมอรที่มี
สมบัติแตกตางกัน โดยพลาสติกเป็นพอลิเมอรที่
ขึ้นรูปเป็นรูปทรงตาง ๆ ได ยางยืดหยุนได  
สวนเสนใยเปน็พอลเิมอรทีส่ามารถดงึเปน็เสนยาวได
พอลิเมอรจึงใชประโยชนไดแตกตางกัน 

• เซรามิกเป็นวัสดุที่ผลิตจาก ดิน หิน ทราย และ 
แรธาตุตาง ๆ จากธรรมชาติ และสวนมากจะผาน
การเผาที่อุณหภูมิสูง เพื่อใหไดเนื้อสารที่แข็งแรง
เซรามิกสามารถทำเป็นรูปทรงตาง ๆ ได สมบัติ
ทั่วไปของเซรามิกจะแข็ง ทนตอการสึกกรอน 
และเปราะ สามารถนำไปใชประโยชนได เชน 
ภาชนะทีเ่ปน็เครือ่งปัน้ดนิเผา ชิน้สวนอเิลก็ทรอนกิส 

• วัสดุผสมเป็นวัสดุที่เกิดจากวัสดุตั้งแต ๒ ประเภท 
ทีม่สีมบตัแิตกตางกนัมารวมตวักนั เพื่อนำไปใช
ประโยชนไดมากขึ้น เชน เสื้อกันฝนบางชนิด  
เปน็วสัดผุสมระหวางผากบัยาง คอนกรตีเสรมิเหลก็

เป็นวัสดุผสมระหวางคอนกรีตกับเหล็ก  
• วัสดุบางชนิดสลายตัวยาก เชน พลาสติก การใช

วัสดุอยางฟุ่มเฟือยและไมระมัดระวังอาจกอ
ปัญหาตอสิ่งแวดลอม 



ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ��

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 ๓. อธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมี รวมถึงการจัด 
เรียงตัวใหมของอะตอมเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี 
โดยใชแบบจำลองและสมการขอความ 

• การเกิดปฏิกิริยาเคมีหรือการเปลี่ยนแปลงทาง
เคมีของสาร เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำใหเกิด 
สารใหม โดยสารทีเ่ขาทำปฏกิริยิา เรยีกวา สารตัง้ตน 
สารใหมทีเ่กดิขึน้จากปฏิกิริยา เรียกวา ผลิตภัณฑ 
การเกิดปฏิกิริยาเคมีสามารถเขียนแทนไดดวย
สมการขอความ  

• การเกิดปฏิกิริยาเคมี อะตอมของสารตั้งตนจะมี
การจัดเรียงตัวใหม ไดเป็นผลิตภัณฑ ซึ่งมีสมบัติ
แตกตางจากสารตั้งตน โดยอะตอมแตละชนิด
กอนและหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีมีจำนวนเทากัน 

 ๔. อธิบายกฎทรงมวล โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ • เมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี มวลรวมของสารตั้งตน
เทากับมวลรวมของผลิตภัณฑ ซึ่งเป็นไปตาม 
กฎทรงมวล  

 ๕. วิเคราะหปฏิกิริยาดูดความรอน และปฏิกิริยา
คายความรอน จากการเปลี่ยนแปลงพลังงาน
ความรอนของปฏิกิริยา 

• เมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี มีการถายโอนความรอน
ควบคูไปกบัการจดัเรยีงตวัใหมของอะตอมของสาร
ปฏกิริยิาทีม่กีารถายโอนความรอนจากสิง่แวดลอม
เขาสูระบบเป็นปฏิกิริยาดูดความรอน ปฏิกิริยา 
ที่มีการถายโอนความรอนจากระบบออกสู 
สิง่แวดลอมเปน็ปฏกิริยิาคายความรอน โดยใช
เครื่องมือที่เหมาะสมในการวัดอุณหภูมิ เชน  
เทอรมอมิเตอร หัววัดที่สามารถตรวจสอบ 
การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิไดอยางตอเนื่อง 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 ๖. อธิบายปฏิกิริยาการเกิดสนิมของเหล็ก ปฏิกิริยา
ของกรดกับโลหะ ปฏิกิริยาของกรดกับเบส และ
ปฏิกิริยาของเบสกับโลหะ โดยใชหลักฐานเชิง
ประจักษ และอธบิายปฏกิริยิาการเผาไหม  
การเกดิฝนกรด การสังเคราะหดวยแสง โดยใช
สารสนเทศ รวมทั้งเขียนสมการขอความแสดง
ปฏิกิริยาดังกลาว 

• ปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจำวันมีหลายชนิด 
เชน ปฏิกิริยาการเผาไหม การเกิดสนิมของเหล็ก 
ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะ ปฏิกิริยาของกรดกับ
เบส ปฏิกิริยาของเบสกับโลหะ การเกิดฝนกรด 
การสังเคราะหดวยแสง ปฏิกิริยาเคมีสามารถ
เขียนแทนไดดวยสมการขอความ ซึ่งแสดงชื่อของ
สารตั้งตนและผลิตภัณฑ เชน 

  เชือ้เพลงิ + ออกซเิจน → คารบอนไดออกไซด + นำ้
ปฏิกิริยาการเผาไหมเป็นปฏิกิริยาระหวางสารกับ
ออกซิเจน สารที่เกิดปฏิกิริยาการเผาไหม 
สวนใหญเป็นสารประกอบที่มีคารบอนและ
ไฮโดรเจนเป็นองคประกอบ ซึ่งถาเกิดการเผาไหม
อยางสมบูรณ จะไดผลิตภัณฑเป็น
คารบอนไดออกไซดและน้ำ 

•การเกดิสนมิของเหลก็ เกดิจากปฏกิริยิาเคมี
ระหวางเหล็ก น้ำ และออกซิเจน ไดผลิตภัณฑ 
เป็นสนิมของเหล็ก  

• ปฏิกิริยาการเผาไหมและการเกิดสนิมของเหล็ก 
เป็นปฏิกิริยาระหวางสารตาง ๆ กับออกซิเจน 

•ปฏกิริยิาของกรดกบัโลหะ กรดทำปฏกิริยิากับ 
โลหะไดหลายชนิด ไดผลิตภัณฑเป็นเกลือของ
โลหะและแก๊สไฮโดรเจน 

•ปฏกิริยิาของกรดกบัสารประกอบคารบอเนต

ไดผลิตภัณฑเป็นแก๊สคารบอนไดออกไซด  
เกลือของโลหะ และน้ำ 

• ปฏิกิริยาของกรดกับเบส ไดผลิตภัณฑเป็นเกลือ
ของโลหะและน้ำ หรืออาจไดเพียงเกลือของโลหะ 

• ปฏิกิริยาของเบสกับโลหะบางชนิด ไดผลิตภัณฑ
เป็นเกลือของเบสและแก๊สไฮโดรเจน 

• การเกิดฝนกรด เป็นผลจากปฏิกิริยาระหวาง 
น้ำฝนกับออกไซดของไนโตรเจน หรือออกไซด
ของซัลเฟอร ทำใหน้ำฝนมีสมบัติเป็นกรด 

•การสงัเคราะหดวยแสงของพชื เปน็ปฏกิริยิา
ระหวางแก๊สคารบอนไดออกไซดกับน้ำ โดยมี 
แสงชวยในการเกิดปฏิกิริยา ไดผลิตภัณฑเป็น
น้ำตาลกลูโคสและออกซิเจน 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 ๗. ระบุประโยชนและโทษของปฏิกิริยาเคมี 
ที่มีตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม และยกตัวอยาง
วธิกีารปอ้งกนัและแกปญัหาทีเ่กดิจากปฏกิริยิาเคมี
ที่พบในชีวิตประจำวัน จากการสืบคนขอมูล 

๘. ออกแบบวิธีแกปัญหาในชีวิตประจำวัน โดยใช
ความรูเกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมี  
โดยบูรณาการวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร 

• ปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจำวันมีทั้งประโยชน
และโทษตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม จึงตอง
ระมัดระวังผลจากปฏิกิริยาเคมี ตลอดจนรูจักวิธี
ป้องกันและแกปัญหาที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีที่พบ 
ในชีวิตประจำวัน 

• ความรูเกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมี สามารถนำไปใช
ประโยชนในชวีติประจำวนั และสามารถบรูณาการ
กับคณิตศาสตร เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร 
เพื่อใชปรับปรุงผลิตภัณฑใหมีคุณภาพ 
ตามตองการหรืออาจสรางนวตักรรมเพือ่ปอ้งกนั
และแกปญัหาทีเ่กดิขึน้จากปฏิกิริยาเคมี โดยใช
ความรูเกีย่วกบัปฏกิริยิาเคม ีเชน การเปลีย่นแปลง
พลังงานความรอนอันเนื่องมาจากปฏิกิริยาเคมี 
การเพิ่มปริมาณผลผลิต 

ม.๔ - -

ม.๕ ๑. ระบุวาสารเป็นธาตุหรือสารประกอบ และอยูใน
รูปอะตอม โมเลกุล หรือไอออนจากสูตรเคมี 

• สารเคมีทุกชนิดสามารถระบุไดวาเป็นธาตุหรือ
สารประกอบ และอยูในรูปของอะตอม โมเลกุล 
หรือไอออนได โดยพิจารณาจากสูตรเคมี 

๒. เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตาง 
ของแบบจำลองอะตอมของโบรกับแบบจำลอง
อะตอมแบบกลุมหมอก 

•แบบจำลองอะตอมใชอธบิายตำแหนงของโปรตอน

นิวตรอน และอิเล็กตรอนในอะตอม โดยโปรตอน
และนวิตรอนอยูรวมกนัในนวิเคลยีส สวนอเิลก็ตรอน

เคลื่อนที่รอบนิวเคลียส ซึ่งในแบบจำลองอะตอม
ของโบร อิเล็กตรอนเคลื่อนที่เป็นวง โดยแตละวง 
มีระยะหางจากนิวเคลียสและมีพลังงานตางกัน 
และอิเล็กตรอนวงนอกสุด เรียกวา  
เวเลนซอิเล็กตรอน 

• แบบจำลองอะตอมแบบกลุมหมอก แสดงโอกาส 
ที่จะพบอิเล็กตรอนรอบนิวเคลียสในลักษณะ 
กลุมหมอก เนื่องจากอิเล็กตรอนมีขนาดเล็กและ
เคลื่อนที่อยางรวดเร็วตลอดเวลา จึงไมสามารถ
ระบุตำแหนงที่แนนอนได 
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 ๓. ระบุจำนวนโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน
ของอะตอม และไอออนที่เกิดจากอะตอมเดียว  

•อะตอมของธาตเุปน็กลางทางไฟฟา้ มจีำนวน
โปรตอนเทากับจำนวนอิเล็กตรอน การระบุชนิด
ของธาตุพิจารณาจากจำนวนโปรตอน 

•เมือ่อะตอมของธาตมุกีารใหหรอืรบัอเิลก็ตรอน ทำให
จำนวนโปรตอนและอิเล็กตรอนไมเทากัน  
เกิดเป็นไอออน โดยไอออนที่มีจำนวนอิเล็กตรอน
นอยกวาจำนวนโปรตอน เรียกวา ไอออนบวก 
สวนไอออนที่มีจำนวนอิเล็กตรอนมากกวา
โปรตอน เรียกวา ไอออนลบ 

๔. เขียนสัญลักษณนิวเคลียรของธาตุและระบุการ
เป็นไอโซโทป 

• สัญลักษณนิวเคลียร ประกอบดวยสัญลักษณธาตุ 
เลขอะตอมและเลขมวล โดยเลขอะตอมเป็น
ตัวเลขที่แสดงจำนวนโปรตอนในอะตอม เลขมวล
เป็นตัวเลขที่แสดงผลรวมของจำนวนโปรตอนกับ
นิวตรอนในอะตอม ธาตุชนิดเดียวกันแตมี 
เลขมวลตางกัน เรียกวาไอโซโทป 

๕. ระบุหมูและคาบของธาตุ และระบุวาธาตุเป็น
โลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ กลุมธาตุเรพรีเซนเททีฟ 
หรือกลุมธาตุแทรนซิชัน จากตารางธาตุ 

• ธาตุจัดเป็นหมวดหมูไดอยางเป็นระบบ โดยอาศัย
ตารางธาตุ ซึ่งในปัจจุบันจัดเรียงตามเลขอะตอม
และความคลายคลึงของสมบัติ แบงออกเป็นหมู
ซึง่เปน็แถวในแนวตัง้ และคาบซึง่เปน็แถวในแนวนอน

ทำใหธาตทุีม่สีมบตัเิปน็โลหะ อโลหะและกึง่โลหะ

อยูเป็นกลุมบริเวณใกล ๆ กัน และแบงธาตุออก
เปน็กลุมธาตเุรพรเีซนเททฟีและกลุมธาตแุทรนซชินั 

๖. เปรียบเทียบสมบัติการนำไฟฟ้า การใหและรับ
อิเล็กตรอนระหวางธาตุในกลุมโลหะกับอโลหะ 

• ธาตุในกลุมโลหะ จะนำไฟฟ้าไดดี และมีแนวโนม
ใหอิเล็กตรอน สวนธาตุในกลุมอโลหะ จะไมนำ
ไฟฟ้า และมีแนวโนมรับอิเล็กตรอน โดยธาตุ 
เรพรเีซนเททฟีในหมู IA - IIA และธาตแุทรนซชินัทกุธาตุ 
จัดเป็นธาตุในกลุมโลหะ สวนธาตุเรพรีเซนเททีฟ
ในหมู IIIA - VIIA มทีัง้ธาตใุนกลุมโลหะและอโลหะ
สวนธาตุเรพรีเซนเททีฟในหมู VIIIA จัดเป็นธาตุ
อโลหะทั้งหมด 
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 ๗. สืบคนขอมูลและนำเสนอตัวอยางประโยชนและ
อันตรายที่เกิดจากธาตุเรพรีเซนเททีฟและ 
ธาตุแทรนซิชัน 

• ธาตุเรพรีเซนเททีฟและธาตุแทรนซิชัน  
นำมาใชประโยชนในชีวิตประจำวันไดหลากหลาย 
ซึ่งธาตุบางชนิดมีสมบัติที่เป็นอันตราย จึงตอง
คำนึงถึงการป้องกันอันตรายเพื่อความปลอดภัย
ในการใชประโยชน 

๘. ระบุวาพันธะโคเวเลนตเป็นพันธะเดี่ยว พันธะคู 
หรือพันธะสาม และระบุจำนวนคูอิเล็กตรอน
ระหวางอะตอมคูรวมพันธะ จากสูตรโครงสราง 

• พันธะโคเวเลนต เป็นการยึดเหนี่ยวระหวาง
อะตอมดวยการใชเวเลนซอิเล็กตรอนรวมกัน เกิด
เป็นโมเลกุล โดยการใชเวเลนซอิเล็กตรอนรวมกัน 
๑ คูเรียกวา พันธะเดี่ยว เขียนแทนดวยเสนพันธะ 
๑ เสน ในโครงสรางโมเลกุล สวนการใช 
เวเลนซอเิลก็ตรอนรวมกนั ๒ คู และ ๓ คู เรยีกวา 
พนัธะคู และพันธะสาม เขียนแทนดวยเสน 
พันธะ ๒ เสน และ ๓ เสน ตามลำดับ 

๙.   ระบุสภาพขั้วของสารที่โมเลกุลประกอบดวย 
๒ อะตอม  

๑๐. ระบุสารที่เกิดพันธะไฮโดรเจนไดจากสูตร
โครงสราง 

๑๑. อธิบายความสัมพันธระหวางจุดเดือดของสาร
โคเวเลนตกับแรงดึงดูดระหวางโมเลกุลตาม
สภาพขั้วหรือการเกิดพันธะไฮโดรเจน 

• สารที่มีพันธะภายในโมเลกุลเป็นพันธะโคเวเลนต
ทั้งหมดเรียกวา สารโคเวเลนต โดยสารโคเวเลนต 
ที่ประกอบดวย ๒ อะตอมของธาตุชนิดเดียวกัน 
เป็นสารไมมีขั้ว สวนสารโคเวเลนต ที่ประกอบ
ดวย ๒ อะตอมของธาตุตางชนิดกัน เป็นสาร 
มีขั้ว สำหรับสารโคเวเลนตที่ประกอบดวยอะตอม
มากกวา ๒ อะตอม อาจเป็นสารมีขั้วหรือไมมีขั้ว 
ขึ้นอยูกับรูปรางของโมเลกุล ซึ่งสภาพขั้วของ 
สารโคเวเลนตสงผลตอแรงดึงดูดระหวางโมเลกุล
ที่ทำใหจุดหลอมเหลวและจุดเดือดของสาร 
โคเวเลนตแตกตางกัน นอกจากนี้สารบางชนิด 
มีจุดเดือดสูงกวาปกติ เนื่องจากมีแรงดึงดูด
ระหวางโมเลกุลสูงที่เรียกวา พันธะไฮโดรเจน  
ซึ่งสารเหลานี้มีพันธะ N-H O-H หรือ F-H  
ภายในโครงสรางโมเลกุล 
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 ๑๒. เขียนสูตรเคมีของไอออนและสารประกอบ 
ไอออนิก 

•สารประกอบไอออนกิสวนใหญเกดิจากการรวมตวักนั
ของไอออนบวกของธาตุโลหะและไอออนลบของ
ธาตุอโลหะ ในบางกรณีไอออนอาจประกอบดวย
กลุมของอะตอม โดยเมื่อไอออนรวมตัวกันเกิด
เป็นสารประกอบไอออนิกจะมีสัดสวนการรวมตัว   
เพื่อทำใหประจุของสารประกอบเป็นกลางทาง
ไฟฟ้า โดยไอออนบวกและไอออนลบจะจดัเรยีงตวั
สลับตอเนื่องกันไปใน ๓ มิติ เกิดเป็นผลึกของสาร
ซึง่สตูรเคมขีองสารประกอบไอออนกิประกอบดวย
สัญลักษณธาตุที่เป็นไอออนบวกตามดวย
สัญลักษณธาตุที่เป็นไอออนลบ โดยมีตัวเลขที่
แสดงจำนวนไอออนแตละชนิดเป็นอัตราสวน
อยางต่ำ 

๑๓. ระบุวาสารเกิดการละลายแบบแตกตัวหรือ 
ไมแตกตัว พรอมใหเหตุผลและระบุวา
สารละลายที่ไดเป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต 
หรือนอนอิเล็กโทรไลต 

• สารจะละลายน้ำไดเมื่อองคประกอบของสาร
สามารถเกิดแรงดึงดูดกับโมเลกุลของน้ำได  
โดยการละลายของสารในน้ำเกิดได ๒ ลักษณะ 
คือ การละลายแบบแตกตัว และการละลายแบบ
ไมแตกตัว การละลายแบบแตกตวัเกดิขึน้กบัสาร
ประกอบไอออนกิ และสารโคเวเลนตบางชนิด 
ที่มีสมบัติเป็นกรดหรือเบส โดยเมื่อสารเกิด 
การละลายแบบแตกตัวจะไดไอออนที่สามารถ
เคลื่อนที่ได ทำใหไดสารละลายที่นำไฟฟ้า  
ซึ่งเรียกวา สารละลายอิเล็กโทรไลต การละลาย
แบบไมแตกตัวเกิดขึ้นกับสารโคเวเลนตที่มีขั้วสูง
สามารถดึงดูดกับโมเลกุลของน้ำไดดี โดยเมื่อเกิด
การละลายโมเลกุลของสารจะไมแตกตัวเป็น
ไอออน และสารละลายที่ไดจะไมนำไฟฟ้า  
ซึ่งเรียกวา สารละลายนอนอิเล็กโทรไลต 
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 ๑๔. ระบสุารประกอบอนิทรยีประเภทไฮโดรคารบอน
วาอิ่มตัวหรือไมอิ่มตัวจากสูตรโครงสราง 

• สารประกอบอินทรียเป็นสารประกอบของ
คารบอนสวนใหญพบในสิ่งมีชีวิต มีโครงสราง
หลากหลายและแบงไดหลายประเภท เนื่องจาก
ธาตุคารบอน สามารถเกิดพันธะกับคารบอน 
ดวยกนัเองและธาตอุืน่ ๆ นอกจากนีพ้นัธะระหวาง
คารบอนยังมีหลายรูปแบบ ไดแก พันธะเดี่ยว 
พันธะคู พันธะสาม 

• สารประกอบอินทรียที่มีเฉพาะธาตุคารบอนและ
ไฮโดรเจนเป็นองคประกอบ เรียกวา สารประกอบ
ไฮโดรคารบอน โดยสารประกอบไฮโดรคารบอน
อิ่มตัวมีพันธะระหวางคารบอนเป็นพันธะเดี่ยว 
ทุกพันธะในโครงสราง สวนสารประกอบ
ไฮโดรคารบอนไมอิ่มตัวมีพันธะระหวางคารบอน
เป็นพันธะคูหรือพันธะสามอยางนอย ๑ พันธะ 
ในโครงสราง 

๑๕. สืบคนขอมูลและเปรียบเทียบสมบัติ  
ทางกายภาพระหวางพอลเิมอรและมอนอเมอร
ของพอลิเมอรชนิดนั้น 

• สารที่พบในชีวิตประจำวันมีทั้งโมเลกุลขนาดเล็ก
และขนาดใหญ พอลิเมอรเป็นสารที่มีโมเลกุล 
ขนาดใหญที่เกิดจากมอนอเมอรหลายโมเลกุล
เชื่อมตอกันดวยพันธะเคมี ทำใหสมบัติทาง
กายภาพของพอลิเมอรแตกตางจากมอนอเมอร 
ทีเ่ปน็สารตัง้ตน เชน สถานะ จดุหลอมเหลว

การละลาย 
๑๖. ระบุสมบัติความเป็นกรด-เบส 

จากโครงสรางของสารประกอบอินทรีย 
• สารประกอบอินทรียที่มีหมู -COOH สามารถ

แสดงสมบตัคิวามเปน็กรด สวนสารประกอบอนิทรยี
ที่มีหมู -NH

2
 สามารถแสดงสมบัติความเป็นเบส 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 ๑๗. อธิบายสมบัติการละลายในตัวทำละลายชนิด
ตาง ๆ ของสาร 

• การละลายของสารพิจารณาไดจากความมีขั้วของ
ตัวละลายและตัวทำละลาย โดยสารสามารถ
ละลายไดในตัวทำละลายที่มีขั้วใกลเคียงกัน 
โดยสารมีขั้วละลายในตวัทำละลายทีม่ขีัว้  
สวนสารไมมขีัว้ละลายในตัวทำละลายที่ไมมีขั้ว 
และสารมีขั้วไมละลายในตัวทำละลายที่ไมมีขั้ว 

๑๘. วิเคราะหและอธิบายความสัมพันธระหวาง
โครงสรางกับสมบัติเทอรมอพลาสติกและ 
เทอรมอเซตของพอลิเมอร และการนำ 
พอลิเมอรไปใชประโยชน 

• โครงสรางของพอลิเมอรอาจเป็นแบบเสน แบบกิ่ง 
หรือแบบรางแห โดยพอลิเมอรแบบเสนและ 
แบบกิ่ง มีสมบัติเทอรมอพลาสติก สวนพอลิเมอร
แบบรางแห มีสมบัติเทอรมอเซต จึงมีการใช
ประโยชนไดแตกตางกัน 

๑๙. สืบคนขอมูลและนำเสนอผลกระทบของการใช
ผลิตภัณฑพอลิเมอรที่มีตอสิ่งมีชีวิตและ 
สิ่งแวดลอม พรอมแนวทางป้องกันหรือแกไข 

• การใชผลิตภัณฑพอลิเมอรในปริมาณมากกอให
เกดิปญัหาทีส่งผลกระทบตอสิง่มชีวีติและสิง่แวดลอม

ดังนั้นจึงควรตระหนักถึงการลดปริมาณการใช 
การใชซ้ำ และการนำกลับมาใชใหม 

๒๐. ระบุสูตรเคมีของสารตั้งตน ผลิตภัณฑ และ
แปลความหมายของสัญลักษณในสมการเคมี
ของปฏิกิริยาเคมี 

• ปฏิกิริยาเคมีทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของสาร 
โดยปฏิกิริยาเคมีอาจใหพลังงานความรอน 
พลังงานแสง หรือพลังงานไฟฟ้า ที่สามารถนำไป
ใชประโยชนในดานตาง ๆ ได 

• ปฏิกิริยาเคมีแสดงไดดวยสมการเคมี ซึ่งมีสูตรเคมี
ของสารตั้งตนอยูทางดานซายของลูกศร และ
สูตรเคมีของผลิตภัณฑอยูทางดานขวา โดยจำนวน 
อะตอมรวมของแตละธาตทุางดานซายและขวา 
เทากนั นอกจากนีส้มการเคมยีงัอาจแสดงปจัจยัอืน่

เชน สถานะ พลังงานที่เกี่ยวของ ตัวเรงปฏิกิริยา
เคมีที่ใช 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 ๒๑. ทดลองและอธิบายผลของความเขมขน  
พื้นที่ผิว อุณหภูมิ และตัวเรงปฏิกิริยา  
ที่มีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  

๒๒. สืบคนขอมูลและอธิบายปัจจัยที่มีผลตออัตรา
การเกิดปฏิกิริยาเคมีที่ใชประโยชนในชีวิต
ประจำวันหรือในอุตสาหกรรม 

• อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีขึ้นอยูกับความเขมขน 
อุณหภูมิ พื้นที่ผิว หรือตัวเรงปฏิกิริยา 

•ความรูเกีย่วกบัปจัจยัทีม่ผีลตออตัราการเกดิ
ปฏิกิริยาเคมีสามารถนำไปใชประโยชนในชีวิต
ประจำวันและในอุตสาหกรรม 

๒๓. อธิบายความหมายของปฏิกิริยารีดอกซ • ปฏิกิริยาเคมีบางประเภทเกิดจากการถายโอน
อิเล็กตรอนของสารในปฏิกิริยาเคมี ซึ่งเรียกวา 
ปฏิกิริยารีดอกซ 

๒๔. อธิบายสมบัติของสารกัมมันตรังสี และคำนวณ
ครึ่งชีวิตและปริมาณของสารกัมมันตรังสี 

• สารที่สามารถแผรังสีไดเรียกวา สารกัมมันตรังสี 
ซึ่งมีนิวเคลียสที่สลายตัวอยางตอเนื่อง ระยะเวลา
ที่สารกัมมันตรังสีสลายตัวจนเหลือครึ่งหนึ่ง 
ของปริมาณเดิม เรียกวา ครึ่งชีวิต โดยสาร
กัมมันตรังสีแตละชนิดมีคาครึ่งชีวิตแตกตางกัน 

๒๕. สืบคนขอมูลและนำเสนอตัวอยางประโยชน
ของสารกัมมันตรังสีและการป้องกันอันตราย 
ที่เกิดจากกัมมันตภาพรังสี 

• รังสีที่แผจากสารกัมมันตรังสีมีหลายชนิด เชน 
แอลฟา บตีา แกมมา ซึง่สามารถนำมาใชประโยชน
ไดแตกตางกัน การนำสารกัมมันตรังสีแตละชนิด
มาใช ตองคำนึงถึงผลกระทบตอสิ่งมีชีวิต  
และสิง่แวดลอม รวมทัง้มกีารจดัการอยางเหมาะสม 

ม.๖ - -
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สาระที่ ๒  วิทยาศาสตร์กายภาพ 
มาตรฐาน ว ๒.๒ เขาใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุ 

ลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุ  รวมทั้งนำความรูไปใชประโยชน ์

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.๑ - -

ป.๒ - -

ป.๓ ๑. ระบุผลของแรงที่มีตอการเปลี่ยนแปลง  
การเคลื่อนที่ของวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ 

• การดึงหรือการผลักเป็นการออกแรงกระทำตอ
วัตถุ แรงมีผลตอการเคลื่อนที่ของวัตถุ แรงอาจ
ทำใหวัตถุเกิดการเคลื่อนที่โดยเปลี่ยนตำแหนง
จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง 

• การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ ไดแก 
วัตถุที่อยูนิ่งเปลี่ยนเป็นเคลื่อนที่ วัตถุที่กำลัง
เคลื่อนที่เปลี่ยนเป็นเคลื่อนที่เร็วขึ้นหรือชาลง
หรือหยุดนิ่ง หรือเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ 

๒. เปรียบเทียบและยกตัวอยางแรงสัมผัสและ 
แรงไมสัมผัสที่มีผลตอการเคลื่อนที่ของวัตถุ  
โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ 

• การดึงหรือการผลักเป็นการออกแรงที่เกิดจาก
วัตถุหนึ่งกระทำกับอีกวัตถุหนึ่ง โดยวัตถุทั้งสอง
อาจสัมผัสหรือไมตองสัมผัสกัน เชน การออกแรง
โดยใชมือดึงหรือการผลักโต๊ะใหเคลื่อนที่เป็นการ
ออกแรงที่วัตถุตองสัมผัสกัน แรงนี้จึงเป็น 
แรงสมัผสั สวนการทีแ่มเหลก็ดงึดดูหรอืผลกัระหวาง
แมเหล็กเป็นแรงที่เกิดขึ้นโดยแมเหล็กไมจำเป็น
ตองสัมผัสกัน แรงแมเหล็กนี้จึงเป็นแรงไมสัมผัส 

๓. จำแนกวัตถุโดยใชการดึงดูดกับแมเหล็ก  
เป็นเกณฑจากหลักฐานเชิงประจักษ  

๔. ระบุขั้วแมเหล็กและพยากรณผลที่เกิดขึ้น
ระหวางขั้วแมเหล็กเมื่อนำมาเขาใกลกันจาก
หลักฐานเชิงประจักษ 

• แมเหล็กสามารถดึงดูดสารแมเหล็กได 
• แรงแมเหล็กเป็นแรงที่เกิดขึ้นระหวางแมเหล็ก 

กับสารแมเหล็ก หรือแมเหล็กกับแมเหล็ก  
แมเหล็ก มี ๒ ขั้ว คือ ขัว้เหนอืและขัว้ใต  
ขัว้แมเหลก็ชนดิเดยีวกนัจะผลักกัน ตางชนิดกัน
จะดึงดูดกัน 

ป.๔ ๑. ระบุผลของแรงโนมถวงที่มีตอวัตถุจากหลักฐาน
เชิงประจักษ 

๒. ใชเครื่องชั่งสปริงในการวัดน้ำหนักของวัตถุ

• แรงโนมถวงของโลกเป็นแรงดึงดูดที่โลกกระทำตอ
วตัถ ุมทีศิทางเขาสูศนูยกลางโลก และเป็น 
แรงไมสมัผสั แรงดงึดดูทีโ่ลกกระทำกบัวตัถหุนึง่ ๆ

ทำใหวัตถุตกลงสูพืน้โลก และทำใหวตัถมุนีำ้หนกั 
วดันำ้หนกัของวัตถุไดจากเครื่องชั่งสปริง น้ำหนัก
ของวัตถุขึ้นกับมวลของวัตถุ โดยวัตถุที่มมีวลมาก
จะมนีำ้หนกัมาก วตัถทุีม่มีวลนอยจะมนีำ้หนกันอย
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 ๓. บรรยายมวลของวัตถุที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลง
การเคลื่อนที่ของวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ 

• มวล คือ ปริมาณเนื้อของสสารทั้งหมดที่ประกอบ
กันเป็นวัตถุ ซึ่งมีผลตอความยากงายในการ
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ วัตถุที่มี 
มวลมากจะเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ไดยากกวา
วัตถุที่มีมวลนอย ดังนั้นมวลของวัตถุนอกจาก 
จะหมายถึงเนื้อทั้งหมดของวัตถุนั้นแลว 
ยังหมายถึงการตานการเปลี่ยนแปลง 
การเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นดวย 

ป.๕ ๑. อธบิายวธิกีารหาแรงลพัธของแรงหลายแรงในแนว
เดียวกันที่กระทำตอวัตถุในกรณีที่วัตถุอยูนิ่ง
จากหลักฐานเชิงประจักษ 

๒. เขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระทำตอวัตถุที่อยูใน
แนวเดียวกันและแรงลัพธที่กระทำตอวัตถุ 

๓. ใชเครื่องชั่งสปริงในการวัดแรงที่กระทำตอวัตถุ

• แรงลัพธเป็นผลรวมของแรงที่กระทำตอวัตถุ โดย
แรงลัพธของแรง ๒ แรงที่กระทำตอวัตถุเดียวกัน
จะมีขนาดเทากับผลรวมของแรงทั้งสองเมื่อแรง
ทั้งสองอยูในแนวเดียวกันและมีทิศทางเดียวกัน 
แตจะมีขนาดเทากับผลตางของแรงทั้งสอง 
เมื่อแรงทั้งสองอยูในแนวเดียวกันแตมีทิศทาง 
ตรงขามกัน สำหรับวัตถุที่อยูนิ่งแรงลัพธที่ 
กระทำตอวัตถุมีคาเป็นศูนย 

• การเขียนแผนภาพของแรงที่กระทำตอวัตถุ
สามารถเขยีนไดโดยใชลกูศร โดยหวัลกูศรแสดง
ทิศทางของแรง และความยาวของลกูศรแสดง
ขนาดของแรงทีก่ระทำตอวตัถุ

๔. ระบผุลของแรงเสยีดทานทีม่ตีอการเปลีย่นแปลง
การเคลื่อนที่ของวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ 

๕. เขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทานและแรง  
ที่อยูในแนวเดียวกันที่กระทำตอวัตถุ 

• แรงเสียดทานเป็นแรงที่เกิดขึ้นระหวางผิวสัมผัส
ของวัตถุ เพื่อตานการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้น โดย
ถาออกแรงกระทำตอวัตถุที่อยูนิ่งบนพื้นผิวหนึ่ง
ใหเคลื่อนที่ แรงเสียดทานจากพื้นผิวนั้นก็จะตาน
การเคลื่อนที่ของวัตถุ แตถาวัตถุกำลังเคลื่อนที่ 
แรงเสียดทานก็จะทำใหวัตถุนั้นเคลื่อนที่ชาลง
หรือหยุดนิ่ง 

ป.๖ ๑. อธิบายการเกิดและผลของแรงไฟฟ้าซึ่งเกิดจาก
วัตถุที่ผานการขัดถู โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ 

•วตัถ ุ๒ ชนดิทีผ่านการขดัถแูลว เมือ่นำเขาใกลกนั
อาจดึงดูดหรือผลักกัน แรงที่เกิดขึ้นนี้เป็น 
แรงไฟฟา้ ซึง่เปน็แรงไมสมัผสั เกดิขึน้ระหวางวตัถ ุ
ที่มีประจุไฟฟ้า ซึ่งประจุไฟฟ้ามี ๒ ชนิด คือ 
ประจุไฟฟ้าบวกและประจุไฟฟ้าลบ วัตถุที่มี
ประจไุฟฟา้ชนดิเดยีวกนัผลกักนั ชนดิตรงขามกนั
ดึงดูดกัน 
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ม.๑ ๑. สรางแบบจำลองที่อธิบายความสัมพันธระหวาง
ความดันอากาศกับความสูงจากพื้นโลก 

• เมื่อวัตถุอยูในอากาศจะมีแรงที่อากาศกระทำตอ
วัตถุในทุกทิศทาง แรงที่อากาศกระทำตอวัตถุ 
ขึ้นอยูกับขนาดพื้นที่ของวัตถุนั้น แรงที่อากาศ
กระทำตั้งฉากกับผิววัตถุตอหนึ่งหนวยพื้นที่  
เรียกวา ความดันอากาศ  

• ความดันอากาศมีความสัมพันธกับความสูง 
จากพื้นโลก โดยบริเวณที่สูงจากพื้นโลกขึ้นไป 
อากาศเบาบางลง มวลอากาศนอยลง ความดัน
อากาศก็จะลดลง 

ม.๒ ๑. พยากรณการเคลื่อนที่ของวัตถุที่เป็นผลของ 
แรงลัพธที่เกิดจากแรงหลายแรงที่กระทำตอวัตถุ
ในแนวเดียวกันจากหลักฐานเชิงประจักษ 

๒. เขียนแผนภาพแสดงแรงและแรงลัพธที่เกิดจาก
แรงหลายแรงที่กระทำตอวัตถุในแนวเดียวกัน 

• แรงเป็นปริมาณเวกเตอร เมื่อมีแรงหลาย ๆ แรง
กระทำตอวัตถุ แลวแรงลัพธที่กระทำตอวตัถมุคีา
เปน็ศนูย วตัถจุะไมเปลีย่นแปลงการเคลื่อนที่  
แตถาแรงลัพธที่กระทำตอวัตถุมีคาไมเป็นศูนย 
วัตถุจะเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ 

๓. ออกแบบการทดลองและทดลองดวยวิธี  
ทีเ่หมาะสมในการอธบิายปจัจยัทีม่ผีลตอความดนั
ของของเหลว 

• เมื่อวัตถุอยูในของเหลวจะมีแรงที่ของเหลว
กระทำตอวัตถุในทุกทิศทาง โดยแรงที่ของเหลว
กระทำตั้งฉากกับผิววัตถุตอหนึ่งหนวยพื้นที่  
เรียกวาความดันของของเหลว 

•ความดนัของของเหลวมคีวามสมัพนัธกบัความลกึ
จากระดับผิวหนาของของเหลว โดยบริเวณที่ 
ลึกลงไปจากระดับผิวหนาของของเหลวมากขึน้ 
ความดนัของของเหลวจะเพิม่ขึน้ เนือ่งจาก
ของเหลวทีอ่ยูลกึกวา จะมีน้ำหนักของของเหลว
ดานบนกระทำมากกวา 

๔. วิเคราะหแรงพยุงและการจม การลอยของวัตถุ
ในของเหลวจากหลักฐานเชิงประจักษ 

๕. เขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระทำตอวัตถุ  
ในของเหลว 

• เมื่อวัตถุอยูในของเหลว จะมีแรงพยุงเนื่องจาก
ของเหลวกระทำตอวัตถุ โดยมีทิศขึ้นในแนวดิ่ง 
การจมหรือการลอยของวตัถขุึน้กบันำ้หนกัของ
วตัถแุละแรงพยงุ ถาน้ำหนักของวัตถุและแรงพยุง
ของของเหลวมีคาเทากัน วัตถุจะลอยนิ่งอยูใน
ของเหลว แตถาน้ำหนักของวัตถุมีคามากกวา 
แรงพยุงของของเหลววัตถุจะจม 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 ๖. อธบิายแรงเสยีดทานสถติและแรงเสยีดทานจลน
จากหลักฐานเชิงประจักษ 

• แรงเสียดทานเป็นแรงที่เกิดขึ้นระหวางผิวสัมผัส
ของวัตถุ เพื่อตานการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้น  
โดยถาออกแรงกระทำตอวัตถุที่อยูนิ่งบนพื้นผิว
ใหเคลื่อนที่ แรงเสียดทานก็จะตานการเคลื่อนที่
ของวัตถุ แรงเสียดทานที่เกิดขึ้นในขณะที่วัตถุยัง
ไมเคลื่อนที่เรียก แรงเสียดทานสถิต แตถาวัตถุ
กำลังเคลื่อนที่ แรงเสียดทานก็จะทำใหวัตถุนั้น
เคลือ่นทีช่าลงหรอืหยดุนิง่ เรยีก แรงเสยีดทานจลน 

๗. ออกแบบการทดลองและทดลองดวยวิธีที่
เหมาะสมในการอธิบายปัจจัยที่มีผลตอขนาด
ของแรงเสียดทาน  

๘. เขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทานและแรงอื่น ๆ 
ที่กระทำตอวัตถุ 

๙. ตระหนกัถงึประโยชนของความรูเรือ่งแรงเสยีดทาน
โดยวิเคราะหสถานการณปัญหาและเสนอแนะ
วธิกีารลดหรอืเพิม่แรงเสยีดทานทีเ่ปน็ประโยชน
ตอการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน 

• ขนาดของแรงเสียดทานระหวางผิวสัมผัสของวัตถุ
ขึ้นกับลักษณะผิวสัมผัสและขนาดของ 
แรงปฏิกิริยาตั้งฉากระหวางผิวสัมผัส  

• กิจกรรมในชีวิตประจำวันบางกิจกรรมตองการ 
แรงเสียดทาน เชน การเปิดฝาเกลียวขวดน้ำ  
การใชแผนกันลื่นในหองน้ำ บางกิจกรรม 
ไมตองการแรงเสียดทาน เชน การลากวตัถบุนพืน้ 
การใชนำ้มนัหลอลืน่ในเครื่องยนต 

• ความรูเรื่องแรงเสียดทานสามารถนำไปใช
ประโยชนในชีวิตประจำวันได 

๑๐. ออกแบบการทดลองและทดลองดวยวิธี  
ที่เหมาะสมในการอธิบายโมเมนต 
ของแรง เมื่อวัตถุอยูในสภาพสมดุลตอ 
การหมุน และคำนวณโดยใชสมการ  
M=Fl

• เมื่อมีแรงที่กระทำตอวัตถุโดยไมผานศูนยกลาง
มวลของวัตถุ จะเกิดโมเมนตของแรง ทำใหวตัถุ
หมนุรอบศนูยกลางมวลของวัตถุนั้น 

•โมเมนตของแรงเปน็ผลคณูของแรงทีก่ระทำตอ
วัตถุกับระยะทางจากจุดหมุนไปตั้งฉากกับ 
แนวแรง เมือ่ผลรวมของโมเมนตของแรงมคีาเปน็ศนูย 
วัตถุจะอยูในสภาพสมดุลตอการหมุน โดย
โมเมนตของแรงในทิศทวนเข็มนาฬิกาจะมีขนาด
เทากับโมเมนตของแรงในทิศตามเข็มนาฬิกา 

• ของเลนหลายชนิดประกอบดวยอุปกรณหลาย
สวนที่ใชหลักการโมเมนตของแรง ความรูเรื่อง
โมเมนตของแรงสามารถนำไปใชออกแบบและ
ประดิษฐของเลนได 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 ๑๑. เปรียบเทียบแหลงของสนามแมเหล็ก  
สนามไฟฟ้า และสนามโนมถวง และทิศทาง
ของแรงที่กระทำตอวัตถุที่อยูในแตละสนาม
จากขอมูลที่รวบรวมได  

๑๒. เขียนแผนภาพแสดงแรงแมเหล็ก แรงไฟฟ้า
และแรงโนมถวงที่กระทำตอวัตถุ 

• วัตถุที่มีมวลจะมีสนามโนมถวงอยูโดยรอบ  
แรงโนมถวงทีก่ระทำตอวตัถทุีอ่ยูในสนามโนมถวง
จะมทีศิพุงเขาหาวตัถทุีเ่ปน็แหลงของสนามโนมถวง

• วัตถุที่มีประจุไฟฟ้าจะมีสนามไฟฟ้าอยูโดยรอบ 
แรงไฟฟ้าที่กระทำตอวัตถุที่มีประจุจะมีทิศพุง
เขาหาหรือออกจากวัตถุที่มีประจุที่เป็นแหลงของ
สนามไฟฟ้า 

• วัตถุที่เป็นแมเหล็กจะมีสนามแมเหล็กอยูโดยรอบ 
แรงแมเหล็กที่กระทำตอขั้วแมเหล็กจะมีทิศ 
พุงเขาหาหรือออกจากขัว้แมเหลก็ทีเ่ปน็แหลง 
ของสนามแมเหลก็ 

๑๓. วิเคราะหความสัมพันธระหวางขนาดของแรง
แมเหล็ก แรงไฟฟ้า และแรงโนมถวงที่กระทำ
ตอวัตถุที่อยูในสนามนั้น ๆ กับระยะหางจาก
แหลงของสนามถึงวัตถุจากขอมูลที่รวบรวมได 

•ขนาดของแรงโนมถวง แรงไฟฟา้ และแรงแมเหลก็
ที่กระทำตอวัตถุที่อยูในสนามนั้น ๆ จะมีคาลดลง 
เมือ่วตัถอุยูหางจากแหลงของสนามนัน้ ๆ มากขึน้ 

๑๔. อธิบายและคำนวณอัตราเร็วและความเร็วของ
การเคลื่อนที่ของวัตถุ โดยใชสมการ  





     จากหลักฐานเชิงประจักษ 
๑๕. เขียนแผนภาพแสดงการกระจัดและความเร็ว 

• การเคลื่อนที่ของวัตถุเป็นการเปลี่ยนตำแหนง
ของวัตถุเทียบกับตำแหนงอางอิง โดยมีปริมาณ 
ที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนที่ซึ่งมีทั้งปริมาณ
สเกลารและปริมาณเวกเตอร เชน ระยะทาง 
อัตราเร็ว การกระจัด ความเร็ว ปริมาณสเกลาร 
เป็นปริมาณที่มีขนาด เชน ระยะทาง อัตราเร็ว 
ปริมาณเวกเตอรเป็นปริมาณที่มีทั้งขนาด 
และทิศทาง เชน การกระจัด ความเร็ว 

• เขียนแผนภาพแทนปริมาณเวกเตอรไดดวยลูกศร 
โดยความยาวของลูกศรแสดงขนาดและหวัลกูศร
แสดงทศิทางของเวกเตอรนัน้ ๆ 

•ระยะทางเปน็ปรมิาณสเกลาร โดยระยะทาง
เป็นความยาวของเสนทางที่เคลื่อนที่ได 

• การกระจัดเป็นปริมาณเวกเตอร โดยการกระจัด
มีทิศชี้จากตำแหนงเริ่มตนไปยังตำแหนงสุดทาย 
และมีขนาดเทากับระยะที่สั้นที่สุดระหวางสอง
ตำแหนงนั้น 

• อัตราเร็วเป็นปริมาณสเกลาร โดยอัตราเร็วเป็น
อัตราสวนของระยะทางตอเวลา 

• ความเร็วปริมาณเวกเตอรมีทิศเดียวกับทิศของ
การกระจัด โดยความเร็วเป็นอัตราสวนของ 
การกระจัดตอเวลา 

v=
s
t และ v=

s
t
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ม.๓ - -

ม.๔ - -

ม.๕ ๑. วิเคราะหและแปลความหมายขอมูลความเร็ว
กับเวลาของการเคลื่อนที่ของวัตถุ เพื่ออธิบาย
ความเรงของวัตถุ 

• การเคลื่อนที่ของวัตถุที่มีการเปลี่ยนความเร็ว 
เป็นการเคลื่อนที่ดวยความเรง ความเรงเป็น
อัตราสวนของความเร็วทีเ่ปลีย่นไปตอเวลาและ
เปน็ปรมิาณเวกเตอร ในกรณีที่วัตถุที่อยูนิ่งหรือ
เคลื่อนที่ในแนวตรงดวยความเร็วคงตัววัตถุนั้น 
มีความเรงเป็นศูนย 

•วตัถมุคีวามเรว็เพิม่ขึน้ ถาความเรว็และความเรง 
มีทิศเดียวกัน และมีความเร็วลดลง ถาความเร็ว
และความเรงมีทิศตรงกันขาม 

๒. สังเกตและอธิบายการหาแรงลัพธที่เกิดจาก 
แรงหลายแรงทีอ่ยูในระนาบเดยีวกนัทีก่ระทำตอ
วตัถโุดยการเขยีนแผนภาพการรวมแบบเวกเตอร 

• เมื่อมีแรงหลายแรงกระทำตอวัตถุหนึ่ง โดยแรง 
ทุกแรงอยูในระนาบเดียวกันสามารถหาแรงลัพธ 
ที่กระตอวัตถุนั้นไดโดยรวมแบบเวกเตอร 

๓. สงัเกต วเิคราะห และอธบิายความสมัพนัธ
ระหวางความเรงของวัตถุกับแรงลัพธ 
ที่กระทำตอวัตถุและมวลของวัตถุ 

• เมื่อแรงลัพธมีคาไมเทากับศูนยกระทำตอวัตถุ  
จะทำใหวตัถเุคลือ่นทีด่วยความเรงมทีศิทางเดยีวกบั
แรงลัพธโดยขนาดของความเรงขึ้นกับขนาดของ 
แรงลัพธกระทำตอวัตถุและมวลของวัตถุ 

๔. สังเกตและอธิบายแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา
ระหวางวัตถุคูหนึ่ง ๆ 

• แรงกระทำระหวางวัตถุคูหนึ่ง ๆ เป็นแรงกิริยา
และแรงปฏิกิริยา แรงทั้งสองมีขนาดเทากัน 
เกิดขึ้นพรอมกัน กระทำกับวัตถุคนละกอน  
แตมีทิศทางตรงขาม 

๕. สังเกตและอธิบายผลของความเรงที่มีตอการ
เคลือ่นทีแ่บบตาง ๆ ของวตัถ ุไดแก การเคลือ่นที่
แนวตรง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล  
การเคลือ่นทีแ่บบวงกลม และการเคลือ่นทีแ่บบสัน่ 

• วัตถุที่เคลื่อนที่ดวยความเรงคงตัวหรือความเรง 
ไมคงตัว อาจเป็นการเคลื่อนที่แนวตรง  
การเคลื่อนที่แนวโคง หรือการเคลื่อนที่แบบสั่น 
การเคลือ่นทีแ่นวตรงดวยความเรงคงตวั นำไปใช
อธิบายการตกแบบเสรี การเคลื่อนที่แนวโคงดวย
ความเรงคงตัว นำไปใชอธิบายการเคลื่อนที่แบบ
โพรเจกไทล การเคลื่อนที่แนวโคงดวยความเรง 
มีทิศทางตั้งฉากกับความเร็วตลอดเวลา นำไปใช
อธิบายการเคลื่อนที่แบบวงกลม การเคลื่อนที่
กลับไปกลับมาดวยความเรงมีทิศทางเขาสูจุดที่
แรงลัพธเป็นศูนย เรียกจุดนี้วาตำแหนงสมดุล  
ซึ่งนำไปใชอธิบายการเคลื่อนที่แบบสั่น 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 ๖. สืบคนขอมูลและอธิบายแรงโนมถวง 
ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุตาง ๆ รอบโลก 

• ในบริเวณที่มีสนามโนมถวง เมื่อมีวัตถุที่มีมวล  
จะมีแรงโนมถวงซึ่งเป็นแรงดึงดูดของโลกกระทำ
ตอวัตถุ แรงนี้นำไปใชอธิบายการเคลื่อนที่ของ
วตัถตุาง ๆ เชน ดาวเทยีม และดวงจนัทรรอบโลก 

๗. สังเกตและอธิบายการเกิดสนามแมเหล็ก
เนื่องจากกระแสไฟฟ้า 

• กระแสไฟฟ้าทำใหเกิดสนามแมเหล็กในบริเวณ
รอบแนวการเคลือ่นทีข่องกระแสไฟฟา้ หาทศิทาง
ของสนามแมเหลก็เนื่องจากกระแสไฟฟ้าไดจาก
กฎมือขวา 

๘. สังเกตและอธิบายแรงแมเหล็กที่กระทำตอ
อนภุาคทีม่ปีระจไุฟฟา้ทีเ่คลือ่นทีใ่นสนามแมเหลก็

และแรงแมเหล็กที่กระทำตอลวดตัวนำที่มี
กระแสไฟฟ้าผานในสนามแมเหล็ก รวมทั้ง
อธิบายหลักการทำงานของมอเตอร 

• ในบริเวณที่มีสนามแมเหล็ก เมื่อมีอนุภาคที่มี
ประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่โดยไมอยูในแนวเดยีวกบั
สนามแมเหลก็ หรอืมกีระแสไฟฟา้ผานลวดตัวนำ
โดยกระแสไฟฟ้าไมอยูในแนวเดียวกับสนาม 
แมเหล็ก จะมีแรงแมเหล็กกระทำ ซึ่งเป็นพื้นฐาน
ในการสรางมอเตอร 

๙. สังเกตและอธิบายการเกิดอีเอ็มเอฟ รวมทั้ง 
ยกตัวอยางการนำความรูไปใชประโยชน 

•เมือ่มสีนามแมเหลก็เปลีย่นแปลงตดัขดลวดตัวนำ 
ทำใหเกิดอีเอ็มเอฟ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการสราง
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 

๑๐. สืบคนขอมูลและอธิบายแรงเขมและแรงออน • ภายในนิวเคลียสมีแรงเขมที่เป็นแรงยึดเหนี่ยว
ของอนุภาคในนิวเคลียส และเป็นแรงหลักที่ใช
อธิบายเสถียรภาพของนิวเคลียส นอกจากนี้ 
ยังมีแรงออน ซึ่งเป็นแรงที่ใชอธิบายการสลาย 
ใหอนุภาคบีตาของธาตุกัมมันตรังสี 

ม.๖ - -
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สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ 
มาตรฐาน ว ๒.๓ เขาใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน ธรรมชาติ
ของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวของกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  
รวมทั้งนำความรูไปใชประโยชน ์

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.๑ ๑. บรรยายการเกิดเสียงและทิศทางการเคลื่อนที่
ของเสียงจากหลักฐานเชิงประจักษ 

•เสยีงเกดิจากการสัน่ของวตัถ ุวตัถทุีท่ำใหเกดิเสยีง
เป็นแหลงกำเนิดเสียง ซึ่งมีทั้งแหลงกำเนิดเสียง
ตามธรรมชาติและแหลงกำเนิดเสียงที่มนุษย
สรางขึ้น เสียงเคลื่อนที่ออกจากแหลงกำเนิดเสียง
ทุกทิศทาง 

ป.๒ ๑. บรรยายแนวการเคลื่อนที่ของแสงจาก 
แหลงกำเนิดแสง และอธิบายการมองเห็นวัตถุ 
จากหลักฐานเชิงประจักษ 

๒. ตระหนักในคุณคาของความรูของการมองเห็น
โดยเสนอแนะแนวทางการป้องกันอันตราย  
จากการมองวัตถุที่อยูในบริเวณที่มีแสงสวาง 
ไมเหมาะสม 

• แสงเคลื่อนที่จากแหลงกำเนิดแสงทุกทิศทาง 
เป็นแนวตรง เมื่อมีแสงจากวัตถุมาเขาตาจะทำให
มองเห็นวัตถุนั้น การมองเห็นวัตถุที่เป็น 
แหลงกำเนดิแสง แสงจากวตัถนุัน้จะเขาสูตาโดยตรง
สวนการมองเหน็วตัถทุีไ่มใชแหลงกำเนดิแสง ตองมี
แสงจากแหลงกำเนิดแสงไปกระทบวัตถุแลว
สะทอนเขาตา ถามีแสงที่สวางมาก ๆ เขาสูตา
อาจเกิดอันตรายตอตาได จึงตองหลีกเลี่ยง 
การมองหรือใชแผนกรองแสงที่มีคุณภาพ 
เมื่อจำเป็น และตองจัดความสวางใหเหมาะสม
กับการทำกิจกรรมตาง ๆ เชน การอานหนังสือ  
การดูจอโทรทัศน การใชโทรศัพทเคลื่อนที่ 
และแท็บเล็ต 

ป.๓ ๑. ยกตัวอยางการเปลี่ยนพลังงานหนึ่งไปเป็นอีก
พลังงานหนึ่งจากหลักฐานเชิงประจักษ

• พลังงานเป็นปริมาณที่แสดงถึงความสามารถ  
ในการทำงาน พลังงานมีหลายแบบ เชน 
พลังงานกล พลังงานไฟฟ้า พลังงานแสง 
พลังงานเสียง และพลังงานความรอน โดย
พลังงานสามารถเปลี่ยนจากพลังงานหนึ่งไปเป็น
อีกพลังงานหนึ่งได เชน การถูมือจนรูสึกรอน 
เปน็การเปลีย่นพลงังานกลเปน็พลงังานความรอน

แผงเซลลสุริยะเปลี่ยนพลังงานแสงเป็น 
พลงังานไฟฟา้ หรอืเครือ่งใชไฟฟา้เปลีย่นพลงังานไฟฟา้
เป็นพลังงานอื่น
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 ๒. บรรยายการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและ
ระบุแหลงพลังงานในการผลิตไฟฟ้า จากขอมูล
ที่รวบรวมได  

๓. ตระหนักในประโยชนและโทษของไฟฟ้า โดย
นำเสนอวิธีการใชไฟฟ้าอยางประหยัด และ
ปลอดภัย 

• ไฟฟ้าผลิตจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซึ่งใชพลังงาน
จากแหลงพลังงานธรรมชาติหลายแหลง  เชน 
พลังงานจากลม พลังงานจากน้ำ พลังงานจาก
แก๊สธรรมชาติ  

•พลงังานไฟฟา้มคีวามสำคญัตอชวีติประจำวนั

การใชไฟฟ้านอกจากตองใชอยางถูกวิธี ประหยัด 
และคุมคาแลว ยงัตองคำนงึถงึความปลอดภยัดวย 

ป.๔ ๑. จำแนกวัตถุเป็นตัวกลางโปรงใส  
ตัวกลางโปรงแสง และวัตถุทึบแสง จากลักษณะ  
การมองเห็นสิ่งตาง ๆ ผานวัตถุนั้นเป็นเกณฑ
โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ 

•เมือ่มองสิง่ตาง ๆ โดยมวีตัถตุางชนดิกนัมากัน้แสง
จะทำใหลักษณะการมองเห็นสิ่งนั้น ๆ ชัดเจน 
ตางกัน จึงจำแนกวัตถุที่มากั้นออกเป็น 
ตวักลางโปรงใส ซึง่ทำใหมองเหน็สิง่ตาง ๆ ไดชดัเจน

ตัวกลางโปรงแสงทำใหมองเห็นสิ่งตาง ๆ ได 
ไมชัดเจน และวัตถุทึบแสงทำใหมองไมเห็น 
สิ่งตาง ๆ นั้น 

ป.๕ ๑. อธิบายการไดยินเสียงผานตัวกลางจากหลักฐาน
เชิงประจักษ 

• การไดยินเสียงตองอาศัยตัวกลาง โดยอาจเปน็
ของแขง็ ของเหลว หรอือากาศ เสียงจะสงผาน
ตัวกลางมายังหู 

๒. ระบุตัวแปร ทดลอง และอธิบายลักษณะและ
การเกิดเสียงสูง เสียงต่ำ  

๓. ออกแบบการทดลองและอธิบายลักษณะและ
การเกิดเสียงดัง เสียงคอย  

๔. วัดระดับเสียงโดยใชเครื่องมือวัดระดับเสียง 
๕. ตระหนักในคุณคาของความรูเรื่องระดับเสียง

โดยเสนอแนะแนวทางในการหลีกเลี่ยงและลด
มลพิษทางเสียง 

• เสียงที่ไดยินมีระดับสูงต่ำของเสียงตางกันขึ้นกับ
ความถี่ของการสั่นของแหลงกำเนิดเสียง โดยเมื่อ
แหลงกำเนดิเสยีงสัน่ดวยความถีต่ำ่จะเกดิเสยีงตำ่
แตถาสั่นดวยความถี่สูงจะเกิดเสียงสูง สวน 
เสียงดังคอยที่ไดยินขึ้นกับพลังงานการสั่นของ
แหลงกำเนดิเสยีง โดยเมือ่แหลงกำเนดิเสยีงสัน่ดวย
พลงังานมากจะเกดิเสยีงดงั แตถาแหลงกำเนดิเสยีง
สั่นดวยพลังงานนอยจะเกิดเสียงคอย 

• เสียงดังมาก ๆ เป็นอันตรายตอการไดยินและ
เสียงที่กอใหเกิดความรำคาญเป็นมลพิษทางเสียง 
เดซิเบลเป็นหนวยที่บอกถึงความดังของเสียง 

ป.๖ ๑. ระบุสวนประกอบและบรรยายหนาที่ของแตละ
สวนประกอบของวงจรไฟฟ้าอยางงายจาก 
หลักฐานเชิงประจักษ  

๒. เขียนแผนภาพและตอวงจรไฟฟ้าอยางงาย 

•วงจรไฟฟา้อยางงายประกอบดวย แหลงกำเนดิไฟฟา้
สายไฟฟา้ และเครือ่งใชไฟฟา้หรืออุปกรณไฟฟ้า 
แหลงกำเนิดไฟฟ้า เชน ถานไฟฉาย หรือ
แบตเตอรี่ ทำหนาที่ใหพลังงานไฟฟ้า สายไฟฟ้า
เป็นตัวนำไฟฟ้า ทำหนาทีเ่ชือ่มตอระหวาง 
แหลงกำเนดิไฟฟา้และเครือ่งใชไฟฟา้เขาดวยกนั  
เครือ่งใชไฟฟา้มีหนาที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็น
พลังงานอื่น 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 ๓. ออกแบบการทดลองและทดลองดวยวิธีที่
เหมาะสมในการอธิบายวิธีการและผลของ 
การตอเซลลไฟฟ้าแบบอนุกรม 

๔. ตระหนักถึงประโยชนของความรูของการตอ
เซลลไฟฟ้าแบบอนุกรมโดยบอกประโยชนและ
การประยุกตใชในชีวิตประจำวัน 

• เมื่อนำเซลลไฟฟ้าหลายเซลลมาตอเรียงกัน  
โดยใหขั้วบวกของเซลลไฟฟ้าเซลลหนึ่งตอกับ
ขั้วลบของอีกเซลลหนึ่งเป็นการตอแบบอนุกรม 
ทำใหมีพลังงานไฟฟ้าเหมาะสมกับเครื่องใชไฟฟ้า 
ซึ่งการตอเซลลไฟฟ้าแบบอนุกรมสามารถนำไป
ใชประโยชนในชีวิตประจำวัน เชน การตอ 
เซลลไฟฟ้าในไฟฉาย 

๕. ออกแบบการทดลองและทดลองดวยวิธีที่
เหมาะสมในการอธิบายการตอหลอดไฟฟ้า 
แบบอนุกรมและแบบขนาน 

๖. ตระหนักถึงประโยชนของความรูของการตอ
หลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน  โดย
บอกประโยชน ขอจำกัด และการประยุกตใช 
ในชีวิตประจำวัน 

• การตอหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมเมื่อถอด 
หลอดไฟฟ้าดวงใดดวงหนึ่งออกทำใหหลอดไฟฟ้า
ที่เหลือดับทั้งหมด  สวนการตอหลอดไฟฟ้า 
แบบขนาน เมือ่ถอดหลอดไฟฟา้ดวงใดดวงหนึง่ออก

หลอดไฟฟ้าที่เหลือก็ยังสวางได การตอ 
หลอดไฟฟา้แตละแบบสามารถนำไปใชประโยชนได
เชน การตอหลอดไฟฟ้าหลายดวงในบานจึงตอง
ตอหลอดไฟฟ้าแบบขนาน เพื่อเลือกใช 
หลอดไฟฟ้าดวงใดดวงหนึ่งไดตามตองการ 

๗. อธบิายการเกดิเงามดืเงามวัจากหลกัฐานเชงิประจกัษ 
๘. เขียนแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิด 

เงามืดเงามัว 

• เมื่อนำวัตถุทึบแสงมากั้นแสงจะเกิดเงาบนฉาก 
รับแสงที่อยูดานหลังวัตถุ โดยเงามีรูปรางคลาย
วัตถุที่ทำใหเกิดเงา เงามัวเป็นบริเวณที่มีแสง 
บางสวนตกลงบนฉาก สวนเงามืดเป็นบริเวณ 
ที่ไมมีแสงตกลงบนฉากเลย 

ม.๑ ๑. วิเคราะห แปลความหมายขอมูล และคำนวณ
ปริมาณความรอนที่ทำใหสสารเปลี่ยนอุณหภูมิ
และเปลี่ยนสถานะ  

    โดยใชสมการ                  และ   
๒. ใชเทอรมอมิเตอรในการวัดอุณหภูมิของสสาร 

• เมื่อสสารไดรับหรือสูญเสียความรอนอาจทำให
สสารเปลี่ยนอุณหภูมิ เปลี่ยนสถานะ หรือเปลี่ยน
รูปราง  

• ปริมาณความรอนที่ทำใหสสารเปลี่ยนอุณหภูมิ
ขึ้นกับมวล ความรอนจำเพาะ และอุณหภูมิ  
ที่เปลี่ยนไป  

• ปริมาณความรอนที่ทำใหสสารเปลี่ยนสถานะ 
ขึ้นกับมวลและความรอนแฝงจำเพาะ โดยขณะที่
สสารเปลี่ยนสถานะ อุณหภูมิจะไมเปลี่ยนแปลง 

๓. สรางแบบจำลองที่อธิบายการขยายตัวหรือ 
หดตัวของสสารเนื่องจากไดรับหรือสูญเสีย 
ความรอน 

• ความรอนทำใหสสารขยายตัวหรือหดตัวได 
เนื่องจากเมื่อสสารไดรับความรอนจะทำให
อนุภาคเคลื่อนที่เร็วขึ้น ทำใหเกิดการขยายตัว 

Q=mc∆t Q=mL
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 ๔. ตระหนักถึงประโยชนของความรูของการหด
และขยายตัวของสสารเนื่องจากความรอน  
โดยวิเคราะหสถานการณปัญหา และเสนอแนะ
วิธีการนำความรูมาแกปัญหาในชีวิตประจำวัน 

  แตเมื่อสสารคายความรอนจะทำใหอนุภาค
เคลื่อนที่ชาลง ทำใหเกิดการหดตัว 

• ความรูเรื่องการหดและขยายตัวของสสาร
เนื่องจากความรอนนำไปใชประโยชนไดดาน 
ตาง ๆ เชน การสรางถนน การสรางรางรถไฟ 
การทำเทอรมอมิเตอร 

๕. วิเคราะหสถานการณการถายโอนความรอน
และคำนวณปริมาณความรอนที่ถายโอน
ระหวางสสารจนเกิดสมดุลความรอนโดยใช
สมการ Qสูญเสีย=Qไดรับ 

• ความรอนถายโอนจากสสารที่มีอุณหภูมิสูงกวา 
ไปยังสสารที่มีอุณหภูมิต่ำกวาจนกระทั่งอุณหภูมิ
ของสสารทั้งสองเทากัน สภาพที่สสารทั้งสอง 
มีอุณหภูมิเทากัน เรียกวา สมดุลความรอน 

• เมื่อมีการถายโอนความรอนจากสสารที่มี
อุณหภูมิตางกันจนเกิดสมดุลความรอน  
ความรอนที่เพิ่มขึ้นของสสารหนึ่งจะเทากับ 
ความรอนที่ลดลงของอีกสสารหนึ่ง ซึ่งเป็นไป
ตามกฎการอนุรักษพลังงาน 

๖. สรางแบบจำลองทีอ่ธบิายการถายโอนความรอน
โดยการนำความรอน การพาความรอน 
การแผรังสีความรอน 

๗. ออกแบบ เลือกใช และสรางอุปกรณ เพื่อแก
ปัญหาในชีวิตประจำวันโดยใชความรูเกี่ยวกับ
การถายโอนความรอน 

• การถายโอนความรอนมี ๓ แบบ คือ  
การนำความรอน การพาความรอน และ
การแผรงัสคีวามรอน การนำความรอนเปน็การถายโอน
ความรอนที่อาศัยตัวกลาง โดยที่ตัวกลาง 
ไมเคลื่อนที่ การพาความรอนเป็นการถายโอน
ความรอนที่อาศัยตัวกลาง โดยที่ตัวกลาง
เคลื่อนที่ไปดวย สวนการแผรังสีความรอน
เป็นการถายโอนความรอนที่ไมตองอาศัยตัวกลาง 

• ความรูเกี่ยวกับการถายโอนความรอนสามารถ 
นำไปใชประโยชนในชีวิตประจำวันได เชน  
การเลือกใชวัสดุเพื่อนำมาทำภาชนะบรรจุอาหาร 
เพื่อเก็บความรอน หรือการออกแบบระบบ
ระบายความรอนในอาคาร 

ม.๒ ๑. วิเคราะหสถานการณและคำนวณเกี่ยวกับงาน
และกำลังที่เกิดจากแรงที่กระทำตอวัตถุ  

   โดยใชสมการ W=Fs และ P=

   จากขอมูลที่รวบรวมได 
๒. วิเคราะหหลักการทำงานของเครื่องกลอยางงาย

จากขอมูลที่รวบรวมได 

• เมื่อออกแรงกระทำตอวัตถุ แลวทำใหวัตถุ
เคลื่อนที่ โดยแรงอยูในแนวเดียวกับการเคลื่อนที่
จะเกิดงาน งานจะมีคามากหรือนอยขึ้นกับขนาด
ของแรงและระยะทางในแนวเดียวกับแรง 

•งานทีท่ำในหนึง่หนวยเวลาเรยีกวา กำลงั หลกัการ
ของงานนำไปอธิบายการทำงานของ 

W
t
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 ๓. ตระหนักถึงประโยชนของความรูของ 
เครื่องกลอยางงาย โดยบอกประโยชน 
และการประยุกตใชในชีวิตประจำวัน 

เครือ่งกลอยางงาย ไดแก คาน พืน้เอยีง รอกเดีย่ว ลิม่

สกร ูลอและเพลา ซีง่นำไปใชประโยชนดานตาง ๆ

ในชีวิตประจำวัน 
๔. ออกแบบและทดลองดวยวิธีที่เหมาะสม 

ในการอธิบายปัจจัยที่มีผลตอพลังงานจลน  
และพลังงานศักยโนมถวง 

• พลังงานจลนเป็นพลังงานของวัตถุที่เคลื่อนที่ 
พลังงานจลนจะมีคามากหรือนอยขึ้นกับมวล 
และอัตราเร็ว สวนพลังงานศักยโนมถวงเกี่ยวของ
กับตำแหนงของวัตถุ จะมีคามากหรือนอยขึ้น 
กับมวลและตำแหนงของวัตถุ เมื่อวัตถุอยูใน 
สนามโนมถวง วัตถุจะมีพลังงานศักยโนมถวง 
พลังงานจลนและพลังงานศักยโนมถวงเป็น
พลังงานกล 

๕. แปลความหมายขอมูลและอธิบายการเปลี่ยน
พลังงานระหวางพลังงานศักยโนมถวงและ
พลังงานจลนของวัตถุโดยพลังงานกลของวัตถุ  
มีคาคงตัวจากขอมูลที่รวบรวมได 

•ผลรวมของพลงังานศกัยโนมถวงและพลงังานจลน
เป็นพลังงานกล พลังงานศักยโนมถวงและ
พลังงานจลนของวัตถุหนึ่ง ๆ สามารถเปลี่ยน
กลบัไปมาได โดยผลรวมของพลงังานศกัยโนมถวง
และพลังงานจลนมีคาคงตัว นั่นคือพลังงานกล
ของวัตถุมีคาคงตัว 

๖. วิเคราะหสถานการณและอธิบายการเปลี่ยน
และการถายโอนพลังงานโดยใช 
กฎการอนุรักษพลังงาน 

• พลังงานรวมของระบบมีคาคงตัวซึ่งอาจเปลี่ยน
จากพลังงานหนึ่งเป็นอีกพลังงานหนึ่ง เชน 
พลังงานกลเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า 
พลังงานจลนเปลี่ยนเป็นพลังงานความรอน 
พลังงานเสียง พลังงานแสง เนื่องมาจาก 
แรงเสียดทาน พลังงานเคมีในอาหารเปลี่ยนเป็น
พลังงานที่ไปใชในการทำงานของสิ่งมีชีวิต  

• นอกจากนี้พลังงานยังสามารถถายโอนไปยังอีก
ระบบหนึ่งหรือไดรับพลังงานจากระบบอื่นได 
เชน การถายโอนความรอนระหวางสสาร  
การถายโอนพลงังานของการสัน่ของแหลงกำเนดิเสยีง
ไปยงัผูฟงั ทัง้การเปลีย่นพลงังานและการถายโอน
พลังงาน พลังงานรวมทั้งหมดมีคาเทาเดิม 
ตามกฎการอนุรักษพลังงาน 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ม.๓ ๑. วิเคราะหความสัมพันธระหวางความตางศักย 
กระแสไฟฟ้า และความตานทาน และคำนวณ
ปริมาณที่เกี่ยวของโดยใชสมการ V=IR

    จากหลักฐานเชิงประจักษ  
๒. เขียนกราฟความสัมพันธระหวางกระแสไฟฟ้า

และความตางศักยไฟฟ้า  
๓. ใชโวลตมิเตอร แอมมิเตอรในการวัดปริมาณทาง

ไฟฟ้า 

• เมื่อตอวงจรไฟฟ้าครบวงจรจะมีกระแสไฟฟ้า 
ออกจากขั้วบวกผานวงจรไฟฟ้าไปยังขั้วลบของ
แหลงกำเนิดไฟฟ้า  ซึ่งวัดคาไดจากแอมมิเตอร 

•คาทีบ่อกความแตกตางของพลงังานไฟฟา้ตอหนวย
ประจุระหวางจุด ๒ จุด เรียกวา ความตางศักย 
ซึ่งวัดคาไดจากโวลตมิเตอร 

• ขนาดของกระแสไฟฟ้ามีคาแปรผันตรงกับ 
ความตางศักยระหวางปลายทั้งสองของตัวนำ 
โดยอตัราสวนระหวางความตางศกัยและกระแสไฟฟา้
มีคาคงที่ เรียกคาคงที่นี้วา ความตานทาน 

๔. วิเคราะหความตางศักยไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า
ในวงจรไฟฟ้าเมื่อตอตัวตานทานหลายตัว  
แบบอนุกรมและแบบขนานจากหลักฐาน 
เชิงประจักษ 

๕. เขยีนแผนภาพวงจรไฟฟา้แสดงการตอตวัตานทาน
แบบอนุกรมและขนาน 

• ในวงจรไฟฟ้าประกอบดวยแหลงกำเนิดไฟฟ้า 
สายไฟฟ้า และอุปกรณไฟฟ้า โดยอุปกรณไฟฟ้า 
แตละชิ้นมีความตานทาน ในการตอตัวตานทาน 
หลายตัว มีทั้งตอแบบอนุกรมและแบบขนาน 

• การตอตัวตานทานหลายตัวแบบอนุกรมใน 
วงจรไฟฟ้า ความตางศักยที่ครอมตัวตานทาน
แตละตัวมีคาเทากับผลรวมของความตางศักย 
ที่ครอมตัวตานทานแตละตัว โดยกระแสไฟฟ้า 
ที่ผานตัวตานทานแตละตัวมีคาเทากัน 

๖. บรรยายการทำงานของชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
อยางงายในวงจรจากขอมูลที่รวบรวมได 

๗. เขียนแผนภาพและตอชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
อยางงายในวงจรไฟฟ้า 

• การตอตัวตานทานหลายตัวแบบขนานใน 
วงจรไฟฟา้ กระแสไฟฟา้ทีผ่านวงจรมคีาเทากบัผลรวม
ของกระแสไฟฟ้าที่ผานตัวตานทานแตละตัว 
โดยความตางศักยที่ครอมตัวตานทานแตละตัว 
มีคาเทากัน 

•ชิน้สวนอเิลก็ทรอนกิสมหีลายชนดิ เชน ตวัตานทาน

ไดโอด ทรานซิสเตอร ตัวเก็บประจุ โดยชิ้นสวน
แตละชนิดทำหนาที่แตกตางกันเพื่อใหวงจร
ทำงานไดตามตองการ 

•ตวัตานทานทำหนาทีค่วบคมุปรมิาณกระแสไฟฟา้
ในวงจรไฟฟ้า ไดโอดทำหนาที่ใหกระแสไฟฟ้า
ผานทางเดียว ทรานซิสเตอรทำหนาที่เป็นสวิตช
ปิดหรือเปิดวงจรไฟฟ้าและควบคุมปริมาณ
กระแสไฟฟ้า ตัวเก็บประจุทำหนาที่เก็บและ 
คายประจุไฟฟ้า 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

  • เครื่องใชไฟฟ้าอยางงายประกอบดวยชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกสหลายชนิดที่ทำงานรวมกัน  
การตอวงจรอิเล็กทรอนิกสโดยเลือกใชชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกสที่เหมาะสมตามหนาที่ของชิ้นสวน
นั้น ๆ จะสามารถทำใหวงจรไฟฟ้าทำงานไดตาม
ตองการ 

๘. อธิบายและคำนวณพลังงานไฟฟ้าโดยใชสมการ  
W=Pt รวมทั้งคำนวณคาไฟฟ้าของเครื่องใช
ไฟฟ้าในบาน  

๙. ตระหนกัในคณุคาของการเลอืกใชเครือ่งใชไฟฟา้
โดยนำเสนอวิธีการใชเครื่องใชไฟฟ้า 
อยางประหยัดและปลอดภัย 

•เครือ่งใชไฟฟา้จะมคีากำลงัไฟฟา้และความตางศกัย
กำกบัไว กำลงัไฟฟา้มหีนวยเปน็วตัต ความตางศกัย
มีหนวยเป็นโวลต คาไฟฟ้าสวนใหญคิดจาก
พลังงานไฟฟ้าที่ใชทั้งหมด ซึ่งหาไดจากผลคูณ
ของกำลังไฟฟ้า ในหนวยกิโลวัตต กับเวลาใน
หนวยชั่วโมง พลังงานไฟฟ้ามีหนวยเป็น  
กิโลวัตต ชั่วโมง หรือหนวย 

• วงจรไฟฟ้าในบานมีการตอเครื่องใชไฟฟ้าแบบ
ขนานเพือ่ใหความตางศกัยเทากนั การใชเครือ่งใช
ไฟฟา้ในชวีติประจำวนัตองเลอืกใชเครือ่งใชไฟฟา้
ที่มีความตางศักยและกำลังไฟฟ้าใหเหมาะกับ
การใชงาน และการใชเครื่องใชไฟฟ้าและอุปกรณ
ไฟฟา้ตองใชอยางถกูตอง ปลอดภยั และประหยดั 

๑๐. สรางแบบจำลองที่อธิบายการเกิดคลื่น 
และบรรยายสวนประกอบของคลื่น 

•คลืน่เกดิจากการสงผานพลงังานโดยอาศยัตวักลาง
และไมอาศัยตัวกลาง  ในคลื่นกล พลังงานจะถูก
ถายโอนผานตัวกลางโดยอนุภาคของตัวกลาง 
ไมเคลื่อนที่ไปกับคลื่น คลื่นที่แผออกมาจาก
แหลงกำเนิดคลื่นอยางตอเนื่องและมีรูปแบบ 
ที่ซ้ำกัน บรรยายไดดวยความยาวคลื่น ความถี่ 
แอมพลิจูด 

๑๑. อธิบายคลื่นแมเหล็กไฟฟ้าและสเปกตรัม
คลื่นแมเหล็กไฟฟ้าจากขอมูลที่รวบรวมได  

๑๒. ตระหนักถึงประโยชนและอันตรายจาก
คลื่นแมเหล็กไฟฟ้าโดยนำเสนอการใช
ประโยชนในดานตาง ๆ และอันตรายจาก
คลื่นแมเหล็กไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 

• คลื่นแมเหล็กไฟฟ้าเป็นคลื่นที่ไมอาศัยตัวกลาง 
ในการเคลือ่นที ่มคีวามถีต่อเนือ่งเปน็ชวงกวางมาก

เคลื่อนที่ในสุญญากาศดวยอัตราเร็วเทากัน  
แตจะเคลื่อนที่ดวยอัตราเร็วตางกันในตัวกลางอื่น 
คลืน่แมเหลก็ไฟฟา้แบงออกเปน็ชวงความถีต่าง ๆ

เรียกวา สเปกตรัมของคลื่นแมเหล็กไฟฟ้า แตละ
ชวงความถี่มีชื่อเรียกตางกัน ไดแก คลื่นวิทยุ 
ไมโครเวฟ อนิฟราเรด แสงทีม่องเหน็ อลัตราไวโอเลต

รังสีเอกซและรังสีแกมมา  ซึ่งสามารถนำไป 
ใชประโยชนได 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

  • เลเซอรเป็นคลื่นแมเหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่น
เดยีว เปน็ลำแสงขนานและมคีวามเขมสงู นำไปใช
ประโยชนในดานตาง ๆ เชน ดานการสื่อสาร 
มีการใชเลเซอรสำหรับสงสารสนเทศผาน 
เสนใยนำแสง โดยอาศยัหลกัการการสะทอนกลบัหมด
ของแสง  ดานการแพทยใชในการผาตัด   

• คลื่นแมเหล็กไฟฟ้านอกจากจะสามารถนำไปใช
ประโยชนแลว ยังมีโทษตอมนุษยดวย เชน  
ถามนุษยไดรับรังสีอัลตราไวโอเลตมากเกินไป 
อาจจะทำใหเกิดมะเร็งผิวหนัง หรือถาไดรังสี
แกมมาซึ่งเป็นคลื่นแมเหล็กไฟฟ้าที่มีพลังงานสูง
และสามารถทะลุผานเซลลและอวัยวะได  
อาจทำลายเนื้อเยื่อหรืออาจทำใหเสียชีวิตได 
เมื่อไดรับรังสีแกมมาในปริมาณสูง 

๑๓. ออกแบบการทดลองและดำเนินการทดลอง
ดวยวิธีที่เหมาะสมในการอธิบาย 
กฎการสะทอนของแสง 

๑๔. เขียนแผนภาพการเคลื่อนที่ของแสง แสดง
การเกิดภาพจากกระจกเงา 

• เมื่อแสงตกกระทบวัตถุจะเกิดการสะทอนซึ่งเป็น
ไปตามกฎการสะทอนของแสง โดยรงัสตีกกระทบ

เสนแนวฉาก รังสีสะทอนอยูในระนาบเดียวกัน 
และมุมตกกระทบเทากับมุมสะทอน ภาพจาก
กระจกเงาเกิดจากรังสีสะทอนตัดกันหรือตอแนว
รงัสสีะทอนใหตดักนั โดยถารงัสสีะทอนตดักนัจรงิ
จะเกิดภาพจริง  แตถาตอแนวรังสีสะทอนให 
ไปตัดกัน จะเกิดภาพเสมือน 

๑๕. อธิบายการหักเหของแสงเมื่อผานตัวกลาง
โปรงใสที่แตกตางกัน และอธิบายการกระจาย
แสงของแสงขาวเมื่อผานปริซึมจากหลักฐาน 
เชิงประจักษ  

๑๖. เขียนแผนภาพการเคลื่อนที่ของแสง  
แสดงการเกิดภาพจากเลนสบาง 

• เมื่อแสงเดินทางผานตัวกลางโปรงใสที่แตกตาง
กัน เชน อากาศและน้ำ อากาศและแกว จะเกิด
การหักเห หรืออาจเกิดการสะทอนกลับหมดใน
ตัวกลางที่แสงตกกระทบ การหักเหของแสงผาน
เลนสทำใหเกิดภาพที่มีชนิดและขนาดตาง ๆ   

• แสงขาวประกอบดวยแสงสีตาง ๆ เมื่อแสงขาว
ผานปรซิมึจะเกดิการกระจายแสงเปน็แสงสตีาง ๆ

เรียกวา สเปกตรัมของแสงขาว เมื่อเคลื่อนที่ใน
ตัวกลางใด ๆ ที่ไมใชอากาศ จะมีอัตราเร็วตางกัน 
จึงมีการหักเหตางกัน   
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 ๑๗. อธิบายปรากฏการณที่เกี่ยวกับแสง และการ
ทำงานของทัศนอุปกรณจากขอมูลที่รวบรวม
ได 

๑๘. เขยีนแผนภาพการเคลือ่นทีข่องแสง แสดงการ
เกิดภาพของทัศนอุปกรณและเลนสตา 

• การสะทอนและการหักเหของแสงนำไปใชอธิบาย
ปรากฏการณที่เกี่ยวกับแสง เชน รุง มิราจ และ
อธบิายการทำงานของทศันอปุกรณ เชน แวนขยาย

กระจกโคงจราจร กลองโทรทรรศน 
กลองจุลทรรศน และแวนสายตา 

• ในการมองวัตถุ เลนสตาจะถูกปรับโฟกัส เพื่อ 
ใหเกิดภาพชัดที่จอตา ความบกพรองทางสายตา 
เชน สายตาสัน้ และสายตายาว เปน็เพราะตำแหนง
ที่เกิดภาพไมไดอยูที่จอตาพอดี จึงตองใชเลนส 
ในการแกไขเพื่อชวยใหมองเห็นเหมือนคนสายตา
ปกติ โดยคนสายตาสั้นใชเลนสเวา สวนคน
สายตายาวใชเลนสนูน 

๑๙. อธิบายผลของความสวางที่มีตอดวงตาจาก
ขอมูลที่ไดจากการสืบคน 

๒๐. วัดความสวางของแสงโดยใชอุปกรณวัด 
ความสวางของแสง  

๒๑. ตระหนักในคุณคาของความรูเรื่อง ความสวาง
ของแสงทีม่ตีอดวงตา โดยวเิคราะหสถานการณ
ปัญหาและเสนอแนะการจัดความสวาง 
ใหเหมาะสมในการทำกิจกรรมตาง ๆ 

• ความสวางของแสงมีผลตอดวงตามนุษย การใช
สายตาในสภาพแวดลอมทีม่คีวามสวางไมเหมาะสม
จะเป็นอันตรายตอดวงตา เชน การดูวัตถุในที่มี 
ความสวางมากหรือนอยเกินไป การจองดู 
หนาจอภาพเปน็เวลานาน ความสวางบนพืน้ทีร่บัแสง
มีหนวยเป็นลักซ ความรูเกี่ยวกับความสวาง
สามารถนำมาใชจัดความสวางใหเหมาะสมกับ
การทำกิจกรรมตาง ๆ เชน การจัดความสวาง 
ที่เหมาะสมสำหรับการอานหนังสือ 

ม.๔ - -

ม.๕ ๑. สืบคนขอมูลและอธิบายพลังงานนิวเคลียร  
ฟชิชนัและฟวิชนั และความสมัพนัธระหวางมวล
กับพลังงานที่ปลดปลอยออกมาจากฟิชชัน 
และฟิวชัน 

•พลงังานทีป่ลดปลอยออกมาจากฟชิชนั หรอืฟวิชนั

เรยีกวา พลงังานนวิเคลยีร โดยฟชิชนัเปน็ปฏกิริยิา
ทีน่วิเคลยีสทีม่มีวลมากแตกออกเปน็นิวเคลียสที่มี
มวลนอยกวา สวนฟิวชันเป็นปฏิกิริยาที่นิวเคลียส
ที่มีมวลนอยรวมตัวกันเกิดเป็นนิวเคลียสที่มีมวล
มากขึน้ พลงังานนวิเคลยีรทีป่ลดปลอยออกมาจาก
ฟิชชันและฟิวชัน มีคาเป็นไปตามความสัมพันธ
ระหวางมวลกับพลังงาน 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 ๒. สืบคนขอมูล และอธิบายการเปลี่ยนพลังงาน
ทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า รวมทั้งสืบคนและ
อภิปรายเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่นำมาแกปัญหา
หรือตอบสนองความตองการทางดานพลังงาน
โดยเนนดานประสิทธิภาพและความคุมคา 
ดานคาใชจาย 

• การนำพลังงานทดแทนมาใชเป็นการแกปัญหา
หรือตอบสนองความตองการดานพลังงาน เชน 
การเปลี่ยนพลังงานนิวเคลียรเป็นพลังงานไฟฟ้า 
ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร และการเปลี่ยนพลังงาน
แสงอาทิตยเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยเซลลสุริยะ    

•เทคโนโลยตีาง ๆ ทีน่ำมาแกปญัหาหรอืตอบสนอง
ความตองการทางดานพลังงานเป็นการนำความรู
ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตรมาสราง
อุปกรณหรือผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่ชวยใหการใช
พลังงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓. สังเกต และอธิบายการสะทอน การหักเห  
การเลี้ยวเบน และการรวมคลื่น 

• เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปพบสิ่งกีดขวาง จะเกิด 
การสะทอน เมือ่คลืน่เคลือ่นทีผ่านรอยตอระหวาง
ตัวกลางที่ตางกัน จะเกิดการหักเห เมื่อคลื่น
เคลือ่นทีไ่ปพบขอบสิง่กดีขวางจะเกดิการเลีย้วเบน

เมื่อคลื่นสองขบวนมาพบกันจะเกิดการรวมคลื่น
เกิดรูปรางของคลื่นรวม หลังจากคลื่นทั้งสอง
เคลือ่นทีผ่านพนกนัแลวจะแยกกนั โดยแตละคลืน่
ยังคงมีรูปรางและทิศทางเดิม 

๔. สงัเกต และอธบิายความถีธ่รรมชาต ิการสัน่พอง
และผลที่เกิดขึ้นจากการสั่นพอง 

• เมื่อกระตุนใหวัตถุสั่นแลวหยุดกระตุน วัตถุจะสั่น
ดวยความถี่ที่เรียกวา ความถี่ธรรมชาติ ถามีแรง
กระตุนวัตถุที่กำลังสั่นดวยความถี่ของการ
ออกแรงตรงกับความถี่ธรรมชาติของวัตถุนั้น  
จะทำใหวัตถุสั่นดวยแอมพลิจูดมากขึ้น เรียกวา 
การสั่นพอง เชน การสั่นพองของอาคารสูง  
การสั่นพองของสะพาน การสั่นพองของเสียง 
ในเครื่องดนตรีประเภทเป่า 

๕. สังเกต และอธิบายการสะทอน การหักเห  
การเลี้ยวเบน และการรวมคลื่นของคลื่นเสียง 

• เสียงมีการสะทอน การหักเห การเลี้ยวเบนและ
การรวมคลื่นเชนเดียวกับคลื่นอื่น ๆ 

๖. สืบคนขอมูล และอธิบายความสัมพันธระหวาง
ความเขมเสียงกับระดับเสียงและผลของความถี่
กับระดับเสียงที่มีตอการไดยินเสียง 

• ความถี่ของคลื่นเสียงเป็นปริมาณที่ใชบอกเสียงสูง
เสียงต่ำ โดยความถี่ที่คนไดยินมีคาอยูระหวาง 
๒๐-๒๐,๐๐๐ เฮิรตซ ระดับเสียงเป็นปริมาณที่ใช
บอกความดังของเสียงซึ่งขึ้นกับความเขมเสียง 
โดยความเขมเสียงเป็นพลังงานเสียงที่ตกตั้งฉาก
บนพื้นที่หนึ่งหนวยในหนึ่งหนวยเวลา เสียงที่มี
ความดังมากเกินไปเป็นอันตรายตอหู 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 ๗. สังเกต และอธิบายการเกิดเสียงสะทอนกลับ  
บีต ดอปเพลอร และการสั่นพองของเสียง 

• เมื่อเสียงจากแหลงกำเนิดเดินทางไปกระทบวัตถุ
แลวสะทอนกลับมายังผูฟัง ถาผูฟังไดยินเสียง  
ทีอ่อกจากแหลงกำเนดิและเสยีงทีส่ะทอนกลบัมา
แยกจากกัน เสียงที่ไดยินนี้เป็นเสียงสะทอนกลับ 

• เมื่อคลื่นเสียงสองขบวนที่มีความถี่ใกลเคียงกัน 
มารวมกันจะเกิดบีต 

• เมื่อแหลงกำเนิดเสียงเคลื่อนที่ ผูฟังเคลื่อนที่ หรือ
ทั้งแหลงกำเนิดและผูฟังเคลื่อนที่ ผูฟังจะไดยิน
เสียงที่มีความถี่เปลี่ยนไป เรียกวา ปรากฏการณ
ดอปเพลอร 

•ถาอากาศในทอถกูกระตุนดวยคลืน่เสยีงทีม่คีวามถ่ี 
เทากับความถี่ธรรมชาติของอากาศในทอนั้น  
จะเกิดการสั่นพองของเสียง 

๘. สืบคนขอมูล และยกตัวอยางการนำความรู 
เกี่ยวกับเสียงไปใชประโยชนในชีวิตประจำวัน 

•ความรูเกีย่วกบัเสยีงนำไปใชประโยชนในดานตาง ๆ

เชน คลื่นเหนือเสียงหรืออัลตราซาวนดใชใน
ทางการแพทย  บีตของเสียงในการปรับเทียบ
เสียงของเครื่องดนตรี การสั่นพองของเสียงใช 
ในการออกแบบเครื่องดนตรีและอธิบายการ 
เปลงเสียงของมนุษย 

๙. สังเกต และอธิบายการมองเห็นสีของวัตถุ 
และความผิดปกติในการมองเห็นสี   

•เมือ่แสงตกกระทบวตัถ ุวตัถจุะดดูกลนืแสงสบีางสี 
โดยขึ้นกับสารสีบนผิววัตถุ และสะทอนแสงสี 
ที่เหลือออกมา ทำใหมองเห็นวัตถุเป็นสีตาง ๆ 
ขึ้นกับแสงสีที่สะทอนออกมา ความผิดปกติ 
ในการมองเห็นสีหรือการบอดสีเกิดจากความ
บกพรองของเซลลรูปกรวยบนจอตา 

๑๐. สังเกต และอธิบายการทำงานของแผนกรอง
แสงสี การผสมแสงสี การผสมสารสี และ
การนำไปใชประโยชนในชีวิตประจำวัน 

• แผนกรองแสงสียอมใหแสงสีบางสีผานออกไปได 
และกั้นบางแสงสี 

• การผสมแสงสีทำใหไดแสงสีที่หลากหลาย 
เปลี่ยนไปจากเดิม ถานำแสงสีปฐมภูมิในสัดสวน 
ที่เหมาะสมมาผสมกันจะไดแสงขาว 

• การผสมสารสีทำใหไดสารสีที่หลากหลาย  
เปลี่ยนไปจากเดิม ถานำสารสีปฐมภูมิในปริมาณ 
ที่เทากันมาผสมกันจะไดสารสีผสมเป็นสีดำ 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

  • การผสมแสงสีและการผสมสารสีสามารถนำไปใช
ประโยชนในดานตาง ๆ เชน ดานศิลปะ  
ดานการแสดง 

๑๑. สืบคนขอมูลและอธิบายคลื่นแมเหล็กไฟฟ้า
สวนประกอบคลื่นแมเหล็กไฟฟ้า และหลัก
การทำงานของอุปกรณบางชนิดที่อาศัย 
คลื่นแมเหล็กไฟฟ้า  

• คลื่นแมเหล็กไฟฟ้าประกอบดวยสนามแมเหล็ก
และสนามไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  
โดยสนามทั้งสองมีทิศทางตั้งฉากกัน และตั้งฉาก
กับทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่น 

•อปุกรณบางชนดิทำงานโดยอาศยัคลืน่แมเหลก็ไฟฟา้
เชน เครื่องควบคุมระยะไกล เครื่องถายภาพ
เอกซเรยคอมพิวเตอร และเครื่องถายภาพ 
การสั่นพองแมเหล็ก 

๑๒. สืบคนขอมูลและอธิบายการสื่อสาร โดยอาศัย
คลื่นแมเหล็กไฟฟ้าในการสงผานสารสนเทศ
และเปรียบเทียบการสื่อสารดวยสัญญาณ 
แอนะล็อกกับสัญญาณดิจิทัล 

• ในการสื่อสารโดยอาศัยคลื่นแมเหล็กไฟฟ้า  
เพื่อสงผานสารสนเทศจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง 
สารสนเทศจะถูกแปลงใหอยูในรูปสัญญาณ 
สำหรับสงไปยังปลายทางซึ่งจะมีการแปลง
สัญญาณกลับมาเป็นสารสนเทศที่เหมือนเดิม 

• สัญญาณที่ใชในการสื่อสารมีสองชนิด คือ   
แอนะล็อกและดิจิทัล การสงผานสารสนเทศ 
ดวยสัญญาณดิจิทัลสามารถสงผานไดโดยมี 
ความผิดพลาดนอยกวาสัญญาณแอนะล็อก 

ม.๖ - -
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สาระที่ ๓ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 
มาตรฐาน ว ๓.๑ เขาใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ 

กาแล็กซี ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ  
ที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต และการประยุกต์ใชเทคโนโลยีอวกาศ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.๑ ๑. ระบุดาวที่ปรากฏบนทองฟ้าในเวลากลางวัน 
และกลางคืนจากขอมูลที่รวบรวมได  

๒. อธิบายสาเหตุที่มองไมเห็นดาวสวนใหญ  
ในเวลากลางวันจากหลักฐานเชิงประจักษ 

• บนทองฟ้ามีดวงอาทิตย ดวงจันทร และดาว  
ซึ่งในเวลากลางวันจะมองเห็นดวงอาทิตย 
และอาจมองเห็นดวงจันทรบางเวลาในบางวัน  
แตไมสามารถมองเห็นดาว 

• ในเวลากลางวันมองไมเห็นดาวสวนใหญ เนื่องจาก
แสงอาทิตยสวางกวาจึงกลบแสงของดาว สวนใน
เวลากลางคืนจะมองเห็นดาวและมองเห็น 
ดวงจันทรเกือบทุกคืน 

ป.๒ - -

ป.๓ ๑. อธิบายแบบรูปเสนทางการขึ้นและตก ของ 
ดวงอาทิตยโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ 

๒. อธิบายสาเหตุการเกิดปรากฏการณการขึ้น 
และตกของดวงอาทติย การเกดิกลางวนักลางคนื

และการกำหนดทิศ โดยใชแบบจำลอง 
๓. ตระหนักถึงความสำคัญของดวงอาทิตย โดย

บรรยายประโยชนของดวงอาทิตยตอสิ่งมีชีวิต 

• คนบนโลกมองเห็นดวงอาทิตยปรากฏขึ้น 
ทางดานหนึ่งและตกทางอีกดานหนึ่งทุกวัน 
หมุนเวียนเป็นแบบรูปซ้ำ ๆ 

• โลกกลมและหมุนรอบตัวเองขณะโคจรรอบดวง
อาทิตย ทำใหบริเวณของโลกไดรับแสงอาทิตย 
ไมพรอมกัน โลกดานที่ไดรับแสงจากดวงอาทิตย
จะเป็นกลางวันสวนดานตรงขามที่ไมไดรับแสง 
จะเป็นกลางคืน นอกจากนี้คนบนโลกจะมองเห็น
ดวงอาทิตยปรากฏขึ้นทางดานหนึ่ง ซึ่งกำหนดให
เป็นทิศตะวันออก และมองเห็นดวงอาทิตย 
ตกทางอีกดานหนึ่ง ซึ่งกำหนดใหเป็นทิศตะวันตก 
และเมื่อใหดานขวามืออยูทางทิศตะวันออก 
ดานซายมืออยูทางทิศตะวันตก ดานหนาจะเป็น
ทิศเหนือ และดานหลังจะเป็นทิศใต 

• ในเวลากลางวันโลกจะไดรับพลังงานแสงและ
พลังงานความรอนจากดวงอาทิตย ทำใหสิ่งมีชีวิต
ดำรงชีวิตอยูได 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.๔ ๑. อธิบายแบบรูปเสนทางการขึ้นและตก  
ของดวงจันทร โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ 

• ดวงจันทรเป็นบริวารของโลก โดยดวงจันทร 
หมุนรอบตัวเองขณะโคจรรอบโลก ขณะที่โลกก็
หมุนรอบตัวเองดวยเชนกัน การหมุนรอบตัวเอง
ของโลกจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกใน
ทิศทางทวนเข็มนาฬิกาเมื่อมองจากขั้วโลกเหนือ 
ทำใหมองเห็นดวงจันทรปรากฏขึ้นทางดาน 
ทิศตะวันออกและตกทางดานทิศตะวันตก
หมุนเวียนเป็นแบบรูปซ้ำ ๆ 

๒. สรางแบบจำลองที่อธิบายแบบรูป  
การเปลี่ยนแปลงรูปรางปรากฏของดวงจันทร 
และพยากรณรูปรางปรากฏของดวงจันทร 

• ดวงจันทรเป็นวัตถุที่เป็นทรงกลม แตรูปรางของ
ดวงจันทรที่มองเห็นหรือรูปรางปรากฏของ 
ดวงจันทรบนทองฟ้าแตกตางกันไปในแตละวัน 
โดยในแตละวันดวงจันทรจะมีรูปรางปรากฏเป็น
เสี้ยวที่มีขนาดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจนเต็มดวง 
จากนั้นรูปรางปรากฏของดวงจันทรจะแหวง 
และมีขนาดลดลงอยางตอเนื่องจนมองไมเห็น 
ดวงจันทร จากนั้นรูปรางปรากฏของดวงจันทร 
จะเป็นเสี้ยวใหญขึ้นจนเต็มดวงอีกครั้ง  
การเปลี่ยนแปลงเชนนี้เป็นแบบรูปซ้ำกันทุกเดือน 

๓. สรางแบบจำลองแสดงองคประกอบของระบบ
สุริยะ และอธิบายเปรียบเทียบคาบการโคจร 
ของดาวเคราะหตาง ๆ จากแบบจำลอง 

•ระบบสรุยิะเปน็ระบบทีม่ดีวงอาทติยเปน็ศนูยกลาง
และมบีรวิารประกอบดวย ดาวเคราะหแปดดวง 
และบริวาร ซึ่งดาวเคราะหแตละดวงมีขนาด 
และระยะหางจากดวงอาทิตยแตกตางกัน และ 
ยังประกอบดวย ดาวเคราะหแคระ ดาวเคราะห
นอย ดาวหาง และวัตถุขนาดเล็กอื่น ๆ โคจรอยู
รอบดวงอาทิตย วัตถุขนาดเล็กอื่น ๆ เมื่อเขามา
ในชั้นบรรยากาศเนื่องจากแรงโนมถวงของโลก 
ทำใหเกิดเป็นดาวตกหรือผีพุงไตและอุกกาบาต  

ป.๕ ๑. เปรียบเทียบความแตกตางของดาวเคราะห 
และดาวฤกษจากแบบจำลอง  

• ดาวที่มองเห็นบนทองฟ้าอยูในอวกาศซึ่งเป็น
บรเิวณทีอ่ยูนอกบรรยากาศของโลก มทีัง้ดาวฤกษ
และดาวเคราะห ดาวฤกษเป็นแหลงกำเนิดแสง 
จึงสามารถมองเห็นได สวนดาวเคราะหไมใช 
แหลงกำเนิดแสง แตสามารถมองเห็นไดเนื่องจาก
แสงจากดวงอาทิตยตกกระทบดาวเคราะหแลว
สะทอนเขาสูตา 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 ๒. ใชแผนที่ดาวระบุตำแหนงและเสนทางการขึ้น
และตกของกลุมดาวฤกษบนทองฟ้า และอธิบาย
แบบรปูเสนทางการขึน้และตกของกลุมดาวฤกษ
บนทองฟ้าในรอบปี 

• การมองเห็นกลุมดาวฤกษมีรูปรางตาง ๆ เกิดจาก
จินตนาการของผูสังเกต กลุมดาวฤกษตาง ๆ ที่
ปรากฏในทองฟ้าแตละกลุมมีดาวฤกษแตละดวง
เรียงกันที่ตำแหนงคงที่ และมีเสนทางการขึ้น 
และตกตามเสนทางเดิมทุกคืน ซึ่งจะปรากฏ
ตำแหนงเดิม การสังเกตตำแหนงและการขึ้น 
และตกของดาวฤกษ และกลุมดาวฤกษ สามารถ
ทำไดโดยใชแผนที่ดาว ซึ่งระบุมุมทิศและมุมเงย 
ที่กลุมดาวนั้นปรากฏ ผูสังเกตสามารถใชมือ 
ในการประมาณคาของมุมเงยเมื่อสังเกตดาว 
ในทองฟ้า 

ป.๖ ๑. สรางแบบจำลองที่อธิบายการเกิด และ 
เปรียบเทียบปรากฏการณสุริยุปราคา  
และจันทรุปราคา 

• เมื่อโลกและดวงจันทร โคจรมาอยูในแนวเสนตรง
เดียวกันกับดวงอาทิตยในระยะทางที่เหมาะสม 
ทำใหดวงจันทรบังดวงอาทิตย เงาของดวงจันทร
ทอดมายังโลก ผูสังเกตที่อยูบริเวณเงาจะมองเห็น 
ดวงอาทิตยมืดไป เกิดปรากฏการณสุริยุปราคา 
ซึ่งมีทั้งสุริยุปราคาเต็มดวง สุริยุปราคาบางสวน 
และสุริยุปราคาวงแหวน 

• หากดวงจันทรและโลกโคจรมาอยูในแนวเสนตรง
เดียวกันกับดวงอาทิตย แลวดวงจันทรเคลื่อนที่
ผานเงาของโลก จะมองเห็นดวงจันทรมืดไป  
เกดิปรากฏการณจนัทรปุราคา ซึง่มทีัง้จนัทรปุราคา
เต็มดวง และจันทรุปราคาบางสวน 

 ๒. อธิบายพัฒนาการของเทคโนโลยีอวกาศ และ 
ยกตวัอยางการนำเทคโนโลยอีวกาศมาใชประโยชน
ในชีวิตประจำวัน จากขอมูลที่รวบรวมได 

• เทคโนโลยีอวกาศเริ่มจากความตองการของมนุษย
ในการสำรวจวัตถุทองฟ้าโดยใชตาเปลา  
กลองโทรทรรศน และไดพัฒนาไปสูการขนสง 
เพื่อสำรวจอวกาศดวยจรวดและยานขนสงอวกาศ 
และยังคงพัฒนาอยางตอเนื่อง ปัจจุบันมีการนำ
เทคโนโลยีอวกาศบางประเภทมาประยุกตใช 
ในชีวิตประจำวัน เชน การใชดาวเทียมเพื่อ 
การสื่อสาร การพยากรณอากาศ หรือการสำรวจ
ทรัพยากรธรรมชาติ การใชอุปกรณวัดชีพจร 
และการเตนของหัวใจ หมวกนิรภัย ชุดกีฬา 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ม.๑ - -

ม.๒ - -

ม.๓ ๑. อธิบายการโคจรของดาวเคราะหรอบ 
ดวงอาทิตยดวยแรงโนมถวงจากสมการ  

    F = (Gm
1
m

2
)/r2

• ในระบบสุริยะมีดวงอาทิตยเป็นศูนยกลางโดยมี
ดาวเคราะหและบริวาร ดาวเคราะหแคระ  
ดาวเคราะหนอย ดาวหาง และอืน่ ๆ  เชน วตัถคุอยเปอร
โคจรอยูโดยรอบ ซึ่งดาวเคราะห และวัตถุ 
เหลานี้โคจรรอบดวงอาทิตยดวยแรงโนมถวง  
แรงโนมถวงเปน็แรงดงึดดูระหวางวตัถสุองวตัถ ุ 
โดยเปน็สดัสวนกบัผลคณูของมวลทัง้สอง และเปน็
สัดสวนผกผันกับกำลังสองของระยะทางระหวาง
วัตถุทั้งสอง แสดงไดโดยสมการ F = (Gm

1
m

2
)/r2

เมื่อ F แทนความโนมถวงระหวางมวลทั้งสอง  
G แทนคานิจโนมถวงสากล m

1
 แทนมวลของ 

วัตถุแรก m
2
แทนมวลของวัตถุที่สอง และ  

r แทนระยะหางระหวางวัตถุทั้งสอง 
๒. สรางแบบจำลองที่อธิบายการเกิดฤดู และ 

การเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย  
• การที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตยในลักษณะที่ 

แกนโลกเอียงกับแนวตั้งฉากของระนาบทางโคจร 
ทำใหสวนตาง ๆ บนโลกไดรับปริมาณแสงจาก
ดวงอาทิตยแตกตางกันในรอบปี เกิดเป็นฤดู 
กลางวันกลางคืนยาวไมเทากัน และตำแหนง 
การขึ้นและตกของดวงอาทิตยที่ขอบฟ้าและ 
เสนทางการขึ้นและตกของดวงอาทิตยเปลี่ยนไป
ในรอบปี ซึ่งสงผลตอการดำรงชีวิต 

๓. สรางแบบจำลองที่อธิบายการเกิดขางขึ้น 
ขางแรม การเปลี่ยนแปลงเวลาการขึ้นและตก
ของดวงจันทร และการเกิดน้ำขึ้นน้ำลง 

• ดวงจันทรโคจรรอบโลก โลกและดวงจันทรโคจร
รอบดวงอาทิตย ดวงจันทรรับแสงจากดวงอาทิตย
ครึ่งดวงตลอดเวลา เมื่อดวงจันทรโคจรรอบโลก 
ไดหันสวนสวางมายังโลกแตกตางกัน จึงทำใหคน
บนโลกสังเกตสวนสวางของดวงจันทรแตกตางไป
ในแตละวันเกิดเป็นขางขึ้นขางแรม 

• ดวงจันทรโคจรรอบโลกในทิศทางเดียวกันกับ 
ทีโ่ลกหมนุรอบตวัเอง จงึทำใหเหน็ดวงจนัทรขึน้ชา
ไปประมาณวันละ ๕๐ นาที 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

  • แรงโนมถวงที่ดวงจันทร ดวงอาทิตยกระทำตอ
โลกทำใหเกิดปรากฏการณน้ำขึ้นน้ำลง ซึ่งสงผล
ตอสิ่งแวดลอมและสิ่งมีชีวิตบนโลก วันที่น้ำมี
ระดับการขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดเรียก วันน้ำเกิด 
สวนวันที่ระดับน้ำมีการขึ้นและลงนอยเรียก  
วนันำ้ตาย โดยวนันำ้เกดิ นำ้ตาย มคีวามสมัพนัธกบั
ขางขึ้นขางแรม 

๔. อธิบายการใชประโยชนของเทคโนโลยีอวกาศ 
และยกตัวอยางความกาวหนาของโครงการ
สำรวจอวกาศ จากขอมูลที่รวบรวมได 

• เทคโนโลยีอวกาศไดมีบทบาทตอการดำรงชีวิต
ของมนุษยในปัจจุบันมากมาย มนุษยไดใช
ประโยชนจากเทคโนโลยอีวกาศ เชน ระบบนำทาง
ดวยดาวเทียม (GNSS) การติดตามพายุ 
สถานการณไฟป่า ดาวเทียมชวยภัยแลง  
การตรวจคราบน้ำมันในทะเล  

• โครงการสำรวจอวกาศตาง ๆ ไดพัฒนาเพิ่มพูน
ความรูความเขาใจตอโลก ระบบสุริยะและเอกภพ
มากขึ้นเป็นลำดับ ตัวอยางโครงการสำรวจอวกาศ 
เชน การสำรวจสิ่งมีชีวิตนอกโลก การสำรวจ 
ดาวเคราะหนอกระบบสรุยิะ การสำรวจดาวองัคาร
และบริวารอื่นของดวงอาทิตย 

ม.๔ - -

ม.๕ - -

ม.๖ ๑. อธิบายการกำเนิดและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน 
สสาร ขนาด อุณหภูมิของเอกภพหลังเกิด
บิกแบงในชวงเวลาตาง ๆ ตามวิวัฒนาการ 
ของเอกภพ 

• ทฤษฎีกำเนิดเอกภพที่ยอมรับในปัจจุบัน คือ 
ทฤษฎีบิกแบง ระบุวาเอกภพเริ่มตนจากบิกแบง 
ที่เอกภพมีขนาดเล็กมาก และมีอุณหภูมิสูงมาก 
ซึ่งเป็นจุดเริ่มตนของเวลาและวิวัฒนาการของ
เอกภพ โดยหลังเกิดบิกแบง เอกภพเกิดการ 
ขยายตวัอยางรวดเรว็ มอีณุหภมูลิดลง มสีสารคงอยู
ในรูปอนุภาคและปฏิยานุภาคหลายชนิด และมี
วิวัฒนาการตอเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีเนบิวลา 
กาแล็กซี ดาวฤกษ และระบบสุริยะเป็นสมาชิก
บางสวนของเอกภพ 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 ๒. อธิบายหลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง  
จากความสัมพันธระหวางความเร็วกับระยะทาง
ของกาแล็กซี รวมทั้งขอมูลการคนพบไมโครเวฟ
พื้นหลังจากอวกาศ 

• หลักฐานสำคัญที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง คือ  
การขยายตวัของเอกภพ ซึง่อธบิายดวยกฎฮบัเบลิ

โดยใชความสัมพันธระหวางความเร็วและ 
ระยะทางของกาแล็กซีที่เคลื่อนที่หางออกจากโลก 
และหลกัฐานอกีประการ คอื การคนพบไมโครเวฟ

พื้นหลัง ที่กระจายตัวอยางสม่ำเสมอทุกทิศทาง
และสอดคลองกับอุณหภูมิเฉลี่ยของอวกาศ  
มีคาประมาณ ๒.๗๓ เคลวิน 

๓. อธิบายโครงสรางและองคประกอบของกาแล็กซี
ทางชางเผือก และระบุตำแหนงของระบบสุริยะ
พรอมอธิบายเชื่อมโยงกับการสังเกตเห็น 
ทางชางเผือกของคนบนโลก 

•กาแลก็ซ ีประกอบดวย ดาวฤกษจำนวนหลายแสน
ลานดวง ซึ่งอยูกันเป็นระบบของดาวฤกษ 
นอกจากนี้ ยังประกอบดวยเทหฟ้าอื่น เชน 
เนบิวลา และสสารระหวางดาว โดยองคประกอบ
ตาง ๆ ภายในของกาแล็กซีอยูรวมกันดวย 
แรงโนมถวง  

• กาแล็กซีมีรูปรางแตกตางกัน โดยระบบสุริยะ  
อยูในกาแล็กซีทางชางเผือกซึ่งเป็นกาแล็กซีกังหัน
แบบมีคาน มีโครงสราง คือ นิวเคลียส จาน และ
ฮาโล ดาวฤกษจำนวนมากอยูในบริเวณนิวเคลียส
และจาน โดยมรีะบบสรุยิะอยูหางจากจดุศนูยกลาง
ของกาแลก็ซทีางชางเผอืก ประมาณ ๓๐,๐๐๐ ปแีสง
ซึ่งทางชางเผือกที่สังเกตเห็นในทองฟ้าเป็น 
บริเวณหนึ่งของกาแล็กซีทางชางเผือกในมุมมอง
ของคนบนโลก แถบฝ้าสีขาวจาง ๆ ของ 
ทางชางเผือกคือดาวฤกษ ที่อยูอยางหนาแนน 
ในกาแล็กซีทางชางเผือก 

๔. อธิบายกระบวนการเกิดดาวฤกษ โดยแสดง 
การเปลี่ยนแปลงความดัน อุณหภูมิ ขนาด  
จากดาวฤกษกอนเกิดจนเป็นดาวฤกษ 

• ดาวฤกษสวนใหญอยูรวมกันเป็นระบบดาวฤกษ 
คือ ดาวฤกษที่อยูรวมกันตั้งแต ๒ ดวงขึ้นไป  
ดาวฤกษเป็นกอนแก๊สรอนขนาดใหญ เกิดจาก
การยุบตัวของกลุมสสารในเนบิวลาภายใต 
แรงโนมถวง ทำใหบางสวนของเนบวิลามขีนาดเลก็ลง
ความดันและอุณหภูมิเพิ่มขึ้น เกิดเป็นดาวฤกษ
กอนเกิด เมื่ออุณหภูมิที่แกนสูงขึ้นจนเกิดปฏิกิริยา
เทอรมอนิวเคลียร ดาวฤกษกอนเกิดจะกลายเป็น
ดาวฤกษ ดาวฤกษอยูในสภาพสมดุลระหวาง 
แรงดันกับแรงโนมถวงซึ่งเรียกวา สมดุลอุทกสถิต  
จึงทำใหดาวฤกษมีเสถียรภาพและปลดปลอย
พลังงานเป็นเวลานาน ตลอดชวงชีวิตของ
ดาวฤกษ 
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  • ปฏิกิริยาเทอรมอนิวเคลียร เป็นปฏิกิริยาหลักของ
กระบวนการสรางพลังงานของดาวฤกษที่แกน
ของดาวฤกษ ทำใหเกิดการหลอมนิวเคลียสของ
ไฮโดรเจนเป็นนิวเคลียสฮีเลียมแลวกอใหเกิด
พลังงานอยางตอเนื่อง 

๕. ระบุปัจจัยที่สงผลตอความสองสวางของ 
ดาวฤกษ และอธิบายความสัมพันธระหวาง 
ความสองสวางกับโชติมาตรของดาวฤกษ 

• ความสองสวางของดาวฤกษเป็นพลังงานจาก 
ดาวฤกษที่ปลดปลอยออกมาในเวลา ๑ วินาทีตอ
หนวยพื้นที่ ณ ตำแหนงของผูสังเกต แตเนื่องจาก
ตาของมนุษยไมตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง 
ความสองสวางที่มีคานอย ๆ จึงกำหนดคาการ
เปรียบเทียบความสองสวางของดาวฤกษดวยคา
โชติมาตร ซึ่งเป็นการแสดงระดับความสองสวาง
ของดาวฤกษ ณ ตำแหนงของผูสังเกต 

๖. อธิบายความสัมพันธระหวางสี อุณหภูมิผิว  
และสเปกตรัมของดาวฤกษ 

• สีของดาวฤกษสัมพันธกับอุณหภูมิผิว และ
สเปกตรัมของดาวฤกษ ซึ่งนักดาราศาสตรใช
สเปกตรัมในการจำแนกชนิดของดาวฤกษ 

๗. อธิบายลำดับวิวัฒนาการที่สัมพันธกับมวลตั้งตน 
และวเิคราะหการเปลีย่นแปลงสมบตับิางประการ
ของดาวฤกษ 

• มวลของดาวฤกษขึ้นอยูกับมวลของดาวฤกษ  
กอนเกิด ดาวฤกษที่มีมวลมากจะผลิตและใช
พลงังานมาก จงึมอีายสุัน้กวาดาวฤกษทีม่มีวลนอย 

•ดาวฤกษมีการวิวัฒนาการที่แตกตางกัน  
การวิวัฒนาการและจุดจบของดาวฤกษขึ้นอยูกับ
มวลตั้งตนของดาวฤกษ สวนใหญเทียบกับจำนวน
เทาของมวลดวงอาทิตย 

๘. อธบิายกระบวนการเกดิระบบสรุยิะ และการแบง
เขตบริวารของดวงอาทิตย และลักษณะของ 
ดาวเคราะหที่เอื้อตอการดำรงชีวิต 

• ระบบสุริยะเกิดจากการรวมตัวกันของกลุมฝุ่น
และแก๊สที่เรียกวา เนบิวลาสุริยะ โดยฝุ่นและแก๊ส
ประมาณรอยละ ๙๙.๘ ของมวล ไดรวมตัวเป็น
ดวงอาทิตยซึ่งเป็นกอนแก๊สรอน หรือ พลาสมา 
สสารสวนที่เหลือรวมตัวเป็นดาวเคราะหและ
บริวารอื่น ๆ ของดวงอาทิตย ดังนั้นจึงแบงเขต
บริวารของดวงอาทิตยตามลักษณะการเกิด 
และองคประกอบ ไดแก ดาวเคราะหชั้นใน  
ดาวเคราะหนอย ดาวเคราะหชัน้นอก และดงดาวหาง 
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  • โลกเป็นดาวเคราะหในระบบสุริยะที่มีสิ่งมีชีวิต 
เพราะโคจรรอบดวงอาทติยในระยะทางทีเ่หมาะสม

อยูในเขตที่เอื้อตอการมีสิ่งมีชีวิต มีอุณหภูมิ 
เหมาะสมและสามารถเกิดน้ำที่ยังคงสถานะเป็น
ของเหลวได ปัจจุบันมีการคนพบดาวเคราะห 
ทีอ่ยูนอกระบบสรุยิะจำนวนมาก และมดีาวเคราะห
บางดวงที่อยูในเขตที่เอื้อตอการมีสิ่งมีชีวิต 
คลายโลก 

๙. อธิบายโครงสรางของดวงอาทิตย การเกิด 
ลมสุริยะ พายุสุริยะ และสืบคนขอมูล วิเคราะห  
นำเสนอปรากฏการณหรือเหตุการณที่เกี่ยวของ
กับผลของลมสุริยะ และพายุสุริยะที่มีตอโลก
รวมทั้งประเทศไทย 

• ดวงอาทิตยมีโครงสรางภายในแบงเป็นแกน 
เขตการแผรังสี และเขตการพาความรอน และมี 
ชั้นบรรยากาศอยูเหนือเขตพาความรอน ซึ่งแบง
เป็น ๓ ชั้น คือ ชั้นโฟโตสเฟียร ชั้นโครโมสเฟียร 
และคอโรนา ในชั้นบรรยากาศของดวงอาทิตย 
มีปรากฏการณสำคัญ เชน จุดมืดดวงอาทิตย  
การลุกจา ที่ทำใหเกิดลมสุริยะ และพายุสุริยะ  
ซึ่งสงผลตอโลก  

• ลมสุริยะ เกิดจากการแพรกระจายของอนุภาค
จากชั้นคอโรนาออกสูอวกาศตลอดเวลา อนุภาค 
ที่หลุดออกสูอวกาศเป็นอนุภาคที่มีประจุ  
ลมสรุยิะสงผลทำใหเกดิหางของดาวหางทีเ่รอืงแสง
และชี้ไปทางทิศตรงกันขามกับดวงอาทิตย  
และเกิดปรากฏการณแสงเหนือ แสงใต 

• พายุสุริยะ เกิดจากการปลดปลอยอนุภาคมีประจุ
พลังงานสูงจำนวนมหาศาล มักเกิดบอยครั้ง 
ในชวงที่มีการลุกจา และในชวงที่มีจุดมืด 
ดวงอาทิตยจำนวนมาก และในบางครั้งมีการ 
พนกอนมวลคอโรนา พายุสุริยะอาจสงผลตอ
สนามแมเหล็กโลก จึงอาจรบกวนระบบการ 
สงกระแสไฟฟ้าและการสื่อสาร รวมทั้งอาจสงผล
ตอวงจรอิเล็กทรอนิกสของดาวเทียม นอกจากนั้น 
มักทำใหเกิดปรากฏการณแสงเหนือ แสงใต 
ที่สังเกตไดชัดเจน 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 ๑๐. สืบคนขอมูล อธิบายการสำรวจอวกาศ โดยใช
กลองโทรทรรศนในชวงความยาวคลื่นตาง ๆ 
ดาวเทยีม ยานอวกาศ สถานอีวกาศ และนำเสนอ
แนวคิดการนำความรูทางดานเทคโนโลยี
อวกาศมาประยุกตใช ในชีวิตประจำวัน 
หรือในอนาคต 

• มนุษยใชเทคโนโลยีอวกาศในการศึกษา เพื่อขยาย
ขอบเขตความรูดานวิทยาศาสตร และในขณะ
เดียวกันมนุษยไดนำเทคโนโลยีอวกาศมาใช
ประโยชนในดานตาง ๆ เชน วัสดุศาสตร อาหาร 
การแพทย 

•นกัวทิยาศาสตรไดสรางกลองโทรทรรศน เพือ่ศกึษา
แหลงกำเนดิของรงัสหีรอือนภุาคในอวกาศ ในชวง
ความยาวคลื่นตาง ๆ ไดแก คลื่นวิทยุ ไมโครเวฟ 
อินฟราเรด แสง อัลตราไวโอเลต และรังสีเอ็กซ 

• ยานอวกาศ คือ ยานพาหนะที่นำมนุษยหรือ
อุปกรณทางดาราศาสตรขึ้นไปสูอวกาศ เพื่อ
สำรวจหรือเดินทางไปยังดาวดวงอื่น สวนสถานี
อวกาศ คอื หองปฏบิตักิารลอยฟา้ ทีโ่คจรรอบโลก

ใชในการศกึษาวจิยัทางวทิยาศาสตรในสาขาตาง ๆ

ในสภาพไรน้ำหนัก 
•ดาวเทยีม คอื อปุกรณทีใ่ชในการสำรวจวตัถทุองฟา้

และนำมาประยกุตใชในดานตาง ๆ เชน การสือ่สาร
โทรคมนาคม การระบตุำแหนงบนโลก การสำรวจ
ทรัพยากรธรรมชาติ อุตุนิยมวิทยา โดยดาวเทียม
มหีลายประเภทสามารถแบงไดตามเกณฑวงโคจร
และการใชงาน 
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สาระที่ ๓ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 
มาตรฐาน ว ๓.๒ เขาใจองคป์ระกอบและความสมัพนัธข์องระบบโลก กระบวนการเปลีย่นแปลง

ภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลง  
ลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.๑ ๑. อธิบายลักษณะภายนอกของหิน จากลักษณะ
เฉพาะตัวที่สังเกตได 

• หินที่อยูในธรรมชาติมีลักษณะภายนอกเฉพาะตัว 
ที่สังเกตได เชน สี ลวดลาย น้ำหนัก ความแข็ง 
และเนื้อหิน 

ป.๒ ๑. ระบสุวนประกอบของดนิ และจำแนกชนดิของดนิ
โดยใชลักษณะเนื้อดินและการจับตัวเป็นเกณฑ  

๒. อธิบายการใชประโยชนจากดิน จากขอมูล  
ที่รวบรวมได 

• ดินประกอบดวยเศษหิน ซากพืช ซากสัตวผสมอยู
ในเนื้อดิน มีอากาศและน้ำแทรกอยูตามชองวาง
ในเนื้อดิน ดินจำแนกเป็น ดินรวน ดินเหนียว 
และดินทราย ตามลักษณะเนื้อดินและการจับตัว
ของดินซึ่งมีผลตอการอุมน้ำที่แตกตางกัน 

• ดินแตละชนิดนำไปใชประโยชนไดแตกตางกัน 
ตามลักษณะและสมบัติของดิน 

ป.๓ ๑. ระบุสวนประกอบของอากาศ บรรยายความ
สำคัญของอากาศ และผลกระทบของมลพิษทาง
อากาศตอสิ่งมีชีวิต จากขอมูลที่รวบรวมได 

๒. ตระหนักถึงความสำคัญของอากาศ โดยนำเสนอ
แนวทางการปฏิบัติตนในการลดการเกิดมลพิษ
ทางอากาศ 

• อากาศโดยทั่วไปไมมีสี ไมมีกลิ่น ประกอบดวย 
แกส๊ไนโตรเจน แกส๊ออกซเิจน แกส๊คารบอนไดออกไซด
แก๊สอื่น ๆ รวมทั้งไอน้ำ และฝุ่นละออง อากาศ 
มีความสำคัญตอสิ่งมีชีวิต หากสวนประกอบของ
อากาศไมเหมาะสม เนื่องจากมีแก๊สบางชนิดหรือ
ฝุ่นละอองในปริมาณมาก อาจเป็นอันตรายตอ 
สิ่งมีชีวิตชนิดตาง ๆ จัดเป็นมลพิษทางอากาศ 

• แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อลดการปลอยมลพิษ
ทางอากาศ เชน ใชพาหนะรวมกัน หรือเลือกใช
เทคโนโลยีที่ลดมลพิษทางอากาศ 

๓. อธิบายการเกิดลมจากหลักฐานเชิงประจักษ  •ลม คอื อากาศทีเ่คลือ่นที ่เกดิจากความแตกตางกนั
ของอณุหภมูอิากาศบรเิวณทีอ่ยูใกลกนั โดยอากาศ
บรเิวณทีม่อีณุหภมูสิงูจะลอยตวัสงูขึน้ และอากาศ
บริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำกวาจะเคลื่อนเขาไปแทนที่  

๔. บรรยายประโยชนและโทษของลม จากขอมูล 
ที่รวบรวมได 

• ลมสามารถนำมาใชเป็นแหลงพลังงานทดแทน 
ในการผลิตไฟฟ้า และนำไปใชประโยชนในการ 
ทำกิจกรรมตาง ๆ ของมนุษย หากลมเคลื่อนที่
ดวยความเร็วสูงอาจทำใหเกิดอันตรายและ 
ความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินได 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.๔ - -

ป.๕ ๑. เปรียบเทียบปริมาณน้ำในแตละแหลง และระบุ
ปริมาณน้ำที่มนุษยสามารถนำมาใชประโยชนได 
จากขอมูลที่รวบรวมได 

• โลกมีทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มซึ่งอยูในแหลงน้ำตาง ๆ 
ที่มีทั้งแหลงน้ำผิวดิน เชน ทะเล มหาสมุทร บึง 
แมน้ำ และแหลงน้ำใตดิน เชน น้ำในดิน และ 
น้ำบาดาล น้ำทั้งหมดของโลกแบงเป็นน้ำเค็ม
ประมาณรอยละ ๙๗.๕ ซึ่งอยูในมหาสมุทร 
และแหลงน้ำอื่น ๆ และที่เหลืออีกประมาณ 
รอยละ ๒.๕ เป็นน้ำจืด ถาเรียงลำดับปริมาณ 
น้ำจืดจากมากไปนอยจะอยูที่ ธารน้ำแข็ง และ 
พดืนำ้แขง็ นำ้ใตดนิ ชัน้ดนิเยอืกแขง็คงตวัและนำ้แขง็
ใตดิน ทะเลสาบ ความชื้นในดิน ความชื้นใน
บรรยากาศ บึง แมน้ำ และน้ำในสิ่งมีชีวิต 

๒. ตระหนักถึงคุณคาของน้ำโดยนำเสนอแนวทาง
การใชน้ำอยางประหยัดและการอนุรักษน้ำ 

• น้ำจืดที่มนุษยนำมาใชไดมีปริมาณนอยมาก  
จึงควรใชน้ำอยางประหยัดและรวมกันอนุรักษน้ำ 

๓. สรางแบบจำลองที่อธิบายการหมุนเวียนของน้ำ
ในวัฏจักรน้ำ  

• วัฏจักรน้ำ เป็นการหมุนเวียนของน้ำที่มีแบบรูป 
ซ้ำเดิม และตอเนื่องระหวางน้ำในบรรยากาศ  
นำ้ผวิดนิ และนำ้ใตดนิ โดยพฤตกิรรมการดำรงชวีติ
ของพืชและสัตวสงผลตอวัฏจักรน้ำ 

๔. เปรียบเทียบกระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ำคาง 
และน้ำคางแข็ง จากแบบจำลอง 

• ไอน้ำในอากาศจะควบแนนเป็นละอองน้ำเล็ก ๆ 
โดยมีละอองลอย เชน เกลือ ฝุ่นละออง ละออง
เรณูของดอกไม เป็นอนุภาคแกนกลาง เมื่อ
ละอองน้ำจำนวนมากเกาะกลุมรวมกันลอยอยูสูง
จากพื้นดินมาก เรียกวา เมฆ แตละอองน้ำ 
ที่เกาะกลุมรวมกันอยูใกลพื้นดิน เรียกวา หมอก 
สวนไอน้ำที่ควบแนนเป็นละอองน้ำเกาะอยู 
บนพื้นผิววัตถุใกลพื้นดิน เรียกวา น้ำคาง  
ถาอุณหภูมิใกลพื้นดินต่ำกวาจุดเยือกแข็ง  
น้ำคางก็จะกลายเป็นน้ำคางแข็ง 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 ๕. เปรียบเทียบกระบวนการเกิดฝน หิมะ และ
ลูกเห็บ จากขอมูลที่รวบรวมได 

• ฝน หิมะ ลูกเห็บ เป็นหยาดน้ำฟ้าซึ่งเป็นน้ำที่มี
สถานะตาง ๆ ที่ตกจากฟ้าถึงพื้นดิน ฝนเกิดจาก
ละอองน้ำในเมฆที่รวมตัวกันจนอากาศไมสามารถ
พยุงไวไดจึงตกลงมา หิมะเกิดจากไอน้ำในอากาศ
ระเหดิกลบัเปน็ผลกึนำ้แขง็ รวมตวักนัจนมนีำ้หนกั
มากขึ้นจนเกินกวาอากาศจะพยุงไวจึงตกลงมา 
ลกูเหบ็เกดิจากหยดนำ้ทีเ่ปลีย่นสถานะเปน็นำ้แขง็
แลวถูกพายุพัดวนซ้ำไปซ้ำมาในเมฆฝนฟ้าคะนอง
ทีม่ขีนาดใหญและอยูในระดบัสงูจนเปน็กอนนำ้แขง็
ขนาดใหญขึ้นแลวตกลงมา 

ป.๖ ๑. เปรียบเทียบกระบวนการเกิดหินอัคนี 
หินตะกอน และหินแปร และอธิบายวัฏจักรหิน
จากแบบจำลอง 

• หินเป็นวัสดุแข็งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 
ประกอบดวย แรตั้งแตหนึ่งชนิดขึ้นไป สามารถ
จำแนกหนิตามกระบวนการเกดิไดเปน็ ๓ ประเภท

ไดแก หินอัคนี หินตะกอน และหินแปร 
• หินอัคนีเกิดจากการเย็นตัวของแมกมา เนื้อหิน  

มีลักษณะเป็นผลึก ทั้งผลึกขนาดใหญและ 
ขนาดเล็ก บางชนิดอาจเป็นเนื้อแกวหรือมีรูพรุน 

• หินตะกอน เกิดจากการทับถมของตะกอนเมื่อถูก
แรงกดทับและมีสารเชื่อมประสานจึงเกิดเป็นหิน 
เนื้อหินกลุมนี้สวนใหญมีลักษณะเป็นเม็ดตะกอน
มีทั้งเนื้อหยาบและเนื้อละเอียด บางชนิดเป็น 
เนื้อผลึกที่ยึดเกาะกันเกิดจากการตกผลึกหรือ 
ตกตะกอนจากน้ำโดยเฉพาะน้ำทะเล บางชนิด 
มีลักษณะเป็นชั้น ๆ จึงเรียกอีกชื่อวา หินชั้น 

• หินแปร เกิดจากการแปรสภาพของหินเดิม  
ซึ่งอาจเป็นหินอัคนี หินตะกอน หรือหินแปร  
โดยการกระทำของความรอน ความดัน และ
ปฏิกิริยาเคมี เนื้อหินของหินแปรบางชนิดผลึก
ของแรเรียงตัวขนานกันเป็นแถบ บางชนิด 
แซะออกเป็นแผนได บางชนิดเป็นเนื้อผลึก 
ที่มีความแข็งมาก 

• หินในธรรมชาติทั้ง ๓ ประเภท มีการเปลี่ยนแปลง
จากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง หรือ
ประเภทเดิมได โดยมีแบบรูปการเปลี่ยนแปลง
คงที่และตอเนื่องเป็นวัฏจักร 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 ๒. บรรยายและยกตัวอยางการใชประโยชนของหิน
และแรในชีวิตประจำวันจากขอมูลที่รวบรวมได 

• หินและแรแตละชนิดมีลักษณะและสมบัติ 
แตกตางกัน มนุษยใชประโยชนจากแรในชีวิต
ประจำวันในลักษณะตาง ๆ เชน นำแรมาทำ
เครื่องสำอาง ยาสีฟัน เครื่องประดับ อุปกรณ
ทางการแพทย และนำหินมาใชในงานกอสราง
ตาง ๆ เป็นตน 

๓. สรางแบบจำลองทีอ่ธบิายการเกดิซากดกึดำบรรพ
และคาดคะเนสภาพแวดลอมในอดีตของ
ซากดึกดำบรรพ 

• ซากดึกดำบรรพเกิดจากการทับถมหรือการ
ประทับรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีต จนเกิดเป็น
โครงสรางของซากหรือรองรอยของสิ่งมีชีวิต 
ที่ปรากฏอยูในหิน ในประเทศไทยพบ
ซากดึกดำบรรพที่หลากหลาย เชน พืช ปะการัง 
หอย ปลา เตา ไดโนเสาร และรอยตีนสัตว 

• ซากดึกดำบรรพสามารถใชเป็นหลักฐานหนึ่ง 
ที่ชวยอธิบายสภาพแวดลอมของพื้นที่ในอดีต
ขณะเกดิสิง่มชีวีตินัน้ เชน หากพบซากดกึดำบรรพ 
ของหอยน้ำจืด สภาพแวดลอมบริเวณนั้นอาจเคย
เป็นแหลงน้ำจืดมากอน และหากพบ
ซากดกึดำบรรพของพชื สภาพแวดลอมบรเิวณนัน้
อาจเคยเปน็ปา่มากอน นอกจากนีซ้ากดกึดำบรรพ
ยังสามารถใชระบุอายุของหิน และเป็นขอมูล 
ในการศึกษาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 

๔. เปรียบเทียบการเกิดลมบก ลมทะเล และมรสุม 
รวมทั้งอธิบายผลที่มีตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 
จากแบบจำลอง 

• ลมบก ลมทะเล และมรสุม เกิดจากพื้นดิน 
และพื้นน้ำ รอนและเย็นไมเทากันทำใหอุณหภูมิ
อากาศเหนือพื้นดินและพื้นน้ำแตกตางกัน จึงเกิด 
การเคลือ่นทีข่องอากาศจากบรเิวณทีม่อีณุหภมูติำ่
ไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง 

• ลมบกและลมทะเลเป็นลมประจำถิ่นที่พบบริเวณ
ชายฝั่ง โดยลมบกเกิดในเวลากลางคืน ทำใหมี 
ลมพัดจากชายฝั่งไปสูทะเล สวนลมทะเลเกิดใน
เวลากลางวัน ทำใหมีลมพัดจากทะเลเขาสูชายฝั่ง 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 ๕. อธบิายผลของมรสมุตอการเกดิฤดขูองประเทศไทย

จากขอมูลที่รวบรวมได 
• มรสุมเป็นลมประจำฤดูเกิดบริเวณเขตรอน 

ของโลก ซึ่งเป็นบริเวณกวางระดับภูมิภาค 
ประเทศไทยไดรบัผลจากมรสมุตะวนัออกเฉยีงเหนอื
ในชวงประมาณกลางเดือนตุลาคมจนถึงเดือน
กุมภาพันธทำใหเกิดฤดูหนาว และไดรับผลจาก
มรสุมตะวันตกเฉียงใตในชวงประมาณกลางเดือน
พฤษภาคมจนถึงกลางเดือนตุลาคมทำใหเกิด 
ฤดูฝน สวนชวงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ
จนถึงกลางเดือนพฤษภาคมเป็นชวงเปลี่ยนมรสุม
และประเทศไทยอยูใกลเสนศูนยสูตร แสงอาทิตย
เกือบตั้งตรงและตั้งตรงประเทศไทยในเวลา 
เที่ยงวัน ทำใหไดรับความรอนจากดวงอาทิตย
อยางเตม็ที ่อากาศจงึรอนอบอาวทำใหเกดิฤดรูอน 

๖. บรรยายลักษณะและผลกระทบของน้ำทวม  
การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถลม แผนดินไหว สึนามิ  

๗. ตระหนักถึงผลกระทบของภัยธรรมชาติและ
ธรณีพิบัติภัย โดยนำเสนอแนวทางในการ 
เฝา้ระวงัและปฏบิตัตินใหปลอดภยัจากภยัธรรมชาติ
และธรณีพิบัติภัยที่อาจเกิดในทองถิ่น 

• น้ำทวม การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถลม แผนดินไหว 
และสึนามิ มีผลกระทบตอชีวิตและสิ่งแวดลอม
แตกตางกัน 

• มนุษยควรเรียนรูวิธีปฏิบัติตนใหปลอดภัย เชน 
ติดตามขาวสารอยางสม่ำเสมอ เตรียมถุงยังชีพ 
ใหพรอมใชตลอดเวลา และปฏิบัติตามคำสั่งของ 
ผูปกครองและเจาหนาที่อยางเครงครัดเมื่อเกิด
ภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย 

๘. สรางแบบจำลองที่อธิบายการเกิดปรากฏการณ
เรอืนกระจก และผลของปรากฏการณเรอืนกระจก
ตอสิ่งมีชีวิต  

๙. ตระหนักถึงผลกระทบของปรากฏการณเรือน
กระจก โดยนำเสนอแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อ
ลดกิจกรรมที่กอใหเกิดแก๊สเรือนกระจก 

•ปรากฏการณเรอืนกระจกเกดิจากแกส๊เรอืนกระจก
ในชั้นบรรยากาศของโลกกักเก็บความรอนแลว 
คายความรอนบางสวนกลับสูผิวโลก ทำใหอากาศ 
บนโลกมีอุณหภูมิเหมาะสมตอการดำรงชีวิต 

• หากปรากฏการณเรือนกระจกรุนแรงมากขึ้น  
จะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก  
มนุษยจึงควรรวมกันลดกิจกรรมที่กอใหเกิด 
แก๊สเรือนกระจก 

ม.๑ ๑. สรางแบบจำลองทีอ่ธบิายการแบงชัน้บรรยากาศ

และเปรียบเทียบประโยชนของบรรยากาศ 
แตละชั้น 

• โลกมีบรรยากาศหอหุม นักวิทยาศาสตรใชสมบัติ
และองคประกอบของบรรยากาศในการแบงบรรยากาศ
ของโลกออกเป็นชั้น ซึ่งแบงไดหลายรูปแบบ 
ตามเกณฑทีแ่ตกตางกนั โดยทัว่ไปนกัวทิยาศาสตร
ใชเกณฑการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตามความสูง
แบงบรรยากาศไดเปน็ ๕ ชัน้ ไดแก ชัน้โทรโพสเฟยีร 
ชัน้สตราโตสเฟยีร ชัน้มโีซสเฟยีร ชัน้เทอรโมสเฟยีร
และชั้นเอกโซสเฟียร 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

  • บรรยากาศแตละชั้นมีประโยชนตอสิ่งมีชีวิต 
แตกตางกัน โดยชั้นโทรโพสเฟียรมีปรากฏการณ 
ลมฟา้อากาศทีส่ำคญัตอการดำรงชวีติของสิง่มชีวีติ

ชั้นสตราโตสเฟียรชวยดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลต
จากดวงอาทิตยไมใหมายังโลกมากเกินไป  
ชั้นมีโซสเฟียรชวยชะลอวัตถุนอกโลกที่ผานเขามา 
ใหเกิดการเผาไหมกลายเป็นวัตถุขนาดเล็ก  
ลดโอกาสทีจ่ะทำความเสยีหายแกสิง่มชีวีติบนโลก

ชั้นเทอรโมสเฟียรสามารถสะทอนคลื่นวิทยุ และ
ชั้นเอกโซสเฟียรเหมาะสำหรับการโคจรของ
ดาวเทียมรอบโลกในระดับต่ำ 

๒. อธิบายปัจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลง 
องคประกอบของลมฟ้าอากาศ จากขอมูล  
ที่รวบรวมได 

•ลมฟา้อากาศ เปน็สภาวะของอากาศในเวลาหนึง่
ของพื้นที่หนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
ขึ้นอยูกับองคประกอบลมฟ้าอากาศ ไดแก 
อุณหภูมิอากาศ ความกดอากาศ ลม ความชื้น 
เมฆ และหยาดน้ำฟ้า โดยหยาดน้ำฟ้าที่พบบอย
ในประเทศไทยไดแก ฝน องคประกอบ 
ลมฟา้อากาศเปลีย่นแปลงตลอดเวลาขึน้อยูกบัปจัจยั
ตาง ๆ เชน ปริมาณรังสีจากดวงอาทิตยและ
ลักษณะพื้นผิวโลกสงผลตออุณหภูมิอากาศ 
อุณหภูมิอากาศและปริมาณไอน้ำสงผลตอ
ความชื้น ความกดอากาศสงผลตอลม ความชื้น
และลมสงผลตอเมฆ 

๓. เปรียบเทียบกระบวนการเกิดพายุ ฝนฟ้าคะนอง
และพายุหมุนเขตรอน และผลที่มีตอสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดลอม รวมทั้งนำเสนอแนวทางการ
ปฏิบัติตนใหเหมาะสมและปลอดภัย 

• พายุฝนฟ้าคะนอง เกิดจากการที่อากาศที่มี
อุณหภูมิและความชื้นสูงเคลื่อนที่ขึ้นสูระดับ 
ความสูง ที่มีอุณหภูมิต่ำลง จนกระทั่งไอน้ำ 
ในอากาศเกิดการควบแนนเป็นละอองน้ำ และ
เกิดตอเนื่องเป็นเมฆขนาดใหญ พายุฝนฟ้าคะนอง
ทำใหเกิดฝนตกหนัก ลมกรรโชกแรง ฟ้าแลบ
ฟ้าผา ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายตอชีวิต 
และทรัพยสิน 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

  • พายุหมุนเขตรอนเกิดเหนือมหาสมุทรหรือทะเล 
ที่น้ำมีอุณหภูมิสูงตั้งแต ๒๖-๒๗ องศาเซลเซียส 
ขึ้นไป ทำใหอากาศที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูง
บริเวณนั้นเคลื่อนที่สูงขึ้นอยางรวดเร็วเป็น 
บริเวณกวาง อากาศจากบริเวณอื่นเคลื่อนเขามา
แทนที่และพัดเวียนเขาหาศูนยกลางของพายุ  
ยิ่งใกลศูนยกลาง อากาศจะเคลื่อนที่พัดเวียน
เกือบเป็นวงกลมและมีอัตราเร็วสูงที่สุด พายุหมุน
เขตรอนทำใหเกิดคลื่นพายุซัดฝั่ง ฝนตกหนัก  
ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน 
จึงควรปฏิตนใหปลอดภัยโดยติดตามขาวสาร  
การพยากรณอากาศ และไมเขาไปอยูในพื้นที่ 
ที่เสี่ยงภัย 

๔. อธิบายการพยากรณอากาศ และพยากรณ
อากาศอยางงายจากขอมูลที่รวบรวมได 

•การพยากรณอากาศเปน็การคาดการณลมฟา้อากาศ

ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีการตรวจวัด 
องคประกอบลมฟา้อากาศ การสือ่สารแลกเปลีย่น
ขอมูลองคประกอบลมฟ้าอากาศระหวางพื้นที่ 
การวิเคราะหขอมูลและสรางคำพยากรณอากาศ 

๕. ตระหนักถึงคุณคาของการพยากรณอากาศ  
โดยนำเสนอแนวทางการปฏิบัติตนและการใช
ประโยชนจากคำพยากรณอากาศ 

• การพยากรณอากาศสามารถนำมาใชประโยชน
ดานตาง ๆ เชน การใชชวีติประจำวนั การคมนาคม

การเกษตร การป้องกัน และเฝ้าระวังภัยพิบัติ 
ทางธรรมชาติ 

๖. อธบิายสถานการณและผลกระทบการเปลีย่นแปลง
ภูมิอากาศโลกจากขอมูลที่รวบรวมได 

• ภูมิอากาศโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง
โดยปจัจยัทางธรรมชาต ิแตปจัจบุนัการเปลีย่นแปลง
ภูมิอากาศเกิดขึ้นอยางรวดเร็วเนื่องจากกิจกรรม
ของมนุษยในการปลดปลอยแก๊สเรือนกระจกสู
บรรยากาศ แก๊สเรือนกระจกที่ถูกปลดปลอย 
มากที่สุด ไดแก แก๊สคารบอนไดออกไซด 
ซึ่งหมุนเวียนอยูในวัฏจักรคารบอน  
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 ๗. ตระหนักถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง 
ภมูอิากาศโลก โดยนำเสนอแนวทางการปฏบิตัติน
ภายใตการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 

• การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกกอใหเกิดผล
กระทบตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม เชน  
การหลอมเหลวของน้ำแข็งขั้วโลก การเพิ่มขึ้น
ของระดับทะเล การเปลี่ยนแปลงวัฏจักรน้ำ  
การเกิดโรคอุบัติใหมและอุบัติซ้ำ และการเกิด 
ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงขึ้น มนุษยจึงควร
เรียนรูแนวทางการปฏิบัติตนภายใตสถานการณ
ดังกลาว ทั้งแนวทางการปฏิบัติตนใหเหมาะสม
และแนวทางการลดกิจกรรมที่สงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 

ม.๒ ๑. เปรียบเทียบกระบวนการเกิด สมบัติ และการใช
ประโยชน รวมทั้งอธิบายผลกระทบจากการใช
เชือ้เพลงิซากดกึดำบรรพ จากขอมลูทีร่วบรวมได 

•เชือ้เพลงิซากดกึดำบรรพ เกดิจากการเปลีย่นแปลง
สภาพของซากสิ่งมีชีวิตในอดีต โดยกระบวนการ 
ทางเคมีและธรณีวิทยา เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ 
ไดแก ถานหิน หินน้ำมัน และปิโตรเลียม ซึ่ง 
เกิดจากวัตถุตนกำเนิด และสภาพแวดลอม 
การเกิดที่แตกตางกัน ทำใหไดชนิดของเชื้อเพลิง
ซากดึกดำบรรพที่มีลักษณะ สมบัติ และการนำไป
ใชประโยชนแตกตางกัน สำหรับปิโตรเลียม 
จะตองมกีารผานการกลัน่ลำดบัสวนกอนการใชงาน
เพือ่ใหไดผลติภณัฑทีเ่หมาะสมตอการใชประโยชน 
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพเป็นทรัพยากรที่ใชแลว
หมดไป เนื่องจากตองใชเวลานานหลายลานปี 
จึงจะเกิดขึ้นใหมได 

๒. แสดงความตระหนักถึงผลจากการใชเชื้อเพลิง
ซากดึกดำบรรพ โดยนำเสนอแนวทางการใช 
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ 

• การเผาไหมเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพในกิจกรรม 
ตาง ๆ ของมนุษยจะทำใหเกิดมลพิษทางอากาศ 
ซึ่งสงผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 
นอกจากนี้แก๊สบางชนิดที่เกิดจากการเผาไหม 
เชือ้เพลงิซากดกึดำบรรพ เชน แกส๊คารบอนไดออกไซด
และไนตรัสออกไซด ยังเป็นแก๊สเรือนกระจก 
ซึ่งสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
ของโลกรุนแรงขึ้น ดังนั้นจึงควรใชเชื้อเพลิง
ซากดึกดำบรรพ โดยคำนึงถึงผลที่เกิดขึ้นตอ 
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม เชน เลือกใชพลังงาน
ทดแทน หรือเลือกใชเทคโนโลยีที่ลดการใช 
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 ๓. เปรียบเทียบขอดีและขอจำกัดของพลังงาน
ทดแทนแตละประเภทจากการรวบรวมขอมูล
และนำเสนอแนวทางการใชพลังงานทดแทน  
ที่เหมาะสมในทองถิ่น 

• เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพเป็นแหลงพลังงาน 
ที่สำคัญในกิจกรรมตาง ๆ ของมนุษย เนื่องจาก
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพมีปริมาณจำกัดและ 
มักเพิ่มมลภาวะในบรรยากาศมากขึ้น จึงมีการใช
พลงังานทดแทนมากขึน้ เชน พลงังานแสงอาทติย
พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานชีวมวล  
พลังงานคลืน่ พลงังานความรอนใตพภิพ  
พลังงานไฮโดรเจน ซึ่งพลังงานทดแทนแตละชนิด
จะมีขอดีและขอจำกัดที่แตกตางกัน 

๔. สรางแบบจำลองที่อธิบายโครงสรางภายในโลก
ตามองคประกอบทางเคมจีากขอมลูทีร่วบรวมได 

• โครงสรางภายในโลกแบงออกเป็นชั้นตาม 
องคประกอบทางเคมี ไดแก เปลือกโลก ซึ่งอยู
นอกสุด ประกอบดวยสารประกอบของซิลิกอน 
และอะลูมิเนียมเป็นหลัก เนื้อโลกคือสวนที่อยู 
ใตเปลือกโลกลงไปจนถึงแกนโลก มีองคประกอบ
หลักเป็นสารประกอบของซิลิกอน แมกนีเซียม 
และเหล็ก และแกนโลกคือสวนที่อยูใจกลางของ
โลก มีองคประกอบหลักเป็นเหล็กและนิกเกิล  
ซึ่งแตละชั้นมีลักษณะแตกตางกัน 

๕. อธิบายกระบวนการผุพังอยูกับที่ การกรอน 
และการสะสมตัวของตะกอนจากแบบจำลอง 
รวมทั้งยกตัวอยางผลของกระบวนการดังกลาว 
ที่ทำใหผิวโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง 

• การผุพังอยูกับที่ การกรอน และการสะสมตัว 
ของตะกอน เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงทาง
ธรณีวิทยา ที่ทำใหผิวโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง
เป็นภูมิลักษณแบบตาง ๆ โดยมีปัจจัยสำคัญ คือ
น้ำ ลม ธารน้ำแข็ง แรงโนมถวงของโลก สิ่งมีชีวิต 
สภาพอากาศ และปฏิกิริยาเคมี 

• การผุพังอยูกับที่ คือ การที่หินผุพังทำลายลง 
ดวยกระบวนการตาง ๆ ไดแก ลมฟ้าอากาศกับ
น้ำฝน และรวมทั้งการกระทำของตนไมกับ
แบคทีเรีย ตลอดจนการแตกตัวทางกลศาสตร 
ซึ่งมีการเพิ่มและลดอุณหภูมิสลับกัน เป็นตน 

• การกรอน คือ กระบวนการหนึ่งหรือหลาย
กระบวนการที่ทำใหสารเปลือกโลกหลุดไป 
ละลายไปหรือกรอนไปโดยมีตัวนำพาธรรมชาติ 
คือ ลม น้ำ และธารน้ำแข็ง รวมกับปัจจัยอื่น ๆ 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

    ไดแก ลมฟ้าอากาศ สารละลาย การครูดถู 
การนำพา ทั้งนี้ไมรวมถึงการพังทลายเป็นกลุม
กอน เชน แผนดินถลม ภูเขาไฟระเบิด 

• การสะสมตัวของตะกอน คือ การสะสมตัวของ
วัตถุจากการนำพาของน้ำ ลม หรือธารน้ำแข็ง 

๖. อธบิายลกัษณะของชัน้หนาตดัดนิและกระบวนการ
เกิดดิน จากแบบจำลอง รวมทั้งระบุปัจจัย 
ที่ทำใหดินมีลักษณะและสมบัติแตกตางกัน 

• ดินเกิดจากหินที่ผุพังตามธรรมชาติผสมคลุกเคลา
กับอินทรียวัตถุที่ไดจากการเนาเปื่อยของซากพืช 
ซากสัตวทับถมเป็นชั้น ๆ บนผิวโลก ชั้นดิน 
แบงออกเปน็หลายชัน้ ขนานหรอืเกอืบขนาน 
ไปกบัผิวหนาดิน แตละชั้นมีลักษณะแตกตางกัน
เนื่องจากสมบัติทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ และ
ลกัษณะอืน่ ๆ เชน ส ีโครงสราง เนือ้ดนิ การยดึตวั

ความเป็นกรด-เบส สามารถสังเกตไดจากการ
สำรวจภาคสนาม การเรียกชื่อชั้นดินหลักจะใช
อกัษรภาษาองักฤษตวัใหญ ไดแก O, A, E, B, C, R

• ชั้นหนาตัดดิน เป็นชั้นดินที่มีลักษณะปรากฏให
เห็นเรียงลำดับเป็นชั้นจากชั้นบนสุดถึงชั้นลางสุด 

•ปจัจยัทีท่ำใหดนิแตละทองถิน่มลีกัษณะและสมบตัิ
แตกตางกัน ไดแก วัตถุตนกำเนิดดิน ภูมิอากาศ 
สิ่งมีชีวิตในดิน สภาพภูมิประเทศ และระยะเวลา 
ในการเกิดดิน 

๗. ตรวจวดัสมบตับิางประการของดนิ โดยใชเครือ่งมอื
ที่เหมาะสมและนำเสนอแนวทางการใช
ประโยชนดินจากขอมูลสมบัติของดิน 

•สมบตับิางประการของดนิ เชน เนือ้ดนิ ความชืน้ดนิ 
คาความเป็นกรด-เบส ธาตุอาหารในดิน สามารถ
นำไปใชในการตัดสินใจถึงแนวทางการใช
ประโยชนที่ดิน โดยอาจนำไปใชประโยชน 
ทางการเกษตรหรืออื่น ๆ ซึ่งดินที่ไมเหมาะสม 
ตอการทำการเกษตร เชน ดนิจดื ดนิเปรีย้ว ดนิเคม็

และดนิดาน อาจเกดิจากสภาพดนิตามธรรมชาต ิ
หรือการใชประโยชนจะตองปรับปรุงใหมี 
สภาพเหมาะสม เพื่อนำไปใชประโยชน 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 ๘. อธบิายปจัจยัและกระบวนการเกดิแหลงนำ้ผวิดนิ
และแหลงน้ำใตดิน จากแบบจำลอง 

• แหลงน้ำผิวดินเกิดจากน้ำฝนที่ตกลงบนพื้นโลก 
ไหลจากที่สูงลงสูที่ต่ำดวยแรงโนมถวง การไหล
ของน้ำทำใหพื้นโลกเกิดการกัดเซาะเป็นรองน้ำ 
เชน ลำธาร คลอง และแมนำ้ ซึง่รองนำ้จะมขีนาด
และรูปรางแตกตางกัน ขึ้นอยูกับปริมาณน้ำฝน 
ระยะเวลาในการกัดเซาะ ชนิดดินและหิน และ
ลักษณะภูมิประเทศ เชน ความลาดชัน ความสูง
ต่ำของพื้นที่ เมื่อน้ำไหลไปยังบริเวณที่เป็นแอง 
จะเกดิการสะสมตวัเปน็แหลงนำ้ เชน บงึ ทะเลสาบ

ทะเล และมหาสมุทร 
• แหลงน้ำใตดินเกิดจากการซึมของน้ำผิวดินลงไป

สะสมตัวใตพื้นโลก ซึ่งแบงเป็นน้ำในดินและ 
น้ำบาดาล น้ำในดินเป็นน้ำที่อยูรวมกับอากาศ
ตามชองวางระหวางเม็ดดิน สวนน้ำบาดาล 
เป็นน้ำที่ไหลซึมลึกลงไปและถูกกักเก็บไว 
ในชั้นหินหรือชั้นดิน จนอิ่มตัวไปดวยน้ำ 

 ๙. สรางแบบจำลองทีอ่ธบิายการใชนำ้ และนำเสนอ
แนวทางการใชน้ำอยางยั่งยืนในทองถิ่นของ
ตนเอง 

• แหลงน้ำผิวดินและแหลงน้ำใตดินถูกนำมาใช 
ในกิจกรรมตาง ๆ ของมนุษย สงผลตอการจัดการ
การใชประโยชนน้ำและคุณภาพของแหลงน้ำ 
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร  
การใชประโยชนพื้นที่ในดานตาง ๆ เชน  
ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และ 
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ทำใหเกิด 
การเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ลุมน้ำ 
และแหลงน้ำผิวดินไมเพียงพอสำหรับกิจกรรม
ของมนุษย น้ำจากแหลงน้ำใตดินจึงถูกนำมาใช
มากขึ้น สงผลใหปริมาณน้ำใตดินลดลงมาก  
จงึตองมกีารจดัการใชนำ้อยางเหมาะสมและยัง่ยนื

ซึ่งอาจทำไดโดยการจัดหาแหลงน้ำเพื่อใหมี 
แหลงนำ้เพยีงพอสำหรบัการดำรงชวีติ การจดัสรร
และการใชน้ำอยางมีประสิทธิภาพ การอนุรักษ
และฟื้นฟูแหลงน้ำ การป้องกันและแกไขปัญหา
คุณภาพน้ำ 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 ๑๐. สรางแบบจำลองที่อธิบายกระบวนการเกิด
และผลกระทบของน้ำทวม การกัดเซาะชายฝั่ง 
ดินถลม หลุมยุบ แผนดินทรุด 

• น้ำทวม การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถลม หลุมยุบ 
แผนดินทรุด มีกระบวนการเกิดและผลกระทบ  
ที่แตกตางกัน ซึ่งอาจสรางความเสียหายรายแรง 
แกชีวิต และทรัพยสิน 

•นำ้ทวม เกดิจากพืน้ทีห่นึง่ไดรบัปรมิาณนำ้เกนิกวา
ทีจ่ะกกัเกบ็ได ทำใหแผนดนิจมอยูใตนำ้ โดยขึน้อยู
กับปริมาณน้ำและสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ 

• การกัดเซาะชายฝั่ง เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของชายฝั่งทะเลที่เกิดขึ้นตลอดเวลาจากการ 
กัดเซาะของคลื่นหรือลม ทำใหตะกอนจากที่หนึ่ง
ไปตกทบัถมในอกีบรเิวณหนึง่ แนวของชายฝัง่เดมิ
จึงเปลี่ยนแปลงไป บริเวณที่มีตะกอนเคลื่อน 
เขามานอยกวาปริมาณที่ตะกอนเคลื่อนออกไป 
ถือวาเป็นบริเวณที่มีการกัดเซาะชายฝั่ง 

• ดินถลม เป็นการเคลื่อนที่ของมวลดินหรือหิน
จำนวนมากลงตามลาดเขา เนื่องจากแรงโนมถวง
ของโลกเป็นหลัก ซึ่งเกิดจากปัจจัยสำคัญ ไดแก 
ความลาดชันของพื้นที่ สภาพธรณีวิทยา ปริมาณ
น้ำฝน พืชปกคลุมดิน และการใชประโยชนพื้นที่ 

• หลุมยุบ คือ แองหรือหลุมบนแผนดินขนาดตาง ๆ 
ที่อาจเกิดจากการถลมของโพรงถ้ำหินปูน
เกลือหินใตดิน หรือเกิดจากน้ำพัดพาตะกอน 
ลงไปในโพรงถ้ำหรือธารน้ำใตดิน  

• แผนดินทรุดเกิดจากการยุบตัวของชั้นดิน หรือ 
หนิรวน เมือ่มวลของแขง็หรอืของเหลวปรมิาณมาก

ที่รองรับอยูใตชั้นดินบริเวณนั้นถูกเคลื่อนยายออก
ไปโดยธรรมชาติหรือโดยการกระทำของมนุษย 

ม.๓ - -

ม.๔ - -

ม.๕ - -
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ม.๖ ๑. อธิบายการแบงชั้นและสมบัติของโครงสรางโลก 
พรอมยกตัวอยางขอมูลที่สนับสนุน 

• การศึกษาโครงสรางโลกใชขอมูลหลายดาน เชน 
องคประกอบทางเคมขีองหนิและแร องคประกอบ
ทางเคมีของอุกกาบาต ขอมูลคลื่นไหวสะเทือน  
ที่เคลื่อนที่ผานโลก จึงสามารถแบงชั้นโครงสราง
โลก ได ๒ แบบ คอื โครงสรางโลกตามองคประกอบ

ทางเคมี แบงไดเป็น ๓ ชั้น ไดแก เปลือกโลก  
เนื้อโลก และแกนโลก และโครงสรางโลกตาม
สมบัติเชิงกล แบงไดเป็น ๕ ชั้น ไดแก ธรณีภาค 
ฐานธรณีภาค มัชฌิมภาค แกนโลกชั้นนอก  
และแกนโลกชั้นใน 

๒. อธิบายหลักฐานทางธรณีวิทยาที่สนับสนุน 
การเคลื่อนที่ของแผนธรณี 

• แผนธรณีตาง ๆ เป็นสวนประกอบของธรณีภาค 
การเปลี่ยนแปลงขนาดและตำแหนงตั้งแตอดีต
จนถึงปัจจุบัน การเคลื่อนที่ของแผนธรณีดังกลาว
อธิบายไดตามทฤษฎีธรณีแปรสัณฐาน ซึ่งมี
รากฐานมาจากทฤษฎีทวีปเลื่อนและทฤษฎี 
การแผขยายพื้นสมุทร โดยมีหลักฐานที่สนับสนุน 
ไดแก รปูรางของขอบทวปีทีส่ามารถเชือ่มตอกนัได
ความคลายคลึงกันของกลุมหินและแนวเทือกเขา 
ซากดึกดำบรรพ รองรอยการเคลื่อนที่ของ
ตะกอนธารน้ำแข็ง ภาวะแมเหล็กโลกบรรพกาล 
อายุหินของพื้นมหาสมุทร รวมทั้งการคนพบ
สันเขากลางสมุทร และรองลึกกนสมุทร 

๓. ระบุสาเหตุ และอธิบายรูปแบบแนวรอยตอ 
ของแผนธรณีที่สัมพันธกับการเคลื่อนที่ของ  
แผนธรณี พรอมยกตัวอยางหลักฐาน  
ทางธรณีวิทยาที่พบ 

• การพาความรอนของแมกมาภายในโลก ทำให
เกิดการเคลื่อนที่ของแผนธรณี ตามทฤษฎีธรณี
แปรสัณฐาน ซึ่งนักวิทยาศาสตรไดสำรวจพบ 
หลักฐานทางธรณีวิทยา ไดแก ธรณีสัณฐาน 
และธรณีโครงสราง ที่บริเวณแนวรอยตอของ 
แผนธรณี เชน รองลึกกนสมุทร หมูเกาะภูเขาไฟ
รูปโคง แนวภูเขาไฟ แนวเทือกเขา หุบเขาทรุด
และสันเขากลางสมุทร รอยเลื่อน นอกจากนี้ 
ยังพบการเกิดธรณีพิบัติภัยที่บริเวณแนวรอยตอ
ของแผนธรณี เชน แผนดินไหว ภูเขาไฟระเบิด  
สึนามิ ซึ่งหลักฐานดังกลาวสัมพันธกับรูปแบบ 
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    การเคลื่อนที่ของแผนธรณี นักวิทยาศาสตร 
จงึสรปุไดวาแนวรอยตอของแผนธรณมี ี๓ รปูแบบ

ไดแก แนวแผนธรณีแยกตัว แนวแผนธรณี
เคลื่อนที่เขาหากัน แนวแผนธรณีเคลื่อนที่ผานกัน
ในแนวราบ 

๔. อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิดภูเขาไฟระเบิด 
รวมทั้งสืบคนขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ออกแบบและ
นำเสนอแนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตน
ใหปลอดภัย 

• ภูเขาไฟระเบิด เกิดจากการแทรกดันของแมกมา
ขึน้มาตามสวนเปราะบาง หรอืรอยแตกบนเปลอืกโลก

มักพบหนาแนนบริเวณรอยตอระหวางแผนธรณี
ทำใหบริเวณดังกลาวเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย ผลจาก
การระเบิดของภูเขาไฟมีทั้งประโยชนและโทษ  
จึงตองศึกษาแนวทางในการเฝ้าระวัง และ 
การปฏิบัติตนใหปลอดภัย 

๕. อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิด ขนาดและ
ความรุนแรง และผลจากแผนดินไหว รวมทั้ง
สืบคนขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ออกแบบและ 
นำเสนอแนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตน
ใหปลอดภัย 

• แผนดินไหวเกิดจากการปลดปลอยพลังงานที่
สะสมไวของเปลอืกโลกในรปูของคลืน่ไหวสะเทอืน

แผนดินไหวมีขนาดและความรุนแรงแตกตางกัน 
มักเกิดขึ้นบริเวณรอยตอของแผนธรณี และพื้นที่
ภายใตอิทธิพลของการเคลื่อนของแผนธรณี 
ทำใหบรเิวณดงักลาวเปน็พืน้ทีเ่สีย่งภยัแผนดนิไหว

ซึ่งสงผลใหสิ่งกอสรางเสียหาย เกิดอันตราย 
ตอชีวิตและทรัพยสิน จึงตองศึกษาแนวทาง 
ในการเฝ้าระวัง และการปฏิบัติตนใหปลอดภัย 

๖. อธบิายสาเหต ุกระบวนการเกดิ และผลจากสนึามิ
รวมทั้งสืบคนขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ออกแบบ 
และนำเสนอแนวทางการเฝ้าระวังและการ
ปฏิบัติตนใหปลอดภัย 

• สึนามิ คือ คลื่นน้ำที่เกิดจากการแทนที่มวลน้ำ  
ในปริมาณมหาศาล สวนมากจะเกิดในทะเลหรือ
มหาสมุทร โดยคลื่นมีลักษณะเฉพาะ คือ
ความยาวคลื่นมากและเคลื่อนที่ดวยความเร็วสูง 
เมื่ออยูกลางมหาสมุทรจะมีความสูงคลื่นนอย 
และอาจเพิ่มความสูงขึ้นอยางรวดเร็ว เมื่อคลื่น
เคลื่อนที่ผานบริเวณน้ำตื้น จึงทำใหพื้นที่บริเวณ
ชายฝั่งบางบริเวณเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิ  
กอใหเกิดอันตรายแกมนุษยและสิ่งกอสราง 
ในบริเวณชายหาดนั้น จึงตองศึกษาแนวทาง 
ในการเฝ้าระวัง และการปฏิบัติตนใหปลอดภัย 
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 ๗. อธิบายปัจจัยสำคัญที่มีผลตอการไดรับพลังงาน
จากดวงอาทิตยแตกตางกันในแตละบริเวณ 
ของโลก 

• พื้นผิวโลกแตละบริเวณไดรับพลังงานจาก 
ดวงอาทิตยในปริมาณที่แตกตางกัน เนื่องจาก
ปัจจัยสำคัญหลายประการ เชน สัณฐานและ 
การเอียงของแกนโลก ลักษณะของพื้นผิว  
ละอองลอย และเมฆ ทำใหแตละบริเวณบนโลก 
มีอุณหภูมิไมเทากัน สงผลใหมีความกดอากาศ
แตกตางกนั และเกดิการถายโอนพลงังานระหวางกนั 

๘. อธิบายการหมุนเวียนของอากาศ ที่เป็น 
ผลมาจากความแตกตางของความกดอากาศ 

• การหมุนเวียนของอากาศเกิดขึ้นจากความ 
กดอากาศที่แตกตางกันระหวางสองบริเวณ  
โดยอากาศเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความกด
อากาศสูงไปยังบริเวณที่มีความกดอากาศต่ำ 
ซึ่งจะเห็นไดชัดเจน ในการเคลื่อนที่ของอากาศ 
ในแนวราบ และเมื่อพิจารณาการเคลื่อนที่ของ
อากาศในแนวดิ่งจะพบวาอากาศเหนือบริเวณ
ความกดอากาศต่ำจะมีการยกตัวขึ้นขณะที่
อากาศเหนอืบรเิวณความกดอากาศสงู จะจมตวัลง
โดยการเคลื่อนที่ของอากาศทั้งในแนวราบและ
แนวดิ่งนี้ ทำใหเกิดเป็นการหมุนเวียนของอากาศ 

๙. อธิบายทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศ ที่เป็น 
ผลมาจากการหมุนรอบตัวเองของโลก 

•การหมนุรอบตวัเองของโลกทำใหเกดิแรงคอรอิอลสิ

สงผลใหทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศเบนไป 
โดยอากาศที่เคลื่อนที่ในบริเวณซีกโลกเหนือ 
จะเบนไปทางขวาจากทศิทางเดมิ สวนบรเิวณ 
ซกีโลกใตจะเบนไปทางซายจากทิศทางเดิม 

๑๐. อธิบายการหมุนเวียนของอากาศตามเขต
ละติจูด และผลที่มีตอภูมิอากาศ 

• โลกมีความกดอากาศแตกตางกันในแตละบริเวณ
รวมทั้งอิทธิพลจากการหมุนรอบตัวเองของโลก
ทำใหอากาศในแตละซีกโลกเกิดการหมุนเวียน
ของอากาศตามเขตละติจูด แบงออกเป็น ๓ แถบ 
โดยแตละแถบมีภูมิอากาศแตกตางกัน ไดแก  
การหมุนเวียนแถบขั้วโลกมีภูมิอากาศแบบ 
หนาวเย็น การหมุนเวียนแถบละติจูดกลาง 
มีภูมิอากาศแบบอบอุน และการหมุนเวียน 
แถบเขตรอนมีภูมิอากาศแบบรอนชื้น 
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  • นอกจากนี้บริเวณรอยตอของการหมุนเวียน
อากาศแตละแถบละติจูด จะมีลักษณะลมฟ้า
อากาศ ที่แตกตางกัน เชน บริเวณใกลศูนยสูตร 
มีปริมาณ หยาดน้ำฟ้าเฉลี่ยสูงกวาบริเวณอื่น 
บริเวณละติจูด ๓๐ องศา มีอากาศแหงแลง  
สวนบริเวณละติจูด ๖๐ องศา อากาศมีความ 
แปรปรวนสูง 

๑๑. อธิบายปัจจัยที่ทำใหเกิดการหมุนเวียนของน้ำ
ผวิหนาในมหาสมทุร และรปูแบบการหมนุเวยีน
ของน้ำผิวหนาในมหาสมุทร 

• การหมุนเวียนของกระแสน้ำผิวหนาในมหาสมุทร 
ไดรับอิทธิพลจากการหมุนเวียนของอากาศ 
ในแตละแถบละติจูดเป็นปัจจัยหลักทำใหบริเวณ
ซกีโลกเหนอืมกีารหมนุเวยีนของกระแสนำ้ผวิหนา
ในทิศทางตามเข็มนาฬิกา และทวนเข็มนาฬิกาใน
ซีกโลกใต ซึ่งกระแสน้ำผิวหนาในมหาสมุทร 
มีทั้งกระแสน้ำอุน และกระแสน้ำเย็น 

๑๒. อธิบายผลของการหมุนเวียนของอากาศ 
และน้ำผิวหนาในมหาสมุทรที่มีตอลักษณะ 
ภูมิอากาศ ลมฟ้าอากาศ สิ่งมีชีวิต และ 
สิ่งแวดลอม 

• การหมุนเวียนอากาศและน้ำในมหาสมุทร  
สงผลตอภูมิอากาศ ลมฟ้าอากาศ สิ่งมีชีวิต  
และสิ่งแวดลอม เชน กระแสน้ำอุนกัลฟ์สตรีม 
ที่ทำใหบางประเทศในทวีปยุโรปไมหนาวเย็น 
เกินไป และเมื่อการหมุนเวียนอากาศและน้ำ 
ในมหาสมุทรแปรปรวน ทำใหเกิดผลกระทบตอ
สภาพลมฟ้าอากาศ เชน ปรากฏการณเอลนีโญ
และลานีญา ซึ่งเกิดจากความแปรปรวน 
ของลมคาและสงผลตอประเทศที่อยูบริเวณ
มหาสมุทรแปซิฟิก 

๑๓. อธิบายปัจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลง 
ภมูอิากาศของโลก พรอมทัง้นำเสนอแนวปฏบิติั
เพื่อลดกิจกรรมของมนุษย ที่สงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 

• โลกไดรับพลังงานจากดวงอาทิตย โดยปริมาณ
พลังงานเฉลี่ยที่โลกไดรับเทากับพลังงานเฉลี่ย 
ที่โลกปลดปลอยกลับสูอวกาศ ทำใหเกิดสมดุล
พลังงานของโลก สงผลใหอุณหภูมิเฉลี่ยของโลก
ในแตละปีคอนขางคงที่และมีลักษณะภูมิอากาศ 
ที่ไมเปลี่ยนแปลง หากสมดุลพลังงานของโลกเกิด
การเปลี่ยนแปลงไปจะทำใหอุณหภูมิเฉลี่ยของ
โลกและภูมิอากาศเกิดการเปลี่ยนแปลงได
เนื่องจากปัจจัยหลายประการทั้งปัจจัยที่เกิดขึ้น 
ตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย เชน 
แก๊สเรือนกระจก ลักษณะผิวโลก และละอองลอย 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

   • มนุษยมีสวนชวยในการชะลอการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศโลกไดโดยการลดกิจกรรมที่ทำใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงสมดุลพลังงาน เชน ลดการ 
ปลดปลอยแก๊สเรือนกระจกและละอองลอย 

๑๔. แปลความหมายสัญลักษณลมฟ้าอากาศ  
ที่สำคัญจากแผนที่อากาศ และนำขอมูล 
สารสนเทศตาง ๆ มาวางแผนการดำเนินชีวิต 
ใหสอดคลองกับสภาพลมฟ้าอากาศ 

• แผนที่อากาศผิวพื้นแสดงขอมูลการตรวจอากาศ 
ในรูปแบบสัญลักษณหรือตัวเลข เชน บริเวณ
ความกดอากาศสูง หยอมความกดอากาศต่ำ  
พายุหมุนเขตรอน รองความกดอากาศต่ำ  
การแปลความหมายสัญลักษณลมฟ้าอากาศ 
ทำใหทราบลักษณะลมฟ้าอากาศ ณ บริเวณหนึ่ง 

• การแปลความหมายสัญลักษณที่ปรากฏบนแผนที่
อากาศ รวมกับขอมูลสารสนเทศตาง ๆ เชน 
โปรแกรมประยุกตเกี่ยวกับการพยากรณอากาศ 
เรดารตรวจอากาศ ภาพถายดาวเทียม สามารถ
นำมาวางแผนการดำเนินชีวิตใหสอดคลองกับ
สภาพลมฟ้าอากาศ เชน การเลือกชวงเวลา 
ในการเพาะปลูกใหสอดคลองกับฤดูกาล  
การเตรียมพรอมรับมือสภาพอากาศแปรปรวน 
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สาระที่ ๔ เทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว ๔.๑ เขาใจแนวคดิหลกัของเทคโนโลยเีพือ่การดำรงชวีติในสงัคมทีม่กีารเปลีย่นแปลง

อย่างรวดเร็ว ใชความรูและทักษะทางดานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
ศาสตร์อื่น ๆ เพื่อแกปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสรางสรรค์  
ดวยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใชเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอม 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.๑ - -

ป.๒ - -

ป.๓ - -

ป.๔ - -

ป.๕ - -

ป.๖ - -

ม.๑ ๑. อธบิายแนวคดิหลกัของเทคโนโลยใีนชวีติประจำวนั
และวิเคราะหสาเหตุหรือปัจจัยที่สงผลตอ 
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

• เทคโนโลยี เป็นสิ่งที่มนุษยสรางหรือพัฒนาขึ้น  
ซึง่อาจเปน็ไดทัง้ชิน้งานหรอืวธิกีาร เพือ่ใชแกปญัหา
สนองความตองการ หรือเพิ่มความสามารถ 
ในการทำงานของมนุษย 

• ระบบทางเทคโนโลยี เป็นกลุมของสวนตาง ๆ  
ตั้งแตสองสวนขึ้นไปประกอบเขาดวยกันและ
ทำงานรวมกันเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค โดย 
ในการทำงานของระบบทางเทคโนโลยจีะประกอบ
ไปดวยตัวป้อน (input) กระบวนการ (process) 
และผลผลิต (output) ที่สัมพันธกัน นอกจากนี้
ระบบทางเทคโนโลยีอาจมีขอมูลยอนกลับ 
(feedback) เพื่อใชปรับปรุงการทำงานไดตาม
วัตถุประสงค ซึ่งการวิเคราะหระบบทาง
เทคโนโลยีชวยใหเขาใจองคประกอบและ 
การทำงานของเทคโนโลยี รวมถึงสามารถ
ปรับปรุงใหเทคโนโลยีทำงานไดตามตองการ 

•เทคโนโลยมีกีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลาตัง้แตอดตี
จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีสาเหตุหรือปัจจัยมาจาก 
หลายดาน เชน ปญัหา ความตองการ ความกาวหนา
ของศาสตรตาง ๆ เศรษฐกิจ สังคม 



ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑�0�

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 ๒. ระบุปัญหาหรือความตองการในชีวิตประจำวัน 
รวบรวม วิเคราะหขอมูลและแนวคิดที่เกี่ยวของ
กับปัญหา  

• ปัญหาหรือความตองการในชีวิตประจำวัน 
พบไดจากหลายบรบิทขึน้กบัสถานการณทีป่ระสบ

เชน การเกษตร การอาหาร  
• การแกปัญหาจำเป็นตองสืบคน รวบรวมขอมูล 

ความรูจากศาสตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อนำไปสู 
การออกแบบแนวทางการแกปัญหา 

๓. ออกแบบวิธีการแกปัญหา โดยวิเคราะห 
เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกขอมูลที่จำเป็น 
นำเสนอแนวทางการแกปัญหาใหผูอื่นเขาใจ 
วางแผนและดำเนินการแกปัญหา  













๔. ทดสอบ ประเมินผล และระบุขอบกพรอง 
ที่เกิดขึ้น พรอมทั้งหาแนวทางการปรับปรุงแกไข
และนำเสนอผลการแกปัญหา 

•การวเิคราะห เปรยีบเทยีบ และตดัสนิใจเลอืกขอมลู
ที่จำเป็น โดยคำนึงถึงเงื่อนไข และทรัพยากร 
ทีม่อียู ชวยใหไดแนวทางการแกปญัหาทีเ่หมาะสม

• การออกแบบแนวทางการแกปัญหาทำได 
หลากหลายวธิ ีเชน การรางภาพ การเขยีนแผนภาพ

การเขียนผังงาน 
• การกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการทำงาน

กอนดำเนินการแกปัญหาจะชวยใหทำงานสำเร็จ
ไดตามเป้าหมายและลดขอผิดพลาด 
ของการทำงานที่อาจเกิดขึ้น 

• การทดสอบ และประเมินผลเป็นการตรวจสอบ
ชิ้นงานหรือวิธีการวาสามารถแกปัญหาไดตาม
วัตถุประสงคภายใตกรอบของปัญหา เพื่อหา 
ขอบกพรอง และดำเนินการปรับปรุง โดยอาจ
ทดสอบซ้ำเพื่อใหสามารถแกปัญหาได 

• การนำเสนอผลงานเป็นการถายทอดแนวคิด 
เพื่อใหผูอื่นเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน
และชิ้นงานหรือวิธีการที่ได ซึ่งสามารถทำได
หลายวธิ ีเชน การเขยีนรายงาน การทำแผนนำเสนอ
ผลงาน การจัดนิทรรศการ การนำเสนอผาน 
สื่อออนไลน 

๕. ใชความรูและทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ 
เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส  
เพื่อแกปัญหาไดอยางถูกตอง เหมาะสม 
และปลอดภัย 

• วัสดุแตละประเภทมีสมบัติแตกตางกัน เชน ไม 
โลหะ พลาสติก จึงตองมีการวิเคราะหสมบัติ  
เพื่อเลือกใชใหเหมาะสมกับลักษณะของงาน 

• การสรางชิ้นงานอาจใชความรู เรื่องกลไก ไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส เชน LED บัซเซอร มอเตอร 
วงจรไฟฟ้า 

• อุปกรณและเครื่องมือในการสรางชิ้นงานหรือ
พัฒนาวิธีการมีหลายประเภท ตองเลือกใช 
ใหถูกตอง เหมาะสม และปลอดภัย รวมทั้ง 
รูจักเก็บรักษา 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ม.๒ ๑. คาดการณแนวโนมเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้น 
โดยพิจารณาจากสาเหตุหรือปัจจัยที่สงผลตอ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และวิเคราะห 
เปรียบเทียบ ตัดสินใจเลือกใชเทคโนโลยี  
โดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตอชีวิต สังคม 
และสิ่งแวดลอม 

• สาเหตุหรือปัจจัยตาง ๆ เชน ความกาวหนาของ
ศาสตรตาง ๆ การเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม ทำใหเทคโนโลยีมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  

• เทคโนโลยีแตละประเภทมีผลกระทบตอชีวิต 
สังคม และสิ่งแวดลอมที่แตกตางกัน จึงตอง
วิเคราะหเปรียบเทียบขอดี ขอเสีย และตัดสินใจ
เลือกใชใหเหมาะสม 

๒. ระบุปัญหาหรือความตองการในชุมชนหรือ 
ทองถิน่ สรปุกรอบของปญัหา รวบรวม วเิคราะห
ขอมูลและแนวคิดที่เกี่ยวของกับปัญหา  

• ปัญหาหรือความตองการในชุมชนหรือทองถิ่น  
มีหลายอยาง ขึ้นกับบริบทหรือสถานการณ 
ที่ประสบ เชน ดานพลังงาน สิ่งแวดลอม 
การเกษตร การอาหาร 

• การระบุปัญหาจำเป็นตองมีการวิเคราะห
สถานการณของปัญหาเพื่อสรุปกรอบของปัญหา 
แลวดำเนินการสืบคน รวบรวมขอมูล ความรู 
จากศาสตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อนำไปสูการ
ออกแบบแนวทางการแกปัญหา 

๓. ออกแบบวิธีการแกปัญหา โดยวิเคราะห 
เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกขอมูลที่จำเป็น
ภายใตเงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยู นำเสนอ
แนวทางการแกปัญหาใหผูอื่นเขาใจ วางแผน 
ขั้นตอนการทำงานและดำเนินการแกปัญหา
อยางเป็นขั้นตอน  

• การวิเคราะห เปรียบเทียบ และตัดสินใจ 
เลือกขอมูลที่จำเป็น โดยคำนึงถึงเงื่อนไข 
และทรัพยากร เชน งบประมาณ เวลา ขอมูล 
และสารสนเทศ วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ  
ชวยใหไดแนวทางการแกปัญหาที่เหมาะสม 

• การออกแบบแนวทางการแกปัญหาทำได 
หลากหลายวิธี เชน การรางภาพ การเขียน
แผนภาพ การเขียนผังงาน 

• การกำหนดขั้นตอนระยะเวลาในการทำงาน 
กอนดำเนินการแกปัญหาจะชวยใหการทำงาน
สำเร็จไดตามเป้าหมาย และลดขอผิดพลาด 
ของการทำงานที่อาจเกิดขึ้น 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 ๔. ทดสอบ ประเมินผล และอธิบายปัญหาหรือ 
ขอบกพรองที่เกิดขึ้น ภายใตกรอบเงื่อนไข 
พรอมทั้งหาแนวทางการปรับปรุงแกไข และ 
นำเสนอผลการแกปัญหา 

• การทดสอบและประเมินผลเป็นการตรวจสอบ 
ชิ้นงาน หรือวิธีการวาสามารถแกปัญหาได 
ตามวัตถุประสงคภายใตกรอบของปัญหา เพื่อ 
หาขอบกพรอง และดำเนนิการปรบัปรงุใหสามารถ
แกไขปัญหาได 

• การนำเสนอผลงานเป็นการถายทอดแนวคิด 
เพื่อใหผูอื่นเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน
และชิ้นงานหรือวิธีการที่ได ซึ่งสามารถทำได
หลายวิธี เชน การเขียนรายงาน  
การทำแผนนำเสนอผลงาน การจัดนิทรรศการ 

๕. ใชความรู และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ 
เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส  
เพื่อแกปัญหาหรือพัฒนางานไดอยางถูกตอง 
เหมาะสม และปลอดภัย 

• วัสดุแตละประเภทมีสมบัติแตกตางกัน เชน ไม 
โลหะ พลาสติก จึงตองมีการวิเคราะหสมบัติ  
เพื่อเลือกใชใหเหมาะสมกับลักษณะของงาน 

• การสรางชิ้นงานอาจใชความรู เรื่องกลไก ไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส เชน LED มอเตอร บัซเซอร เฟือง 
รอก ลอ เพลา 

• อุปกรณและเครื่องมือในการสรางชิ้นงาน 
หรือพัฒนาวิธีการมีหลายประเภท ตองเลือกใช 
ใหถูกตอง เหมาะสม และปลอดภัย รวมทั้งรูจัก
เก็บรักษา 

ม.๓ ๑. วิเคราะหสาเหตุ หรือปัจจัยที่สงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความสัมพันธ
ของเทคโนโลยีกับศาสตรอื่น โดยเฉพาะ
วิทยาศาสตร หรือคณิตศาสตร เพื่อเป็นแนวทาง
การแกปัญหาหรือพัฒนางาน 

•เทคโนโลยมีกีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลาตัง้แตอดตี
จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีสาเหตุหรือปัจจัยมาจาก 
หลายดาน เชน ปญัหาหรอืความตองการของมนษุย
ความกาวหนาของศาสตรตาง ๆ การเปลีย่นแปลง
ทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม 

•เทคโนโลยมีคีวามสมัพนัธกบัศาสตรอืน่ โดยเฉพาะ
วิทยาศาสตร โดยวิทยาศาสตรเป็นพื้นฐานความรู 
ที่นำไปสูการพัฒนาเทคโนโลยี และเทคโนโลยีที่
ไดสามารถเป็นเครื่องมือที่ใชในการศึกษา คนควา 
เพื่อใหไดมาซึ่งองคความรูใหม 
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 ๒. ระบุปัญหาหรือความตองการของชุมชนหรือ
ทองถิ่น เพื่อพัฒนางานอาชีพ สรุปกรอบของ
ปัญหา รวบรวม วิเคราะหขอมูลและแนวคิด 
ที่เกี่ยวของกับปัญหา โดยคำนึงถึงความถูกตอง
ดานทรัพยสินทางปัญญา  

• ปัญหาหรือความตองการอาจพบไดในงานอาชีพ
ของชุมชนหรือทองถิ่น ซึ่งอาจมีหลายดาน เชน 
ดานการเกษตร อาหาร พลังงาน การขนสง 

• การวิเคราะหสถานการณปัญหาชวยใหเขาใจ
เงื่อนไขและกรอบของปัญหาไดชัดเจน จากนั้น
ดำเนินการสืบคน รวบรวมขอมูล ความรู 
จากศาสตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อนำไปสู 
การออกแบบแนวทางการแกปัญหา 

๓. ออกแบบวิธีการแกปัญหา โดยวิเคราะห 
เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกขอมูลที่จำเป็น
ภายใตเงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยู นำเสนอ
แนวทางการแกปัญหาใหผูอื่นเขาใจดวยเทคนิค
หรือวิธีการที่หลากหลาย วางแผนขั้นตอน  
การทำงานและดำเนินการแกปัญหาอยางเป็น
ขั้นตอน 

• การวิเคราะห เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือก
ขอมูลที่จำเป็น โดยคำนึงถึงทรัพยสินทางปัญญา 
เงื่อนไขและทรัพยากร เชน งบประมาณ เวลา 
ขอมูลและสารสนเทศ วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ 
ชวยใหไดแนวทางการแกปัญหาที่เหมาะสม 

• การออกแบบแนวทางการแกปัญหาทำได 
หลากหลายวธิ ีเชน การรางภาพ การเขยีนแผนภาพ

การเขียนผังงาน 
• เทคนิคหรือวิธีการในการนำเสนอแนวทาง  

การแกปัญหามีหลากหลาย เชน การใชแผนภูมิ 
ตาราง ภาพเคลื่อนไหว 

• การกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการทำงาน
กอนดำเนินการแกปัญหาจะชวยใหการทำงาน
สำเร็จไดตามเป้าหมาย และลดขอผิดพลาด 
ของการทำงานที่อาจเกิดขึ้น 

๔. ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห และใหเหตุผล
ของปัญหาหรือขอบกพรองที่เกิดขึ้นภายใต 
กรอบเงื่อนไข พรอมทั้งหาแนวทางการปรับปรุง
แกไข และนำเสนอผลการแกปัญหา 

• การทดสอบและประเมินผลเป็นการตรวจสอบ 
ชิ้นงานหรือวิธีการวา สามารถแกปัญหาไดตาม
วัตถุประสงคภายใตกรอบของปัญหา เพื่อหา 
ขอบกพรอง และดำเนินการปรับปรุง โดยอาจ
ทดสอบซ้ำเพื่อใหสามารถแกไขปัญหาได 

• การนำเสนอผลงานเป็นการถายทอดแนวคิด 
เพื่อใหผูอื่นเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน
และชิ้นงานหรือวิธีการที่ได ซึ่งสามารถทำได
หลายวิธี เชน การเขียนรายงาน การทำแผน 
นำเสนอผลงาน การจัดนิทรรศการ การนำเสนอ
ผานสื่อออนไลน 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 ๕. ใชความรู และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ 
เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส 
ใหถูกตองกับลักษณะของงาน และปลอดภัย  
เพื่อแกปัญหาหรือพัฒนางาน 

• วัสดุแตละประเภทมีสมบัติแตกตางกัน เชน ไม 
โลหะ พลาสติก เซรามิก จึงตองมีการวิเคราะห
สมบัติเพื่อเลือกใชใหเหมาะสมกับลักษณะ 
ของงาน 

• การสรางชิ้นงานอาจใชความรู เรื่องกลไก ไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส เชน LED LDR มอเตอร เฟือง 
คาน รอก ลอ เพลา 

• อุปกรณและเครื่องมือในการสรางชิ้นงาน 
หรือพัฒนาวิธีการมีหลายประเภท ตองเลือกใช 
ใหถูกตอง เหมาะสม และปลอดภัย รวมทั้งรูจัก 
เก็บรักษา 

ม.๔ ๑. วเิคราะหแนวคดิหลกัของเทคโนโลย ีความสมัพนัธ
กับศาสตรอื่น โดยเฉพาะวิทยาศาสตร หรือ
คณิตศาสตร รวมทั้งประเมินผลกระทบที่ 
จะเกิดขึ้นตอมนุษย สังคม เศรษฐกิจ และ 
สิ่งแวดลอม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
เทคโนโลยี 

•ระบบทางเทคโนโลย ีเปน็กลุมของสวนตาง ๆ ตัง้แต
สองสวนขึ้นไปประกอบเขาดวยกันและทำงาน
รวมกนัเพือ่ใหบรรลวุตัถปุระสงค โดยในการทำงาน
ของระบบทางเทคโนโลยีจะประกอบไปดวย  
ตัวป้อน (input) กระบวนการ (process) และ
ผลผลิต (output) ที่สัมพันธกันนอกจากนี้ 
ระบบทางเทคโนโลยีอาจมีขอมูลยอนกลับ 
(feedback) เพื่อใชปรับปรุงการทำงานไดตาม
วัตถุประสงค โดยระบบทางเทคโนโลยีอาจมี
ระบบยอยหลายระบบ (sub-systems) ที่ทำงาน
สัมพันธกันอยู และหากระบบยอยใดทำงาน 
ผิดพลาดจะสงผลตอการทำงานของระบบอื่นดวย 

• เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตั้งแต
อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีสาเหตุหรือปัจจัย 
มาจากหลายดาน เชน ปัญหา ความตองการ  
ความกาวหนาของศาสตรตาง ๆ เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม 



ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ���

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 ๒. ระบุปัญหาหรือความตองการที่มีผลกระทบตอ
สังคม รวบรวม วิเคราะหขอมูลและแนวคิด 
ที่เกี่ยวของกับปัญหาที่มีความซับซอน 
เพื่อสังเคราะหวิธีการ เทคนิคในการแกปัญหา 
โดยคำนึงถึงความถูกตองดานทรัพยสินทาง
ปัญญา 

• ปัญหาหรือความตองการที่มีผลกระทบตอสังคม 
เชน ปัญหาดานการเกษตร อาหาร พลังงาน  
การขนสง สุขภาพและการแพทย การบริการ  
ซึ่งแตละดานอาจมีไดหลากหลายปัญหา 

• การวิเคราะหสถานการณปัญหาโดยอาจใชเทคนิค
หรือวิธีการวิเคราะหที่หลากหลาย ชวยใหเขาใจ
เงื่อนไขและกรอบของปัญหาไดชัดเจน จากนั้น
ดำเนินการสืบคน รวบรวมขอมูล ความรูจาก
ศาสตรตาง ๆ ทีเ่กีย่วของ เพือ่นำไปสูการออกแบบ
แนวทางการแกปัญหา 

๓. ออกแบบวิธีการแกปัญหา โดยวิเคราะห 
เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกขอมูลที่จำเป็น
ภายใตเงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยู นำเสนอ
แนวทางการแกปัญหาใหผูอื่นเขาใจดวยเทคนิค
หรือวิธีการที่หลากหลาย โดยใชซอฟตแวร  
ชวยในการออกแบบ วางแผนขัน้ตอนการทำงาน
และดำเนินการแกปัญหา  

•การวเิคราะห เปรยีบเทยีบ และตดัสนิใจเลอืกขอมลู
ที่จำเป็น โดยคำนึงถึงทรัพยสินทางปัญญา 
เงื่อนไขและทรัพยากร เชน งบประมาณ เวลา 
ขอมูลและสารสนเทศ วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ 
ชวยใหไดแนวทางการแกปัญหาที่เหมาะสม 

• การออกแบบแนวทางการแกปัญหาทำได 
หลากหลายวธิ ีเชน การรางภาพ การเขยีนแผนภาพ

การเขียนผังงาน  
• ซอฟตแวรชวยในการออกแบบและนำเสนอ  

มีหลากหลายชนิดจึงตองเลือกใชใหเหมาะกับงาน 
• การกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการทำงาน

กอนดำเนินการแกปัญหาจะชวยใหการทำงาน
สำเร็จไดตามเป้าหมาย และลดขอผิดพลาดของ
การทำงานที่อาจเกิดขึ้น 

๔. ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห และใหเหตุผล
ของปัญหาหรือขอบกพรองที่เกิดขึ้นภายใต
กรอบเงื่อนไข หาแนวทางการปรับปรุงแกไข 
และนำเสนอผลการแกปัญหา พรอมทั้งเสนอ
แนวทางการพัฒนาตอยอด 

• การทดสอบและประเมินผลเป็นการตรวจสอบ 
ชิ้นงานหรือวิธีการวาสามารถแกปัญหาไดตาม
วัตถุประสงคภายใตกรอบของปัญหา เพื่อหา 
ขอบกพรอง และดำเนินการปรับปรุง โดยอาจ
ทดสอบซ้ำเพื่อใหสามารถแกไขปัญหาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

• การนำเสนอผลงานเป็นการถายทอดแนวคิด 
เพื่อใหผูอื่นเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน
และชิ้นงานหรือวิธีการที่ได ซึ่งสามารถทำได
หลายวิธี เชน การทำแผนนำเสนอผลงาน การจัด
นิทรรศการ การนำเสนอผานสื่อออนไลน หรือ
การนำเสนอตอภาคธุรกิจ เพื่อการพัฒนาตอยอด 
สูงานอาชีพ 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 ๕. ใชความรูและทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ 
เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส  
และเทคโนโลยีที่ซับซอนในการแกปัญหา 
หรือพัฒนางาน ไดอยางถูกตอง เหมาะสม  
และปลอดภัย 

• วัสดุแตละประเภทมีสมบัติแตกตางกัน เชน  
ไมสังเคราะห โลหะ จึงตองมีการวิเคราะหสมบัติ 
เพื่อเลือกใชใหเหมาะสมกับลักษณะของงาน 

• การสรางชิ้นงานอาจใชความรู เรื่องกลไก ไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส เชน LDR sensor เฟือง รอก คาน
วงจรสำเร็จรูป 

• อุปกรณและเครื่องมือในการสรางชิ้นงาน หรือ
พัฒนาวิธีการมีหลายประเภท ตองเลือกใช 
ใหถูกตอง เหมาะสม และปลอดภัย รวมทั้ง 
รูจักเก็บรักษา 

ม.๕ ๑. ประยุกตใชความรูและทักษะจากศาสตรตาง ๆ 
รวมทัง้ทรพัยากรในการทำโครงงานเพือ่แกปญัหา
หรือพัฒนางาน 

• การทำโครงงาน เป็นการประยุกตใชความรู 
และทักษะจากศาสตรตาง ๆ รวมทั้งทรัพยากร 
ในการสรางหรือพัฒนาชิ้นงานหรือวิธีการ เพื่อ 
แกปัญหาหรืออำนวยความสะดวกในการทำงาน 

• การทำโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี
สามารถดำเนินการได โดยเริ่มจาก การสำรวจ
สถานการณปัญหาที่สนใจ เพื่อกำหนดหัวขอ 
โครงงาน แลวรวบรวมขอมลูและแนวคดิทีเ่กีย่วของ
กบัปญัหา ออกแบบแนวทางการแกปญัหา วางแผน
และดำเนินการแกปัญหา ทดสอบ ประเมินผล 
ปรับปรุงแกไขวิธีการแกปัญหาหรือชิ้นงาน และ
นำเสนอวิธีการแกปัญหา 

ม.๖ - -
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สาระที่ ๔ เทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว ๔.๒ เขาใจและใชแนวคิดเชิงคำนวณในการแกปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็น

ขั้นตอนและเป็นระบบ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู 
การทำงาน และการแกปญัหาไดอยา่งมปีระสทิธภิาพ รูเทา่ทนั และมจีรยิธรรม  

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.๑ ๑. แกปัญหาอยางงายโดยใชการลองผิดลองถูก 
การเปรียบเทียบ 

• การแกปัญหาใหประสบความสำเร็จทำไดโดยใช
ขั้นตอนการแกปัญหา 

• ปัญหาอยางงาย เชน เกมเขาวงกต เกมหา 
จุดแตกตางของภาพ การจัดหนังสือใสกระเป๋า 

๒. แสดงลำดบัขัน้ตอนการทำงานหรอืการแกปญัหา
อยางงายโดยใชภาพ สัญลักษณ หรือขอความ 

• การแสดงขั้นตอนการแกปัญหา ทำไดโดยการ
เขียน บอกเลา วาดภาพ หรือใชสัญลักษณ 

• ปัญหาอยางงาย เชน เกมเขาวงกต เกมหาจุด 
แตกตางของภาพ การจัดหนังสือใสกระเป๋า 

๓. เขียนโปรแกรมอยางงาย โดยใชซอฟตแวร 
หรือสื่อ 

• การเขียนโปรแกรมเป็นการสรางลำดับของคำสั่ง 
ใหคอมพิวเตอรทำงาน 

• ตัวอยางโปรแกรม เชน เขียนโปรแกรมสั่งให  
ตวัละครยายตำแหนง ยอขยายขนาด เปลีย่นรปูราง 

• ซอฟตแวรหรือสื่อที่ใชในการเขียนโปรแกรม เชน 
ใชบัตรคำสั่งแสดงการเขียนโปรแกรม, Code.org

๔. ใชเทคโนโลยีในการสราง จัดเก็บ เรียกใชขอมูล
ตามวัตถุประสงค 

• การใชงานอุปกรณเทคโนโลยีเบื้องตน เชน การใช
เมาส คียบอรด จอสัมผัส การเปิด-ปิด อุปกรณ
เทคโนโลยี 

• การใชงานซอฟตแวรเบื้องตน เชน การเขาและ
ออกจากโปรแกรม การสรางไฟล การจัดเก็บ  
การเรียกใชไฟล ทำไดในโปรแกรม เชน โปรแกรม
ประมวลคำ โปรแกรมกราฟิก โปรแกรมนำเสนอ 

• การสรางและจัดเก็บไฟลอยางเป็นระบบจะทำให
เรียกใช คนหาขอมูลไดงายและรวดเร็ว 

๕. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย ปฏิบัติ
ตามขอตกลงในการใชคอมพิวเตอรรวมกัน ดูแล
รักษาอุปกรณเบื้องตน ใชงานอยางเหมาะสม 

• การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย เชน 
รูจักขอมูลสวนตัว อันตรายจากการเผยแพร
ขอมูลสวนตัว และไมบอกขอมูลสวนตัวกับ 
บุคคลอื่นยกเวนผูปกครองหรือครู แจงผูเกี่ยวของ
เมื่อตองการความชวยเหลือเกี่ยวกับการใชงาน 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

  • ขอปฏิบัติในการใชงานและการดูแลรักษาอุปกรณ 
เชน ไมขีดเขียนบนอุปกรณ ทำความสะอาด  
ใชอุปกรณอยางถูกวิธี 

• การใชงานอยางเหมาะสม เชน จัดทานั่งใหถูกตอง 
การพักสายตาเมื่อใชอุปกรณเป็นเวลานาน 
ระมัดระวังอุบัติเหตุจากการใชงาน 

ป.๒ ๑. แสดงลำดบัขัน้ตอนการทำงานหรอืการแกปญัหา
อยางงายโดยใชภาพ สัญลักษณ หรือขอความ 

•การแสดงขัน้ตอนการแกปญัหา ทำไดโดยการเขยีน

บอกเลา วาดภาพ หรือใชสัญลักษณ 
• ปัญหาอยางงาย เชน เกมตัวตอ ๖-๑๒ ชิ้น  

การแตงตัวมาโรงเรียน 
๒. เขียนโปรแกรมอยางงาย โดยใชซอฟตแวร 

หรือสื่อ และตรวจหาขอผิดพลาดของโปรแกรม 
• ตัวอยางโปรแกรม เชน เขียนโปรแกรมสั่งให  

ตัวละครทำงานตามที่ตองการ และตรวจสอบ 
ขอผิดพลาด ปรับแกไขใหไดผลลัพธตามที่กำหนด 

•การตรวจหาขอผดิพลาด ทำไดโดยตรวจสอบคำสัง่
ที่แจงขอผิดพลาด หรือหากผลลัพธไมเป็นไปตาม
ที่ตองการใหตรวจสอบการทำงานทีละคำสั่ง 

• ซอฟตแวรหรือสื่อที่ใชในการเขียนโปรแกรม เชน 
ใชบัตรคำสั่งแสดงการเขียนโปรแกรม, Code.org 

๓. ใชเทคโนโลยีในการสราง จัดหมวดหมู คนหา 
จัดเก็บ เรียกใชขอมูลตามวัตถุประสงค 

• การใชงานซอฟตแวรเบื้องตน เชน การเขา 
และออกจากโปรแกรม การสรางไฟล การจัดเก็บ 
การเรียกใชไฟล การแกไขตกแตงเอกสาร ทำได 
ในโปรแกรม เชน โปรแกรมประมวลคำ 
โปรแกรมกราฟิก โปรแกรมนำเสนอ 

• การสราง คัดลอก ยาย ลบ เปลี่ยนชื่อ จัดหมวด
หมูไฟล และโฟลเดอรอยางเป็นระบบจะทำให
เรียกใช คนหาขอมูลไดงายและรวดเร็ว 

๔. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย ปฏิบัติ
ตามขอตกลงในการใชคอมพิวเตอรรวมกัน ดูแล
รักษาอุปกรณเบื้องตน ใชงานอยางเหมาะสม 

• การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย เชน 
รูจักขอมูลสวนตัว อันตรายจากการเผยแพร
ขอมูลสวนตัว และไมบอกขอมูลสวนตัวกับบุคคล
อื่นยกเวนผูปกครองหรือครู แจงผูเกี่ยวของเมื่อ
ตองการความชวยเหลือเกี่ยวกับการใชงาน 

• ขอปฏิบัติในการใชงานและการดูแลรักษาอุปกรณ 
เชน ไมขีดเขียนบนอุปกรณ ทำความสะอาด  
ใชอุปกรณอยางถูกวิธี 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

  • การใชงานอยางเหมาะสม เชน จัดทานั่งใหถูกตอง 
การพักสายตาเมื่อใชอุปกรณเป็นเวลานาน 
ระมัดระวังอุบัติเหตุจากการใชงาน 

ป.๓ ๑. แสดงอลักอรทิมึในการทำงานหรอืการแกปญัหา
อยางงายโดยใชภาพ สัญลักษณ หรือขอความ 

• อัลกอริทึมเป็นขั้นตอนที่ใชในการแกปัญหา 
• การแสดงอัลกอริทึม ทำไดโดยการเขียน บอกเลา 

วาดภาพ หรือใชสัญลักษณ 
• ตัวอยางปัญหา เชน เกมเศรษฐี เกมบันไดงู  

เกม Tetris เกม OX การเดินไปโรงอาหาร  
การทำความสะอาดหองเรียน 

๒. เขียนโปรแกรมอยางงาย โดยใชซอฟตแวร 
หรือสื่อ และตรวจหาขอผิดพลาดของโปรแกรม 

• การเขียนโปรแกรมเป็นการสรางลำดับของคำสั่ง 
ใหคอมพิวเตอรทำงาน 

• ตัวอยางโปรแกรม เชน เขียนโปรแกรมที่สั่งให  
ตัวละครทำงานซ้ำไมสิ้นสุด 

•การตรวจหาขอผดิพลาด ทำไดโดยตรวจสอบคำสัง่
ที่แจงขอผิดพลาด หรือหากผลลัพธไมเป็นไปตาม
ที่ตองการใหตรวจสอบการทำงานทีละคำสั่ง 

• ซอฟตแวรหรือสื่อที่ใชในการเขียนโปรแกรม เชน 
ใชบัตรคำสั่งแสดงการเขียนโปรแกรม, Code.org 

๓. ใชอินเทอรเน็ตคนหาความรู • อินเทอรเน็ตเป็นเครือขายขนาดใหญชวยให  
การติดตอสื่อสารทำไดสะดวกและรวดเร็ว  
และเป็นแหลงขอมูลความรูที่ชวยในการเรียน 
และการดำเนินชีวิต 

• เว็บเบราวเซอรเป็นโปรแกรมสำหรับอานเอกสาร
บนเว็บเพจ 

• การสืบคนขอมูลบนอินเทอรเน็ต ทำไดโดยใช
เว็บไซตสำหรับสืบคน และตองกำหนดคำคน 
ที่เหมาะสมจึงจะไดขอมูลตามตองการ 

• ขอมูลความรู เชน วิธีทำอาหาร วิธีพับกระดาษ 
เป็นรูปตาง ๆ ขอมูลประวัติศาสตรชาติไทย  
(อาจเป็นความรูในวิชาอื่น ๆ หรือเรื่องที่เป็น
ประเด็นที่สนใจในชวงเวลานั้น) 

• การใชอินเทอรเน็ตอยางปลอดภัยควรอยู 
ในการดูแลของครู หรือผูปกครอง 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 ๔. รวบรวม ประมวลผล และนำเสนอขอมูล โดยใช
ซอฟตแวรตามวัตถุประสงค 

• การรวบรวมขอมูล ทำไดโดยกำหนดหัวขอ 
ที่ตองการ เตรียมอุปกรณในการจดบันทึก 

• การประมวลผลอยางงาย เชน เปรียบเทียบ  
จัดกลุม เรียงลำดับ 

• การนำเสนอขอมูลทำไดหลายลักษณะตาม 
ความเหมาะสม เชน การบอกเลา การทำเอกสาร
รายงาน การจัดทำป้ายประกาศ 

• การใชซอฟตแวรทำงานตามวัตถุประสงค เชน  
ใชซอฟตแวรนำเสนอ หรือซอฟตแวรกราฟิก  
สรางแผนภูมิรูปภาพ ใชซอฟตแวรประมวลคำ  
ทำป้ายประกาศหรือเอกสารรายงาน ใช
ซอฟตแวรตารางทำงานในการประมวลผลขอมูล 

๕. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย ปฏิบัติ
ตามขอตกลงในการใชอินเทอรเน็ต 

• การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย เชน 
ปกป้องขอมูลสวนตัว  

• ขอความชวยเหลือจากครูหรือผูปกครอง เมื่อ 
เกิดปัญหาจากการใชงาน เมื่อพบขอมูลหรือ
บุคคลที่ทำใหไมสบายใจ 

• การปฏิบัติตามขอตกลงในการใชอินเทอรเน็ต  
จะทำใหไมเกิดความเสียหายตอตนเองและผูอื่น 
เชน ไมใชคำหยาบ ลอเลียน ดาทอ ทำใหผูอื่น 
เสียหายหรือเสียใจ 

• ขอดีและขอเสียในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

ป.๔ ๑. ใชเหตุผลเชิงตรรกะในการแกปัญหา การอธิบาย
การทำงาน การคาดการณผลลัพธ จากปัญหา
อยางงาย 

• การใชเหตุผลเชิงตรรกะเป็นการนำกฎเกณฑ  
หรือเงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณีมาใชพิจารณา 
ในการแกปัญหา การอธิบายการทำงาน หรือ 
การคาดการณผลลัพธ 

• สถานะเริ่มตนของการทำงานที่แตกตางกันจะให
ผลลัพธที่แตกตางกัน 

• ตัวอยางปัญหา เชน เกม OX โปรแกรมที่มี  
การคำนวณ โปรแกรมที่มีตัวละครหลายตัว 
และมีการสั่งงานที่แตกตางหรือมีการสื่อสาร
ระหวางกัน การเดินทางไปโรงเรียน โดยวิธีการ
ตาง ๆ 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 ๒. ออกแบบ และเขียนโปรแกรมอยางงาย โดยใช
ซอฟตแวรหรือสื่อ และตรวจหาขอผิดพลาด 
และแกไข 

•การออกแบบโปรแกรมอยางงาย เชน การออกแบบ
โดยใช storyboard หรือการออกแบบอัลกอริทึม 

• การเขียนโปรแกรมเป็นการสรางลำดับของคำสั่ง 
ใหคอมพิวเตอรทำงาน เพื่อใหไดผลลัพธตาม 
ความตองการ หากมีขอผิดพลาดใหตรวจสอบ 
การทำงานทีละคำสั่ง เมื่อพบจุดที่ทำใหผลลััพธ 
ไมถูกตอง ใหทำการแกไขจนกวาจะไดผลลัพธ 
ที่ถูกตอง 

• ตัวอยางโปรแกรมที่มีเรื่องราว เชน นิทานที่มี  
การโตตอบกบัผูใช การตนูสัน้ เลากจิวตัรประจำวนั

ภาพเคลื่อนไหว 
•การฝกึตรวจหาขอผดิพลาดจากโปรแกรมของผูอืน่

จะชวยพัฒนาทักษะการหาสาเหตุของปัญหาไดดี
ยิ่งขึ้น 

• ซอฟตแวรที่ใชในการเขียนโปรแกรม เชน 
Scratch, logo 

 ๓. ใชอินเทอรเน็ตคนหาความรู และประเมิน 
ความนาเชื่อถือของขอมูล 

• การใชคำคนที่ตรงประเด็น กระชับ จะทำใหได 
ผลลัพธที่รวดเร็วและตรงตามความตองการ 

• การประเมินความนาเชื่อถือของขอมูล เชน 
พิจารณาประเภทของเว็บไซต (หนวยงานราชการ 
สำนักขาว องคกร) ผูเขียน วันที่เผยแพรขอมูล 
การอางอิง 

• เมื่อไดขอมูลที่ตองการจากเว็บไซตตาง ๆ จะตอง
นำเนื้อหามาพิจารณา เปรียบเทียบ แลวเลือก
ขอมูลที่มีความสอดคลองและสัมพันธกัน 

• การทำรายงานหรือการนำเสนอขอมูลจะตอง  
นำขอมูลมาเรียบเรียง สรุป เป็นภาษาของตนเอง 
ที่เหมาะสมกับกลุมเป้าหมายและวิธีการนำเสนอ 
(บูรณาการกับวิชาภาษาไทย) 

 ๔. รวบรวม ประเมนิ นำเสนอขอมลูและสารสนเทศ

โดยใชซอฟตแวรที่หลากหลาย เพื่อแกปัญหา 
ในชีวิตประจำวัน 

• การรวบรวมขอมูล ทำไดโดยกำหนดหัวขอ  
ที่ตองการ เตรียมอุปกรณในการจดบันทึก 

• การประมวลผลอยางงาย เชน เปรียบเทียบ  
จัดกลุม เรียงลำดับ การหาผลรวม 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

  • วิเคราะหผลและสรางทางเลือกที่เป็นไปได 
ประเมินทางเลือก (เปรียบเทียบ ตัดสิน) 

• การนำเสนอขอมูลทำไดหลายลักษณะตามความ
เหมาะสม เชน การบอกเลา เอกสารรายงาน 
โปสเตอร โปรแกรมนำเสนอ 

• การใชซอฟตแวรเพื่อแกปัญหาในชีวิตประจำวัน 
เชน การสำรวจเมนูอาหารกลางวันโดยใช
ซอฟตแวรสรางแบบสอบถามและเก็บขอมูล ใช
ซอฟตแวรตารางทำงานเพื่อประมวลผลขอมูล 
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับคุณคาทางโภชนาการและ
สรางรายการอาหารสำหรับ ๕ วัน ใชซอฟตแวร
นำเสนอผลการสำรวจรายการอาหารที่เป็น 
ทางเลือกและขอมูลดานโภชนาการ 

 ๕. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย เขาใจ
สิทธิและหนาที่ของตน เคารพในสิทธิของผูอื่น 
แจงผูเกี่ยวของเมื่อพบขอมูลหรือบุคคลที่ 
ไมเหมาะสม 

• การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย เขาใจ
สิทธิและหนาที่ของตน เคารพในสิทธิของผูอื่น 
เชน ไมสรางขอความเท็จและสงใหผูอื่น ไมสราง 
ความเดือดรอนตอผูอื่นโดยการสงสแปม  
ขอความลกูโซ สงตอโพสตทีม่ขีอมลูสวนตวัของผูอืน่

สงคำเชิญเลนเกม ไมเขาถึงขอมูลสวนตัวหรือ 
การบานของบุคคลอื่นโดยไมไดรับอนุญาต ไมใช
เครื่องคอมพิวเตอร/ชื่อบัญชีของผูอื่น 

• การสื่อสารอยางมีมารยาทและรูกาลเทศะ 
• การปกป้องขอมูลสวนตัว เชน การออกจากระบบ

เมื่อเลิกใชงาน ไมบอกรหัสผาน ไมบอกเลข
ประจำตัวประชาชน 

ป.๕ ๑. ใชเหตุผลเชิงตรรกะในการแกปัญหา การอธิบาย
การทำงาน การคาดการณผลลัพธ จากปัญหา
อยางงาย 

• การใชเหตุผลเชิงตรรกะเป็นการนำกฎเกณฑ หรือ
เงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณีมาใชพิจารณาในการ
แกปญัหา การอธบิายการทำงาน หรอืการคาดการณ
ผลลัพธ  

• สถานะเริ่มตนของการทำงานที่แตกตางกันจะให
ผลลัพธที่แตกตางกัน 

• ตัวอยางปัญหา เชน เกม Sudoku โปรแกรม
ทำนายตัวเลข โปรแกรมสรางรูปเรขาคณิต 
ตามคาขอมูลเขา การจัดลำดับการทำงานบาน 
ในชวงวันหยุด จัดวางของในครัว 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 ๒. ออกแบบ และเขียนโปรแกรมที่มีการใชเหตุผล
เชิงตรรกะอยางงาย ตรวจหาขอผิดพลาด 
และแกไข 

• การออกแบบโปรแกรมสามารถทำไดโดยเขียน 
เป็นขอความหรือผังงาน 

•การออกแบบและเขยีนโปรแกรมทีม่กีารตรวจสอบ
เงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณีเพื่อใหไดผลลัพธ 
ที่ถูกตองตรงตามความตองการ 

• หากมีขอผิดพลาดใหตรวจสอบการทำงาน  
ทีละคำสั่ง เมื่อพบจุดที่ทำใหผลลััพธไมถูกตอง  
ใหทำการแกไขจนกวาจะไดผลลัพธที่ถูกตอง 

• การฝึกตรวจหาขอผิดพลาดจากโปรแกรมของ 
ผูอื่น จะชวยพัฒนาทักษะการหาสาเหตุของ
ปัญหาไดดียิ่งขึ้น 

• ตัวอยางโปรแกรม เชน โปรแกรมตรวจสอบเลขคู
เลขคี่ โปรแกรมรับขอมูลน้ำหนักหรือสวนสูง 
แลวแสดงผลความสมสวนของรางกาย โปรแกรม
สั่งใหตัวละครทำตามเงื่อนไขที่กำหนด 

• ซอฟตแวรที่ใชในการเขียนโปรแกรม เชน 
Scratch, logo 

๓. ใชอินเทอรเน็ตคนหาขอมูล ติดตอสื่อสาร 
และทำงานรวมกัน ประเมินความนาเชื่อถือ 
ของขอมูล 

• การคนหาขอมูลในอินเทอรเน็ต และการพิจารณา
ผลการคนหา 

• การติดตอสื่อสารผานอินเทอรเน็ต เชน อีเมล 
บล็อก โปรแกรมสนทนา 

• การเขียนจดหมาย (บูรณาการกับวิชาภาษาไทย) 
•การใชอนิเทอรเนต็ในการตดิตอสือ่สารและทำงาน

รวมกัน เชน ใชนัดหมายในการประชุมกลุม 
ประชาสมัพนัธกจิกรรมในหองเรยีน การแลกเปลีย่น
ความรู ความคิดเห็นในการเรียน ภายใตการดูแล
ของครู 

• การประเมินความนาเชื่อถือของขอมูล เชน 
เปรียบเทียบความสอดคลอง สมบูรณของขอมูล
จากหลายแหลง แหลงตนตอของขอมูล ผูเขียน 
วันที่เผยแพรขอมูล 

• ขอมูลที่ดีตองมีรายละเอียดครบทุกดาน เชน ขอดี
และขอเสีย ประโยชนและโทษ 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 ๔. รวบรวม ประเมนิ นำเสนอขอมลูและสารสนเทศ

ตามวัตถุประสงคโดยใชซอฟตแวรหรือบริการ
บนอินเทอรเน็ตที่หลากหลาย เพื่อแกปัญหา 
ในชีวิตประจำวัน 

• การรวบรวมขอมูล ประมวลผล สรางทางเลือก 
ประเมินผล จะทำใหไดสารสนเทศเพื่อใชในการ
แกปญัหาหรอืการตดัสนิใจไดอยางมปีระสทิธภิาพ

• การใชซอฟตแวรหรือบริการบนอินเทอรเน็ต  
ที่หลากหลายในการรวบรวม ประมวลผล  
สรางทางเลือก ประเมินผล นำเสนอ จะชวยให 
การแกปัญหาทำไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง และ
แมนยำ 

• ตัวอยางปัญหา เชน ถายภาพ และสำรวจแผนที่ 
ในทองถิ่นเพื่อนำเสนอแนวทางในการจัดการ
พื้นที่วางใหเกิดประโยชน ทำแบบสำรวจความ 
คดิเหน็ออนไลน และวเิคราะหขอมลู นำเสนอขอมลู
โดยการใช blog หรือ web page 

๕. ใชเทคโนโลยสีารสนเทศอยางปลอดภยั มมีารยาท

เขาใจสิทธิและหนาที่ของตน เคารพในสิทธิของ 
ผูอื่น แจงผูเกี่ยวของเมื่อพบขอมูลหรือบุคคล 
ที่ไมเหมาะสม 

• อันตรายจากการใชงานและอาชญากรรม  
ทางอินเทอรเน็ต 

• มารยาทในการติดตอสื่อสารผานอินเทอรเน็ต 
(บูรณาการกับวิชาที่เกี่ยวของ) 

ป.๖ ๑. ใชเหตุผลเชิงตรรกะในการอธิบายและออกแบบ
วิธีการแกปัญหาที่พบในชีวิตประจำวัน 

•การแกปญัหาอยางเปน็ขัน้ตอนจะชวยใหแกปญัหา
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

• การใชเหตุผลเชิงตรรกะเป็นการนำกฎเกณฑ หรือ
เงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณีมาใชพิจารณา 
ในการแกปัญหา 

• แนวคิดของการทำงานแบบวนซ้ำ และเงื่อนไข 
• การพิจารณากระบวนการทำงานที่มีการทำงาน

แบบวนซ้ำหรือเงื่อนไขเป็นวิธีการที่จะชวย 
ใหการออกแบบวิธีการแกปัญหาเป็นไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

• ตัวอยางปัญหา เชน การคนหาเลขหนาที่ตองการ
ใหเร็วที่สุด การทายเลข ๑-๑,๐๐๐,๐๐๐ โดย
ตอบใหถูกภายใน ๒๐ คำถาม การคำนวณเวลา
ในการเดินทาง โดยคำนึงถึงระยะทาง เวลา  
จุดหยุดพัก 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 ๒. ออกแบบและเขียนโปรแกรมอยางงาย เพื่อ 
แกปัญหาในชีวิตประจำวัน ตรวจหาขอผิดพลาด
ของโปรแกรมและแกไข 

• การออกแบบโปรแกรมสามารถทำไดโดยเขียน 
เป็นขอความหรือผังงาน 

• การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการใชตัวแปร 
การวนซ้ำ การตรวจสอบเงื่อนไข 

• หากมีขอผิดพลาดใหตรวจสอบการทำงานทีละ 
คำสั่ง เมื่อพบจุดที่ทำใหผลลัพธไมถูกตอง  
ใหทำการแกไขจนกวาจะไดผลลัพธที่ถูกตอง 

• การฝึกตรวจหาขอผิดพลาดจากโปรแกรมของ 
ผูอื่นจะชวยพัฒนาทักษะการหาสาเหตุของปัญหา
ไดดียิ่งขึ้น 

• ตัวอยางโปรแกรม เชน โปรแกรมเกม โปรแกรม 
หาคา ค.ร.น. เกมฝึกพิมพ 

• ซอฟตแวรที่ใชในการเขียนโปรแกรม เชน 
Scratch, logo 

๓. ใชอินเทอรเน็ตในการคนหาขอมูลอยางมี
ประสิทธิภาพ 

• การคนหาอยางมีประสิทธิภาพ เป็นการคนหา
ขอมูลที่ไดตรงตามความตองการในเวลาที่รวดเร็ว 
จากแหลงขอมลูทีน่าเชือ่ถอืหลายแหลง และขอมลู

มีความสอดคลองกัน 
• การใชเทคนิคการคนหาขั้นสูง เชน การใช 

ตัวดำเนินการ การระบุรูปแบบของขอมูล 
หรือชนิดของไฟล 

• การจัดลำดับผลลัพธจากการคนหาของโปรแกรม
คนหา 

• การเรียบเรียง สรุปสาระสำคัญ (บูรณาการกับ
วิชาภาษาไทย) 

๔. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศทำงานรวมกันอยาง
ปลอดภัย เขาใจสิทธิและหนาที่ของตน เคารพ
ในสิทธิของผูอื่น แจงผูเกี่ยวของเมื่อพบขอมูล
หรือบุคคลที่ไมเหมาะสม 

• อันตรายจากการใชงานและอาชญากรรม  
ทางอินเทอรเน็ต แนวทางในการป้องกัน 

• วิธีกำหนดรหัสผาน  
• การกำหนดสิทธิ์การใชงาน (สิทธิ์ในการเขาถึง) 
• แนวทางการตรวจสอบและป้องกันมัลแวร 
•อนัตรายจากการตดิตัง้ซอฟตแวรทีอ่ยูบนอนิเทอรเนต็ 

ม.๑ ๑. ออกแบบอัลกอริทึมที่ใชแนวคิดเชิงนามธรรม
เพื่อแกปัญหาหรืออธิบายการทำงานที่พบใน 
ชีวิตจริง 

•แนวคดิเชงินามธรรม เปน็การประเมนิความสำคญั
ของรายละเอียดของปัญหา แยกแยะสวนที่เป็น
สาระสำคัญออกจากสวนที่ไมใชสาระสำคัญ 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

  • ตัวอยางปัญหา เชน ตองการปูหญาในสนาม  
ตามพื้นที่ที่กำหนด โดยหญาหนึ่งผืนมีความกวาง 
๕๐ เซนติเมตร ยาว ๕๐ เซนติเมตร จะใชหญา
ทั้งหมดกี่ผืน 

๒. ออกแบบและเขียนโปรแกรมอยางงาย  
เพื่อแกปัญหาทางคณิตศาสตรหรือวิทยาศาสตร 

• การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการใชตัวแปร 
เงื่อนไข วนซ้ำ 

• การออกแบบอัลกอริทึม เพื่อแกปัญหา  
ทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตรอยางงาย อาจใช
แนวคิดเชิงนามธรรมในการออกแบบ เพื่อให 
การแกปัญหามีประสิทธิภาพ 

•การแกปญัหาอยางเปน็ขัน้ตอนจะชวยใหแกปญัหา
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

•ซอฟตแวรทีใ่ชในการเขยีนโปรแกรม เชน Scratch,
python, java, c 

• ตัวอยางโปรแกรม เชน โปรแกรมสมการ  
การเคลื่อนที่ โปรแกรมคำนวณหาพื้นที่ 
โปรแกรมคำนวณดัชนีมวลกาย 

๓. รวบรวมขอมูลปฐมภูมิ ประมวลผล ประเมินผล 
นำเสนอขอมลู และสารสนเทศ ตามวตัถปุระสงค
โดยใชซอฟตแวร หรือบริการบนอินเทอรเน็ต 
ที่หลากหลาย 

• การรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลปฐมภูมิ 
ประมวลผล สรางทางเลือก ประเมินผล จะทำให
ไดสารสนเทศเพื่อใชในการแกปัญหาหรือการ
ตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ 

• การประมวลผลเป็นการกระทำกับขอมูล เพื่อให
ไดผลลัพธที่มีความหมายและมีประโยชนตอ
การนำไปใชงาน สามารถทำไดหลายวิธี เชน 
คำนวณอัตราสวน คำนวณคาเฉลี่ย 

• การใชซอฟตแวรหรือบริการบนอินเทอรเน็ต  
ที่หลากหลายในการรวบรวม ประมวลผล  
สรางทางเลือก ประเมินผล นำเสนอ จะชวยให
แกปัญหาไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง และแมนยำ 

• ตัวอยางปัญหา เนนการบูรณาการกับวิชาอื่น  
เชน ตมไขใหตรงกบัพฤตกิรรมการบรโิภค คาดชัน ี
มวลกายของคนในทองถิ่น การสรางกราฟ 
ผลการทดลองและวิเคราะหแนวโนม 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 ๔. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย ใชสื่อ
และแหลงขอมูลตามขอกำหนดและขอตกลง  

• ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย เชน  
การปกป้องความเป็นสวนตัวและอัตลักษณ 

• การจัดการอัตลักษณ เชน การตั้งรหัสผาน  
การปกป้องขอมูลสวนตัว 

• การพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา เชน 
ละเมิดความเป็นสวนตัวผูอื่น อนาจาร วิจารณ 
ผูอื่นอยางหยาบคาย 

• ขอตกลง ขอกำหนดในการใชสื่อหรือแหลงขอมูล
ตาง ๆ เชน Creative commons 

ม.๒ ๑. ออกแบบอัลกอริทึมที่ใชแนวคิดเชิงคำนวณ 
ในการแกปญัหา หรอืการทำงานทีพ่บในชวีติจรงิ 

• แนวคิดเชิงคำนวณ 
• การแกปัญหาโดยใชแนวคิดเชิงคำนวณ 
• ตัวอยางปัญหา เชน การเขาแถวตามลำดับ  

ความสูงใหเร็วที่สุด จัดเรียงเสื้อใหหาไดงายที่สุด 
๒. ออกแบบและเขียนโปรแกรมที่ใชตรรกะ 

และฟังกชันในการแกปัญหา 
• ตัวดำเนินการบูลีน 
• ฟังกชัน 
• การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการใชตรรกะ 

และฟังกชัน 
• การออกแบบอัลกอริทึม เพื่อแกปัญหาอาจใช

แนวคิดเชิงคำนวณในการออกแบบ เพื่อให  
การแกปัญหามีประสิทธิภาพ 

•การแกปญัหาอยางเปน็ขัน้ตอนจะชวยใหแกปญัหา
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

•ซอฟตแวรทีใ่ชในการเขยีนโปรแกรม เชน Scratch,
python, java, c 

• ตัวอยางโปรแกรม เชน โปรแกรมตัดเกรด 
หาคำตอบทั้งหมดของอสมการหลายตัวแปร 

๓. อภิปรายองคประกอบและหลักการทำงานของ
ระบบคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีการสื่อสาร 
เพื่อประยุกตใชงานหรือแกปัญหาเบื้องตน 

• องคประกอบและหลักการทำงานของระบบ
คอมพิวเตอร 

• เทคโนโลยีการสื่อสาร 
• การประยุกตใชงานและการแกปัญหาเบื้องตน 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 ๔. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย มีความ
รับผิดชอบ สรางและแสดงสิทธิในการเผยแพร
ผลงาน 

• ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย โดยเลือก
แนวทางปฏิบัติเมื่อพบเนื้อหาที่ไมเหมาะสม เชน 
แจงรายงานผูเกี่ยวของ ป้องกันการเขามาของ
ขอมูลที่ไมเหมาะสม ไมตอบโต ไมเผยแพร 

•การใชเทคโนโลยสีารสนเทศอยางมคีวามรบัผดิชอบ

เชน ตระหนักถึงผลกระทบในการเผยแพรขอมูล 
• การสรางและแสดงสิทธิ์ความเป็นเจาของผลงาน 
• การกำหนดสิทธิการใชขอมูล 

ม.๓ ๑. พัฒนาแอปพลิเคชันที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่น
อยางสรางสรรค 

• ขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน 
• Internet of Things (IoT) 
• ซอฟตแวรที่ใชในการพัฒนาแอปพลิเคชัน เชน 

Scratch, python, java, c, AppInventor 
• ตัวอยางแอปพลิเคชัน เชน โปรแกรมแปลง  

สกุลเงิน โปรแกรมผันเสียงวรรณยุกต โปรแกรม
จำลองการแบงเซลล ระบบรดน้ำอัตโนมัติ 

๒. รวบรวมขอมลู ประมวลผล ประเมนิผล นำเสนอ
ขอมูลและสารสนเทศตามวัตถุประสงค โดยใช
ซอฟตแวรหรือบริการบนอินเทอรเน็ตที่ 
หลากหลาย 

• การรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลปฐมภูมิและ
ทุติยภูมิ ประมวลผล สรางทางเลือก ประเมินผล 
จะทำใหไดสารสนเทศเพื่อใชในการแกปัญหา 
หรือการตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ 

•การประมวลผลเปน็การกระทำกบัขอมลู เพือ่ใหได
ผลลัพธที่มีความหมายและมีประโยชนตอการ 
นำไปใชงาน 

• การใชซอฟตแวรหรือบริการบนอินเทอรเน็ต  
ที่หลากหลายในการรวบรวม ประมวลผล  
สรางทางเลือก ประเมินผล นำเสนอ จะชวยให
แกปัญหาไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง และแมนยำ 

• ตัวอยางปัญหา เชน การเลือกโปรโมชันโทรศัพท
ใหเหมาะกับพฤติกรรมการใชงาน สินคาเกษตร  
ที่ตองการและสามารถปลูกไดในสภาพดินของ
ทองถิ่น 

๓. ประเมินความนาเชื่อถือของขอมูล วิเคราะหสื่อ
และผลกระทบจากการใหขาวสารที่ผิด เพื่อการ
ใชงานอยางรูเทาทัน 

• การประเมินความนาเชื่อถือของขอมูล เชน  
ตรวจสอบและยืนยันขอมูล โดยเทียบเคียงจาก
ขอมลูหลายแหลง แยกแยะขอมลูทีเ่ปน็ขอเทจ็จรงิ
และขอคิดเห็น หรือใช PROMPT 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

  • การสืบคน หาแหลงตนตอของขอมูล 
• เหตุผลวิบัติ (logical fallacy) 
• ผลกระทบจากขาวสารที่ผิดพลาด 
• การรูเทาทันสื่อ เชน การวิเคราะหถึงจุดประสงค

ของขอมูลและผูใหขอมูล ตีความ แยกแยะเนื้อหา
สาระของสื่อ เลือกแนวปฏิบัติไดอยางเหมาะสม 
เมื่อพบขอมูลตาง ๆ 

๔. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย และมี
ความรับผิดชอบตอสังคม ปฏิบัติตามกฎหมาย
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร ใชลิขสิทธิ์ของผูอื่น 
โดยชอบธรรม 

• การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย เชน 
การทำธุรกรรมออนไลน การซื้อสินคา  
ซื้อซอฟตแวร คาบริการสมาชิก ซื้อไอเท็ม 

•การใชเทคโนโลยสีารสนเทศอยางมคีวามรบัผดิชอบ

เชน ไมสรางขาวลวง ไมแชรขอมลูโดยไมตรวจสอบ
ขอเท็จจริง 

• กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 
• การใชลิขสิทธิ์ของผูอื่นโดยชอบธรรม (fair use) 

ม.๔ ๑. ประยุกตใชแนวคิดเชิงคำนวณในการพัฒนา 
โครงงานที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่น  
อยางสรางสรรค และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง 

• การพัฒนาโครงงาน  
• การนำแนวคิดเชิงคำนวณไปพัฒนาโครงงาน  

ที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน เชน การจดัการพลงังาน 
อาหาร การเกษตร การตลาด การคาขาย  
การทำธุรกรรม สุขภาพ และสิ่งแวดลอม 

• ตัวอยางโครงงาน เชน ระบบดูแลสุขภาพ ระบบ
อัตโนมัติควบคุมการปลูกพืช ระบบจัดเสนทาง 
การขนสงผลผลติ ระบบแนะนำการใชงานหองสมดุ

ที่มีการโตตอบกับผูใชและเชื่อมตอกับฐานขอมูล 
ม.๕ ๑. รวบรวม วิเคราะหขอมูล และใชความรู  

ดานวิทยาการคอมพิวเตอร สื่อดิจิทัล เทคโนโลยี
สารสนเทศในการแกปัญหาหรือเพิ่มมูลคา 
ใหกับบริการหรือผลิตภัณฑที่ใชในชีวิตจริง 
อยางสรางสรรค 

• การนำความรูดานวิทยาการคอมพิวเตอร  
สือ่ดจิทิลั และเทคโนโลยสีารสนเทศ มาใชแกปญัหา
กับชีวิตจริง 

• การเพิ่มมูลคาใหบริการหรือผลิตภัณฑ 
• การเก็บขอมูลและการจัดเตรียมขอมูลใหพรอม

กับการประมวลผล 
• การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
• การประมวลผลขอมูล และเครื่องมือ 
• การทำขอมูลใหเป็นภาพ (data visualization) 

เชน bar chart, scatter, histogram 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

  • การเลือกใชแหลงขอมูล เชน data.go.th, 
wolfram alpha, OECD.org, ตลาดหลักทรัพย , 
world economic forum 

• คุณคาของขอมูลและกรณีศึกษา 
• กรณีศึกษาและวิธีการแกปัญหา 
• ตัวอยางปัญหา เชน  
- รูปแบบของบรรจุภัณฑที่ดึงดูดความสนใจ และ
ตรงตามความตองการผูใชในแตละประเภท 

- การกำหนดตำแหนงป้ายรถเมลเพื่อลดเวลา 
เดินทางและปัญหาการจราจร 

- สำรวจความตองการรับประทานอาหาร  
ในชุมชน และเลือกขายอาหารที่จะไดกำไรสูงสุด 

- ออกแบบรายการอาหาร ๗ วัน สำหรับผูป่วย
เบาหวาน 

ม.๖ ๑. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอ และ
แบงปันขอมูลอยางปลอดภัย มีจริยธรรม และ
วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่มีผลตอการดำเนินชีวิต อาชีพ สังคม และ
วัฒนธรรม 

• การนำเสนอและแบงปันขอมูล เชน การเขียน
บล็อก อัปโหลดวิดีโอ ภาพอินโฟกราฟิก 

• การนำเสนอและแบงปันขอมูลอยางปลอดภัย 
เชน ระมัดระวังผลกระทบที่ตามมา เมื่อมีการ
แบงปันขอมูลหรือเผยแพรขอมูล ไมสราง 
ความเดือดรอนตอตนเองและผูอื่น 

• จริยธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
• เทคโนโลยีเกิดใหม แนวโนมในอนาคต  

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
• นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

กับชีวิตประจำวัน 
• อาชีพเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
• ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศตอการ

ดำเนินชีวิต อาชีพ สังคม และวัฒนธรรม 
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วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม

 วิทยาศาสตรเพิ่มเติมจัดทำขึ้นสำหรับผู เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร ที่จำเป็นตองเรียนเนื้อหาในสาระชีววิทยา เคมี ฟิสิกส และโลก 
ดาราศาสตร และอวกาศ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญและเพียงพอสำหรับการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา 
ในดานวิทยาศาสตร เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาที่ใชวิทยาศาสตรเป็นฐาน เชน แพทย ทันตแพทย
สัตวแพทย เทคโนโลยีชีวภาพ เทคนิคการแพทย วิศวกรรม สถาปัตยกรรม ฯลฯ โดยมีผลการเรียนรู 
ที่ครอบคลุมดานเนื้อหา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และทักษะแหงศตวรรษที ่ ๒๑  
รวมทัง้จติวทิยาศาสตรที่ผูเรียนจำเป็นตองมี วิทยาศาสตรเพิ่มเติมนี้ ไดมีการปรับปรุงเพื่อใหมีเนื้อหา 
ทีท่ดัเทยีมกบันานาชาต ิเนนกระบวนการคดิวเิคราะหและการแกปญัหา รวมทัง้เชือ่มโยงความรูสูการนำ
ไปใชในชีวิตจริง สรุปไดดังนี้ 
 ๑. ลดความซ้ำซอนของเนื้อหาระหวางตัวชี้วัดในรายวิชาพื้นฐานและผลการเรียนรู
รายวิชาเพิ่มเติม เพื่อใหผูเรียนไดมีเวลาสำหรับการเรียนรู และทำปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรเพิ่มขึ้น 
 ๒. ลดความซ้ำซอนของเนื้อหาระหวางสาระชีววิทยา เคมี ฟิสิกส และโลก ดาราศาสตร 
และอวกาศ โดยมีการพิจารณาเนื้อหาที่มีความซ้ำซอนกัน แลวจัดใหเรียนที่สาระใดสาระหนึ่ง เชน 
  - เรื่องสารชีวโมเลกุล เดิมเรียนทั้งในสาระชีววิทยา และเคมี ไดพิจารณาแลวจัด
ใหเรียนในสาระชีววิทยา 
  - เรื่องปิโตรเลียม เดิมเรียนทั้งในสาระเคมี และโลก ดาราศาสตร และอวกาศ  
ไดพิจารณาแลวจัดใหเรียนในสาระโลก ดาราศาสตร และอวกาศ 
  - เรื่องกฎของบอยล กฎของชารล ไอโซโทปกัมมันตรังสี ไดพิจารณาแลวจัดให
เรียนในสาระเคมี และเรื่องพลังงานนิวเคลียร จัดใหเรียนในสาระฟิสิกส เนื่องจากเดิมเนื้อหาเหลานี้
ทับซอนกันในสาระเคมีและฟิสิกส 
  - เรื่องการทดลองของทอมสัน และการทดลองของมิลลิแกน เดิมเรียนทั้งในสาระ
เคมี และฟิสิกส ไดพิจารณาแลวจัดใหเรียนในสาระเคมี 
 ๓. ลดความซ้ำซอนกันระหวางระดับมัธยมศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย เชน 
  - เรื่องระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมในสาระชีววิทยา ไดปรับใหสาระการเรียนรู 
เนื้อหา และกิจกรรม มีความแตกตางกันตามความเหมาะสมของระดับผูเรียน 
  - เรื่องเทคโนโลยีอวกาศ การเกิดลม การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก พายุ 
และมรสุม ไดมีการปรับใหสาระการเรียนรู เนื้อหา และกิจกรรม เรียนตอเนื่องกันจากระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนไปสูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อไมใหทับซอนกัน 
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 ๔. ลดทอนเนือ้หาทีย่าก เพือ่ใหเหมาะสมกบักลุมของผูเรยีนในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย

 ๕. มีการเพิ่มเนื้อหาดานตาง ๆ ที่มีความทันสมัย สอดคลองตอการดำรงชีวิต 
ในปัจจุบันและอนาคตมากขึ้น เชน เรื่องเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ ที่มีตอมนุษยและสิ่งแวดลอมใน 
สาระชีววิทยา เรื่องทักษะและความปลอดภัยในปฏิบัติการเคมี นวัตกรรมและการแกปัญหา 
ที่เนนการบูรณาการในสาระเคมี เรื่องเทคโนโลยีดานพลังงานและสิ่งแวดลอม การสื่อสาร 
ดวยสัญญาณดิจิทัลที่เหมาะสมกับสังคมและเศรษฐกิจดิจิทัลในปัจจุบัน รวมทั้งเนื้อหาเกี่ยวกับ 
การคนควาวิจัยดานฟิสิกสอนุภาค เพื่อความสอดคลองกับความกาวหนาของวิชาฟิสิกสในปัจจุบัน 
 วิทยาศาสตรเพิ่มเติมนี้ ถึงแมวาสถานศึกษาสามารถจัดใหผูเรียนไดเรียนตามความ
เหมาะสมและตามจุดเนนของสถานศึกษา แต่ในแนวทางปฏิบัติสถานศึกษาควรจัดใหผูเรียน  
ไดเรียนทุกสาระเพื่อใหมีความรูเพียงพอในการนำไปใชเพื่อการศึกษาต่อ โดยเฉพาะอยางยิ่งเนื้อหา
ของสาระโลก ดาราศาสตร และอวกาศ ที่สถานศึกษามักมองขามความสำคัญของการเรียนสาระนี้ 
ซึ่งเป็นการบูรณาการความรูทางดานวิทยาศาสตร ทั้งฟิสิกส เคมี และชีววิทยา รวมทั้งศาสตรอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวของ เพื่อมาชวยในการอธิบายและเขาใจปรากฏการณตาง ๆ ในธรรมชาติ ทั้งการเปลี่ยนแปลง
บนผิวโลก การเปลี่ยนแปลงภายในโลก และการเปลี่ยนแปลงทางลมฟ้าอากาศ ซึ่งกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงทั้งหมดดังกลาวลวนสงผลซึ่งกันและกัน รวมทั้งสิ่งมีชีวิตดวย และที่สำคัญคือ ความรู 
ในสาระนี้สามารถนำไปใชในการศึกษาตอเพื่อประกอบอาชีพในหลาย ๆ ดาน เชน อาชีพที่เกี่ยวกับ
วัสดุศาสตร การเดินเรือ การบิน การเกษตร การศึกษาประวัติศาสตร วิศวกร อุตสาหกรรมน้ำมัน 
เหมือง นักธรณีวิทยา นักอุตุนิยมวิทยา นักดาราศาสตร นักบินอวกาศ ดังนั้นพื้นฐานความรูสาระโลก
ดาราศาสตร และอวกาศ จะชวยเปิดโอกาสทางดานอาชีพที่หลากหลายใหกับผูเรียน เพราะ 
ในอนาคตขางหนา นอกจากมนษุยจะตองมคีวามเขาใจเกีย่วกบัโลกทีต่วัเองอาศยัอยูแลว ยงัตองพฒันา
ตนเองเพื่อศึกษาขอมูลตาง ๆ ที่อยูนอกโลกเพื่อนำขอมูลเหลานั้นกลับมาพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น 


เรียนรู้อะไรในวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม
 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ผูเรียนจะไดเรียนรูสาระสำคัญ ดังนี้ 
 ✧ ชีววิทยา เรียนรู เกี่ยวกับ การศึกษาชีววิทยา สารที่เป็นองคประกอบของ 
สิ่งมีชีวิต เซลลของสิง่มชีวีติ พันธุกรรมและการถายทอด วิวัฒนาการ ความหลากหลายทางชีวภาพ 
โครงสรางและการทำงานของสวนตาง ๆ ในพืชดอก ระบบและการทำงานในอวัยวะตาง ๆ ของสัตว
และมนุษย และสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม  
 ✧ เคมี เรยีนรูเกีย่วกบั ปรมิาณสาร องคประกอบและสมบตัขิองสาร การเปลีย่นแปลง 
ของสาร ทักษะและการแกปัญหาทางเคมี 
 ✧ ฟิสิกส ์ เรียนรูเกี่ยวกับ ธรรมชาติและการคนพบทางฟิสิกส แรงและการเคลื่อนที่  
และพลังงาน  
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 ✧ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ เรียนรูเกี่ยวกับ โลกและกระบวนการเปลี่ยนแปลง 
ทางธรณวีทิยา ขอมลูทางธรณวีทิยาและการนำไปใชประโยชน การถายโอนพลงังานความรอนของโลก
การเปลี่ยนแปลงลักษณะลมฟ้าอากาศกับการดำรงชีวิตของมนุษย โลกในเอกภพ และดาราศาสตร 
กับมนุษยา

สาระวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม


สาระชีววิทยา 
 ๑. เขาใจธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต การศึกษาชีววิทยาและวิธีการทางวิทยาศาสตร สาร 
ที่เป็นองคประกอบของสิ่งมีชีวิต ปฏิกิริยาเคมีในเซลลของสิ่งมีชีวิต กลองจุลทรรศน โครงสรางและ
หนาที่ของเซลล การลำเลียงสารเขาและออกจากเซลล การแบงเซลล และการหายใจระดับเซลล 
 ๒. เขาใจการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การถายทอดยีนบนโครโมโซม สมบัติ
และหนาที่ของสารพันธุกรรม การเกิดมิวเทชัน เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ หลักฐานขอมูลและแนวคิด
เกีย่วกบัววิฒันาการของสิง่มชีวีติ ภาวะสมดลุของฮารด-ีไวนเบริก การเกดิสปชีสีใหม ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ กำเนิดของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต และอนุกรมวิธาน รวมทั้งนำความรู
ไปใชประโยชน 
 ๓. เขาใจสวนประกอบของพืช การแลกเปลี่ยนแก๊สและคายน้ำของพืช การลำเลียง
ของพืช การสังเคราะหดวยแสง การสืบพันธุของพืชดอกและการเจริญเติบโต และการตอบสนอง 
ของพืช รวมทั้งนำความรูไปใชประโยชน 
 ๔. เขาใจการยอยอาหารของสัตวและมนุษย การหายใจและการแลกเปลี่ยนแก๊ส

การลำเลยีงสารและการหมนุเวยีนเลอืด ภมูคิุมกนัของรางกาย การขบัถาย การรบัรูและการตอบสนอง
การเคลื่อนที่ การสืบพันธุและการเจริญเติบโต ฮอรโมนกับการรักษาดุลยภาพ และพฤติกรรม 
ของสัตว รวมทั้งนำความรูไปใชประโยชน 
 ๕. เขาใจแนวคิดเกี่ยวกับระบบนิเวศ กระบวนการถายทอดพลังงานและการหมุนเวียน
สารในระบบนิเวศ ความหลากหลายของไบโอม การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 
ประชากรและรูปแบบการเพิ่มของประชากร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปัญหาและ 
ผลกระทบที่เกิดจากการใชประโยชน และแนวทางการแกไขปัญหา 
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สาระเคมี 
 ๑. เขาใจโครงสรางอะตอม การจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ สมบัติของธาตุ พันธะเคมี
และสมบตัขิองสาร แกส๊และสมบตัขิองแกส๊ ประเภทและสมบตัขิองสารประกอบอนิทรยีและพอลเิมอร 
รวมทั้งการนำความรูไปใชประโยชน 
 ๒. เขาใจการเขยีนและการดลุสมการเคม ี ปรมิาณสมัพนัธในปฏกิริยิาเคม ี อตัราการเกดิ
ปฏิกิริยาเคมี สมดุลในปฏิกิริยาเคมี สมบัติและปฏิกิริยาของกรด-เบส ปฏิกิริยารีดอกซและเซลลเคมี
ไฟฟ้า รวมทั้งการนำความรูไปใชประโยชน  
 ๓. เขาใจหลกัการทำปฏบิตักิารเคม ี การวดัปรมิาณสาร หนวยวดัและการเปลีย่นหนวย

การคำนวณปริมาณของสาร ความเขมขนของสารละลาย รวมทั้งการบูรณาการความรูและทกัษะ 
ในการอธบิายปรากฏการณในชวีติประจำวนัและการแกปญัหาทางเคมี  
 
สาระฟิสิกส์ 
 ๑. เขาใจธรรมชาติทางฟิสิกส ปริมาณและกระบวนการวัด การเคลื่อนที่แนวตรง  
แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน กฎความโนมถวงสากล แรงเสียดทานสมดุลกลของวัตถุ  
งานและกฎการอนุรักษพลังงานกล โมเมนตัมและกฎการอนุรักษโมเมนตัม การเคลื่อนที่แนวโคง  
รวมทั้งนำความรูไปใชประโยชน 
 ๒. เขาใจการเคลื่อนที่แบบฮารมอนิกสอยางงาย ธรรมชาติของคลื่น เสียงและ 
การไดยิน ปรากฏการณที่เกี่ยวของกับเสียง แสงและการเห็น ปรากฏการณที่เกี่ยวของกับแสง  
รวมทั้งนำความรูไปใชประโยชน 
 ๓. เขาใจแรงไฟฟา้และกฎของคลูอมบ สนามไฟฟา้ ศกัยไฟฟา้ ความจไุฟฟา้ กระแสไฟฟา้
และกฎของโอหม วงจรไฟฟ้ากระแสตรง พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟา้ การเปลีย่นพลงังานทดแทน
เปน็พลงังานไฟฟา้ สนามแมเหลก็ แรงแมเหลก็ทีก่ระทำกบัประจไุฟฟา้และกระแสไฟฟา้ การเหนีย่วนำ 
แมเหล็กไฟฟ้าและกฎของฟาราเดย ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแมเหล็กไฟฟ้าและการสื่อสาร รวมทั้ง 
นำความรูไปใชประโยชน 
 ๔. เขาใจความสัมพันธของความรอนกับการเปลี่ยนอุณหภูมิและสถานะของสสาร 
สภาพยืดหยุนของวัสดุและมอดุลัสของยัง ความดันในของไหล แรงพยุง และหลักของอารคิมีดีส 
ความตึงผิวและแรงหนืดของของเหลว ของไหลอุดมคติ และสมการแบรนูลลี กฎของแก๊ส ทฤษฎีจลน
ของแก๊สอุดมคติและพลังงานในระบบ ทฤษฎีอะตอมของโบร ปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริก ทวิภาวะ
ของคลื่นและอนุภาค กัมมันตภาพรังสี แรงนิวเคลียร ปฏิกิริยานิวเคลียร พลังงานนิวเคลียร ฟิสิกส
อนุภาค รวมทั้งนำความรูไปใชประโยชน 




ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ���

สาระโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 
 ๑. เขาใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก ธรณีพิบัติภัยและผลตอสิ่งมีชีวิต 
และสิ่งแวดลอม รวมทั้งการศึกษาลำดับชั้นหิน ทรัพยากรธรณี แผนที่ และการนำไปใชประโยชน 
 ๒. เขาใจสมดลุพลงังานของโลก การหมนุเวยีนของอากาศบนโลก การหมนุเวยีนของนำ้
ในมหาสมุทร การเกิดเมฆ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและผลตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม รวมทั้ง
การพยากรณอากาศ  
 ๓. เขาใจองคประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ 
กาแล็กซี ดาวฤกษ และระบบสุริยะ ความสัมพันธของดาราศาสตรกับมนุษยจากการศึกษาตำแหนง
ดาวบนทรงกลมฟ้าและปฏิสัมพันธภายในระบบสุริยะ รวมทั้งการประยุกตใชเทคโนโลยีอวกาศ 
ในการดำรงชีวิต  


คุณภาพผู้เรียน
 ผูเรียนที่เรียนครบทุกผลการเรียนรู มีคุณภาพดังนี้ 
 ❖ เขาใจวิธีการทางวิทยาศาสตรในการคนหาคำตอบเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต สารที่เป็น 
องคประกอบของสิ่งมีชีวิต และปฏิกิริยาเคมีภายในเซลล การใชกลองจุลทรรศน โครงสราง 
และหนาที่ของเซลล การลำเลียงสารเขาและออกจากเซลล การแบงเซลล และการหายใจระดับเซลล 
 ❖ เขาใจหลักการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต การถายทอดยีน 
บนออโตโซมและโครโมโซมเพศ โครงสรางและองคประกอบทางเคมีของดีเอ็นเอ การจำลองดีเอ็นเอ 
กระบวนการสังเคราะหโปรตีน การเกิดมิวเทชันในสิ่งมีชีวิต หลักการและการประยุกตใชเทคโนโลยี
ทางดีเอ็นเอ หลักฐานและขอมูลที่ใชในการศึกษาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต แนวคิดเกี่ยวกับ
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต เงื่อนไขของภาวะสมดุลของฮารดี-ไวนเบิรก กระบวนการเกิดสปีชีสใหม 
ของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ กำเนิดของสิ่งมีชีวิต ลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิต 
กลุมแบคทีเรีย โพรทิสต พืช ฟังไจ และสัตว การจำแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นหมวดหมูและวิธีการเขียน
ชื่อวิทยาศาสตร 
 ❖ เขาใจโครงสรางและสวนประกอบของพชืทัง้ราก ลำตน และใบ การแลกเปลีย่นแกส๊ 
การคายน้ำ การลำเลียงน้ำและธาตุอาหาร การลำเลียงอาหาร การสังเคราะหดวยแสงของพืช 
กระบวนการสรางเซลลสืบพันธุและการปฏิสนธิของพืชดอก การเกิดผลและเมล็ด บทบาทของสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตของพืชและการประยุกตใช และการตอบสนองของพืช 
 ❖ เขาใจกลไกการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต โครงสราง หนาที่ และกระบวนการ 
ตาง ๆ ของสตัวและมนษุย ไดแก การยอยอาหาร การแลกเปลีย่นแกส๊ การเคลือ่นที ่การกำจดัของเสยี
ออกจากรางกายของสิง่มชีวีติ ระบบหมนุเวยีนเลอืด ระบบภมูคิุมกนัในรางกายของมนษุย การทำงาน
ของระบบประสาทและอวัยวะรับความรูสึก ระบบสืบพันธุ การปฏิสนธิ การเจริญเติบโต ฮอรโมน 
และพฤติกรรมของสัตว 
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 ❖ เขาใจกระบวนการถายทอดพลังงานและการหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ  
ความหลากหลายของไบโอม การเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบตาง ๆ ในระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลง
จำนวนประชากรมนุษยในระดับทองถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก แนวทางการป้องกันและแกไข
ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ❖ เขาใจการศึกษาโครงสรางอะตอมของนักวิทยาศาสตร การจัดเรียงอิเล็กตรอน 
ในอะตอม สมบัติบางประการของธาตุและการจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ พันธะเคมี สมบัติของสารที่มี
ความสัมพันธกับพันธะเคมี กฎตาง ๆ ของแก๊ส และสมบัติของแก๊ส ประเภทและสมบัติของ
สารประกอบอินทรีย และประเภทและสมบัติของพอลิเมอร 
 ❖ เขาใจการเขียนและการดุลสมการเคมี การคำนวณปริมาณสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
กับปฏิกิริยาเคมี อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและปัจจัยที่มีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุล 
ในปฏิกิริยาเคมีและปัจจัยที่มีผลตอสมดุลเคมี ทฤษฎีกรด-เบส สมบัติและปฏิกิริยาของกรด-เบส 
สารละลายบัฟเฟอร ปฏิกิริยารีดอกซ และเซลลเคมีไฟฟ้า  
 ❖ เขาใจขอปฏิบัติ เบื้องตนเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำปฏิบัติการเคมี  
การเลือกใชอุปกรณหรือเครื่องมือในการทำปฏิบัติการ หนวยวัดและการเปลี่ยนหนวยวัดดวยการ 
ใชแฟกเตอรเปลี่ยนหนวย การคำนวณเกี่ยวกับมวลอะตอม มวลโมเลกุล และมวลสูตร ความสัมพันธ
ของโมล จำนวนอนุภาค มวล และปริมาตรของแก๊สที่ STP การคำนวณสูตรอยางงายและสูตร
โมเลกุลของสาร ความเขมขนของสารละลาย การเตรียมสารละลาย และการบูรณาการความรูและ
ทักษะในการอธิบายปรากฏการณในชีวิตประจำวันและการแกปัญหาทางเคมี 
 ❖ เขาใจธรรมชาตขิองฟสิกิส กระบวนการวดั ความสมัพนัธระหวางปรมิาณทีเ่กีย่วของ 
กับการเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่ในแนวตรง แรงลัพธ กฎการเคลื่อนที่ แรงเสียดทาน กฎความโนมถวง
สากล สนามโนมถวง งาน กฎการอนุรักษพลังงานกล สมดุลกลของวัตถุ เครื่องกลอยางงาย 
โมเมนตัมและการดล กฎการอนุรักษโมเมนตัม การชน และการเคลื่อนที่ในแนวโคง 
 ❖ เขาใจการเคลื่อนที่แบบคลื่น ปรากฏการณคลื่น การสะทอน การหักเห  
การเลี้ยวเบนและการแทรกสอด หลักการของฮอยเกนส การเคลื่อนที่ของคลื่นเสียง ปรากฏการณ 
ที่เกี่ยวของกับเสียง ความเขมเสียงและระดับเสียง การไดยิน ภาพที่เกิดจากกระจกเงาและเลนส 
ปรากฏการณที่เกี่ยวของกับแสงและการมองเห็นแสงสี 
 ❖ เขาใจสนามไฟฟ้า แรงไฟฟ้า กฎของคูลอมบ ศักยไฟฟ้า ตัวเก็บประจุ ตัวตานทาน 
และกฎของโอหม พลังงานไฟฟ้า การเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า เทคโนโลยีดาน
พลังงาน สนามแมเหล็ก ความสัมพันธระหวางสนามแมเหล็กกับกระแสไฟฟ้า การเหนี่ยวนำแมเหล็ก
ไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแมเหล็กไฟฟ้า และประโยชนของคลื่นแมเหล็กไฟฟ้า 
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 ❖ เขาใจผลของความรอนตอสสาร สภาพยืดหยุน ความดันในของไหล แรงพยุง  
ของไหลอุดมคติ ทฤษฎีจลนของแก๊ส แนวคิดควอนตัมของพลังงาน ทฤษฎีอะตอมของโบร 
ปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริก ทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค การสลายของนิวเคลียสกัมมันตรังสี 
กัมมันตภาพ ปฏิกิริยานิวเคลียร พลังงานนิวเคลียร ความสัมพันธระหวางมวลและพลังงาน  
แรงภายในนิวเคลียส และการคนควาวิจัยดานฟิสิกสอนุภาค 
 ❖ เขาใจการแบงชั้นและสมบัติของโครงสรางโลก สาเหตุ และรูปแบบการเคลื่อนที่ 
ของแผนธรณีที่สัมพันธกับการเกิดลักษณะธรณีสัณฐานและธรณีโครงสรางแบบตาง ๆ หลักฐาน 
ทางธรณีวิทยาที่พบในปัจจุบันและการลำดับเหตุการณทางธรณีวิทยาในอดีต สาเหตุ กระบวนการ
เกดิแผนดนิไหว ภเูขาไฟระเบดิ สนึาม ิ ผลกระทบ แนวทางการเฝา้ระวงั และการปฏบิตัตินใหปลอดภยั

สมบัติและการจำแนกชนิดของแร กระบวนการเกิดและการจำแนกชนิดหิน กระบวนการเกิดและ 
การสำรวจแหลงปิโตรเลียมและถานหิน การแปลความหมายจากแผนที่ภูมิประเทศและแผนที่
ธรณีวิทยา และการนำขอมูลทางธรณีวิทยาไปใชประโยชน 
 ❖ เขาใจปัจจัยสำคัญที่มีผลตอการรับและปลดปลอยพลังงานจากดวงอาทิตย 
กระบวนการทีท่ำใหเกดิสมดลุพลงังานของโลก ผลของแรงเนือ่งจากความแตกตางของความกดอากาศ 
แรงคอริออลิส แรงสูศูนยกลางและแรงเสียดทานที่มีตอการหมุนเวียนของอากาศ การหมุนเวียน 
ของอากาศตามเขตละตจิดู และผลทีม่ตีอภมูอิากาศ ปจัจยัทีท่ำใหเกดิการแบงชัน้นำ้และการหมนุเวยีน
ของน้ำในมหาสมุทร รูปแบบการหมุนเวียนของน้ำในมหาสมุทร และผลของการหมุนเวียนของน้ำ 
ในมหาสมุทรที่มีตอลักษณะลมฟ้าอากาศ สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม ความสัมพันธระหวางเสถียรภาพ
อากาศและการเกิดเมฆ การเกิดแนวปะทะอากาศแบบตาง ๆ และลักษณะลมฟ้าอากาศที่เกี่ยวของ 
ปัจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก รวมทั้งการแปลความหมายสัญลักษณ 
ลมฟา้อากาศ และการพยากรณลกัษณะลมฟา้อากาศเบือ้งตน จากแผนที่อากาศและขอมูลสารสนเทศ 
 ❖ เขาใจการกำเนิดและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน สสาร ขนาดอุณหภูมิของเอกภพ 
หลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง ประเภทของกาแล็กซี โครงสรางและองคประกอบของกาแล็กซี
ทางชางเผือก กระบวนการเกิดดาวฤกษ และการสรางพลังงานของดาวฤกษ ปัจจัยที่สงผลตอ 
ความสองสวางของดาวฤกษ และความสัมพันธระหวางความสองสวางกับโชติมาตรของดาวฤกษ
ความสัมพันธระหวางสี อุณหภูมิผิว และสเปกตรัมของดาวฤกษ วิธีการหาระยะทางของดาวฤกษ 
ดวยหลักการแพรัลแลกซ วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงสมบัติบางประการของดาวฤกษ 
กระบวนการเกดิระบบสรุยิะ การแบงเขตบรวิารของดวงอาทติย ลกัษณะของดาวเคราะหทีเ่อือ้ตอการ
ดำรงชีวิต การโคจรของดาวเคราะหรอบดวงอาทิตยดวยกฎเคพเลอร และกฎความโนมถวงของนิวตัน
โครงสรางของดวงอาทิตย การเกิดลมสุริยะ พายุสุริยะและผลที่มีตอโลก การระบุพิกัดของดาว 
ในระบบขอบฟ้าและระบบศูนยสูตร เสนทางการขึ้นการตกของดวงอาทิตยและดาวฤกษ เวลา 
สุริยคติ และการเปรียบเทียบเวลาของแตละเขตเวลาบนโลก การสำรวจอวกาศและการประยุกตใช
เทคโนโลยีอวกาศ 
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 ❖ ระบปุญัหา ตัง้คำถามทีจ่ะสำรวจตรวจสอบ โดยมกีารกำหนดความสมัพนัธระหวาง  
ตัวแปรตาง ๆ สืบคนขอมูลจากหลายแหลง ตั้งสมมติฐานที่เป็นไปไดหลายแนวทาง ตัดสินใจเลือก
ตรวจสอบสมมติฐานที่เป็นไปได 
 ❖ ตั้งคำถามหรือกำหนดปัญหาที่อยูบนพื้นฐานของความรูและความเขาใจทาง 
วทิยาศาสตร ทีแ่สดงใหเหน็ถงึการใชความคดิระดบัสงูทีส่ามารถสำรวจตรวจสอบหรอืศกึษาคนควาได 
อยางครอบคลุมและเชื่อถือได สรางสมมติฐานที่มีทฤษฎีรองรับหรือคาดการณสิ่งที่จะพบ เพื่อนำไปสู 
การสำรวจตรวจสอบ ออกแบบวิธีการสำรวจตรวจสอบตามสมมติฐานที่กำหนดไวไดอยางเหมาะสม 
มีหลักฐานเชิงประจักษ เลือกวัสดุ อุปกรณ รวมทั้งวิธีการในการสำรวจตรวจสอบอยางถูกตอง 
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และบันทึกผลการสำรวจตรวจสอบอยางเป็นระบบ 
 ❖ วิเคราะห แปลความหมายขอมูล และประเมินความสอดคลองของขอสรุป 
เพื่อตรวจสอบกับสมมติฐานที่ตั้งไว ใหขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงวิธีการสำรวจตรวจสอบ จัดกระทำ
ขอมูลและนำเสนอขอมูลดวยเทคนิควิธีที่เหมาะสม สื่อสารแนวคิด ความรู จากผลการสำรวจ 
ตรวจสอบ โดยการพูด เขียน จัดแสดงหรือใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหผูอื่นเขาใจ โดยมีหลักฐาน
อางอิงหรือมีทฤษฎีรองรับ 
 ❖ แสดงถึงความสนใจ มุงมั่น รับผิดชอบ รอบคอบ และซื่อสัตย ในการสืบเสาะ 
หาความรู โดยใชเครื่องมือ และวิธีการที่ใหไดผลถูกตอง เชื่อถือได มีเหตุผลและยอมรับไดวาความรู
ทางวิทยาศาสตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงได 
 ❖ แสดงถงึความพอใจและเหน็คณุคาในการคนพบความรู พบคำตอบ หรอืแกปญัหาได 
ทำงานรวมกับผูอื่นอยางสรางสรรค แสดงความคิดเห็นโดยมีขอมูลอางอิงและเหตุผลประกอบ 
เกี่ยวกับผลของการพัฒนาและการใชวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีอยางมีคุณธรรมตอสังคม 
และสิ่งแวดลอม และยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอื่น 
 ❖ เขาใจความสัมพันธของความรูวิทยาศาสตรที่มีผลตอการพัฒนาเทคโนโลยี 
ประเภทตาง ๆ และการพัฒนาเทคโนโลยีที่สงผลใหมีการคิดคนความรูทางวิทยาศาสตรที่กาวหนา 
ผลของเทคโนโลยีตอชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอม 
 ❖ ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณคาของความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ที่ใชในชีวิตประจำวัน ใชความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการดำรงชีวิต 
และการประกอบอาชีพ แสดงความชื่นชม ภูมิใจ ยกยอง อางอิงผลงาน ชิ้นงานที่เป็นผลมาจาก 
ภูมิปัญญาทองถิ่นและการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย ศึกษาหาความรูเพิ่มเติม ทำโครงงาน 
หรือสรางชิ้นงานตามความสนใจ 
 ❖ แสดงความซาบซึง้ หวงใย มพีฤตกิรรมเกีย่วกบัการใชและรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอมอยางรูคุณคา เสนอตัวเองรวมมือปฏิบัติกับชุมชนในการป้องกัน ดูแลทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของทองถิ่น 
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ผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม

สาระชีววิทยา 
 ๑. เขาใจธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต การศึกษาชีววิทยาและวิธีการทางวิทยาศาสตร์   
  สารที่ เป็นองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต ปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต   
  กลองจลุทรรศน ์ โครงสรางและหนาทีข่องเซลล ์การลำเลยีงสารเขาและออกจากเซลล์   
  การแบ่งเซลล์ และการหายใจระดับเซลล์ 

ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

ม.๔ ๑. อธิบาย และสรุปสมบัติที่สำคัญของสิ่งมีชีวิต 
และความสัมพันธของการจัดระบบในสิ่งมีชีวิต 
ที่ทำใหสิ่งมีชีวิตดำรงชีวิตอยูได 

• สิ่งมีชีวิตทุกชนิดตองการสารอาหารและพลังงาน 
มีการเจริญเติบโต มีการตอบสนองตอสิ่งเรา  
มีการรักษาดุลยภาพของรางกาย มีการสืบพันธุ  
มีการปรับตัวทางวิวัฒนาการ และมีการทำงาน
รวมกันขององคประกอบตาง ๆ อยางเป็นระบบ 
สิ่งเหลานี้จัดเป็นสมบัติที่สำคัญของสิ่งมีชีวิต 

• การจัดระบบในสิ่งมีชีวิตเริ่มจากหนวยเล็ก  
ไปหนวยใหญ ไดแก เซลล เนื้อเยื่อ อวัยวะ ระบบ
อวัยวะ และสิ่งมีชีวิต ตามลำดับ 

๒. อภิปราย และบอกความสำคัญของการระบุ
ปัญหา ความสัมพันธระหวางปัญหา สมมติฐาน 
และวิธีการตรวจสอบสมมติฐาน รวมทั้ง
ออกแบบการทดลองเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน 

• วิธีการทางวิทยาศาสตรในการคนหาคำตอบ 
เกีย่วกบัสิง่มชีวีติ เริม่จากการตัง้ปญัหาหรอืคำถาม

ตั้งสมมติฐาน ตรวจสอบสมมติฐาน เก็บรวบรวม
ขอมูล วิเคราะหขอมูล และสรุปผล 

• การศึกษาสิ่งมีชีวิตตองอาศัยความรูจากแขนงวิชา
ตาง ๆ ของชีววิทยาและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของ
และควรคำนึงถึงชีวจริยธรรมและจรรยาบรรณ
การใชสัตวทดลอง 

๓. สืบคนขอมูล อธิบายเกี่ยวกับสมบัติของน้ำ 
และบอกความสำคัญของน้ำที่มีตอสิ่งมีชีวิต  
และยกตัวอยางธาตุชนิดตาง ๆ ที่มีความสำคัญ
ตอรางกายสิ่งมีชีวิต 

• สิ่งมีชีวิตประกอบดวย ธาตุและสารประกอบ  
ในรางกายของสิ่งมีชีวิตมีน้ำเป็นองคประกอบ 
มากที่สุด น้ำประกอบดวยธาตุไฮโดรเจน 
และออกซิเจน มีสมบัติในการเป็นตัวทำละลาย 
ที่ดี เก็บความรอนไดดี และมีความจุความรอนสูง 
ซึ่งชวยรักษาดุลยภาพของเซลลได  

• ธาตุที่สิ่งมีชีวิตตองการจะอยูในรูปของไอออน  
ในมนุษยและสัตว ธาตุจะชวยใหการทำงานของ
ระบบตาง ๆ ในรางกายดำเนินไปตามปกติ 
นอกจากนี้ในกระดูก ฟัน และกลามเนื้อจะมีธาตุ
เป็นองคประกอบดวย 
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ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

 ๔. สบืคนขอมลู อธบิายโครงสรางของคารโบไฮเดรต

ระบุกลุมของคารโบไฮเดรต รวมทั้งความสำคัญ
ของคารโบไฮเดรตที่มีตอสิ่งมีชีวิต 

• คารโบไฮเดรตประกอบดวย ธาตุคารบอน 
ไฮโดรเจน และออกซิเจน แบงตามขนาดโมเลกุล 
ออกไดเป็น ๓ กลุม คือ มอโนแซ็กคาไรด 
ไดแซ็กคาไรด และพอลิแซ็กคาไรด 

๕. สืบคนขอมูล อธิบายโครงสรางของโปรตีน  
และความสำคัญของโปรตีนที่มีตอสิ่งมีชีวิต 

• โปรตีนมีกรดอะมิโนเป็นหนวยยอย ประกอบดวย
ธาตคุารบอน ไฮโดรเจน ออกซเิจน และไนโตรเจน

บางชนดิอาจม ีธาตฟุอสฟอรสั เหลก็ และกำมะถนั

เป็นองคประกอบ  
๖. สืบคนขอมูล อธิบายโครงสรางของลิพิด  

และความสำคัญของลิพิดที่มีตอสิ่งมีชีวิต 
• ลิพิดประกอบดวย ธาตุคารบอน ไฮโดรเจน และ

ออกซิเจน เป็นสารประกอบที่ละลายไดดี  
ในตัวทำละลายที่เป็นสารอินทรีย ลิพิดกลุมสำคัญ 
ที่พบในสิ่งมีชีวิต เชน กรดไขมัน ไตรกลีเซอไรด 
ฟอสโฟลิพิด สเตอรอยด 

๗. อธิบายโครงสรางของกรดนิวคลิอิก และระบุ
ชนิดของกรดนิวคลิอิก และความสำคัญของ 
กรดนิวคลิอิกที่มีตอสิ่งมีชีวิต 

• กรดนิวคลิอิกประกอบดวย หนวยยอย เรียกวา  
นวิคลโีอไทด โมเลกลุของนวิคลโีอไทดประกอบดวย

หมูฟอสเฟต น้ำตาลที่มีคารบอน ๕ อะตอม  
และเบสที่มีไนโตรเจนเป็นองคประกอบ 

• กรดนิวคลิอิกเป็นองคประกอบของสารพันธุกรรม
ทำหนาที่เก็บและถายทอดขอมูลทางพันธุกรรม  
มี ๒ ชนิด คือ DNA และ RNA 

๘. สืบคนขอมูล และอธิบายปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้น
ในสิ่งมีชีวิต  

๙. อธบิายการทำงานของเอนไซมในการเรงปฏกิริยิา
เคมใีนสิง่มชีวีติ และระบปุจัจยัทีม่ผีลตอการทำงาน
ของเอนไซม 

• เมแทบอลิซึมเป็นปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นภายใน
เซลลของสิ่งมีชีวิต ปฏิกิริยาเคมี ประกอบดวย
ปฏิกิริยาคายพลังงาน และปฏิกิริยาดูดพลังงาน 
ปฏิกิริยาเคมีเหลานี้จะดำเนินไปไดอยางรวดเร็ว
จำเป็นตองอาศัยเอนไซมชวยเรงปฏิกิริยา 

• เอนไซมสวนใหญเป็นสารประเภทโปรตีน  
ทำหนาที่เรงปฏิกิริยาเคมี ในขณะที่เกิดปฏิกิริยา
เคมีในเซลล สารตั้งตนจะเขาไปจับกับเอนไซม 
ที่บริเวณจำเพาะของเอนไซมที่เรียกวา บริเวณเรง 
ถาสารตั้งตนมีโครงสรางเขากับบริเวณเรงได  
สารตั้งตนนั้นจะถูกเปลี่ยนเป็นสารผลิตภัณฑ 

• อุณหภูมิ สภาพความเป็นกรด-เบส และ 
ตัวยับยั้งเอนไซม เป็นปัจจัยที่มีผลตอการทำงาน 
ของเอนไซม 
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ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

 ๑๐. บอกวิธีการ และเตรียมตัวอยางสิ่งมีชีวิต 
เพื่อศึกษาภายใตกลองจุลทรรศนใชแสง  
วัดขนาดโดยประมาณ และวาดภาพที่ปรากฏ
ภายใตกลอง บอกวธิกีารใช และการดแูลรกัษา
กลองจุลทรรศนใชแสงที่ถูกตอง 

• กลองจุลทรรศนเป็นเครื่องมือที่ใชศึกษาสิ่งมีชีวิต
ขนาดเล็ก ที่ไมสามารถเห็นไดดวยตาเปลาและ 
รายละเอียดโครงสรางของเซลล  

• กลองจุลทรรศนใชแสงเชิงประกอบ และ
กลองจุลทรรศนใชแสงแบบสเตอริโออาศัยเลนส
ในการทำใหเกิดภาพขยาย 

• กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนทำใหเกิดภาพขยาย
โดยอาศัยเลนสแมเหล็กไฟฟ้ารวมลำอิเล็กตรอน 
ซึ่งมีอยูดวยกัน ๒ ชนิด คือ ชนิดสองผาน 
และชนิดสองกราด 

•ตวัอยางสิง่มชีวีติทีน่ำมาศกึษาภายใตกลองจลุทรรศน 
ใชแสงตองมีวิธีการเตรียมที่ถูกตองและเหมาะสม
กับชนิดของสิ่งมีชีวิต เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ 
ในการศึกษา 

•กลองจลุทรรศนใชแสงเปน็เครือ่งมอืทีม่คีวามละเอยีด

ซับซอน และราคาคอนขางสูง จึงควรใชอยาง 
ถูกวิธี มีการเก็บและดูแลรักษาที่ถูกตอง เพื่อให
สามารถใชงานไดนาน 

๑๑. อธิบายโครงสรางและหนาที่ของสวนที่หอหุม
เซลลของเซลลพืชและเซลลสัตว  

๑๒. สืบคนขอมูล อธิบาย และระบุชนิดและหนาที่
ของออรแกเนลล  

๑๓. อธิบายโครงสรางและหนาที่ของนิวเคลียส 

• เซลลเป็นหนวยพื้นฐานที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิต 
โครงสรางพื้นฐานของเซลลประกอบดวย สวนที่
หอหุมเซลล ไซโทพลาซึม และนิวเคลียส  

• สวนที่หอหุมเซลลที่พบในเซลลทุกชนิดคือ  
เยือ่หุมเซลล แตในแบคทเีรยี สาหราย ฟงัไจ และพชื

จะมผีนงัเซลลเปน็สวนหอหุมเซลลเพิม่เตมิขึน้มาอกี
ชั้นหนึ่ง 

• โครงสรางของเยื่อหุมเซลลประกอบดวยโมเลกุล
ของฟอสโฟลิพิดเรียงเป็นสองชั้น และมีโปรตีน
แทรกหรืออยูที่ผิวทั้งสองดานของฟอสโฟลิพิด  

• ไซโทพลาซึมอยูภายในเยื่อหุมเซลล ประกอบดวย
ไซโทซอลและออรแกเนลล 

• นิวเคลียสเป็นศูนยกลางควบคุมการทำงานของ
เซลลยูคาริโอต ประกอบดวยเยื่อหุม ซึ่งภายใน 
มี DNA RNA และโปรตีนบางชนิด 
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ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

 ๑๔. อธิบาย และเปรียบเทียบการแพร ออสโมซิส 
การแพรแบบฟาซลิเิทต และแอกทฟีทรานสปอรต

๑๕. สืบคนขอมูล อธิบาย และเขียนแผนภาพ 
การลำเลียงสารโมเลกุลใหญออกจากเซลล 
ดวยกระบวนการเอกโซไซโทซสิและการลำเลยีง
สารโมเลกุลใหญเขาสูเซลลดวยกระบวนการ 
เอนโดไซโทซิส 

• สารตาง ๆ มีการเคลื่อนที่เขาและออกจากเซลล 
อยูตลอดเวลาโดยกระบวนการตาง ๆ ไดแก  
การแพร ออสโมซิส การแพรแบบฟาซิลิเทต  
แอกทฟีทรานสปอรต กระบวนการเอกโซไซโทซสิ

กระบวนการเอนโดไซโทซิส 
• แก๊สตาง ๆ เขาหรือออกจากเซลลโดยการแพร 

สวนน้ำเขาหรือออกจากเซลลผานเยื่อหุมเซลล
โดยออสโมซิส 

• ไอออนและสารบางอยางที่ไมสามารถลำเลียง 
ผานเยื่อหุมเซลลโดยตรงได จำเป็นตองอาศัย
โปรตีนที่อยูบนเยื่อหุมเซลลเป็นตัวพาสารนั้น 
เขาและออกจากเซลล เรียกวา การแพรแบบ 
ฟาซิลิเทต  

• แอกทีฟทรานสปอรต เป็นการลำเลียงสารจาก
บริเวณที่มีความเขมขนต่ำไปยังบริเวณที่มี 
ความเขมขนสูง 

• สารบางอยางที่ไมสามารถแพรผานเยื่อหุมเซลล
หรือลำเลียงผานโปรตีนที่เป็นตัวพาไดจะถูก 
ลำเลียงออกจากเซลล ดวยกระบวนการ 
เอกโซไซโทซิส 

• สารที่มีขนาดใหญจะสามารถลำเลียงเขาสูเซลล
ดวยกระบวนการเอนโดไซโทซสิ ซึง่แบงเปน็ ๓ แบบ

ไดแก พิโนไซโทซิส ฟาโกไซโทซิส และการนำสาร
เขาสูเซลลโดยอาศัยตัวรับ 

๑๖. สังเกตการแบงนิวเคลียสแบบไมโทซิสและ
แบบไมโอซสิจากตวัอยางภายใตกลองจลุทรรศน
พรอมทั้งอธิบายและเปรียบเทียบการแบง
นิวเคลียสแบบไมโทซิส และแบบไมโอซิส 

•การแบงเซลลของสิง่มชีวีติเปน็การเพิม่จำนวนเซลล
ซึ่งเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นตอเนื่องกันเป็น 
วัฏจักร โดยวัฏจักรของเซลล ประกอบดวย 
อินเตอรเฟส การแบงนิวเคลียสแบบไมโทซิสและ
การแบงไซโทพลาซึม 

•การแบงนวิเคลยีสม ี๒ แบบ คอื การแบงนวิเคลยีส
แบบไมโทซิสและการแบงนิวเคลียสแบบไมโอซิส 

• การแบงนิวเคลียสแบบไมโทซิส ประกอบดวย
ระยะโพรเฟส เมทาเฟส แอนาเฟส และเทโลเฟส 
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ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

  • การแบงนิวเคลียสแบบไมโอซิสประกอบดวย
ระยะโพรเฟส I เมทาเฟส I แอนาเฟส I
เทโลเฟส I ระยะโพรเฟส II เมทาเฟส II
แอนาเฟส II และเทโลเฟส II

• การแบงนิวเคลียสแบบไมโทซิสทำใหเซลลรางกาย
เพิ่มจำนวนเพื่อการเจริญเติบโต และซอมแซม
สวนที่สึกหรอหรือถูกทำลายไปได สวนการแบง
นิวเคลียสแบบไมโอซิสมีความสำคัญตอสิ่งมีชีวิต
ในกระบวนการสรางเซลลสืบพันธุ 

• การแบงไซโทพลาซึมในเซลลพืชจะมีการสราง
แผนกั้นเซลลและเซลลสัตวจะมีการคอดเวา 
เขาหากันของเยื่อหุมเซลล 

๑๗. อธิบาย เปรียบเทียบ และสรุปขั้นตอน  
การหายใจระดับเซลลในภาวะที่มีออกซิเจน
เพียงพอ และภาวะที่มีออกซิเจนไมเพียงพอ 

• การหายใจระดับเซลลเป็นการสลายสารอาหาร 
ที่มีพลังงานสูง โดยมีออกซิเจนเป็นตัวรับ
อิเล็กตรอนตัวสุดทาย ประกอบดวย ๓ ขั้นตอน 
คือ ไกลโคลิซิส วัฏจักรเครบส และกระบวนการ
ถายทอดอิเล็กตรอน 

• การหายใจระดับเซลล พลังงานสวนใหญไดจาก
ขั้นตอนการถายทอดอิเล็กตรอน พลังงานนี้ 
จะถูกเก็บไวในพันธะเคมีในโมเลกุลของ ATP 

• ในภาวะที่มีออกซิเจนไมเพียงพอ ทำใหการหายใจ
ของเซลลไมสมบูรณ จึงเกิดไดเฉพาะไกลโคลิซิส 
ผลที่ไดจากการหายใจในสภาวะนี้ในสัตวจะได
กรดแลกติก ในจุลินทรียและพืชอาจได 
กรดแลกติก หรือเอทิลแอลกอฮอล

ม.๕ - -

ม.๖ - -
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สาระชีววิทยา 
 ๒. เขาใจการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การถ่ายทอดยีนบนโครโมโซม สมบัติ  
  และหนาที่ของสารพันธุกรรม การเกิดมิวเทชัน เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ หลักฐาน  
  ขอมลูและแนวคดิเกีย่วกบัววิฒันาการของสิง่มชีวีติ ภาวะสมดลุของฮารด์-ีไวนเ์บริก์   
  การเกดิสปชีสีใ์หม ่ความหลากหลายทางชวีภาพ กำเนดิของสิง่มชีวีติ ความหลากหลาย  
  ของสิ่งมีชีวิต และอนุกรมวิธาน รวมทั้งนำความรูไปใชประโยชน์ 

ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

ม.๔ ๑. สืบคนขอมูล อธิบาย และสรุปผลการทดลอง 
ของเมนเดล  

๒. อธิบาย และสรุปกฎแหงการแยก และ 
กฎแหงการรวมกลุมอยางอิสระ และนำกฎของ 
เมนเดลนี้ ไปอธิบายการถายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมและใชในการคำนวณโอกาสในการ
เกิดฟีโนไทป์และจีโนไทป์แบบตาง ๆ ของรุน  
F

1
 และ F

2

•เมนเดลศกึษาการถายทอดลกัษณะทางพนัธกุรรม
โดยการผสมพันธุถั่วลันเตา จนสรุปเป็นกฎแหง 
การแยกและกฎแหงการรวมกลุมอยางอิสระ 

• กฎแหงการแยกมีใจความวา แอลลีลที่อยูเป็นคู 
จะแยกออกจากกันในระหวางการสรางเซลล
สืบพันธุ โดยเซลลสืบพันธุแตละเซลลจะมีเพียง
แอลลีลใดแอลลีลหนึ่ง 

• กฎแหงการรวมกลุมอยางอิสระมีใจความวา  
หลังจากคูของแอลลีลแยกออกจากกัน แตละ
แอลลีลจะจัดกลุมอยางอิสระกับแอลลีลอื่น ๆ  
ที่แยกออกจากคูเชนกันในการเขาไปอยูในเซลล
สืบพันธุ 

๓. สบืคนขอมลู วเิคราะห อธบิาย และสรปุเกีย่วกบั
การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ที่เป็น 
สวนขยายของพันธุศาสตรเมนเดล  

๔. สบืคนขอมลู วเิคราะห และเปรยีบเทยีบลกัษณะ
ทางพันธุกรรมที่มีการแปรผันไมตอเนื่อง 
และลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการแปรผัน 
ตอเนื่อง 

• การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมบางลักษณะ
ใหอัตราสวนที่แตกตางจากผลการศึกษาของ 
เมนเดล เรียกลักษณะเหลานี้วา ลักษณะ 
ทางพันธุกรรมที่เป็นสวนขยายของพันธุศาสตร
เมนเดล เชน การขมไมสมบูรณ การขมรวมกัน 
มลัตเิปลิแอลลลี ยนีบนโครโมโซมเพศ และพอลยินี

•ลกัษณะพนัธกุรรมบางลกัษณะมคีวามแตกตางกนั
ชัดเจน เชน การมีติ่งหูหรือไมมีติ่งหู ซึ่งเป็น
ลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการแปรผันไมตอเนื่อง 
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ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

  • ลักษณะทางพันธุกรรมบางลักษณะมีความ 
แตกตางกันเล็กนอยและลดหลั่นกันไป เชน  
ความสูงและสีผิวของมนุษยถูกควบคุมโดยยีน
หลายคูซึ่งเป็นลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการ
แปรผันตอเนื่องและสิ่งแวดลอมอาจมีผลตอการ
แสดงลักษณะนั้น 

๕. อธิบายการถายทอดยีนบนโครโมโซม และ 
ยกตัวอยางลักษณะทางพันธุกรรมที่ถูกควบคุม 
ดวยยีนบนออโตโซมและยีนบนโครโมโซมเพศ 

• โครโมโซมภายในเซลลรางกายแบงเป็นออโตโซม
และโครโมโซมเพศ ลักษณะทางพันธุกรรม 
สวนใหญถูกควบคุมดวยยีนบนออโตโซม  
บางลักษณะถูกควบคุมดวยยีนบนโครโมโซมเพศ
ซึ่งสวนมากเป็นยีนบนโครโมโซม X  

• เมื่อมีการสรางเซลลสืบพันธุ ยีนบนโครโมโซม
เดียวกันที่อยูใกลกันมักจะถูกถายทอดไปดวยกัน 
แตการเกิดครอสซิงโอเวอรในการแบงเซลลแบบ
ไมโอซิสอาจทำใหยีนบนโครโมโซมเดียวกันแยก
จากกันได สงผลใหรูปแบบของเซลลสืบพันธุที่ได
แตกตางไปจากกรณีที่ไมเกิดครอสซิงโอเวอร 

๖. สืบคนขอมูล อธิบายสมบัติและหนาที่ของ 
สารพันธุกรรม โครงสรางและองคประกอบ 
ทางเคมีของ DNA และสรุปการจำลอง DNA  

๗. อธิบาย และระบุขั้นตอนในกระบวนการ
สังเคราะหโปรตีนและหนาที่ของ DNA และ 
RNA แตละชนิดในกระบวนการสังเคราะห 
โปรตีน  

๘. สรปุความสมัพนัธระหวางสารพนัธกุรรม แอลลลี

โปรตีน ลักษณะทางพันธุกรรม และเชื่อมโยงกับ
ความรูเรื่องพันธุศาสตรเมนเดล 

• DNA เป็นพอลิเมอรของนิวคลีโอไทด แตละ  
นิวคลีโอไทด ประกอบดวย น้ำตาลดีออกซีไรโบส 
หมูฟอสเฟต และไนโตรจีนัสเบส คือ A T C  
และ G  

• โมเลกุลของ DNA เป็นพอลินิวคลีโอไทด ๒ สาย 
เรียงสลับทิศและบิดเป็นเกลียวเวียนขวา โดยการ
เขาคูกันของสาย DNA เกิดจากการจับคูของ 
เบสคูสม คือ A คูกับ T และ C คูกับ G 

• ยีน คือสาย DNA บางชวงที่ควบคุมลักษณะทาง
พันธุกรรมได โดยยีนกำหนดลำดับกรดอะมิโน
ของโปรตีนซึ่งทำหนาที่เป็นโครงสราง เอนไซม 
และอื่น ๆ มีผลทำใหเซลลและสิ่งมีชีวิตปรากฏ
ลักษณะตาง ๆ ได 

• DNA จำลองตัวเองไดโดยใชสายหนึ่งเป็นแมแบบ
และสรางอีกสายขึ้นมาใหม ซึ่งจะมีโครงสราง 
และลำดับนิวคลีโอไทดเหมือนเดิม 
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ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

  •DNA ควบคมุลกัษณะทางพนัธกุรรมของสิง่มชีวีติได 
โดยการสราง RNA ๓ ประเภท คือ mRNA tRNA 
และ rRNA ซึ่งรวมกันทำหนาที่ในกระบวนการ
สังเคราะหโปรตีน 

• RNA เป็นพอลิเมอรของนิวคลีโอไทดสายเดี่ยว  
แตละนิวคลีโอไทดประกอบดวย น้ำตาลไรโบส  
หมูฟอสเฟต และไนโตรจนีสัเบส คอื A U C และ G 

๙. สืบคนขอมูล และอธิบายการเกิดมิวเทชัน 
ระดับยีนและระดับโครโมโซม สาเหตุการเกิด 
มิวเทชัน รวมทั้งยกตัวอยางโรคและกลุมอาการ
ที่เป็นผลของการเกิดมิวเทชัน 

• มิวเทชันเป็นการเปลี่ยนแปลงของลำดับหรือ
จำนวนนิวคลีโอไทดใน DNA ซึ่งอาจนำไปสู  
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางและการทำงานของ
โปรตีน ซึ่งถาการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเกิด 
ในเซลลสืบพันธุ จะสามารถถายทอดไปยัง 
รุนตอ ๆ ไปได และทำใหเกิดความแปรผันทาง
พันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต การเกิดมิวเทชันมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยตาง ๆ เชน รังสี และสารเคมี 

• การขาดหายไปหรือเพิ่มขึ้นของนิวคลีโอไทด 
และการแทนทีคู่เบส เปน็การเกดิมวิเทชนัระดบัยนี

เชน โรคโลหิตจางชนิดซิกเคิลเซลล เป็นผลมาจาก 
การแทนที่คูเบส 

• การเปลี่ยนแปลงโครงสรางของโครโมโซม เชน 
หายไปหรือเพิ่มขึ้นบางสวน และการเปลี่ยนแปลง
จำนวนโครโมโซม เชน การลดลงหรือเพิ่มขึ้น 
ของโครโมโซมบางแทงหรือทั้งชุด เป็นสาเหตุ 
ของการเกิดมิวเทชันระดับโครโมโซม เชน กลุม
อาการคริดูชาตและกลุมอาการดาวน กลุมอาการ
เทอรเนอรและกลุมอาการไคลนเฟลเตอร 

๑๐. อธบิายหลกัการสรางสิง่มชีวีติดดัแปรพนัธกุรรม
โดยใชดีเอ็นเอรีคอมบิแนนท  

๑๑. สืบคนขอมูล ยกตัวอยาง และอภิปรายการนำ
เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอไปประยุกตใชทั้งในดาน
สิ่งแวดลอม นิติวิทยาศาสตร การแพทย 
การเกษตรและอุตสาหกรรม และขอควรคำนึง
ถึงดานชีวจริยธรรม 

• การใชเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ ในการสรางดีเอ็นเอ
รีคอมบิแนนท สามารถนำไปใชในการสราง 
สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม โดยนำยีนที่ตองการ
มาตัดตอใสในสิ่งมีชีวิต ทำใหสิ่งมีชีวิตนั้นมีสมบัติ
ตามตองการ  

• เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ สามารถนำไปประยุกต 
ใชในดานตาง ๆ เชน สิ่งแวดลอม นิติวิทยาศาสตร 
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    การแพทย การเกษตร และอุตสาหกรรม โดยการ
ใชเทคโนโลยทีางดเีอน็เอตองคำนงึถงึความปลอดภยั
ทางชีวภาพ ชีวจริยธรรม และผลกระทบตอสังคม 

๑๒. สืบคนขอมูล และอธิบายเกี่ยวกับหลักฐาน 
ที่สนับสนุนและขอมูลที่ใชอธิบายการเกิด
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 

• หลักฐานที่ทำใหเชื่อวาสิ่งมีชีวิตมีวิวัฒนาการ เชน 
ซากดึกดำบรรพ กายวิภาคเปรียบเทียบ  
วิทยาเอ็มบริโอ การแพรกระจายของสิ่งมีชีวิตทาง
ภูมิศาสตร การศึกษาทางชีวภูมิศาสตร และ 
ดานชีววิทยาระดับโมเลกุล  

• มนุษยมีการสืบสายวิวัฒนาการมาเป็นเวลานาน 
โดยมีหลักฐานที่สนับสนุนจากซากดึกดำบรรพ
ของบรรพบุรุษมนุษยที่คนพบ และจากการ 
เปรียบเทียบลำดับเบสบน DNA ระหวางมนุษย
กับไพรเมตอื่นๆ 

๑๓. อธิบาย และเปรียบเทียบแนวคิดเกี่ยวกับ
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตของฌอง ลามารก 
และทฤษฎีเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
ของชาลส ดารวิน 

• ฌอง ลามารก ไดเสนอแนวคิดเพื่ออธิบายเกี่ยวกับ
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตวา สิ่งมีชีวิตมีการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางใหเขากับสภาพแวดลอม 
โดยอาศัยกฎการใชและไมใช และกฎแหงการ
ถายทอดลักษณะที่เกิดขึ้นมาใหม 

• ชาลส ดารวิน เสนอทฤษฎีเกี่ยวกับวิวัฒนาการ 
ของสิง่มชีวีติวา เกดิจากการคดัเลอืกโดยธรรมชาติ 
โดยสิ่งมีชีวิตมีแนวโนมที่จะใหกำเนิดลูกที่มี
ลักษณะแตกตางกันจำนวนมาก แตมีเพียง 
จำนวนหนึ่งที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอม 
สามารถมีชีวิตรอด และถายทอดลักษณะ 
ที่เหมาะสมไปยังรุนตอไปได 

๑๔. ระบุสาระสำคัญ และอธิบายเงื่อนไขของภาวะ
สมดุลของฮารดี-ไวนเบิรก ปัจจัยที่ทำใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล  
ในประชากร พรอมทั้งคำนวณหาความถี่ 
ของแอลลีลและจีโนไทป์ของประชากร 
โดยใชหลักของฮารดี-ไวนเบิรก 

•เมือ่ประชากรอยูในภาวะสมดลุของฮารด-ีไวนเบริก

โดยประชากรมีขนาดใหญ ไมมีการถายเทยีน
ระหวางประชากร ไมเกดิมวิเทชนั สมาชกิทกุตวั 
มโีอกาสผสมพนัธุไดเทากนั และไมเกดิการคดัเลอืก
โดยธรรมชาติ จะทำใหความถี่ของแอลลีลของ
ลักษณะนั้นไมเปลี่ยนแปลงไมวาจะผานไปกี่รุน
ก็ตาม เป็นผลใหลักษณะนั้นไมเกิดวิวัฒนาการ 

• การเปลี่ยนแปลงความถี่ของยีนหรือแอลลีล  
ในประชากร เกิดจากปัจจัยหลายประการ นำไปสู 
การเกิดวิวัฒนาการ 
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 ๑๕. สืบคนขอมูล อภิปราย และอธิบาย
กระบวนการเกิดสปีชีสใหมของสิ่งมีชีวิต 

• สปีชีสใหมจะเกิดขึ้นไดเมื่อไมมีการถายเท 
เคลื่อนยายยีนระหวางประชากรหนึ่งกับอีก
ประชากรหนึ่ง ในรุนบรรพบุรุษ ทำใหประชากร
ทั้งสอง มีโครงสรางทางพันธุกรรมที่แตกตางกัน
และวิวัฒนาการเกิดเป็นสปีชีสใหม 

•ปจัจยัทีท่ำใหเกดิสปชีสีใหมอาจเกดิได ๒ แนวทาง
คือ การเกิดสปีชีสใหมจากการแบงแยกทาง
ภูมิศาสตรและการเกิดสปีชีสใหมในเขตภูมิศาสตร
เดียวกัน 

ม.๕ - -

ม.๖ ๑. อภิปรายความสำคัญของความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และความเชื่อมโยงระหวาง  
ความหลากหลายทางพนัธกุรรม ความหลากหลาย
ของสปชีสี และความหลากหลายของระบบนเิวศ 

• ความหลากหลายทางชีวภาพ ประกอบดวย  
ความหลากหลายทางพนัธกุรรม ความหลากหลาย
ของสปีชีส และความหลากหลายของระบบนิเวศ 

• การแปรผันทางพันธุกรรมทำใหเกิดความ 
หลากหลายทางพันธุกรรม ซึ่งสิ่งมีชีวิตใดที่มี
ความหลากหลายทางพันธุกรรมมากยอมทำให 
มีโอกาสอยูรอดเพิ่มขึ้นและสืบทอดลูกหลาน 
ตอไปได 

• สิ่งมีชีวิตที่ดำรงชีวิตอยูในสิ่งแวดลอมตาง ๆ  
ไดผานกระบวนการคัดเลือกโดยธรรมชาติ 
หรือโดยมนุษยมาเป็นระยะเวลายาวนาน 
หลายชั่วรุนซึ่งอาจเกิดเป็นสปีชีสใหม สงผลให
เกิดความหลากหลายของสปีชีส 

•แหลงทีอ่ยูอาศยัแตละแหลงทีส่ิง่มชีวีติอาศยัอยูนัน้
จะมีองคประกอบของปัจจัยทางกายภาพ 
และปัจจัยทางชีวภาพที่แตกตางกัน ทำใหเกิด
ความหลากหลายของระบบนิเวศ 

๒. อธิบายการเกิดเซลลเริ่มแรกของสิ่งมีชีวิต 
และวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเซลลเดียว 

• จุดเริ่มตนของวิวัฒนาการของเซลลเกิดจาก 
โมเลกุลของสารอินทรีย โดยเซลลรูปแบบแรก 
ที่เกิดขึ้นคือ เซลลโพรคาริโอต และมีวิวัฒนาการ
ขึ้นมาเป็นเซลลยูคาริโอต และจากสิ่งมีชีวิต 
เซลลเดียว เป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลลที่มีโครงสราง
แบบงาย ๆ จนกลายมาเป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล 
ที่มีโครงสรางซับซอนมากขึ้นตามลำดับ 
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 ๓. อธิบายลักษณะสำคัญ และยกตัวอยางสิ่งมีชีวิต
กลุมแบคทีเรีย สิ่งมีชีวิตกลุมโพรทิสต สิ่งมีชีวิต
กลุมพืช สิ่งมีชีวิตกลุมฟังไจ และสิ่งมีชีวิต 
กลุมสัตว 

• แบคทีเรียเป็นสิ่งมีชีวิตพวกโพรคาริโอต ผนังเซลล
มีเพปทิโดไกลแคนเป็นองคประกอบสำคัญ 
แบคทีเรียทั่วไปสรางอาหารเองไมได ดำรงชีวิต
แบบผูสลายสารอินทรียหรือแบบปรสิต  
แตแบคทีเรียบางกลุม เชน ไซยาโนแบคทีเรีย
สรางอาหารเองไดจากกระบวนการสังเคราะห
ดวยแสง  

• โพรทิสตเป็นสิ่งมีชีวิตพวกยูคาริโอต มีลักษณะ
หลากหลาย ทั้งที่เป็นสิ่งมีชีวิตเซลลเดียวหรือ 
สิ่งมีชีวิตหลายเซลลที่ยังไมพัฒนาไปเป็นเนื้อเยื่อ 
อาจมหีรอืไมมผีนงัเซลลเปน็สวนประกอบของเซลล

•พชืเปน็สิง่มชีวีติหลายเซลลพวกยคูารโิอต มผีนงัเซลล
ซึ่งมีเซลลูโลสเป็นองคประกอบ มีวัฏจักรชีวิต
แบบสลับ และมีระยะเอ็มบริโอในการสืบพันธุ
แบบอาศัยเพศ พืชสรางอาหารเองไดจาก
กระบวนการสังเคราะหดวยแสง 

• ฟังไจเป็นสิ่งมีชีวิตพวกยูคาริโอต มีทั้งสิ่งมีชีวิต
เซลลเดียวและหลายเซลล เซลลของฟังไจยังไม
พัฒนาไปเป็นเนื้อเยื่อ ผนังเซลลมีไคทินเป็น 
องคประกอบสำคญั ฟงัไจสรางอาหารเองไมไดและ
ดำรงชีวิตแบบผูสลายสารอินทรียหรือแบบปรสิต 

• สัตวเป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลลพวกยูคาริโอต  
ไมสามารถสรางอาหารเองไดตองไดรับอาหาร 
จากสิ่งมีชีวิตอื่น สวนใหญมีระบบยอยอาหาร 
บางชนิดอาจเป็นปรสิต สัตวมีระยะเอ็มบริโอ  
ในการสืบพันธุแบบอาศัยเพศ 

• สัตวอาจแบงเป็นกลุมยอยโดยพิจารณาลักษณะ
ตาง ๆ คือ เนื้อเยื่อสมมาตร การเปลี่ยนแปลงของ 
บลาสโทพอร การเจริญในระยะตัวออน ทำให 
อาจแบงสัตวเป็นกลุมยอย เชน กลุมฟองน้ำ  
กลุมไฮดรา กลุมหนอนตัวแบน กลุมหอยและ
หมึก กลุมไสเดือนดิน กลุมหนอนตัวกลม  
กลุมสัตวที่มีขาเป็นปลอง กลุมดาวทะเลและ 
ปลิงทะเล และกลุมสัตวที่มีโนโทคอรด 
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 ๔. อธิบาย และยกตัวอยางการจำแนกสิ่งมีชีวิต 
จากหมวดหมูใหญจนถงึหมวดหมูยอย และวธิกีาร
เขียนชื่อวิทยาศาสตรในลำดับขั้นสปีชีส  

๕. สรางไดโคโทมัสคียในการระบุสิ่งมีชีวิตหรือ
ตัวอยางที่กำหนดออกเป็นหมวดหมู 

• การจำแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นหมวดหมูเป็นลำดับ
ขั้นตาง ๆ เริ่มจากหมวดหมูใหญแลวแบงเป็น
หมวดหมูยอย มดีงันี ้คงิดอม ไฟลมั คลาส ออรเดอร 
แฟมิลี จีนัส และสปีชีส 

• ชื่อวิทยาศาสตรของสิ่งมีชีวิตในลำดับขั้น สปีชีส  
ที่ตั้งขึ้นตามระบบทวินามเพื่อใชในการระบุถึง 
สิง่มชีวีติแตละชนดิใหมคีวามเขาใจถกูตองตรงกนั
ประกอบดวย ๒ สวน โดยสวนแรกเป็น ชื่อสกุล 
สวนหลังเป็นคำที่ระบุลักษณะพิเศษของสิ่งมีชีวิต 
ชนิดนั้น หรือเป็นคำที่มีความหมายเฉพาะ โดยทั้ง 
๒ สวนนี้ตองเป็นภาษาละติน 

• ไดโคโทมัสคียเป็นเครื่องมือที่ใชเพื่อระบุหมวดหมู
ของสิ่งมีชีวิตลำดบัขัน้ตาง ๆ โดยมหีลกัเกณฑ 
ในการนำลกัษณะที่ตางกันของสิ่งมีชีวิต 
มาพิจารณาเป็นคู 

• วิทเทเกอร เสนอแนวความคิดที่วาสิ่งมีชีวิตพวก 
ยูคาริโอตมีวิวัฒนาการมาจากสิ่งมีชีวิตพวก 
โพรคาริโอต และจำแนกสิ่งมีชีวิตเป็น ๕ คิงดอม 
ประกอบดวย มอเนอรา โพรทิสตา พืช ฟังไจ 
และสัตว 

• โวสซ และคณะ จำแนกสิ่งมีชีวิตเป็น ๓ โดเมน 
ประกอบดวย แบคทีเรีย อารเคีย และยูคารีอา 
โดยแนวความคดิการจำแนกสิง่มชีวีติแตละโดเมน
เปน็กลุมยอยจะใชหลกัทีว่า สิง่มชีวีติในกลุมเดยีวกนั

มีสายวิวัฒนาการมาจากบรรพบุรุษรวมกัน 
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สาระชีววิทยา 
 ๓. เขาใจสว่นประกอบของพชื การแลกเปลีย่นแกส๊และคายนำ้ของพชื การลำเลยีงของพชื   
  การสังเคราะห์ดวยแสง การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต และการ  
  ตอบสนองของพืช รวมทั้งนำความรูไปใชประโยชน์ 

ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

ม.๔ - -

ม.๕ ๑. อธิบายเกี่ยวกับชนิดและลักษณะของเนื้อเยื่อพืช 
และเขียนแผนผังเพื่อสรุปชนิดของเนื้อเยื่อพืช 

•เนือ้เยือ่พชืแบงเปน็ ๒ กลุมใหญ คอื เนือ้เยือ่เจรญิ
และเนื้อเยื่อถาวร 

• เนื้อเยื่อเจริญแบงเป็นเนื้อเยื่อเจริญสวนปลาย 
เนื้อเยื่อเจริญเหนือขอ และเนื้อเยื่อเจริญดานขาง 

• เนื้อเยื่อถาวรเปลี่ยนแปลงมาจากเนื้อเยื่อเจริญ 
เนื้อเยื่อถาวรอาจแบงไดเป็น ๓ ระบบ คือ ระบบ
เนื้อเยื่อผิว ระบบเนื้อเยื่อพื้น และระบบเนื้อเยื่อ 
ทอลำเลียง ซึ่งทำหนาที่ตางกัน 

๒. สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสราง
ภายในของรากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและรากพืช  
ใบเลี้ยงคูจากการตัดตามขวาง 

• ราก คือ สวนแกนของพืชที่โดยทั่วไปเจริญอยู 
ใตระดับผิวดิน ทำหนาที่ยึดหรือค้ำจุนใหพืช 
เจริญเติบโตอยูกับที่ได และยังมีหนาที่สำคัญใน
การดูดน้ำและธาตุอาหารในดิน เพื่อสงไปยังสวน
ตาง ๆ ของพืช 

• โครงสรางภายในของปลายรากที่ตัดตามยาว
ประกอบดวย เนือ้เยือ่เจรญิ แบงเปน็บรเิวณตาง ๆ

คือ บริเวณหมวกราก บริเวณเซลลกำลังแบงตัว 
บริเวณเซลลขยายตัวตามยาว และบริเวณที่เซลล
มีการเปลี่ยนแปลงไปทำหนาที่เฉพาะและเจริญ
เติบโตเต็มที่ 

• โครงสรางภายในของรากระยะการเติบโตปฐมภูมิ 
เมื่อตัดตามขวางจะเห็นโครงสรางแบงเป็น ๓ ชั้น 
เรียงจากดานนอกเขาไป คือ ชั้นเอพิเดอรมิส  
ชั้นคอรเทกซ และชั้นสตีล ในชั้นสตีลจะพบ 
มัดทอลำเลียงที่มีลักษณะแตกตางกันใน 
พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู 
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ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

  • โครงสรางภายในของรากระยะการเติบโตทุติยภูมิ 
ชั้นเอพิเดอรมิสจะถูกแทนที่ดวยชั้นเพริเดิรม ซึ่งมี
คอรกเป็นเนื้อเยื่อสำคัญ ชั้นคอรเทกซอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดเซลลที่ทำใหมีความแข็งแรง 
เพิ่มขึ้น หรือเกิดเซลลที่สะสมอาหารเพิ่มขึ้น  
สวนลักษณะมัดทอลำเลียงจะเปลี่ยนไป เนื่องจาก
มีการสรางเนื้อเยื่อลำเลียงเพิ่มขึ้น 

๓. สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสราง
ภายในของลำตนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและลำตนพืช
ใบเลี้ยงคูจากการตัดตามขวาง 

• ลำตน คือ สวนแกนของพืชที่โดยทั่วไปเจริญ 
อยูเหนือระดับผิวดินถัดขึ้นมาจากราก ทำหนาที่
สรางใบและชูใบ ลำเลียงน้ำ ธาตุอาหาร และ
อาหารที่พืชสรางขึ้นสงไปยังสวนตาง ๆ  

•โครงสรางภายในของลำตนระยะการเตบิโตปฐมภมู ิ
เมื่อตัดตามขวางจะเห็นโครงสรางแบงเป็น ๓ ชั้น 
เรียงจากดานนอกเขาไป คือ ชั้นเอพิเดอรมิส  
ชั้นคอรเทกซ และชั้นสตีล ซึ่งชั้นสตีลจะพบมัด
ทอลำเลียงที่มีลักษณะแตกตางกันในพืช 
ใบเลี้ยงเดี่ยว และพืชใบเลี้ยงคู 

• ลำตนในระยะการเติบโตทุติยภูมิ จะมีเสนรอบวง
เพิม่ขึน้ และมโีครงสรางแตกตางจากเดมิ เนือ่งจาก
มีการสรางเนื้อเยื่อเพริเดิรม และเนื้อเยื่อ 
ทอลำเลียงทุติยภูมิเพิ่มขึ้น 

๔. สังเกต และอธิบายโครงสรางภายในของใบพืช
จากการตัดตามขวาง  

• ใบมีหนาที่สังเคราะหดวยแสง แลกเปลี่ยนแก๊ส
และคายน้ำ ใบของพืชดอกประกอบดวย กานใบ 
แผนใบ เสนกลางใบ และเสนใบ พืชบางชนิดอาจ
ไมมีกานใบ ที่โคนกานใบอาจพบหรือไมพบหูใบ 

•โครงสรางภายในของใบตดัตามขวาง ประกอบดวย
เนื้อเยื่อ ๓ กลุม ไดแก เอพิเดอรมิส มีโซฟิลล 
และเนื้อเยื่อทอลำเลียง 

๕. สืบคนขอมูล สังเกต และอธิบายการแลกเปลี่ยน
แก๊สและการคายน้ำของพืช 

• พืชมีการแลกเปลี่ยนแก๊สและการคายน้ำผานทาง
ปากใบเป็นสวนใหญ ปากใบพบไดที่ใบและ 
ลำตนออน เมื่อความชื้นสัมพัทธในอากาศ
ภายนอกต่ำกวาความชื้นสัมพัทธภายในใบพืช 
ทำใหน้ำภายในใบพืชระเหยเป็นไอออกมาทาง 
รูปากใบ เรียกวา การคายน้ำ 
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ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

  • ความชื้นในอากาศ ลม อุณหภูมิ สภาพน้ำในดิน 
ความเขมของแสง เป็นปัจจัยที่มีผลตอการคายน้ำ
ของพืช 

๖. สืบคนขอมูล และอธิบายกลไกการลำเลียงน้ำ
และธาตุอาหารของพืช  

๗. สืบคนขอมูล อธิบายความสำคัญของธาตุอาหาร 
และยกตัวอยางธาตุอาหารที่สำคัญที่มีผลตอ 
การเจริญเติบโตของพืช 

• พืชดูดน้ำและธาตุอาหารตาง ๆ จากดิน โดยเซลล
ขนรากแลวลำเลียงผานชั้นคอรเทกซเขาสู 
เนือ้เยือ่ลำเลยีงนำ้ในชัน้สตลี ซึง่เปน็การดดูนำ้จากดนิ 
สูเนื้อเยื่อลำเลียงน้ำในแนวระนาบ และลำเลียง
ไปยังสวนตาง ๆ ของพืชในแนวดิ่ง 

• ในสภาวะปกติการลำเลียงน้ำจากรากสูยอด 
ของพืชอาศัยแรงดึงจากการคายน้ำ รวมกับ 
แรงโคฮีชัน แรงแอดฮีชัน 

• ในภาวะที่บรรยากาศมีความชื้นสัมพัทธสูงมาก 
จนไมสามารถเกิดการคายน้ำไดตามปกติ น้ำที่
เขาไปในเซลลรากจะทำใหเกิดแรงดันเรียกวา  
แรงดันราก ทำใหเกิดปรากฏการณกัตเตชัน 

• พืชแตละชนิดตองการปริมาณและชนิดของ 
ธาตุอาหารแตกตางกัน สามารถนำความรู 
เกีย่วกบัสมบตัขิองธาตอุาหารชนดิตาง ๆ ทีม่ผีลตอ
การเจริญเติบโตของพืชในสารละลายธาตุอาหาร 
เพื่อใหพืชเจริญเติบโตไดตามที่ตองการ 

๘. อธิบายกลไกการลำเลียงอาหารในพืช • อาหารที่ไดจากกระบวนการสังเคราะหดวยแสง
จากแหลงสราง จะถูกเปลี่ยนแปลงเป็นซูโครส 
และลำเลียงผานทางทอโฟลเอ็ม โดยอาศัยกลไก 
การลำเลียงอาหารในพืชซึ่งเกี่ยวของกับแรงดันน้ำ 
ไปยังแหลงรับ 

๙. สืบคนขอมูล และสรุปการศึกษาที่ไดจากการ
ทดลองของนักวิทยาศาสตรในอดีตเกี่ยวกับ
กระบวนการสังเคราะหดวยแสง 

• การศึกษาคนควาของนักวิทยาศาสตรในอดีต
ทำใหไดความรูเกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห
ดวยแสงมาเป็นลำดับขั้นจนไดขอสรุปวา 
คารบอนไดออกไซด และน้ำ เป็นวัตถุดิบที่พืชใช 
ในกระบวนการสังเคราะหดวยแสง และผลผลิต 
ที่ได คือ น้ำตาล ออกซิเจน 
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ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

 ๑๐. อธิบายขั้นตอนที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
สังเคราะหดวยแสงของพืช C

3

• กระบวนการสังเคราะหดวยแสงมี ๒ ขั้นตอน คือ 
ปฏิกิริยาแสง และการตรึงคารบอนไดออกไซด 

• ปฏิกิริยาแสงเป็นปฏิกิริยาที่เปลี่ยนพลังงานแสง
เป็นพลังงานเคมี โดยแสงออกซิไดสโมเลกุลสารสี
ที่ไทลาคอยดของคลอโรพลาสต ทำใหเกิดการ
ถายทอดอิเล็กตรอน ไดผลิตภัณฑเป็น ATP และ 
NADPH+ H+ ในสโตรมาของคลอโรพลาสต 

•การตรงึคารบอนไดออกไซด เกดิในสโตรมา โดยใช 
RuBP และเอนไซมรูบิสโก ไดสารที่ประกอบดวย
คารบอน ๓ อะตอม คือ PGA โดยใช ATP และ 
NADPH ที่ไดจากปฏิกิริยาแสงไปรีดิวซ
สารประกอบคารบอน ๓ อะตอม ไดเป็นน้ำตาล 
ที่มีคารบอน ๓ อะตอม คือ PGAL ซึ่งสวนหนึ่ง 
จะถูกนำไปสราง RuBP กลับคืนเป็นวัฏจักร  
โดยพืช C

3
 จะมีการตรึงคารบอนไดออกไซดดวย

วัฏจักรคัลวินเพียงอยางเดียว 
๑๑. เปรียบเทียบกลไกการตรึงคารบอนไดออกไซด

ในพืช C
3
 พืช C

4
 และ พืช CAM 

• พืช C
4
 ตรึงคารบอนอนินทรีย ๒ ครั้ง ครั้งแรก 

เกิดขึ้นที่เซลลมีโซฟิลล โดย PEP และเอนไซม 
เพบคารบอกซิเลส ไดสารประกอบที่มีคารบอน  
๔ อะตอม คือ OAA ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลง 
ทางเคมีไดสารประกอบที่มีคารบอน ๔ อะตอม 
คือ กรดมาลิก ซึ่งจะถูกลำเลียงไปจนถึงเซลล 
บันเดิลชีทและปลอยคารบอนไดออกไซด 
ในคลอโรพลาสตเพื่อใชในวัฏจักรคัลวินตอไป 

• พืช CAM มีกลไกในการตรึงคารบอนไดออกไซด
คลายพืช C

4
 แตมีการตรึงคารบอนอนินทรีย 

ทั้ง ๒ ครั้งในเซลลเดียวกัน โดยเซลลมีการตรึง
คารบอนอนินทรียครั้งแรกในเวลากลางคืน 
และปลอยออกมาในเวลากลางวันเพื่อใชใน
วัฏจักรคัลวินตอไป 

๑๒. สบืคนขอมลู อภปิราย และสรปุปจัจยัความเขม
ของแสง ความเขมขนของคารบอนไดออกไซด 
และอุณหภูมิ ที่มีผลตอการสังเคราะหดวยแสง
ของพืช 

• ปัจจัยที่มีผลตอการสังเคราะหดวยแสง เชน  
ความเขมของแสง ความเขมขนของ
คารบอนไดออกไซด อุณหภูมิ ปริมาณน้ำในดิน 
ธาตุอาหาร อายุใบ 
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ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

 ๑๓. อธิบายวัฏจักรชีวิตแบบสลับของพืชดอก • พืชดอกมีวัฏจักรชีวิตแบบสลับ ประกอบดวย 
ระยะที่สรางสปอร เรียก ระยะสปอโรไฟต (2n) 
และระยะที่สรางเซลลสืบพันธุ เรียก  
ระยะแกมีโทไฟต (n) 

• สวนประกอบของดอกที่เกี่ยวของกับการสืบพันธุ
โดยตรงคือชั้นเกสรเพศผูและชั้นเกสรเพศเมีย  
ซึ่งจำนวนรังไขเกี่ยวของกับการเจริญเป็นผล 
ชนิดตาง ๆ 

๑๔. อธิบาย และเปรียบเทียบกระบวนการสราง
เซลลสืบพันธุเพศผูและเพศเมียของพืชดอก 
และอธิบายการปฏิสนธิของพืชดอก 

• พืชดอกสรางไมโครสปอรและเมกะสปอร ซึ่งอาจ
สรางในดอกเดียวกันหรือตางดอกหรือตางตนกัน 

• การสรางไมโครสปอรของพืชดอกเกิดขึ้นโดย
ไมโครสปอรมาเทอรเซลลแบงเซลลแบบ 
ไมโอซิสไดไมโครสปอร โดยไมโครสปอรนี้ 
แบงเซลลแบบไมโทซิสได ๒ เซลล คือ ทิวบเซลล
และเจเนอเรทิฟเซลล เมื่อมีการถายเรณูไปตกบน
ยอดเกสรเพศเมีย ทิวบเซลลจะงอกหลอดเรณู 
และเจเนอเรทิฟเซลลแบงไมโทซิสไดเซลลสืบพันธุ 
เพศผู ๒ เซลล 

• การสรางเมกะสปอรเกิดขึ้นภายในออวุลในรังไข 
โดยเซลลที่เรียกวา เมกะสปอรมาเทอรเซลล  
แบงไมโอซิสไดเมกะสปอร ซึ่งในพืชสวนใหญ 
จะเจริญพัฒนาตอไปไดเพียง ๑ เซลล ที่เหลืออีก 
๓ เซลลจะฝ่อ เมกะสปอรจะแบงไมโทซิส ๓ ครั้ง 
ได ๘ นิวเคลียส ที่ประกอบดวย ๗ เซลลโดยมี  
๑ เซลล ที่ทำหนาที่เป็นเซลลสืบพันธุ เรียก  
เซลลไข สวนอีก ๑ เซลลมี ๒ นิวเคลียส เรียก  
โพลารนิวคลีไอ 

• การปฏิสนธิของพืชดอกเป็นการปฏิสนธิคู โดย  
คูหนึ่งเป็นการรวมกันของสเปิรมเซลลหนึ่ง  
กับเซลลไขไดเป็นไซโกต ซึ่งจะเจริญและพัฒนา 
ไปเป็นเอ็มบริโอ และอีกคูหนึ่งเป็นการรวมกัน
ของสเปิรมอีกเซลลหนึ่งกับโพลารนิวคลีไอ  
ไดเปน็เอนโดสเปริมนวิเคลยีส ซึง่จะเจรญิและพฒันา
ตอไปเป็นเอนโดสเปิรม 
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 ๑๕. อธบิายการเกดิเมลด็และการเกดิผลของพชืดอก

โครงสรางของเมล็ดและผล และยกตัวอยาง
การใชประโยชนจากโครงสรางตาง ๆ ของเมลด็
และผล 

• ภายหลังการปฏิสนธิ ออวุลจะมีการเจริญ 
และพัฒนาไปเป็นเมล็ด และรังไขจะมีการเจริญ
และพัฒนาไปเป็นผล  

• โครงสรางของเมล็ดประกอบดวย เปลือกเมล็ด 
เอ็มบริโอ และเอนโดสเปิรม โครงสรางของผล
ประกอบดวย ผนังผล และเมล็ด ซึ่งแตละสวน
ของโครงสรางจะมีประโยชนตอพืชเองและตอ 
สิ่งมีชีวิตอื่น 

๑๖. ทดลอง และอธิบายเกี่ยวกับปัจจัยตาง ๆ ที่มี
ผลตอการงอกของเมลด็ สภาพพกัตวัของเมลด็

และบอกแนวทางในการแกสภาพพักตัว 
ของเมล็ด 

• เมล็ดที่เจริญเต็มที่จะมีการงอกโดยมีปัจจัยตาง ๆ 
ที่มีผลตอการงอกของเมล็ด เชน น้ำหรือความชื้น 
ออกซิเจน อุณหภูมิ และแสง เมล็ดบางชนิด
สามารถงอกไดทนัท ีแตเมลด็บางชนดิไมสามารถ
งอกไดทันทีเพราะอยูในสภาพพักตัว 

• เมล็ดบางชนิดมีสภาพพักตัวเนื่องจากมีปัจจัย 
บางประการที่มีผลยับยั้งการงอกของเมล็ด  
ซึ่งสภาพพักตัวของเมล็ดสามารถแกไขไดหลายวิธี
ตามปัจจัยที่ยับยั้ง 

๑๗. สืบคนขอมูล อธิบายบทบาทและหนาที่ของ
ออกซิน ไซโทไคนิน จิบเบอเรลลิน เอทิลีน 
และกรดแอบไซซิก และอภิปรายเกี่ยวกับ
การนำไปใชประโยชนทางการเกษตร  

๑๘. สืบคนขอมูล ทดลอง และอภิปรายเกี่ยวกับ 
สิ่งเราภายนอกที่มีผลตอการเจริญเติบโต 
ของพืช 

• พืชสรางสารควบคุมการเจริญเติบโตหลายชนิด  
ที่สวนตาง ๆ ซึ่งสารนี้เป็นสิ่งเราภายในที่มีผล 
ตอการเจรญิเตบิโตของพชื เชน ออกซนิ ไซโทไคนนิ

จิบเบอเรลลิน เอทิลีน และกรดแอบไซซิก 
• แสงสวาง แรงโนมถวงของโลก สารเคมี และน้ำ 

เป็นสิ่งเราภายนอกที่มีผลตอการเจริญเติบโต 
ของพืช 

• ความรูเกี่ยวกับการตอบสนองตอสิ่งเราภายใน
และสิ่งเราภายนอกที่มีผลตอการเจริญเติบโต 
ของพืช สามารถนำมาประยุกตใชควบคุม 
การเจริญเติบโตของพืช เพิ่มผลผลิต และยืดอายุ
ผลผลิตได 

ม.๖ - -
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สาระชีววิทยา 
 ๔. เขาใจการย่อยอาหารของสัตว์และมนุษย ์ การหายใจและการแลกเปลี่ยนแก๊ส   
  การลำเลยีงสารและการหมนุเวยีนเลอืด ภมูคิุมกนัของรา่งกาย การขบัถา่ย การรับรู  
  และการตอบสนอง การเคลื่อนที่ การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต ฮอร์โมนกับ  
  การรักษาดุลยภาพ และพฤติกรรมของสัตว์ รวมทั้งนำความรูไปใชประโยชน์ 

ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

ม.๔ - -

ม.๕ ๑. สบืคนขอมลู อธบิาย และเปรยีบเทยีบโครงสราง
และกระบวนการยอยอาหารของสัตวที่ไมมี 
ทางเดินอาหาร สัตวที่มีทางเดินอาหาร 
แบบไมสมบูรณ และสัตวที่มีทางเดินอาหาร 
แบบสมบูรณ 

๒. สังเกต อธิบาย การกินอาหารของไฮดรา  
และพลานาเรีย 

• รา มีการปลอยเอนไซมออกมายอยอาหาร 
นอกเซลล สวนอะมีบาและพารามีเซียมมีการยอย
อาหารภายในฟูดแวคิวโอลโดยเอนไซมใน 
ไลโซโซม 

• ฟองน้ำ ไมมีทางเดินอาหารแตจะมีเซลลพิเศษ  
ทำหนาทีจ่บัอาหารเขาสูเซลลแลวยอยภายในเซลล
โดยเอนไซมในไลโซโซม 

• ไฮดราและพลานาเรีย มีทางเดินอาหาร 
แบบไมสมบูรณ จะกินอาหารและขับกากอาหาร 
ออกทางเดียวกัน 

• ไสเดอืนดนิ แมลง สตัวไมมกีระดกูสนัหลงัสวนใหญ
และสัตวมีกระดูกสันหลังจะมีทางเดินอาหาร 
แบบสมบูรณ 

๓. อธิบายเกี่ยวกับโครงสราง หนาที่ และ
กระบวนการยอยอาหาร และการดูดซึม 
สารอาหารภายในระบบยอยอาหารของมนุษย 

• การยอยอาหารของมนุษยประกอบดวย การยอย
เชิงกลโดยการบดอาหารใหมีขนาดเล็กลง และ 
การยอยทางเคมีโดยอาศัยเอนไซมในทางเดิน
อาหาร ทำใหโมเลกุลของอาหารมีขนาดเล็ก 
จนเซลลสามารถดูดซึมและนำไปใชได 

• การยอยอาหารของมนุษยเกิดขึ้นที่ชองปาก 
กระเพาะอาหาร และลำไสเล็ก 

• สารอาหารที่ยอยแลว วิตามินบางชนิด และ 
ธาตอุาหารจะถกูดดูซมึทีว่ลิลสัเขาสูหลอดเลอืดฝอย
แลวผานตับกอนเขาสูหัวใจ สวนสารอาหาร 
ประเภทลิพิดและวิตามินที่ละลายในไขมัน 
จะถูกดูดซึมเขาสูหลอดน้ำเหลืองฝอย 
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  • อาหารที่ไมถูกยอยหรือยอยไมไดจะเคลื่อนตอไป
ยังลำไสใหญ น้ำ ธาตุอาหาร และวิตามินบางสวน
ดูดซึมเขาสูผนังลำไสใหญ ที่เหลือเป็นกากอาหาร
จะถูกกำจัดออกทางทวารหนัก 

๔. สบืคนขอมลู อธบิาย และเปรยีบเทยีบโครงสราง
ที่ทำหนาที่แลกเปลี่ยนแก๊สของฟองน้ำ ไฮดรา 
พลานาเรีย ไสเดือนดิน แมลง ปลา กบ และนก  

๕. สังเกต และอธิบายโครงสรางของปอดในสัตว
เลี้ยงลูกดวยน้ำนม 

• ไสเดือนดินมีการแลกเปลี่ยนแก๊สผานเซลลบริเวณ
ผิวหนังที่เปียกชื้น 

• แมลงมีการแลกเปลี่ยนแก๊สโดยผานทางทอลม  
ซึ่งแตกแขนงเป็นทอลมฝอย 

• ปลาเป็นสัตวน้ำมีการแลกเปลี่ยนแก๊สที่ละลาย 
อยูในน้ำผานเหงือก 

• สัตวสะเทินน้ำสะเทินบกใชปอดและผิวหนัง  
ในการแลกเปลี่ยนแก๊ส 

• สัตวเลื้อยคลาน สัตวปีก และสัตวเลี้ยงลูก  
ดวยน้ำนมอาศัยปอดในการแลกเปลี่ยนแก๊ส 

๖. สืบคนขอมูล อธิบายโครงสรางที่ใชในการ 
แลกเปลี่ยนแก๊ส และกระบวนการแลกเปลี่ยน
แก๊สของมนุษย  

๗. อธิบายการทำงานของปอด และทดลองวัด
ปริมาตรของอากาศในการหายใจออกของมนุษย 

• ทางเดินหายใจของมนุษยประกอบดวย ชองจมูก 
โพรงจมูก คอหอย กลองเสียง ทอลม หลอดลม 
และถุงลมในปอด 

• ปอดเป็นบริเวณที่มีการแลกเปลี่ยนแก๊สระหวาง
ถุงลมกับหลอดเลือดฝอย และบริเวณเซลลของ
เนื้อเยื่อตาง ๆ มีการแลกเปลี่ยนแก๊ส โดยการ 
แพรผานหลอดเลือดฝอยเชนกัน 

• การหายใจเขาและการหายใจออกเกิดจาก 
การเปลี่ยนแปลงความดันของอากาศภายในปอด 
โดยการทำงานรวมกันของกลามเนื้อกะบังลม 
และกลามเนื้อระหวางกระดูกซี่โครง และควบคุม
โดยสมองสวนพอนสและเมดัลลาออบลองกาตา 

๘. สืบคนขอมูล อธิบาย และเปรียบเทียบระบบ
หมุนเวียนเลือดแบบเปิดและระบบหมุนเวียน
เลือดแบบปิด  

๙. สังเกต และอธิบายทิศทางการไหลของเลือด
และการเคลื่อนที่ของเซลลเม็ดเลือดในหางปลา 
และสรปุความสมัพนัธระหวางขนาดของหลอดเลอืด
กับความเร็วในการไหลของเลือด 

• สิ่งมีชีวิตเซลลเดียวและสัตวที่มีโครงสรางรางกาย
ไมซับซอนมีการลำเลียงสารตาง ๆ โดยการแพร
ระหวางเซลลกับสิ่งแวดลอม 

• สัตวที่มีโครงสรางรางกายซับซอนจะมีการลำเลียง
สารโดยระบบหมุนเวียนเลือด ซึ่งประกอบดวย 
หัวใจ หลอดเลือด และเลือด 
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  • ระบบหมุนเวียนเลือดมี ๒ แบบ คือ ระบบ
หมนุเวยีนเลอืดแบบเปดิและระบบหมนุเวยีนเลอืด
แบบปิด 

• ระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดพบในสัตวจำพวก
หอย แมลง กุง สวนระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิด
พบในไสเดือนดินและสัตวมีกระดูกสันหลัง 

๑๐. อธิบายโครงสรางและการทำงานของหัวใจ 
และหลอดเลือดในมนุษย 

๑๑. สังเกต และอธิบายโครงสรางหัวใจของสัตว
เลี้ยงลูกดวยน้ำนม ทิศทางการไหลของเลือด
ผานหัวใจของมนุษย และเขียนแผนผังสรุป 
การหมุนเวียนเลือดของมนุษย  

๑๒. สืบคนขอมูล ระบุความแตกตางของ 
เซลลเม็ดเลือดแดง เซลลเม็ดเลือดขาว  
เพลตเลต และพลาสมา  

๑๓. อธิบายหมูเลือดและหลักการใหและรับเลือด
ในระบบ ABO และระบบ Rh 

• ระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย ประกอบดวย 
หัวใจ หลอดเลือด และเลือด ซึ่งเลือดไหลเวียน 
อยูเฉพาะในหลอดเลือด 

• หัวใจมีเอเตรียมทำหนาที่รับเลือดเขาสูหัวใจ และ 
เวนตริเคิลทำหนาที่สูบฉีดเลือดออกจากหัวใจ 
โดยมีลิ้นกั้นระหวางเอเตรียมกับเวนตริเคิล และ
ระหวางเวนตริเคิลกับหลอดเลือดที่นำเลือด 
ออกจากหัวใจ 

• เลือดออกจากหัวใจทางหลอดเลือดเอออตาร  
อารเตอร ีอารเตอรโิอล หลอดเลอืดฝอย เวนลู เวน

และเวนาคาวา แลวเขาสูหัวใจ 
• ขณะที่หัวใจบีบตัวสูบฉีดเลือด ทำใหเกิด 

ความดันเลือดและชีพจร สภาพการทำงาน 
ของรางกาย อายุ และเพศของมนุษย เป็นปัจจัย
ที่มีผลตอความดันเลือดและชีพจร 

•เลอืดมนษุยประกอบดวยเซลลเมด็เลอืดชนดิตาง ๆ

เพลตเลต และพลาสมา ซึ่งทำหนาที่แตกตางกัน 
•หมูเลอืดของมนษุยจำแนกตามระบบ ABO ไดเปน็

เลือดหมู A B AB และ O ซึ่งเรียกชื่อตามชนิด
ของแอนติเจนที่เยื่อหุมเซลลเม็ดเลือดแดง  
และจำแนกตามระบบ Rh ไดเป็น เลือดหมู Rh+

และ Rh- การใหและรับเลือดมีหลักวา แอนติเจน
ของผูใหตองไมตรงกับแอนติบอดีของผูรับ และ 
การใหและรับเลือดที่เหมาะสมที่สุดคือ ผูให 
และผูรับควรมีเลือดหมูตรงกัน 
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 ๑๔. อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับสวนประกอบและ
หนาที่ของน้ำเหลือง รวมทั้งโครงสรางและ
หนาที่ของหลอดน้ำเหลือง และตอมน้ำเหลือง 

• ของเหลวที่ซึมผานผนังหลอดเลือดฝอยออกมา 
อยูระหวางเซลล เรียกวา น้ำเหลือง ทำหนาที่
หลอเลี้ยงเซลลและสามารถแพรเขาสู 
หลอดน้ำเหลอืงฝอย ซึง่ตอมาหลอดนำ้เหลอืงฝอย
จะรวมกนัมีขนาดใหญขึ้นและเปิดเขาสูระบบ
หมุนเวียนเลือดที่หลอดเลือดเวนใกลหัวใจ  

• ระบบน้ำเหลืองประกอบดวย น้ำเหลือง  
หลอดน้ำเหลือง และตอมน้ำเหลือง โดยทำหนาที่ 
นำน้ำเหลืองกลับเขาสูระบบหมุนเวียนเลือด  
ตอมน้ำเหลืองเป็นที่อยูของเซลลเม็ดเลือดขาว  
ทำหนาที่ทำลายสิ่งแปลกปลอมที่ลำเลียงมากับ
น้ำเหลือง 

๑๕. สืบคนขอมูล อธิบาย และเปรียบเทียบกลไก
การตอตานหรือทำลายสิ่งแปลกปลอม 
แบบไมจำเพาะและแบบจำเพาะ  

๑๖. สืบคนขอมูล อธิบาย และเปรียบเทียบ  
การสรางภูมิคุมกันกอเองและภูมิคุมกันรับมา  

๑๗. สบืคนขอมลู และอธบิายเกีย่วกบัความผดิปกติ
ของระบบภูมิคุมกันที่ทำใหเกิดเอดส ภูมิแพ 
การสรางภูมิตานทานตอเนื้อเยื่อตนเอง 

• กลไกที่รางกายตอตานหรือทำลายสิ่งแปลกปลอม
มอียู ๒ แบบ คอื แบบจำเพาะและแบบไมจำเพาะ

• ตอมไขมัน ตอมเหงื่อ ที่ผิวหนังชวยป้องกันและ
ยับยั้งการเจริญของจุลินทรียบางชนิด และเมื่อ
เชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมเขาสูรางกาย เซลล
เม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิลและโมโนไซต 
จะมีการตอตานและทำลายสิ่งแปลกปลอม 
โดยกระบวนการฟาโกไซโทซิส สวนอีโอซิโนฟิล
เกี่ยวของกับการทำลายปรสิต เบโซฟิลเกี่ยวของ
กับปฏิกิริยาการแพ ซึ่งเป็นการตอตานหรือ
ทำลายสิ่งแปลกปลอมแบบไมจำเพาะ 

• การตอตานหรือทำลายสิ่งแปลกปลอมแบบ
จำเพาะจะเกี่ยวของกับการทำงานของลิมโฟไซต
ชนิดเซลลบีและเซลลที 

• อวัยวะที่เกี่ยวของกับการสรางและตอบสนอง 
ของลมิโฟไซตประกอบดวย ตอมนำ้เหลอืง ทอนซลิ

มาม ไทมัส และเนื้อเยื่อน้ำเหลืองที่ผนังลำไสเล็ก 
• การสรางภูมิคุมกันแบบจำเพาะของรางกาย มี  

๒ แบบ คือ ภูมิคุมกันกอเองและภูมิคุมกันรับมา 
• การไดรับวัคซีนหรือทอกซอยดเป็นตัวอยางของ

ภูมิคุมกันกอเอง โดยการกระตุนใหรางกาย 
สรางภมูคิุมกนัขึน้ ดวยวธิกีารใหสารทีเ่ปน็แอนตเิจน
เขาสูรางกาย สวนภูมิคุมกันรับมาเป็นการรับ
แอนติบอดีโดยตรง เชน การไดรับซีรัม การไดรับ
น้ำนมแม 
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  •เอดส ภมูแิพ และการสรางภมูติานทานตอเนือ้เยือ่
ตนเอง เป็นตัวอยางของอาการที่เกิดจากระบบ
ภูมิคุมกันของรางกายที่ทำงานผิดปกติ 

๑๘. สืบคนขอมูล อธิบาย และเปรียบเทียบ
โครงสรางและหนาที่ในการกำจัดของเสีย  
ออกจากรางกายของฟองนำ้ ไฮดรา พลานาเรยี

ไสเดือนดิน แมลง และสัตวมีกระดูกสันหลัง 

• อะมีบา และพารามีเซียมเป็นสิ่งมีชีวิตเซลลเดียว 
ที่มีคอนแทรกไทลแวคิวโอลทำหนาที่ในการกำจัด
และรักษาดุลยภาพของน้ำและแรธาตุในเซลล 

• ฟองน้ำและไฮดรามีเซลลสวนใหญสัมผัสกับน้ำ
โดยตรง ของเสียจึงถูกกำจัดออกโดยการแพรสู
สภาพแวดลอม 

• พลานาเรียใชเฟลมเซลลซึ่งกระจายอยู ๒ ขาง 
ตลอดความยาวของลำตวัทำหนาทีข่บัถายของเสยี

• ไสเดือนดินใชเนฟริเดียม แมลงใชมัลพิเกียนทิวบูล 
และสัตวมีกระดูกสันหลังใชไตในการขับถาย 
ของเสีย 

๑๙. อธิบายโครงสรางและหนาที่ของไต และ
โครงสรางที่ใชลำเลียงปัสสาวะออกจาก
รางกาย  

๒๐. อธิบายกลไกการทำงานของหนวยไต ในการ
กำจัดของเสียออกจากรางกาย และเขียน
แผนผังสรุปขั้นตอนการกำจัดของเสีย  
ออกจากรางกายโดยหนวยไต  

๒๑. สืบคนขอมูล อธิบาย และยกตัวอยางเกี่ยวกับ
ความผิดปกติของไตอันเนื่องมาจากโรคตาง ๆ 

• ไตเป็นอวัยวะที่ทำหนาที่เกี่ยวกับการขับถาย 
และรักษาดุลยภาพของน้ำและแรธาตุในรางกาย 

• ไตประกอบดวยบริเวณสวนนอก ที่เรียกวา 
คอรเท็กซ และบริเวณสวนใน ที่เรียกวา เมดัลลา 
และบริเวณสวนปลายของเมดัลลาจะยื่นเขาไป
จรดกับสวนที่เป็นโพรงเรียกวา กรวยไต  
โดยกรวยไตจะตอกับทอไตซึ่งทำหนาที่ลำเลียง
ปัสสาวะไปเก็บไวที่กระเพาะปัสสาวะเพื่อขับถาย
ออกนอกรางกาย 

• ไตแตละขางของมนุษยประกอบดวยหนวยไต 
ลักษณะเป็นทอ ปลายขางหนึ่งเป็นรูปถวย  
เรียกวา โบวแมนสแคปซูล ลอมรอบกลุม 
หลอดเลือดฝอย ที่เรียกวา โกลเมอรูลัส 

• กลไกในการกำจัดของเสียออกจากรางกาย
ประกอบดวยการกรอง การดูดกลับ และการ 
หลั่งสารที่เกินความตองการออกจากรางกาย 

•โรคนิว่และโรคไตวายเปน็ตวัอยางของโรคทีเ่กดิจาก
ความผดิปกตขิองไต ซึง่สงผลกระทบตอการรกัษา
ดุลยภาพของสารในรางกาย 
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  • นอกจากไตที่ทำหนารักษาดุลยภาพของน้ำแรธาตุ 
และกรด-เบส ผิวหนัง และระบบหายใจ ยังมีสวน
ชวยในการรักษาดุลยภาพเหลานี้ดวย 

ม.๖ ๑. สบืคนขอมลู อธบิาย และเปรยีบเทยีบโครงสราง
และหนาที่ของระบบประสาทของไฮดรา  
พลานาเรีย ไสเดือนดิน กุง หอย แมลง  
และสัตวมีกระดูกสันหลัง  

๒. อธิบายเกี่ยวกับโครงสรางและหนาที่ของ 
เซลลประสาท 

๓. อธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของศักยไฟฟ้า
ที่เยื่อหุมเซลลของเซลลประสาท และกลไก 
การถายทอดกระแสประสาท 

• สัตวสวนใหญมีระบบประสาททำใหสามารถรับรู
และตอบสนองตอสิ่งเราได เชน ไฮดรา มีรางแห
ประสาท พลานาเรีย ไสเดือนดิน กุง หอย และ
แมลงมีปมประสาทและเสนประสาท สวนสัตว 
มีกระดูกสันหลัง มีสมอง ไขสันหลัง ปมประสาท 
และเสนประสาท 

• หนวยทำงานของระบบประสาท คือ เซลล
ประสาท ซึ่งประกอบดวยตัวเซลล และ 
เสนใยประสาททีท่ำหนาทีร่บัและสงกระแสประสาท

เรียกวา เดนไดรตและแอกซอน ตามลำดับ 
• เซลลประสาทจำแนกตามหนาที่ ไดเป็น  

เซลลประสาทรับความรูสึก เซลลประสาทสั่งการ 
และเซลลประสาทประสานงาน 

• เซลลประสาทจำแนกตามรูปรางไดเป็นเซลล
ประสาทขั้วเดียว เซลลประสาทขั้วเดียวเทียม 
เซลลประสาทสองขั้ว และเซลลประสาทหลายขั้ว 

•กระแสประสาทเกดิจากการเปลีย่นแปลงศกัยไฟฟา้
ที่เยื่อหุมเซลลของเดนไดรตและแอกซอน ทำใหมี
การถายทอดกระแสประสาทจากเซลลประสาท
ไปยังเซลลประสาท หรือเซลลอื่น ๆ ผานทาง 
ไซแนปส 

• ระบบประสาทของมนุษยแบงไดเป็น ๒ ระบบ
ตามตำแหนงและโครงสราง คือ ระบบประสาท
สวนกลาง ไดแก สมองและไขสันหลัง และระบบ
ประสาทรอบนอก ไดแก เสนประสาทสมอง 
และเสนประสาทไขสันหลัง 

๔. อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับโครงสรางของระบบ
ประสาทสวนกลางและระบบประสาทรอบนอก  

๕. สืบคนขอมูล อธิบายโครงสรางและหนาที่ของ
สวนตาง ๆ ในสมองสวนหนา สมองสวนกลาง 
สมองสวนหลัง และไขสันหลัง  

๖. สืบคนขอมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และ 
ยกตัวอยางการทำงานของระบบประสาท  
โซมาติก และระบบประสาทอัตโนวัติ 

• สมองแบงออกเป็น ๓ สวน คือ สมองสวนหนา 
สมองสวนกลาง และสมองสวนหลงั สมองแตละสวน
จะควบคุมการทำงานของรางกายแตกตางกัน 
โดยมีเสนประสาทที่แยกออกจากสมอง ๑๒ คู  
ไปยงัอวยัวะตาง ๆ ซึง่บางคูทำหนาทีร่บัความรูสกึ
เขาสูสมอง หรือนำคำสั่งจากสมองไปยังหนวย
ปฏิบัติงาน หรือทำหนาที่ทั้งสองอยาง 
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ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

  • ไขสันหลังเป็นสวนที่ตอจากสมองอยูภายใน
กระดูกสันหลัง และมีเสนประสาทแยกออกจาก
ไขสันหลังเป็นคู ซึ่งทำหนาที่ประมวลผลการ 
ตอบสนองโดยไขสันหลัง เชน การเกิดรีเฟล็กซ 
ชนิดตาง ๆ และการถายทอดกระแสประสาท
ระหวางไขสันหลังกับสมอง 

• เสนประสาทไขสันหลังทุกคูจะทำหนาที่รับ 
ความรูสึกเขาสูไขสันหลังและนำคำสั่งออกจาก 
ไขสันหลัง 

• ระบบประสาทรอบนอกสวนที่สั่งการแบงเป็น 
ระบบประสาทโซมาติกซึ่งควบคุมการทำงาน 
ของกลามเนือ้โครงราง และระบบประสาทอตัโนวตัิ

ซึ่งควบคุมการทำงานของกลามเนื้อหัวใจ  
กลามเนื้อเรียบ และตอมตาง ๆ  

•ระบบประสาทอตัโนวตัแิบงการทำงานเปน็ ๒ ระบบ

คอื ระบบประสาทซมิพาเทตกิ และระบบประสาท
พาราซิมพาเทติก ซึ่งสวนใหญทำงานตรงกันขาม
เพื่อรักษาดุลยภาพของกระบวนการตาง ๆ  
ในรางกาย 

๗. สืบคนขอมูล อธิบายโครงสรางและหนาที่ของ 
ตา ห ูจมกู ลิน้ และผวิหนงัของมนษุย ยกตวัอยาง
โรคตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และบอกแนวทางในการ
ดูแลป้องกัน และรักษา  

๘. สังเกต และอธิบายการหาตำแหนงของจุดบอด 
โฟเวีย และความไวในการรับสัมผัสของผิวหนัง 

• ตา หู จมูก ลิ้น และผิวหนัง เป็นอวัยวะรับความ
รูสึกที่รับสิ่งเราที่แตกตางกัน จึงมีความสำคัญ  
ที่ควรดูแล ป้องกัน และรักษาใหสามารถทำงาน
ไดเป็นปกติ 

• ตาประกอบดวย ชั้นสเคลอรา โครอยดและเรตินา 
เลนสตาเป็นเลนสนูนอยูถัดจากกระจกตา  
ทำหนาที่รวมแสงจากวัตถุไปที่เรตินา ซึ่ง 
ประกอบดวย เซลลรับแสง และเซลลประสาท 
ที่นำกระแสประสาทสูสมอง 

•หปูระกอบดวย ๓ สวน คอื หสูวนนอก หสูวนกลาง
และหูสวนใน ภายในหูสวนในมีคอเคลีย ซึ่ง 
ทำหนาที่รับและเปลี่ยนคลื่นเสียงเป็นกระแส
ประสาท นอกจากนี้ยังมีเซมิเซอรคิวลารแคเเนล
ทำหนาที่รับรูเกี่ยวกับการทรงตัวของรางกาย 
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ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

  • จมูกมีเซลลประสาทรับกลิ่นอยูภายในเยื่อบุจมูก 
ที่เป็นตัวรับสารเคมีบางชนิดแลวเกิดกระแส
ประสาทสงไปยังสมอง 

• ลิ้นทำหนาที่รับรส โดยมีตุมรับรสกระจาย 
อยูทั่วผิวลิ้นดานบน ตุมรับรสมีเซลลรับรส 
อยูภายใน เมื่อเซลลรับรสถูกกระตุนดวยสารเคมี
จะกระตุนเดนไดรตของเซลลประสาทเกิดกระแส
ประสาทสงไปยังสมอง  

• ผิวหนัง มีหนวยรับสิ่งเราหลายชนิด เชน หนวย 
รบัสมัผสั หนวยรบัแรงกด หนวยรบัความเจบ็ปวด

หนวยรับอุณหภูมิ 
๙. สบืคนขอมลู อธบิาย และเปรยีบเทยีบโครงสราง

และหนาทีข่องอวยัวะทีเ่กีย่วของกบัการเคลือ่นที่
ของแมงกะพรุน หมึก ดาวทะเล ไสเดือนดิน 
แมลง ปลา และนก 

• สิ่งมีชีวิตเซลลเดียวบางชนิดเคลื่อนที่โดยการ 
ไหลของไซโทพลาซึม บางชนิดใชแฟลเจลลัม 
หรือซิเลีย ในการเคลื่อนที่ 

• สัตวไมมีกระดูกสันหลัง เชน แมงกะพรุน 
เคลื่อนที่โดยอาศัยการหดตัวของเนื้อเยื่อบริเวณ
ขอบกระดิ่งและแรงดันน้ำ 

• หมึกเคลื่อนที่โดยอาศัยการหดตัวของกลามเนื้อ
บริเวณลำตัว ทำใหน้ำภายในลำตัวพนออกมา 
ทางไซฟอน สวนดาวทะเลใชระบบทอน้ำในการ
เคลื่อนที่ 

• ไสเดือนดินมีการเคลื่อนที่ โดยอาศัยการหดตัว
และคลายตัวของกลามเนื้อวงและกลามเนื้อ 
ตามยาวซึ่งทำงานในสภาวะตรงกันขาม 

• แมลงเคลื่อนที่โดยใชปีกหรือขา ซึ่งมีกลามเนื้อ
ภายในเปลือกหุมทำงานในสภาวะตรงกันขาม 

• สัตวมีกระดูกสันหลัง เชน ปลา เคลื่อนที่โดยอาศัย
การหดตัวและคลายตัวของกลามเนื้อที่ยึดติดอยู
กับกระดูกสันหลังทั้ง ๒ ขาง ทำงานในสภาวะ
ตรงกันขาม และมีครีบที่อยูในตำแหนงตาง ๆ 
ชวยโบกพัดในการเคลื่อนที่ สวนนกเคลื่อนที่ 
โดยอาศัยการหดตัวและคลายตัวของกลามเนื้อ
กดปีกกับกลามเนื้อยกปีกซึ่งทำงานในสภาวะ 
ตรงกันขาม 
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ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

 ๑๐. สืบคนขอมูล และอธิบายโครงสรางและหนาที่
ของกระดูกและกลามเนื้อที่เกี่ยวของกับการ
เคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ของมนุษย 

๑๑. สังเกต และอธิบายการทำงานของขอตอชนิด
ตาง ๆ และการทำงานของกลามเนื้อโครงราง
ที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่
ของมนุษย 

• มนุษยเคลื่อนที่โดยอาศัยการทำงานของกระดูก
และกลามเนื้อซึ่งยึดกันดวยเอ็นยึดกระดูก  

• บริเวณที่กระดูกตั้งแต ๒ ชิ้นมาตอกัน เรียกวา  
ขอตอ และยึดกันดวยเอ็นยึดขอ 

• กระดูกเป็นเนื้อเยื่อที่ใชค้ำจุนและทำหนาที่ในการ
เคลื่อนไหวของรางกาย แบงตามตำแหนงไดเป็น
กระดูกแกนและกระดูกรยางค 

•กลามเนือ้ในรางกายมนษุยแบงออกเปน็ กลามเนือ้
โครงราง กลามเนื้อหัวใจ และกลามเนื้อเรียบ 
กลามเนื้อทั้ง ๓ ชนิด พบในตำแหนงที่ตางกัน
และมีหนาที่แตกตางกัน 

•กลามเนือ้โครงรางสวนใหญทำงานรวมกนัเปน็คู ๆ

ในสภาวะตรงกันขาม 
๑๒. สืบคนขอมูล อธิบาย และยกตัวอยาง  

การสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศและการสืบพันธุ
แบบอาศัยเพศในสัตว 

• การสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศของสัตวเป็นการ
สืบพันธุที่ไมมีการรวมของเซลลสืบพันธุ เชน  
การแตกหนอและการงอกใหม  

•การสบืพนัธุแบบอาศยัเพศของสตัวเปน็การสบืพนัธุ
ที่เกิดจากการรวมนิวเคลียสของเซลลสืบพันธุ  
ซึ่งมีทั้งการปฏิสนธิภายนอกและการปฏิสนธิ
ภายใน สัตวบางชนิดมี ๒ เพศในตัวเดียวกัน  
แตการผสมพันธุสวนใหญจะผสมขามตัว 

๑๓. สืบคนขอมูล อธิบายโครงสรางและหนาที่ของ
อวัยวะในระบบสืบพันธุเพศชายและระบบ
สืบพันธุเพศหญิง  

๑๔. อธิบายกระบวนการสรางสเปิรม กระบวนการ
สรางเซลลไข และการปฏิสนธิในมนุษย 

• การสืบพันธุของมนุษยมีกระบวนการสรางสเปิรม
จากเซลลสเปอรมาโทโกเนียมภายในอัณฑะ และ
กระบวนการสรางเซลลไขจากเซลลโอโอโกเนียม
ภายในรังไข  

• อวัยวะสืบพันธุของเพศชายประกอบดวย อัณฑะ 
ทำหนาที่สรางสเปิรมและฮอรโมนเพศชาย และ 
มีโครงสรางอื่น ๆ ที่ทำหนาที่ลำเลียงสเปิรม  
สรางน้ำเลี้ยงสเปิรม และสารหลอลื่นทอปัสสาวะ 

• อัณฑะประกอบดวยหลอดสรางสเปิรม ซึ่งภายใน 
มีเซลลสเปอรมาโทโกเนียมที่เป็นเซลลตั้งตน 
ของกระบวนการสรางสเปิรม 
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ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

  • อวัยวะสืบพันธุของเพศหญิง ประกอบดวย รังไข 
ทอนำไข มดลูก และชองคลอด รังไขทำหนาที่
สรางเซลลไขและฮอรโมนเพศหญิง 

• กระบวนการสรางสเปิรมเริ่มตนจากสเปอรมาโท-
โกเนียมแบงเซลลแบบไมโทซิสได สเปอรมาโท- 
โกเนียมจำนวนมาก ซึ่งตอมาบางเซลลพัฒนา 
เปน็สเปอรมาโทไซตระยะแรก โดยสเปอรมาโทไซต
ระยะแรกจะแบงเซลลแบบไมโอซสิ I ไดสเปอรมาโทไซต 
ระยะที่สองซึ่งจะแบงเซลลแบบไมโอซิส II  
ไดสเปอรมาทิดตามลำดับ จากนั้นพัฒนาเป็น
สเปิรม 

• กระบวนการสรางเซลลไขเริ่มจากโอโอโกเนียม
แบงเซลลแบบไมโทซสิไดโอโอโกเนยีม ซึง่จะพฒันา
เปน็โอโอไซตระยะแรก แลวแบงเซลลแบบไมโอซสิ I
ไดโอโอไซตระยะที่สองซึ่งจะเกิดการตกไขตอไป 
เมื่อไดรับการกระตุนจากสเปิรม โอโอไซตระยะ 
ที่สองจะแบงแบบไมโอซิส II แลวพัฒนาเป็น 
เซลลไข 

• การปฏิสนธิเกิดขึ้นภายในทอนำไขไดไซโกต  
ซึ่งจะเจริญเป็นเอ็มบริโอและไปฝังตัวที่ผนังมดลูก
จนกระทั่งครบกำหนดคลอด 

๑๕. อธิบายการเจริญเติบโตระยะเอ็มบริโอ 
และระยะหลังเอ็มบริโอของกบ ไก และมนุษย 

• การเจริญเติบโตของสัตว เชน กบ ไก และสัตว
เลี้ยงลูกดวยน้ำนม จะเริ่มตนดวยการแบงเซลล
ของไซโกต การเกิดเนื้อเยื่อเอ็มบริโอ ๓ ชั้น คือ 
เอกโทเดิรม เมโซเดิรม และเอนโดเดิรม การเกิด
อวัยวะ โดยมีการเพิ่มจำนวน ขยายขนาด และ
การเปลี่ยนแปลงรูปรางของเซลลเพื่อทำหนาที่
เฉพาะอยาง ซึ่งพัฒนาการของอวัยวะตาง ๆ  
จะทำใหมกีารเกดิรปูรางทีแ่นนอนในสตัวแตละชนดิ

• การเจริญเติบโตของมนุษยจะมีขั้นตอนคลายกับ
การเจริญเติบโตของสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ำนมอื่น ๆ 
โดยเอ็มบริโอจะฝังตัวที่ผนังมดลูก และมีการ 
แลกเปลี่ยนสารระหวางแมกับลูกผานทางรก 



ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ���

ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

 ๑๖. สืบคนขอมูล อธิบาย และเขียนแผนผังสรุป
หนาที่ของฮอรโมนจากตอมไรทอและเนื้อเยื่อ 
ที่สรางฮอรโมน 

•ฮอรโมนเปน็สารทีค่วบคมุสมดลุตาง ๆ ของรางกาย

โดยผลติจากตอมไรทอหรอืเนือ้เยือ่ โดยตอมไรทอนี้
จะกระจายอยูตามตำแหนงตาง ๆ ทั่วรางกาย 

• ตอมไรทอที่สรางหรือหลั่งฮอรโมน ไมมีทอในการ 
ลำเลียงฮอรโมนออกจากตอมจึงถูกลำเลียง 
โดยระบบหมุนเวียนเลือดไปยังอวัยวะเป้าหมาย 
ที่จำเพาะเจาะจง 

• ตอมไพเนียลสรางเมลาโทนินซึ่งยับยั้งการเจริญ
เติบโตของอวัยวะสืบพันธุชวงกอนวัยเจริญพันธุ 
และตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของแสง 
ในรอบวัน 

• ตอมใตสมองสวนหนาสรางและหลั่งโกรทฮอรโมน 
โพรแลกทิน ACTH TSH FSH LH เอนดอรฟิน 
ซึ่งทำหนาที่แตกตางกัน  

• ตอมใตสมองสวนหลังหลั่งฮอรโมนซึ่งสรางจาก  
ไฮโพทาลามัส คือ ADH และออกซิโทซิน ซึ่งทำ
หนาที่แตกตางกัน 

• ตอมไทรอยดสรางไทรอกซินซึ่งควบคุมอัตรา
เมแทบอลิซึมของรางกาย และสรางแคลซิโทนิน
ซึ่งควบคุมระดับแคลเซียมในเลือดใหปกติ 

• ตอมพาราไทรอยดสรางพาราทอรโมนซึ่งควบคุม
ระดับแคลเซียมในเลือดใหปกติ 

• ตับออนมีกลุมเซลลที่สรางอินซูลินและกลูคากอน 
ซึ่งควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดใหปกติ  

• ตอมหมวกไตสวนนอกสรางกลูโคคอรติคอยด  
มเินราโลคอรตคิอยด และฮอรโมนเพศ ซึง่มหีนาที่
แตกตางกัน สวนตอมหมวกไตสวนในสราง 
เอพิเนฟรินและนอรเอพิเนฟริน ซึ่งมีหนาที่
เหมือนกัน 

• อัณฑะมีกลุมเซลลสรางเทสโทสเทอโรน สวนรังไข
มีกลุมเซลลที่สรางอีสโทรเจน และโพรเจสเทอโรน
ซึ่งมีหนาที่แตกตางกัน 
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ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

  • เนื้อเยื่อบางบริเวณของอวัยวะ เชน รก ไทมัส 
กระเพาะอาหาร และลำไสเล็ก สามารถสราง
ฮอรโมนไดหลายชนิด ซึ่งมีหนาที่แตกตางกัน 

• การควบคุมการหลั่งฮอรโมนจากตอมไรทอ มีทั้ง
การควบคุมแบบป้อนกลับยับยั้ง และการควบคุม
แบบป้อนกลับกระตุน เพื่อรักษาดุลยภาพ 
ของรางกาย  

• ฟีโรโมนเป็นสารเคมีที่ผลิตจากตอมมีทอของสัตว
ซึ่งสงผลตอสัตวตัวอื่นที่เป็นชนิดเดียวกัน 

๑๗. สืบคนขอมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และ 
ยกตัวอยางพฤติกรรมที่เป็นมาแตกำเนิด 
และพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรูของสัตว  

๑๘. สืบคนขอมูล อธิบาย และยกตัวอยาง 
ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมกับ
วิวัฒนาการของระบบประสาท  

๑๙. สบืคนขอมลู อธบิาย และยกตวัอยางการสือ่สาร
ระหวางสัตวที่ทำใหสัตวแสดงพฤติกรรม 

• พันธุกรรมและสิ่งแวดลอมมีผลตอการแสดง
พฤติกรรม  

• พฤติกรรมที่เป็นมาแตกำเนิดแบงออกไดเป็น
หลายชนิด เชน โอเรียนเตชัน (แทกซิสและ
ไคนีซิส) รีเฟล็กซ และฟิกแอกชันแพทเทิรน  

• พฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู แบงไดเป็น 
แฮบบิชูเอชัน การฝังใจ การเชื่อมโยง  
(การลองผิดลองถูกและการมีเงื่อนไข)  
และการใชเหตุผล 

• ระดับการแสดงพฤติกรรมที่สัตวแตละชนิด
แสดงออกจะแตกตางกันซึ่งเป็นผลมาจาก
วิวัฒนาการของระบบประสาทที่แตกตางกัน 

• การสื่อสารเป็นพฤติกรรมทางสังคมแบบหนึ่ง  
ซึ่งมีหลายวิธี เชน การสื่อสารดวยทาทาง  
การสื่อสารดวยเสียง การสื่อสารดวยสารเคมี 
และการสื่อสารดวยการสัมผัส 
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สาระชีววิทยา 
 ๕. เขาใจแนวคิดเกี่ยวกับระบบนิเวศ กระบวนการถ่ายทอดพลังงานและ  
  การหมนุเวยีนสารในระบบนเิวศ ความหลากหลายของไบโอม การเปลีย่นแปลงแทนที ่ 
  ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ประชากรและรูปแบบการเพิ่มของประชากร   
  ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม ปญัหาและผลกระทบทีเ่กดิจากการใชประโยชน์   
  และแนวทางการแกไขปัญหา 

ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

ม.๔ - -

ม.๕ - -

ม.๖ ๑. วิเคราะห อธิบาย และยกตัวอยางกระบวนการ
ถายทอดพลังงานในระบบนิเวศ  

๒. อธิบาย ยกตัวอยางการเกิดไบโอแมกนิฟิเคชัน 
และบอกแนวทางในการลดการเกิด  
ไบโอแมกนิฟิเคชัน  

๓. สืบคนขอมูล และเขียนแผนภาพ เพื่ออธิบาย
วัฏจักรไนโตรเจน วัฏจักรกำมะถัน และวัฏจักร
ฟอสฟอรัส 

• ระบบนิเวศจะดำรงอยูไดตองมีกระบวนการตาง ๆ 
เกิดขึ้น กระบวนการที่สำคัญ ไดแก การถายทอด
พลังงาน และการหมุนเวียนสาร การถายทอด
พลังงานในระบบนิเวศสามารถแสดงไดดวย
แผนภาพที่เรียกวา โซอาหาร สายใยอาหาร  
และพีระมิดทางนิเวศวิทยา  

• พลังงานที่ถายทอดไปในแตละลำดับขั้นการกิน
อาหารมีปริมาณที่ไมเทากัน พลังงานสวนใหญ 
จะสูญเสียไปในรูปความรอนระหวางการถายทอด
จากสิ่งมีชีวิตหนึ่งไปยังสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่ง 

• การถายทอดพลังงานในระบบนิเวศบางครั้ง 
อาจทำใหมีสารพิษสะสมอยูในสิ่งมีชีวิตดวย  
เรยีกวา การเกดิไบโอแมกนฟิเิคชนั ซึง่อาจมรีะดบั
ความเขมขนของสารพิษมากขึ้นตามลำดับขั้นของ
การกินจนอาจกอใหเกิดอันตรายตอสิ่งมีชีวิต  

• สารตาง ๆ ในระบบนิเวศมีการหมุนเวียนเกิดขึ้น
ผานทัง้ในสิง่มชีวีติและสิง่ไมมชีวีติ กลบัคนืสูระบบ
อยางเป็นวัฏจักร เชน วัฏจักรไนโตรเจน วัฏจักร
กำมะถัน และวัฏจักรฟอสฟอรัส  

๔. สืบคนขอมูล ยกตัวอยาง และอธิบายลักษณะ
ของไบโอมทีก่ระจายอยูตามเขตภมูศิาสตรตาง ๆ

บนโลก 

• ไบโอมคือระบบนิเวศขนาดใหญที่กระจายอยูตาม
เขตภูมิศาสตรตาง ๆ บนโลก เชน ไบโอมทุนดรา 
ไบโอมสะวันนา ไบโอมทะเลทราย โดยแตละ 
ไบโอมจะมีลักษณะเฉพาะของปัจจัยทางกายภาพ 
ชนิดของพืช และชนิดของสัตว 
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ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

 ๕. สบืคนขอมลู ยกตวัอยาง อธบิาย และเปรยีบเทยีบ
การเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิ และ 
การเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบทุติยภูมิ 

•ระบบนเิวศมกีารเปลีย่นแปลงได การเปลีย่นแปลง
ที่เกิดขึ้นอยางชา ๆ ทำใหระบบนิเวศสามารถ
ปรับสมดุลได แตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
อยางรวดเร็วอาจสงผลกระทบตอองคประกอบ
ทางชวีภาพในระบบนเิวศทำใหเกดิการเปลีย่นแปลง
แทนที่ของสิ่งมีชีวิตขึ้น  

• การเปลี่ยนแปลงแทนที่ทางนิเวศวิทยา มีทั้ง 
การเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิและ 
การเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบทุติยภูมิ 

๖. สืบคนขอมูล อธิบาย ยกตัวอยาง และสรุป 
เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของประชากรของ 
สิ่งมีชีวิตบางชนิด  

๗. สบืคนขอมลู อธบิาย เปรยีบเทยีบ และยกตวัอยาง
การเพิ่มของประชากรแบบเอ็กโพเนนเชียล 
และการเพิ่มของประชากรแบบลอจิสติก  

๘. อธบิาย และยกตวัอยางปจัจยัทีค่วบคมุการเตบิโต
ของประชากร 

• ประชากรของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีลักษณะ 
หลายประการที่เป็นลักษณะเฉพาะ เชน ขนาด
ของประชากร ความหนาแนนของประชากร  
การกระจายตัวของสมาชิกในประชากร 
โครงสรางอายุของประชากร อัตราสวนระหวาง
เพศ อตัราการเกดิและอตัราการตาย การอพยพเขา
การอพยพออกของประชากร และการรอดชวีติ
ของสมาชิกที่มีอายุตางกัน 

• ลักษณะเฉพาะของประชากรมีอิทธิพลตอ  
การเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากรซึ่งเป็น
กระบวนการที่เกิดขึ้นอยูเสมอ 

• การเพิ่มประชากรแบบเอ็กโพเนนเชียลเป็นการ
เพิ่มจำนวนประชากรอยางรวดเร็วแบบทวีคูณ 

• การเพิ่มประชากรแบบลอจิสติกเป็นการเพิ่ม
จำนวนประชากรที่ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม 
หรือมีตัวตานทานในสิ่งแวดลอมมาเกี่ยวของ 

• การเติบโตของประชากรขึ้นกับปัจจัยตาง ๆ  
ซึ่งแบงไดเป็น ปัจจัยที่ขึ้นกับความหนาแนน 
ของประชากร และปจัจยัทีไ่มขึน้กบัความหนาแนน
ของประชากร 

• ประชากรมนุษยมีอัตราการเติบโตอยางรวดเร็ว
แบบเอ็กโพเนนเชียลหลังจากการปฏิวัติ  
ทางอุตสาหกรรมเป็นตนมา 
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ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

 ๙. วิเคราะห อภิปราย และสรุปปัญหา  
การขาดแคลนน้ำ การเกิดมลพิษทางน้ำ และ 
ผลกระทบที่มีตอมนุษยและสิ่งแวดลอม รวมทั้ง
เสนอแนวทางการวางแผนการจัดการน้ำ 
และการแกไขปัญหา 

• ปัญหาที่เกิดกับทรัพยากรน้ำ สวนใหญเกิดจาก 
การปลอยน้ำที่ผานการใชประโยชนจากกิจกรรม 
ตาง ๆ ของมนุษยและยังไมไดรับการบำบัดลง 
สูแหลงน้ำ ทำใหเกิดมลพิษทางน้ำ 

• การตรวจสอบคุณภาพน้ำนิยมใชการหาคา
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำ และคาปริมาณ
ออกซิเจนที่จุลินทรียในน้ำใชในการยอยสลายสาร
อินทรียในน้ำ  

•การจดัการทรพัยากรนำ้ เพือ่ใหเกดิประโยชนสงูสดุ
ควรมีการวางแผนการใชน้ำ การแกไขปัญหา
คุณภาพน้ำ รวมทั้งการปลูกจิตสำนึกในการใชน้ำ
อยางถูกตอง 

๑๐. วิเคราะห อภิปราย และสรุปปัญหามลพิษทาง
อากาศ และผลกระทบที่มีตอมนุษยและ 
สิ่งแวดลอม รวมทั้งเสนอแนวทางการแกไข
ปัญหา 

•การปนเปือ้นของสารเคม ีฝุน่ละออง และจลุนิทรยี
ตาง ๆ ทำใหเกิดมลพิษทางอากาศ ซึ่งเกิดไดทั้ง
จากธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย 

•การเกดิมลพษิทางอากาศทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาติ 
เชน การเกดิพาย ุการเกดิไฟปา่ และการเกดิแกส๊พษิ
จากการยอยสลายของจุลินทรีย 

• การเกิดมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการกระทำ
ของมนษุย เชน การใชเชือ้เพลงิฟอสซลิในรปูแบบ
ตาง ๆ 

• การจัดการทรัพยากรอากาศควรประกอบดวย 
การกำหนดนโยบาย และวางแผนงานเพื่อป้องกัน
และแกไข รวมทั้งการปลูกจิตสำนึกในการดูแล
รักษาคุณภาพอากาศ 

๑๑. วิเคราะห อภิปราย และสรุปปัญหาที่เกิดกับ
ทรัพยากรดิน และผลกระทบที่มีตอมนุษยและ
สิ่งแวดลอม รวมทั้งเสนอแนวทางการแกไข
ปัญหา 

• มลพิษทางดินและปัญหาความเสื่อมโทรมของดิน 
สวนใหญมีสาเหตุจากการกระทำของมนุษย 

• การจัดการทรัพยากรดินเพื่อใหเกิดประโยชน
สูงสุดควรมีการป้องกันและการแกปัญหาการเกิด
มลพิษและความเสื่อมโทรมของดิน รวมทั้งการ
ปลูกจิตสำนึกในการใชดินอยางถูกตอง 
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 ๑๒. วเิคราะห อภปิราย และสรปุปญัหา ผลกระทบ
ที่เกิดจากการทำลายป่าไม รวมทั้งเสนอ
แนวทางในการป้องกันการทำลายป่าไมและ
การอนุรักษป่าไม 

• พื้นที่ป่าไมที่ลดลงอาจมีสาเหตุมาจากธรรมชาติ 
เชน ไฟป่า แผนดินไหว ภูเขาไฟระเบิด หรืออาจมี
สาเหตมุาจากการกระทำของมนษุย เชน การตดัไม
ทำลายป่า การบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อครอบครองที่ดิน 
การเผาป่า การทำเหมืองแร  

• พื้นที่ป่าไมที่ลดลงทำใหภูมิประเทศมีสภาพ 
แหงแลง เกิดอุทกภัย เกิดการพังทลายของดิน 
ตลอดจนการเพิ่มขึ้นของแก๊สคารบอนไดออกไซด
ซึ่งเป็นแก๊สเรือนกระจกชนิดหนึ่ง นอกจากนี้
ทำใหสัตวป่าและพืชพรรณธรรมชาติลดจำนวนลง
หรือสูญพันธุได 

• การจัดการทรัพยากรป่าไมควรจัดการใหมี
ทรัพยากรป่าไมคงอยูอยางยั่งยืนหรือเพิ่มขึ้น เชน 
การกำหนดพื้นที่ป่าอนุรักษ สงเสริมการปลูกป่า 
ป้องกันการบุกรุกป่า การใชไมอยางมีคุณคาและ 
มีประสิทธิภาพ รวมถึงการปลูกจิตสำนึกเรื่อง 
การอนุรักษป่าไม 

๑๓. วเิคราะห อภปิราย และสรปุปญัหา ผลกระทบ
ที่ทำใหสัตวป่ามีจำนวนลดลง และแนวทาง 
ในการอนุรักษสัตวป่า 

• การลดจำนวนลงของสัตวป่าเป็นผลเนื่องมาจาก
การกระทำของมนุษยเป็นสวนใหญ คือ การทำให
แหลงที่อยูอาศัยลดลงและการลาสัตวป่า 

• การจัดการทรัพยากรสัตวป่าควรมีการดำเนินการ
ใหมีพื้นที่ป่าไมเพื่อการอยูอาศัยอยางเพียงพอ  
รวมทั้งการไมทำรายสัตวป่าหรือทำใหสัตวป่า 
ลดจำนวนลง รวมทั้งการปลูกจิตสำนึกใหชวยกัน
อนุรักษ 
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สาระเคมี 
 ๑. เขาใจโครงสรางอะตอม การจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ สมบัติของธาตุ   
  พันธะเคมีและสมบัติของสาร แก๊สและสมบัติของแก๊ส ประเภทและสมบัติของ  
  สารประกอบอินทรีย์และพอลิเมอร์ รวมทั้งการนำความรูไปใชประโยชน์ 

ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

ม.๔ ๑. สืบคนขอมูลสมมติฐาน การทดลอง หรือ 
ผลการทดลองที่เป็นประจักษพยานในการเสนอ
แบบจำลองอะตอมของนักวิทยาศาสตร  
และอธิบายวิวัฒนาการของแบบจำลองอะตอม 

• นักวิทยาศาสตรศึกษาโครงสรางของอะตอม  
และเสนอแบบจำลองอะตอมแบบตาง ๆ จาก 
การศึกษาขอมูล การสังเกต การตั้งสมมติฐาน 
และ ผลการทดลอง 

• แบบจำลองอะตอมมีวิวัฒนาการ โดยเริ่มจาก  
ดอลตันเสนอวาธาตุประกอบดวยอะตอมซึ่งเป็น
อนุภาคขนาดเล็กไมสามารถแบงแยกได ตอมา 
ทอมสันเสนอวาอะตอมประกอบดวยอนุภาค 
ที่มีประจุลบ เรียกวา อิเล็กตรอน และอนุภาค
ประจุบวก รัทเทอรฟอรดเสนอวาประจุบวก 
ที่เรียกวา โปรตอน รวมตัวกันอยูตรงกึ่งกลาง
อะตอม เรียกวา นิวเคลียส ซึ่งมีขนาดเล็กมาก 
และมีอิเล็กตรอนอยูรอบนิวเคลียส โบรเสนอวา
อิเล็กตรอนเคลื่อนที่เป็นวงรอบนิวเคลียส 
โดยแตละวงมีระดับพลังงานเฉพาะตัว ในปัจจุบัน
นักวิทยาศาสตรยอมรับวาอิเล็กตรอนมีการ
เคลื่อนที่รวดเร็วรอบนิวเคลียส และไมสามารถ
ระบุตำแหนงที่แนนอนได จึงเสนอแบบจำลอง
อะตอมแบบกลุมหมอก ซึ่งแสดงโอกาสการพบ
อิเล็กตรอนรอบนิวเคลียส 

๒. เขียนสัญลักษณนิวเคลียรของธาตุ และระบุ
จำนวนโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอนของ
อะตอมจากสัญลักษณนิวเคลียร รวมทั้งบอก
ความหมายของไอโซโทป 

• สัญลักษณนิวเคลียรของธาตุ ประกอบดวย
สัญลักษณธาตุ เลขอะตอมซึ่งแสดงจำนวน
โปรตอน และเลขมวลซึง่แสดงผลรวมของจำนวน
โปรตอนกบันวิตรอน อะตอมของธาตชุนดิเดยีวกนั
ที่มีจำนวนโปรตอนเทากัน แตมีจำนวนนิวตรอน
ตางกัน เรียกวา ไอโซโทป 
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 ๓. อธิบาย และเขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอน  
ในระดับพลังงานหลักและระดับพลังงานยอย
เมื่อทราบเลขอะตอมของธาตุ 

• การศึกษาสเปกตรัมการเปลงแสงของอะตอมแก๊ส 
ทำใหทราบวา อิเล็กตรอนจัดเรียงอยูรอบ ๆ 
นิวเคลียสในระดับพลังงานหลักตาง ๆ และ 
แตละระดับพลังงานหลักยังแบงเป็นระดับ
พลังงานยอยซึ่งมีบริเวณที่จะพบอิเล็กตรอน  
เรียกวา ออรบิทัล ไดแตกตางกัน และอิเล็กตรอน
จะจัดเรียงในออรบิทัลใหมีระดับพลังงานต่ำที่สุด
สำหรับอะตอมในสถานะพื้น 

๔. ระบุหมู คาบ ความเป็นโลหะ อโลหะ และ 
กึ่งโลหะ ของธาตุเรพรีเซนเททีฟและธาตุ  
แทรนซิชันในตารางธาตุ 

• ตารางธาตุในปัจจุบันจัดเรียงธาตุตามเลขอะตอม
และสมบัติที่คลายคลึงกันเป็นหมูและคาบ  
โดยอาจแบงธาตุในตารางธาตุเป็นกลุมธาตุโลหะ 
กึ่งโลหะ และอโลหะ นอกจากนี้อาจแบงเป็น 
กลุมธาตุเรพรีเซนเททีฟและกลุมธาตุแทรนซิชัน 

๕. วิเคราะห และบอกแนวโนมสมบัติของธาตุ 
เรพรีเซนเททีฟตามหมูและตามคาบ 

•ธาตเุรพรเีซนเททฟีในหมูเดยีวกนัมจีำนวนเวเลนซ-
อิเล็กตรอนเทากัน และธาตุที่อยูในคาบเดียวกัน 
มเีวเลนซอเิลก็ตรอนในระดบัพลงังานหลกัเดยีวกนั

ธาตุเรพรีเซนเททีฟมีสมบัติทางเคมีคลายคลึงกัน
ตามหมู และมีแนวโนมสมบัติบางประการเป็นไป
ตามหมูและตามคาบ เชน ขนาดอะตอม รศัมไีอออน

พลังงานไอออไนเซชัน อิเล็กโทรเนกาติวิตี  
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน 

๖. บอกสมบัติของธาตุโลหะแทรนซิชัน และ 
เปรียบเทียบสมบัติกับธาตุโลหะในกลุมธาตุ 
เรพรีเซนเททีฟ 

• ธาตุแทรนซิชันเป็นโลหะที่สวนใหญมีเวเลนซ-
อิเล็กตรอนเทากับ ๒ มีขนาดอะตอมใกลเคียงกัน 
มีจุดเดือด จุดหลอมเหลวและความหนาแนนสูง 
เกิดปฏิกิริยากับน้ำไดชากวาธาตุโลหะในกลุมธาตุ 
เรพรีเซนเททีฟ เมื่อเกิดเป็นสารประกอบ 
สวนใหญจะมีสี 
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 ๗. อธิบายสมบัติ และคำนวณครึ่งชีวิตของไอโซโทป
กัมมันตรังสี 

• ธาตุแตละชนิดมีไอโซโทป ซึ่งในธรรมชาติบางธาตุ 
มีไอโซโทปที่แผรังสีได เนื่องจากนิวเคลียส 
ไมเสถียร เรียกวา ไอโซโทปกัมมันตรังสี สำหรับ
ธาตุกัมมันตรังสีเป็นธาตุที่ทุกไอโซโทปสามารถ 
แผรังสีได รังสีที่เกิดขึ้น เชน รังสีแอลฟา รังสีบีตา 
รังสีแกมมา โดยครึ่งชีวิตของไอโซโทปกัมมันตรังสี
เป็นระยะเวลาที่ไอโซโทปกัมมันตรังสีสลายตัว 
จนเหลือครึ่งหนึ่งของปริมาณเดิม ซึ่งเป็นคาคงที่
เฉพาะของแตละไอโซโทปกัมมันตรังสี 

๘. สืบคนขอมูล และยกตัวอยางการนำธาตุ  
มาใชประโยชน รวมทั้งผลกระทบตอสิ่งมีชีวิต 
และสิ่งแวดลอม 

• สมบัติบางประการของธาตุแตละชนิด ทำให
สามารถนำธาตุไปใชประโยชนในดานตาง ๆ  
ไดอยางหลากหลาย ทั้งนี้การนำธาตุไปใชตอง
ตระหนักถึงผลกระทบที่มีตอสิ่งมีชีวิตและ 
สิ่งแวดลอม โดยเฉพาะสารกัมมันตรังสีซึ่งตองมี
การจัดการอยางเหมาะสม 

๙. อธิบายการเกิดไอออนและการเกิดพันธะ  
ไอออนิก โดยใชแผนภาพหรือสัญลักษณ 
แบบจุดของลิวอิส 

• สารเคมีเกิดจากการยึดเหนี่ยวกันดวยพันธะเคมี 
ซึ่งเกี่ยวของกับเวเลนซอิเล็กตรอนที่แสดงไดดวย
สัญลักษณแบบจุดของลิวอิส โดยการเกิด 
พันธะเคมี สวนใหญเป็นไปตามกฎออกเตต 

• พันธะไอออนิกเกิดจากการยึดเหนี่ยวระหวาง
ประจุไฟฟ้าของไอออนบวกกับไอออนลบ  
สวนใหญไอออนบวกเกิดจากโลหะเสียอิเล็กตรอน
และไอออนลบเกิดจากอโลหะรับอิเล็กตรอน 
สารประกอบที่เกิดจากพันธะไอออนิก เรียกวา 
สารประกอบไอออนิก สารประกอบไอออนิก 
ไมอยูในรูปโมเลกุล แตเป็นโครงผลึกที่ประกอบ
ดวยไอออนบวกและไอออนลบจัดเรียงตัวตอเนื่อง
กันไปทั้งสามมิติ 

๑๐. เขียนสูตร และเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก • สารประกอบไอออนิกเขียนแสดงสูตรเคมีโดยให
สัญลักษณธาตุที่เป็นไอออนบวกไวขางหนาตาม
ดวยสัญลักษณธาตุที่เป็นไอออนลบ โดยมีตัวเลข
แสดงอัตราสวนอยางต่ำของจำนวนไอออนที่เป็น
องคประกอบ 
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  • การเรียกชื่อสารประกอบไอออนิกทำไดโดย 
เรียกชื่อไอออนบวกแลวตามดวยชื่อไอออนลบ 
สำหรับสารประกอบไอออนิกที่เกิดจากโลหะที่มี
เลขออกซิเดชันไดหลายคา ตองระบุเลข
ออกซิเดชันของโลหะดวย 

๑๑. คำนวณพลังงานที่เกี่ยวของกับปฏิกิริยา 
การเกิดสารประกอบไอออนิกจากวัฏจักร  
บอรน-ฮาเบอร 

• ปฏิกิริยาการเกิดสารประกอบไอออนิกจากธาตุ
เกี่ยวของกับปฏิกิริยาเคมีหลายขั้นตอน มีทั้ง 
ที่เป็นปฏิกิริยาดูดพลังงานและคายพลังงาน  
ซึ่งแสดงไดดวยวัฏจักรบอรน-ฮาเบอร และ
พลังงานของปฏิกิริยาการเกิดสารประกอบ 
ไอออนิกเป็นผลรวมของพลังงานทุกขั้นตอน 

๑๒. อธิบายสมบัติของสารประกอบไอออนิก • สารประกอบไอออนิกสวนใหญมีลักษณะเป็น 
ผลึกของแข็ง เปราะ มีจุดหลอมเหลวและ
จุดเดือดสูง ละลายน้ำแลวแตกตัวเป็นไอออน
เรยีกวา สารละลายอเิลก็โทรไลต เมือ่เปน็ของแขง็
ไมนำไฟฟ้า แตถาทำใหหลอมเหลวหรือละลาย 
ในน้ำจะนำไฟฟ้า 

• สารละลายของสารประกอบไอออนิกแสดงสมบัติ
ความเป็นกรด-เบส ตางกัน สารละลายของ
สารประกอบคลอไรดมีสมบัติเป็นกลาง และ
สารละลายของสารประกอบออกไซดมีสมบัติ 
เป็นเบส 

๑๓. เขียนสมการไอออนิกและสมการไอออนิกสุทธิ
ของปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก 

• ปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก สามารถเขียน
แสดงดวยสมการไอออนิกหรือสมการไอออนิก
สุทธิ โดยที่สมการไอออนิกแสดงสารตั้งตนและ
ผลิตภัณฑทุกชนิดที่แตกตัวไดในรูปของไอออน 
สวนสมการไอออนิกสุทธิแสดงเฉพาะไอออนที่ 
ทำปฏิกิริยากัน และผลิตภัณฑที่เกิดขึ้น 
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 ๑๔. อธบิายการเกดิพนัธะโคเวเลนตแบบพนัธะเดีย่ว

พันธะคู และพันธะสาม ดวยโครงสรางลิวอิส 
•พนัธะโคเวเลนตเปน็การยดึเหนีย่วทีเ่กดิขึน้ภายใน

โมเลกุลจากการใชเวเลนซอิเล็กตรอนรวมกัน 
ของธาตุ ซึ่งสวนใหญเป็นธาตุอโลหะ โดยทั่วไป 
จะเป็นไปตามกฎออกเตต สารที่ยึดเหนี่ยวกันดวย
พันธะโคเวเลนตเรียกวา สารโคเวเลนต พันธะ 
โคเวเลนตเกิดไดทั้งพันธะเดี่ยว พันธะคู และ
พันธะสาม ซึ่งสามารถเขียนแสดงไดดวย
โครงสรางลวิอสิ โดยแสดงอเิลก็ตรอนคูรวมพนัธะ
ดวยจุดหรือเสน และแสดงอิเล็กตรอนคูโดดเดี่ยว
ของแตละอะตอมดวยจุด 

๑๕. เขียนสูตร และเรียกชื่อสารโคเวเลนต • สูตรโมเลกุลของสารโคเวเลนต โดยทั่วไป 
เขียนแสดงดวยสัญลักษณของธาตุเรียงลำดับ 
ตามคาอิเล็กโทรเนกาติวิตีจากนอยไปมาก  
โดยมีตัวเลขแสดงจำนวนอะตอมของธาตุ 
ที่มีมากกวา ๑ อะตอมในโมเลกุล 

• การเรียกชื่อสารโคเวเลนตทำไดโดยเรียกชื่อ 
ธาตุที่อยูหนากอน แลวตามดวยชื่อธาตุที่อยูถัดมา 
โดยมีคำนำหนาระบุจำนวนอะตอมของธาตุที่เป็น
องคประกอบ 

๑๖. วิเคราะห และเปรียบเทียบความยาวพันธะ 
และพลังงานพันธะในสารโคเวเลนต รวมทั้ง
คำนวณพลังงานที่เกี่ยวของกับปฏิกิริยาของ
สารโคเวเลนตจากพลังงานพันธะ 

• ความยาวพันธะและพลังงานพันธะในสาร 
โคเวเลนตขึ้นกับชนิดของอะตอมคูรวมพันธะ 
และชนิดของพันธะ โดยพันธะเดี่ยว พันธะคู  
และพันธะสาม มีความยาวพันธะและพลังงาน
พันธะแตกตางกัน นอกจากนี้โมเลกุลโคเวเลนต
บางชนิดมีคาความยาวพันธะและพลังงานพันธะ
แตกตางจากของพนัธะเดีย่ว พนัธะคู และพนัธะสาม

ซึ่งสารเหลานี้สามารถเขียนโครงสรางลิวอิส 
ที่เหมาะสมไดมากกวา ๑ โครงสราง ที่เรียกวา  
โครงสรางเรโซแนนซ 

• พลังงานพันธะนำมาใชในการคำนวณพลังงาน 
ของปฏิกิริยา ซึ่งไดจากผลตางของพลังงาน 
พันธะรวมของสารตั้งตนกับผลิตภัณฑ 
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 ๑๗. คาดคะเนรูปรางโมเลกุลโคเวเลนต โดยใช
ทฤษฎกีารผลกัระหวางคูอเิลก็ตรอนในวงเวเลนซ 
และระบุสภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต 

• รูปรางของโมเลกุลโคเวเลนต อาจพิจารณาโดยใช
ทฤษฎีการผลักระหวางคูอิเล็กตรอนในวงเวเลนซ 
(VSEPR) ซึ่งขึ้นอยูกับจำนวนพันธะและจำนวน
อิเล็กตรอนคูโดดเดี่ยวรอบอะตอมกลาง  
โมเลกุลโคเวเลนตมีทั้งโมเลกุลมีขั้วและไมมีขั้ว 
สภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนตเป็นผลรวม
ปริมาณเวกเตอรสภาพขั้วของแตละพันธะตาม 
รูปรางโมเลกุล 

๑๘. ระบุชนิดของแรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุล 
โคเวเลนต และเปรียบเทียบจุดหลอมเหลว 
จดุเดอืด และการละลายนำ้ของสารโคเวเลนต 

• แรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุลซึ่งอาจเป็น 
แรงแผกระจายลอนดอน แรงระหวางขั้ว  
และพันธะไฮโดรเจน มีผลตอจุดหลอมเหลว 
จุดเดือด และการละลายน้ำของสาร นอกจากนี้
สารโคเวเลนตสวนใหญยังมีจุดหลอมเหลว  
และจุดเดือดต่ำกวาสารประกอบไอออนิก 
เนื่องจากแรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุล 
มีคานอยกวาพันธะไอออนิก 

• สารโคเวเลนตสวนใหญมีจุดหลอมเหลวและ
จุดเดือดต่ำ และไมละลายในน้ำ สำหรับสาร 
โคเวเลนตที่ละลายน้ำมีทั้งแตกตัวและไมแตกตัว
เป็นไอออน สารละลายที่ไดจากสารที่ไมแตกตัว
เป็นไอออนจะไมนำไฟฟ้า เรียกวา สารละลาย-
นอนอิเล็กโทรไลต สวนสารละลายที่ไดจากสาร 
ที่แตกตัวเป็นไอออนจะนำไฟฟ้า เรียกวา 
สารละลายอิเล็กโทรไลต สารละลายของ
สารประกอบคลอไรดและออกไซดจะมีสมบัติ
เป็นกรด 

๑๙. สืบคนขอมูล และอธิบายสมบัติของ 
สารโคเวเลนตโครงรางตาขายชนิดตาง ๆ 

• สารโคเวเลนตบางชนิดที่มีโครงสรางโมเลกุล 
ขนาดใหญและมีพันธะโคเวเลนตตอเนื่อง 
เป็นโครงรางตาขาย จะมีจุดหลอมเหลวและ
จุดเดือดสูง สารโคเวเลนตโครงรางตาขายที่มี 
ธาตุองคประกอบเหมือนกัน แตมีอัญรูปตางกัน
จะมีสมบัติตางกัน เชน เพชร แกรไฟต 
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 ๒๐. อธบิายการเกดิพนัธะโลหะและสมบตัขิองโลหะ • พันธะโลหะเกิดจากเวเลนซอิเล็กตรอนของ 
ทุกอะตอมของโลหะเคลื่อนที่อยางอิสระไปทั่ว 
ทั้งโลหะ และเกิดแรงยึดเหนี่ยวกับโปรตอน 
ในนิวเคลียสทุกทิศทาง 

•โลหะสวนใหญเปน็ของแขง็ มผีวิมนัวาว สามารถ

ตีเป็นแผนหรือดึงเป็นเสนได นำความรอนและ 
นำไฟฟ้าไดดี มีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดสูง 

๒๑. เปรยีบเทยีบสมบตับิางประการของสารประกอบ
ไอออนกิ สารโคเวเลนต และโลหะ สบืคนขอมลู
และนำเสนอตัวอยางการใชประโยชนของ 
สารประกอบไอออนิก สารโคเวเลนต และ
โลหะ ไดอยางเหมาะสม 

• สารประกอบไอออนิก สารโคเวเลนต และโลหะ  
มีสมบัติเฉพาะตัวบางประการที่แตกตางกัน เชน 
จุดเดือด จุดหลอมเหลว การละลายน้ำ การนำ
ไฟฟ้า จึงสามารถนำมาใชประโยชนในดานตาง ๆ 
ไดตามความเหมาะสม 

ม.๕ ๑. อธิบายความสัมพันธและคำนวณปริมาตร  
ความดัน หรืออุณหภูมิของแก๊สที่ภาวะตาง ๆ 
ตามกฎของบอยล กฎของชารล กฎของ  
เกย-ลูสแซก  

๒. คำนวณปริมาตร ความดัน หรืออุณหภูมิ  
ของแก๊สที่ภาวะตาง ๆ ตามกฎรวมแก๊ส 

• พฤติกรรมของแก๊ส และความสัมพันธระหวาง
ปริมาตร ความดัน และอุณหภูมิของแก๊ส อธิบาย
ไดดวยกฎของบอยล กฎของชารล กฎของ 
เกย-ลูสแซก และกฎรวมแก๊ส ซึ่งสามารถนำมาใช
ในการคำนวณปริมาตร ความดัน หรืออุณหภูมิ
ของแก๊สที่ภาวะตาง ๆ ได 

๓. คำนวณปริมาตร ความดัน อุณหภูมิ จำนวนโมล 
หรือมวลของแก๊ส จากความสัมพันธตามกฎของ
อาโวกาโดร และกฎแก๊สอุดมคติ 

• ความสัมพันธระหวางปริมาตร และจำนวนโมล
หรือมวลของแก๊ส อธิบายความสัมพันธไดดวย 
กฎของอาโวกาโดร สำหรับความสัมพันธระหวาง
ปริมาตร ความดัน อุณหภูมิ และจำนวนโมล 
ของแกส๊ อธบิายไดดวยกฎแกส๊อดุมคต ิซึง่สามารถ
นำมาใชในการคำนวณและการอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวของกับจำนวนโมลของแก๊ส 
ที่ภาวะตาง ๆ ได 

๔. คำนวณความดันยอยหรือจำนวนโมลของแก๊ส 
ในแก๊สผสม โดยใชกฎความดันยอยของดอลตัน 

•ในธรรมชาต ิแกส๊สวนใหญอยูรวมกนัเปน็แกส๊ผสม

ในกรณีที่แก๊สในแก๊สผสมไมทำปฏิกิริยากัน 
ความดันของแก๊สแตละชนิดแปรผันตามเศษสวน
โมลของแก๊ส ที่มีอยูในแก๊สผสมตามกฎ 
ความดันยอยของดอลตัน 
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 ๕. อธิบายการแพรของแก๊สโดยใชทฤษฎีจลน 
ของแก๊ส คำนวณและเปรียบเทียบอัตรา  
การแพรของแก๊ส โดยใชกฎการแพรผานของ 
เกรแฮม 

• แก๊สสามารถแพรได การแพรของแก๊สอธิบาย 
ไดดวยทฤษฎีจลนของแก๊ส ที่อุณหภูมิเดียวกัน 
แก๊สจะแพรไดชาหรือเร็วขึ้นอยูกับมวลโมเลกุล
ของแก๊ส อัตราการแพรของแก๊สเป็นสัดสวน
ผกผันกับรากที่สองของมวลโมเลกุลของแก๊ส  
สัมพันธกับกฎการแพรผานของเกรแฮม 

๖. สืบคนขอมูล นำเสนอตัวอยาง และอธิบายการ
ประยุกตใชความรูเกี่ยวกับสมบัติและกฎตาง ๆ 
ของแก๊สในการอธิบายปรากฏการณ หรือ 
แกปัญหาในชีวิตประจำวันและในอุตสาหกรรม 

• สมบัติและกฎตาง ๆ ของแก๊สสามารถนำไปใช
อธิบายปรากฏการณ หรือประยุกตใชในชีวิต 
ประจำวันและในอุตสาหกรรม 

ม.๖ ๑. สืบคนขอมูลและนำเสนอตัวอยางสารประกอบ
อินทรียที่มีพันธะเดี่ยว พันธะคู หรือพันธะสาม 
ที่พบในชีวิตประจำวัน 

• สารประกอบอินทรียเป็นสารประกอบของ
คารบอนสวนใหญพบในสิ่งมีชีวิต มีโครงสราง
หลากหลายและแบงไดหลายประเภท เนื่องจาก
ธาตุคารบอนสามารถเกิดพันธะโคเวเลนตกับธาตุ
คารบอนดวยพันธะเดี่ยว พันธะคู พันธะสาม 
นอกจากนี้ยังสามารถเกิดพันธะโคเวเลนตกับธาตุ
อื่น ๆ ไดอีกดวย และมีการนำสารประกอบ
อินทรียไปใชประโยชนอยางหลากหลาย 

๒. เขยีนสตูรโครงสรางลวิอสิ สตูรโครงสรางแบบยอ

และสูตรโครงสรางแบบเสนของสารประกอบ
อินทรีย 

• โครงสรางของสารประกอบอินทรียแสดงไดดวย 
สูตรโครงสรางลิวอิส สูตรโครงสรางแบบยอ  
หรือสูตรโครงสรางแบบเสน 

๓. วิเคราะหโครงสราง และระบุประเภท 
ของสารประกอบอินทรียจากหมูฟังกชัน 

•สารประกอบอนิทรยีมหีลายประเภท การพจิารณา
ประเภทของสารประกอบอนิทรยีอาจใชหมูฟงักชนั
เป็นเกณฑไดเป็นแอลเคน แอลคีน แอลไคน 
อะโรมาติกไฮโดรคารบอน แอลกอฮอล อีเทอร 
เอมีน แอลดีไฮด คีโตน กรดคารบอกซิลิก  
เอสเทอร เอไมด 

๔. เขียนสูตรโครงสรางและเรียกชื่อสารประกอบ
อินทรียประเภทตาง ๆ ที่มีหมูฟังกชันไมเกิน  
๑ หมู ตามระบบ IUPAC 

• การเรียกชื่อสารประกอบอินทรียประเภทแอลเคน 
แอลคีน แอลไคน แอลกอฮอล อีเทอร เอมีน  
แอลดีไฮด คีโตน กรดคารบอกซิลิก เอสเทอร 
และเอไมด จะเรียกตามระบบ IUPAC หรือ 
อาจเรียกโดยใชชื่อสามัญ 
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ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

 ๕. เขียนไอโซเมอรโครงสรางของสารประกอบ
อินทรียประเภทตาง ๆ 

• ปรากฏการณที่สารมีสูตรโมเลกุลเหมือนกันแตมี
สมบัติแตกตางกัน เรียกวา ไอโซเมอริซึม และ
เรียกสารแตละชนิดวา ไอโซเมอร ไอโซเมอรที่มี
สูตรโมเลกุลเหมือนกันแตมีสูตรโครงสรางตางกัน 
เรียกวา ไอโซเมอรโครงสราง 

๖. วิเคราะห และเปรียบเทียบจุดเดือดและ 
การละลายในน้ำของสารประกอบอินทรียที่มี 
หมูฟังกชัน ขนาดโมเลกุล หรือโครงสรางตางกัน 

• สารประกอบอินทรียที่มีหมูฟังกชัน ขนาดโมเลกุล 
หรือโครงสรางของสารตางกันจะมีจุดเดือดและ 
การละลายในน้ำตางกัน สำหรับการละลายของ
สารพิจารณาไดจากความมีขั้วของตัวละลาย 
และตัวทำละลาย โดยสารสามารถละลายได 
ในตัวทำละลายที่มีขั้วใกลเคียงกัน 

๗. ระบุประเภทของสารประกอบไฮโดรคารบอน
และเขียนผลิตภัณฑจากปฏิกิริยาการเผาไหม 
ปฏิกิริยากับโบรมีน หรือปฏิกิริยากับ
โพแทสเซียมเปอรแมงกาเนต 

• สารประกอบอินทรียประเภทแอลเคน แอลคีน 
แอลไคน อะโรมาติกไฮโดรคารบอน เป็น
สารประกอบไฮโดรคารบอน ซึ่งเมื่อเกิดปฏิกิริยา
การเผาไหม ปฏิกิริยากับโบรมีนและปฏิกิริยากับ
โพแทสเซียมเปอรแมงกาเนต จะใหผลของ
ปฏิกิริยาตางกัน จึงสามารถใชเป็นเกณฑ 
ในการจำแนกประเภทของสารประกอบ
ไฮโดรคารบอนได 

๘. เขียนสมการเคมีและอธิบายการเกิดปฏิกิริยา
เอสเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยาการสังเคราะหเอไมด
ปฏกิริยิาไฮโดรลซิสิ และปฏกิริยิาสะปอนนฟิเิคชนั 

๙. ทดสอบปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยา
ไฮโดรลิซิส และปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน 

• กรดคารบอกซิลิกทำปฏิกิริยากับแอลกอฮอลได
เป็นเอสเทอร เรียกวา ปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน 
กรดคารบอกซิลิกทำปฏิกิริยากับเอมีนเกิดเป็น 
เอไมด เอสเทอรและเอไมดสามารถเกิดปฏิกิริยา
ไฮโดรลิซิส ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเอสเทอร 
ในเบสแอลคาไล เรยีกวา ปฏกิริยิาสะปอนนฟิเิคชนั 

๑๐. สืบคนขอมูล และนำเสนอตัวอยางการนำ
สารประกอบอินทรียไปใชประโยชนในชีวิต
ประจำวันและอุตสาหกรรม 

• สารประกอบอินทรียสามารถนำไปใชประโยชน 
ไดมากมายในชีวิตประจำวัน รวมทั้งนำไปใชเป็น 
สารตั้งตนและตัวทำละลายในอุตสาหกรรม 
ดานตาง ๆ เชน อตุสาหกรรมเชือ้เพลงิและพลงังาน

อุตสาหกรรมอาหารและยา อุตสาหกรรมเกษตร 
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 ๑๑. ระบุประเภทของปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร
จากโครงสรางของมอนอเมอรหรือพอลิเมอร 

• พอลิเมอรเป็นสารที่มีโมเลกุลขนาดใหญ  
ซึ่งประกอบดวยหนวยยอยที่เรียกวา มอนอเมอร 
เชื่อมตอกันดวยพันธะโคเวเลนต โดยมีทั้ง 
พอลิเมอรธรรมชาติและพอลิเมอรสังเคราะห 
ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร อาจเป็นปฏิกิริยาแบบ
ควบแนนหรือปฏิกิริยาแบบเติม ขึ้นอยูกับ 
หมูฟังกชันและโครงสรางของมอนอเมอร 

๑๒. วิเคราะห และอธิบายความสัมพันธระหวาง
โครงสรางและสมบัติของพอลิเมอร รวมทั้ง 
การนำไปใชประโยชน 

• พอลิเมอรมีโครงสรางตางกันอาจเป็นโครงสราง 
แบบเสน แบบกิ่ง หรือแบบรางแห ขึ้นอยูกับชนิด
ของมอนอเมอรและภาวะของปฏิกิริยาการเกิด
พอลิเมอร ซึ่งโครงสรางของพอลิเมอรสงผลตอ
จุดหลอมเหลว ความหนาแนน ความเปราะ 
ความเหนียว ความยืดหยุน จึงสามารถนำไป
ประยุกตใชไดอยางหลากหลาย  

๑๓. ทดสอบ และระบุประเภทของพลาสติก 
และผลิตภัณฑยาง รวมทั้งการนำไปใช
ประโยชน 

• พอลิเมอรที่ใหความรอนแลวสามารถนำกลับมา 
ขึ้นรูปใหมได เรียกวา พอลิเมอรเทอรมอพลาสติก 
สวนใหญมีโครงสรางแบบเสนและแบบกิ่ง  
สวนพอลิเมอรที่ใหความรอนแลวไมออนตัว  
จึงไมสามารถนำกลับมาขึ้นรูปใหมได เรียกวา  
พอลิเมอรเทอรมอเซต มีโครงสรางแบบรางแห 
พลาสติกมีทั้งที่เป็นพอลิเมอรเทอรมอพลาสติก
และพอลิเมอรเทอรมอเซต ผลิตภัณฑยางเป็น 
พอลิเมอรเทอรมอเซต ซึ่งทำใหมีสมบัติและ
การนำไปใชประโยชนตางกัน 

๑๔. อธิบายผลของการปรับเปลี่ยนโครงสราง และ
การสังเคราะหพอลิเมอรที่มีตอสมบัติของ  
พอลิเมอร 

• การปรับเปลี่ยนโครงสรางหรือการสังเคราะห  
พอลิเมอร เชน วัลคาไนเซชัน การสังเคราะห  
โคพอลิเมอร การสังเคราะหพอลิเมอรนำไฟฟ้า 
เป็นการปรับปรุงคุณภาพของพอลิเมอร เพื่อใหได
ผลิตภัณฑที่สามารถนำไปใชประโยชนได 
อยางเหมาะสมและหลากหลายมากขึ้น 

๑๕. สืบคนขอมูล และนำเสนอตัวอยางผลกระทบ
จากการใชและการกำจัดผลิตภัณฑพอลิเมอร
และแนวทางแกไข 

• การใชและการกำจัดผลิตภัณฑพอลิเมอร อาจสง
ผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม จึงควร
ตระหนกัถงึผลกระทบทีเ่กดิขึน้ และแนวทางแกไข 
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สาระเคมี 
 ๒. เขาใจการเขยีนและการดลุสมการเคม ีปรมิาณสมัพนัธใ์นปฏกิริยิาเคม ีอตัราการเกดิ  
  ปฏิกิริยาเคมี สมดุลในปฏิกิริยาเคมี สมบัติและปฏิกิริยาของกรด-เบส ปฏิกิริยา  
  รีดอกซ์และเซลล์เคมีไฟฟ้า รวมทั้งการนำความรูไปใชประโยชน์ 

ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

ม.๔ ๑. แปลความหมายสัญลักษณในสมการเคมี  
เขียนและดุลสมการเคมีของปฏิกิริยาเคมี  
บางชนิด 

• ปฏิกิริยาเคมี เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีสารใหม
เกิดขึ้นจากการจัดเรียงตัวใหมของอะตอมธาตุ 
โดยจำนวนและชนดิของอะตอมธาตไุมเปลีย่นแปลง
ปฏิกิริยาเคมีเขียนแสดงไดดวยสมการเคมี  
ซึ่งประกอบดวยสูตรเคมีของสารตั้งตนและ
ผลิตภัณฑ ลูกศรแสดงทิศทางของการเกิด
ปฏิกิริยา และเลขสัมประสิทธิ์ของสารตั้งตน 
และผลติภณัฑทีด่ลุแลว นอกจากนีอ้าจมสีญัลกัษณ
แสดงสถานะของสาร หรือปัจจัยอื่นที่เกี่ยวของ 
ในการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

•การดลุสมการเคมทีำไดโดยการเตมิเลขสมัประสทิธิ์
หนาสารตั้งตนและผลิตภัณฑ เพื่อใหอะตอม 
ของธาตุในสารตั้งตนและผลิตภัณฑเทากัน 

๒. คำนวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมี  
ที่เกี่ยวของกับมวลสาร  

๓. คำนวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมี  
ที่เกี่ยวของกับความเขมขนของสารละลาย  

๔. คำนวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมี  
ที่เกี่ยวของกับปริมาตรแก๊ส 

• การเปลี่ยนแปลงปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมี 
มีความสัมพันธกันตามเลขสัมประสิทธิ์ 
ในสมการเคม ีซึง่บอกถงึอตัราสวนโดยโมลของสาร
ในปฏิกิริยา สามารถนำมาใชในการคำนวณ
ปริมาณของสารที่เกี่ยวของกับมวล ความเขมขน
ของสารละลาย และปริมาตรของแก๊สได 

๕. คำนวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมี 
หลายขั้นตอน 

• ความสัมพันธของโมลสารตั้งตนและผลิตภัณฑ  
ในปฏิกิริยาเคมีหลายขั้นตอน พิจารณาไดจาก 
เลขสัมประสิทธิ์ของสมการเคมีรวม 

๖. ระบุสารกำหนดปริมาณ และคำนวณปริมาณ 
สารตาง ๆ ในปฏิกิริยาเคมี 

• ปฏิกิริยาเคมีที่สารตั้งตนทำปฏิกิริยาไมพอดีกัน 
สารตั้งตนที่ทำปฏิกิริยาหมดกอน เรียกวา  
สารกำหนดปริมาณ ซึ่งเป็นสารที่กำหนดปริมาณ
ผลิตภัณฑที่เกิดขึ้น และปริมาณสารตั้งตนอื่น 
ที่ทำปฏิกิริยาไปเมื่อสิ้นสุดปฏิกิริยา 
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 ๗. คำนวณผลไดรอยละของผลิตภัณฑในปฏิกิริยา
เคมี 

• ผลิตภัณฑที่เกิดขึ้นจริงในปฏิกิริยาเคมีสวนใหญ  
มีปริมาณนอยกวาที่คำนวณไดตามทฤษฎี  
ซึ่งคาเปรียบเทียบผลไดจริงกับผลไดตามทฤษฎี 
เป็นรอยละ เรียกวา ผลไดรอยละ 

ม.๕ ๑. ทดลอง และเขียนกราฟการเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ของสารที่ทำการวัดในปฏิกิริยา  

๒. คำนวณอตัราการเกดิปฏกิริยิาเคม ีและเขยีนกราฟ
การลดลงหรือเพิ่มขึ้นของสารที่ไมไดวัด 
ในปฏิกิริยา 

• ปฏิกิริยาเคมีแตละปฏิกิริยามีอัตราการเกิด 
ปฏิกิริยาเคมีตางกัน โดยอาจวัดจากการลดลง
ของสารตั้งตนหรือการเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ 
ตอหนึ่งหนวยเวลา และหารดวยเลขสัมประสิทธิ์
ของสารนัน้ ๆ ในสมการเคม ีเพือ่ใหไดอตัราการเกดิ
ปฏิกิริยาเคมีที่เทากันไมวาจะเป็นการวัดจาก 
สารตั้งตนหรือผลิตภัณฑ 

๓. เขียนแผนภาพ และอธิบายทิศทางการชนกัน 
ของอนุภาคและพลังงานที่สงผลตออัตรา  
การเกิดปฏิกิริยาเคมี 

• ปฏิกิริยาเคมีจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่ออนุภาคของ 
สารตั้งตนชนกันในทิศทางที่เหมาะสมและมี
พลังงานอยางนอยเทากับพลังงานกอกัมมันต  
ดงันัน้อตัราการเกดิปฏกิริยิาจงึขึน้กบัทศิทางการชน

และพลังงานที่เกิดจากการชน 
๔. ทดลอง และอธบิายผลของความเขมขน พืน้ทีผ่วิ

ของสารตั้งตน อุณหภูมิ และตัวเรงปฏิกิริยาที่มี
ตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  

๕. เปรียบเทียบอัตราการเกิดปฏิกิริยาเมื่อมีการ
เปลีย่นแปลงความเขมขน พืน้ทีผ่วิของสารตัง้ตน

อุณหภูมิ และตัวเรงปฏิกิริยา 

• อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสารหนึ่ง ๆ ขึ้นอยู
กับความเขมขน พื้นที่ผิว อุณหภูมิ ตัวเรงและ 
ตัวหนวงปฏิกิริยา นอกจากนี้อัตราการเกิด
ปฏิกิริยาเคมียังขึ้นอยูกับชนิดของสารที่ทำ
ปฏิกิริยาดวย 

๖. ยกตัวอยาง และอธิบายปัจจัยที่มีผลตออัตรา 
การเกิดปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน 
หรืออุตสาหกรรม 

• ความรูเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลตออัตราการเกิด
ปฏิกิริยาเคมีสามารถนำมาใชอธิบายกระบวนการ 
ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันหรืออุตสาหกรรม 
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 ๗. ทดสอบ และอธิบายความหมายของ 
ปฏิกิริยาผันกลับไดและภาวะสมดุล  

๘. อธิบายการเปลี่ยนแปลงความเขมขนของสาร 
อัตราการเกิดปฏิกิริยาไปขางหนา และอัตรา 
การเกิดปฏิกิริยายอนกลับ เมื่อเริ่มปฏิกิริยา 
จนกระทั่งระบบอยูในภาวะสมดุล 

• ปฏิกิริยาเคมีที่สามารถดำเนินไปขางหนาและ 
ยอนกลับได เรียกวา ปฏิกิริยาผันกลับได เมื่อ
ปฏิกิริยาดำเนินไปความเขมขนของสารตั้งตน 
และอัตราการเกิดปฏิกิริยาไปขางหนาจะลดลง 
สวนความเขมขนของผลิตภัณฑและอัตราการเกิด
ปฏิกิริยายอนกลับจะเพิ่มขึ้น เมื่ออัตราการเกิด
ปฏิกิริยาไปขางหนาเทากับอัตราการเกิด 
ปฏิกิริยายอนกลับ ระบบจะอยูในภาวะสมดุล  
ทีม่คีวามเขมขนของสารตัง้ตนและผลติภณัฑคงที ่
เรียกวา สมดุลพลวัต 

  ๙. คำนวณคาคงที่สมดุลของปฏิกิริยา  
๑๐. คำนวณความเขมขนของสารที่ภาวะสมดุล 

• ณ ภาวะสมดุล ความสัมพันธระหวางความเขมขน
ของผลิตภัณฑกับสารตั้งตน แสดงไดดวย  
คาคงที่สมดุล ซึ่งเป็นคาคงที่ ณ อุณหภูมิหนึ่ง 

๑๑. คำนวณคาคงที่สมดุลหรือความเขมขนของ
ปฏิกิริยาหลายขั้นตอน 

•คาคงทีส่มดลุของปฏกิริยิาหลายขัน้ตอน หาไดจาก
ผลคูณของคาคงที่สมดุลของปฏิกิริยายอยที่นำ
สมการเคมีมารวมกัน โดยถามีการคูณสมการยอย
ใหยกกำลังคาคงที่สมดุลดวยตัวเลขที่คูณ และ
หากมีการกลับขางสมการ ใหกลับคาคงที่สมดุล
เป็นตัวหาร 

๑๒. ระบุปัจจัยที่มีผลตอภาวะสมดุลและ 
คาคงที่สมดุลของระบบ รวมทั้งคาดคะเน  
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อภาวะสมดุล 
ของระบบถูกรบกวน โดยใชหลักของ 
เลอชาเตอลิเอ 

• เมื่อระบบที่อยูในภาวะสมดุลถูกรบกวน โดยการ
เปลี่ยนแปลงความเขมขนของสาร ความดัน หรือ
อุณหภูมิ ระบบจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อเขาสู
ภาวะสมดุลอีกครั้งตามหลักของเลอชาเตอลิเอ
ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิมีผลทำให 
คาคงที่สมดุลเปลี่ยนแปลง 

๑๓. ยกตัวอยาง และอธิบายสมดุลเคมีของ
กระบวนการทีเ่กดิขึน้ในสิง่มชีวีติ ปรากฏการณ
ในธรรมชาติและกระบวนการในอุตสาหกรรม 

• ความรูเกี่ยวกับสมดุลเคมีสามารถนำมาใชอธิบาย
กระบวนการที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต ปรากฏการณ 
ในธรรมชาติและกระบวนการในอุตสาหกรรม 

๑๔. ระบุ และอธิบายวาสารเป็นกรดหรือเบส  
โดยใชทฤษฎีกรด-เบสของอารเรเนียส 
เบรินสเตด-ลาวรี และลิวอิส 

• สารในชีวิตประจำวันหลายชนิดมีสมบัติเป็นกรด
หรือเบส ซึ่งพิจารณาไดโดยใชทฤษฎีกรด-เบส
ของอารเรเนียส เบรินสเตด-ลาวรี หรือลิวอิส  
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 ๑๕. ระบุคูกรด-เบสของสารตามทฤษฎีกรด-เบส
ของเบรินสเตด-ลาวรี 

• ตามทฤษฎีกรด-เบสของเบรินสเตด–ลาวรี เมื่อ
กรดหรือเบสละลายน้ำหรือทำปฏิกิริยากับสารอื่น 
จะมีการถายโอนโปรตอนระหวางสารตั้งตน 
ที่เป็นกรดและเบส เกิดเป็นผลิตภัณฑซึ่งเป็น
โมเลกุลหรือไอออนที่เป็นคูกรด-เบสของ 
สารตั้งตนนั้น โดยสารที่เป็นคูกรด-เบสกันจะมี
โปรตอนตางกัน ๑ โปรตอน 

๑๖. คำนวณ และเปรียบเทียบความสามารถ  
ในการแตกตัวหรือความแรงของกรดและเบส 

• กรดและเบสแตละชนิดสามารถแตกตัวในน้ำได
แตกตางกัน กรดแกหรือเบสแกสามารถแตกตัว
เป็นไอออนในน้ำไดเกือบสมบูรณ สวนกรดออน
หรือเบสออนแตกตัวเป็นไอออนไดนอย  
โดยความสามารถในการแตกตัวหรือความแรง
ของกรดหรือเบสอาจพิจารณาไดจากคาคงที่ 
การแตกตัวของกรดหรือเบส หรือปริมาณ 
การแตกตัวเป็นรอยละของกรดหรือเบส 

๑๗. คำนวณคา pH ความเขมขนของไฮโดรเนียม
ไอออนหรือไฮดรอกไซดไอออนของ 
สารละลายกรดและเบส 

• น้ำบริสุทธิ์ที่อุณหภูมิ ๒๕ องศาเซลเซียสแตกตัว
ใหไฮโดรเนียมไอออนและไฮดรอกไซดไอออน 
ทีม่คีวามเขมขนเทากนั คอื 1.0 x 10-7 โมลตอลติร
โดยมีคาคงที่การแตกตัวของน้ำ เทากับ  
1.0 x 10-14

• เมื่อกรดหรือเบสแตกตัวในน้ำ คาความเป็นกรด-
เบสของสารละลายแสดงไดดวยคา pH ซึ่ง
สัมพันธกับความเขมขนของไฮโดรเนียมไอออน 
โดยสารละลายกรดมีความเขมขนของไฮโดรเนียม
ไอออนมากกวา 1.0 x 10-7 โมลตอลิตร 
หรือมีคา pH นอยกวา ๗ สวนสารละลายเบสมี
ความเขมขนของไฮโดรเนียมไอออนนอยกวา  
1.0 x 10-7 โมลตอลิตร หรือมีคา pH มากกวา ๗ 

๑๘. เขียนสมการเคมีแสดงปฏิกิริยาสะเทิน และ
ระบุความเป็นกรด-เบสของสารละลาย  
หลังการสะเทิน  

๑๙. เขียนปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเกลือ และระบุ
ความเป็นกรด-เบสของสารละลายเกลือ 

• ปฏิกิริยาสะเทินระหวางกรดแกและเบสแก  
ใหสารละลายที่เป็นกลาง ปฏิกิริยาสะเทิน
ระหวางกรดแกและเบสออน ใหสารละลาย 
ที่เป็นกรด สวนปฏิกิริยาสะเทินระหวางกรดออน
และเบสแก ใหสารละลายที่เป็นเบส 
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  • เกลือที่ไดจากการสะเทินของกรดแกดวยเบสออน 
เมื่อละลายในน้ำจะเกิดปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสได
สารละลายที่มีสมบัติเป็นกรด สวนเกลือที่ไดจาก 
การสะเทินของกรดออนดวยเบสแก เมื่อละลาย
ในน้ำจะเกิดปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสไดสารละลาย 
ที่มีสมบัติเป็นเบส 

๒๐. ทดลอง และอธิบายหลักการการไทเทรต  
และเลือกใชอินดิเคเตอรที่เหมาะสมสำหรับ 
การไทเทรตกรด-เบส 

•การไทเทรตเปน็เทคนคิในการวเิคราะหหาปรมิาณ
หรือความเขมขนของสารที่ทำปฏิกิริยาพอดีกัน 
จุดที่สารทำปฏิกิริยาพอดีกันเรียกวา จุดสมมูล  
ในทางปฏบิตั ิจดุสมมลูของปฏกิริยิาอาจไมสามารถ
สังเกตเห็นได จึงสังเกตจากการเปลี่ยนสีของ 
อนิดเิคเตอร เพือ่บอกจดุยตุขิองการไทเทรต ดงันัน้
อินดิเคเตอรที่เหมาะสมในการไทเทรตกรด-เบส 
ควรเป็นอินดิเคเตอรที่เปลี่ยนสีในชวง pH ตรงกับ
หรอืใกลเคยีงกบั pH ของสารละลาย ณ จดุสมมลู 

๒๑. คำนวณปริมาณสารหรือความเขมขนของ
สารละลายกรดหรือเบสจากการไทเทรต 

• ปริมาณกรดและเบสที่ทำปฏิกิริยาพอดีกันจาก 
การไทเทรตกรด-เบส สามารถนำไปคำนวณ 
ความเขมขนของกรดหรือเบสที่ตองการทราบ
ความเขมขนได 

๒๒. อธิบายสมบัติ องคประกอบ และประโยชน
ของสารละลายบัฟเฟอร 

• สารละลายบัฟเฟอรเป็นสารละลายของกรดออน
กับเกลือของกรดออนนั้น หรือเบสออนกับเกลือ
ของเบสออนนั้น เมื่อเติมกรด เบส หรือน้ำ  
จะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงคา pH นอยกวา
สารละลายทั่วไป สมบัติเฉพาะของสารละลาย 
บัฟเฟอรเป็นประโยชนตอการควบคุม pH  
ของระบบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 

๒๓. สบืคนขอมลู และนำเสนอตวัอยางการใชประโยชน
และการแกปัญหาโดยใชความรูเกี่ยวกับ 
กรด-เบส 

•ความรูเกีย่วกบักรด-เบส สามารถนำมาใชประโยชน
และแกปัญหาในชีวิตประจำวัน เกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม และการแพทย  

๒๔. คำนวณเลขออกซิเดชัน และระบุปฏิกิริยา 
ที่เป็นปฏิกิริยารีดอกซ 

• เคมีไฟฟ้าเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ระหวางพลังงานไฟฟ้าและการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
ที่มีการถายโอนอิเล็กตรอนแลวทำใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชัน ซึ่งเป็นเลขที่แสดง
ประจุไฟฟ้าหรือประจุไฟฟ้าสมมติของอะตอมธาตุ 
เรียกปฏิกิริยาชนิดนี้วา ปฏิกิริยารีดอกซ 
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 ๒๕. วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชัน 
และระบุตัวรีดิวซและตัวออกซิไดส รวมทั้ง
เขยีนครึง่ปฏกิริยิาออกซเิดชนัและครึง่ปฏกิริยิา
รีดักชันของปฏิกิริยารีดอกซ 

• ปฏิกิริยารีดอกซมีทั้งครึ่งปฏิกิริยาที่มีการให
อิเล็กตรอน เรียกวา ครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชัน 
และครึ่งปฏิกิริยาที่มีการรับอิเล็กตรอน เรียกวา 
ครึ่งปฏิกิริยารีดักชัน โดยสารที่ใหอิเล็กตรอน 
จะมีเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้น เรียกวา ตัวรีดิวซ 
สวนสารที่รับอิเล็กตรอนจะมีเลขออกซิเดชัน 
ลดลง เรียกวา ตัวออกซิไดส 

๒๖. ทดลอง และเปรียบเทียบความสามารถในการ
เป็นตัวรีดิวซหรือตัวออกซิไดส และเขียนแสดง
ปฏิกิริยารีดอกซ 

• การเปรียบเทียบความสามารถในการเป็นตัวรีดิวซ
หรือตัวออกซิไดสสามารถพิจารณาไดจากผล 
การทดลองของปฏิกิริยารีดอกซ  

๒๗. ดุลสมการรีดอกซดวยการใชเลขออกซิเดชัน 
และวิธีครึ่งปฏิกิริยา 

• ปฏิกิริยารีดอกซเขียนแทนไดดวยสมการรีดอกซ 
ซึ่งการดุลสมการรีดอกซทำไดโดยการใช 
เลขออกซิเดชันและวิธีครึ่งปฏิกิริยา  

๒๘. ระบุองคประกอบของเซลลเคมีไฟฟ้า และ
เขียนสมการเคมีของปฏิกิริยาที่แอโนดและ
แคโทด ปฏิกิริยารวม และแผนภาพเซลล 

• เซลลเคมีไฟฟ้าประกอบดวยแอโนด แคโทด และ
สารละลายอิเล็กโทรไลต ซึ่งอาจเชื่อมตอกันดวย
สะพานเกลอื โดยทีแ่อโนดเกดิปฏกิริยิาออกซเิดชนั

และแคโทดเกิดปฏิกิริยารีดักชัน ทำใหอิเล็กตรอน
เคลื่อนที่จากแอโนดไปแคโทด เซลลเคมีไฟฟ้า 
สามารถเขียนแสดงไดดวยแผนภาพเซลล  

๒๙. คำนวณคาศักยไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล  
และระบุประเภทของเซลลเคมีไฟฟ้า ขั้วไฟฟ้า 
และปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้น 

• คาศักยไฟฟ้ามาตรฐานของเซลลคำนวณไดจาก 
คาศักยไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล ถาคา 
ศักยไฟฟ้าของเซลลเป็นบวก แสดงวาปฏิกิริยา 
รีดอกซเกิดขึ้นไดเอง ซึ่งทำใหเกิดกระแสไฟฟ้า 
เรียกเซลลชนิดนี้วา เซลลกัลวานิก แตถาคา 
ศักยไฟฟ้าของเซลลเป็นลบ แสดงวาปฏิกิริยา 
รีดอกซไมสามารถเกิดไดเอง ตองมีการใหกระแส
ไฟฟ้าจึงจะเกิดปฏิกิริยาได เซลลชนิดนี้เรียกวา 
เซลลอิเล็กโทรลิติก 
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 ๓๐. อธิบายหลักการทำงาน และเขียนสมการแสดง
ปฏิกิริยาของเซลลปฐมภูมิและเซลลทุติยภูมิ 

• เซลลเคมีไฟฟ้าสามารถนำไปใชประโยชนได 
ในชวีติประจำวนั เชน แบตเตอรี ่ซึง่มทีัง้เซลลปฐมภมูิ
และเซลลทุติยภูมิ โดยปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้น
ภายในเซลลปฐมภูมิไมสามารถทำใหเกิดปฏิกิริยา
ยอนกลบัไดโดยการประจไุฟ จงึไมสามารถนำกลบั
มาใชไดอีก ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นภายใน
เซลลทตุยิภมูสิามารถทำใหเกดิปฏกิริยิายอนกลบั
ไดโดยการประจุไฟ จึงนำกลับมาใชไดอีก 

๓๑. ทดลองชุบโลหะและแยกสารเคมีดวยกระแส
ไฟฟ้า และอธิบายหลักการทางเคมีไฟฟ้าที่ใช
ในการชุบโลหะ การแยกสารเคมีดวยกระแส
ไฟฟ้า การทำโลหะใหบริสุทธิ์ และการป้องกัน
การกัดกรอนของโลหะ 

•เซลลอเิลก็โทรลติกิสามารถนำไปใชประโยชนได 
ทัง้ในชีวิตประจำวัน และในอุตสาหกรรม 
หลายประเภท เชน การชบุโลหะ การแยกสารเคมี
ดวยกระแสไฟฟ้า การทำโลหะใหบริสุทธิ์  
การป้องกันการกัดกรอนของโลหะ 

๓๒. สบืคนขอมลู และนำเสนอตวัอยางความกาวหนา
ทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับเซลลเคมีไฟฟ้า 
ในชีวิตประจำวัน 

• ปฏิกิริยาเคมีหลายปฏิกิริยาที่พบในชีวิตประจำวัน
เป็นปฏิกิริยารีดอกซ เชน ปฏิกิริยาการเผาไหม 
ปฏิกิริยาในเซลลเคมีไฟฟ้า ซึ่งความรูเรื่อง 
เซลลเคมีไฟฟ้าและความกาวหนาทางเทคโนโลยี 
ที่เกี่ยวของกับเซลลเคมีไฟฟ้า นำไปสูนวัตกรรม 
ดานพลังงานที่เป็นมิตรตอสิ่งแวดลอม 

ม.๖ - -
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สาระเคมี 
 ๓. เขาใจหลกัการทำปฏบิตักิารเคม ี การวดัปรมิาณสาร หนว่ยวดัและการเปลีย่นหนว่ย   
  การคำนวณปริมาณของสาร ความเขมขนของสารละลาย รวมทั้งการบรูณาการ  
  ความรูและทกัษะในการอธบิายปรากฏการณใ์นชวีติประจำวนัและการแกปัญหา  
  ทางเคมี 

ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

ม.๔ ๑. บอก และอธบิายขอปฏบิตัเิบือ้งตน และปฏบิตัติน
ทีแ่สดงถงึความตระหนกัในการทำปฏบิตักิารเคมี
เพื่อใหมีความปลอดภัยทั้งตอตนเอง ผูอื่นและ
สิ่งแวดลอม และเสนอแนวทางแกไขเมื่อเกิด
อุบัติเหตุ 

• การทำปฏิบัติการเคมีตองคำนึงถึงความปลอดภัย
และความเป็นมิตรตอสิ่งแวดลอม ดังนั้นจึงควร
ศึกษาขอปฏิบัติของการทำปฏิบัติการเคมี เชน 
ความปลอดภัยในการใชอุปกรณและสารเคมี 
การป้องกันอุบัติเหตุระหวางการทดลอง  
การกำจัดสารเคมี 

๒. เลือก และใชอุปกรณหรือเครื่องมือในการทำ
ปฏิบัติการ และวัดปริมาณตาง ๆ ไดอยาง
เหมาะสม  

• อุปกรณและเครื่องมือชั่ง ตวง วัดแตละชนิด  
มีวิธีการใชงานและการดูแลแตกตางกัน ซึ่งการ
วัดปริมาณตาง ๆ ใหไดขอมูลที่มีความเที่ยงและ 
ความแมนในระดับนัยสำคัญที่ตองการ ตองมี 
การเลือกและใชอุปกรณในการทำปฏิบัติการ
อยางเหมาะสม 

๓. นำเสนอแผนการทดลอง ทดลองและเขียน
รายงานการทดลอง 

• การทำปฏิบัติการเคมีตองมีการวางแผน 
การทดลอง การทำการทดลอง การบันทึกขอมูล 
สรุปและวิเคราะห นำเสนอขอมูล และการ 
เขียนรายงานการทดลองที่ถูกตอง โดยการทำ
ปฏบิตักิารเคมตีองคำนงึถงึวธิกีารทางวทิยาศาสตร
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  
และจิตวิทยาศาสตร 

๔. ระบุหนวยวัดปริมาณตาง ๆ ของสาร และ
เปลี่ยนหนวยวัดใหเป็นหนวยในระบบเอสไอ
ดวยการใชแฟกเตอรเปลี่ยนหนวย 

• การทำปฏิบัติการเคมีตองมีการวัดปริมาณตาง ๆ 
ของสาร การบอกปริมาณของสารอาจระบุ 
อยูในหนวยตาง ๆ ดังนั้นเพื่อใหมีมาตรฐาน
เดียวกัน จึงมีการกำหนดหนวยในระบบเอสไอ 
ใหเป็นหนวยสากล ซึ่งการเปลี่ยนหนวย 
เพื่อใหเปน็หนวยสากล สามารถทำไดดวยการใช
แฟกเตอรเปลี่ยนหนวย 
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 ๕. บอกความหมายของมวลอะตอมของธาตุ และ
คำนวณมวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ มวลโมเลกุล 
และมวลสูตร 

• มวลอะตอมของธาตุ เป็นมวลของธาตุ ๑ อะตอม 
ซึ่งเป็นผลรวมของมวลโปรตอน นิวตรอน และ
อเิลก็ตรอน แตเนือ่งจากอเิลก็ตรอนมมีวลนอยมาก
เมื่อเทียบกับโปรตอนและนิวตรอน ดังนั้น 
มวลอะตอมจึงมีคาใกลเคียงกับผลรวมของ 
มวลโปรตอนและนิวตรอน 

• มวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุเป็นคาเฉลี่ยจากคา 
มวลอะตอมของแตละไอโซโทปของธาตุชนิดนั้น 
ตามปริมาณที่มีในธรรมชาติ 

• มวลโมเลกุลและมวลสูตรเป็นผลรวมของ 
มวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุที่เป็นองคประกอบ 
ของสารนั้น 

๖. อธิบาย และคำนวณปริมาณใดปริมาณหนึ่ง 
จากความสัมพันธของโมล จำนวนอนุภาค มวล 
และปริมาตรของแก๊สที่ STP 

• โมลเป็นปริมาณสารที่มีจำนวนอนุภาคเทากับ 
เลขอาโวกาโดร คอื 6.02 × 1023 อนภุาค 
มวลของสาร ๑ โมล ที่มีหนวยเป็นกรัม เรียกวา  
มวลตอโมล ซึ่งมีคาตัวเลขเทากับมวลอะตอม 
มวลโมเลกุลหรือมวลสูตรของสารนั้น สำหรับสาร
ที่มีสถานะแก๊ส ๑ โมล จะมีปริมาตรเทากับ  
22.4 ลูกบาศกเดซิเมตร ที่ STP 

๗. คำนวณอัตราสวนโดยมวลของธาตุองคประกอบ
ของสารประกอบตามกฎสัดสวนคงที่ 

• สารประกอบเกิดจากการรวมตัวของธาตุ ตั้งแต  
๒ ชนิดขึ้นไป โดยมีอัตราสวนโดยมวลของธาตุ
องคประกอบคงที่เสมอ ตามกฎสัดสวนคงที่ 

๘. คำนวณสูตรอยางงายและสูตรโมเลกุลของสาร • สูตรเคมีสามารถแสดงไดดวยสูตรเอมพิริคัลหรือ
สูตรอยางงายและสูตรโมเลกุล ซึ่งสูตรอยางงาย
คำนวณไดจากรอยละโดยมวลและมวลอะตอม
ของธาตุองคประกอบ และถาทราบมวลโมเลกุล
ของสารจะสามารถคำนวณสูตรโมเลกุลได 

๙. คำนวณความเขมขนของสารละลายในหนวย
ตาง ๆ 

• สารที่พบในชีวิตประจำวันจำนวนมากอยูในรูป
ของสารละลาย การบอกปริมาณของสาร 
ในสารละลายสามารถบอกเป็นความเขมขน 
ในหนวยรอยละ สวนในลานสวน  
สวนในพันลานสวน โมลาริตี โมแลลิตี  
และเศษสวนโมล 
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 ๑๐. อธิบายวิธีการ และเตรียมสารละลายใหมี 
ความเขมขนในหนวยโมลาริตี และปริมาตร
สารละลายตามที่กำหนด 

• การเตรียมสารละลายใหมีความเขมขนและ
ปริมาตรของสารละลายตามที่กำหนด ทำไดโดย
การละลายตัวละลายที่เป็นสารบริสุทธิ์ใน 
ตัวทำละลายหรือนำสารละลายที่มีความเขมขน
มาเจอืจางดวยตวัทำละลาย โดยปรมิาณของสาร 
ทีใ่ชขึ้นอยูกับความเขมขนและปริมาตรของ
สารละลายที่ตองการ 

๑๑. เปรียบเทียบจุดเดือดและจุดเยือกแข็งของ
สารละลายกับสารบริสุทธิ์ รวมทั้งคำนวณ 
จุดเดือดและจุดเยือกแข็งของสารละลาย 

• สารละลายมีจุดเดือดและจุดเยือกแข็งแตกตางไป
จากสารบริสุทธิ์ที่เป็นตัวทำละลายในสารละลาย 
โดยสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยูกับปริมาณ 
ของตัวละลายในตัวทำละลาย และชนิดของ 
ตัวทำละลาย 

ม.๕ - -

ม.๖ ๑. กำหนดปญัหา และนำเสนอแนวทางการแกปญัหา
โดยใชความรูทางเคมีจากสถานการณที่เกิดขึ้น
ในชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพ หรือ
อุตสาหกรรม 

• สถานการณบางสถานการณในชีวิตประจำวัน  
การประกอบอาชีพ หรืออุตสาหกรรม สามารถ
นำความรูทางเคมไีปใชประโยชนหรอืแกปญัหาได 

๒. แสดงหลักฐานถึงการบูรณาการความรูทางเคมี
รวมกับสาขาวิชาอื่น รวมทั้งทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรหรือกระบวนการออกแบบ 
เชิงวิศวกรรม โดยเนนการคิดวิเคราะห  
การแกปัญหาและความคิดสรางสรรค เพื่อ 
แกปัญหาในสถานการณหรือประเด็นที่สนใจ 

• การศึกษาและการแกปัญหาในสถานการณ หรือ
ประเด็นที่สนใจทำไดโดยการบูรณาการความรู 
ทางเคมีรวมกับวิทยาศาสตรแขนงอื่น รวมทั้ง
คณิตศาสตร เทคโนโลยี และทักษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตรหรือกระบวนการออกแบบ 
เชิงวิศวกรรม โดยเนนการคิดวิเคราะห แกปัญหา
และความคิดสรางสรรค 

๓. นำเสนอผลงานหรอืชิน้งานทีไ่ดจากการแกปญัหา
ในสถานการณหรือประเด็นที่สนใจโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

• การนำเสนองานหรือแสดงผลงาน เป็นการเปิด
โอกาสใหผูมีสวนรวมไดแลกเปลี่ยนแนวคิด  
ผลงาน รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการพัฒนางาน  
โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ
ประกอบการนำเสนอ ซึ่งจะทำใหการสื่อสาร 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 



ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ���

ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

 ๔. แสดงหลักฐานการเขารวมการสัมมนา การเขา
รวมประชุมวิชาการ หรือการแสดงผลงาน 
สิ่งประดิษฐในงานนิทรรศการ 

• การสัมมนา การประชุมวิชาการ หรือการ 
รวมแสดงผลงาน สิ่งประดิษฐในงานนิทรรศการ 
เป็นการเปิดโอกาสใหผูมีสวนรวมไดแลกเปลี่ยน
ความคดิ แสดงทศันคตติอกรณศีกึษา สถานการณ
หรือประเด็นสำคัญทางเคมี ซึ่งชวยสงเสริม 
ใหพัฒนากระบวนการคิด ทักษะการสื่อสาร 
ทักษะการใชเทคโนโลยี เพื่อการคนควาและ 
การสื่อสาร ซึ่งสามารถทำไดหลายระดับ โดย 
อาจเป็นระดับชั้นเรียน โรงเรียน กลุมโรงเรียน 
ชุมชน ระดับชาติหรือนานาชาติ 
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สาระฟิสิกส์ 
 ๑. เขาใจธรรมชาติทางฟิสิกส ์ ปริมาณและกระบวนการวัด การเคลื่อนที่แนวตรง  
  แรงและกฎการเคลือ่นทีข่องนวิตนั กฎความโนมถว่งสากล แรงเสยีดทานสมดลุกล  
  ของวัตถุ งานและกฎการอนุรักษ์พลังงานกล โมเมนตัมและกฎการอนุรักษ ์ 
  โมเมนตมั การเคลือ่นทีแ่นวโคง รวมทัง้นำความรูไปใชประโยชน ์


ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

ม.๔ ๑. สืบคน และอธิบายการคนหาความรูทางฟิสิกส 
ประวัติความเป็นมา รวมทั้งพัฒนาการของ 
หลักการและแนวคิดทางฟิสิกสที่มีผลตอ  
การแสวงหาความรูใหมและการพฒันาเทคโนโลย ี

• ฟิสิกสเป็นวิทยาศาสตรแขนงหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับ
สสาร พลังงาน อันตรกิริยาระหวางสสารกับ
พลังงาน และแรงพื้นฐานในธรรมชาติ 

•การคนควาหาความรูทางฟสิกิสไดมาจากการสงัเกต

การทดลอง และเก็บรวบรวมขอมูลมาวเิคราะห
หรอืจากการสรางแบบจำลองทางความคดิ เพื่อสรุป
เป็นทฤษฎี หลักการหรือกฎ ความรูเหลานี้ 
สามารถนำไปใชอธิบายปรากฏการณธรรมชาติ
หรอืทำนายสิง่ทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคต

• ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของหลักการ
และแนวคิดทางฟิสิกสเป็นพื้นฐานในการแสวงหา
ความรูใหมเพิ่มเติม รวมถึงการพัฒนาและความ
กาวหนาทางเทคโนโลยีก็มีสวนในการคนหา 
ความรูใหมทางวิทยาศาสตรดวย 

๒. วัด และรายงานผลการวัดปริมาณทางฟิสิกส 
ไดถูกตองเหมาะสม โดยนำความคลาดเคลื่อน 
ในการวัดมาพิจารณาในการนำเสนอผล รวมทั้ง
แสดงผลการทดลองในรูปของกราฟ วิเคราะห
และแปลความหมายจากกราฟเสนตรง 

• ความรูทางฟิสิกสสวนหนึ่งไดจากการทดลอง  
ซึ่งเกี่ยวของกับกระบวนการวัดปริมาณทางฟิสิกส 
ซึ่งประกอบดวยตัวเลขและหนวยวัด 

• ปริมาณทางฟิสิกสสามารถวัดไดดวยเครื่องมือ 
ตาง ๆ โดยตรงหรือทางออม หนวยที่ใชในการวัด
ปริมาณทางวิทยาศาสตรคือ ระบบหนวย 
ระหวางชาติ เรียกยอวา ระบบเอสไอ 

• ปริมาณทางฟิสิกสที่มีคานอยกวาหรือมากกวา  
๑ มาก ๆ นยิมเขยีนในรปูของสญักรณวทิยาศาสตร 
หรอืเขยีนโดยใชคำนำหนาหนวยของระบบเอสไอ

การเขยีนโดยใชสญักรณวทิยาศาสตรเปน็การเขยีน
เพื่อแสดงจำนวนเลขนัยสำคัญที่ถูกตอง 
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  •การทดลองทางฟสิกิสเกีย่วกบัการวดัปรมิาณตาง ๆ

การบันทึกปริมาณที่ไดจากการวัดดวยจำนวน 
เลขนยัสำคญัทีเ่หมาะสม และคาความคลาดเคลือ่น

การวิเคราะหและการแปลความหมายจากกราฟ 
เชน การหาความชนัจากกราฟเสนตรง จดุตดัแกน

พื้นที่ใตกราฟ เป็นตน 
•การวดัปรมิาณตาง ๆ จะมคีวามคลาดเคลือ่นเสมอ

ขึ้นอยูกับเครื่องมือ วิธีการวัด และประสบการณ 
ของผูวัด ซึ่งคาความคลาดเคลื่อนสามารถแสดง 
ในการรายงานผลทั้งในรูปแบบตัวเลขและกราฟ 

• การวัดควรเลือกใชเครื่องมือวัดใหเหมาะสมกับ 
สิ่งที่ตองการวัด เชนการวัดความยาวของวัตถุ 
ที่ตองการความละเอียดสูง อาจใชเวอรเนียร 
แคลลิเปิรส หรือไมโครมิเตอร 

•ฟสิกิสอาศยัคณติศาสตรเปน็เครือ่งมอืในการศกึษา
คนควา และการสื่อสาร 

๓. ทดลอง และอธิบายความสัมพันธระหวาง
ตำแหนง การกระจัด ความเร็ว และความเรง
ของการเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวตรงที่มีความเรง
คงตัวจากกราฟและสมการ รวมทั้งทดลองหาคา
ความเรงโนมถวงของโลก และคำนวณปริมาณ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  

• ปริมาณที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ ไดแก ตำแหนง 
การกระจัด ความเร็ว และความเรง โดยความเร็ว
และความเรงมีทั้งคาเฉลี่ยและคาขณะหนึ่งซึ่งคิด
ในชวงเวลาสั้น ๆ สำหรับปริมาณตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับการเคลื่อนที่แนวตรงดวยความเรง
คงตัวมีความสัมพันธตามสมการ 











• การอธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุสามารถเขียน 
อยูในรูปกราฟตำแหนงกับเวลา กราฟความเร็ว
กับเวลา หรือกราฟความเรงกับเวลา ความชัน 
ของเสนกราฟตำแหนงกับเวลาเป็นความเร็ว 
ความชันของเสนกราฟความเร็วกับเวลาเป็น
ความเรง และพื้นที่ใตเสนกราฟความเร็วกับเวลา
เป็นการกระจัด ในกรณีที่ผูสังเกตมีความเร็ว 
ความเร็วของวัตถุที่สังเกตไดเป็นความเร็วที่เทียบ
กับผูสังเกต 

∆x=

v=u + at
u + v

2( (t
∆x=ut+    at2
v2=u2 + 2a∆x

1
2
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ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

  • การตกแบบเสรีเป็นตัวอยางหนึ่งของการเคลื่อนที่
ในหนึ่งมิติที่มีความเรงเทากับความเรงโนมถวง
ของโลก 

๔. ทดลอง และอธิบายการหาแรงลัพธของแรง 
สองแรงที่ทำมุมตอกัน 

• แรงเป็นปริมาณเวกเตอรจึงมีทั้งขนาดและทิศทาง 
กรณีที่มีแรงหลาย ๆ แรง กระทำตอวัตถุ สามารถ
หาแรงลัพธที่กระทำตอวัตถุ โดยใชวิธีเขียน 
เวกเตอรของแรงแบบหางตอหวั วธิสีรางรปูสีเ่หลีย่ม
ดานขนานของแรงและวิธีคำนวณ 

๕. เขียนแผนภาพของแรงที่กระทำตอวัตถุอิสระ 
ทดลอง และอธิบายกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
และการใชกฎการเคลือ่นทีข่องนวิตนักบัสภาพการ
เคลื่อนที่ของวัตถุ รวมทั้งคำนวณปริมาณตาง ๆ 
ที่เกี่ยวของ 

• สมบัติของวัตถุที่ตานการเปลี่ยนสภาพการ
เคลื่อนที่ เรียกวา ความเฉื่อย มวลเป็นปริมาณ 
ทีบ่อกใหทราบวาวตัถใุดมคีวามเฉือ่ยมากหรอืนอย 

• การหาแรงลัพธที่กระทำตอวัตถุสามารถเขียนเป็น
แผนภาพของแรงที่กระทำตอวัตถุอิสระได 

• กรณีที่ไมมีแรงภายนอกมากระทำ วัตถุจะ 
ไมเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ซึ่งเป็นไปตามกฎ 
การเคลื่อนที่ขอที่หนึ่งของนิวตัน 

• กรณีที่มีแรงภายนอกมากระทำโดยแรงลัพธ  
ที่กระทำตอวัตถุไมเป็นศูนย วัตถุจะมีความเรง 
โดยความเรงมีทิศทางเดียวกับแรงลัพธ  
ความสัมพันธระหวางแรงลัพธ มวลและความเรง 
เขียนแทนไดดวยสมการ                



   ตามกฎการเคลื่อนที่ขอที่สองของนิวตัน 
•เมือ่วตัถสุองกอนออกแรงกระทำตอกนั แรงระหวาง

วตัถทุัง้สองจะมขีนาดเทากนั แตมทีศิทางตรงขาม
และกระทำตอวัตถุคนละกอน เรียกวา แรงคู
กิริยา-ปฏิกิริยา ซึ่งเป็นไปตามกฎการเคลื่อนที่ 
ขอที่สามของนิวตัน และเกิดขึ้นไดทั้งกรณีที่วัตถุ 
ทั้งสองสัมผัสกันหรือไมสัมผัสกันก็ได 

๖. อธิบายกฎความโนมถวงสากลและผลของ 
สนามโนมถวงที่ทำใหวัตถุมีน้ำหนัก รวมทั้ง
คำนวณปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

•แรงดงึดดูระหวางมวลเปน็แรงทีม่วลสองกอนดงึดดู
ซึง่กนัและกนั ดวยแรงขนาดเทากนัแตทศิทางตรงขาม

และเป็นไปตามกฎความโนมถวงสากล เขียนแทน 

  ไดดวยสมการ FG 
= Gm1

m
2

R2

∑Fi

n

i=1
= ma
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ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

  • รอบโลกมีสนามโนมถวงทำใหเกิดแรงโนมถวง  
ซึง่เปน็แรงดงึดดูของโลกทีก่ระทำตอวตัถ ุทำใหวตัถุ

มีน้ำหนัก 
๗. วิเคราะห อธิบาย และคำนวณแรงเสียดทาน

ระหวางผิวสัมผัสของวัตถุคูหนึ่ง ๆ ในกรณีที่วัตถุ
หยุดนิ่งและวัตถุเคลื่อนที่ รวมทั้งทดลองหา
สัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหวางผิวสัมผัส 
ของวตัถคุูหนึง่ ๆ และนำความรูเรือ่งแรงเสยีดทาน

ไปใชในชีวิตประจำวัน 

• แรงที่เกิดขึ้นที่ผิวสัมผัสระหวางวัตถุสองกอน  
ในทิศทางตรงขามกับทิศทางการเคลื่อนที่หรือ
แนวโนมที่จะเคลื่อนที่ของวัตถุ เรียกวา  
แรงเสยีดทาน แรงเสยีดทานระหวางผวิสมัผสัคูหนึง่ ๆ

ขึ้นกับสัมประสิทธิ์ความเสียดทานและ 
แรงปฏิกิริยาตั้งฉากระหวางผิวสัมผัสคูนั้น ๆ 

• ขณะออกแรงพยายามแตวัตถุยังคงอยูนิ่ง  
แรงเสยีดทานมขีนาดเทากบัแรงพยายามทีก่ระทำตอ
วัตถุนั้น และแรงเสียดทานมีคามากที่สุดเมื่อวัตถุ
เริ่มเคลื่อนที่ เรียกแรงเสียดทานนี้วา  
แรงเสียดทานสถิต แรงเสียดทานที่กระทำตอวัตถุ
ขณะกำลังเคลื่อนที่ เรียกวาแรงเสียดทานจลน 
โดยแรงเสียดทานที่เกิดระหวางผิวสัมผัสของวัตถุ
คูหนึ่ง ๆ คำนวณไดจากสมการ 





• การเพิ่มหรือลดแรงเสียดทานมีผลตอการเคลื่อนที่
ของวัตถุ ซึ่งสามารถนำไปใชในชีวิตประจำวัน 

๘. อธิบายสมดุลกลของวัตถุ โมเมนต และผลรวม
ของโมเมนตที่มีตอการหมุน แรงคูควบและผล
ของแรงคูควบที่มีตอสมดุลของวัตถุ เขียน
แผนภาพของแรงที่กระทำตอวัตถุอิสระเมื่อวัตถุ
อยูในสมดุลกล และคำนวณปริมาณตาง ๆ  
ที่เกี่ยวของ รวมทั้งทดลองและอธิบายสมดุล 
ของแรงสามแรง  

•สมดลุกลเปน็สภาพทีว่ตัถรุกัษาสภาพการเคลือ่นที่
ใหคงเดิมคือหยุดนิ่งหรือเคลื่อนที่ดวยความเร็ว
คงตัวหรือหมุนดวยความเร็วเชิงมุมคงตัว 

• วัตถุจะสมดุลตอการเลื่อนที่คือหยุดนิ่งหรือ
เคลื่อนที่ดวยความเร็วคงตัวเมื่อแรงลัพธที่กระทำ
ตอวัตถุเป็นศูนย เขียนแทนไดดวยสมการ  





• วัตถุจะสมดุลตอการหมุนคือไมหมุนหรือหมุนดวย
ความเร็วเชิงมุมคงตัวเมื่อผลรวมของโมเมนตที่
กระทำตอวัตถุเป็นศูนยเขียนแทนไดดวยสมการ 



  โดยโมเมนตคำนวณไดจากสมการ M=Fl
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ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

  •เมือ่มแีรงคูควบกระทำตอวตัถ ุแรงลพัธจะเทากบัศนูย 
ทำใหวัตถุสมดุลตอการเลื่อนที่แตไมสมดุลตอ 
การหมุน 

• การเขียนแผนภาพของแรงที่กระทำตอวัตถุอิสระ 
สามารถนำมาใชในการพิจารณาแรงลัพธและ 
ผลรวมของโมเมนตที่กระทำตอวัตถุเมื่อวัตถุ 
อยูในสมดุลกล 

๙. สังเกต และอธิบายสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ 
เมื่อแรงที่กระทำตอวัตถุผานศูนยกลางมวลของ
วัตถุ และผลของศูนยถวงที่มีตอเสถียรภาพของ
วัตถุ 

• เมื่อออกแรงกระทำตอวัตถุที่วางบนพื้นที่ไมมีแรง
เสียดทานในแนวระดับ ถาแนวแรงนั้นกระทำ 
ผานศูนยกลางมวลของวัตถุ วัตถุจะเคลื่อนที่ 
แบบเลื่อนที่โดยไมหมุน  

•วตัถทุีอ่ยูในสนามโนมถวงสมำ่เสมอ ศนูยกลางมวล
และศูนยถวงอยูที่ตำแหนงเดียวกัน ศูนยถวงของ
วัตถุมีผลตอเสถียรภาพของวัตถุ 

๑๐. วิเคราะห และคำนวณงานของแรงคงตัว จาก
สมการและพื้นที่ใตกราฟความสัมพันธระหวาง
แรงกับตำแหนง รวมทั้งอธิบาย และคำนวณ
กำลังเฉลี่ย 

• งานของแรงที่กระทำตอวัตถุหาไดจากผลคูณของ
ขนาดของแรงและขนาดของการกระจัดกับโคไซน
ของมุมระหวางแรงกับการกระจัด ตามสมการ  
W=F∆xcosӨ หรือหางานไดจากพื้นที่ 
ใตกราฟระหวางแรงในแนวการเคลือ่นทีก่บัตำแหนง 
โดยแรงที่กระทำอาจเป็นแรงคงตัวหรือไมคงตัว
ก็ได 

• งานที่ทำไดในหนึ่งหนวยเวลา เรียกวา กำลังเฉลี่ย  
  ดังสมการ P

av
=



๑๑. อธบิาย และคำนวณพลงังานจลน พลงังานศกัย
พลงังานกล ทดลองหาความสมัพนัธ 
ระหวางงานกับพลังงานจลน ความสัมพันธ
ระหวางงานกบัพลงังานศกัยโนมถวง  
ความสมัพนัธระหวางขนาดของแรงทีใ่ชดงึสปรงิ
กบัระยะทีส่ปรงิยดืออกและความสัมพันธ
ระหวางงานกับพลังงานศักยยืดหยุน รวมทั้ง
อธิบายความสัมพันธระหวางงานของแรงลัพธ
และพลังงานจลน และคำนวณงานที่เกิดขึ้น
จากแรงลัพธ 

• พลังงานเป็นความสามารถในการทำงาน 
•พลงังานจลนเปน็พลงังานของวตัถทุีก่ำลงัเคลือ่นท่ี  
  คำนวณไดจากสมการ E

k
=mv2

• พลังงานศักยเป็นพลังงานที่เกี่ยวของกับตำแหนง
หรือรูปรางของวัตถุ แบงออกเป็นพลังงานศักย
โนมถวง คำนวณไดจากสมการ E

p
=mgh และ

พลังงานศักยยืดหยุน คำนวณไดจากสมการ  
E

   
=kx2

W
∆t

1
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ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

  • พลังงานกลเป็นผลรวมของพลังงานจลน 
และพลังงานศักยตามสมการ E


=E

k+
E

P 

• แรงที่ทำใหเกิดงานโดยงานของแรงนั้นไมขึ้นกับ
เสนทางการเคลื่อนที่ เชน แรงโนมถวงและ 
แรงสปริง เรียกวา แรงอนุรักษ  

• งานและพลังงานมีความสัมพันธกัน โดยงานของ
แรงลัพธเทากับพลังงานจลนของวัตถุที่เปลี่ยนไป 
ตามทฤษฎีบทงาน-พลังงานจลน เขียนแทนได
ดวยสมการ W=∆E

k 

๑๒. อธิบายกฎการอนุรักษพลังงานกล รวมทั้ง
วเิคราะห และคำนวณปรมิาณตาง ๆ ทีเ่กีย่วของ
กับการเคลื่อนที่ของวัตถุในสถานการณตาง ๆ 
โดยใชกฎการอนุรักษพลังงานกล 

• ถางานที่เกิดขึ้นกับวัตถุเป็นงานเนื่องจากแรง
อนุรักษเทานั้น พลังงานกลของวัตถุจะคงตัว  
ซึ่งเป็นไปตามกฎการอนุรักษพลังงานกล เขียน
แทนไดดวยสมการ E

k
 + E

p
 = คาคงตัว 

โดยที่พลังงานศักยอาจเปลี่ยนเป็นพลังงานจลน 
•กฎการอนรุกัษพลงังานกลใชวเิคราะหการเคลือ่นที่

ตาง ๆ เชน การเคลื่อนที่ของวัตถุที่ติดสปริง  
การเคลื่อนที่ภายใตสนามโนมถวงของโลก 

๑๓. อธิบายการทำงาน ประสิทธิภาพและการได
เปรียบเชิงกลของเครื่องกลอยางงายบางชนิด 
โดยใชความรูเรื่องงานและสมดุลกล รวมทั้ง
คำนวณประสิทธิภาพและการไดเปรียบเชิงกล 

•การทำงานของเครือ่งกลอยางงาย ไดแก คาน รอก

พืน้เอยีง ลิม่ สกร ูและลอกบัเพลา ใชหลกัของงาน
และสมดุลกลประกอบการพิจารณาประสิทธิภาพ 
และการไดเปรียบเชิงกลของเครื่องกลอยางงาย 
ประสิทธิภาพคำนวณไดจากสมการ  

Efficiency =           x 100%

  การไดเปรียบเชิงกลคำนวณไดจากสมการ 

M.A. = 

๑๔. อธิบาย และคำนวณโมเมนตัมของวัตถุ  
และการดลจากสมการและพื้นที่ใตกราฟ 
ความสัมพันธระหวางแรงลัพธกับเวลา รวมทั้ง
อธิบายความสัมพันธระหวางแรงดลกับ
โมเมนตัม 

• วัตถุที่เคลื่อนที่จะมีโมเมนตัมซึ่งเป็นปริมาณ  
เวกเตอรมีคาเทากับผลคูณระหวางมวล 
และความเร็วของวัตถุ ดังสมการ p= mv

• เมื่อมีแรงลัพธกระทำตอวัตถุจะทำใหโมเมนตัม
ของวัตถุเปลี่ยนไป โดยแรงลัพธเทากับอัตรา 
การเปลี่ยนโมเมนตัมของวัตถุ

Wout 

W
in 

Fout 

F
in 

S
out 

S
in = 
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ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

  •แรงลพัธทีก่ระทำตอวตัถใุนเวลาสัน้ ๆ เรยีกวา แรงดล

โดยผลคูณของแรงดลกับเวลา เรียกวา การดล  

  ตามสมการ I = 

  ซึ่งการดลอาจหาไดจากพื้นที่ใตกราฟระหวาง 
แรงดลกับเวลา 

๑๕. ทดลอง อธิบาย และคำนวณปริมาณตาง ๆ  
ที่เกี่ยวกับการชนของวัตถุในหนึ่งมิติ ทั้งแบบ
ยืดหยุน ไมยืดหยุน และการดีดตัวแยกจากกัน
ในหนึ่งมิติซึ่งเป็นไปตามกฎการอนุรักษ
โมเมนตัม 

• ในการชนกันของวัตถุและการดีดตัวออกจากกัน
ของวัตถุในหนึ่งมิติ เมื่อไมมีแรงภายนอกมา
กระทำ โมเมนตัมของระบบมีคาคงตัวซึ่งเป็นไป
ตามกฎการอนุรักษโมเมนตัม เขียนแทนไดดวย
สมการ p

i
=p

f


โดย p

i
 เป็นโมเมนตัมของระบบกอนชน


และ p

f
เป็นโมเมนตัมของระบบหลังชน

• ในการชนกันของวัตถุ พลังงานจลนของระบบ 
อาจคงตัวหรือไมคงตัวก็ได การชนที่พลังงานจลน
ของระบบคงตวัเปน็การชนแบบยดืหยุน สวนการชน
ที่พลังงานจลนของระบบไมคงตัวเป็นการชน 
แบบไมยืดหยุน 

๑๖. อธิบาย วิเคราะห และคำนวณปริมาณตาง ๆ 
ที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล 
และทดลองการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล 

• การเคลื่อนที่แนวโคงพาราโบลาภายใตสนาม 
โนมถวง โดยไมคิดแรงตานของอากาศเป็นการ
เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล วัตถุมีการเปลี่ยน
ตำแหนงในแนวดิ่งและแนวระดับพรอมกัน 
และเป็นอิสระตอกัน สำหรับการเคลื่อนที่ 
ในแนวดิ่งเป็นการเคลื่อนที่ที่มีแรงโนมถวงกระทำ
จงึมคีวามเรว็ไมคงตวั ปรมิาณตาง ๆ มคีวามสมัพนัธ
ตามสมการ 

v
y
=u

y
 + a

y
t









v=u + 2a
y
∆y

  สวนการเคลื่อนที่ในแนวระดับไมมีแรงกระทำ 
จึงมีความเร็วคงตัว ตำแหนง ความเร็ว และเวลา  
มีความสัมพันธตามสมการ ∆x=u

x
t

∑Fi

n

i=1( (∆t
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y
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y
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ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

 ๑๗. ทดลอง และอธิบายความสัมพันธระหวาง
แรงสูศูนยกลาง รัศมีของการเคลื่อนที่ 
อัตราเร็วเชิงเสน อัตราเร็วเชิงมุม และมวล 
ของวัตถุ ในการเคลื่อนที่แบบวงกลมในระนาบ
ระดบั รวมทัง้คำนวณปรมิาณตาง ๆ ทีเ่กีย่วของ
และประยุกตใชความรูการเคลื่อนที่แบบวงกลม 
ในการอธบิายการโคจรของดาวเทยีม 

• วัตถุที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมหรือสวนของวงกลม 
เรียกวา วัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่แบบวงกลม ซึ่งมี 
แรงลัพธที่กระทำกับวัตถุในทิศเขาสูศูนยกลาง 
เรียกวา แรงสูศูนยกลาง ทำใหเกิดความเรง 
สูศูนยกลางที่มีขนาดสัมพันธกับรัศมีของการ
เคลื่อนที่และอัตราเร็วเชิงเสนของวัตถุ  
ซึ่งแรงสูศูนยกลางคำนวณไดจากสมการ 





• นอกจากนี้การเคลื่อนที่แบบวงกลมยังสามารถ
อธิบายไดดวยอัตราเร็วเชิงมุม ซึ่งมีความสัมพันธ
กับอัตราเร็วเชิงเสนตามสมการ v= ωr และ
แรงสูศูนยกลางมีความสัมพันธกับอัตราเร็วเชิงมุม
ตามสมการ F

c
= mω2r 

•ดาวเทยีมทีโ่คจรในแนววงกลมรอบโลกมแีรงดงึดดู
ที่โลกกระทำตอดาวเทียมเป็นแรงสูศูนยกลาง 
ดาวเทียมที่มีวงโคจรคางฟ้าในระนาบของ
เสนศูนยสูตรมีคาบการโคจรเทากับคาบการหมุน
รอบตัวเองของโลก หรือมีอัตราเร็วเชิงมุมเทากับ
อัตราเร็วเชิงมุมของตำแหนงบนพื้นโลก ดาวเทียม
จึงอยูตรงกับตำแหนงที่กำหนดไวบนพื้นโลก
ตลอดเวลา 

ม.๕ - -

ม.๖ - -







F
c r 

mv2

= 
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สาระฟิสิกส์ 
 ๒. เขาใจการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ธรรมชาติของคลื่น เสียงและ 
  การไดยิน ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวของกับเสียง แสงและการเห็น ปรากฏการณ์ 
  ที่เกี่ยวของกับแสง รวมทั้งนำความรูไปใชประโยชน์ 

ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

ม.๔ - -

ม.๕ ๑. ทดลอง และอธบิายการเคลือ่นทีแ่บบฮารมอนกิ 
อยางงายของวัตถุติดปลายสปริงและลูกตุม 
อยางงาย รวมทัง้คำนวณปรมิาณตาง ๆ ทีเ่กีย่วของ 

• การเคลื่อนที่แบบฮารมอนิกอยางงายเป็นการ
เคลื่อนที่ของวัตถุที่กลับไปกลับมาซ้ำรอยเดิมผาน
ตำแหนงสมดุล โดยมีคาบและแอมพลิจูดคงตัว 
และมีการกระจัดจากตำแหนงสมดุลที่เวลาใด ๆ 
เป็นฟังกชันแบบไซน โดยปริมาณตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ มีความสัมพันธตามสมการ 

    x = Asin(ωt + Ø) 

       v = Aωcos(ωt + Ø) 

       v = ±ω√A2– x2 

             a = –Aω2sin(ωt + Ø) 

  a = –ω2x

• การสั่นของวัตถุติดปลายสปริง และการแกวง 
ของลกูตุมอยางงายเปน็การเคลือ่นทีแ่บบฮารมอนกิ

อยางงายที่มีขนาดของความเรงแปรผันตรงกับ
ขนาดของการกระจัดจากตำแหนงสมดุล แตมี
ทิศทางตรงขาม โดยมีคาบการสั่นของวัตถุ 
ที่ติดอยูที่ปลายสปริง และคาบการแกวงของ 
ลูกตุมตามสมการ  

                และ              ตามลำดับ

๒. อธิบายความถี่ธรรมชาติของวัตถุและการเกิด
การสั่นพอง 

•เมือ่ดงึวตัถทุีต่ดิปลายสปรงิออกจากตำแหนงสมดลุ
แลวปลอยใหสั่น วัตถุจะสั่นดวยความถี่เฉพาะตัว 
การดึงลูกตุมออกจากแนวดิ่งแลวปลอยใหแกวง 
ลกูตุมจะแกวงดวยความถีเ่ฉพาะตวัเชนกัน ความถี่
ที่มีคาเฉพาะตัวนี้ เรียกวา ความถี่ธรรมชาติ  
เมื่อกระตุนใหวัตถุสั่นดวยความถี่ที่มีคาเทากับ
ความถี่ธรรมชาติของวัตถุ จะทำใหวัตถุสั่นดวย
แอมพลิจูดเพิ่มขึ้น เรียกวา การสั่นพอง 
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ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

 ๓. อธิบายปรากฏการณคลื่น ชนิดของคลื่น  
สวนประกอบของคลื่น การแผของหนาคลื่น 
ดวยหลักการของฮอยเกนส และการรวมกัน 
ของคลื่นตามหลักการซอนทับ พรอมทั้งคำนวณ
อัตราเร็ว ความถี่ และความยาวคลื่น 

• คลื่นเป็นปรากฏการณการถายโอนพลังงาน  
จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง 

• คลื่นที่ถายโอนพลังงานโดยตองอาศัยตัวกลาง 
เรียกวา คลื่นกล สวนคลื่นแมเหล็กไฟฟ้าถายโอน
พลังงานโดยไมตองอาศัยตัวกลาง นอกจากนี้ 
ยังจำแนกชนิดของคลื่นออกเป็นสองชนิด ไดแก 
คลื่นตามขวาง และคลื่นตามยาว 

• คลื่นที่เกิดจากแหลงกำเนิดคลื่นที่สงคลื่นอยาง 
ตอเนื่องและมีรูปแบบที่ซ้ำกันบรรยายไดดวย  
การกระจดั สนัคลืน่ ทองคลืน่ เฟส ความยาวคลืน่

ความถี่ คาบ แอมพลิจูด และอัตราเร็ว  
โดยอัตราเร็ว ความถี่ และความยาวคลื่น  
มีความสัมพันธตามสมการ v = f

•การแผของหนาคลืน่เปน็ไปตามหลกัของฮอยเกนส 
และถามีคลื่นตั้งแตสองขบวนมาพบกันจะรวมกัน 
ตามหลักการซอนทับ 

๔. สังเกต และอธิบายการสะทอน การหักเห  
การแทรกสอด และการเลี้ยวเบนของคลื่นผิวน้ำ 
รวมทั้งคำนวณปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

• คลื่นมีการสะทอน การหักเห การแทรกสอด และ
การเลี้ยวเบน  

• คลื่นเกิดการสะทอนเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปถึง 
สิ่งกีดขวางหรือรอยตอระหวางตัวกลางที่ตางกัน
แลวเปลีย่นทศิทางเคลือ่นทีก่ลบัมาในตวักลางเดมิ

โดยเป็นไปตามกฎการสะทอน เขียนแทนไดดวย
สมการ 

          มุมสะทอน = มุมตกกระทบ 
• คลื่นเกิดการหักเหเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผานรอยตอ

ระหวางตัวกลางที่ตางกันแลวอัตราเร็วคลื่น
เปลี่ยนไปซึ่งเป็นไปตามกฎการหักเห เขียนแทน
ไดดวยสมการ 
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ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

  • คลื่นเกิดการแทรกสอดเมื่อคลื่นสองคลื่นเคลื่อนที่
มาพบกันแลวรวมกันตามหลักการซอนทับ  
โดยกรณีที่ S

1 
และ S

2
 เป็นแหลงกำเนิดคลื่นที่มี

ความถี่เทากันและเฟสตรงกัน ปริมาณตาง ๆ  
ที่เกี่ยวของมีความสัมพันธตามสมการ 







•คลืน่นิง่เกดิจากคลืน่อาพนัธสองขบวนแทรกสอดกนั
แลวเกิดตำแหนงที่มีการแทรกสอดแบบเสริม
ตลอดเวลา เรียกวา ปฏิบัพ และตำแหนงที่มี  
การแทรกสอดแบบหกัลางตลอดเวลา เรยีกวา บพั 

• คลื่นเกิดการเลี้ยวเบนเมื่อคลื่นเคลื่อนที่พบ 
สิ่งกีดขวางแลวมีคลื่นแผจากขอบสิ่งกีดขวาง 
ไปดานหลังได

๕. อธิบายการเกิดเสียง การเคลื่อนที่ของเสียง 
ความสัมพันธระหวางคลื่น การกระจัดของ
อนุภาคกับคลื่นความดัน ความสัมพันธระหวาง
อัตราเร็วของเสียงในอากาศที่ขึ้นกับอุณหภูมิ 
ในหนวยองศาเซลเซยีส สมบตัขิองคลืน่เสยีง ไดแก
การสะทอน การหักเห การแทรกสอด  
การเลี้ยวเบน รวมทั้งคำนวณปริมาณตาง ๆ  
ที่เกี่ยวของ 

• เสียงเป็นคลื่นกลและคลื่นตามยาว เกิดจาก  
การถายโอนพลังงานจากการสั่นของแหลง 
กำเนิดเสียงผานอนุภาคตัวกลางทำใหอนุภาค 
ของตัวกลางสั่น อัตราเร็วเสียงในอากาศขึ้นกับ
อุณหภูมิของอากาศ คำนวณไดจากสมการ 
v = 331 + 0.6 T

C

•เสยีงมสีมบตักิารสะทอน การหกัเห การแทรกสอด
และการเลี้ยวเบน 

๖. อธิบายความเขมเสียง ระดับเสียง องคประกอบ
ของการไดยิน คุณภาพเสียง และมลพิษทาง
เสียง รวมทั้งคำนวณปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

• กำลังเสียงเป็นอัตราการถายโอนพลังงานเสียง 
จากแหลงกำเนดิเสยีง กำลงัเสยีงตอหนึง่หนวยพืน้ที่
ของหนาคลื่นทรงกลมเรียกวา ความเขมเสียง  

   คำนวณไดจากสมการ  
• ระดับเสียงเป็นปริมาณที่บอกความดังของเสียง 

โดยหาไดจากลอการิทึมของอัตราสวนระหวาง
ความเขมเสียงกับความเขมเสียงอางอิงที่มนุษย 

  เริ่มไดยิน ตามสมการ 

                  เมื่อ  
                           เมื่อ 
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ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

  • ระดับสูงต่ำของเสียงขึ้นกับความถี่ของเสียง  
เสียงที่ไดยินมีลักษณะเฉพาะตัวแตกตางกัน
เนื่องจากมีคุณภาพเสียงแตกตางกัน 

• เสียงที่มีระดับเสียงสูงมากหรือเสียงบางประเภท 
ที่มีผลตอสภาพจิตใจของผูฟังจัดเป็นมลพิษ 
ทางเสียง 

๗. ทดลอง และอธิบายการเกิดการสั่นพองของ
อากาศในทอปลายเปิดหนึ่งดาน รวมทั้งสังเกต
และอธิบายการเกิดบีต คลื่นนิ่ง ปรากฏการณ 
ดอปเพลอร คลื่นกระแทกของเสียง คำนวณ
ปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และนำความรู 
เรื่องเสียงไปใชในชีวิตประจำวัน 

•ถาอากาศในทอถกูกระตุนดวยคลืน่เสยีงทีม่คีวามถี่
เทากับความถี่ธรรมชาติของอากาศในทอนั้น  
จะเกิดการสั่นพองของเสียง โดยความถี่ในการ
เกิดการสั่นพองของทอปลายเปิดหนึ่งดานคำนวณ
ไดจากสมการ 





• ถาเสียงจากแหลงกำเนิดเสียงสองแหลงที่มีความถี่
ตางกันไมมากมาพบกันจะเกิดบีต ทำใหไดยิน
เสียงดัง คอย เป็นจังหวะ 

• คลื่นเสียงสองขบวนที่มีความถี่เทากัน  
มาแทรกสอดกัน จะทำใหเกิดคลื่นนิ่ง 

• เมื่อแหลงกำเนิดเสียงเคลื่อนที่โดยผูฟังอยูนิ่ง ผูฟัง
เคลื่อนที่โดยแหลงกำเนิดเสียงอยูนิ่ง หรือทั้ง
แหลงกำเนดิและผูฟงัเคลือ่นทีเ่ขาหรอืออกจากกนั

ผูฟังจะไดยินเสียงที่มีความถี่เปลี่ยนไป เรียกวา 
ปรากฏการณดอปเพลอร 

•ถาแหลงกำเนดิเสยีงเคลือ่นทีด่วยอตัราเรว็มากกวา
อัตราเร็วเสียงในตัวกลางเดียวกัน จะเกิด 
คลืน่กระแทก ทำใหเสยีงตามแนวหนาคลืน่กระแทก

มีพลังงานสูงมากมีผลทำใหผูสังเกตในบริเวณใกล
เคียงไดยินเสียงดังมาก 

• ความรูเรื่องเสียงนำไปประยุกตใชในดานตาง ๆ 
เชน การปรบัเทยีบเสยีงเครือ่งดนตร ีอธบิายหลกัการ
ทำงานของเครื่องดนตรี การเปลงเสียงของมนุษย 
การประมง การแพทย ธรณีวิทยา อุตสาหกรรม 
เป็นตน 

เมื่อ 1,3,5,... 
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ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

 ๘. ทดลอง และอธิบายการแทรกสอดของแสง
ผานสลิตคูและเกรตติง การเลี้ยวเบน 
และการแทรกสอดของแสงผานสลิตเดี่ยว  
รวมทั้งคำนวณปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

• เมื่อแสงผานชองเล็กยาวเดี่ยว (สลิตเดี่ยว) และ 
ชองเล็กยาวคู (สลิตคู) จะเกิดการเลี้ยวเบน 
และการแทรกสอด ทำใหเกิดแถบมืด และ 
แถบสวางบนฉาก โดยปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
มีความสัมพันธตามสมการ 

  แถบมืด สำหรับสลิตเดี่ยว 
                      เมื่อ 
  แถบสวาง สำหรับสลิตคู 
                      เมื่อ 
  แถบมืด สำหรับสลิตคู 
                                เมื่อ 

• เกรตติง เป็นอุปกรณที่ประกอบดวยชองเล็กยาว 
ที่มีจำนวนชองตอหนึ่งหนวยความยาวเป็น 
จำนวนมาก และระยะหางระหวางชองมีคานอย
โดยแตละชองหางเทา ๆ กัน ใชสำหรับหา 
ความยาวคลืน่ของแสงและศกึษาสมบตักิารเลีย้วเบน
และการแทรกสอดของแสง โดยปริมาณตาง ๆ  
ที่เกี่ยวของมีความสัมพันธตามสมการ 

                      เมื่อ 
๙. ทดลอง และอธบิายการสะทอนของแสงทีผ่วิวตัถุ

ตามกฎการสะทอน เขียนรังสีของแสงและ
คำนวณตำแหนงและขนาดภาพของวตัถ ุเมือ่แสง
ตกกระทบกระจกเงาราบและกระจกเงาทรงกลม

รวมทั้งอธิบายการนำความรูเรื่องการสะทอน
ของแสงจากกระจกเงาราบ และกระจกเงา 
ทรงกลมไปใชประโยชนในชีวิตประจำวัน 

• เมื่อแสงตกกระทบผิววัตถุ จะเกิดการสะทอน  
ซึ่งเป็นไปตามกฎการสะทอน 

• วัตถุที่อยูหนากระจกเงาราบและกระจกเงา 
ทรงกลม จะเกิดภาพที่สามารถหาตำแหนง ขนาด
และชนิดของภาพที่เกิดขึ้น ไดจากการเขียนภาพ
ของรังสีแสงหรือการคำนวณจากสมการ 

  กรณีกระจกเงาราบ 


  กรณีกระจกเงาทรงกลม 

n = 0,1,2,... 
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ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

 ๑๐. ทดลอง และอธิบายความสัมพันธระหวาง
ดรรชนีหักเห มุมตกกระทบ และมุมหักเห  
รวมทัง้อธบิายความสมัพนัธระหวางความลกึจรงิ
และความลึกปรากฏ มุมวิกฤตและการ 
สะทอนกลับหมดของแสง และคำนวณ
ปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

• เมื่อแสงเคลื่อนที่ผานผิวรอยตอของตัวกลางสอง
ตัวกลางจะเกิดการหักเห โดยอัตราสวนระหวาง
ไซนของมุมตกกระทบกับไซนของมุมหักเหของ
ตัวกลางคูหนึ่งมีคาคงตัว เรียกความสัมพันธนี้วา
กฎของสเนลล เขียนแทนไดดวยสมการ 



• การหักเหของแสงทำใหมองเห็นภาพของวัตถุที่อยู
ในตัวกลางตางชนิดกันมีตำแหนงเปลี่ยนไป 
จากเดิม ซึ่งคำนวณปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของได
จากสมการ 





• มุมตกกระทบที่ทำใหมุมหักเหมีคา ๙๐ องศา 
เรียกวา มุมวิกฤต ซึ่งเกิดขึ้นในกรณีที่แสงเดินทาง
จากตัวกลางที่มีดรรชนีหักเหมากไปตัวกลางที่มี
ดรรชนีหักเหนอย คำนวณไดจากสมการ 





• การสะทอนกลับหมดเกิดขึ้นเมื่อมุมตกกระทบ
มากกวามุมวิกฤต 

๑๑. ทดลอง และเขียนรังสีของแสงเพื่อแสดงภาพ 
ที่เกิดจากเลนสบาง หาตำแหนง ขนาด ชนิด
ของภาพ และความสัมพันธระหวางระยะวัตถุ 
ระยะภาพและความยาวโฟกัส รวมทั้งคำนวณ
ปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และอธิบายการนำ
ความรูเรื่องการหักเหของแสงผานเลนสบาง 
ไปใชประโยชนในชีวิตประจำวัน 

• เมื่อวางวัตถุหนาเลนสบางจะเกิดภาพของวัตถุ 
โดยตำแหนง ขนาด และชนิดของภาพที่เกิดขึ้น 
หาไดจากการเขียนภาพของรังสีแสง หรือคำนวณ
ไดจากสมการ 









• ความรูเรื่องเลนสนำไปประยุกตใชในดานตาง ๆ 
เชน แวนขยาย กลองจุลทรรศน เป็นตน 



๑๒. อธิบายปรากฏการณธรรมชาติที่เกี่ยวกับแสง 
เชน รุง การทรงกลด มิราจ และการเห็น
ทองฟ้าเป็นสีตาง ๆ ในชวงเวลาตางกัน 

• กฎการสะทอนและการหักเหของแสงใชอธิบาย
ปรากฏการณที่เกี่ยวกับแสง เชน รุง การทรงกลด 
และมิราจ 
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ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

  • เมื่อแสงตกกระทบอนุภาคหรือโมเลกุลของอากาศ 
แสงจะเกิดการกระเจิง ใชอธิบายการเห็นทองฟ้า 
เป็นสีตาง ๆ ในชวงเวลาตางกัน 

๑๓. สังเกต และอธิบายการมองเห็นแสงสี สีของ
วัตถุ การผสมสารสี และการผสมแสงสี  
รวมทั้งอธิบายสาเหตุของการบอดสี 

• การมองเห็นสีจะขึ้นกับแสงสีที่ตกกระทบกับวัตถุ
และสารสีบนวัตถุ โดยสารสีจะดูดกลืนบางแสงสี
และสะทอนบางแสงสี  

•การผสมสารสทีำใหไดสารสทีีม่สีเีปลีย่นไปจากเดมิ

ถานำแสงสีปฐมภูมิในสัดสวนที่เหมาะสม 
มาผสมกันจะไดแสงขาว 

• แผนกรองแสงสียอมใหบางแสงสีผานไปได 
และดูดกลืนบางแสงสี 

• การผสมแสงสีและการผสมสารสีสามารถนำไปใช
ประโยชนในดานตาง ๆ เชน ดานศิลปะ  
ดานการแสดง 

• ความผิดปกติในการมองเห็นสีหรือการบอดสี  
เกิดจากความบกพรองของเซลลรูปกรวย ซึ่งเป็น
เซลลรับแสงชนิดหนึ่งบนจอตา 

ม.๖ - -
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สาระฟิสิกส์ 
 ๓. เขาใจแรงไฟฟ้าและกฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า  
  กระแสไฟฟา้และกฎของโอหม์ วงจรไฟฟา้กระแสตรง พลงังานไฟฟา้และกำลงัไฟฟา้  
  การเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก แรงแม่เหล็ก 
  ที่กระทำกับประจุไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าและกฎ 
  ของฟาราเดย์ ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการสื่อสาร รวมทั้ง 
  นำความรูไปใชประโยชน ์

ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

ม.๔ - -

ม.๕ ๑. ทดลอง และอธิบายการทำวัตถุที่เป็นกลางทาง
ไฟฟ้าใหมีประจุไฟฟ้าโดยการขัดสีกันและการ
เหนี่ยวนำไฟฟ้าสถิต 

• การนำวัตถุที่เป็นกลางทางไฟฟ้ามาขัดสีกัน  
จะทำใหวัตถุไมเป็นกลางทางไฟฟ้า เนื่องจาก
อเิลก็ตรอนถกูถายโอนจากวตัถหุนึง่ไปอกีวตัถหุนึง่
โดยการถายโอนประจุเป็นไปตาม กฎการอนุรักษ
ประจุไฟฟ้า 

• เมื่อนำวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าไปใกลตัวนำไฟฟ้า  
จะทำใหเกิดประจุชนิดตรงขามบนตัวนำทางดาน
ที่ใกลวัตถุและประจุชนิดเดียวกันดานที่ไกลวัตถุ 
เรียกวิธีการนี้วา การเหนี่ยวนำไฟฟ้าสถิต ซึ่ง
สามารถใชวิธีการนี้ในการทำใหวัตถุมีประจุได 

๒. อธิบาย และคำนวณแรงไฟฟ้าตามกฎของ  
คูลอมบ 

• จุดประจุไฟฟ้ามีแรงกระทำซึ่งกันและกัน โดยมี
ทิศอยูในแนวเสนตรงระหวางจุดประจุทั้งสอง 
และมขีนาดของแรงระหวางจดุประจแุปรผนัตรง 
กับผลคูณของขนาดของประจุทั้งสอง 
และแปรผกผันกับกำลังสองของระยะหาง
ระหวางจุดประจุ ซึ่งเป็นไปตามกฎของคูลอมบ 
เขียนแทนไดดวยสมการ 

                      เมื่อ 
4πε

0 
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ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

 ๓. อธิบาย และคำนวณสนามไฟฟ้าและแรงไฟฟ้า 
ที่กระทำกับอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าที่อยูในสนาม
ไฟฟ้า รวมทั้งหาสนามไฟฟ้าลัพธเนื่องจากระบบ
จุดประจุโดยรวมกันแบบเวกเตอร 

•รอบอนภุาคทีม่ปีระจไุฟฟา้     มสีนามไฟฟา้ขนาด 
                 ทำใหเกิดแรงไฟฟ้ากระทำตออนุภาค 
  ที่มีประจุไฟฟ้า  
•สนามไฟฟา้ทีต่ำแหนงใด ๆ  มคีวามสมัพนัธกบัแรงไฟฟา้

ที่กระทำตอประจุไฟฟ้า     ตามสมการ 




• สนามไฟฟ้าลัพธเนื่องจากจุดประจุหลายจุดประจุ
เทากับผลรวมแบบเวกเตอรของสนามไฟฟ้า
เนื่องจากจุดประจุแตละจุดประจุ 

• ตัวนำทรงกลมที่มีประจุไฟฟ้ามีสนามไฟฟ้าภายใน
ตัวนำเป็นศูนย และสนามไฟฟ้าบนตัวนำมีทิศทาง
ตั้งฉากกับผิวตัวนำนั้น โดยสนามไฟฟ้าเนื่องจาก
ประจุบนตัวนำทรงกลมที่ตำแหนงหางจากผิว
ออกไปหาไดเชนเดียวกับสนามไฟฟ้า เนื่องจาก 
จดุประจทุีม่จีำนวนประจเุทากนัแตอยูทีศ่นูยกลาง
ของทรงกลม 

• สนามไฟฟ้าของแผนโลหะคูขนานเป็นสนามไฟฟ้า
สม่ำเสมอ 

๔. อธบิาย และคำนวณพลงังานศกัยไฟฟา้ ศกัยไฟฟา้ 
และความตางศกัยระหวางสองตำแหนงใด ๆ 

• ประจุที่อยูในสนามไฟฟ้ามีพลังงานศักยไฟฟ้า 
คำนวณไดจากสมการ U=k

• พลังงานศักยไฟฟ้าที่ตำแหนงใด ๆ ตอหนึ่งหนวย
ประจุ เรียกวา ศักยไฟฟ้าที่ตำแหนงนั้น โดย 
ศักยไฟฟ้าที่ตำแหนงซึ่งอยูหางจากจุดประจุ
แปรผันตรงกบัขนาดของประจ ุและแปรผกผนักบั
ระยะทางจากจุดประจุถึงตำแหนงนั้น  
เขียนแทนไดดวยสมการ V=k

• ศักยไฟฟ้ารวมเนื่องจากจุดประจุหลายจุดประจุ 
คือ ผลรวมของศักยไฟฟ้าเนื่องจากจุดประจุ 
แตละจุดประจุ เขียนแทนไดดวยสมการ 

V=k
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ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

  •ความตางศกัยระหวางสองตำแหนงใด ๆ ในบรเิวณ
ที่มีสนามไฟฟ้าคือ งานในการเคลื่อนประจุบวก
หนึ่งหนวยจากตำแหนงหนึ่งไปอีก 
ตำแหนงหนึ่ง เขียนแทนไดดวยสมการ 




• ความตางศักยระหวางสองตำแหนงใด ๆ ใน 
สนามไฟฟ้าสม่ำเสมอขึ้นกับขนาดของสนามไฟฟ้า
และระยะทางระหวางสองตำแหนงนั้น ในแนว
ขนานกับสนามไฟฟ้า ตามสมการ  

  v
B
–v

A
=Ed

๕. อธิบายสวนประกอบของตัวเก็บประจุ  
ความสัมพันธระหวางประจุไฟฟ้า ความตางศักย 
และความจุของตัวเก็บประจุ และอธิบาย
พลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ และความจุสมมูล 
รวมทั้งคำนวณปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

• ตัวเก็บประจุประกอบดวยตัวนำไฟฟ้าสองชิ้น 
ที่คั่นดวยฉนวน โดยปริมาณประจุที่เก็บได 
ขึ้นอยูกับความตางศักยครอมตัวเก็บประจุ 
และความจุของตัวเก็บประจุ ตามสมการ 

• ตัวเก็บประจุจะมีพลังงานสะสมซึ่งมีคาขึ้นกับ 
ความตางศักยและปริมาณประจุ ตามสมการ 



•เมือ่นำตวัเกบ็ประจมุาตอแบบอนกุรม ความจสุมมลู

มีคาลดลง ตามสมการ 


•เมือ่นำตวัเกบ็ประจมุาตอแบบขนาน ความจสุมมลู
มีคาเพิ่มขึ้น ตามสมการ 

๖. นำความรูเรือ่งไฟฟา้สถติไปอธบิายหลกัการทำงาน
ของเครื่องใชไฟฟ้าบางชนิด และปรากฏการณ
ในชีวิตประจำวัน 

• ความรูเรื่องไฟฟ้าสถิตสามารถนำไปอธิบาย  
การทำงานของเครื่องใชไฟฟ้าบางชนิด เชน 
เครื่องกำจัดฝุ่นในอากาศ เครื่องพนสี เครื่องถาย
ลายนิ้วมือ และเครื่องถายเอกสาร 

• ความรูเรื่องไฟฟ้าสถิตยังสามารถนำไปอธิบาย
ปรากฏการณในชีวิตประจำวันได เชน ฟ้าผา 
ประกายไฟจากการเสียดสีกันของวัตถุ ซึ่งชวยให
สามารถป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น 
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ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

 ๗. อธิบายการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอิสระและ
กระแสไฟฟ้าในลวดตัวนำ ความสัมพันธระหวาง
กระแสไฟฟ้าในลวดตัวนำกับความเร็วลอยเลื่อน
ของอิเล็กตรอนอิสระ ความหนาแนนของ
อิเล็กตรอนในลวดตัวนำและพื้นที่หนาตัด 
ของลวดตัวนำ และคำนวณปริมาณตาง ๆ  
ที่เกี่ยวของ 

• เมื่อตอลวดตัวนำกับแหลงกำเนิดไฟฟ้า 
อิเล็กตรอนอิสระที่อยูในลวดตัวนำจะเคลื่อนที่ใน
ทิศตรงขามกับสนามไฟฟ้า ทำใหเกิดกระแสไฟฟ้า 
ซึ่งทิศของกระแสไฟฟ้ามีทิศทางเดียวกับสนาม
ไฟฟ้า หรือมีทิศทางจากจุดที่มีศักยไฟฟ้าสูงไปยัง
จุดที่มีศักยไฟฟ้าต่ำกวา 

• กระแสไฟฟ้าในตัวนำไฟฟ้ามีความสัมพันธ 
กับความเร็วลอยเลื่อนของอิเล็กตรอนอิสระ 
ความหนาแนนของอิเล็กตรอนอิสระในตัวนำ 
และพื้นที่หนาตัดของตัวนำ ตามสมการ 
I=nev

d
A

๘. ทดลอง และอธิบายกฎของโอหม อธิบาย 
ความสมัพนัธระหวางความตานทานกบัความยาว

พืน้ทีห่นาตดั และสภาพตานทานของตวันำโลหะ
ที่อุณหภูมิคงตัว และคำนวณปริมาณตาง ๆ  
ที่เกี่ยวของ รวมทั้งอธิบายและคำนวณ 
ความตานทานสมมูล เมื่อนำตัวตานทาน 
มาตอกันแบบอนุกรมและแบบขนาน 

• เมื่ออุณหภูมิคงตัว กระแสไฟฟ้าในตัวนำโลหะ 
ความตางศักยที่ปลายทั้งสองและความตานทาน
ของตัวนำนั้นมีความสัมพันธกันตามกฎของโอหม  

  เขียนแทนไดดวยสมการ I=  V

• ความตานทานของวัตถุเมื่ออุณหภูมิคงตัว 
ขึ้นอยูกับชนิดและรูปรางของวัตถุ ตามสมการ 

R= ρ

• คาความตานทานของตัวตานทานอานไดจาก 
แถบสีบนตัวตานทาน 

• เมื่อนำตัวตานทานมาตอแบบอนุกรม  
ความตานทานสมมูลมีคาเพิ่มขึ้น ตามสมการ 

R= R
1
 + R

2
 + R

3
 +...

•เมือ่นำตวัตานทานมาตอแบบขนาน  
ความตานทานสมมูลมีคาลดลง ตามสมการ 

๙. ทดลอง อธิบาย และคำนวณอีเอ็มเอฟของ 
แหลงกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง รวมทั้งอธิบาย
และคำนวณพลังงานไฟฟ้า และกำลังไฟฟ้า 

• แหลงกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง เชน แบตเตอรี่  
เป็นอุปกรณที่ใหพลังงานไฟฟ้าแกวงจร  
พลังงานไฟฟ้าที่ประจุไฟฟ้าไดรับตอหนึ่งหนวย 
ประจุไฟฟ้าเมื่อเคลื่อนที่ผานแหลงกำเนิดไฟฟ้า 
เรียกวา อีเอ็มเอฟ คำนวณไดจากสมการ 

ε=∆V + Ir
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ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

  • พลังงานไฟฟ้าที่ถูกใชไปในเครื่องใชไฟฟ้าใน 
หนึ่งหนวยเวลา เรียกวา กำลังไฟฟ้า ซึ่งมีคา 
ขึ้นกับความตางศักยและกระแสไฟฟ้า คำนวณ 
ไดจากสมการ                 และ 

๑๐. ทดลอง และคำนวณอีเอ็มเอฟสมมูลจากการ
ตอแบตเตอรี่แบบอนุกรมและแบบขนาน  
รวมทั้งคำนวณปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  
ในวงจรไฟฟ้ากระแสตรงซึ่งประกอบดวย
แบตเตอรี่และตัวตานทาน 

•เมือ่นำแบตเตอรีม่าตอแบบอนกุรม อเีอม็เอฟสมมลู
และความตานทานภายในสมมูลมีคาเพิ่มขึ้น  
ตามสมการ 

ε=ε
1
 + ε

2 
+ ... + ε

n
และ 

r=r
1
 + r

2 
+ ... + r

n
ตามลำดับ 

• เมื่อนำแบตเตอรี่ที่เหมือนกันมาตอแบบขนาน  
อีเอ็มเอฟสมมูลมีคาคงเดิม และความตานทาน
ภายในสมมูลมีคาลดลง ตามสมการ 

  ε=ε
1
=ε

2 
= ... = ε

n
และ 

                                 ตามลำดับ 

• กระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสตรงที่ 
ประกอบดวยแบตเตอรี่และตัวตานทาน  
คำนวณไดตามสมการ 

๑๑. อธิบายการเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็น
พลังงานไฟฟ้า รวมทั้งสืบคนและอภิปราย
เกี่ยวกับเทคโนโลยี ที่นำมาแกปัญหาหรือ 
ตอบสนองความตองการทางดานพลังงาน
ไฟฟ้า โดยเนนดานประสิทธิภาพและ 
ความคุมคาดานคาใชจาย 

• การนำพลังงานทดแทนมาใชเป็นการแกปัญหา
หรือตอบสนองความตองการดานพลังงาน เชน 
การเปลี่ยนพลังงานนิวเคลียรเป็นพลังงานไฟฟ้า 
ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร และการเปลี่ยนพลังงาน
แสงอาทิตยเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยเซลลสุริยะ  

• เทคโนโลยีตาง ๆ ที่นำมาแกปัญหาหรือตอบสนอง
ความตองการทางดานพลังงานเป็นการนำความรู
ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตรมาสราง
อุปกรณหรือผลิตภัณฑตาง ๆ ที่ชวยใหการใช
พลังงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ม.๖ ๑. สังเกต และอธิบายเสนสนามแมเหล็ก อธิบาย
และคำนวณฟลักซแมเหล็กในบริเวณที่กำหนด 
รวมทั้งสังเกต และอธิบายสนามแมเหล็ก 
ที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าในลวดตัวนำเสนตรง  
และโซเลนอยด 

• เสนสนามแมเหล็กเป็นเสนสมมติที่ใชแสดงบริเวณ
ทีม่สีนามแมเหลก็ โดยบรเิวณทีม่เีสนสนามแมเหลก็
หนาแนนมากแสดงวาเป็นบริเวณที่สนามแมเหล็ก 
มีความเขมมาก 

ε

r
1 1 1 1 = + + ...+ 

1 
r

2 
r

n 
r
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ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

  • ฟลักซแมเหล็ก คือ จำนวนเสนสนามแมเหล็ก 
ทีผ่านพืน้ทีท่ีพ่จิารณา และอตัราสวนระหวาง 
ฟลักซแมเหล็กตอพื้นที่ตั้งฉากกับสนามแมเหล็ก 
คือ ขนาดของสนามแมเหล็ก เขียนแทนไดดวย
สมการ 

• เมื่อมีกระแสไฟฟ้าผานลวดตัวนำเสนตรงหรือ 
โซเลนอยดจะเกิดสนามแมเหล็กขึ้น 

๒. อธิบาย และคำนวณแรงแมเหล็กที่กระทำตอ
อนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ในสนามแมเหล็ก 
แรงแมเหลก็ทีก่ระทำตอเสนลวดทีม่กีระแสไฟฟา้
ผานและวางในสนามแมเหล็ก รัศมีความโคงของ
การเคลื่อนที่เมื่อประจุเคลื่อนที่ตั้งฉากกับ 
สนามแมเหลก็ รวมทัง้อธบิายแรงระหวางเสนลวด
ตัวนำคูขนานที่มีกระแสไฟฟ้าผาน 

• อนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่เขาไปใน 
สนามแมเหล็ก จะเกิดแรงกระทำตออนุภาคนั้น 
คำนวณไดจากสมการ  

• กรณีที่ประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ตั้งฉากเขาไปใน 
สนามแมเหล็ก จะทำใหประจุเคลื่อนที่เปลี่ยนไป  
โดยรัศมีความโคงของการเคลื่อนที่คำนวณไดจาก
สมการ 

• ลวดตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าผานและอยูใน 
สนามแมเหล็ก จะเกิดแรงกระทำตอลวดตัวนำนั้น 
โดยทิศทางของแรงหาไดจากกฎมือขวา และ
คำนวณขนาดของแรงไดจากสมการ 



• เมื่อวางเสนลวดสองเสนขนานกันและมีกระแส
ไฟฟ้าผานทั้งสองเสน จะเกิดแรงกระทำระหวาง
ลวดตัวนำทั้งสอง 

๓. อธิบายหลักการทำงานของแกลแวนอมิเตอร
และมอเตอรไฟฟ้ากระแสตรง รวมทั้งคำนวณ
ปริมาณตางๆ ที่เกี่ยวของ 

• เมื่อมีกระแสไฟฟ้าผานขดลวดตัวนำที่อยูใน 
สนามแมเหล็กจะมีโมเมนตของแรงคูควบกระทำ
ตอขดลวดทำใหขดลวดหมุน ซึ่งนำไปใชอธิบาย
การทำงานของแกลแวนอมิเตอรและมอเตอร
ไฟฟ้ากระแสตรง โดยโมเมนตของแรงคูควบ
คำนวณไดจากสมการ  

๔. สังเกต และอธิบายการเกิดอีเอ็มเอฟเหนี่ยวนำ 
กฎการเหนี่ยวนำของฟาราเดย และคำนวณ
ปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งนำความรู 
เรื่องอีเอ็มเอฟเหนี่ยวนำไปอธิบายการทำงาน
ของเครื่องใชไฟฟ้า 

• เมื่อมีฟลักซแมเหล็กเปลี่ยนแปลงตัดขดลวดตัวนำ 
จะเกิดอีเอ็มเอฟเหนี่ยวนำในขดลวดตัวนำนั้น 
อธิบายไดโดยใชกฎการเหนี่ยวนำของฟาราเดย 
เขียนแทนไดดวยสมการ ε
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ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

  • ทิศทางของกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำหาไดโดยใช 
กฎของเลนซ 

• ความรูเกี่ยวกับอีเอ็มเอฟเหนี่ยวนำไปใชอธิบาย 
การทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และการ
ทำงานของเครื่องใชไฟฟ้าตาง ๆ เชน แบลลัสต
แบบขดลวดของหลอดฟลูออเรสเซนต การเกิด 
อีเอ็มเอฟกลับในมอเตอรไฟฟ้า มอเตอรไฟฟ้า
เหนี่ยวนำ และกีตารไฟฟ้า 

๕. อธิบาย และคำนวณความตางศักยอารเอ็มเอส 
และกระแสไฟฟ้าอารเอ็มเอส 

• ไฟฟ้ากระแสสลับที่สงไปตามบานเรือน มีความ 
ตางศักยและกระแสไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงไปตาม
เวลาในรูปของฟังกชันแบบไซน 

• การวัดความตางศักยและกระแสไฟฟ้าสลับ  
ใชคายังผลหรือคามิเตอร ซึ่งเป็นคาเฉลี่ยแบบ 
รากทีส่องของกำลงัสองเฉลีย่ คำนวณไดจากสมการ 

๖. อธิบายหลักการทำงานและประโยชนของ 
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ ๓ เฟส  
การแปลงอีเอ็มเอฟของหมอแปลง และคำนวณ
ปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

• เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ ๓ เฟส มีขดลวด
ตัวนำ ๓ ชุด แตละชุดวางทำมุม ๑๒๐ องศา  
ซึง่กนัและกนั ไฟฟา้กระแสสลบัจากขดลวดแตละชดุ
จะมีเฟสตางกัน ๑๒๐ องศา ซึ่งชวยใหมี
ประสิทธิภาพในการผลิตและการสงพลังงาน
ไฟฟ้า 

• ไฟฟ้ากระแสสลับที่สงไปตามบานเรือนเป็นไฟฟ้า 
กระแสสลับที่ตองเพิ่มอีเอ็มเอฟจากโรงไฟฟ้าแลว
ลดอีเอ็มเอฟใหมีคาที่ตองการโดยใชหมอแปลงซึ่ง
ประกอบดวยขดลวดปฐมภูมิและขดลวดทุติยภูมิ 

• ไฟฟ้ากระแสสลับที่ผานขดลวดปฐมภูมิของ
หมอแปลงจะทำใหเกิดอีเอ็มเอฟเหนี่ยวนำใน 
ขดลวดทุติยภูมิของหมอแปลง โดยอีเอ็มเอฟใน
ขดลวดทุติยภูมิขึ้นกับอีเอ็มเอฟในขดลวดปฐมภูมิ
และจำนวนรอบของขดลวดทั้งสอง ตามสมการ 
ε

2 ε
1 
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ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

 ๗. อธิบายการเกิดและลักษณะเฉพาะของ 
คลื่นแมเหล็กไฟฟ้า แสงไมโพลาไรส  
แสงโพลาไรสเชิงเสน และแผนโพลารอยด  
รวมทั้งอธิบายการนำคลื่นแมเหล็กไฟฟ้า 
ในชวงความถี่ตาง ๆ ไปประยุกตใชและหลัก 
การทำงานของอุปกรณที่เกี่ยวของ  

• การเหนี่ยวนำตอเนื่องระหวางสนามแมเหล็กและ
สนามไฟฟ้า ทำใหเกิดคลื่นแมเหล็กไฟฟ้าแผออก
จากแหลงกำเนิด  

• คลื่นแมเหล็กไฟฟ้าประกอบดวยสนามแมเหล็ก
และสนามไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดย
สนามทั้งสองมีทิศตั้งฉากกันและตั้งฉากกับ
ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่น 

• แสงเป็นคลื่นแมเหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่ง โดยแสงใน
ชีวิตประจำวันเป็นแสงไมโพลาไรส เมื่อแสงนั้น
ผานแผนโพลารอยด สนามไฟฟ้าจะมีทิศทางอยู
ในระนาบเดียวเรียกวา แสงโพลาไรสเชิงเสน 
สมบัติของแสงลักษณะนี้เรียกวา โพลาไรเซชัน 

• คลื่นแมเหล็กไฟฟ้ามีความถี่ตาง ๆ มากมาย โดย
ความถี่นี้มีคาตอเนื่องกันเป็นชวงกวาง เรียกวา 
สเปกตรัมคลื่นแมเหล็กไฟฟ้า 

• ตัวอยางอุปกรณที่ทำงานโดยอาศัย
คลื่นแมเหล็กไฟฟ้า เชน เครื่องฉายรังสีเอกซ 
เครื่องควบคุมระยะไกล เครื่องระบุตำแหนงบน
พื้นโลก เครื่องถายภาพเอกซเรยคอมพิวเตอร 
และเครื่องถายภาพการสั่นพองแมเหล็ก 

๘. สืบคน และอธิบายการสื่อสารโดยอาศัย
คลื่นแมเหล็กไฟฟ้าในการสงผานสารสนเทศ 
และเปรียบเทียบการสื่อสารดวยสัญญาณ 
แอนะล็อกกับสัญญาณดิจิทัล 

• การสื่อสารเพื่อสงผานสารสนเทศจากที่หนึ่ง 
ไปอีกที่หนึ่ง ทำไดโดยอาศัยคลื่นแมเหล็กไฟฟ้า 
สารสนเทศจะถูกแปลงใหอยูในรูปสัญญาณ
สำหรับสงไปยังปลายทางซึ่งจะมีการแปลง
สัญญาณกลับมาเป็นสารสนเทศที่เหมือนเดิม 

• สัญญาณมีสองชนิดคือแอนะล็อกและดิจิทัล  
โดยการสงผานสารสนเทศดวยสัญญาณดิจิทัล 
มีความผิดพลาดนอยกวาสัญญาณแอนะล็อก 
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สาระฟิสิกส์ 
 ๔. เขาใจความสัมพันธ์ของความรอนกับการเปลี่ยนอุณหภูมิและสถานะของสสาร   
  สภาพยดืหยุน่ของวสัดแุละมอดลุสัของยงั ความดนัในของไหล แรงพยงุ และหลัก  
  ของอาร์คิมีดิส ความตึงผิวและแรงหนืดของของเหลว ของไหลอุดมคติ และ  
  สมการแบร์นูลลี กฎของแก๊ส ทฤษฎีจลน์ของแก๊สอุดมคติและพลังงานในระบบ   
  ทฤษฎีอะตอมของโบร์ ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก ทวิภาวะของคลื่นและ  
  อนุภาค กัมมันตภาพรังสี แรงนิวเคลียร์ ปฏิกิริยานิวเคลียร์ พลังงานนิวเคลียร์   
  ฟิสิกส์อนุภาค รวมทั้งนำความรูไปใชประโยชน ์

ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

ม.๔ - -

ม.๕ - -

ม.๖ ๑. อธิบาย และคำนวณความรอนที่ทำใหสสาร
เปลี่ยนอุณหภูมิ ความรอนที่ทำใหสสารเปลี่ยน
สถานะ และความรอนที่เกิดจากการถายโอน
ตามกฎการอนุรักษพลังงาน 

• เมื่อสสารไดรับหรือคายความรอน สสารอาจมี
อุณหภูมิเปลี่ยนไป และสสารอาจเปลี่ยนสถานะ
โดยไมเปลี่ยนอุณหภูมิ ซึ่งปริมาณความรอน 
ทีท่ำใหสสารเปลีย่นอณุหภมูคิำนวณไดจากสมการ 
Q=mc∆T

  สวนปริมาณของพลังงานความรอนที่ทำใหสสาร
เปลี่ยนสถานะคำนวณไดจากสมการ Q=mL

• วัตถุที่มีอุณหภูมิสูงกวาจะถายโอนความรอน 
ไปสูวัตถุที่มีอุณหภูมิต่ำกวา เป็นไปตามกฎ 
การอนุรักษพลังงาน โดยปริมาณความรอนที่วัตถุ
หนึ่งใหจะเทากับปริมาณความรอนที่วัตถุหนึ่งรับ 
เขียนแทนไดดวยสมการ Qลด=Qเพิ่ม 

• เมื่อวัตถุมีอุณหภูมิเทากันจะไมมีการถายโอน 
ความรอน เรียกวาวัตถุอยูในสมดุลความรอน 

๒. อธิบายสภาพยืดหยุนและลักษณะการยืด 
และหดตัวของวัสดุที่เป็นแทง เมื่อถูกกระทำ 
ดวยแรงคาตาง ๆ รวมทั้งทดลอง อธิบายและ
คำนวณความเคนตามยาว ความเครียดตามยาว 
และมอดุลัสของยัง และนำความรูเรื่อง  
สภาพยืดหยุนไปใชในชีวิตประจำวัน 

• สมบัติที่วัสดุเปลี่ยนรูปและกลับสูรูปเดิม เมื่อหยุด
ออกแรงกระทำเรียกวา สภาพยืดหยุน ถายัง
ออกแรงตอไป วัสดุจะขาดหรือเสียรูปอยางถาวร 

• ในกรณีที่วัตถุมีการเปลี่ยนแปลงความยาว  
ถาออกแรงกระทำตอเสนลวดไมเกินขีดจำกัด 
การแปรผันตรง ความยาวที่เพิ่มขึ้นของเสนลวด
แปรผันตรงกับขนาดของแรงดึง ทำให
ความเครียดตามยาวที่เกิดขึ้นแปรผันตรงกับ  
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    ความเคนตามยาว โดยความเคนตามยาว 
  คำนวณไดจากสมการ σ =     สวนความเครียด 
  ตามยาวคำนวณไดจากสมการ ε = 

• อัตราสวนความเคนตามยาวตอความเครียด 
ตามยาว เรียกวา มอดุลัสของยัง ซึ่งมีคาขึ้นกับ
ชนิดของวัสดุ คำนวณไดจากสมการ  

Y =      หรือ Y = 

• ถาวัสดุมีมอดุลัสของยังสูงแสดงวาวัสดุนั้น
เปลี่ยนแปลงความยาวไดนอย ถาออกแรงเพิ่มขึ้น 
เกินขีดจำกัดสภาพยืดหยุน วัสดุไมสามารถ 
กลับคืนสูสภาพเดิมได สมบัตินี้นำไปใชพิจารณา
ในการเลือกวัสดุที่เหมาะสมกับการใชงาน 

๓. อธิบาย และคำนวณความดันเกจ ความดัน
สัมบูรณ และความดันบรรยากาศ รวมทั้ง
อธิบายหลักการทำงานของแมนอมิเตอร 
บารอมิเตอร และเครื่องอัดไฮดรอลิก 

• ภาชนะที่มีของเหลวบรรจุอยูจะมีแรงเนื่องจาก
ของเหลวกระทำตอพื้นผิวภาชนะ โดยขนาดของ
แรงที่ของเหลวกระทำตั้งฉากตอพื้นที่หนึ่งหนวย
เป็นความดันในของเหลว 

• ความดันที่เครื่องมือวัดได เรียกวา ความดันเกจ 
คำนวณไดจากสมการ             สวนผลรวมของ
ความดันบรรยากาศและความดันเกจ เรียกวา 
ความดันสัมบูรณ คำนวณไดจากสมการ 



• คาของความดันอานไดจากเครื่องวัดความดัน เชน 
แมนอมิเตอร บารอมิเตอร 

• เมื่อเพิ่มความดัน ณ ตำแหนงใด ๆ ในของเหลว 
ที่อยูนิ่งในภาชนะปิด ความดันที่เพิ่มขึ้นจะสงผาน
ไปทุก ๆ จุดในของเหลวนั้น เรียกวา กฎพาสคัล 
กฎนี้นำไปใชอธิบายการทำงานของ 
เครื่องอัดไฮดรอลิก 

A
F

L
0 

∆L

ε
σ ∆L/L

0 

F/A
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 ๔. ทดลอง อธิบาย และคำนวณขนาดแรงพยุง 
จากของไหล 

• วัตถุที่อยูในของไหลทั้งหมดหรือเพียงบางสวน  
จะถูกแรงพยุงจากของไหลกระทำ โดยขนาด 
แรงพยุงเทากับขนาดน้ำหนักของของไหล 
ที่ถูกวัตถุแทนที่ตามหลักของอารคิมีดีส  
ซึ่งใชอธิบายการลอยการจมของวัตถุตาง ๆ 
ในของไหล ขนาดแรงพยุงจากของไหลคำนวณได
จากสมการ 

๕. ทดลอง อธิบาย และคำนวณความตึงผิวของ
ของเหลว รวมทั้งสังเกตและอธิบายแรงหนืด 
ของของเหลว 

• ความตึงผิวเป็นสมบัติของของเหลวที่ยึดผิว
ของเหลวไวดวยแรงดึงผิว ปรากฏการณที่เป็นผล
จากความตึงผิว เชน การเดินบนผิวน้ำของแมลง
บางชนิด การซึมตามรูเล็ก หรือ การโคงของผิว
ของเหลว โดยความตึงผิวของของเหลวคำนวณได
จากสมการ 

• ความหนืดเป็นสมบัติของของไหล วัตถุที่เคลื่อนที่
ในของไหลจะมีแรงเนื่องจากความหนืดตานการ
เคลื่อนที่ของวัตถุ เรียกวา แรงหนืด  

๖. อธิบายสมบัติของของไหลอุดมคติ สมการ 
ความตอเนื่อง และสมการแบรนูลลี รวมทั้ง
คำนวณปรมิาณตาง ๆ ทีเ่กีย่วของ และนำความรู
เกีย่วกบัสมการความตอเนือ่งและสมการแบรนลูลี
ไปอธิบายหลักการทำงานของอุปกรณตาง ๆ 

• ของไหลอุดมคติเป็นของไหลที่มีการไหลอยาง
สม่ำเสมอ ไมมีความหนืด บีบอัดไมได และไหล 
โดยไมหมุน มีอัตราการไหลตามสมการ 
ความตอเนื่อง Av = คาคงตัว 

• ตำแหนงสองตำแหนงบนสายกระแสเดียวกัน 
ของของไหลอุดมคติที่ไหลอยางสม่ำเสมอ จะมี 
ผลรวมของความดันสัมบูรณ พลังงานจลน 
ตอหนึ่งหนวยปริมาตร และพลังงานศักยตอหนึ่ง
หนวยปริมาตร เป็นคาคงตัวตามสมการแบรนูลลี 

                             คาคงตัว 

๗. อธิบายกฎของแก๊สอุดมคติและคำนวณปริมาณ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

• แก๊สอุดมคติเป็นแก๊สที่โมเลกุลมีขนาดเล็กมาก 
ไมมีแรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุล มีการเคลื่อนที่
แบบสุม และมีการชนแบบยืดหยุน  

• ความสัมพันธระหวางความดัน ปริมาตร และ
อุณหภูมิของแก๊สอุดมคติเป็นไปตามกฎของ 
แก๊สอุดมคติ เขียนแทนไดดวยสมการ 
PV=nRT=Nk

B
T
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 ๘. อธิบายแบบจำลองของแก๊สอุดมคติ ทฤษฎีจลน
ของแก๊ส และอัตราเร็วอารเอ็มเอสของโมเลกุล
ของแกส๊ รวมทัง้คำนวณปรมิาณตาง ๆ ทีเ่กีย่วของ 

• จากแบบจำลองของแก๊สอุดมคติ กฎการเคลื่อนที่
ของนิวตัน และจากกฎของแก๊สอุดมคติ ทำให
สามารถศึกษาสมบัติทางกายภาพบางประการ
ของแก๊สได ไดแก ความดัน พลังงานจลนเฉลี่ย
และอัตราเร็วอารเอ็มเอส ของโมเลกุลของแก๊สได  

•จากทฤษฎจีลนของแกส๊ ความดนัและพลงังานจลน
เฉลีย่ของโมเลกลุของแกส๊มคีวามสมัพนัธตามสมการ

                  สวนอัตราเร็วอารเอ็มเอสของ
โมเลกุลของแก๊สคำนวณไดจากสมการ 

๙. อธบิาย และคำนวณงานทีท่ำโดยแกส๊ในภาชนะปดิ
โดยความดันคงตัว และอธิบายความสัมพันธ
ระหวางความรอน พลงังานภายในระบบ และงาน

รวมทั้งคำนวณปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  
และนำความรูเรื่องพลังงานภายในระบบ 
ไปอธิบายหลักการทำงานของเครื่องใชในชีวิต
ประจำวัน 

• ในภาชนะปิดเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงปริมาตรของ
แก๊สโดยความดันคงตัว งานที่เกิดขึ้นคำนวณได
จากสมการ W = P∆V

• โมเลกุลของแก๊สอุดมคติในภาชนะปิดจะมี
พลังงานจลน โดยพลังงานจลนรวมของโมเลกุล 
เรียกวา พลังงานภายในของแก๊สหรือพลังงาน
ภายในระบบ ซึ่งแปรผันตรงกับจำนวนโมเลกุล
และอุณหภูมิสัมบูรณของแก๊ส 

• พลังงานภายในระบบมีความสัมพันธกับความรอน
และงาน เชน เมื่อมีการถายโอนความรอนใน
ระบบปิด ผลของการถายโอนความรอนนี้ 
จะเทากับผลรวมของพลังงานภายในระบบ 
ที่เปลี่ยนแปลงกับงาน เป็นไปตามกฎการอนุรักษ
พลังงานเรียกกฎขอที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร 
แสดงไดดวยสมการ Q=∆U+W

• ความรูเรื่องพลังงานภายในระบบสามารถนำไป
ประยุกตในดานตาง ๆ เชน การทำงานของ
เครื่องยนตความรอน ตูเย็น เครื่องปรับอากาศ 

๑๐. อธิบายสมมติฐานของพลังค ทฤษฎีอะตอม
ของโบร และการเกิดเสนสเปกตรัมของ
อะตอมไฮโดรเจน รวมทั้งคำนวณปริมาณ  
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

• พลังคเสนอสมมติฐานเพื่ออธิบายการแผรังสี 
ของวตัถดุำ ซึง่สรปุไดวา พลงังานทีว่ตัถดุำดดูกลนื
หรือแผออกมามีคาไดเฉพาะบางคาเทานั้น และ
คานี้จะเป็นจำนวนเทาของ hf เรียกวา ควอนตัม
พลังงาน โดยแสงความถี่ f จะมีพลังงานตาม
สมการ E=nhf

k 
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  • ทฤษฎีอะตอมของไฮโดรเจนที่เสนอโดยโบร
อธิบายวา อิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่รอบนิวเคลียส
ในวงโคจรบางวงไดโดยไมแผคลื่นแมเหล็กไฟฟ้า 
ถาอิเล็กตรอนมีการเปลี่ยนวงโคจรจะมีการรับ
หรือปลอยพลังงานในรูปของคลื่นแมเหล็กไฟฟ้า
ตามสมมติฐานของพลังค ซึ่งสามารถนำไป
คำนวณรัศมีวงโคจรของอิเล็กตรอน และพลังงาน
อะตอมของไฮโดรเจนไดตามสมการ  

                           และ 

  ตามลำดับ 
• ทฤษฎีอะตอมของโบรสามารถนำไปคำนวณ

ความยาวคลื่นของแสงในสเปกตรัมเสนสวาง 
ของอะตอมไฮโดรเจนตามสมการ 

๑๑. อธิบายปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริกและ
คำนวณพลังงานโฟตอน พลังงานจลนของ  
โฟโตอิเล็กตรอนและฟังกชันงานของโลหะ 

• ปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริกเป็นปรากฏการณ 
ที่อิเล็กตรอนหลุดจากผิวโลหะเมื่อมีแสงที่มี
ความถี่เหมาะสมมาตกกระทบ โดยจำนวน 
โฟโตอเิลก็ตรอนทีห่ลดุจะเพิม่ขึน้ตามความเขมแสง
และพลังงานจลนสูงสุดของโฟโตอิเล็กตรอน 
จะขึ้นกับความถี่ของแสงนั้น โดยพลังงานของแสง
หรือโฟตอนตามสมมติฐานของพลังค  

• ไอนสไตนอาศัยกฎการอนุรักษพลังงานและ
สมมติฐานของพลังค อธิบายปรากฏการณ  
โฟโตอิเล็กทริกตามสมการ hf=W + E

kmax 

•การทดลอง พลงังานจลนสงูสดุของโฟโตอเิลก็ตรอน
และฟังกชันงานของโลหะคำนวณไดจากสมการ               

               และ            ตามลำดับ 

f i 
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ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

 ๑๒. อธิบายทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค รวมทั้ง
อธบิาย และคำนวณความยาวคลืน่เดอบรอยล 

• การคนพบการแทรกสอดและการเลี้ยวเบน 
ของอเิลก็ตรอนสนบัสนนุความคดิของเดอบรอยล
ที่เสนอวา อนุภาคแสดงสมบัติของคลื่นได  
โดยเมื่ออนุภาคประพฤติตัวเป็นคลื่นจะมี
ความยาวคลื่น เรียกวา ความยาวคลื่นเดอบรอยล 
ซึ่งมีคาขึ้นกับโมเมนตัมของอนุภาค  

  ตามสมการ 

• จากความคิดของไอนสไตนและเดอบรอยล ทำให
สรุปไดวา คลื่นแสดงสมบัติของอนุภาคไดและ
อนุภาคแสดงสมบัติของคลื่นได สมบัติดังกลาว 
เรียกวา ทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค 

๑๓. อธิบายกัมมันตภาพรังสีและความแตกตาง 
ของรังสีแอลฟา บีตา และแกมมา 

• กัมมันตภาพรังสีเป็นปรากฏการณที่ธาตุ
กัมมันตรังสีแผรังสีไดเองอยางตอเนื่อง รังสี 
ที่ออกมามี ๓ ชนิด คือ แอลฟา บีตา และแกมมา  

• การแผรังสีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงนิวเคลียส 
ของธาตุกัมมันตรังสี ซึ่งเขียนแทนไดดวยสมการ 

  การสลายใหแอลฟา 
  การสลายใหบีตาลบ 
  การสลายใหบีตาบวก 
  การสลายใหแกมมา 

๑๔. อธิบาย และคำนวณกัมมันตภาพของ
นิวเคลียสกัมมันตรังสี รวมทั้งทดลอง อธิบาย 
และคำนวณจำนวนนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสี 
ที่เหลือจากการสลาย และครึ่งชีวิต 

• ในการสลายของธาตุกัมมันตรังสี อัตราการแผรังสี
ออกมาในขณะหนึ่ง เรียกวา กัมมันตภาพ 
ปริมาณนี้บอกถึงอัตราการลดลงของจำนวน
นิวเคลียสของธาตุกัมมันตรังสี คำนวณไดจาก
สมการ  

• ชวงเวลาที่จำนวนนิวเคลียสลดลงเหลือครึ่งหนึ่ง
ของจำนวนเริ่มตน เรียกวา ครึ่งชีวิต โดยจำนวน
นิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีที่เหลือจากการสลาย 
และครึ่งชีวิตคำนวณไดจากสมการ  

  และ               ตามลำดับ 

๑๕. อธบิายแรงนวิเคลยีร เสถยีรภาพของนวิเคลยีส

และพลังงานยึดเหนี่ยว รวมทั้งคำนวณปริมาณ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

• ภายในนิวเคลียสมีแรงนิวเคลียรที่ใชอธิบาย
เสถียรภาพของนิวเคลียส  

N= N
0
e–λt 

1 

2 λ

ln 2
= T
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ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

  • การทำใหนิวคลีออนในนิวเคลียสแยกออกจากกัน 
ตองใชพลังงานเทากับพลังงานยึดเหนี่ยว  
ซึ่งคำนวณไดจากความสัมพันธระหวางมวล 
และพลังงาน ตามสมการ 

• นิวเคลียสที่มีพลังงานยึดเหนี่ยวตอนิวคลีออนสูง
จะมีเสถียรภาพดีกวานิวเคลียสที่มีพลังงาน 
ยดึเหนีย่วตอนวิคลอีอนตำ่ โดยพลงังานยดึเหนีย่ว
ตอนิวคลีออนคำนวณไดจากสมการ 

๑๖. อธิบายปฏิกิริยานิวเคลียร ฟิชชันและฟิวชัน 
รวมทั้งคำนวณพลังงานนิวเคลียร 

• ปฏิกิริยาที่ทำใหนิวเคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลง
องคประกอบหรือระดับพลังงาน เรียกวา 
ปฏิกิริยานิวเคลียร  

• ฟิชชันเป็นปฏิกิริยาที่นิวเคลียสที่มีมวลมาก 
แตกออกเป็นนิวเคลียสที่มีมวลนอยกวา  
สวนฟิวชันเป็นปฏิกิริยาที่นิวเคลียสที่มีมวลนอย
รวมตัวกันเกิดเป็นนิวเคลียสที่มีมวลมากขึ้น 

• พลังงานที่ปลดปลอยออกมาจากฟิชชันหรือฟิวชัน 
เรียกวา พลังงานนิวเคลียร ซึ่งมีคาเป็นไปตาม
ความสัมพันธระหวางมวลกับพลังงาน  
ตามสมการ 

๑๗. อธิบายประโยชนของพลังงานนิวเคลียร และ
รังสี รวมทั้งอันตรายและการป้องกันรังสี 
ในดานตาง ๆ 

• พลังงานนิวเคลียรและรังสีจากการสลายของธาตุ
กมัมนัตรงัสสีามารถนำไปใชประโยชนในดานตาง ๆ

ขณะเดียวกันตองมีการป้องกันอันตรายที่ 
อาจเกิดขึ้นได 

๑๘. อธิบายการคนควาวิจัยดานฟิสิกสอนุภาค 
แบบจำลองมาตรฐาน และการใชประโยชน
จากการคนควาวิจัยดานฟิสิกสอนุภาค 
ในดานตาง ๆ 

• การศึกษาโปรตอนและนิวตรอนในนิวเคลียส  
ดวยเครื่องเรงอนุภาคพลังงานสูงพบวา โปรตอน
และนิวตรอนประกอบดวยอนุภาคอื่นที่มี 
ขนาดเล็กกวา เรียกวา ควารก ซึ่งยึดเหนี่ยวกันไว
ดวยแรงเขม 

• นักฟิสิกสยังไดคนพบอนุภาคที่เป็นสื่อของแรงเขม
ซึง่ไดแก กลอูอน และอนภุาคทีเ่ปน็สือ่ของแรงออน

ซึ่งไดแก W - โบซอน และ Z - โบซอน 
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ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

  • อนุภาคที่ไมสามารถแยกเป็นองคประกอบได  
รวมทั้งอนุภาคที่เป็นสื่อของแรง จัดเป็นอนุภาค
มูลฐานในแบบจำลองมาตรฐาน 

• แบบจำลองมาตรฐานเป็นทฤษฎีที่ใชอธิบาย
พฤติกรรมและอันตรกิริยาระหวางอนุภาคมูลฐาน 

• การคนควาวิจัยดานฟิสิกสอนุภาคนำไปสูการ
พัฒนาเทคโนโลยีที่นำมาใชประโยชนในดาน 
ตาง ๆ เชน ดานการแพทย มกีารใชเครือ่งเรงอนภุาค
ในการรักษาโรคมะเร็ง การใชเครื่องถายภาพ 
รังสีระนาบดวยการปลอยโพซิตรอนในการ
วินิจฉัยโรคมะเร็ง ดานการรักษาความปลอดภัย 
มีการใชเครื่องเอกซเรยคอมพิวเตอรในการ 
ตรวจวัตถุอันตรายในสนามบิน 
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สาระโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 
 ๑. เขาใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก ธรณีพิบัติภัยและผลต่อสิ่งมีชีวิต  
  และสิ่งแวดลอม รวมทั้งการศึกษาลำดับชั้นหิน ทรัพยากรธรณี แผนที่ และ  
  การนำไปใชประโยชน์ 

ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

ม.๔ ๑. อธิบายการแบงชั้นและสมบัติของโครงสรางโลก 
พรอมยกตัวอยางขอมูลที่สนับสนุน 

• การศึกษาโครงสรางโลกใชขอมูลหลายดาน  
เชน องคประกอบทางเคมีของหินและแร  
องคประกอบทางเคมขีองอกุกาบาต ขอมลูคลืน่ไหว
สะเทือนที่เคลื่อนที่ผานโลก จึงสามารถแบงชั้น
โครงสรางโลกได ๒ แบบ คือ โครงสรางโลก 
ตามองคประกอบทางเคมี แบงไดเป็น ๓ ชั้น 
ไดแก เปลือกโลก เนื้อโลก และแกนโลก และ
โครงสรางโลกตามสมบตัเิชงิกล แบงไดเปน็ ๕ ชัน้

ไดแก ธรณีภาค ฐานธรณีภาค มัชฌิมภาค  
แกนโลกชั้นนอก และแกนโลกชั้นใน นอกจากนี้
ยังมีการคนพบรอยตอระหวางชั้นโครงสรางโลก 
เชน แนวแบงเขตโมโฮโรวซิกิ แนวแบงเขตกเูทนเบริก

แนวแบงเขตเลหแมน 
๒. อธิบายหลักฐานทางธรณีวิทยาที่สนับสนุน 

การเคลื่อนที่ของแผนธรณี 
• แผนธรณีตาง ๆ เป็นสวนประกอบของธรณีภาค 

ซึ่งเป็นชั้นนอกสุดของโครงสรางโลก โดยมีการ
เปลี่ยนแปลงขนาดและตำแหนงตั้งแตอดีต 
จนถึงปัจจุบัน การเคลื่อนที่ของแผนธรณีดังกลาว
อธิบายไดตามทฤษฎีธรณีแปรสัณฐาน ซึ่งมี
รากฐานมาจากทฤษฎีทวีปเลื่อนและทฤษฎี 
การแผขยายพื้นสมุทร โดยมีหลักฐานที่สนับสนุน 
ไดแก รปูรางของขอบทวปีทีส่ามารถเชือ่มตอกนัได
ความคลายคลึงกันของกลุมหินและแนวเทือกเขา 
ซากดึกดำบรรพ รองรอย การเคลื่อนที่ของ
ตะกอนธารน้ำแข็ง ภาวะแมเหล็กโลกบรรพกาล 
อายุหินของพื้นมหาสมุทร รวมทั้งการคนพบ
สันเขากลางสมุทร และรองลึกกนสมุทร 
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ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

 ๓. ระบุสาเหตุและอธิบายแนวรอยตอของแผนธรณี
ที่สัมพันธกับการเคลื่อนที่ของแผนธรณี  
พรอมยกตัวอยางหลักฐานทางธรณีวิทยาที่พบ 

• การพาความรอนของแมกมาภายในโลก ทำให
เกิดการเคลื่อนที่ของแผนธรณี ตามทฤษฎีธรณี
แปรสัณฐาน ซึ่งนักวิทยาศาสตรไดสำรวจพบ 
หลักฐานทางธรณีวิทยา ไดแก ธรณีสัณฐาน 
และธรณีโครงสรางที่บริเวณแนวรอยตอของ 
แผนธรณี เชน รองลึกกนสมุทร หมูเกาะภูเขาไฟ
รูปโคง แนวภูเขาไฟ แนวเทือกเขา หุบเขาทรุด
และสันเขากลางสมุทร รอยเลื่อน นอกจากนี้ 
ยังพบการเกิดธรณีพิบัติภัยที่บริเวณแนวรอยตอ
ของแผนธรณี เชน แผนดินไหว ภูเขาไฟระเบิด  
สึนามิ ซึ่งหลักฐานดังกลาวสัมพันธกับรูปแบบ 
การเคลื่อนที่ของแผนธรณี นักวิทยาศาสตร 
จงึสรปุไดวาแนวรอยตอของแผนธรณมี ี๓ รปูแบบ

ไดแก แนวแผนธรณีแยกตัว แนวแผนธรณี
เคลื่อนที่เขาหากัน แนวแผนธรณีเคลื่อนที่ผานกัน
ในแนวราบ 

๔. วเิคราะหหลกัฐานทางธรณวีทิยาทีพ่บในปจัจบุนั

และอธิบายลำดับเหตุการณ ทางธรณีวิทยา 
ในอดีต 

• การลำดับชั้นหิน เป็นการศึกษาการวางตวั  
การแผกระจาย ลำดบัอาย ุความสมัพนัธของชั้นหิน 
รอยชั้นไมตอเนื่อง และหลักฐานทางธรณีวิทยา
อื่น ๆ ที่ปรากฏ ทำใหทราบลำดับเหตกุารณทาง
ธรณวีทิยา การเปลีย่นแปลงสภาพแวดลอม 
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นบนโลกตั้งแต
กำเนิดโลกจนถึงปัจจุบัน 

• หลักฐานทางธรณีวิทยา ไดแก ซากดึกดำบรรพ 
หิน และลักษณะโครงสรางทางธรณี ซึ่งนำมา 
หาอายุได ๒ แบบ ไดแก อายุเปรียบเทียบ คือ
อายุของซากดึกดำบรรพ หิน และ/หรือ 
เหตุการณทางธรณีวิทยา เมื่อเทียบกับ
ซากดึกดำบรรพ หิน และ/หรือเหตุการณทาง
ธรณีวิทยาอื่น ๆ และอายุสัมบูรณ คือ อายุที่ระบุ
เป็นตัวเลขของหิน และ/หรือเหตุการณทาง
ธรณีวิทยาซึ่งคำนวณไดจากไอโซโทปของธาตุ 

• ขอมูลจากอายุเปรียบเทียบและอายุสัมบูรณ 
สามารถนำมาจดัทำมาตราธรณกีาล คอื การลำดบั
ชวงเวลาของโลกตั้งแตเกิดจนถึงปัจจุบัน  
แบงออกเปน็ บรมยคุ มหายคุ ยคุ และสมยั ซึง่แตละ
ชวงเวลามีสิ่งมีชีวิต สภาพแวดลอมและเหตุการณ
ที่เกิดขึ้นแตกตางกัน 
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ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

 ๕. อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิดภูเขาไฟระเบิด
และปัจจัยที่ทำใหความรุนแรงของการปะทุ 
และรูปรางของภูเขาไฟแตกตางกัน รวมทั้ง
สบืคนขอมลูพืน้ทีเ่สีย่งภยั ออกแบบและนำเสนอ
แนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตน 
ใหปลอดภัย 

• ภูเขาไฟระเบิด เกิดจากการแทรกดันของแมกมา
ขึ้นมาตามสวนเปราะบาง หรือรอยแตก 
บนเปลือกโลก มักพบหนาแนนบริเวณรอยตอ
ระหวางแผนธรณีทำใหบริเวณดังกลาวเป็นพื้นที่
เสี่ยงภัย ความรุนแรงของการปะทุและรูปราง 
ของภูเขาไฟที่แตกตางกันขึ้นอยูกับองคประกอบ
ของแมกมา ผลจากการระเบิดของภูเขาไฟมีทั้ง
ประโยชนและโทษ จึงตองศึกษาแนวทางในการ
เฝ้าระวัง และการปฏิบัติตนใหปลอดภัย 

๖. อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิด ขนาดและ
ความรุนแรง และผลจากแผนดินไหว รวมทั้ง
สบืคนขอมลูพืน้ทีเ่สีย่งภยั ออกแบบและนำเสนอ
แนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตน 
ใหปลอดภัย 

•แผนดนิไหวเกดิจากการปลดปลอยพลงังานทีส่ะสม
ไวของเปลือกโลกในรูปของคลื่นไหวสะเทือน 
แผนดินไหวมีขนาดและความรุนแรงแตกตางกัน 
และทำลายทรัพยสิน ศูนยเกิดแผนดินไหวมักอยู
บริเวณรอยตอของแผนธรณี และพื้นที่ภายใต
อิทธิพลของการเคลื่อนของแผนธรณีที่ระดับ 
ความลกึตางกนั ใหบรเิวณดงักลาวเปน็พืน้ทีเ่สีย่งภยั
แผนดินไหว ซึ่งสงผลใหสิ่งกอสรางเสียหาย  
เกิดอันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน จึงตองศึกษา
แนวทางในการเฝ้าระวัง และการปฏิบัติตน 
ใหปลอดภัย 

๗. อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิด และผลจาก 
สนึาม ิรวมทัง้สบืคนขอมลูพืน้ทีเ่สีย่งภยั ออกแบบ

และนำเสนอแนวทางการเฝา้ระวงัและการปฏบิตัติน
ใหปลอดภัย 

• สึนามิ คือคลื่นน้ำที่เกิดจากการแทนที่มวลน้ำ  
ในปริมาณมหาศาล สวนมากจะเกิดในทะเล 
หรือมหาสมุทร โดยคลื่นมีลักษณะเฉพาะ คือ
ความยาวคลื่นมากและเคลื่อนที่ดวยความเร็วสูง 
เมื่ออยูกลางมหาสมุทรจะมีความสูงคลื่นนอย 
และอาจเพิ่มความสูงขึ้นอยางรวดเร็วเมื่อคลื่น
เคลื่อนที่ผานบริเวณน้ำตื้น ทำใหพื้นที่บริเวณ
ชายฝั่งบางบริเวณเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิ  
กอใหเกิดอันตรายแกมนุษยและสิ่งกอสราง 
ในบริเวณชายหาดนั้น จึงตองศึกษาแนวทาง 
ในการเฝ้าระวัง และการปฏิบัติตนใหปลอดภัย 
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ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

 ๘. ตรวจสอบ และระบุชนิดแร รวมทั้งวิเคราะห
สมบัติและนำเสนอการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรแรที่เหมาะสม 

• แร คือ ธาตุหรือสารประกอบอนินทรียที่มีสถานะ
เปน็ของแขง็ เกดิขึน้เองตามธรรมชาต ิมโีครงสราง
ภายในที่เป็นระเบียบ และมีสูตรเคมีและสมบัติ
อื่น ๆ ที่แนนอน หรืออาจเปลี่ยนแปลงไดภายใต
วงจำกัด ทำใหแรมีสมบัติทางกายภาพที่แนนอน 
สามารถนำมาใชเพื่อตรวจสอบชนิดของแร 
ทางกายภาพ และการทำปฏิกิริยาเคมีกับกรด 

• ทรัพยากรแรสามารถนำไปใชเป็นวัตถุดิบ  
ในอตุสาหกรรมไดหลายประเภท เชน อาหารและยา
เครื่องมือแพทย อุปกรณอิเล็กทรอนิกส อัญมณี 

๙. ตรวจสอบ จำแนกประเภท และระบุชื่อหิน  
รวมทั้งวิเคราะหสมบัติและนำเสนอการใช
ประโยชนของทรัพยากรหินที่เหมาะสม 

• หิน เป็นมวลของแข็งที่ประกอบดวยแร ตั้งแต  
๑ ชนิดขึ้นไป หรือประกอบดวยแกวธรรมชาติ
หรือสสารจากสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นเอง 

• หินสามารถจำแนกตามลักษณะการเกิดและ 
เนื้อหิน ไดเป็น ๓ ประเภท ไดแก หินอัคนี 
หินตะกอน และหินแปร การระบุชื่อของหิน
แตละประเภท จะใชลักษณะและองคประกอบ
ทางแรของหินเป็นเกณฑ หินสามารถนำไปใช
ประโยชนไดหลายดาน เชน วัสดุกอสราง  
เครื่องประดับ วัตถุดิบในอุตสาหกรรม 

๑๐. อธิบายกระบวนการเกิด และการสำรวจ 
แหลงปิโตรเลียมและถานหิน โดยใชขอมูล 
ทางธรณีวิทยา 

๑๑. อธบิายสมบตัขิองผลติภณัฑทีไ่ดจากปโิตรเลยีม
และถานหิน พรอมนำเสนอการใชประโยชน
อยางเหมาะสม 

• ทรัพยากรปิโตรเลียมและถานหินเป็นทรัพยากร
สิ้นเปลืองที่มีอยูอยางจำกัด ใชแลวหมดไป 
ไมสามารถเกิดขึ้นทดแทนไดในเวลาอันรวดเร็ว 
ทรัพยากรปิโตรเลียมและถานหินถูกนำมาใช 
ในอุตสาหกรรม ที่สำคัญของประเทศ เชน  
การคมนาคม การผลิตไฟฟ้า เชื้อเพลิงใน
อุตสาหกรรมตาง ๆ 

• การศึกษากระบวนการเกิดและการสำรวจ 
แหลงปิโตรเลียมและถานหินตองใชความรู 
พื้นฐานธรณีวิทยาหลายดาน เชน ตะกอนวิทยา 
การลำดับชั้นหิน ธรณีโครงสราง รวมทั้งวิธีการ
และเทคนิคตาง ๆ ที่เหมาะสมเพื่อที่จะนำ
ทรัพยากรมาใชไดอยางคุมคาและยั่งยืน 
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ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

 ๑๒. อานและแปลความหมายจากแผนทีภ่มูปิระเทศ
และแผนที่ธรณีวิทยาของพื้นที่ ที่กำหนด
พรอมทั้งอธิบายและยกตัวอยาง การนำไปใช
ประโยชน 

• แผนที่ภูมิประเทศ เป็นแผนที่ที่สรางเพื่อจำลอง
ลกัษณะของผวิโลกหรอืบางสวนของพืน้ทีบ่นผวิโลก

โดยมทีศิทางทีช่ดัเจน และมาตราสวนขนาดตาง ๆ

ตามความเหมาะสมกับการใชงาน แผนที่ 
ภมูปิระเทศมกัแสดงเสนชัน้ความสงู และคำอธบิาย
สัญลักษณตาง ๆ ที่ปรากฏในแผนที่ 

• แผนที่ธรณีวิทยา เป็นแผนที่แสดงการกระจายตัว
ของหินกลุมตางๆ ที่โผลใหเห็นบนพื้นผิว ทำให
ทราบถึงขอบเขตของหินในพื้นที่ นอกจากนี้ยัง
แสดงลักษณะการวางตัวของชั้นหิน 
ซากดึกดำบรรพ และธรณีโครงสราง 

• ขอมูลจากแผนที่ภูมิประเทศและแผนที่ธรณีวิทยา 
สามารถนำไปใชวางแผนการใชประโยชนและ
ประเมินศักยภาพของพื้นที่ไดอยางเหมาะสม  
เชน ประเมินศักยภาพแหลงทรัพยากรธรณีตาง ๆ 
การวางผังเมือง การสรางเขื่อน 

ม.๕ - -

ม.๖ - -
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สาระโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 
 ๒. เขาใจสมดุลพลังงานของโลก การหมุนเวียนของอากาศบนโลก การหมุนเวียน  
  ของนำ้ในมหาสมทุร การเกดิเมฆ การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศโลกและผลตอ่สิง่มชีวีติ  
  และสิ่งแวดลอม รวมทั้งการพยากรณ์อากาศ  

ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

ม.๔ - -

ม.๕ ๑. อธิบายปัจจัยสำคัญที่มีผลตอการรับและ 
คายพลังงานจากดวงอาทิตยแตกตางกัน 
และผลทีม่ตีออณุหภมูอิากาศในแตละบรเิวณของโลก

๒. อธิบายกระบวนการที่ทำใหเกิดสมดุลพลังงาน
ของโลก 

• บริเวณตาง ๆ ของโลกไดรับพลังงานจาก  
ดวงอาทิตยในรูปของคลื่นแมเหล็กไฟฟ้า 
ในปริมาณที่แตกตางกัน เนื่องจากโลกมีสัณฐาน
คลายทรงกลมและแกนหมุนโลกเอียงทำมุมกับ
แนวตั้งฉากกับระนาบการโคจรของโลก 
รอบดวงอาทิตย สงผลตอการตกกระทบของรังสี 
ดวงอาทิตย ซึ่งสวนที่ผานเขามาในชั้นบรรยากาศ
จนถึงพื้นผิวโลก จะเกิดกระบวนการสะทอน  
ดูดกลืน และถายโอนพลังงาน แลวปลดปลอย
กลับสูอวกาศแตกตางกันเนื่องจากปัจจัยตาง ๆ 
เชน ลกัษณะของพืน้ผวิ ชนดิและปรมิาณของแกส๊
เรอืนกระจก ละอองลอย และเมฆ ทำใหพืน้ผวิโลก
แตละบริเวณมีอุณหภูมิอากาศแตกตางกัน 

• พลังงานจากดวงอาทิตยโดยเฉลี่ยที่โลกไดรับ
เทากบัพลงังานเฉลีย่ทีโ่ลกปลดปลอยกลบัสูอวกาศ

ทำใหเกิดสมดุลพลังงานของโลก สงผลให
อุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวโลกในแตละปีคอนขาง
คงที่ 

๓. อธิบายผลของแรงเนื่องจากความแตกตางของ
ความกดอากาศ แรงคอริออลิส แรงสูศูนยกลาง 
และแรงเสยีดทานทีม่ตีอการหมนุเวยีนของอากาศ 

• การหมุนเวียนของอากาศเกิดขึ้นจาก 
ความกดอากาศที่แตกตางกันระหวางสองบริเวณ  
โดยอากาศเคลือ่นทีจ่ากบรเิวณทีม่คีวามกดอากาศสงู
ไปยังบริเวณที่มีความกดอากาศต่ำซึ่งจะเห็นได
ชัดเจนในการเคลื่อนที่ของอากาศในแนวราบ 
และเมือ่พจิารณาในการเคลือ่นทีข่องอากาศในแนวดิง่
จะพบวาอากาศเหนือบริเวณความกดอากาศต่ำ
จะมีการยกตัวขึ้น ขณะที่อากาศเหนือบริเวณ
ความกดอากาศสูงจะจมตัวลง โดยการเคลื่อนที่
ของอากาศทั้งในแนวราบและแนวดิ่งนี้ ทำใหเกิด
เป็นการหมุนเวียนของอากาศ 
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  • การหมุนรอบตัวเองของโลกจะทำใหเกิด  
แรงคอริออลิสซึ่งมีผลใหทิศทางการเคลื่อนที่ 
ของอากาศเบนไป โดยอากาศทีเ่คลือ่นทีใ่นบรเิวณ
ซีกโลกเหนือจะเบนไปทางขวาจากทิศทางเดิม 
สวนบริเวณซีกโลกใตจะเบนไปทางซายจาก
ทิศทางเดิม เชน ลมคา และมรสุม 

• แรงสูศูนยกลางซึ่งทำใหเกิดการหมุนของลม เชน 
พายุหมุนเขตรอน ทอรนาโด พายุงวงชาง และ
แรงตานการเคลื่อนที่ของวัตถุ หรือแรงเสียดทาน
สงผลตออตัราเรว็ลม เชน พายไุตฝุน่เมือ่เคลือ่นตวั
เขาสูชายฝั่งจะลดระดับความรุนแรงลงเป็นพายุ
โซนรอนหรือดีเพรสชั่น 

๔. อธิบายการหมุนเวียนของอากาศตามเขตละติจูด 
และผลที่มีตอภูมิอากาศ 

•แตละบรเิวณของโลกมคีวามกดอากาศแตกตางกนั
ประกอบกับอิทธิพลจากการหมุนรอบตัวเอง 
ของโลกทำใหอากาศในแตละซีกโลกเกิดการ
หมนุเวยีนของอากาศตามเขตละตจิดู แบงออกเปน็

๓ แถบ โดยแตละแถบมีภูมิอากาศแตกตางกัน 
ไดแก การหมุนเวียนแถบขั้วโลกมีภูมิอากาศ 
แบบหนาวเย็น การหมุนเวียนแถบละติจูดกลาง 
มีภูมิอากาศแบบอบอุน และการหมุนเวียน 
แถบเขตรอนมีภูมิอากาศแบบรอนชื้น 

• บริเวณรอยตอของการหมุนเวียนอากาศแตละ
แถบละตจิดู จะมลีกัษณะลมฟา้อากาศทีแ่ตกตางกนั

เชน บริเวณใกลศูนยสูตรมีปริมาณหยาดน้ำฟ้า
เฉลี่ยสูงกวาบริเวณอื่น บริเวณละติจูด ๓๐ องศา
มีอากาศแหงแลง สวนบริเวณละติจูด ๖๐ องศา 
อากาศมีความแปรปรวนสูง 

๕. อธิบายปัจจัยที่ทำใหเกิดการแบงชั้นน้ำ  
ในมหาสมุทร 

• น้ำในมหาสมุทรมีอุณหภูมิและความเค็มของน้ำ
แตกตางกันในแตละบริเวณ และแตละระดับ 
ความลึก ซึ่งหากพิจารณามวลน้ำในแนวดิ่ง 
และใชอุณหภูมิเป็นเกณฑ จะสามารถแบงชั้นน้ำ 
ไดเป็น ๓ ชั้น คือ น้ำชั้นบน น้ำชั้นเทอรโมไคลน 
และน้ำชั้นลาง 
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 ๖. อธิบายปัจจัยที่ทำใหเกิดการหมุนเวียนของน้ำ 
ในมหาสมุทรและรูปแบบการหมุนเวียนของน้ำ
ในมหาสมุทร 

• การหมุนเวียนของกระแสน้ำผิวหนาในมหาสมุทร
ไดรับอิทธิพลจากการหมุนเวียนของอากาศ 
ในแตละแถบละติจูดเป็นปัจจัยหลัก ประกอบกับ
แรงคอริออลิสทำใหบริเวณซีกโลกเหนือมีการ 
ไหลเวียนของกระแสน้ำผิวหนาในทิศทางตาม 
เข็มนาฬิกา และทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต  
ซึง่กระแสนำ้ผวิหนาในมหาสมทุรมทีัง้กระแสนำ้อุน

และกระแสน้ำเย็น สวนการหมุนเวียนกระแส 
น้ำลึกเป็นการหมุนเวียนของน้ำชั้นลาง เกิดจาก
ความแตกตางของอุณหภูมิและความเค็มของน้ำ 
โดยกระแสน้ำผิวหนาและกระแสน้ำลึกจะ
หมุนเวียนตอเนื่องกัน 

๗. อธบิายผลของการหมนุเวยีนของนำ้ในมหาสมทุร
ที่มีตอลักษณะลมฟ้าอากาศ สิ่งมีชีวิต และ 
สิ่งแวดลอม 

•การหมนุเวยีนอากาศและนำ้ในมหาสมทุร สงผลตอ
ลักษณะอากาศ สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดลอม 
แตกตางกนัไป เชน การเกดินำ้ผดุนำ้จม จะสงผลตอ
ความอุดมสมบูรณของชายฝั่ง เชน กระแส 
นำ้อุนกลัฟส์ตรมี ทีท่ำใหบางประเทศในทวปียโุรป 
ไมหนาวเย็นจนเกินไปนักและเมื่อการหมุนเวียน
อากาศและน้ำในมหาสมุทรแปรปรวน ทำใหเกิด
ผลกระทบตอสภาพลมฟา้อากาศ เชน ปรากฏการณ
เอลนีโญและลานีญา ซึ่งเกิดจากความแปรปรวน
ของลมคาและสงผลตอสภาพลมฟ้าอากาศของ
ประเทศที่อยูบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก รวมถึง
บริเวณอื่น ๆ บนโลก 

๘. อธิบายความสัมพันธระหวางเสถียรภาพอากาศ
และการเกิดเมฆ 

•เสถยีรภาพอากาศ หมายถงึ สภาวะของบรรยากาศ
ที่ชวยสงเสริมหรือยับยั้งใหกอนอากาศเคลื่อนที่
ขึ้นลงในแนวดิ่ง ในกรณีที่กอนอากาศมีอุณหภูมิ
ต่ำกวาอุณหภูมิของอากาศที่อยูโดยรอบ  
กอนอากาศนัน้จะไมสามารถยกตวัสงูขึน้ไดมากนกั

และจมตวักลบัสูทีเ่ดมิ เรยีกวา อากาศมเีสถยีรภาพ

จะพบสภาวะอากาศแจมใส เมฆนอยหรอืปราศจาก
เมฆ สวนสภาวะอากาศไมมีเสถียรภาพนั้น 
อุณหภูมิกอนอากาศจะสูงกวาอุณหภูมิของ
อากาศโดยรอบทำใหกอนอากาศยกตัวขึ้น 
อยางรวดเรว็ เกดิเมฆในแนวตัง้ เชน เมฆควิมโูลนมิบสั
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 ๙. อธิบายการเกิดแนวปะทะอากาศแบบตาง ๆ 
และลักษณะลมฟ้าอากาศที่เกี่ยวของ 

• แนวปะทะอากาศเกิดจากการเคลื่อนที่ปะทะกัน
ของกอนอากาศที่สมบัติตางกันตั้งแตสองกอน 
ขึ้นไป แนวปะทะอากาศแบงออกได ๔ รูปแบบ 
คือ แนวปะทะอากาศอุน ซึ่งมักพบเมฆแผน เชน 
เมฆซีรรัส อัลโตสเตรตัส เกิดฝนกระจายเป็น
บริเวณกวาง แนวปะทะอากาศเย็น เกิดเมฆกอน
เชน เมฆคิวมูโลนิมบัส ทำใหอากาศแปรปรวนเกิด
ฝนฟ้าคะนอง แนวปะทะอากาศรวม  
เกิดเมฆคิวมูโลนิมบัสที่สงผลตอการเกิดพายุฝน 
แนวปะทะอากาศคงที่ จะมีลักษณะอากาศแจมใส
จนถึงมีเมฆบางสวน และอาจสงผลใหเกิด 
แนวปะทะอากาศแบบอื่นตอไปได 

๑๐. อธบิายปจัจยัตาง ๆ ทีม่ผีลตอการเปลีย่นแปลง
ภูมิอากาศของโลก พรอมยกตัวอยางขอมูล
สนับสนุน 

• โลกไดรับพลังงานจากดวงอาทิตย โดยปริมาณ
พลังงานเฉลี่ยที่โลกไดรับเทากับพลังงานเฉลี่ยที่
โลกปลดปลอยกลับสูอวกาศ ทำใหเกิดสมดุล
พลังงานของโลก สงผลใหอุณหภูมิเฉลี่ยของโลก
ในแตละปีคอนขางคงที่และมีลักษณะภูมิอากาศ 
ที่ไมเปลี่ยนแปลง หากสมดุลพลังงานของโลกเกิด
การเปลี่ยนแปลงไป จะทำใหอุณหภูมิเฉลี่ยของ
พื้นผิวโลกและภูมิอากาศเกิดการเปลี่ยนแปลงได 
โดยมีปัจจัยหลายประการ ทั้งปัจจัยที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติและปัจจัยที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย 
เชน การเปลี่ยนแปลงความรีของวงโคจรโลกรอบ
ดวงอาทิตย การเปลี่ยนแปลงมุมเอียงของแกน
หมุนโลกและการหมุนควงของแกนหมุนโลก  
รวมทั้งชนิดและปริมาณของละอองลอย เมฆ 
และแก๊สเรือนกระจก ซึ่งมีขอมูลสนับสนุน 
การเปลีย่นแปลงอณุหภมูโิลกตัง้แตอดตีถงึปจัจบุนั
ที่ไดจากการวิเคราะหหลักฐานตาง ๆ เชน  
แกนน้ำแข็ง 
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 ๑๑. วิเคราะห และอภิปรายเหตุการณที่เป็นผลจาก
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก และนำเสนอ 
แนวปฏบิตัขิองมนษุยทีม่สีวนชวยในการชะลอ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 

• การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกอาจสงผลกระทบ
ตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม เชน การเพิ่มขึ้นของ
อณุหภมูเิฉลีย่โลก การหลอมเหลวของนำ้แขง็ขัว้โลก

การเพิม่ขึน้ของระดบันำ้ทะเล การเปลีย่นแปลงของ
ระบบนิเวศทั้งทางบกและทางทะเล 

•มนษุยอาจมสีวนชวยในการชะลอการเปลีย่นแปลง
ภูมิอากาศโลกไดโดยการลดปัจจัยที่ทำใหเกิด 
การเปลี่ยนแปลงสมดุลพลังงานที่เกิดจากกระทำ
ของมนุษย 

๑๒. แปลความหมายสัญลักษณลมฟ้าอากาศ 
บนแผนที่อากาศ 

• แบบแสดงขอมูลของสถานีตรวจอากาศผิวพื้น
เป็นการแสดงขอมูลตรวจอากาศที่แสดงในรูป
สัญลักษณหรือตัวเลขที่ปรากฏบนแผนที่อากาศ 
เชน อุณหภูมิ ความชื้น ความกดอากาศ ความเร็ว
และทิศทางลม ปริมาณและชนิดของเมฆ ทำให
ทราบลักษณะอากาศ ณ สถานีนั้น ๆ ในเวลาที่มี
การตรวจวัด เมื่อนำขอมูลของสถานีตรวจอากาศ
ผิวพื้นมาแสดงในแผนที่อากาศทำใหสามารถ
วิเคราะหลักษณะอากาศในบริเวณกวางได เชน 
บรเิวณความกดอากาศสงู หยอมความกดอากาศตำ่
พายุหมุนเขตรอน รองความกดอากาศต่ำ 

๑๓. วิเคราะห และคาดการณลักษณะลมฟ้าอากาศ 
เบือ้งตนจากแผนทีอ่ากาศและขอมลูสารสนเทศ
อืน่ ๆ เพื่อวางแผนในการประกอบอาชีพและ 
การดำเนินชีวิตใหสอดคลองกับสภาพลมฟ้า 
อากาศ  

• การแปลความหมายสัญลักษณที่ปรากฏบนแผนที่
อากาศ รวมกับขอมูลสารสนเทศอื่น ๆ เชน 
โปรแกรมประยุกตเกี่ยวกับการพยากรณอากาศ 
เรดารตรวจอากาศ ภาพถายดาวเทียม และ 
คาทางสถิติ สามารถนำมาวิเคราะหรูปแบบ  
คาดการณการเกิดและการเปลี่ยนแปลง
ปรากฏการณทางลมฟ้าอากาศในชวงเวลาตาง ๆ 
ซึ่งสามารถนำมาใชวางแผนการดำเนินชีวิตให
สอดคลองกับสภาพลมฟ้าอากาศ เชน การเลือก
ชวงเวลาในการเพาะปลกูใหสอดคลองกบัฤดกูาล 
การเตรยีมพรอมรับมือสภาพอากาศแปรปรวน 

ม.๖ - -
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สาระโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 
 ๓. เขาใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ   
  กาแล็กซี ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ ความสัมพันธ์ของดาราศาสตร์กับมนุษย์  
  จากการศึกษาตำแหน่งดาวบนทรงกลมฟ้าและปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ   
  รวมทั้งการประยุกต์ใชเทคโนโลยีอวกาศในการดำรงชีวิต 

ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

ม.๔ - -

ม.๕ - -

ม.๖ ๑. อธิบายการกำเนิดและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน 
สสาร ขนาดอุณหภูมิของเอกภพหลังเกิดบิกแบง
ในชวงเวลาตาง ๆ ตามวิวัฒนาการของเอกภพ 

• ทฤษฎีกำเนิดเอกภพที่ยอมรับในปัจจุบัน คือ 
ทฤษฎีบิกแบง ระบุวาเอกภพเริ่มตนจากบิกแบง 
ที่เอกภพมีขนาดเล็กมาก และมีอุณหภูมิสูงมาก 
ซึ่งเป็นจุดเริ่มตนของเวลาและวิวัฒนาการของ
เอกภพ โดยหลังเกิดบิกแบง เอกภพเกิดการ 
ขยายตัวอยางรวดเร็ว มีอุณหภูมิลดลง มีสสาร 
คงอยูในรูปอนุภาคและปฏิยานุภาคหลายชนิด 
และมีวิวัฒนาการตอเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมี
เนบิวลา กาแล็กซี ดาวฤกษ และระบบสุริยะ 
เป็นสมาชิกบางสวนของเอกภพ  

๒. อธิบายหลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง  
จากความสัมพันธระหวางความเร็วกับระยะทาง
ของกาแล็กซี รวมทั้งขอมูลการคนพบไมโครเวฟ
พื้นหลังจากอวกาศ 

• หลักฐานสำคัญที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง คือ  
การขยายตวัของเอกภพ ซึง่อธบิายดวยกฎฮบัเบลิ

โดยใชความสัมพันธระหวางความเร็วแนวรัศมี
และระยะทางของกาแล็กซีที่เคลื่อนที่หาง 
ออกจากโลกและหลักฐานอีกประการ คือ  
การคนพบไมโครเวฟพื้นหลังที่กระจายตัวอยาง
สม่ำเสมอทุกทิศทาง และสอดคลองกับอุณหภูมิ
เฉลี่ยของอวกาศ มีคาประมาณ ๒.๗๓ เคลวิน 

๓. อธิบายโครงสรางและองคประกอบของกาแล็กซี
ทางชางเผือก และระบุตำแหนงของระบบสุริยะ
พรอมอธิบายเชื่อมโยงกับการสังเกตเห็น 
ทางชางเผือกของคนบนโลก 

• กาแล็กซี ประกอบดวย ดาวฤกษจำนวน 
หลายแสนลานดวง ซึ่งอยูกันเป็นระบบของ
ดาวฤกษ นอกจากนี้ยังประกอบดวยเทหฟ้าอื่น 
เชน เนบิวลา และสสารระหวางดาว โดย 
องคประกอบตาง ๆ ภายในของกาแล็กซี 
อยูรวมกันดวยแรงโนมถวง  



ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑���

ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

  •กาแลก็ซมีรีปูรางแตกตางกนั โดยระบบสรุยิะอยูใน
กาแล็กซีทางชางเผือกซึ่งเป็นกาแล็กซีกังหันแบบ
มีคาน มีโครงสราง คือ นิวเคลียส จาน และฮาโล 
ดาวฤกษจำนวนมากอยูในบริเวณนิวเคลียสและ
จาน โดยมีระบบสุริยะอยูหางจากจุดศูนยกลาง
ของกาแลก็ซทีางชางเผอืก ประมาณ ๓๐,๐๐๐ ปแีสง
ซึ่งทางชางเผือกที่สังเกตเห็นในทองฟ้าเป็น 
บริเวณหนึ่งของกาแล็กซีทางชางเผือกในมุมมอง
ของคนบนโลก แถบฝา้สขีาวจาง ๆ ของทางชางเผอืก
คือดาวฤกษ ที่อยูอยางหนาแนนในกาแล็กซี 
ทางชางเผือก 

๔. อธิบายกระบวนการเกิดดาวฤกษ โดยแสดง 
การเปลี่ยนแปลงความดัน อุณหภูมิ ขนาด  
จากดาวฤกษกอนเกิดจนเป็นดาวฤกษ 

๕. อธิบายกระบวนการสรางพลังงานของดาวฤกษ
และผลที่เกิดขึ้น โดยวิเคราะหปฏิกิริยาลูกโซ
โปรตอน-โปรตอน และวัฏจักรคารบอน
ไนโตรเจน ออกซิเจน 

• ดาวฤกษสวนใหญอยูรวมกันเป็นระบบดาวฤกษ 
คือ ดาวฤกษที่อยูรวมกัน ตั้งแต ๒ ดวงขึ้นไป  
ดาวฤกษเป็นกอนแก๊สรอนขนาดใหญ เกิดจาก
การยุบตัวของกลุมสสารในเนบิวลาภายใต 
แรงโนมถวง ทำใหบางสวนของเนบิวลามีขนาด
เล็กลง ความดันและอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเกิดเป็น
ดาวฤกษกอนเกิด เมื่ออุณหภูมิที่แกนสูงขึ้น 
จนเกิดปฏิกิริยาเทอรมอนิวเคลียร ดาวฤกษ 
กอนเกิดจะกลายเป็นดาวฤกษ ดาวฤกษอยูใน

สภาพสมดุลระหวางแรงดันกับแรงโนมถวง 
ซึ่งเรียกวาสมดุลอุทกสถิต จึงทำใหดาวฤกษ 
มีขนาดคงที่เป็นเวลานานตลอดชวงชีวิต 
ของดาวฤกษ 

• ปฏิกิริยาเทอรมอนิวเคลียร เป็นปฏิกิริยาหลัก 
ของกระบวนการสรางพลังงานของดาวฤกษ 
ทำใหเกิดการหลอมนิวเคลียสของไฮโดรเจน 
เป็นนิวเคลียสฮีเลียมที่แกนของดาวฤกษ ซึ่งมี  
๒ กระบวนการ คือ ปฏิกิริยาลูกโซโปรตอน-
โปรตอน และวัฏจักรคารบอน ไนโตรเจน
ออกซิเจน 
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ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

 ๖. ระบปุจัจยัทีส่งผลตอความสองสวางของดาวฤกษ
และอธิบายความสัมพันธระหวางความสองสวาง
กับโชติมาตรของดาวฤกษ 

• ความสองสวางของดาวฤกษเป็นพลังงานจาก 
ดาวฤกษที่ปลดปลอยออกมาในเวลา ๑ วินาทีตอ
หนวยพื้นที่ ณ ตำแหนงของผูสังเกต แตเนื่องจาก
ตาของมนุษยไมตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง
ความสองสวางที่มีคานอย ๆ จึงกำหนดคา 
การเปรียบเทียบความสองสวางของดาวฤกษ 
ดวยคาโชติมาตร ซึ่งเป็นการแสดงระดับ 
ความสองสวางของดาวฤกษ (หรือเทหฟ้าอื่น)  
ณ ตำแหนงของผูสังเกต 

๗. อธิบายความสัมพันธระหวางสี อุณหภูมิผิว  
และสเปกตรัมของดาวฤกษ 

• สีของดาวฤกษสัมพันธกับอุณหภูมิผิว  
ซึง่นกัดาราศาสตรใชดชันสีใีนการแบงชนดิสเปกตรมั
ของดาวฤกษ และใชสเปกตรัมในการจำแนกชนิด
ของดาวฤกษ 

๘. อธิบายวิธีการหาระยะทางของดาวฤกษ 
ดวยหลักการแพรัลแลกซ พรอมคำนวณ 
หาระยะทางของดาวฤกษ 

• การหาระยะทางของดาวฤกษที่มีระยะทาง 
หางจากโลกไมเกิน ๑๐๐ พารเซก มีวิธีการ 
ทีส่ำคญั คอื วธิแีพรลัแลกซ โดยวดัมมุแพรลัแลกซ
ของดาวฤกษ เมื่อโลกเปลี่ยนตำแหนงไป 
ในวงโคจร ทำใหตำแหนงปรากฏของดาวฤกษ
เปลี่ยนไปเมื่อเทียบกับดาวฤกษอางอิง 

๙. อธิบายลำดับวิวัฒนาการที่สัมพันธกับมวลตั้งตน 
และวเิคราะหการเปลีย่นแปลงสมบตับิางประการ
ของดาวฤกษในลำดับวิวัฒนาการ จากแผนภาพ
เฮิรซปรุง-รัสเซลล 

• มวลของดาวฤกษขึ้นอยูกับมวลของดาวฤกษ 
กอนเกิด ดาวฤกษที่มีมวลมากจะผลิตและใช
พลงังานมาก จงึมอีายสุัน้กวาดาวฤกษทีม่มีวลนอย

• ดาวฤกษมีการวิวัฒนาการที่แตกตางกัน  
การวิวัฒนาการและจุดจบของดาวฤกษขึ้นอยูกับ
มวลตั้งตนของดาวฤกษ สวนใหญเทียบกับ 
จำนวนเทาของมวลดวงอาทิตย 

• ดาวฤกษจะมีการเปลี่ยนแปลงสมบัติบางประการ
ตามวิวัฒนาการ โดยนักวิทยาศาสตรไดแสดงการ
เปลีย่นแปลงดงักลาวดวยแผนภาพเฮริซปรงุ-รสัเซลล
ซึ่งเป็นแผนภาพที่แสดงความสัมพันธระหวาง 
โชตมิาตรสมับรูณและดชันสีขีองดาวฤกษ โดยดาวฤกษ
สวนใหญจะอยูในแถบลำดับหลัก ซึ่งเป็นแถบ 
ที่แสดงวาดาวฤกษจะมีชวงชีวิตสวนใหญอยูใน
สภาวะสมดุล 
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ชั้น ผลการเรียนรู สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 

 ๑๐. อธบิายกระบวนการเกดิระบบสรุยิะ การแบงเขต
บริวารของดวงอาทิตยและลักษณะของ 
ดาวเคราะหที่เอื้อตอการดำรงชีวิต  

๑๑. อธบิายการโคจรของดาวเคราะหรอบดวงอาทติย
ดวยกฎเคพเลอร และกฎความโนมถวงของ 
นิวตัน พรอมคำนวณคาบการโคจรของ 
ดาวเคราะห 

• ระบบสุริยะเกิดจากการรวมตัวกันของกลุมฝุ่น
และแก๊สที่เรียกวา เนบิวลาสุริยะ โดยฝุ่นและแก๊ส
ประมาณรอยละ ๙๙.๘ ของมวล ไดรวมตัวเป็น
ดวงอาทิตยซึ่งเป็นกอนแก๊สรอน หรือพลาสมา 
สสารสวนที่เหลือรวมตัวเป็นดาวเคราะหและ
บริวารอื่น ๆ ของดวงอาทิตย ดังนั้นจึงแบงเขต
บริวารของดวงอาทิตยตามลักษณะการเกิด 
และองคประกอบ ไดแก ดาวเคราะหชั้นใน  
ดาวเคราะหนอย ดาวเคราะหชัน้นอก และดงดาวหาง 

• โลกเป็นดาวเคราะหในระบบสุริยะที่มีสิ่งมีชีวิต 
เพราะโคจรรอบดวงอาทติยในระยะทางทีเ่หมาะสม

จึงเป็นเขตที่เอื้อตอการมีสิ่งมีชีวิต ทำใหโลก 
มีอุณหภูมิเหมาะสมและสามารถเกิดน้ำที่ยังคง
สถานะเป็นของเหลวได และปัจจุบันมีการคนพบ
ดาวเคราะหที่อยูนอกระบบสุริยะจำนวนมาก  
โดยมีดาวเคราะหบางดวงที่มีลักษณะคลายโลก 
และอยูในเขตที่เอื้อตอการมีสิ่งมีชีวิต 

• บริวารของดวงอาทิตยอยูรวมกันเป็นระบบภายใต
แรงโนมถวงระหวางดาวเคราะหกับดวงอาทิตย 
ตามกฎแรงโนมถวงของนิวตัน สวนการโคจร 
ของดาวเคราะหรอบดวงอาทิตยเป็นไปตาม 
กฎเคพเลอร

๑๒. อธิบายโครงสรางของดวงอาทิตย การเกิด 
ลมสุริยะ พายุสุริยะ และวิเคราะห นำเสนอ
ปรากฏการณหรือเหตุการณที่เกี่ยวของกับ 
ผลของลมสุริยะ และพายุสุริยะที่มีตอโลก 
รวมทั้งประเทศไทย 

• ดวงอาทิตยมีโครงสรางภายในแบงเป็น  
แกน เขตการแผรังสี และเขตการพาความรอน 
และมีชั้นบรรยากาศอยูเหนือเขตพาความรอน  
ซึ่งแบงเป็น ๓ ชั้น คือ ชั้นโฟโตสเฟียร  
ชั้นโครโมสเฟียร และคอโรนา ในชั้นบรรยากาศ
ของดวงอาทิตย มีปรากฏการณสำคัญ เชน จุดมืด
ดวงอาทิตย การลุกจา ที่ทำใหเกิดลมสุริยะ และ
พายุสุริยะ ซึ่งสงผลตอโลก 

• ลมสุริยะ เกิดจากการแพรกระจายของอนุภาค
จากชั้นคอโรนาออกสูอวกาศตลอดเวลา อนุภาค
ที่หลุดออกสูอวกาศเป็นอนุภาคที่มีประจุ  
ลมสรุยิะสงผลทำใหเกดิหางของดาวหางทีเ่รอืงแสง
และชี้ไปทางทิศตรงกันขามกับดวงอาทิตย  
และเกิดปรากฏการณแสงเหนือ แสงใต 
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  • พายุสุริยะ เกิดจากการปลดปลอยอนุภาคมีประจุ
พลงังานสงูจำนวนมหาศาล มกัเกดิบอยครัง้ในชวง
ที่มีการลุกจา และในชวงที่มีจุดมืดดวงอาทิตย 
จำนวนมาก และในบางครั้งมีการพนกอนมวล 
คอโรนา พายสุรุยิะอาจสงผลตอสนามแมเหลก็โลก

จึงอาจรบกวนระบบการสงกระแสไฟฟ้าและ 
การสือ่สาร รวมทัง้อาจสงผลตอวงจรอเิลก็ทรอนกิส 
ของดาวเทียม นอกจากนั้นมกัทำใหเกดิ
ปรากฏการณแสงเหนอื แสงใตทีส่งัเกตไดชัดเจน 

๑๓. สรางแบบจำลองทรงกลมฟา้ สงัเกต และเชือ่มโยง
จุดและเสนสำคัญของแบบจำลองทรงกลมฟ้า
กับทองฟ้าจริง และอธิบายการระบุพิกัด 
ของดาวในระบบขอบฟ้า และระบบศูนยสูตร 

• ทรงกลมฟ้า เป็นทรงกลมสมมติขนาดใหญที่มี 
รศัมอีนนัต มจีดุศนูยกลางของโลกเปน็จดุศนูยกลาง
ของทรงกลมฟ้า มีดวงดาวและเทหฟ้าตาง ๆ
ปรากฏอยูบนผิวของทรงกลมฟ้านี้ การระบุพิกัด
ของดวงดาวและเทหฟ้าตาง ๆ บนทรงกลมฟ้า
ตามระบบที่สำคัญ ไดแก 

- ระบบขอบฟ้า เป็นระบบที่อางอิงจากตำแหนง  
ผูสังเกตบนโลก โดยระบุพิกัดเป็นมุมทิศและ
มุมเงย อางอิงกับทิศเหนือและเสนขอบฟ้าของ 
ผูสังเกต 

-ระบบศนูยสตูร เปน็ระบบทีอ่างองิกบัเสนศนูยสตูรฟา้
และจุดวิษุวัต ระบุพิกัดเป็นไรตแอสเซนชัน 
และเดคลิเนชัน 

๑๔. สังเกตทองฟ้า และอธิบายเสนทางการขึ้น  
การตกของดวงอาทิตยและดาวฤกษ 

• โลกหมุนรอบตัวเองจากทางทิศตะวันตกไปทาง 
ทิศตะวันออก ทำใหเกิดปรากฏการณการขึ้น  
การตกของดวงอาทิตยและดวงดาวในรอบวัน  
ซึง่เสนทางปรากฏของการขึน้ การตกของดวงอาทติย
จะเปลี่ยนแปลงตามวันเวลาและตำแหนงละติจูด
ของผูสังเกต สวนเสนทางปรากฏของการขึ้น  
การตกของดาวฤกษจะเปลี่ยนแปลงตามละติจูด
ของผูสังเกต 

๑๕. อธิบายเวลาสุริยคติปรากฏ โดยรวบรวมขอมูล 
และเปรียบเทียบเวลาขณะที่ดวงอาทิตยผาน
เมริเดียนของผูสังเกตในแตละวัน 

• การกำหนดเวลาสุริยคติจะเทียบกับดวงอาทิตย 
โดยเวลาสุริยคติ มีทั้งเวลาสุริยคติปรากฏ และ
เวลาสุริยคติปานกลาง  
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  • เวลาสุริยคติปรากฏ เป็นเวลาที่ไดจากการสังเกต 
ดวงอาทิตยจริงที่เคลื่อนที่อยูบนทองฟ้าของ 
ผูสังเกต ชวงเวลาระหวางการเห็นจุดศูนยกลาง
ของดวงอาทิตยผานเมริเดียนครั้งแรกถึงครั้งถัดไป 
เรียกวา ๑ วัน สุริยคติปรากฏ 

๑๖. อธิบายเวลาสุริยคติปานกลาง และ 
การเปรยีบเทยีบเวลาของแตละเขตเวลาบนโลก 

•เวลาสรุยิคตปิานกลางกำหนดโดยใหมดีวงอาทติย
สมมติเคลื่อนที่บนเสนศูนยสูตรฟ้าดวยอัตราเร็ว
สม่ำเสมอ ชวงเวลาระหวางการเห็นจุดศูนยกลาง 
ของดวงอาทิตยผานเมริเดียนครั้งแรกถึงครั้งถัดไป 
เรยีกวา ๑ วนั สรุยิคตปิานกลาง ซึง่ยาว ๒๔ ชัว่โมง
๐ นาที ๐ วินาที เวลาสุริยคติปานกลางกรีนิซ 
เป็นเวลาสุริยคติปานกลางที่ใชเมริเดียนของ 
หอดูดาวกรีนิซในประเทศอังกฤษเป็นตัวกำหนด 
ซึง่นำมาใชในการกำหนดเขตเวลามาตรฐานสากล
ของตำแหนงอื่น ๆ บนโลก 

๑๗. อธิบายมุมหางที่สัมพันธกับตำแหนง  
ในวงโคจร และอธิบายเชื่อมโยงกับตำแหนง
ปรากฏของดาวเคราะหที่สังเกตไดจากโลก 

• โลกและดาวเคราะหทุกดวงหมุนรอบตัวเองและ
โคจรรอบดวงอาทิตยจากทิศตะวันตกไปทาง 
ทิศตะวันออก หรือในทิศทวนเข็มนาฬิกาจาก 
มมุมองดานบน คนบนโลกจะสงัเกตเหน็ดาวเคราะห 
มตีำแหนงปรากฏแตกตางกนัในชวงวนัเวลาตาง ๆ

เพราะดาวเคราะหมีมุมหางที่แตกตางกัน 
• มุมหางของดาวเคราะห คือ มุมระหวางเสนตรง  

ที่เชื่อมระหวางโลกกับดาวเคราะหกับเสนตรงที่
เชื่อมระหวางโลกกับดวงอาทิตย เมื่อวัดบน 
เสนสุริยวิถี โดยดาวเคราะหอาจอยูหางจาก 
ดวงอาทิตยไปทางทิศตะวันออก หรือทางทิศ
ตะวันตก ซึ่งมีการเรียกชื่อตามตำแหนงของ 
ดาวเคราะหในวงโคจร ขนาดของมุมหาง  
และทิศทางของมุมหาง 

•ดาวเคราะหทีม่มีมุหางตางกนัจะมตีำแหนงปรากฏ
บนทองฟ้าแตกตางกัน โดยตำแหนงปรากฏของ
ดาวเคราะหวงในจะอยูใกลขอบฟ้าในชวงเวลา
ใกลรุงหรือเวลาหัวค่ำ สวนตำแหนงปรากฏ 
ของดาวเคราะหวงนอกจะสามารถเห็นไดใน 
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    ชวงเวลาอื่น ๆ นอกจากนี้ มุมหางยังสามารถ 
นำมาอธิบายปรากฏการณทางดาราศาสตร เชน 
ดาวเคียงเดือน ดาวเคราะหชุมนุม ดาวเคราะห
ผานหนาดวงอาทิตย 

๑๘. สืบคนขอมูล อธิบายการสำรวจอวกาศ โดยใช
กลองโทรทรรศนในชวงความยาวคลื่นตาง ๆ 
ดาวเทยีม ยานอวกาศ สถานอีวกาศ และนำเสนอ
แนวคดิการนำความรูทางดานเทคโนโลยอีวกาศ

มาประยุกตใชในชีวิตประจำวันหรือในอนาคต  
๑๙. สืบคนขอมูล ออกแบบ และนำเสนอกิจกรรม

การสังเกตดาวบนทองฟ้าดวยตาเปลา และ/
หรือกลองโทรทรรศน 

• มนุษยใชเทคโนโลยีอวกาศในการศึกษา เพื่อ 
ขยายขอบเขตความรูดานวิทยาศาสตร และ 
ในขณะเดียวกันมนุษยไดนำเทคโนโลยีอวกาศ 
มาใชประโยชนในดานตาง ๆ เชน วัสดุศาสตร 
อาหาร การแพทย 

• นักวิทยาศาสตรไดสรางกลองโทรทรรศน เพื่อ
ศึกษาแหลงกำเนิดของรังสีหรืออนุภาคในอวกาศ 
ในชวงความยาวคลื่นตาง ๆ ไดแก คลื่นวิทยุ 
ไมโครเวฟ อินฟราเรด แสง อัลตราไวโอเลต  
และรังสีเอ็กซ 

• ยานอวกาศ คือ ยานพาหนะที่นำมนุษยหรือ
อุปกรณทางดาราศาสตรขึ้นไปสูอวกาศ เพื่อ
สำรวจหรือเดินทางไปยังดาวดวงอื่น สวนสถานี
อวกาศ คอื หองปฏบิตักิารลอยฟา้ทีโ่คจรรอบโลก

ใชในการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตรในสาขา 
ตาง ๆ ในสภาพไรน้ำหนัก 

• ดาวเทียม คืออุปกรณที่ใชในการสำรวจวัตถุ
ทองฟ้าและนำมาประยุกตใชในดานตาง ๆ เชน 
การสื่อสารโทรคมนาคม การระบุตำแหนงบนโลก 
การสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ อุตุนิยมวิทยา 
โดยดาวเทียมมีหลายประเภทสามารถแบงได 
ตามเกณฑวงโคจรและการใชงาน 
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 ศพัทท์ีเ่กีย่วของกบัตวัชีว้ดักลุม่สาระการเรยีนรูวทิยาศาสตร ์

ที่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
๑. กำหนดปัญหา define problem ระบุคำถาม ประเด็นหรือ

สถานการณที่เป็นขอสงสัย 
เพื่อนำไปสูการแกปัญหาหรือ
อภิปรายรวมกัน 

๒. แกปัญหา solve problem หาคำตอบของปัญหาที่ยังไมรู 
วิธีการมากอน ทั้งปัญหาที่
เกี่ยวของกับวิทยาศาสตร
โดยตรงและปัญหาในชีวิต
ประจำวันโดยใชเทคนิคและ  
วิธีการตาง ๆ 

๓. เขียนแผนผัง/วาดภาพ construct diagram/ 
illustrate 

นำเสนอขอมูลหรือผลการสำรวจ
ตรวจสอบดวยแผนผัง กราฟ
หรือภาพวาด 

๔. คาดคะเน predict คาดการณผลทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต
โดยอาศัยขอมูลที่สังเกตได 
และประสบการณที่มี 

๕. คำนวณ calculate หาผลลัพธจากขอมูล โดยใช 
หลักการ ทฤษฎี หรือวิธีการทาง
คณิตศาสตร 

อภิธานศัพท์
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ที่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
๖. จำแนก classify จัดกลุมของสิ่งตาง ๆ โดยอาศัย

ลักษณะที่เหมือนกันเป็นเกณฑ 
๗. ตั้งคำถาม ask question พูดหรือเขียนประโยค หรือวลี 

เพื่อใหไดมาซึ่งการคนหา 
คำตอบที่ตองการ 

๘. ทดลอง conduct/experiment ปฏิบัติการเพื่อหาคำตอบ 
ของคำถาม หรือปัญหาในการ
ทดลอง โดยตั้งสมมติฐานเพื่อ
เป็นแนวทางในการกำหนด
ตัวแปรและวางแผนดำเนินการ
เพื่อตรวจสอบสมมติฐาน 

๙. นำเสนอ present แสดงขอมูล เรื่องราว หรือ 
ความคิด เพื่อใหผูอื่นรับรู 
หรือพิจารณา 

๑๐. บรรยาย describe ใหรายละเอียดของเหตุการณ
หรือปรากฏการณที่เกิดขึ้นให 
ผูอื่นไดรับรูดวยการบอก 
หรือเขียน 

๑๑. บอก tell ใหขอมูล ขอเท็จจริง แกผูอื่น 
ดวยการพูด หรือเขียน 

๑๒. บันทึก record เขียนขอมูลที่ไดจากการสังเกต
เพือ่ชวยจำ หรอืเพือ่เปน็หลกัฐาน 



ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑��0

ที่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
๑๓. เปรียบเทียบ compare บอกความเหมือน และ/หรือ

ความแตกตาง ของสิ่งที่ 
เทียบเคียงกัน 

๑๔. แปลความหมาย interpret แสดงความหมายของขอมูล 
จากหลักฐานที่ปรากฏ  
เพื่อลงขอสรุป 

๑๕. ยกตัวอยาง give examples ใหขอมลูเหตกุารณ หรอืสถานการณ
เพื่อแสดงความเขาใจในสิ่งที่ได
เรียนรู 

๑๖. ระบุ identify ชี้บอกสิ่งตาง ๆ โดยใชขอมูล
ประกอบอยางเพียงพอ 

๑๗. เลือกใช select พิจารณา และตัดสินใจนำวัสดุ
สิ่งของ อุปกรณ หรือวิธีการ 
มาใชไดอยางเหมาะสม 

๑๘. วัด measure หาขนาด หรือปริมาณ ของ 
สิ่งตาง ๆ โดยใชเครื่องมือ  
ที่เหมาะสม 

๑๙. วิเคราะห analyze แยกแยะ จัดระบบ เปรียบเทียบ
จัดลำดับ จัดจำแนก หรือ 
เชื่อมโยงขอมูล 
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ที่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
๒๐. สรางแบบจำลอง construct model นำเสนอแนวคิด หรือเหตุการณ

ในรูปของแผนภาพ ชิ้นงาน
สมการ ขอความ คำพูดและ/ 
หรือใชแบบจำลองเพื่ออธิบาย
ความคิด วัตถุ หรือเหตุการณ 
ตาง ๆ 

๒๑. สังเกต observe หาขอมูลดวยการใชประสาท
สัมผัสทั้งหา ที่เหมาะสมตาม 
ขอเท็จจริงที่ปรากฏ โดยไมใช 
ประสบการณเดิมของผูสังเกต 

๒๒. สำรวจ explore หาขอมูลเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ  
โดยใชวีธีการและเทคนิคที่
เหมาะสม เพื่อนำขอมูลมาใช
ตามวัตถุประสงคที่กำหนดไว 

๒๓. สืบคนขอมูล search หาขอมูล หรือขอสนเทศที่มี 
ผูรวบรวมไวแลวจากแหลงตาง ๆ
มาใชประโยชน 

๒๔. สื่อสาร communicate นำเสนอ และแลกเปลี่ยน 
ความคิด ขอมูล หรือผลจากการ
สำรวจตรวจสอบ ดวยวิธี 
ที่เหมาะสม 
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ที่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
๒๕. อธิบาย explain กลาวถึงเรื่องราวตาง ๆ อยางมี

เหตุผล และมีขอมูล หรือ
ประจักษพยานอางอิง 

๒๖. อภิปราย discuss แสดงความคิดเห็นตอประเด็น
หรือคำถามอยางมีเหตุผล 
โดยอาศยัความรูและประสบการณ 
ของผูอภิปรายและขอมูล
ประกอบ 

๒๗. ออกแบบการทดลอง design experiment กำหนด และวางแผนวิธีการ
ทดลองใหสอดคลองกับ 
สมมติฐานและตัวแปรตาง ๆ 
รวมทั้งการบันทึกขอมูล 
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ที่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
๑. การใชลิขสิทธิ์ของผูอื่น 

โดยชอบธรรม 
fair use การนำสื่อ หรือขอมูลที่เป็น

ลิขสิทธิ์ของผูอื่นไปใชโดยชอบ
ดวยกฎหมาย ภายใตเงื่อนไข 
บางประการ เชน 
๑) นำไปใชในการศึกษา หรือ

การคา 
๒) งานนั้นเป็นงานวิชาการ หรือ

บันเทิง 
๓) คัดลอกเพียงสวนนอย หรือ

คัดลอกจำนวนมาก 
๔) ทำใหเจาของเสยีผลประโยชน

ทางการเงนิ มากนอยเพยีงใด 
๒. การตรวจและแกไข 

ขอผิดพลาด 
debugging กระบวนการในการคนหา 

ขอผิดพลาดของโปรแกรม  
เพื่อแกไขใหทำงานไดถูกตอง 

๓. การประมวลผลขอมูล data processing  การดำเนินการตาง ๆ กับขอมูล
เพื่อใหไดผลลัพธที่มีความหมาย 
และมีประโยชนตอการนำ 
ไปใชงานมากยิ่งขึ้น 

 ศัพท์ที่เกี่ยวของกับตัวชี้วัดสาระเทคโนโลยี 
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ที่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
๔. การรวบรวมขอมูล data collection กระบวนการในการรวบรวม

ขอมูลที่เกี่ยวของจากแหลง
ขอมูลตาง ๆ  

๕. ขอมูลปฐมภูมิ primary data ขอมูลที่รวบรวมโดยตรง 
จากแหลงขอมูลขั้นตน โดยอาจ
ใชวิธีการสังเกต การทดลอง  
การสำรวจ การสัมภาษณ 

๖. เทคโนโลยี technology สิ่งที่มนุษยสรางหรือพัฒนาขึ้น 
ซึ่งอาจเป็นไดทั้งชิ้นงาน หรือ 
วิธีการ เพื่อใชแกปัญหาสนอง
ความตองการ หรือเพิ่ม 
ความสามารถในการทำงาน 
ของมนุษย 

๗. แนวคิดเชิงคำนวณ computational 
thinking 

กระบวนการในการแกปัญหา 
การคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล
เป็นขั้นตอน เพื่อหาวิธีการ 
แกปัญหาในรูปแบบที่สามารถ
นำไปประมวลผลได 

๘. แนวคิดเชิงนามธรรม abstraction  การพจิารณารายละเอยีดทีส่ำคญั
ของปัญหา แยกแยะสาระสำคัญ
ออกจากสวนที่ไมสำคัญ  
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ที่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
๙. ระบบทางเทคโนโลยี technological system กลุมของสวนตาง ๆ ตั้งแต 

สองสวนขึ้นไป ประกอบเขา 
ดวยกัน และทำงานรวมกัน 
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค  
โดยในการทำงานของระบบ 
ทางเทคโนโลยจีะประกอบไปดวย

ตัวป้อน (input) กระบวนการ 
(process) และผลผลิต 
(output) ที่สัมพันธกัน  
นอกจากนี้ระบบทางเทคโนโลยี
อาจมีขอมูลยอนกลับ 
(feedback) เพื่อใชปรับปรุง 
การทำงานไดตามวัตถุประสงค 

๑๐. เหตุผลเชิงตรรกะ logical reasoning การใชเหตุผล กฎ กฎเกณฑ 
หรือเงื่อนไขที่เกี่ยวของ เพื่อ 
แกปัญหาไดครอบคลุมทุกกรณี   

๑๑. เหตุผลวิบัติ logical fallacy การใชเหตผุลทีผ่ดิพลาด ไมอยูบน
พืน้ฐานของความจรงิ ไมมนีำ้หนกั
สมเหตุสมผลมาสนับสนุน หรือ
ชี้นำขอสรุปที่ผิดใหดูนาเชื่อถือ 
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ที่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
๑๒. อัตลักษณ  Identity ลักษณะเฉพาะหรือขอมูลสำคัญ

ที่บงบอกถึงความเป็นตัวตนของ
บุคคลหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เชน  
ชื่อบัญชีผูใช ใบหนา ลายนิ้วมือ 

๑๓. อัลกอริทึม algorithm ขั้นตอนในการแกปัญหาหรือ 
การทำงาน โดยมีลำดับของ 
คำสั่งหรือวิธีการที่ชัดเจน  
ที่คอมพิวเตอรสามารถปฏิบัติ
ตามได 

๑๔. แอปพลิเคชัน software application ซอฟตแวรประยุกต ที่ทำงาน 
บนคอมพิวเตอร สมารตโฟน 
แท็บเล็ต หรืออุปกรณเทคโนโลยี
อื่น ๆ  
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 ๑๔. นายสุรเดช เองฉวน โรงเรียนอาวลึกประชาสรรค จังหวัดกระบี่ 
 ๑๕. นางสาววิมลมาลย โสพรรณรัตน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต 
 ๑๖. นางจุรีภรณ ไชยเหล็ก โรงเรียนแมใจวิทยาคม จังหวัดพะเยา 
 ๑๗. นางสาวเยาวเรช หมูดี โรงเรียนประสาทวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร 
 ๑๘. นางจารุลัทธิ์ กลิ่นเกษร โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 
 ๑๙. นางสาวดวงกมล เหมะรัต ผูเชี่ยวชาญ สสวท. 
 ๒๐. นางสาวลัดดาวัลย แสงสำลี ผูชำนาญ สสวท. 
 ๒๑. นางไสว ธราภิชาติบุตร ผูชำนาญ สสวท. 
 ๒๒. นางสาวรตพร หลิน สาขาวิทยาศาสตรภาคบังคับ สสวท. 
 ๒๓. นางสาวกมลชนก บริบูรณ สาขาวิทยาศาสตรภาคบังคับ สสวท. 
 ๒๔. ดร.เสาวลักษณ บัวอิน สาขาวิทยาศาสตรภาคบังคับ สสวท. 
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 ๒๕. ดร.สุนัดดา โยมญาติ สาขาวิทยาศาสตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท. 
 ๒๖. นางสาววิลาส รัตนานุกูล สาขาวิทยาศาสตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท. 
 ๒๗. ดร.นันทยา อัครอารีย สาขาวิทยาศาสตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท. 
 ๒๘. ดร.ภัณฑิลา อุดร สาขาวิทยาศาสตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท. 


คณะบรรณาธิการกิจ 
 ๑. ศ.ดร.ไพศาล สิทธิกรกุล ผูเชี่ยวชาญพิเศษ สสวท. 
 ๒. รศ.ดร.ธีรพงษ บัวบูชา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ๓. ผศ.ดร.นฤมล ยุตาคม คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 ๔. ผศ.ดร.ณัฐวิทย พจนตันติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตตรัง 
 ๕. รศ.ดร.ศุภจิตรา ชัชวาลย คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ๖. ดร.วนิดา ธนประโยชนศักดิ์ ผูชวยผูอำนวยการ สสวท. 
 ๗. นายธีรพัฒน เวชชประสิทธิ์ สาขาวิทยาศาสตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท. 
 ๘. ดร.พจนา ดอกตาลยงค สาขาวิทยาศาสตรภาคบังคับ สสวท. 
 ๙. นางสาวสุนิสา แสงมงคลพิพัฒน สาขาวิทยาศาสตรภาคบังคับ สสวท. 


สาระที่๒วิทยาศาสตร์กายภาพ

คณะทำงานยกร่าง 
 ๑. ดร.กุศลิน มุสิกุล  ผูชวยผูอำนวยการ สสวท. 
 ๒. ดร.สุพรรณี ชาญประเสริฐ ผูเชี่ยวชาญ สสวท. 
 ๓. นายรังสรรค ศรีสาคร ผูเชี่ยวชาญ สสวท. 
 ๔. นางสาววราภรณ ถิรสิริ ผูเชี่ยวชาญ สสวท. 
 ๕. นางกิ่งแกว คูอมรพัฒนะ ผูเชี่ยวชาญ สสวท. 
 ๖. ดร.วันชัย นอยวงค สาขาวิทยาศาสตรภาคบังคับ สสวท. 
 ๗. นางสาวศานิกานต เสนีวงศ สาขาวิทยาศาสตรภาคบังคับ สสวท. 
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 ๘. นางสาวสุณิสา สมสมัย สาขาวิทยาศาสตรภาคบังคับ สสวท. 
 ๙. ดร.เบ็ญจวรรณ หาญพิพัฒน สาขาวิทยาศาสตรภาคบังคับ สสวท. 
 ๑๐. ดร.ณัฐธิดา พรหมยอด สาขาวิทยาศาสตรภาคบังคับ สสวท. 
 ๑๑. ดร.นิพนธ จันเลน สาขาวิทยาศาสตรภาคบังคับ สสวท. 
 ๑๒. นางสุทธาทิพย หวังอำนวยพร สาขาวิทยาศาสตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท. 
 ๑๓. นางกมลวรรณ เกียรติกวินกุล สาขาวิทยาศาสตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท. 
 ๑๔. นางสาวศิริรัตน พริกสี สาขาวิทยาศาสตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท. 
 ๑๕. นายวินัย เลิศเกษมสันต สาขาวิทยาศาสตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท. 
 ๑๖. ดร.จำเริญตา ปริญญาธารมาศ สาขาวิทยาศาสตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท. 
 ๑๗. นายรักษพล ธนานุวงศ สาขาวิทยาศาสตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท. 


คณะผูเขาร่วมประชุมพิจารณาร่าง 
 ๑. ผศ.ดร.นภา ตั้งเตรียมจิตมั่น  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๒. ผศ.ดร.ชูศักดิ์ พูนสวัสดิ์  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 ๓. ผศ.ดร.นฤมล สุวรรณจันทรดี  คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ๔. ดร.ธีระชาติ ลี้ประเสริฐ  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 ๕. ผศ.ดร.พรรัตน วัฒนกสิวิชช  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 ๖. ดร.สุภาพ ตาเมือง  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 ๗. ผศ.ดร.สุทธิดา รักกะเปา  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 ๘. ดร.ภุชงค วรรัตนานุรักษ  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 ๙. ผศ.ดร.ประสงค เกษราธิคุณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
 ๑๐. ดร.วันดี สิริธนา   คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัสวนดสุติ

 ๑๑. ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร  คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัสวนดสุติ 
 ๑๒. นางกรกมล ชูชวย  คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 ๑๓. ดร.ศักดิ์ สุวรรณฉาย  คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 
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 ๑๔. ดร.วันเพ็ญ ประทุมทอง  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 ๑๕. ดร.สิงหา ประสิทธิ์พงศ  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 ๑๖. ดร.เดชา ศุภพิทยาภรณ  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 ๑๗. ดร.ชนินันท พฤกษประมูล ศูนยวิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 ๑๘. ดร.ธีรพงษ แสงประดิษฐ  ศูนยวิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 ๑๙. นายสุนทร ภูรีปรีชาเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 
 ๒๐. นายศักดิ์สิทธิ์ โอปัณณา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 
 ๒๑. รศ.วีระชาติ สวนไพรินทร  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 
 ๒๒. นางสาวกฤษดา สงวนสิน โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 ๒๓. ดร.พรทิพย ศิริภัทราชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
      ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 
 ๒๔. นายณัฐพล ตฤณเกศโกศล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 
 ๒๕. นายนิวัฒน โลณวัณต โรงเรียนโยธินบูรณะ 
 ๒๖. นายชาลี ครองศักดิ์ศิริ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภฯ 
 ๒๗. นางสาวปิยะมาศ บุญประกอบ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 
 ๒๘. นายพลพิพัฒน วัฒนเศรษฐานุกุล โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 
 ๒๙. นายบุญโฮม สุขลวน โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชลาดกระบัง 
 ๓๐. นายอดิศักดิ์ ยงยุทธ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 
 ๓๑. นายโฆสิต สิงหสุต โรงเรียนศึกษานารี 
 ๓๒. นายธิฒิวุฒิ พันธุเจริญเกียรติ โรงเรียนลาซาล 
 ๓๓. นางสาวจิรวรรณ แสงศิลา  โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา 
 ๓๔. นางเกศินี ทองอ่ำ  โรงเรียนแมจันวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 
 ๓๕. นางสาววัชราภรณ สีทา  โรงเรียนหลมเกาพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ 
 ๓๖. นางปาลิกา ศรีสารากร  โรงเรียนดรุณาราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
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 ๓๗. นางจุฑารัตน ทองคำชุม โรงเรียนทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ๓๘. นายสุพรรณ วิรุณพันธ โรงเรียนทรายทอง จังหวัดรอยเอ็ด 
 ๓๙. นางมลิวัลย เลาหสูต โรงเรียนกันทรลักษวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ 
 ๔๐. นางอารีย พิเคราะห โรงเรียนปัว จังหวัดนาน 
 ๔๑. นายสุเนตร ศรีบุญเลิศ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ฝ่ายมัธยมศึกษา  
      (ศึกษาศาสตร) จังหวัดขอนแกน 
 ๔๒. ผศ.สุมิตร ถิ่นปัญจา  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ฝ่ายมัธยมศึกษา  
      (ศึกษาศาสตร) จังหวัดขอนแกน 
 ๔๓. นางปาริฉัตร พวงมณี ผูเชี่ยวชาญ สสวท. 
 ๔๔. ผศ.ดร.จินดา แตมบรรจง ผูชำนาญ สสวท. 
 ๔๕. นายบุญชัย ตันไถง ผูชำนาญ สสวท. 
 ๔๖. นายสมพร วัธนเวคิน ผูชำนาญ สสวท. 
 ๔๗. นางสาววิมลมาศ ศรีนาราง สาขาวิทยาศาสตรภาคบังคับ สสวท. 
 ๔๘. ดร.ชลิตา ธัญญะคุปต สาขาวิทยาศาสตรภาคบังคับ สสวท. 
 ๔๙. ดร.ปุณิกา พระพุทธคุณ สาขาวิทยาศาสตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท. 
 ๕๐. นายศุภวิริยะ สรณารักษ สาขาวิทยาศาสตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท. 


คณะบรรณาธิการกิจ 
 ๑. รศ.ดร.ทัศนีย บุญเติม นักวิชาการอิสระ 
 ๒. ศ.ดร.มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ๓.  ผศ.ดร.ไพศาล สุวรรณนอย สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 ๔. รศ.ดร.พลังพล คงเสรี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ๕. ผศ.ดร.เทียนทอง ทองพันชั่ง คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ๖. ผศ.ดร.ขวัญ อารยะธนิตกุล  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ๗. รศ.ดร.วีระพงษ แสงชูโต  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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 ๘. ดร.กุศลิน มุสิกุล  ผูชวยผูอำนวยการ สสวท. 
 ๙. นายณรงคศิลป์ ธูปพนม ผูเชี่ยวชาญพิเศษอาวุโส สสวท. 
 ๑๐. ดร.สุพรรณี ชาญประเสริฐ ผูเชี่ยวชาญ สสวท. 
 ๑๑. นายรังสรรค ศรีสาคร ผูเชี่ยวชาญ สสวท. 
 ๑๒. ดร.วันชัย นอยวงค สาขาวิทยาศาสตรภาคบังคับ สสวท. 
 ๑๓. ดร.เบ็ญจวรรณ หาญพิพัฒน สาขาวิทยาศาสตรภาคบังคับ สสวท. 
 ๑๔. นางสุทธาทิพย หวังอำนวยพร สาขาวิทยาศาสตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท. 
 ๑๕. นายรักษพล ธนานุวงศ สาขาวิทยาศาสตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท. 


สาระที่๓วิทยาศาสตร์ โลกและอวกาศ

คณะทำงานยกร่าง 
 ๑. นายสุพจน วุฒิโสภณ ผูเชี่ยวชาญ สสวท. 
 ๒. นางเบ็ญจวรรณ ศรีเจริญ ผูเชี่ยวชาญ สสวท. 
 ๓. นางชุติมา เตมียสถิต ผูเชี่ยวชาญ สสวท. 
 ๔. นายนิพนธ ทรายเพชร ราชบัณฑิตดาราศาสตร 
 ๕. นางสาวบุศราศิริ ธนะ สถาบันสิ่งแวดลอมไทย 
 ๖. นางสาวธนพรรณ ชาลี สาขาวิทยาศาสตรภาคบังคับ สสวท. 
 ๗. นางสาวลลิดา อ่ำบัว สาขาวิทยาศาสตรภาคบังคับ สสวท. 
 ๘. นางสาวกมลนารี ลายคราม สาขาวิทยาศาสตรภาคบังคับ สสวท. 
 ๙. นางฤทัย เพลงวัฒนา สาขาวิทยาศาสตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท. 
 ๑๐. นางสาววิชุราตรี  กลับแสง สาขาวิทยาศาสตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท. 
 ๑๑. นางสาวรัมภา ศรีบางพลี สาขาวิทยาศาสตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท. 
 ๑๒. วาที่ ร.ต.ภูริวัจน จิราตันติพัฒน สาขาวิทยาศาสตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท. 
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คณะผูเขาร่วมประชุมพิจารณาร่าง 
 ๑. ดร.ศรัณย โปษยะจินดา สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ 
 ๒. รศ.ดร.ปราโมทย โศจิศุภร คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ๓. รศ.ดร.น้ำฝน คูเจริญไพศาล คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 ๔. ผศ.ดร.ฑิราณี ขำล้ำเลิศ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 ๕. ผศ.ดร.สุรจิตร พระเมือง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 ๖. ดร.ปริญญา พุทธาภิบาล สาขาวชิาธรณศีาสตร มหาวทิยาลยัมหดิล วทิยาเขตกาญจนบรุี
 ๗. ดร.อาทิตย ลภิรัตนากูล คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 ๘. ดร.พงศกร จิวาภรณคุปต คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 ๙. นายมนตรี ประเสริฐฤทธิ์ โรงเรียนบางกะปิ 
 ๑๐. นางสาวรังสิกุล ศิริรังษี โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภฯ 
 ๑๑. นางสาวชุณหภัค เทิดอวยพร โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 
 ๑๒. นางกุลนาถ โชติสุดเสนห โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 
 ๑๓. นางพรทิพย ฐีตะธรรมานนท โรงเรียนเสาไห “วิมลวิทยานุกูล” จังหวัดสระบุรี 
 ๑๔. นางสุภาพ แสงนวกิจ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
 ๑๕. นางสาวพัชราภรณ อวมอรุณ โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา ๓ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 ๑๖. นางสำรวย อรรคบุตร โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม จังหวัดชลบุรี 
 ๑๗. นางนิตยา เดิมบางชัน โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม จังหวัดระยอง 
 ๑๘. นางตองตา ไชยเสือ โรงเรียนชุมแพศึกษา จังหวัดขอนแกน 
 ๑๙. นางกมลรัตน แดงสวาง โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 
 ๒๐. นายศักดิ์สิทธิ์ โอปัณณา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 
 ๒๑. ผศ.ดร.อลิศราชูชาติ นักวิชาการอิสระ 
 ๒๒. นางสาวประพีร วิราพร นักวิชาการอิสระ 
 ๒๓. นางพรรณทิพา ธนากรโยธิน ผูเชี่ยวชาญ สสวท. 
 ๒๔. นางดาริกา วีรวินันทนกุล ผูชำนาญ สสวท. 
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 ๒๕. นางสาวสมรศรี กันภัย โครงการวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมโลก สสวท. 
 ๒๖. นางยุพาพร ลาภหลาย โครงการวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมโลก สสวท. 
 ๒๗. นางสาวสุวินัย มงคลธารณ โครงการวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมโลก สสวท. 
 ๒๘. นายนิทัศน ลิ้มผองใส สาขาวิทยาศาสตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท. 


คณะบรรณาธิการกิจ 
 ๑. นายนิพนธ ทรายเพชร  ราชบัณฑิตดานดาราศาสตร 
 ๒. รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ 
 ๓. ดร.ปริญญา พุทธาภิบาล คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัมหดิล วทิยาเขตกาญจนบรุี
 ๔. ดร.นภาพร พันธุกมลศิลป์ คณะเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร วทิยาเขตกำแพงแสน

 ๕. นายสุพจน วุฒิโสภณ ผูเชี่ยวชาญ สสวท. 
 ๖. นางเบ็ญจวรรณ ศรีเจริญ ผูเชี่ยวชาญ สสวท. 
 ๗. นางชุติมา เตมียสถิต ผูเชี่ยวชาญ สสวท. 
 ๘. นางสาวบุศราศิริ ธนะ สถาบันสิ่งแวดลอมไทย 
 ๙. นางฤทัย เพลงวัฒนา สาขาวิทยาศาสตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท. 
 ๑๐. นางสาววิชุราตรี กลับแสง สาขาวิทยาศาสตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท. 


รายชื่อ (เพิ่มเติม) ผูบริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
เขาร่วมประชุมพิจารณาร่าง 
 ๑. นายไพบูรย พุทธวงค โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 
 ๒. นางสาวสมศรี แกวทองมา โรงเรียนอนุบาลสตูล จังหวัดสตูล 
 ๓. นางวารีทิพย คงศรี โรงเรียนอนุบาลวัดอางทอง จังหวัดอางทอง 
 ๔. นางวัลภา วิเชียรสราง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ๕. นายสมชาย ชวยชูหนู โรงเรียนอนุบาลบางสะพานนอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 ๖. นางสุภลักษณ ตั้งกลชาญ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม จังหวัดระยอง 
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 ๗. นางสาวสมบูรณ ไตรยาวัฒน โรงเรียนวัดคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
 ๘. นายไพชยนต พูนขวัญ โรงเรียนวัดเกาะวังไทร จังหวัดนครปฐม 
 ๙. นายวีรวุฒิ เกตุจำนงค โรงเรียนบานหนองเขิน จังหวัดชลบุรี 
 ๑๐. นายธีระพล เพชรพิพัฒน โรงเรียนบานหนองละมาน จังหวัดนครสวรรค 
 ๑๑. นายสมเกียรติ นารีรักษ โรงเรียนบานแมละเมา จังหวัดตาก 
 ๑๒. นายพิชัย จุลวรรณโณ โรงเรียนบานสดำ จังหวัดศรีสะเกษ 
 ๑๓. นายสุพรรณ ทองสุข โรงเรียนบานสวาย จังหวัดสุรินทร 
 ๑๔. นายเนตร รอดประชา โรงเรียนชุมชนบึงบา จังหวัดปทุมธานี 
 ๑๕. นางชัชญาภา บูรณญเพ็ชร โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร 
 ๑๖. นายวันเสาร สงศิริ โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร 
 ๑๗. นางสาวอัจฉรา ปานรอด โรงเรียนราชินี กรุงเทพมหานคร 
 ๑๘. นางปราณี ประวาลพฤกษ โรงเรียนจิระศาสตรวิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ๑๙. นายชาติ ก๋าแกว  โรงเรียนปัว จังหวัดนาน 
 ๒๐. นางกานดา ชวงชัย โรงเรียนแมจันวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 
 ๒๑. นางสุรางค พุฒกลาง โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา 
 ๒๒. นายวีระชัย วรรณวิชิต โรงเรียนดอนจานวิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ 
 ๒๓. นายสุริยา ชาปู่  โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ จังหวัดสุโขทัย 
 ๒๔. นายนิเทศ แสงศรีเรือง โรงเรียนบานโนนรังวิทยาคาร จังหวัดขอนแกน 
 ๒๕. นายจักรพันธ อุดทะดาดวง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต 
 ๒๖. นางจุฑารัตน มาลากรณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
 ๒๗. นางอุษา พุมศรีภานนท สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากรงุเทพมหานคร
 ๒๘. นางพัทธกานต หนูนารถ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ 
 ๒๙. นางสาวลำใย สายโงน สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาศรสีะเกษ เขต ๒

 ๓๐. นางสุนันทา รักพงษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต ๑ 
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 ๓๑. นางสุปราณี ขุนจันทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕ 
 ๓๒. นางสาวภัชชฎา โอษคลัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ 
 ๓๓. นางสาวนิภาพร หาญพิพัฒน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ 
 ๓๔. นายเดชา พลกันยิ้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ 


รายชื่อ (เพิ่มเติม) ครูวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
เขาร่วมประชุมพิจารณาร่าง 
 ๑. นางศรีสมบูรณ แสนสมบัติ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
 ๒. นางรุงหฤทัย ตาไฝ โรงเรียนบานป่าซาง (ซางดรุณาสาสน) จังหวัดเชียงราย 
 ๓. นางประคอง กลิ่นจันทร โรงเรียนธารทองวิทยา (ป่ารวก) จังหวัดเชียงราย 
 ๔. นางรอยพิมพ กาพยไทย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 
 ๕. นางสาววรางคณา ปันทะนา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 
 ๖. นางพิมพผกา เมืองไสย โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎรวิทยาคาร)  
      จังหวัดเชียงใหม 
 ๗. นางสุนีย คุมฤทธิ์ โรงเรียนรัฐราษฎรนุเคราะห จังหวัดนาน 
 ๘. นายสุรพล ทองงาม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
 ๙. นายธงไชย ภูถนนนอก โรงเรียนหลมเกาพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ 
 ๑๐. นางอำพรรณ ใบศรี โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ จังหวัดสุโขทัย 
 ๑๑. นายประดิษฐ แกวสีหาบุตร โรงเรียนอนุบาลขอนแกน จังหวัดขอนแกน 
 ๑๒. นางทัศนภรณ แสงศรีเรือง โรงเรียนบานโนนรังวิทยาคาร จังหวัดขอนแกน 
 ๑๓. นางณัฎฐนันท นิภาธรกวินศิริ โรงเรียนเทศบาลบานสามเหลี่ยม จังหวัดขอนแกน 
 ๑๔. นายอภิวัฒน ศรีกัณหา โรงเรียนชุมแพศึกษา จังหวัดขอนแกน 
 ๑๕. นายสุเนตร ศรีบุญเลิศ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ฝ่ายมัธยมศึกษา  
      (ศึกษาศาสตร) จังหวัดขอนแกน 
 ๑๖. นางอุไรวรรณ บัณฑิตภิรมย โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
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 ๑๗. นางสองแสง สารบรรณ โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา จังหวัดอุดรธานี 
 ๑๘. นางสาวเกศินี ชมเกียรติกุล โรงเรียนบานสามโค จังหวัดสุรินทร  
 ๑๙. นางสมกิตต โอรสรัมย  โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร  
 ๒๐. นางสาววรรณา ใจกวาง โรงเรียนชุมชนบานตาหลังใน จังหวัดสระแกว  
 ๒๑. นางนัฐญา ไหมฉิม โรงเรียนอนุบาลสตูล จังหวัดสตูล  
 ๒๒. นางสมพร ขุนเกลี้ยง โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด จังหวัดสงขลา   
 ๒๓. นางสุรีรัตน พุทธวิโร โรงเรียนวัดเนินพิชัย จังหวัดสงขลา   
 ๒๔. นางศิวพร ไกรนรา โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก จังหวัดภูเก็ต   
 ๒๕. นายมูฮำมัด สาแม โรงเรยีน อบจ. บานตลาดเหนอื (วนัคร ู๒๕๐๒) จงัหวดัภเูกต็ 
๒๖. นางวราภรณ ไชยศรี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต   
 ๒๗. นางออนพักร หนูเงิน โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒ จังหวัดกระบี่    
 ๒๘. นางสาวศิริวรรณ ตรีเพ็ชร โรงเรียนกุยบุรีวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ    
 ๒๙. นางสุดา โกยทอง โรงเรียนบางสะพานนอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ  
 ๓๐. นางเสาวนีย อารีรักษ  โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม จังหวัดระยอง  
 ๓๑. นางพัชรินทร รัตตะรมย โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม จังหวัดระยอง 
 ๓๒. นางอรุณี วังบอน โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม จังหวัดระยอง 
 ๓๓. นายสราวุธ พัฒนะมาศ โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา จังหวัดตราด 
 ๓๔. นางยุพดี โชติพันธุ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 ๓๕. นางพชรมน นวลดี โรงเรียนหันคาพิทยาคม จังหวัดชัยนาท 
 ๓๖. นางเฉลิมศรี จักษุพา โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
 ๓๗. นางสาวพัชรินทร เผือคำ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จังหวัดนนทบุรี 
 ๓๘. นางสาวอุทุมพร จันทรสิงห  โรงเรียนชุมชนบึงบา จังหวัดปทุมธานี 
 ๓๙. นางกัลยกร เถื่อนแสน โรงเรียนจิระศาสตรวิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ๔๐. นางสาวรุงธิวา วาริชา โรงเรียนจิระศาสตรวิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ๔๑. นางจรรยา พวงขำ โรงเรียนประภามนตรี ๓ จังหวัดสมุทรปราการ 
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 ๔๒. นางสาววรรณวีร เหมือนประยูร โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ  
 ๔๓. นางสาวจันทรตรี เศรษฐาวิวัฒน โรงเรียนโยธินบูรณะ  
 ๔๔. นายนิวัฒน โลณวัณต โรงเรียนโยธินบูรณะ  
 ๔๕. นางสาวจุฑารัตน จริงธนสาร  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย  
 ๔๖. นางอุทัยรัก นวลนุกูล โรงเรียนราชินี  
 ๔๗. นางเนตรนรินทร มีชัย โรงเรียนไผทอุดมศึกษา  
 ๔๘. นางสาวนงนิจ ตังสุวรรณ โรงเรียนรุจิเสรีวิทยา  
 ๔๙. นางสาวจิรารัตน จอมป้อ โรงเรียนบีคอนเฮาสแยมสะอาดลาดพราว  
 ๕๐. นางภัสภสร แสวงศรี โรงเรียนสมาคมสตรีไทย 
 ๕๑. นางกมลรัตน แดงสวาง โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 
 ๕๒. นางจารุลัทธิ์ กลิ่นเกษร โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 
 ๕๓. นายศักดิ์สิทธิ์ โอปัณณา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 
 ๕๔. นางสาวกฤษดา สงวนสิน โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 ๕๕. นายพรชัย มีทอง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
 ๕๖. นางนิอารีฟา บินหะยีอารง โรงเรียนอนุบาลยะรัง จังหวัดปัตตานี 
 ๕๗. นายสุรชัย เมธาอรรถพงศ โรงเรียนอนุบาลระยอง จังหวัดระยอง 
 ๕๘. นางสาวสุณี มะหะหมัด โรงเรียนอนุบาลระนอง จังหวัดระนอง 
 ๕๙. นางบรรณารักษ ตัญจพัฒนกุล โรงเรียนวารีเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 


สาระที่๔เทคโนโลยี

• การออกแบบและเทคโนโลยี 
 คณะทำงานยกร่าง 
 ๑. ดร.อภิสิทธิ์ ธงไชย สาขาเทคโนโลยี สสวท. 
 ๒. นายบุญวิทย รัตนทิพยาภรณ  สาขาเทคโนโลยี สสวท.  
 ๓. นายขจิต เมตตาเมธา สาขาเทคโนโลยี สสวท. 
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 ๔. นายสยามชัย สุกใส  สาขาเทคโนโลยี สสวท. 
 ๕. นางสาวสุธิดา การีมี สาขาเทคโนโลยี สสวท. 
 ๖. นางสาวสุทธิดา บุญทวี  สาขาเทคโนโลยี สสวท. 
 ๗. ดร.นุศวดี พจนานุกิจ สาขาเทคโนโลยี สสวท. 
 ๘. ดร.ตรีสุคนธ ตรีบุพชาติสกุล สาขาเทคโนโลยี สสวท. 
 ๙. นายสุนทร พรมมงคล สาขาเทคโนโลยี สสวท. 
 ๑๐. นางเอมอร รสเครือ  นักวิชาการอิสระ 
 ๑๑. นายกมลเทพ ชังชู  โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา 
 ๑๒. ผศ.ดร.พลัง วงศธนสุภรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 ๑๓. ผศ.ดร.สุชัย นพรัตนแจมจำรัส มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม 
 ๑๔. รศ.ธีรวัฒน ประกอบผล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  


คณะผูเขาร่วมประชุมพิจารณาร่าง 
 ๑. ผศ.ดร.ถวิดา มณีวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  
 ๒. รศ.ดร.อภิญญา อัศวนิก มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ๓. นายวัสสา รวยรวย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
      จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ๔. ผศ.พิเชษฐ ศรีสังขงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
      จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ๕. ผศ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 ๖. ผศ.ดร.ทิพบุษฎ เอกแสงศรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 ๗. ดร.ศรีวรรณ ฉัตรสุริยวงศ โรงเรียนบานปลองเหลี่ยม จังหวัดสมุทรสาคร 
 ๘. นายกฤษขจร ศรีถาวร โรงเรียนบานหนองหญาวัว จังหวัดบุรีรัมย  
 ๙. นายวีระพจน รัตนรัตน โรงเรียนดรุณาราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
 ๑๐. นางสาวสุขสวัสดิ์ ปรียาโชติ โรงเรียนปรียาโชติ จังหวัดนครสวรรค 
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คณะบรรณาธิการกิจ 
 ๑. ผศ.ดร.สุชัย นพรัตนแจมจำรัส  มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม 
 ๒. รศ.ดร.ธวัชชัย ออนจันทร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 ๓. ผศ.อาสาฬห สุวรรณฤทธิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 ๔. รศ.ดร.สัญญา มิตรเอม รองผูอำนวยการ สสวท. 
 ๕. ดร.เขมวดี พงศานนท สาขาเทคโนโลยี สสวท. 


• วิทยาการคำนวณ 
 คณะทำงานยกร่าง 
 ๑. นายพรพจน พุฒวันเพ็ญ ผูเชี่ยวชาญ สสวท. 
 ๒. นายนิพนธ ศุภศรี สาขาเทคโนโลยี สสวท. 
 ๓. นางสาวจินดาพร หมวกหมื่นไวย สาขาเทคโนโลยี สสวท. 
 ๔. นางสาวทัศนีย กรองทอง สาขาเทคโนโลยี สสวท. 
 ๕. นางสาวพรพิมล ตั้งชัยสิน สาขาเทคโนโลยี สสวท. 
 ๖. นายพนมยงค แกวประชุม สาขาเทคโนโลยี สสวท. 
 ๗. นางสาววชิรพรรณ ทองวิจิตร สาขาเทคโนโลยี สสวท. 
  ๘. รศ.ยืน ภูวรวรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 ๙. รศ.ดร.พันธุปิติ เปี่ยมสงา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 ๑๐. ผศ.ดร.ชวลิต ศรีสถาพรพัฒน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 ๑๑. ผศ.ศิริกร จันทรนวล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 ๑๒. ผศ.ดร.ชัยพร ใจแกว  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 ๑๓. ผศ.ดร.ธนาวินท รักธรรมานนท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 ๑๔. นายผนวกเดช สุวรรณทัต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
 ๑๕. ดร.อักฤทธิ์ สังขเพ็ชร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  
 ๑๖. ดร.ปกป้อง สองเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 



ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑���

คณะผูเขาร่วมประชุมพิจารณาร่าง 
 ๑. ผศ.ดร.สุกรี สินธุภิญโญ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ๒. ดร.สรรเสริญ เจียมอนันทกุล มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม 
 ๓. นายณัฐพล บัวอุไร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จังหวัดปทุมธานี 
 ๔. นายบุญสิทธิ์ แซอึ้ง โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภฯ 
 ๕. นายกิตติ์ดนัย แจงแสงทอง โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จังหวัดปทุมธานี 
 ๖. ดร.พัชรพล ธรรมแสง  โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ จังหวัดนครราชสีมา 
 ๗. นายวรปรัชญ ลาวัณยวิไลวงศ  โรงเรียนนราสิกขาลัย จังหวัดนราธิวาส 
 ๘. นายนพดล มิ่งสำแดง  โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ๒ “อดุลศาสนกิจศึกษา” 
      จังหวัดปราจีนบุรี 
 ๙. ดร.สุชิรา มีอาษา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จังหวัดนครนายก 
 ๑๐. ดร.สุนันทา พุฒพันธ โรงเรียนบานน้ำออม จังหวัดยโสธร 
 ๑๑. นางสาวสุนันทา สรอยสวัสดิ์ โรงเรียนวัดสระแกว จังหวัดนครราชสีมา 
 ๑๒. นางสาววิลาวัลย ยาทองคำ โรงเรียนบานแมเทย จังหวัดลำพูน 
 ๑๓. นายอรรณพ แตงออน โรงเรียนไตรประชาสามัคคี จังหวัดนครสวรรค 
 ๑๔. นายวิทยา เมฆวัน โรงเรียนบานนาตงสหราษฎรอุทิศ จังหวัดสกลนคร 
 ๑๕. ดร.โรจนฤทธิ์ จันนุม โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
 ๑๖. ดร.เขมวดี พงศานนท สาขาเทคโนโลยี สสวท. 
 ๑๗. ดร.อภิสิทธิ์ ธงไชย สาขาเทคโนโลยี สสวท. 


คณะบรรณาธิการกิจ 
 ๑. รศ.ยืน ภูวรวรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 ๒. รศ.ดร.พันธุปิติ เปี่ยมสงา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 ๓. นายผนวกเดช สุวรรณทัต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
 ๔. นางสาวจินดาพร หมวกหมื่นไวย สาขาเทคโนโลยี สสวท. 
 ๕. นางสาวทัศนีย กรองทอง สาขาเทคโนโลยี สสวท. 
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สาระชีววิทยา

คณะทำงานยกร่าง 
 ๑. ดร.วนิดา ธนประโยชนศักดิ์ ผูชวยผูอำนวยการ สสวท. 
 ๒. ศ.ดร.ไพศาล สิทธิกรกุล ผูเชี่ยวชาญพิเศษ สสวท. 
 ๓. รศ.ดร.วีระวรรณ สิทธิกรกุล ผูเชี่ยวชาญ สสวท. 
 ๔. ผศ.ดร.พัชนี สิงหอาษา ผูชำนาญ สสวท. 
 ๕. นายณรงค พวงศรี ผูชำนาญ สสวท. 
 ๖. นางเพ็ชรรัตน ศรีวิลัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)  
 ๗. นายธีรพัฒน เวชชประสิทธิ์ สาขาวิทยาศาสตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท. 
 ๘. ดร.สุนัดดา โยมญาติ สาขาวิทยาศาสตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท. 
 ๙. นางสาววิลาส รัตนานุกูล สาขาวิทยาศาสตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท. 
 ๑๐. ดร.ขวัญชนก ศรัทธาสุข สาขาวิทยาศาสตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท. 
 ๑๑. ดร.นันทยา อัครอารีย สาขาวิทยาศาสตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท. 
 ๑๒. ดร.ปารวีร เล็กประเสริฐ สาขาวิทยาศาสตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท. 
 ๑๓. ดร.ภัณฑิลา อุดร สาขาวิทยาศาสตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท. 
 ๑๔. นางสาวปาณิก เวียงชัย สาขาวิทยาศาสตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท. 
 ๑๕. นางสาวปุณยาพร บริเวธานันท สาขาวิทยาศาสตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท. 


คณะผูเขาร่วมประชุมพิจารณาร่าง 
 ๑. รศ.ดร.กิ่งแกว วัฒนเสริมกิจ นักวิชาการอิสระ 
 ๒. ผศ.เรณู ถาวโรฤทธิ์ นักวิชาการอิสระ 
 ๓. ผศ.ดร.ชุมพล คุณวาสี คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ๔. นางสาวศศิพินทุ นรเศรษฐพันธุ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม 
 ๕. นางขวัญใจ สุวรรณ โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง 
 ๖. นางปัณณิกา ไชยนวล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 
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 ๗. นางสาวสุคนธา มะโน  โรงเรียนอุตรดิตถดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ 
 ๘. นายฉัตรชัย ชัยนนถี โรงเรียนรองกวางอนุสรณ จังหวัดแพร 
 ๙. นายอนุรุทธิ์ หมีดเส็น โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช  
      จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ๑๐. ดร.อติโรจน ปพัฒนเปรมสิริ โรงเรียนสุราษฎรพิทยา จังหวัดสุราษฎรธานี 
 ๑๑. นางกนกลดา สมพงษ โรงเรียนกันทรลักษวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ 
 ๑๒. นายพิบูลย ถานสีมี โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จังหวัดบุรีรัมย 


คณะบรรณาธิการกิจ 
 ๑. รศ.ดร.ธีรพงษ บัวบูชา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ๒. ศ.ดร.ไพศาล สิทธิกรกุล ผูเชี่ยวชาญพิเศษ สสวท. 
 ๓. ดร.วนิดา ธนประโยชนศักดิ์ ผูชวยผูอำนวยการ สสวท. 
 ๔. นายธีรพัฒน เวชชประสิทธิ์ สาขาวิทยาศาสตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท. 


สาระเคมี

คณะทำงานยกร่าง 
 ๑. ดร.สุพรรณี ชาญประเสริฐ ผูเชี่ยวชาญ สสวท. 
 ๒. ผศ.ดร.จินดา แตมบรรจง ผูชำนาญ สสวท. 
 ๓. ศ.ดร.มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ๔. นางสุทธาทิพย หวังอำนวยพร สาขาวิทยาศาสตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท. 
 ๕. นางกมลวรรณ พฤฒินันทกุล สาขาวิทยาศาสตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท. 
 ๖. ดร.สนธิ พลชัยยา สาขาวิทยาศาสตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท. 
 ๗. นางสาวศิริรัตน พริกสี สาขาวิทยาศาสตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท. 
 ๘. นายชาญณรงค พูลเพิ่ม สาขาวิทยาศาสตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท. 
 ๙. ดร.ปุณิกา พระพุทธคุณ สาขาวิทยาศาสตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท. 
 ๑๐. นางสาวณัฏฐิกา งามกิจภิญโญ สาขาวิทยาศาสตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท. 
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 ๑๑. นายศุภวิริยะ สรณารักษ สาขาวิทยาศาสตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท. 
 ๑๒. นายเตชทัต เรืองธรรม สาขาวิจัยและประเมินมาตรฐาน สสวท. 


คณะผูเขาร่วมประชุมพิจารณาร่าง 
 ๑. ดร.พรอมพงศ เพียรพินิจธรรม คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ๒. ดร.ธีรชาติ ลี้ประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 ๓. ดร.ชัชลิฎา บุญเพนียด คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
      พระจอมเกลาพระนครเหนือ 
 ๔. นางชื่นจิตร เดชอุดม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
 ๕. นางสาวสุทธาทิพย เลิศจุลัศจรรย โรงเรียนสตรีวิทยา 
 ๖. นายพิชญ สรจรูญ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี 
 ๗. นางสาวอรัญญา คงแกว โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร 
 ๘. นางสาวธัญพิมล อาภัย โรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ๙. นางจันทรดาว แสงแกว โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม 
 ๑๐. นางจันทรฟอง ผิวสะอาด โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 
 ๑๑. นางชมพูนุช อุทัยรัตน โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย จังหวัดสงขลา 
 ๑๒. นายณรงคศิลป์ ธูปพนม ผูเชี่ยวชาญพิเศษอาวุโส สสวท. 


คณะบรรณาธิการกิจ 
 ๑. ศ.ดร.มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ๒. นายณรงคศิลป์ ธูปพนม ผูเชี่ยวชาญพิเศษอาวุโส สสวท. 
 ๓. ดร.สุพรรณี ชาญประเสริฐ ผูเชี่ยวชาญ สสวท. 
 ๔. ผศ.ดร.จินดา แตมบรรจง ผูชำนาญ สสวท. 
 ๕. นางสุทธาทิพย หวังอำนวยพร สาขาวิทยาศาสตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท. 
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สาระฟิสิกส์

คณะทำงานยกร่าง 
 ๑. นายราม ติวารี  ผูเชี่ยวชาญ สสวท. 
 ๒. นายรังสรรค ศรีสาคร ผูเชี่ยวชาญ สสวท. 
 ๓. นางกิ่งแกว คูอมรพัฒนะ ผูเชี่ยวชาญ สสวท. 
 ๔. นายนัทธี สามารถ ผูชำนาญ สสวท. 
 ๕. นางเพ็ญจันทร ซิงห ผูชำนาญ สสวท. 
 ๖. นายสมพร วัธนเวคิน ผูชำนาญ สสวท. 
 ๗. นายสุมิตร สวนสุข ผูชำนาญ สสวท. 
 ๘. รศ.ดร.วรรณพงษ เตรียมโพธิ์ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ๙. ผศ.ดร.นรินทร ณัฐวุฒิ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ๑๐. นายวินัย เลิศเกษมสันต สาขาวิทยาศาสตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท. 
 ๑๑. ดร.จำเริญตา ปริญญาธารมาศ สาขาวิทยาศาสตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท. 
 ๑๒. นายรักษพล ธนานุวงศ สาขาวิทยาศาสตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท. 
 ๑๓. ดร.ปรีดา พัชรมณีปกรณ สาขาวิทยาศาสตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท. 
 ๑๔. นายสรจิตต อารีรัตน สาขาวิทยาศาสตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท. 
 ๑๕. นายจอมพรรค นวลดี สาขาวิทยาศาสตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท. 
 ๑๖. นายธนะรัชต คัณทักษ สาขาวิทยาศาสตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท. 
 ๑๗. นายเทพนคร แสงหัวชาง สาขาวิทยาศาสตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท. 


คณะผูเขาร่วมประชุมพิจารณาร่าง 
 ๑. ผศ.ดร.วุทธิพันธุ ปรัชญพฤทธิ์ นักวิชาการอิสระ 
 ๒. รศ.สุวรรณ คูสำราญ นักวิชาการอิสระ 
 ๓. ผศ.ดร.บุรินทร อัศวพิภพ คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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 ๔. ดร.นรพัทธ ศรีมโนภาษ คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ๕. ผศ.ดร.ขวัญ อารยะธนิตกุล คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ๖. นายณรงคฤทธิ์ มณีจิระปราการ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 ๗. ดร.สิรพัฒน ประโทนเทพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
 ๘. นายพิพัฒนพงษ สาจันทร โรงเรียนเทพลีลา 
 ๙. นายพลพิพัฒน วัฒนเศรษฐานุกุล โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 
 ๑๐. นายวิศาล จิตตวาริน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 
 ๑๑. นางสาวปิยะมาศ บุญประกอบ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 
 ๑๒. นายชูศักดิ์ วังเรียง โรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด 
 ๑๓. นายวีระพล พงศดา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
 ๑๔. นางณัฐภัสสร เหลาเนตร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
 ๑๕. นายจีระศักดิ์ อบอาย โรงเรียนหวยน้ำหอม จังหวัดนครสวรรค 
 ๑๖. นายณรรตธร คงเจริญ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย 
 ๑๗. นางสังวาลย กุลบุตรดี โรงเรียนแจหมวิทยา จังหวัดลำปาง 
 ๑๘. นางสาวสายชล สุขโข โรงเรียนจานกรอง จังหวัดพิษณุโลก 
 ๑๙. นางน้ำคาง รัตนพันธ โรงเรียนกูสวนแตงพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย 
 ๒๐. นางสมสุข แสงปราบ โรงเรียนนางรอง จังหวัดบุรีรัมย 
 ๒๑. นายบุญชัย ตันไถง ผูชำนาญ สสวท. 


คณะบรรณาธิการกิจ 
 ๑. ผศ.ดร.วุทธิพันธุ ปรัชญพฤทธิ์ นักวิชาการอิสระ 
 ๒. รศ.สุวรรณ คูสำราญ นักวิชาการอิสระ 
 ๓. รศ.ดร.วรรณพงษ เตรียมโพธิ์ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ๔. ผศ.ดร.ขวัญ อารยะธนิตกุล คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
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 ๕. ผศ.ดร.บุรินทร อัศวพิภพ คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ๖. นายราม ติวารี  ผูเชี่ยวชาญ สสวท. 
 ๗. นายรังสรรค ศรีสาคร ผูเชี่ยวชาญ สสวท. 
 ๘. นางกิ่งแกว คูอมรพัฒนะ ผูเชี่ยวชาญ สสวท. 
 ๙. นางเพ็ญจันทร ซิงห ผูชำนาญ สสวท. 


สาระโลกดาราศาสตร์และอวกาศ

คณะทำงานยกร่าง 
 ๑. นายสุพจน วุฒิโสภณ ผูเชี่ยวชาญ สสวท. 
 ๒. นางเบ็ญจวรรณ ศรีเจริญ ผูเชี่ยวชาญ สสวท. 
 ๓. นางพรรณทิพา ธนากรโยธิน ผูชำนาญ สสวท. 
 ๔. นางดาริกา วีรวินันทกุล ผูชำนาญ สสวท. 
 ๕. นางฤทัย เพลงวัฒนา ผูชำนาญ สสวท. 
 ๖. นายนิพนธ ทรายเพชร ราชบัณฑิตดาราศาสตร 
 ๗. นางสาวบุศราศิริ ธนะ สถาบันสิ่งแวดลอมไทย 
 ๘. นายมนตรี ประเสริฐฤทธิ์ โรงเรียนบางกะปิ 
 ๙. นายวิทยา อินโท  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ๑๐. นางสาววิชุราตรี กลับแสง สาขาวิทยาศาสตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท. 
 ๑๑. นางสาวรัมภา ศรีบางพลี สาขาวิทยาศาสตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท. 
 ๑๒. นางสาวโศภิตา จันทรศรี สาขาวิทยาศาสตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท. 
 ๑๓. วาที่ ร.ต.ภูริวัจน จิราตันติพัฒน สาขาวิทยาศาสตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท. 


คณะผูเขาร่วมประชุมพิจารณาร่าง 
 ๑. นางสาวประพีร วิราพร นักวิชาการอิสระ 
 ๒. ผศ.ดร.อลิศรา ชูชาติ นักวิชาการอิสระ 
 ๓. ผศ.ดร.วิชัย จูฑะโกสิทธิ์กานนท คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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 ๔. ผศ.ดร.พิษณุพงศ กาญจนพยนต คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ๕. ดร.อำนาจ สาทานนท คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ๖. ดร.สธน วิจารณวรรณลักษณ คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ๗. ดร.ปริญญา พุทธาภิบาล คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ๘. ดร.จตุรงค สุธนธชาติ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 ๙. ดร.ดุษฎี ศุขวัฒน คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
      พระจอมเกลาธนบุรี 
 ๑๐. ดร.สงกรานต อักษร กรมอุตุนิยมวิทยา 
 ๑๑. นายภูริชัย ชัยศร โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม 
 ๑๒. นายวีระชัย จันทรสุข โรงเรียนลองวิทยา จังหวัดแพร 
 ๑๓. นางนิตยา เดิมบางชัน โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม จังหวัดระยอง 


คณะบรรณาธิการกิจ 
 ๑. นางสาวประพีร วิราพร นักวิชาการอิสระ 
 ๒. นายนิพนธ ทรายเพชร ราชบัณฑิตดาราศาสตร 
 ๓. รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม สถาบันวิจัยดาราศาสตร 
 ๔. รศ.ดร.พิษณุ วงศพรชัย คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 ๕. ผศ.ดร.กฤษณ วันอินทร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 ๖. ดร.สงกรานต อักษร กรมอุตุนิยมวิทยา 
 ๗. นายสุพจน วุฒิโสภณ ผูเชี่ยวชาญ สสวท. 
 ๘. นางฤทัย เพลงวัฒนา ผูชำนาญ สสวท. 
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