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ประกาศโรงเรียนบ/านโคกแปะ 

เร่ือง ให/ใช/หลักสูตรโรงเรียนบ/านโคกแปะ พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) 

  เพ่ือให)การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสอดคล)องกับสภาพความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ
สังคมและความเจริญก)าวหน)าทางวิทยาการเปGนการสร)างกลยุทธJใหมKในการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาให)
สามารถตอบสนองความต)องการของบุคคลสังคมไทย ผู)เรียนมีศักยภาพในการแขKงขันและรKวมมืออยKาง
สร)างสรรคJในสังคมโลกปลูกฝUง ให)ผู)เรียนมีจิตสำนึกในความเปGนไทย  มีระเบียบวินัย คำนึงถึงประโยชนJ
สKวนรวม น)อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สูKการเรียนการสอน ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยJทรงเปGนประมุข โรงเรียนบ)านโคกแปะได)ดำเนินการจัดทำหลักสูตร
โรงเรียนบ)าน โรงเรียนบ)านโคกแปะพุทธศักราช ๒๕๖๕ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) สอดคล)องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การ
บริหารจัดการเวลาเรียน และปรับมาตรฐานและตัวชี้วัด สอดคล)องกับ คำสั่งสพฐ. ที่ ๑๒๓๙/๖๐ และ
ประกาศ สพฐ.ลงวันท่ี ๘ มกราคม ๒๕๖๑ เปGนท่ีเรียบร)อยแล)ว 
  ท้ังน้ี หลักสูตรโรงเรียนบ)านโคกแปะได)รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน เม่ือวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จึงประกาศให)ใช)หลักสูตรโรงเรียนต้ังแตKบัดน้ีเปGนต)นไป 
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คำนำ 
  หลักสูตรกลุ*มสาระการเรียนรู2วิทยาศาสตร7และเทคโนโลยี พุทธศักราช 2565 ฉบับน้ี เปFน
เอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ2านโคกแปะ พุทธศักราช 2565 จัดทำเพ่ือเปFนกรอบและทิศทาง
ในการจัดการเรียนการสอนในการพัฒนาคุณภาพผู2เรียนในกลุ*มสาระการเรียนรู2วิทยาศาสตร7และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นประถมศึกษาปVที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปVที่ 3 ให2ตรงตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู2ของ
กลุ*มสาระการเรียนรู2วิทยาศาสตร7และเทคโนโลยี โดยพิจารณาตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยมีองค7ประกอบสำคัญประกอบด2วย 
  - สาระสำคัญ 
  - วิสัยทัศน7 พันธกิจ และเปaาประสงค7 
  - สมรรถนะสำคัญของผู2เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค7 
  - สาระและมาตรฐานการเรียนรู2 
  - คุณภาพผู2เรียน 
  - ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู2แกนกลาง 
  - โครงสร2างหลักสูตรกลุ*มสาระการเรียนรู2วิทยาศาสตร7และเทคโนโลยี 
  - คำอธิบายรายวิชา 
  - โครงสร2างรายวิชา 
  - ส่ือ/แหล*งเรียนรู2 
  - แผนการวัดและประเมินผลการเรียนรู2 
  - อภิธานศัพท7 
  โรงเรียนบ2านโคกแปะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก*นเขต  1 ขอขอบคุณ
คณะครู ศึกษานิเทศก7 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู2ที่มีส*วนร*วม จากทุกภาคส*วนที่ช*วยให2การพัฒนา
หลักสูตรฉบับนี้ มีความสมบูรณ7 และเหมาะสมต*อการจัดการศึกษาในสถานศึกษา ก*อให2เกิดการพัฒนาผู2เรียน
ได2อย*างสมบูรณ7 
 

กลุ%มสาระการเรียนรู0วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี 
คณะผู0จัดทำ 
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สารบัญ 
เรื่อง  หน1า 
ประกาศโรงเรียนบ0านโคกแปะ เร่ือง การให0ใช0หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ0านโคกแปะ   
พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2561  
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 
¨ คำนำ           ก 
¨ สารบัญ           ข 
¨ สาระสำคัญ           1 
¨ วิสัยทัศน6 พันธกิจ และเปZาประสงค6        3 
¨ สมรรถนะสำคัญของผู0เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค6     4 
¨ สาระและมาตรฐานการเรียนรู0         7 
¨ คุณภาพผู0เรียน          13 
¨ ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู0แกนกลาง        18 
¨ โครงสร0างหลักสูตรสถานศึกษา       

• โครงสร2างเวลาเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ2านโคกแปะ พุทธศักราช 2565  123 
• โครงสร2างหลักสูตรกลุ*มสาระการเรียนรู2วิทยาศาสตร7และเทคโนโลยี    125 

¨ คำอธิบายรายวิชา 
• คำอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร7        128 
• คำอธิบายรายวิชาวิทยาการคำนวณ/วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี    141 
• คำอธิบายรายวิชาคอมพิวเตอร7        153 

¨ โครงสร0างรายวิชา 
• โครงสร2างรายวิชาวิทยาศาสตร7        162 
• โครงสร2างรายวิชาวิทยาการคำนวณ/วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี   194 
• โครงสร2างรายวิชาคอมพิวเตอร7        215 

¨ ส่ือ/แหล%งเรียนรู0          224 
¨ แผนการวัดและประเมินผลการเรียนรู0        226 
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สารบัญ (ต4อ) 
ภาคผนวก 

• อภิธานศัพท7 

• คำส่ังโรงเรียนบ2านโคกแปะ เร่ือง แต*งต้ังคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ2านโคกแปะ 
พุทธศักราช 2565
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สาระสำคัญ  
  หลักสูตรกลุ*มสาระการเรียนรู2วิทยาศาสตร7และเทคโนโลยี โรงเรียนบ2านโคกแปะ พุทธศักราช 
2564 จัดทำขึ้นโดยยึดมาตรฐาน ตัวชี้วัด กลุ*มสาระการเรียนรู2 วิทยาศาสตร7และเทคโนโลยี ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) มุ*งหวังให2ผู2เรียนได2เรียนรู2
วิทยาศาสตร7ที ่เน2นการเชื ่อมโยงความรู 2กับกระบวนการ มีทักษะสำคัญในการค2นคว2าสร2างองค7 โดยใช2
กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู2และแก2ปeญหาที่หลากหลาย ให2ผู2เรียนมีส*วนร*วมในการเรียนรู2ทุกขั้นตอน 
มีการทำกิจกรรมด2วยการลงมือปฏิบัติจริงอย*างหลากหลาย เหมาะสมกับระดับช้ัน  

ทำไมต1องเรียนวิทยาศาสตร? 
  การเรียนการสอนวิทยาศาสตร7มุ*งเน2นให2ผู2เรียนได2ค2นพบความรู2ด2วยตนเองมากที่สุด เพื่อให2ได2
ท้ัง กระบวนการและความรู2 จากวิธีการสังเกต การสำรวจตรวจสอบ การทดลอง แล2วนำผลท่ีได2มาจัดระบบเปFน 
หลักการ แนวคิด และองค7ความรู2 การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร7จึงมีเปaาหมายท่ีสำคัญ ดังน้ี 
  1. เพ่ือให2เข2าใจหลักการ ทฤษฎี และกฎท่ีเปFนพ้ืนฐานในวิชาวิทยาศาสตร7  
  2. เพื่อให2เข2าใจขอบเขตของธรรมชาติของวิชาวิทยาศาสตร7และข2อจำกัดในการศึกษาวิชา
วิทยาศาสตร7  
  3. เพ่ือให2มีทักษะท่ีสำคัญในการศึกษาค2นคว2าและคิดค2นทางเทคโนโลยี 
  4. เพ่ือให2ตระหนักถึงความสัมพันธ7ระหว*างวิชาวิทยาศาสตร7 เทคโนโลยี มวลมนุษย7และ
สภาพแวดล2อม ในเชิงท่ีมีอิทธิพลและผลกระทบซ่ึงกันและกัน  
  5. เพื่อนำความรู2 ความเข2าใจ ในวิชาวิทยาศาสตร7 และเทคโนโลยีไปใช2ให2เกิดประโยชน7ต*อ
สังคมและ การดำรงชีวิต  
  6. เพื่อพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก2ปeญหา และการจัดการ 
ทักษะ ในการส่ือสาร และความสามารถในการตัดสินใจ 
  7. เพื่อให2เปFนผู2ที่มีจิตวิทยาศาสตร7 มีคุณธรรม จริยธรรม และค*านิยมในการใช2วิทยาศาสตร7
และ เทคโนโลยีอย*างสร2างสรรค7 
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เรียนรู1อะไรในวิทยาศาสตร? 
  กลุ*มสาระการเรียนรู2วิทยาศาสตร7และเทคโนโลยี มุ*งหวังให2ผู2เรียนได2เรียนรู2วิทยาศาสตร7 ท่ีเน2น
การเชื่อมโยงความรู2 กับกระบวนการ มีทักษะสำคัญในการค2นคว2าและสร2างองค7ความรู2 โดยใช2กระบวนการใน
การสืบเสาะหาความรู2 และแก2ปeญหาที่หลากหลาย ให2ผู2เรียนมีส*วนร*วมในการเรียนรู2ทุกขั้นตอน มีการทำ
กิจกรรมด2วยการลงมือปฏิบัติ จริงอย*างหลากหลาย เหมาะสมกับระดับช้ัน โดยกำหนดสาระสำคัญ ดังน้ี  

v วิทยาศาสตร7ชีวภาพ เรียนรู2เกี่ยวกับ ชีวิตในสิ่งแวดล2อม องค7ประกอบของสิ่งมีชีวิต การ
ดำรงชีวิต ของมนุษย7และสัตว7 การดำรงชีวิตของพืช พันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการ
ของ ส่ิงมีชีวิต  

v วิทยาศาสตร7กายภาพ เรียนรู2เกี่ยวกับ ธรรมชาติของสาร การเปลี่ยนแปลงของสาร การ
เคล่ือนท่ี พลังงาน และคล่ืน  

v  วิทยาศาสตร7โลก และอวกาศ เรียนรู2เกี ่ยวกับ องค7ประกอบของเอกภพ ปฏิสัมพันธ7 
ภายในระบบสุริยะ เทคโนโลยีอวกาศ ระบบโลก การเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา กระบวนการ เปลี่ยนแปลงลม
ฟaาอากาศ และผลต*อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล2อม  

v เทคโนโลยี  

   ● การออกแบบและเทคโนโลยี เรียนรู2เกี่ยวกับ เทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิตในสังคม
ท่ีมีการ เปล่ียนแปลงอย*างรวดเร็ว ใช2ความรู2และทักษะทางด2านวิทยาศาสตร7 คณิตศาสตร7และศาสตร7อ่ืน ๆ เพ่ือ 
แก2ปeญหาหรือพัฒนางานอย*างมีความคิดสร2างสรรค7ด2วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช2เทคโนโลยี 
อย*างเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลกระทบต*อชีวิต สังคม และส่ิงแวดล2อม  

   ● วิทยาการคำนวณ เรียนรู2เก่ียวกับ การคิดเชิงคำนวณ การคิดวิเคราะห7 แก2ปeญหา
เปFนขั้นตอนและ เปFนระบบ ประยุกต7ใช2ความรู2ด2านวิทยาการคอมพิวเตอร7และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร ในการ แก2ปeญหาท่ีพบในชีวิตจริงได2อย*างมีประสิทธิภาพ 
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วิสัยทัศน? พันธกิจ และเปIาประสงค? 
วิสัยทัศน?โรงเรียนบ1านโคกแปะ 
  โรงเรียนบ2านโคกแปะมุ*งมั่นพัฒนาผู2เรียน ให2มีคุณธรรม นำความรู2 มุ*งสู*มาตรฐานการศึกษา 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์สูงตามเกณฑ7มาตรฐาน นำเทคโนโลยีและภูมิปeญญาท2องถิ่นมาบูรณาการการเรียนรู2อย*างมี
ประสิทธิภาพ เปpดโอกาสให2ทุกภาคส*วนเข2ามามีส*วนร*วมในการจัดการศึกษา พัฒนางานอาชีพ น2อมนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และบริหารโดยใช2หลักธรรมาภิบาล มุ*งสู*ไทยแลนด7 4.0 

วิสัยทัศน?กลุ4มสาระการเรียนรู1วิทยาศาสตร?และเทคโนโลย ี
  จัดการศึกษาทางวิทยาศาสตร7และเทคโนโลยีที่มีมาตรฐาน เพื่อบ*มเพาะความสามารถทาง
วิทยาศาสตร7 ปลูกฝeงการสังเคราะห7ความรู2และแก2ปeญหาให2กับนักเรียน มีจิตสาธารณะและเจตคติที่ดีต*อวิชา
วิทยาศาสตร7และเทคโนโลยี   

พันธกิจกลุ4มสาระการเรียนรู1วิทยาศาสตร?และเทคโนโลย ี
  1. ยกระดับคุณภาพการจัดการสอนวิทยาศาสตร7และเทคโนโลยี 
  2. จัดการศึกษามุ*งเน2นการพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการ
แก2ปeญหาทางวิทยาศาสตร7 การจัดการทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจโดยใช2เทคโนโลยี 
ตลอดจนสร2างทัศนคติท่ีดีด2านการเรียนรู2 ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร7  
  3. พัฒนาศักยภาพของครูและนักเรียนตามแนวทางของการปฏิรูปการศึกษาให2ทันกับโลก
ปeจจุบัน 
 

เปIาประสงค?กลุ4มสาระการเรียนรู1วิทยาศาสตร?และเทคโนโลย ี
  1. ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร7  
  2. ผู 2เรียนความสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ มีความสามารถในการ 
แก2ปeญหา การจัดการทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจเพื่อนำความรู2ความเข2าใจ ในเรื่อง
วิทยาศาสตร7และเทคโนโลยีไปใช2ให2เกิดประโยชน7ต*อสังคม และการดำรงชีวิต      
  3. ครูผู2สอนมีความรู2ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู2เพื่อให2ผู2เรียนเกิดทักษะท่ี
สำคัญ เพ่ือเตรียมความพร2อมเด็กในศตวรรษท่ี 21 
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สมรรถนะสำคัญของผู1เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค? 

สมรรถนะของผู1เรียน 
  กลุ *มสาระการเรียนรู 2ว ิทยาศาสตร7และเทคโนโลยี มุ *งให2ผ ู 2 เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ               
5 ประการ ดังน้ี 
  1. ความสามารถในการสื่อสาร เปFนความสามารถในการรับและส*งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช2
ภาษาถ*ายทอดความคิด ความรู2ความเข2าใจ ความรู2สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปล่ียนข2อมูลข*าวสาร และ
ประสบการณ7อันจะเปFนประโยชน7ต*อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต*อรองเพื่อขจัดและลด
ปeญหาความขัดแย2งต*าง ๆ การเลือกรับหรือไม*รับข2อมูลข*าวสารด2วยหลักเหตุผล และความถูกต2อง ตลอดจนการ
เลือกใช2วิธีการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีมีต*อตนเองและสังคม 
  2. ความสามารถในการคิด เปFนความสามารถในการคิดวิเคราะห7 การคิดสังเคราะห7 การคิด
อย*างสร2างสรรค7 การคิดอย*างมีวิจารณญาณ และการคิดเปFนระบบเพื่อนำไปสู*การสร2างองค7ความรู 2หรือ
สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเก่ียวกับตนเองและสังคมได2อย*างเหมาะสม 
  3. ความสามารถในการแก2ปeญหา เปFนความสามารถในการแก2ปeญหาและอุปสรรคต*าง ๆ ท่ี
เผชิญได2อย*างถูกต2องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข2อมูลสารสนเทศ เข2าใจความสัมพันธ7 
และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ7ต*าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู2  ประยุกต7ความรู2มาใช2ในการปaองกันและ
แก2ไขปeญหา และมีการตัดสินใจที ่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ ้นต*อตนเอง  สังคมและ
ส่ิงแวดล2อม 
  4. ความสามารถในการใช2ทักษะชีวิต เปFนความสามารถในการนำกระบวนการต*าง ๆ ไปใช2ใน
การดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู2ด2วยตนเอง การเรียนรู2อย*างต*อเนื่อง  การทำงาน และการอยู*ร*วมกันใน
สังคมด2วยการสร2างเสริมความสัมพันธ7อันดีระหว*างบุคคล การจัดการปeญหาและความขัดแย2งต*าง ๆ  อย*าง
เหมาะสม การปรับตัวให2ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล2อม และการรู2จักหลีกเล่ียงพฤติกรรม
ไม*พึงประสงค7ท่ีส*งผลกระทบต*อตนเอง และผู2อ่ืน 
   5. ความสามารถในการใช2เทคโนโลยี เปFนความสามารถในการเลือก และใช2 เทคโนโลยีด2าน
ต*าง ๆ   และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด2านการเรียนรู2 การส่ือสาร 
การทำงาน การแก2ปeญหาอย*างสร2างสรรค7 ถูกต2องเหมาะสม และมีคุณธรรม 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค? 
  กลุ*มสาระการเรียนรู2วิทยาศาสตร7และเทคโนโลยีมุ *งพัฒนาผู2เรียนให2มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค7 เพื่อให2สามารถอยู*ร*วมกับผู2อื่นในสังคมได2อย*างมีความสุข ในฐานะเปFนพลเมืองไทย และพลโลก ตาม
หลักสูตร แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังน้ี   
  1. รักชาติ ศาสน7 กษัตริย7 
  2. ซ่ือสัตย7สุจริต 
  3. มีวินัย 
  4. ใฝrเรียนรู2 
  5. อยู*อย*างพอเพียง 
  6. มุ*งม่ันในการทำงาน 
  7. รักความเปFนไทย 
  8. มีจิตสาธารณะ 
  9. คารวะนอบน2อม เพียบพร2อมวาจา 
 
ค4านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  
  1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย7 
  2. ซ่ือสัตย7 เสียสละ อดทน มีอุดมการณ7ในส่ิงท่ีดีงามเพ่ือส*วนรวม 
  3. กตัญuูต*อพ*อแม* ผู2ปกครอง ครูบาอาจารย7 
  4. ใฝrหาความรู2 หม่ันศึกษาเล*าเรียนท้ังทางตรง และทางอ2อม 
  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
  6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย7 หวังดีต*อผู2อ่ืน เผ่ือแผ*และแบ*งปeน 
  7. เข2าใจเรียนรู2การเปFนประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย7ทรงเปFนประมุขท่ีถูกต2อง 
  8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู2น2อยรู2จักการเคารพผู2ใหญ* 
  9. มีสติรู2ตัว รู2คิด รู2ทำ รู2ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ2าอยู*หัว 
  10. รู2จักดำรงตนอยู*โดยใช2หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาท 
สมเด็จพระเจ2าอยู*หัวรู2จักอดออมไว2ใช2เมื่อยามจำเปFน มีไว2พอกินพอใช2 ถ2าเหลือก็แจกจ*ายจำหน*าย และพร2อมท่ี
จะขยายกิจการ  เม่ือมีความพร2อม เม่ือมีภูมิคุ2มกันท่ีดี  
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    11. มีความเข2มแข็งทั้งร*างกาย และจิตใจ ไม*ยอมแพ2ต*ออำนาจฝrายต่ำ หรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต*อบาปตามหลักของศาสนา 
    12. คำนึงถึงผลประโยชน7ของส*วนรวม และของชาติมากกว*าผลประโยชน7ของตนเอง 
 
ทักษะมีจำเปbนในศตวรรษท่ี 21 ท่ีทุกคนจะต0องเรียนรู0ตลอดชีวิต คือ การเรียนรู0 3R x 7C 
      3R คือ Reading (อ*านออก), (W)Riting (เขียนได2), และ (A)Rithemetics (คิดเลขเปFน) 
7C ได2แก*  

• Critical Thinking and Problem Solving ทักษะด2านการคิดอย*างมีวิจารณญาณ และ
ทักษะในการแก2ปeญหา 

• Creativity and Innovation ทักษะด2านการสร2างสรรค7 และนวัตกรรม 
• Cross-cultural Understanding ทักษะด2านความเข 2าใจความต*างว ัฒนธรรม ต *าง

กระบวนทัศน7 
• Collaboration, Teamwork and Leadership ทักษะด2านความร*วมมือ การทำงานเปFน

ทีม และภาวะผู2นำ 
• Communications, Information, and Media Literacy ท ั กษะด 2 า นก า รส ื ่ อ ส า ร

สารสนเทศ และรู2เท*าทันส่ือ 
• Computing and ICT Literacy ทักษะด2านคอมพิวเตอร7 และเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร 
• Career and Learning Skills ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู2 
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู1 
สาระท่ี 1 วิทยาศาสตร6ชีวภาพ  
มาตรฐาน ว 1.1 เข2าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ7ระหว*างสิ่งไม*มีชีวิตกับ สิ่งมีชีวิต และ

ความสัมพันธ7ระหว*างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต*าง ๆ ในระบบนิเวศการถ*ายทอดพลังงาน การ
เปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปeญหาและผลกระทบที่มีต*อ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อมแนวทางในการอนุรักษ7ทรัพยากรธรรมชาติและการ
แก2ไขปeญหาส่ิงแวดล2อม รวมท้ังนำความรู2ไปใช2ประโยชน7 

มาตรฐาน ว 1.2 เข2าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน*วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข2าและออก จากเซลล7 
ความสัมพันธ7ของโครงสร2างและหน2าที่ของระบบต*าง ๆของสัตว7และมนุษย7ที่ทำงานสัมพันธ7
กัน ความสัมพันธ7ของโครงสร2างและหน2าที่ของอวัยวะต*าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ7กัน 
รวมท้ังนำความรู2ไปใช2 ประโยชน7  

มาตรฐาน ว 1.3 เข2าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ*ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม 
การเปลี ่ยนแปลงทางพันธุกรรมที ่มีผลต*อสิ ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและ
วิวัฒนาการ ของส่ิงมีชีวิต รวมท้ังนำความรู2ไปใช2ประโยชน7 

สาระท่ี 2 วิทยาศาสตร6กายภาพ  
มาตรฐาน ว 2.1 เข2าใจสมบัติของสสาร องค7ประกอบของสสาร ความสัมพันธ7ระหว*างสมบัติของสสาร กับ

โครงสร2างและแรงยึดเหน่ียวระหว*างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะ
ของสสาร การ เกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี  

มาตรฐาน ว 2.2 เข2าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทำต*อวัตถุ ลักษณะการ เคลื่อนท่ี
แบบต*าง ๆ ของวัตถุ รวมท้ังนำความรู2ไปใช2ประโยชน7  

มาตรฐาน ว 2.3 เข2าใจความหมายของพลังงาน การเปล่ียนแปลงและการถ*ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ7ระหว*าง
สสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ7ท่ีเกี่ยวข2อง 
กับเสียง แสง และคล่ืนแม*เหล็กไฟฟaา รวมท้ังนำความรู2ไปใช2ประโยชน7  

สาระท่ี 3 วิทยาศาสตร6โลก และอวกาศ  
มาตรฐาน ว 3.1 เข2าใจองค7ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพกาแล็กซี ดาวฤกษ7 

และระบบสุริยะ รวมทั ้งปฏิสัมพันธ7ภายในระบบสุริยะที ่ส*งผลต*อสิ ่งมีชีวิต และการ
ประยุกต7ใช2 เทคโนโลยีอวกาศ  
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มาตรฐาน ว 3.2 เข2าใจองค7ประกอบและความสัมพันธ7ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลง ภายในโลก
และบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟaาอากาศและภูมิอากาศโลก 
รวมท้ังผล ต*อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล2อม 

สาระท่ี 4 เทคโนโลยี  
มาตรฐาน ว 4.1 เข2าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง อย*างรวดเร็ว 

ใช2ความรู2และทักษะทางด2านวิทยาศาสตร7 คณิตศาสตร7 และศาสตร7อื่น ๆ เพื่อแก2ปeญหาหรือ 
พัฒนางานอย*างมีความคิดสร2างสรรค7ด2วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช2
เทคโนโลยีอย*าง เหมาะสมโดยคำนึงถึงผลกระทบต*อชีวิต สังคม และส่ิงแวดล2อม 

มาตรฐาน ว 4.2 เข2าใจและใช2แนวคิดเชิงคำนวณในการแก2ปeญหาที่พบในชีวิตจริงอย*างเปFน ขั้นตอนและเปFน
ระบบ ใช2เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู2การทำงาน และการแก2ปeญหาได2 
อย*างมีประสิทธิภาพ รู2เท*าทัน และมีจริยธรรม 

แผนภาพสาระและมาตรฐานการเรียนรู0กลุ%มสาระการเรียนรู0วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี 
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ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร? 
  การศึกษาทางวิทยาศาสตร7คือ การศึกษาเกี่ยวกับทุก ๆ สิ่งที่อยู*รอบตัวอย*างมีระเบียบแบบ
แผน เพื่อให2ได2ข2อสรุปและสามารถนำความรู2ที่ได2มาอธิบายปeญหาต*าง ๆ ซึ่งการจะตอบหรืออธิบายปeญหาท่ี
สงสัยได2 น้ันจำเปFนต2องมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร7  
  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร7 (science process skill) หมายถึง ความสามารถ และ
ความ ชำนาญในการคิด เพื่อค2นหาความรู2และการแก2ไขปeญหา โดยใช2กระบวนการทางวิทยาศาสตร7อาทิการ
สังเกต การวัด การคำนวณ การจำแนก การหาความสัมพันธ7ระหว*างสเปสกับเวลา การจัดกระทำ และส่ือ
ความหมาย ข2อมูล การลงความคิดเห็น การพยากรณ7การตั้งสมมติฐาน การกำหนดนิยาม การกำหนดตัวแปร 
การทดลอง การวิเคราะห7และแปรผลข2อมูล การสรุปผลข2อมูลได2อย*างรวดเร็ว ถูกต2อง และแม*นยำ ทักษะ
กระบวนการทาง วิทยาศาสตร713 ทักษะ แบ*งเปFน 2 ระดับ คือ  
  1. ระดับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร7ขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะ เปFนทักษะเพื่อการแสวงหา 
ความรู2ท่ัวไป ประกอบด2วย 
   ทักษะที่1 การสังเกต (Observing) หมายถึง การใช2ประสาทสัมผัสของร*างกายอย*าง
ใดอย*างหน่ึงหรือ หลายอย*าง ได2แก* หูตา จมูก ล้ิน กายสัมผัส เข2าสัมผัสกับวัตถุหรือเหตุการณ7เพ่ือให2ทราบ และ
รับรู2ข2อมูล รายละเอียดของสิ่งเหล*านั้น โดยปราศจากความคิดเห็นส*วนตน ข2อมูลเหล*านี้จะประกอบด2วย ข2อมูล
เชิง คุณภาพ เชิงปริมาณ และรายละเอียดการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากการสังเกต  
   ทักษะท่ี 2 การวัด (Measuring) หมายถึง การใช2เครื่องมือสำหรับการวัดข2อมูลในเชิง
ปริมาณของสิ่ง ต*าง ๆ เพื่อให2ได2ข2อมูลเปFนตัวเลขในหน*วยการวัดที่ถูกต2อง แม*นยำได2 ทั้งนี้ การใช2เครื่องมือ
จำเปFนต2องเลือกใช2 ให2เหมาะสมกับสิ่งที่ต2องการวัด รวมถึงเข2าใจวิธีการวัด และแสดงขั้นตอนการวัดได2อย*าง
ถูกต2อง  
   ทักษะที่ 3 การคำนวณ (Using numbers) หมายถึง การนับจำนวนของวัตถุ และ
การนำตัวเลขท่ีได2 จากนับ และตัวเลขจากการวัดมาคำนวณด2วยสูตรคณิตศาสตร7 เช*น การบวก การลบ การคูณ 
การหาร เปFนต2น โดยการเกิดทักษะการคำนวณจะแสดงออกจากการนับท่ีถูกต2อง ส*วนการคำนวณจะแสดงออก
จากการเลือก สูตรคณิตศาสตร7 การแสดงวิธีคำนวณ และการคำนวณท่ีถูกต2อง แม*นยำ 
   ทักษะที่ 4 การจำแนกประเภท (Classifying) หมายถึง การเรียงลำดับ และการ
แบ*งกลุ*มวัตถุหรือ รายละเอียดข2อมูลด2วยเกณฑ7ความแตกต*างหรือความสัมพันธ7ใด ๆอย*างใดอย*างหน่ึง  
   ทักษะที่ 5 การหาความสัมพันธ7ระหว*างสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา (Using 
space/Time relationships) สเปสของวัตถุ หมายถึง ที่ว*างที่วัตถุนั้นครองอยู* ซึ่งอาจมีรูปร*างเหมือนกันหรือ
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แตกต*างกับวัตถุ นั้น โดยทั่วไปแบ*งเปFน 3 มิติ คือ ความกว2าง ความยาว และความสูง ความสัมพันธ7ระหว*าง
สเปสกับสเปสของ วัตถุ ได2แก* ความสัมพันธ7ระหว*าง 3 มิติ กับ 2 มิติ ความสัมพันธ7ระหว*างตำแหน*งที่อยู*ของ
วัตถุหนึ่งกับวัตถุหนึ่ง ความสัมพันธ7ระหว*างสเปสของวัตถุกับเวลา ได2แก* ความสัมพันธ7ของการเปลี่ยนแปลง
ตำแหน*งของวัตถุกับ ช*วงเวลา หรือความสัมพันธ7ของสเปสของวัตถุท่ีเปล่ียนไปกับช*วงเวลา  
   ทักษะที่ 6 การจัดกระทำ และสื่อความหมายข2อมูล (Communication) หมายถึง 
การนำข2อมูลที่ได2 จากการสังเกต และการวัด มาจัดกระทำให2มีความหมาย โดยการหาความถี่ การเรียงลำดับ 
การจัดกลุ*ม การ คำนวณค*า เพื่อให2ผู2อื่นเข2าใจความหมายได2ดีขึ้น ผ*านการเสนอในรูปแบบของตาราง แผนภูมิ 
วงจร เขียนหรือ บรรยาย เปFนต2น  
   ทักษะที่ 7 การลงความเห็นจากข2อมูล (Inferring) หมายถึง การเพิ่มความคิดเห็น
ของตนต*อข2อมูลท่ี ได2จากการสังเกตอย*างมีเหตุผลจากพ้ืนฐานความรู2หรือประสบการณ7ท่ีมี  
   ทักษะที ่ 8 การพยากรณ7 (Predicting) หมายถึง การทำนายหรือการคาดคะเน
คำตอบ โดยอาศัย ข2อมูลที่ได2จากการสังเกตหรือการทำซ้ำ ผ*านกระบวนการแปรความหายของข2อมูลจาก
สัมพันธ7ภายใต2ความรู2 ทางวิทยาศาสตร7 
  2. ระดับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร7ขั้นบูรณาการ 5 ทักษะ เปFนทักษะกระบวนการ
ขั้นสูงที่ มีความซับซ2อนมากขึ้น เพื่อแสวงหาความรู2 โดยใช2ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร7ขั้นพื้นฐาน เปFน
พ้ืนฐาน ในการพัฒนา ประกอบด2วย  
   ทักษะที่ 9 การตั้งสมมติฐาน (Formulating hypotheses) หมายถึง การตั้งคำถาม
หรือคิดคำตอบ ล*วงหน2าก*อนการทดลองเพื่ออธิบายหาความสัมพันธ7ระหว*างตัวแปรต*าง ๆ ว*ามีความสัมพันธ7
อย*างไรโดย สมมติฐานสร2างขึ้นจะอาศัยการสังเกต ความรู2 และประสบการณ7ภายใต2หลักการ กฎ หรือทฤษฎีท่ี
สามารถ อธิบายคำตอบได2  
   ทักษะที่ 10 การกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (Defining operationally) หมายถึง 
การกำหนด และ อธิบายความหมาย และขอบเขตของคำต*าง ๆ ท่ีเก่ียวข2องกับการศึกษาหรือการทดลองเพ่ือให2
เกิดความเข2าใจ ตรงกันระหว*างบุคคล  
   ท ักษะที ่  11 การกำหนด และควบคุมตัวแปร (Identifying and controlling 
variables) หมายถึง การบ*งชี้ และกำหนดลักษณะตัวแปรใด ๆให2เปFนเปFนตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต2น และตัว
แปรใด ๆให2เปFนตัว แปรตาม และตัวแปรใด ๆให2เปFนตัวแปรควบคุม  
   ทักษะที่ 12 การทดลอง (Experimenting) หมายถึง กระบวนการปฏิบัติ และทำซ้ำ
ในข้ันตอนเพ่ือหา คำตอบจากสมมติฐาน แบ*งเปFน 3 ข้ันตอน คือ 
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    1) การออกแบบการทดลอง หมายถึง การวางแผนการทดลองก*อนการ
ทดลองจริง ๆ เพ่ือกำหนดวิธีการ และขั้นตอนการทดลองท่ีสามารถดำเนินการได2จริง รวมถึงวิธีการแก2ไขปeญหา
อุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึนขณะทำ การทดลองเพ่ือให2การทดลองสามารถดำเนินการให2สำเร็จลุล*วงด2วยดี 
    2) การปฏิบัติการทดลอง หมายถึง การปฏิบัติการทดลองจริง  
    3) การบันทึกผลการทดลอง หมายถึง การจดบันทึกข2อมูลที่ได2จากการ
ทดลองซ่ึงอาจเปFนผลจากการ สังเกต การวัดและอ่ืน ๆ  
   ทักษะที่ 13 การตีความหมายข2อมูล และการลงข2อมูล (Interpreting data and 
conclusion) หมายถึง การแปรความหมายหรือการบรรยายลักษณะและสมบัติของข2อมูลที ่มีอยู * การ
ตีความหมายข2อมูลใน บางคร้ังอาจต2องใช2ทักษะอ่ืน ๆ เช*น ทักษะการสังเกต ทักษะการคำนวณ 
 

จิตวิทยาศาสตร? 
คุณลักษณะด0านจิตวิทยาศาสตร6 ลักษณะช้ีบ%ง/พฤติกรรม 

1. เห็นคุณค*าทางวิทยาศาสตร7 1.1 นิยมยกย*องกระบวนการทางวิทยาศาสตร7 
1.2 นิยมยกย*องความก2าวหน2าทางวิทยาศาสตร7 
1.3 เพ่ิมพูนความรู2และประสบการณ7ทางวิทยาศาสตร7 
1.4 ตระหนักความสำคัญของวิทยาศาสตร7 ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

2. คุณลักษณะทางวิทยาศาสตร7 
     2.1 ความมีเหตุผล 

2.1.1 การยอมรับข2อสรุปท่ีมีเหตุผล 
2.1.2 มีความเช่ือว*าส่ิงท่ีเกิดข้ึนต2องมีสาเหตุ 
2.1.3 นิยมยกย*องบุคคลท่ีมีความคิดอย*างมีเหตุผล 
2.1.4 เห็นคุณค*าในการสืบหาความจริงก*อนท่ีจะยอมรับหรือ
ปฏิบัติตาม 

     2.2 ความอยากรู2อยากเห็น 2.2.1 ช่ือว*าวิธีการทดลองค2นคว2าจะทำให2ค2นพบวิธีการ
แก2ปeญหาได2 
2.2.2 พอใจใฝrหาความรู2ทางวิทยาศาสตร7เพ่ิมเติม 
2.2.3 ชอบทดลองค2นคว2า 

     2.3 ความใจกว2าง 2.3.1 ตระหนักถึงความสำคัญของความมีเหตุผลของ 
ผู2อ่ืน 
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คุณลักษณะด0านจิตวิทยาศาสตร6 ลักษณะช้ีบ%ง/พฤติกรรม 
2.3.2 ยอมรับฟeงความคิดเห็นและคำวิจารณ7ของผู2อ่ืน 

     2.4 ความมีระเบียบในการทำงาน 2.4.1 ตระหนักถึงการระวังรักษาความปลอดภัยของ 
ตนเองและเพ่ือนในขณะทดลองวิทยาศาสตร7 
2.4.2 เห็นคุณค*าของการระวังรักษาเคร่ืองมือท่ีใช2มิให2
แตกหักเสียหาย ในขณะทดลองวิทยาศาสตร7 

     2.5 การมีค*านิยมต*อความเสียสละ 2.5.1 ตระหนักถึงการทำงานให2สำเร็จลุล*วงตามเปaาหมาย
โดยไม*คำนึงถึงผลตอบแทน 
2.5.2 เต็มใจท่ีจะอุทิศตนเพ่ือการสร2างผลงานทาง 
วิทยาศาสตร7 

     2.6 การมีค*านิยมต*อความซ่ือสัตย7 2.6.1 เห็นคุณค*าต*อการเสนอผลงานตามความเปFนจริงท่ี
ทดลองได2 
2.6.2 ตำหนิบุคคลท่ีนำผลงานผู2อ่ืนมาเสนอเปFนผลงานของ
ตนเอง 

     2.7  การมีค*านิยมต*อการประหยัด 2.7.1 ยินดีท่ีจะรักษาซ*อมแซมส่ิงท่ีชำรุดให2ใช2การได2 
2.7.2 เห็นคุณค*าของการใช2วัสดุอุปกรณ7อย*างประหยัด 
2.7.3 เห็นคุณค*าของวัสดุท่ีเหลือใช2 
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คุณภาพผู1เรียน 
จบชั้นประถมศึกษาปXที่ 3 

• เข2าใจลักษณะท่ัวไปของส่ิงมีชีวิตและการดำรงชีวิตของส่ิงมีชีวิตรอบตัว  

• เข 2าใจลักษณะที ่ปรากฏ ชนิดและสมบัติบางประการของวัสดุที ่ใช 2ทำวัตถุ และการ
เปล่ียนแปลง ของวัสดุรอบตัว  

• เข2าใจการดึง การผลัก แรงแม*เหล็ก และผลของแรงที่มีต*อการเปลี่ยนแปลง การเคลื่อนที่ของ
วัตถุ พลังงานไฟฟaา และการผลิตไฟฟaา การเกิดเสียง แสงและการมองเห็น 

• เข2าใจการปรากฏของดวงอาทิตย7 ดวงจันทร7 และดาว ปรากฏการณ7การขึ้นและตก ของดวง 
อาทิตย7 การเกิดกลางวันกลางคืน การกำหนดทิศ ลักษณะของหิน การจำแนกชนิดดิน และการใช2ประโยชน7 
ลักษณะและความสำคัญของอากาศ การเกิดลม ประโยชน7และโทษของลม  

• ตั้งคำถามหรือกำหนดปeญหาเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียนรู2ตามที่กำหนดให2หรือตามความสนใจ 
สังเกต สำรวจตรวจสอบโดยใช2เครื่องมืออย*างง*าย รวบรวมข2อมูล บันทึก และอธิบายผลการสำรวจ ตรวจสอบ
ด2วยการ เขียนหรือวาดภาพ และสื่อสารสิ่งที่เรียนรู2ด2วยการเล*าเรื่อง หรือด2วยการแสดง ท*าทางเพื่อให2ผู2อ่ืน
เข2าใจ  

• แก2ปeญหาอย*างง*ายโดยใช2ขั้นตอนการแก2ปeญหา มีทักษะในการใช2เทคโนโลยี สารสนเทศและ
การ ส่ือสารเบ้ืองต2น รักษาข2อมูลส*วนตัว  

• แสดงความกระตือรือร2น สนใจที่จะเรียนรู2มีความคิดสร2างสรรค7เกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษาตามท่ี 
กำหนดให2หรือตามความสนใจ มีส*วนร*วมในการแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟeง ความคิดเห็นผู2อ่ืน 

• แสดงความรับผิดชอบด2วยการทำงานที่ได2รับมอบหมายอย*างมุ *งมั ่น รอบคอบ ประหยัด 
ซ่ือสัตย7 จนงานลุล*วงเปFนผลสำเร็จ และทำงานร*วมกับผู2อ่ืนอย*างมีความสุข  

• ตระหนักถึงประโยชน7ของการใช2ความรู2และกระบวนการทางวิทยาศาสตร7ในการ ดำรงชีวิต 
ศึกษา หาความรู2เพ่ิมเติม ทำโครงงานหรือช้ินงานตามท่ีกำหนดให2หรือตามความสนใจ 
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จบชั้นประถมศึกษาปXที่ 6  
• เข2าใจโครงสร2าง ลักษณะเฉพาะการปรับตัวของส่ิงมีชีวิต รวมท้ังความสัมพันธ7ของ ส่ิงมีชีวิตใน 

แหล*งท่ีอยู*การทำหน2าท่ีของส*วนต*าง ๆ ของพืช และการทำงานของระบบย*อยอาหาร ของมนุษย7 

• เข2าใจสมบัติและการจำแนกกลุ*มของวัสดุสถานะและการเปลี่ยนสถานะของสสาร การละลาย 
การเปล่ียนแปลงทางเคมีการเปล่ียนแปลงท่ีผันกลับได2และผันกลับไม*ได2และการแยกสาร อย*างง*าย  

• เข2าใจลักษณะของแรงโน2มถ*วงของโลก แรงลัพธ7แรงเสียดทาน แรงไฟฟaาและ ผลของแรงต*าง 
ๆ ผลที่เกิดจากแรงกระทำต*อวัตถุความดัน หลักการที่มีต*อวัตถุวงจรไฟฟaาอย*างง*าย ปรากฏการณ7เบื้องต2นของ 
เสียง และแสง 

• เข2าใจปรากฏการณ7การขึ้นและตก รวมถึงการเปลี่ยนแปลงรูปร*างปรากฏของดวงจันทร7 
องค7ประกอบของระบบสุริยะ คาบการโคจรของดาวเคราะห7ความแตกต*างของ ดาวเคราะห7และดาวฤกษ7การ 
ข้ึนและตกของกลุ*มดาวฤกษ7การใช2แผนท่ีดาว การเกิดอุปราคา พัฒนาการและประโยชน7ของเทคโนโลยีอวกาศ  

• เข2าใจลักษณะของแหล*งน้ำ วัฏจักรน้ำ กระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ำค2าง น้ำค2างแข็ง หยาด
น้ำ ฟaา กระบวนการเกิดหิน วัฏจักรหิน การใช2ประโยชน7หินและแร* การเกิด ซากดึกดำบรรพ7การเกิดลมบก ลม 
ทะเล มรสุม ลักษณะและผลกระทบของภัยธรรมชาติธรณีพิบัติภัย การเกิดและผลกระทบของปรากฏการณ7 
เรือนกระจก  

• ค2นหาข2อมูลอย*างมีประสิทธิภาพและประเมินความน*าเชื่อถือ ตัดสินใจเลือกข2อมูลใช2เหตุผล
เชิง ตรรกะในการแก2ปeญหา ใช2เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการทำงานร*วมกัน เข2าใจสิทธิและหน2าท่ี
ของ ตน เคารพสิทธิของผู2อ่ืน  

• ตั้งคำถามหรือกำหนดปeญหาเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียนรู2ตามที่กำหนดให2หรือตามความสนใจ 
คาดคะเน คำตอบหลายแนวทาง สร2างสมมติฐานที่สอดคล2องกับคำถามหรือปeญหา ที่จะสำรวจตรวจสอบ 
วางแผนและ สำรวจตรวจสอบโดยใช2เครื่องมือ อุปกรณ7และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เหมาะสม ในการเก็บ
รวบรวมข2อมูลท้ัง เชิงปริมาณและคุณภาพ  

• วิเคราะห7ข2อมูล ลงความเห็น และสรุปความสัมพันธ7ของข2อมูลที่มาจากการสำรวจตรวจสอบ
ใน รูปแบบท่ีเหมาะสม เพ่ือส่ือสารความรู2จากผลการสำรวจตรวจสอบได2อย*างมีเหตุผลและหลักฐานอ2างอิง 

• แสดงถึงความสนใจ มุ*งมั่น ในสิ่งที่จะเรียนรู2 มีความคิดสร2างสรรค7เกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษาตาม 
ความสนใจของตนเอง แสดงความคิดเห็นของตนเอง ยอมรับในข2อมูลที่มีหลักฐานอ2างอิง และรับฟeงความ 
คิดเห็นผู2อ่ืน  
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• แสดงความรับผิดชอบด2วยการทำงานที่ได2รับมอบหมายอย*างมุ *งมั ่นรอบคอบ ประหยัด 
ซ่ือสัตย7 จนงานลุล*วงเปFนผลสำเร็จ และทำงานร*วมกับผู2อ่ืนอย*างสร2างสรรค7  

• ตระหนักในคุณค*าของความรู2วิทยาศาสตร7และเทคโนโลยีใช2ความรู2และ กระบวนการทาง 
วิทยาศาสตร7ในการดำรงชีวิต แสดงความช่ืนชม ยกย*อง และเคารพสิทธิในผลงาน ของผู2คิดค2นและศึกษาหา 
ความรู2เพ่ิมเติม ทำโครงงานหรือช้ินงานตามท่ีกำหนดให2หรือตามความสนใจ  

• แสดงถ ึ งความซาบซ ึ ้ ง  ห * วงใย แสดงพฤต ิกรรมเก ี ่ ยวก ับการใช 2การด ูแลร ักษา 
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล2อมอย*างรู2คุณค*า 
 
จบชั้นมัธยมศึกษาปXที่ 3 

• เข2าใจลักษณะและองค7ประกอบที่สำคัญของเซลล7สิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ7ของการ ทำงานของ 
ระบบต*าง ๆ ในร*างกายมนุษย7การดำรงชีวิตของพืช การถ*ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงของ 
ยีนหรือโครโมโซม และตัวอย*างโรคที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม ประโยชน7และผลกระทบของ 
สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ ปฏิสัมพันธ7ขององค7ประกอบของระบบนิเวศและการ 
ถ*ายทอดพลังงานในส่ิงมีชีวิต  

• เข2าใจองค7ประกอบและสมบัติของธาตุ สารละลาย สารบริสุทธิ์สารผสม หลักการแยกสาร 
การ เปลี่ยนแปลงของสารในรูปแบบของการเปลี่ยนสถานะ การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมีและ 
สมบัติทางกายภาพ และการใช2ประโยชน7ของวัสดุประเภทพอลิเมอร7เซรามิก และวัสดุผสม 

• เข2าใจการเคลื่อนที่ แรงลัพธ7และผลของแรงลัพธ7กระทำต*อวัตถุ โมเมนต7ของแรง แรงท่ีปรากฏ
ใน ชีวิตประจำวัน สนามของแรง ความสัมพันธ7ของงาน พลังงานจลน7พลังงานศักย7โน2มถ*วง กฎการอนุรักษ7 
พลังงาน การถ*ายโอนพลังงาน สมดุลความร2อน ความสัมพันธ7ของปริมาณทางไฟฟaา การต*อวงจรไฟฟaาในบ2าน 
พลังงานไฟฟaา และหลักการเบ้ืองต2นของวงจรอิเล็กทรอนิกส7  

• เข2าใจสมบัติของคลื่น และลักษณะของคลื่นแบบต*าง ๆ แสง การสะท2อน การหักเหของแสง
และ ทัศนอุปกรณ7  

• เข2าใจการโคจรของดาวเคราะห7รอบดวงอาทิตย7การเกิดฤดูการเคลื่อนที่ ปรากฏของดวง
อาทิตย7 การเกิดข2างขึ้นข2างแรม การขึ้นและตกของดวงจันทร7การเกิดน้ำขึ้นน้ำลง ประโยชน7ของเทคโนโลยี
อวกาศ และ ความก2าวหน2าของโครงการสำรวจอวกาศ 
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• เข2าใจลักษณะของชั้นบรรยากาศ องค7ประกอบและปeจจัยที่มีผลต*อลมฟaาอากาศ การเกิดและ 
ผลกระทบของพายุฟaาคะนอง พายุหมุนเขตร2อน การพยากรณ7อากาศ สถานการณ7การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
โลก กระบวนการเกิดเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ7และการใช2ประโยชน7 พลังงานทดแทนและการใช2 ประโยชน7
ลักษณะโครงสร2างภายในโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลง ทางธรณีวิทยาบนผิวโลก ลักษณะชั้นหน2า ตัดดิน 
กระบวนการเกิดดิน แหล*งน้ำผิวดิน แหล*งน้ำใต2ดิน กระบวนการเกิดและผลกระทบของภัยธรรมชาติ และธรณี
พิบัติภัย 

• เข2าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีได2แก* ระบบทางเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลง ของเทคโนโลยี 
ความสัมพันธ7ระหว*างเทคโนโลยีกับศาสตร7อื่น โดยเฉพาะวิทยาศาสตร7 หรือ คณิตศาสตร7วิเคราะห7 เปรียบเทียบ 
และตัดสินใจเพื่อเลือกใช2เทคโนโลยีโดยคำนึงถึงผลกระทบ ต*อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล2อม ประยุกต7ใช2ความรู2
ทักษะ และทรัพยากรเพื่อออกแบบและสร2าง ผลงานสำหรับการแก2ปeญหาในชีวิตประจำวัน หรือการประกอบ
อาชีพ โดยใช2กระบวนการออกแบบ เชิงวิศวกรรม รวมทั้งเลือกใช2วัสดุอุปกรณ7และเครื่องมือ ได2อย*างถูกต2อง 
เหมาะสม ปลอดภัย รวมท้ัง คำนึงถึงทรัพย7สินทางปeญญา  

• นำข2อมูลปฐมภูมิเข2าสู*ระบบคอมพิวเตอร7วิเคราะห7ประเมิน นำเสนอข2อมูล และสารสนเทศได2 
ตามวัตถุประสงค7ใช2ทักษะการคิดเชิงคำนวณในการแก2ปeญหาท่ีพบในชีวิตจริง และเขียนโปรแกรมอย*างง*าย เพ่ือ
ช*วยในการแก2ปeญหา ใช2เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร อย*างรู2เท*าทันและรับผิดชอบต*อสังคม  

• ตั้งคำถามหรือกำหนดปeญหาที่เชื่อมโยงกับพยานหลักฐาน หรือหลักการทางวิทยาศาสตร7ที่มี
การ กำหนดและควบคุมตัวแปร คิดคาดคะเนคำตอบหลายแนวทาง สร2างสมมติฐาน ที่สามารถนำไปสู*การ
สำรวจ ตรวจสอบ ออกแบบและลงมือสำรวจตรวจสอบโดยใช2วัสดุและเครื่องมือ ที่เหมาะสม เลือกใช2เครื่องมือ
และ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข2อมูล ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพที่ได2ผลเที่ยงตรง
และ ปลอดภัย 

• วิเคราะห7และประเมินความสอดคล2องของข2อมูลที ่ได 2จากการสำรวจตรวจสอบจาก 
พยานหลักฐาน โดยใช2ความรู2และหลักการทางวิทยาศาสตร7ในการแปลความหมายและลงข2อสรุป และสื่อสาร 
ความคิด ความรู2จากผลการสำรวจตรวจสอบหลากหลายรูปแบบ หรือใช2เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให2ผู2อ่ืน 
เข2าใจได2อย*างเหมาะสม 

• แสดงถึงความสนใจ มุ*งมั่น รับผิดชอบ รอบคอบ และซื่อสัตย7ในสิ่งที่จะเรียนรู2มีความคิด 
สร2างสรรค7เกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษาตามความสนใจของตนเอง โดยใช2เครื่องมือและวิธีการ ที่ให2ได2ผลถูกต2อง 
เชื่อถือได2ศึกษาค2นคว2าเพิ่มเติมจากแหล*งความรู2ต*าง ๆ แสดงความคิดเห็นของ ตนเอง รับฟeงความคิดเห็น ผู2อ่ืน 
และยอมรับการเปล่ียนแปลงความรู2ท่ีค2นพบ เม่ือมีข2อมูล และประจักษ7พยานใหม*เพ่ิมข้ึนหรือโต2แย2งจาก เดิม 
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• ตระหนักในคุณค*าของความรู2วิทยาศาสตร7และเทคโนโลยีที่ใช2ในชีวิตประจำวันใช2ความรู2และ 
กระบวนการทางวิทยาศาสตร7และเทคโนโลยีในการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพ แสดงความชื่นชม ยก 
ย*อง และเคารพสิทธิในผลงานของผู2คิดค2น เข2าใจผลกระทบทั้งด2านบวกและ ด2านลบของการพัฒนาทาง 
วิทยาศาสตร7ต*อสิ่งแวดล2อมและต*อบริบทอื่น ๆ และศึกษาหาความรู2เพิ่มเติม ทำโครงงานหรือสร2างชิ้นงานตาม 
ความสนใจ 

• แสดงถึงความซาบซึ้ง ห*วงใย มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ 
และความหลากหลายทางชีวภาพ 
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ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู1แกนกลาง 
สาระท่ี 1 วิทยาศาสตร6ชีวภาพ  
มาตรฐาน ว 1.1 เข2าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ7ระหว*างสิ่งไม*มีชีวิต กับ สิ่งมีชีวิต และ

ความสัมพันธ7ระหว*างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต*าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ*ายทอดพลังงาน การ 
เปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมาย ของประชากร ปeญหาและผลกระทบที่มีต*อ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล2อม แนวทางในการอนุรักษ7ทรัพยากรธรรมชาติและการ
แก2ไขปeญหาส่ิงแวดล2อม รวมท้ังนำความรู2 ไปใช2ประโยชน7 

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 
ป. 1 1. ระบุชื่อพืชและสัตว7ที่อาศัยอยู*บริเวณต*าง ๆ

จากข2อมูลท่ีรวบรวมได2 
2. บอกสภาพแวดล2อมที ่ เหมาะสมกับการ
ดำรงชีวิตของ สัตว7ในบริเวณท่ีอาศัยอยู* 

• บริเวณต*าง ๆ ในท2องถิ่น เช*น สนามหญ2า 
ใต2ต2นไม2 สวนหย*อม แหล*งน้ำอาจพบพืชและ
สัตว7หลายชนิด อาศัยอยู* 

• บริเวณที่แตกต*างกันอาจพบพืชและสัตว7
แตกต*างกัน เพราะสภาพแวดล2อมของแต*ละ
บริเวณจะมี ความเหมาะสมต*อการดำรงชีวิต
ของพืชและสัตว7 ที ่อาศัยอยู *ในแต*ละบริเวณ 
เช*น สระน้ำ มีน้ำเปFน ที่อยู*อาศัยของหอย ปลา 
สาหร*าย เปFนที่หลบภัย และมีแหล*งอาหารของ
หอยและปลา บริเวณ ต2นมะม*วงมีต2นมะม*วง
เปFนแหล*งที่อยู*และมีอาหาร สำหรับกระรอก
และมด  

• ถ2าสภาพแวดล2อมในบริเวณที่พืชและสัตว7
อาศัยอยู * มีการเปลี่ยนแปลง จะมีผลต*อการ
ดำรงชีวิตของ พืชและสัตว7 

ป. 2 - - 
ป. 3 - - 
ป. 4 - - 
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 
ป. 5 1. บรรยายโครงสร2างและ ลักษณะของส่ิงมีชีวิต

ท่ีเหมาะสม กับการดำรงชีวิต ซ่ึงเปFนผลมา จาก
การปรับตัวของส่ิงมีชีวิตใน แต*ละแหล*งท่ีอยู* 
2. อธิบายความสัมพันธ7ระหว*าง สิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งมีชีวิต และ ความสัมพันธ7ระหว*างสิ่งมีชีวิต 
กับส่ิงไม*มีชีวิต เพ่ือประโยชน7ต*อ การดำรงชีวิต  
3. เขียนโซ*อาหารและระบุ บทบาทหน2าที่ของ
ส่ิงมีชีวิตท่ีเปFน ผู2ผลิตและผู2บริโภคในโซ*อาหาร  
4. ตระหนักในคุณค*าของ สิ ่งแวดล2อมที่มีต*อ
การดำรงชีวิต ของสิ่งมีชีวิต โดยมีส*วนร*วมใน 
การดูแลรักษาส่ิงแวดล2อม 

• สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว7มีโครงสร2างและ
ลักษณะที่เหมาะสม ในแต*ละแหล*งที่อยู* ซึ่งเปFน
ผลมาจากการปรับตัวของสิ ่งมีชีว ิต เพื ่อให2
ดำรงชีวิตและอยู*รอดได2ในแต*ละแหล*งท่ีอยู* เช*น 
ผักตบชวามีช*องอากาศในก2านใบ ช*วยให2ลอย
น้ำได2 ต2น โกงกางที่ขึ้นอยู*ในปrาชายเลนมีราก
ค้ำจุนทำให2ลำต2นไม*ล2ม ปลามีครีบช*วยในการ
เคล่ือนท่ีในน้ำ  

• ในแหล *งท ี ่อย ู *หน ึ ่ ง  ๆ ส ิ ่ งม ีช ีว ิตจะมี
ความสัมพันธ7 ซึ ่งกันและกันและสัมพันธ7กับ
สิ ่งไม*มีชีวิต เพ่ือประโยชน7ต*อ การดำรงชีวิต 
เช*น ความสัมพันธ7ก ัน ด2านการกินกันเปFน
อาหาร เปFนแหล*งที่อยู*อาศัยหลบภัยและ เลี้ยง
ดูลูกอ*อน ใช2อากาศในการหายใจ 

• สิ่งมีชีวิตมีการกินกันเปFนอาหาร โดยกินต*อ
กันเปFนทอด ๆ ใน รูปแบบของโซ*อาหาร ทำให2
สามารถระบุบทบาทหน2าที่ของ สิ่งมีชีวิตเปFน
ผู2ผลิตและผู2บริโภค 

ป. 6 - - 
ม. 1 - - 
ม. 2 - - 
ม. 3 1. อธิบายปฏิสัมพันธ7ขององค7ประกอบของ

ระบบนิเวศท่ีได2จากการสำรวจ 
• ระบบนิเวศประกอบด2วยองค7ประกอบที่มี
ชีวิต เช*น พืช สัตว7 จุลินทรีย7 และองค7ประกอบ
ที่ไม*มีชีวิต เช*น แสง น้ำ อุณหภูมิ แร*ธาตุ แกûส
องค7ประกอบเหล*านี้มีปฏิสัมพันธ7กัน เช*นพืช
ต2องการแสง น้ำ และแกûสคาร7บอนไดออกไซด7 
ในการสร2างอาหาร สัตว7ต2องการอาหาร และ



หลักสูตรสถานศึกษากลุ0มสาระการเรียนรู6วิทยาศาสตร:และเทคโนโลยี พุทธศักราช 2565 |โรงเรียนบ6านโคกแปะ 20 

 

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 
สภาพแวดล2อมที ่เหมาะสมในการดำรงชีวิต 
เช*น อุณหภูมิ ความชื้น องค7ประกอบทั้งสอง
ส*วนนี้จะต2องมีความสัมพันธ7กันอย*างเหมาะสม 
ระบบนิเวศจึงจะสามารถคงอยู*ต*อไปได2 

2. อธ ิบายร ูปแบบความส ัมพ ันธ 7ระหว *าง
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตรูปแบบต*าง ๆ ในแหล*งท่ี
อยู*เดียวกัน ท่ีได2จากการสำรวจ 

• สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ7กันใน
รูปแบบต*าง ๆ เช*น ภาวะพึ่งพากัน ภาวะอิง
อาศัย ภาวะเหย่ือกับผู2ล*า ภาวะปรสิต 

• สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันที่อาศัยอยู*ร*วมกันใน 
แหล*งที ่อย ู * เด ียวกัน ในช*วงเวลาเด ียวกัน 
เรียกว*าประชากร 

• กลุ*มสิ่งมีชีวิตประกอบด2วยประชากรของ
สิ ่งมีชีวิตหลาย ๆ ชนิด อาศัยอยู *ร*วมกันใน
แหล*งท่ีอยู*เดียวกัน 

3. สร2างแบบจำลองในการอธิบายการถ*ายทอด
พลังงานในสายใยอาหาร 
4. อธิบายความสัมพันธ7ของผู 2ผลิต ผู 2บริโภค 
และผู2ย*อยสลายสารอินทรีย7ในระบบนิเวศ 
5. อธิบายการสะสมสารพิษในสิ่งมีชีวิตในโซ*
อาหาร 
6. ตระหนักถึงความสัมพันธ7ของสิ่งมีชีวิต และ
สิ่งแวดล2อมในระบบนิเวศ โดยไม*ทำลายสมดุล
ของระบบนิเวศ 

• กลุ*มสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศแบ*งตามหน2าท่ี
ได2เปFน 3 กลุ*ม ได2แก* ผู2ผลิต ผู2บริโภค และผู2
ย*อยสลายสารอินทรีย7 สิ่งมีชีวิตทั้ง 3 กลุ*มนี้ มี
ความสัมพันธ7กัน ผู2ผลิตเปFนสิ่งมีชีวิตที่สร2าง
อาหารได2เอง โดยกระบวนการสังเคราะห7ด2วย
แสงผู2บริโภค เปFนสิ่งมีชีวิตที่ไม*สามารถสร2าง
อาหารได2เอง และต2องกินผู2ผลิตหรือสิ่งมีชีวิต
อื่นเปFนอาหาร เมื่อผู2ผลิตและผู2บริโภคตายลง 
จะถูกย*อยโดยผู2ย*อยสลายสารอินทรีย7ซึ ่งจะ
เปลี่ยนสารอินทรีย7เปFนสาร อนินทรีย7กลับคืนสู*
ส ิ ่งแวดล2อม ทำให2เก ิดการหมุนเว ียนสาร
เปFนวัฏจักร จำนวนผู2ผลิต ผู2บริโภค และผู2ย*อย
สลายสารอินทรีย7จะต2องมีความเหมาะสม จึง
ทำให2กลุ*มส่ิงมีชีวิตอยู*ได2อย*างสมดุล 
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 

• พลังงานถ ูกถ *ายทอดจากผ ู 2ผล ิตไปยัง
ผู 2บริโภคลำดับต*าง ๆ รวมทั ้งผู 2ย *อยสลาย
สารอ ินทร ีย7  ในร ูปแบบสายใยอาหาร ท่ี
ประกอบด2วย โซ*อาหารหลายโซ*ที่สัมพันธ7กัน 
ในการถ*ายทอดพลังงานในโซ*อาหาร พลังงาน
ที่ถูกถ*ายทอดไปจะลดลงเรื ่อย ๆ ตามลำดับ
ของการบริโภค 

• การถ*ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ อาจ
ทำให2มีสารพิษสะสมอยู*ในสิ่งมีชีวิตได2 จนอาจ
ก*อให2เกิดอันตรายต*อสิ ่งมีชีวิต และทำลาย
สมดุลในระบบนิเวศ ดังนั ้นการดูแลรักษา
ระบบนิเวศให2เก ิดความสมดุล และคงอยู*
ตลอดไปจึงเปFนส่ิงสำคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาระท่ี 1 วิทยาศาสตร6ชีวภาพ 
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  มาตรฐาน ว 1.2 เข2าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน*วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข2า 
และออกจาก เซลล7ความสัมพันธ7ของโครงสร2างและหน2าที่ของระบบต*าง ๆ ของสัตว7และมนุษย7ที่ทำงานสัมพันธ7
กัน ความสัมพันธ7ของโครงสร2างและหน2าท่ี ของอวัยวะต*าง ๆ ของพืชท่ีทำงานสัมพันธ7กัน รวมท้ังนำความรู2ไปใช2 
ประโยชน7 

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 
ป. 1 1. ระบุชื ่อ บรรยายลักษณะและ บอกหน2าท่ี

ของส*วนต*าง ๆ ของ ร*างกายมนุษย7 สัตว7 และ
พืช รวมทั้งบรรยายการทำหน2าที่ ร*วมกันของ
ส*วนต*าง ๆ ของ ร *างกายมนุษย7ในการทำ
กิจกรรม ต*าง ๆจากข2อมูลท่ีรวบรวมได2  
2. ตระหนักถึงความสำคัญของ ส*วนต*าง ๆ 
ของร*างกายตนเอง โดยการดูแลส*วนต*าง ๆ 
อย*าง ถูกต2อง ให2ปลอดภัย และ รักษาความ
สะอาด อยู*เสมอ 

• มนุษย7มีส*วนต*าง ๆ ที่มีลักษณะและหน2าท่ี
แตกต*างกัน เพื่อให2เหมาะสมในการดำรงชีวิต
เช*น ตามีหน2าที่ไว2มองดู โดย มีหนังตาและขน
ตา เพ่ือปaองกันอันตรายให2กับตา หูมีหน2าท่ี รับ
ฟeงเสียงโดยมีใบหูและรูหู เพื ่อเปFนทางผ*าน
ของเสียง ปาก มีหน2าที่พูด กินอาหาร มีช*อง
ปากและมีริมฝVปากบนล*าง แขน และมือมี
หน2าที ่ยก หยิบ จับมีท*อนแขนและนิ ้วมือท่ี
ขยับได2 สมองมีหน2าที่ ควบคุมการทำงานของ
ส*วนต*าง ๆ ของร*างกาย อยู*ในกะโหลกศีรษะ 
โดยส*วนต*าง ๆ ของร *างกายจะทำหน2าท่ี 
ร*วมกันในการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน 

•  สัตว7มีหลายชนิด แต*ละชนิดมีส*วนต*าง ๆ 
ที ่มีลักษณะและ หน2าที ่แตกต*างกัน เพื ่อให2
เหมาะสมในการดำรงชีวิต เช*น ปลามีครีบเปFน
แผ*น ส*วนกบเต*า แมว มีขา 4 ขา และมีเท2า 
สำหรับใช2ในการเคล่ือนท่ี  

• พืชมีส*วนต*าง ๆ ที ่มีลักษณะและหน2าท่ี
แตกต*างกันเพื่อให2 เหมาะสมในการดำรงชีวิต 
โดยทั่วไป รากมีลักษณะเรียวยาว และแตก
แขนงเปFนรากเล็ก ๆทำหน2าที่ดูดน้ำ ลำต2นมี
ลักษณะ เปFนทรงกระบอกตั้งตรงและมีกิ่งก2าน 
ทำหน2าที่ชูกิ่งก2าน ใบ และดอก ใบมีลักษณะ
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 
เปF นแผ * นแบน  ทำหน 2 าท ี ่ ส ร 2 า งอาหาร 
นอกจากนี ้พ ืชหลายชนิด อาจมีดอกที ่ม ีสี 
รูปร*างต*าง ๆ ทำ หน2าที่สืบพันธุ7 รวมทั้งมีผลท่ี
มีเปลือก มีเนื ้อห*อหุ2มเมล็ด และ มีเมล็ดซ่ึง
สามารถงอกเปFนต2นใหม*ได2  

• มนุษย7ใช2ส*วนต*าง ๆ ของร*างกายในการทำ
กิจกรรมต*าง ๆ เพื่อการดำรงชีวิต มนุษย7จึง
ควรใช2ส*วนต*าง ๆ ของร*างกาย อย*างถูกต2อง 
ปลอดภัยและรักษาความสะอาดอยู*เสมอ เช*น 
ใช2ตามองตัวหนังสือในที่ที่มีแสงสว*างเพียงพอ 
ดูแลตาให2 ปลอดภัยจากอันตราย และรักษา
ความสะอาดตาอยู*เสมอ 

ป. 2 1. ระบุว *าพืชต2องการแสงและน้ำ เพื ่อการ
เจริญเติบโต โดยใช2ข2อมูล จากหลักฐานเชิง
ประจักษ7  
2. ตระหนักถึงความจำเปFนที่พืช ต2องได2รับน้ำ
และแสงเพื่อการ เจริญเติบโต โดยดูแลพืชให2
ได2รับ ส่ิงดังกล*าวอย*างเหมาะสม  
3. สร2างแบบจำลองที่บรรยายวัฎจักรชีวิตของ
พืชดอก 

• พืชต2องการน้ำ แสง เพ่ือการเจริญเติบโต  

• พืชดอกเมื่อเจริญเติบโตและมีดอก ดอกจะ
มีการสืบพันธุ7 เปลี่ยนแปลงไปเปFนผล ภายใน
ผลมีเมล็ดเมื่อเมล็ดงอก ต2น อ*อนที่อยู*ภายใน
เมล็ดจะเจริญเติบโตเปFนพืชต2นใหม* พืชต2น 
ใหม*จะเจริญเติบโตออกดอกเพื่อสืบพันธุ7มีผล
ต*อไปได2อีก หมุนเวียนต*อเนื่องเปFนวัฏจักรชีวิต
ของพืชดอก 

ป. 3 1. บรรยายสิ่งที่จำเปFนต*อการ ดำรงชีวิต และ
การเจริญเติบโต ของมนุษย7และสัตว7 โดยใช2
ข2อมูล ท่ีรวบรวมได2  
2. ตระหนักถึงประโยชน7ของ อาหาร น้ำ และ
อากาศโดยการ ดูแลตนเองและสัตว7ให2ได2รับส่ิง 
เหล*าน้ีอย*างเหมาะสม  

• มนุษย7และสัตว7ต2องการอาหาร น้ำ และ
อากาศ เพ่ือการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโต  

• อาหารช * วยให 2 ร * า งกายแข ็ งแรงและ
เจริญเติบโต น้ำช*วยให2ร*างกายทำงานได2อย*าง
ปกติ อากาศใช2 ในการหายใจ  
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 
3. สร2างแบบจำลองที่บรรยายวัฏ จักรชีวิตของ
สัตว7และ เปรียบเทียบวัฏจักรชีวิตของสัตว7 บาง
ชนิด  
4. ตระหนักถึงคุณค*าของชีวิต สัตว7 โดยไม*ทำ
ให2วัฏจักรชีวิตของ สัตว7เปล่ียนแปลง 

• สัตว7เมื่อเปFนตัวเต็มวัยจะสืบพันธุ7มีลูก เม่ือ
ลูก เจริญเติบโตเปFนตัวเต็มวัยก็สืบพันธุ7มีลูก
ต*อไปได2อีก หมุนเวียนต*อเนื่องเปFนวัฏจักรชีวิต
ของสัตว7ซึ่งสัตว7แต*ละ ชนิด เช*น ผีเสื้อ กบ ไก* 
มนุษย7จะมีวัฏจักรชีวิตที่เฉพาะและ แตกต*าง
กัน 

ป. 4  1. บรรยายหน2าท่ีของราก ลำต2น ใบ และดอก
ของพืชดอก โดยใช2 ข2อมูลท่ีรวบรวมได2 

• ส*วนต*าง ๆของพืชดอกทำหน2าที่แตกต*าง
กัน  
- รากทำหน2าท่ีดูดน้ำและธาตุอาหารข้ึนไปยัง
ลำต2น  
- ลำต2นทำหน2าที่ลำเลียงน้ำต*อไปยังส*วนต*าง 
ๆของพืช  
- ใบทำหน2าที่สร2างอาหาร อาหารที่พืชสร2าง
ข้ึน คือ น้ำตาล ซ่ึงจะเปล่ียนเปFนแปaง  

• - ดอกทำหน2าที ่ส ืบพันธุ 7 ประกอบด2วย
ส*วนประกอบต*าง ๆได2แก* กลีบเลี้ยง กลีบดอก 
เกสรเพศผู2 และเกสรเพศเมีย ซึ่ง ส*วนประกอบ 
แต*ละส*วนของดอกทำหน2าท่ีแตกต*างกัน 

ป. 5 - - 
ป. 6 1. ระบุสารอาหารและบอก ประโยชน7ของ

สารอาหารแต*ละ ประเภทจากอาหารที่ตนเอง 
รับประทาน  
2. บอกแนวทางในการเลือก รับประทาน
อาหารให2ได2 สารอาหารครบถ2วน ในสัดส*วนท่ี 
เหมาะสมก ับเพศและว ัย รวมท ั ้ ง  ความ
ปลอดภัยต*อสุขภาพ  

• สารอาหารที ่อยู *ในอาหารมี 6 ประเภท 
ได2แก* คาร7โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เกลือแร* 
วิตามินและน้ำ  

•  อาหารแต*ละชนิดประกอบด2วยสารอาหาร
ที่แตกต*างกัน อาหารบางอย*างประกอบด2วย
สารอาหารประเภทเดียว อาหาร บางอย*าง
ประกอบด2วยสารอาหารมากกว*าหน่ึงประเภท  
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 
3. ตระหนักถึงความสำคัญของ สารอาหาร 
โดยการ เล ื อก  ร ับประทานอาหารท ี ่ มี
สารอาหาร ครบถ2วนในสัดส*วนที่เหมาะสมกับ 
เพศและวัย รวมท้ังปลอดภัยต*อ สุขภาพ 
4. สร2างแบบจำลองระบบย*อย อาหาร และ
บรรยายหน2าที ่ของ อว ัยวะในระบบย*อย
อาหาร รวมทั้งอธิบายการย*อยอาหาร และ
การดูดซึมสารอาหาร 
5. ตระหนักถึงความสำคัญของ ระบบย*อย
อาหาร โดยการบอก แนวทางในการดูแล
รักษาอวัยวะ ในระบบย*อยอาหารให2ทำงาน
เปFน ปกติ 

•  สารอาหารแต*ละประเภทมีประโยชน7ต*อ
ร *างกายแตกต*าง ก ัน โดยคาร 7โบไฮเดรต 
โปรต ีน และไขม ันเป Fนสารอาหารท ี ่ ให2  
พลังงานแก*ร*างกายส*วนเกลือแร*วิตามิน และ
น้ำ เปFน สารอาหารที่ไม*ให2พลังงานแก*ร*างกาย 
แต*ช*วยให2ร*างกาย ทำงานได2เปFนปกติ  

• การรับประทานอาหาร เพื ่อให2ร*างกาย
เจริญเติบโต มีการ เปลี่ยนแปลงของร*างกาย
ตามเพศและวัย และมีสุขภาพดี จำเปFนต2อง
รับประทานให2ได2พลังงานเพียงพอกับความ
ต2องการ ของร*างกายและให2ได2สารอาหาร
ครบถ2วน ในสัดส*วนที่ เหมาะสมกับเพศและ
วัย รวมทั้งต2องคำนึงถึงชนิดและ ปริมาณของ
วัตถุเจือปนในอาหารเพื่อความปลอดภัยต*อ 
สุขภาพ 

• ระบบย*อยอาหารประกอบด2วยอวัยวะต*าง 
ๆ ได2แก* ปาก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร 
ลำไส2เล็ก ลำไส2ใหญ* ทวารหนัก ตับ และตับ
อ*อน ซึ่งทำหน2าที่ร*วมกันในการย*อย และดูด
ซึมสารอาหาร  
- ปากมีฟeนช*วยบดเคี้ยวอาหารให2มีขนาดเล็ก
ลง และมี ลิ้นช*วยคลุกเคล2าอาหารกับน้ำลาย
ในน้ำลายมีเอนไซม7 ย*อยแปaงให2เปFนน้ำตาล 
- หลอดอาหารทำหน2าที่ลำเลียงอาหารจาก
ปาก ไปยังกระเพาะอาหาร ภายในกระเพาะ
อาหาร มีการย*อยโปรตีนโดยกรดและเอนไซม7
ท่ีสร2างจากกระเพาะอาหาร  
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 
- ลำไส2เล็กมีเอนไซม7ท่ีสร2างจากผนังลำไส2เล็ก
เองและจากต ับ อ *อนท ี ่ช *วยย *อยโปรตีน 
คาร 7 โบไฮเดรต และไขม ัน โดย โปรตีน 
คาร7โบไฮเดรต และไขมันที่ผ*านการย*อยจน
เปFน สารอาหารขนาดเล็กพอที่จะดูดซึมได2 
รวมถึงน้ำ เกลือแร* และวิตามินจะถูกดูดซึมท่ี
ผนังลำไส2เล็กเข2าสู*กระแสเลือด เพื่อลำเลียงไป
ย ั งส *วนต *าง ๆ ของร * างกาย ซ ึ ่ ง โปรตีน 
คาร7โบไฮเดรต และไขมัน จะถูกนำไปใช2เปFน
แหล*งพลังงาน สำหรับใช2ในกิจกรรมต*าง ๆ 
ส*วนน้ำ เกลือแร* และวิตามิน จะช*วยให2
ร*างกายทำงานได2เปFนปกติ  
- ตับสร2างน้ำดีแล2วส*งมายังลำไส2เล็กช*วยให2
ไขมันแตกตัว  
- ลำไส2ใหญ*ทำหน2าที่ดูดน้ำและเกลือแร* เปFน
บริเวณที่มี อาหารที่ย*อยไม*ได2หรือย*อยไม*หมด
เปFนกากอาหาร ซึ่งจะถูก กำจัดออกทางทวาร
หนัก  

• อว ัยวะต *าง ๆ ในระบบย *อยอาหารมี
ความสำคัญ 

ม. 1 1. เปรียบเทียบรูปร*าง ลักษณะ และโครงสร2าง
ของเซลล7พืชและเซลล7สัตว7 รวมทั้งบรรยาย
หน2าที่ของผนังเซลล7 เยื่อหุ2มเซลล7 ไซโทพลาซึม 
นิวเคลียส แวคิวโอล ไมโทคอนเดรีย และคลอ
โรพลาสต7 
2. ใช2กล2องจุลทรรศน7ใช2แสงศึกษาเซลล7และ
โครงสร2างต*าง ๆ ภายในเซลล7 

• เซลล7เป Fนหน*วยพื ้นฐานของสิ ่งม ีช ี วิต 
ส่ิงมีชีวิต 

- บางชนิดมีเซลล7เพียงเซลล7เด ียว เช*น 
อะมีบา พารามีเซียม ยีสต7  

- บางชนิดมีหลายเซลล7 เช*น พืช สัตว7 

• โครงสร2างพื้นฐานที่พบทั้งในเซลล7พืชและ
เซลล7สัตว7 และสามารถสังเกตได2ด2วยกล2อง
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 
จุลทรรศน7ใช2แสง ได2แก* เย่ือหุ2มเซลล7 ไซโทพลา
ซึม และนิวเคลียส โครงสร2างที่พบในเซลล7พืช
แต*ไม*พบในเซลล7สัตว7 ได2แก* ผนังเซลล7และ
คลอโรพลาสต7 

• โครงสร2างต*าง ๆ ของเซลล7มีหน2าท่ีแตกต*าง
กัน 
- ผนังเซลล7 ทำหน2าที ่ให2ความแข็งแรงแก*
เซลล7 
- เยื ่อหุ 2มเซลล7 ทำหน2าที ่ห*อหุ 2มเซลล7และ
ควบคุมการลำเลียงสารเข2าและออกจากเซลล7 
- นิวเคลียส ทำหน2าที่ควบคุมการทำงานของ
เซลล7 
- ไซโทพลาซึม มีออร7แกเนลล7ที ่ทำหน2าท่ี
แตกต*างกัน 
- แวคิวโอล ทำหน2าท่ีเก็บน้ำและสารต*าง ๆ 
- ไมโทคอนเดรีย ทำหน2าท่ีเก่ียวกับการสลาย
สารอาหารเพ่ือให2ได2พลังงานแก*เซลล7 
- คลอโรพลาสต7 เปFนแหล*งท่ีเกิดการสังเคราะห7
ด2วยแสง 

3. อธิบายความสัมพันธ7ระหว*างรูปร*าง 
กับการทำหน2าท่ีของเซลล7 

• เซลล7ของสิ ่งมีชีวิตมีรูปร*าง ลักษณะ ท่ี
หลากหลาย และมีความเหมาะสมกับหน2าท่ี
ของเซลล7นั้น เช*น เซลล7ประสาทส*วนใหญ* มี
เส 2นใยประสาทเปFนแขนงยาว นำกระแส
ประสาทไปยังเซลล7อื ่น ๆ ที ่อยู *ไกลออกไป 
เซลล7ขนราก เปFนเซลล7ผิวของรากที ่มีผนัง
เซลล7และเย่ือหุ2มเซลล7ย่ืนยาวออกมา ลักษณะ
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 
คล2ายขนเส2นเล็ก ๆ เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวในการ
ดูดน้ำและธาตุอาหาร 

4. อธิบายการจัดระบบของสิ่งมีชีวิต โดยเร่ิม
จากเซลล7 เนื้อเยื่อ อวัยวะ ระบบอวัยวะ จน
เปFนส่ิงมีชีวิต 

• พืชและสัตว7เปFนสิ่งมีชีวิตหลายเซลล7มีการ
จัดระบบ โดยเริ ่มจากเซลล7ไปเปFนเนื ้อเย่ือ 
อวัยวะ ระบบอวัยวะ และสิ่งมีชีวิตตามลำดับ 
เซลล 7หลายเซลล 7มารวมก ันเป Fนเน ื ้อเ ย่ือ 
เน ื ้อเย ื ่อหลายชนิดมารวมกันและทำงาน
ร*วมกันเปFนอวัยวะ อวัยวะต*าง ๆ ทำงาน
ร*วมกันเปFนระบบอวัยวะ ระบบอวัยวะทุก
ระบบทำงานร*วมกันเปFนส่ิงมีชีวิต 

5. อธิบายกระบวนการแพร*และออสโมซิสจาก
หลักฐานเชิงประจักษ7 และยกตัวอย*างการแพร*
และออสโมซิสในชีวิตประจำวัน 

• เซลล7มีการนำสารเข2าสู *เซลล7 เพื ่อใช2ใน
กระบวนการต*าง ๆ ของเซลล7 และมีการขจัด
สารบางอย*างที่เซลล7ไม*ต2องการออกนอกเซลล7 
การนำสารเข2าและออกจากเซลล7มีหลายวิธี 
เช*น การแพร*เปFนการเคลื ่อนที ่ของสารจาก
บริเวณที่มีความเข2มข2นของสารสูงไปสู*บริเวณท่ี
มีความเข2มข2นของสารต่ำ ส*วนออสโมซิส เปFน
การแพร*ของน้ำ ผ*านเยื่อหุ2มเซลล7 จากด2านที่มี
ความเข2มข2นของสารละลายต่ำไปยังด2านที่มี
ความเข2มข2นของสารละลายสูงกว*า 

6. ระบุปeจจัยที่จำเปFนในการสังเคราะห7ด2วย
แสงและผลผลิตที่เกิดขึ ้นจากการสังเคราะห7
ด2วยแสง โดยใช2หลักฐานเชิงประจักษ7 

• กระบวนการสังเคราะห7ด2วยแสงของพืชท่ี
เกิดขึ ้นในคลอโรพลาสต7 จำเปFนต2องใช2แสง 
แกûสคาร7บอนได-ออกไซด7 คลอโรฟpลล7 และน้ำ 
ผลผลิตที่ได2จาก การสังเคราะห7ด2วยแสง ได2แก* 
น้ำตาลและแกûสออกซิเจน 

7. อธิบายความสำคัญของการสังเคราะห7ด2วย
แสงของพืชต*อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล2อม 

• การสังเคราะห7ด2วยแสง เปFนกระบวนการท่ี
สำคัญต*อสิ ่งมีชีวิต เพราะเปFนกระบวนการ
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 
8. ตระหนักในคุณค*าของพืชที่มีต*อสิ ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล2อม โดยการร*วมกันปลูกและดูแล
รักษาต2นไม2ในโรงเรียนและชุมชน 

เดียวที่สามารถนำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเปFน
พลังงานในรูปสารประกอบอินทรีย7และเก็บ
สะสมในรูปแบบต*าง ๆ ในโครงสร2างของพืช 
พืชจึงเปFนแหล*งอาหารและพลังงานที่สำคัญ
ของสิ ่งมีช ีว ิตอื ่น นอกจากนี ้กระบวนการ
สังเคราะห7ด2วยแสงยังเปFนกระบวนการหลักใน
การสร2างแกûสออกซิเจนให2ก ับบรรยากาศ
เพ่ือให2ส่ิงมีชีวิตอ่ืน ใช2ในกระบวนการหายใจ 

9. บรรยายลักษณะและหน2าที ่ของไซเล็ม
และโฟลเอ็ม 
10. เข ียนแผนภาพที ่บรรยายทิศทางการ
ลำเลียงสารในไซเล็มและโฟลเอ็มของพืช 

• พืชมีไซเล็มและโฟลเอ็ม ซึ่งเปFนเนื้อเยื่อมี
ลักษณะคล2ายท*อ เรียงตัวกันเปFนกลุ*มเฉพาะท่ี
โดยไซเล็มทำหน2าที่ลำเลียงน้ำและธาตุอาหาร
มีทิศทางลำเลียงจากรากไปสู*ลำต2น ใบ และ
ส*วนต*าง ๆ ของพืช เพื่อใช2ในการสังเคราะห7
ด2วยแสงรวมถึงกระบวนการอื่น ๆ ส*วนโฟล
เอ็มทำหน2าที ่ลำเลียงอาหารที ่ได 2จากการ
สังเคราะห7ด 2วยแสงมีท ิศทางลำเล ียงจาก
บริเวณที่มีการสังเคราะห7ด2วยแสงไปสู*ส*วนต*าง 
ๆ ของพืช 

11. อธิบายการสืบพันธุ7แบบอาศัยเพศ และ 
ไม*อาศัยเพศของพืชดอก 

• พืชดอกทุกชนิดสามารถสืบพันธุ7แบบอาศัย
เพศได2 และบางชนิดสามารถสืบพันธุ7แบบไม*
อาศัยเพศได2 

12. อธิบายลักษณะโครงสร2างของดอกที่มีส*วน
ทำให2เกิดการถ*ายเรณู รวมทั ้งบรรยายการ
ปฏิสนธิของพืชดอก การเกิดผลและเมล็ด การ
กระจายเมล็ด และการงอกของเมล็ด 

• การสืบพันธุ7แบบอาศัยเพศเปFนการสืบพันธุ7
ที ่มีการผสมกันของสเปpร7มกับเซลล7ไข* การ
สืบพันธุ7แบบอาศัยเพศของพืชดอกเกิดขึ้นท่ี
ดอก โดยภายในอับเรณูของส*วนเกสรเพศผู2มี
เรณู ซ่ึงทำหน2าท่ีสร2างสเปpร7ม ภายในออวุลของ
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 
13. ตระหนักถึงความสำคัญของสัตว7ที่ช*วยใน
การถ*ายเรณูของพืชดอก โดยการไม*ทำลาย
ชีวิตของสัตว7ท่ีช*วยในการถ*ายเรณู 

ส*วนเกสรเพศเมียมีถุงเอ็มบริโอ ทำหน2าที่สร2าง
เซลล7ไข* 

• การสืบพันธุ 7แบบไม*อาศัยเพศ เปFนการ
สืบพันธุ7ที่พืชต2นใหม*ไม*ได2เกิดจากการปฏิสนธิ
ระหว*างสเปpร7ม กับเซลล7ไข* แต*เกิดจากส*วน
ต*าง ๆ ของพืช เช*น ราก ลำต2น ใบ มีการ
เจริญเติบโตและพัฒนาข้ึนมาเปFนต2นใหม*ได2 

• การถ*ายเรณู คือ การเคลื่อนย2ายของเรณู
จากอ ับเรณ ู ไปย ั งยอดเกสรเพศเม ีย ซ่ึง
เกี่ยวข2องกับลักษณะและโครงสร2างของดอก 
เช*น สีของกลีบดอก ตำแหน*งของเกสรเพศผู2
และเกสรเพศเมีย โดยมีสิ ่งที่ช*วยในการถ*าย
เรณู เช*น แมลง ลม 

• การถ*ายเรณูจะนำไปสู*การปฏิสนธิ ซึ่งจะ
เกิดขึ ้นที่ถุงเอ็มบริโอภายในออวุล หลังการ
ปฏิสนธิจะได2ไซโกต และเอนโดสเปpร7ม ไซโก
ตจะพัฒนาต*อไปเปFนเอ็มบริโอ ออวุลพัฒนาไป
เปFนเมล็ด และรังไข*พัฒนาไปเปFนผล 

• ผลและเมล็ดมีการกระจายออกจากต2นเดิม 
โดยว ิ ธ ี ก ารต * า ง  ๆ  เม ื ่ อ เมล ็ ด ไปตกใน
สภาพแวดล2อมที่เหมาะสมจะเกิดการงอกของ
เมล็ด โดยเอ็มบริโอภายในเมล็ดจะเจริญ
ออกมา โดยระยะแรก จะอาศัยอาหารที่สะสม
ภายในเมล็ด จนกระทั ่งใบแท2พ ัฒนา จน
สามารถสังเคราะห7ด2วยแสงได2เต็มที่ และสร2าง
อาหารได2เองตามปกติ 
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 
14. อธิบายความสำคัญของธาตุอาหาร บาง
ชนิดท ี ่ม ีผลต *อการเจร ิญเต ิบโต และการ
ดำรงชีวิตของพืช 
15. เลือกใช2ปุ†ยที่มีธาตุอาหารเหมาะสมกับพืช
ในสถานการณ7ท่ีกำหนด 

• พืชต2องการธาตุอาหารที่จำเปFนหลายชนิด
ในการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิต 

• พืชต2องการธาตุอาหารบางชนิดในปริมาณ
มาก ได2แก* ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม 
แคลเซียม แมกนีเซียม และกำมะถัน ซึ่งในดิน
อาจมีไม*เพียงพอ สำหรับการเจริญเติบโตของ
พืช จึงต2องมีการให2ธาตุอาหารในรูปของปุ†ยกับ
พืชอย*างเหมาะสม 

16. เลือกวิธีการขยายพันธุ7พืชให2เหมาะสมกับ
ความต2องการของมนุษย7 โดยใช2ความรู2เกี่ยวกับ
การสืบพันธุ7ของพืช 
17. อธิบายความสำคัญของเทคโนโลยี การ
เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืชในการใช2ประโยชน7ด2าน
ต*าง ๆ 
18. ตระหนักถึงประโยชน7ของการขยายพันธุ7
พืช โดยการนำความรู2ไปใช2ในชีวิตประจำวัน 

• มนุษย7สามารถนำความรู2เรื่องการสืบพันธุ7
แบบอาศัยเพศและไม*อาศัยเพศ มาใช2ในการ
ขยายพันธุ7เพื่อเพิ่มจำนวนพืช เช*น การใช2เมล็ด
ท ี ่ ได 2จากการส ืบพันธ ุ 7 แบบอาศ ัยเพศมา
เพาะเลี้ยง วิธีการนี้จะได2พืชในปริมาณมาก แต*
อาจมีลักษณะที่แตกต*างไปจากพ*อแม* ส*วนการ
ตอนกิ่ง การปeกชำการต*อกิ่ง การติดตา การ
ทาบกิ ่ง การเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื ่อ เปFนการนำ
ความรู2เรื่องการสืบพันธุ7แบบไม*อาศัยเพศของ
พืชมาใช2ในการขยายพันธุ 7เพื ่อให2ได2พืชที ่มี
ลักษณะเหมือนต2นเดิม ซึ่งการขยายพันธุ7แต*ละ
วิธ ี ม ีข ั ้นตอนแตกต*างกัน จึงควรเลือกให2
เหมาะสมกับความต2องการของมนุษย7 โดยต2อง
คำนึงถึงชนิดของพืชและลักษณะการสืบพันธุ7
ของพืช 

• เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เปFน
การนำความรู2เกี ่ยวกับปeจจัยที่จำเปFนต*อการ
เจริญเติบโตของพืชมาใช2ในการเพิ่มจำนวนพืช 
และทำให2พืชสามารถเจริญเติบโตได2ในหลอด
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 
ทดลอง ซึ่งจะได2พืชจำนวนมากในระยะเวลา
สั้น และสามารถนำเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อมาประยุกต7เพื่อการอนุรักษ7พันธุกรรม
พืช ปรับปรุงพันธุ 7พ ืชที ่ม ีความสำคัญทาง
เศรษฐกิจ การผลิตยาและสารสำคัญในพืช 
และอ่ืน ๆ 

ม. 2 1. ระบุอวัยวะและบรรยายหน2าที่ของอวัยวะท่ี
เก่ียวข2องในระบบหายใจ 
2. อธิบายกลไกการหายใจเข2าและออก โดยใช2 
แบบจำลอง รวมท ั ้ งอธ ิบายกระบวนการ
แลกเปล่ียนแกûส 
3. ตระหนักถึงความสำคัญของระบบหายใจ
โดยการบอกแนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะ
ในระบบหายใจให2ทำงานเปFนปกติ 

• ระบบหายใจมีอวัยวะต*าง ๆ ที่เกี ่ยวข2อง 
ได2แก* จมูก ท*อลม ปอด กะบังลม และกระดูก
ซ่ีโครง 

• มนุษย7หายใจเข2า เพื่อนำแกûสออกซิเจนเข2า
สู*ร*างกายเพื่อนำไปใช2ในเซลล7 และหายใจออก
เพื ่อกำจัดแกûสคาร7บอนไดออกไซด7ออกจาก
ร*างกาย  

• อากาศเคลื่อนที่เข2าและออกจากปอดได2 
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงปริมาตรและความ
ดันของอากาศภายในช*องอกซ่ึงเก่ียวข2องกับ 

• การทำงานของกะบังลม และกระดูกซ่ีโครง 

• การแลกเปลี ่ยนแกûสออกซิเจนกับแกûส
คาร7บอนไดออกไซด7ในร*างกาย เกิดขึ้นบริเวณ
ถุงลมในปอดกับหลอดเลือดฝอยที่ถุงลม และ
ระหว*างหลอดเลือดฝอยกับเน้ือเย่ือ 

• การสูบบุหร่ี การสูดอากาศท่ีมีสารปนเป°¢อน 
และการเปFนโรคเกี่ยวกับระบบหายใจบางโรค
อาจทำให2เกิดโรคถุงลมโปrงพอง ซึ ่งมีผลให2
ความจุอากาศของปอดลดลง ดังนั้นจึงควรดูแล
รักษาระบบหายใจ ให2ทำหน2าท่ีเปFนปกติ 
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 
4. ระบุอวัยวะและบรรยายหน2าท่ีของอวัยวะใน
ระบบขับถ*ายในการกำจัดของเสียทางไต 
5. ตระหนักถึงความสำคัญของระบบขับถ*าย 
ในการกำจัดของเส ียทางไต โดยการบอก
แนวทางในการปฏิบัติตนที่ช*วยให2ระบบขับถ*าย
ทำหน2าท่ีได2อย*างปกติ 

• ระบบขับถ*ายมีอวัยวะที่เกี่ยวข2อง คือ ไต 
ท*อไต กระเพาะปeสสาวะ และท*อปeสสาวะ โดย
ม ี ไตทำหน 2าท ี ่กำจ ัดของเส ีย เช *น ย ู เ รีย 
แอมโมเนียกรดยูริก รวมทั้งสารที่ร*างกายไม*
ต2องการออกจากเลือด และควบคุมสารที่มีมาก
หรือน2อยเกินไป เช*น น้ำ โดยขับออกมาในรูป
ของปeสสาวะ  

• การเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม 
เช*นรับประทานอาหารที่ไม*มีรสเค็มจัด การด่ืม
น้ำสะอาดให2เพียงพอ เปFนแนวทางหนึ่งที่ช*วย
ให2ระบบขับถ*ายทำหน2าท่ีได2อย*างปกติ 

6. บรรยายโครงสร2างและหน2าที ่ของหัวใจ
หลอดเลือด และเลือด 
7. อธิบายการทำงานของระบบหมุนเวียนเลือด 
โดยใช2แบบจำลอง 

• ระบบหมุนเวียนเลือดประกอบด2วย หัวใจ 
หลอดเลือด และเลือด 

• หัวใจของมนุษย7แบ*งเปFน 4 ห2อง ได2แก* 
หัวใจห2องบน 2 ห2อง และห2องล*าง 2 ห2อง 
ระหว*างหัวใจห2องบนและหัวใจห2องล*างมีล้ิน
หัวใจก้ัน 

• หลอดเลือด แบ*งเปFน หลอดเลือดอาร7เตอรี 
หลอดเลือดเวน หลอดเลือดฝอย ซ่ึงมีโครงสร2าง
ต*างกัน 

• เลือด ประกอบด2วย เซลล7เม็ดเลือด เพลต
เลต และพลาสมา 

• การบีบและคลายตัวของหัวใจทำให2เลือด
หมุนเวียนและลำเลียงสารอาหาร แกûส ของ
เสีย และสารอื่น ๆ ไปยังอวัยวะและเซลล7ต*าง 
ๆ ท่ัวร*างกาย 
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 

• เลือดที่มีปริมาณแกûสออกซิเจนสูงจะออก
จากห ัวใจไปย ังเซลล 7ต *าง ๆ ท ั ่ วร *างกาย 
ขณะเดียวกัน 

• แกûสคาร7บอนไดออกไซด7จากเซลล7จะแพร*
เข2าสู*เลือดและลำเลียงกลับเข2าสู*หัวใจและถูก
ส*งไปแลกเปล่ียนแกûสท่ีปอด 

8. ออกแบบการทดลองและทดลอง ในการ
เปรียบเทียบอัตราการเต2นของหัวใจ ขณะปกติ 
และหลังทำกิจกรรม 
9. ตระหนักถึงความสำคัญของระบบหมุนเวียน
เลือด โดยการบอกแนวทางในการดูแลรักษา
อวัยวะในระบบหมุนเวียนเลือดให2ทำงานเปFน
ปกติ 

• ชีพจรบอกถึงจังหวะการเต2นของหัวใจซ่ึง
อ ัตราการเต 2นของห ัวใจในขณะปกติและ
หลังจากทำกิจกรรมต*าง ๆ จะแตกต*างกันส*วน
ความดันเลือด ระบบหมุนเวียนเลือดเกิดจาก
การทำงานของหัวใจและหลอดเลือด 

• อัตราการเต2นของหัวใจมีความแตกต*างกัน
ในแต*ละบุคคล คนที่เปFนโรคหัวใจและหลอด
เลือดจะส*งผลทำให2หัวใจสูบฉีดเลือดไม*เปFน
ปกติ 

• การออกกำลังกาย การเลือกรับประทาน
อาหาร การพักผ *อน และการร ักษาภาวะ
อารมณ7ให2เปFนปกติ จึงเปFนทางเลือกหนึ่งใน
การดูแลรักษาระบบหมุนเวียนเลือดให2เปFน
ปกติ 

10. ระบุอวัยวะและบรรยายหน2าที่ของอวัยวะ
ในระบบประสาทส*วนกลางในการควบคุมการ
ทำงานต*าง ๆ ของร*างกาย 
11. ตระหนักถึงความสำคัญของระบบประสาท
โดยการบอกแนวทางในการดูแลรักษา รวมถึง
การปaองกันการกระทบกระเทือนและอันตราย
ต*อสมองและไขสันหลัง 

• ระบบประสาทส*วนกลาง ประกอบด2วย
สมองและไขสันหลัง จะทำหน2าที ่ร *วมกับ
เส2นประสาท ซึ่งเปFนระบบประสาทรอบนอก 
ในการควบคุมการทำงานของอวัยวะต*าง ๆ 
รวมถึงการแสดงพฤติกรรม เพื่อการตอบสนอง
ต*อสิ ่งเร 2า เมื ่อมีสิ ่งเร 2ามากระตุ 2นหน*วยรับ
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 
ความรู 2สึก จะเกิดกระแสประสาทส*งไปตาม
เซลล 7ประสาทร ับความร ู 2ส ึก ไปย ังระบบ
ประสาทส*วนกลาง แล2วส*งกระแสประสาทมา
ตามเซลล 7ประสาทส ั ่ งการ ไปย ั งหน * วย
ปฏิบัติงาน เช*น กล2ามเน้ือ 

• ระบบประสาทเปFนระบบที่มีความซับซ2อน
และมีความสัมพันธ7กับทุกระบบในร*างกาย 
ด ังน ั ้นจ ึงควรป aองก ันการเก ิดอ ุบ ั ติเหต ุ ท่ี
กระทบกระเทือนต*อสมอง หลีกเล่ียงการใช2สาร
เสพติด หลีกเลี่ยงภาวะเครียด และรับประทาน
อาหารที ่ม ีประโยชน7เพื ่อดูแลรักษาระบบ
ประสาทให2ทำงานเปFนปกติ 

12. ระบุอวัยวะและบรรยายหน2าที่ของอวัยวะ
ในระบบสืบพันธุ7ของเพศชายและเพศหญิงโดย
ใช2แบบจำลอง 
13. อธิบายผลของฮอร7โมนเพศชายและเพศ
หญิงที ่ควบคุมการเปลี ่ยนแปลงของร*างกาย 
เม่ือเข2าสู*วัยหนุ*มสาว 
14. ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของร*างกาย
เมื ่อเข 2าส ู *ว ัยหนุ *มสาว โดยการดูแลรักษา
ร*างกายและจิตใจของตนเองในช*วงที ่มีการ
เปล่ียนแปลง 

• มนุษย7ม ีระบบสืบพันธุ 7ท ี ่ประกอบด2วย
อวัยวะต*าง ๆ ที่ทำหน2าที่เฉพาะ โดยรังไข*ใน
เพศหญิงจะทำหน2าที่ผลิตเซลล7ไข* ส*วนอัณฑะ
ในเพศชายจะทำหน2าท่ีสร2างเซลล7อสุจิ 

• ฮอร 7 โมน เพศทำหน 2 าท ี ่ ค วบค ุ มการ
แสดงออกของลักษณะทางเพศที่แตกต*างกัน 
เมื่อเข2าสู*วัยหนุ*มสาว จะมีการสร2างเซลล7ไข*
และเซลล7อสุจิ การตกไข* การมีรอบเดือน และ
ถ2ามีการปฏิสนธิของเซลล7ไข*และเซลล7อสุจิจะ
ทำให2เกิดการต้ังครรภ7 

15. อธิบายการตกไข* การมีประจำเดือน การ
ปฏิสนธิ และการพัฒนาของไซโกต จนคลอด
เปFนทารก 
16. เลือกวิธ ีการคุมกำเนิดที ่ เหมาะสมกับ
สถานการณ7ท่ีกำหนด 

• การมีประจำเดือน มีความสัมพันธ7กับการ
ตกไข* โดยเปFนผลจากการเปลี ่ยนแปลงของ
ระดับฮอร7โมนเพศหญิง เมื่อเพศหญิงมีการตก
ไข*และเซลล7ไข*ได2รับการปฏิสนธิกับเซลล7อสุจิ
จะทำให2ได2ไซโกต ไซโกตจะเจริญเปFนเอ็มบริโอ
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 
17. ตระหนักถึงผลกระทบของการต้ังครรภ7 
ก *อนว ัยอ ันควร โดยการประพฤต ิตนให2
เหมาะสม 

และฟVตัส จนกระทั่งคลอดเปFนทารก แต*ถ2าไม*
มีการปฏิสนธิ เซลล7ไข*จะสลายตัว ผนังด2านใน
มดลูกรวมทั้งหลอดเลือดจะสลายตัวและหลุด
ลอกออก เรียกว*าประจำเดือน 

• การคุมกำเนิดเปFนวิธีปaองกันไม*ให2เกิดการ
ตั้งครรภ7 โดยปaองกันไม*ให2เกิดการปฏิสนธิหรือ
ไม*ให2มีการฝeงตัวของเอ็มบริโอ ซึ่งมีหลายวิธี 
เช*น การใช2ถุงยางอนามัย การกินยาคุมกำเนิด 

ม. 3 - - 
 
สาระท่ี 1 วิทยาศาสตร6ชีวภาพ  

 มาตรฐาน ว 1.3 เข2าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ*ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
สารพันธุกรรม การเปล่ียนแปลงทางพันธุกรรมท่ีมีผลต*อส่ิงมีชีวิต ความหลากหลาย ทางชีวภาพและวิวัฒนาการ
ของส่ิงมีชีวิต รวมท้ังนำความรู2ไปใช2ประโยชน7 

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 
ป. 1 - - 
ป. 2 1. เปรียบเทียบลักษณะของ สิ ่งมีชีว ิตและ

ส่ิงไม*มีชีวิต จาก ข2อมูลท่ีรวบรวมได2 
• สิ่งที่อยู*รอบตัวเรามีทั้งที่เปFนสิ่งมีชีวิตและ
สิ ่งไม*มีชีวิต สิ ่งมีชีวิตต2องการอาหาร มีการ
หายใจเจร ิญเต ิบโต ข ับถ *าย เคล ื ่อนไหว 
ตอบสนองต*อสิ ่งเร2าและสืบพันธุ 7ได2ลูกที ่มี
ลักษณะ คล2ายคลึงกับพ*อแม* ส*วนสิ่งไม*มีชีวิต
จะไม*มีลักษณะดังกล*าว 

ป. 3 - - 
ป. 4 1. จำแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช2ความ เหมือน และ

ความแตกต*างของ ล ักษณะของส ิ ่งม ีช ี วิต
ออกเปFน กลุ*มพืช กลุ*มสัตว7 และกลุ*มที่ ไม*ใช*
พืชและสัตว7 

• สิ่งมีชีวิตมีหลายชนิด สามารถจัดกลุ*มได2 
โดยใช2ความ เหมือนและความแตกต*างของ
ลักษณะต*าง ๆเช*น กลุ*มพืช สร2างอาหารเองได2 
และเคลื ่อนที ่ด2วยตนเองไม*ได2 กลุ *มสัตว7กิน 
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 
2. จำแนกพืชออกเปFนพืชดอก และพืชไม*มีดอก
โดยใช2การมีดอก เปFนเกณฑ7 โดยใช2ข2อมูลท่ี 
รวบรวมได2  
3. จำแนกสัตว7ออกเปFนสัตว7มี กระดูกสันหลัง
และสัตว7ไม*มี กระดูกสันหลัง โดยใช2การมี
กระดูก สันหลังเปFนเกณฑ7 โดยใช2ข 2อมูลท่ี 
รวบรวมได2  
4. บรรยายลักษณะเฉพาะที่ สังเกตได2ของสัตว7
มีกระดูกสัน หลังในกลุ*มปลา กลุ*มสัตว7สะเทิน 
น้ำสะเทินบก กลุ*ม สัตว7เลื ้อยคลาน กลุ*มนก 
และกล ุ * มส ัตว 7 เล ี ้ ยงล ูกด 2 วยน ้ ำนม และ 
ยกตัวอย*างส่ิงมีชีวิตในแต*ละกลุ*ม 

สิ่งมีชีวิตอื่นเปFนอาหารและเคลื่อนที่ได2 กลุ*มท่ี
ไม*ใช*พืชและ สัตว7 เช*น เห็ด รา จุลินทรีย7  

• การจำแนกพืช สามารถใช2การมีดอกเปFน
เกณฑ7 ในการจำแนก ได2เปFนพืชดอกและพืชไม*
มีดอก - การจำแนกสัตว7 สามารถใช2การมี
กระดูกสันหลัง เปFนเกณฑ7ในการจำแนก ได2
เปFนสัตว7มีกระดูกสันหลัง และสัตว7ไม*มีกระดูก
สันหลัง  

• สัตว7มีกระดูกสันหลังมีหลายกลุ *ม ได2แก* 
กลุ*มปลา กลุ*มสัตว7สะเทินน้ำสะเทินบก กลุ*ม
สัตว7เลื้อยคลาน กลุ*มนก และกลุ*มสัตว7เลี้ยงลูก
ด2วยน้ำนม ซึ่งแต*ละกลุ*ม จะมีลักษณะเฉพาะท่ี
สังเกตได2 

ป. 5 1. อธิบายลักษณะทางพันธุกรรม ที ่ม ีการ
ถ*ายทอดจากพ*อแม*สู *ลูก ของพืช สัตว7 และ
มนุษย7 
2. แสดงความอยากรู2อยากเห็น โดยการถาม
คำถามเกี่ยวกับ ลักษณะที่คล2ายคลึงกันของ 
ตนเองกับพ*อแม* 

• สิ่งมีชีวิตทั ้งพืช สัตว7 และมนุษย7 เมื ่อโต
เต็มที่จะมีการ สืบพันธุ 7เพื ่อเพิ ่มจำนวนและ
ดำรงพันธ ุ 7  โดยลูกที ่ เก ิดมาจะ ได 2ร ับการ
ถ*ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากพ*อแม*ทำ
ให2มี ลักษณะทางพันธุกรรมที่เฉพาะแตกต*าง
จากส่ิงมีชีวิตชนิดอ่ืน  

• พืชมีการถ*ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
เช*นลักษณะของ ใบ สีดอก  

• สัตว7มีการถ*ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
เช*นสีขน ลักษณะของขน ลักษณะของหู  

• มน ุ ษย 7 ม ี ก า รถ * า ยทอดล ั กษณะทาง
พันธุกรรม เช*นเชิงผมที ่ หน2าผาก  ลักย้ิม  
ลักษณะหนังตา  การห*อล้ินลักษณะของต่ิงหู 
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 
ป. 6 - - 
ม. 1 - - 
ม. 2 - - 
ม. 3 1. อธิบายความสัมพันธ7ระหว*าง ยีน ดีเอ็นเอ 

และโครโมโซม โดยใช2แบบจำลอง 
• ลักษณะทางพันธุกรรมของส่ิงมีชีวิต
สามารถถ*ายทอดจากรุ*นหน่ึงไปยังอีกรุ*นหน่ึง
ได2 โดยมียีนเปFนหน*วยควบคุมลักษณะทาง
พันธุกรรม 

• โครโมโซมประกอบด2วย ดีเอ็นเอ และ
โปรตีน ขดอยู*ในนิวเคลียส ยีน ดีเอ็นเอ และ
โครโมโซมมีความสัมพันธ7กัน โดยบางส*วนของ
ดีเอ็นเอทำหน2าท่ีเปFนยีนท่ีกำหนดลักษณะของ
ส่ิงมีชีวิต 

• สิ่งมีชีวิตที่มีโครโมโซม 2 ชุด โครโมโซมท่ี
เปFนคู*กันมีการเรียงลำดับของยีนบนโครโมโซม
เหมือนกัน เรียกว*า ฮอมอโลกัสโครโมโซม ยีน
หนึ่งที ่อยู *บนคู *ฮอมอโลกัสโครโมโซม อาจมี
รูปแบบแตกต*างกัน เรียกแต*ละรูปแบบของยีน
ที่ต*างกันนี้ว*าแอลลีล ซึ่งการเข2าคู*กันของแอลลี
ลต*าง ๆ อาจส*งผลทำให2สิ่งมีชีวิตมีลักษณะท่ี
แตกต*างกันได2 

• สิ่งมีชีวิตแต*ละชนิดมีจำนวนโครโมโซมคงท่ี 
มนุษย7มีจำนวนโครโมโซม 23 คู* เปFนออโตโซม 
22 คู * และโครโมโซมเพศ 1 คู * เพศหญิงมี
โครโมโซมเพศเปFน XX เพศชายมีโครโมโซม
เพศเปFน XY 
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 
2. อธิบายการถ*ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
จากการผสมโดยพิจารณาลักษณะเดียวที่แอลลี
ลเด*นข*มแอลลีลด2อยอย*างสมบูรณ7 
3. อธิบายการเกิดจีโนไทป•และฟVโนไทป•ของลูก 
และคำนวณอัตราส*วนการเกิดจีโนไทป•และฟVโน
ไทป•ของรุ*นลูก 

• เมนเดลได2ศึกษาการถ*ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมของต2นถั ่วชนิดหนึ ่ง และนำมาสู*
หลักการพื้นฐานของการถ*ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมของส่ิงมีชีวิต 

• สิ่งมีชีวิตที่มีโครโมโซมเปFน 2 ชุด ยีนแต*ละ
ตำแหน*งบนฮอมอโลกัสโครโมโซมมี 2 แอลลีล 
โดยแอลลีลหนึ่งมาจากพ*อ และอีกแอลลีลมา
จากแม* ซึ่งอาจมีรูปแบบเดียวกัน หรือแตกต*าง
กัน แอลลีลที่แตกต*างกันนี้ แอลลีลหนึ่งอาจมี
การแสดงออกข*มอีกแอลลีลหนึ่งได2 เรียกแอล
ลีลนั้นว*า เปFนแอลลีลเด*น ส*วนแอลลีลที่ถูกข*ม
อย*างสมบูรณ7เรียกว*าเปFนแอลลีลด2อย 

• เมื่อมีการสร2างเซลล7สืบพันธุ7 แอลลีลที่เปFน
คู *กัน ในแต*ละฮอมอโลกัสโครโมโซมจะแยก
จากกันไปสู*เซลล7สืบพันธุ7แต*ละเซลล7 โดยแต*ละ
เซลล7สืบพันธุ7จะได2รับเพียง 1 แอลลีล และจะ
มาเข2าคู*กับแอลลีลที่ตำแหน*งเดียวกันของอีก
เซลล7สืบพันธุ7หนึ่งเมื่อเกิดการปฏิสนธิ จนเกิด
เปFนจีโนไทป•และแสดงฟVโนไทป•ในรุ*นลูก 

4. อธิบายความแตกต*างของการแบ*งเซลล7แบบ 
ไมโทซิสและไมโอซิส 

• กระบวนการแบ*งเซลล7ของสิ ่งมีชีวิตมี 2 
แบบ คือ ไมโทซิส และไมโอซิส 

• ไมโทซิส เปFนการแบ*งเซลล7เพื่อเพิ่มจำนวน
เซลล7ร*างกาย ผลจากการแบ*งจะได2เซลล7ใหม* 2 
เซลล7 ท ี ่ม ีล ักษณะและจำนวนโครโมโซม
เหมือนเซลล7ต้ังต2น 
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 

• ไมโอซิส เปFนการแบ*งเซลล7เพื่อสร2างเซลล7
สืบพันธุ 7 ผลจากการแบ*งจะได2เซลล7ใหม* 4 
เซลล7 ที่มีจำนวนโครโมโซมเปFนครึ่งหนึ่งของ
เซลล7ตั ้งต2นเมื ่อเกิดการปฏิสนธิของเซลล7
สืบพันธุ7 ลูกจะได2รับการถ*ายทอดโครโมโซมชุด
หนึ่งจากพ*อและอีกชุดหนึ่งจากแม* จึงเปFนผล
ให2รุ*นลูกมีจำนวนโครโมโซมเท*ากับรุ*นพ*อแม*
และจะคงท่ีในทุก ๆ รุ*น 

5. บอกได2ว *าการเปลี ่ยนแปลงของยีนหรือ
โครโมโซมอาจทำให2เกิดโรคทางพันธุกรรม 
พร2อมท้ังยกตัวอย*างโรคทางพันธุกรรม 
6. ตระหนักถึงประโยชน7ของความรู2เรื ่องโรค
ทางพันธุกรรม โดยรู2ว*าก*อนแต*งงานควรปรึกษา
แพทย7 เพื่อตรวจและวินิจฉัยภาวะเสี่ยงของลูก
ท่ีอาจเกิดโรคทางพันธุกรรม 

• การเปลี ่ยนแปลงของยีนหรือโครโมโซม 
ส*งผลให2เกิดการเปลี ่ยนแปลงลักษณะทาง
พันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต เช*น โรคธาลัสซีเมีย
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของยีน กลุ*มอาการ
ดาวน 7 เก ิดจากการเปล ี ่ ยนแปลงจำนวน
โครโมโซม 

• โรคทางพันธุกรรมสามารถถ*ายทอดจากพ*อ
แม*ไปสู*ลูกได2 ดังนั้นก*อนแต*งงานและมีบุตรจึง
ควรปaองกันโดยการตรวจและวินิจฉัยภาวะ
เส่ียงจากการถ*ายทอดโรคทางพันธุกรรม 

7. อธิบายการใช2ประโยชน7จากส่ิงมีชีวิตดัดแปร 
พันธุกรรม และผลกระทบที่อาจมีต*อมนุษย7 
และส่ิงแวดล2อม โดยใช2ข2อมูลท่ีรวบรวมได2 
8. ตระหนักถึงประโยชน7และผลกระทบของ
สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมที่อาจมีต*อมนุษย7
และสิ่งแวดล2อม โดยการเผยแพร*ความรู2ที ่ได2
จากการโต2แย2งทางวิทยาศาสตร7 ซึ ่งมีข2อมูล
สนับสนุน 

• มนุษย7เปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
ตามธรรมชาติ เพื่อให2ได2สิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะ
ตามต2องการ เรียกสิ่งมีชีวิตนี้ว*า สิ่งมีชีวิตดัด
แปรพันธุกรรม 

• ในปeจจุบันมนุษย7มีการใช2ประโยชน7จาก
สิ ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมเปFนจำนวนมาก 
เช*น การผลิตอาหาร การผลิตยารักษาโรค 
การเกษตร อย*างไรก็ดี สังคมยังมีความกังวล
เกี ่ยวกับผลกระทบของ สิ ่งม ีช ีว ิตดัดแปร
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 
พันธุกรรมที่มีต*อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล2อม ซ่ึง
ยังทำการติดตามศึกษาผลกระทบดังกล*าว 

9. เปรียบเทียบความหลากหลายทางชีวภาพ 
ในระดับชนิดส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศต*าง ๆ 
10. อธิบายความสำคัญของความหลากหลาย
ทางชีวภาพที่มีต*อการรักษาสมดุลของระบบ
นิเวศ และต*อมนุษย7 
11 .  แสดงความตระหน ักในค ุณค * าและ
ความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ 
โดยม ี ส * วนร * วม ในการด ู แลร ั กษาความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

• ความหลากหลายทางชีวภาพ มี 3 ระดับ 
ได2แก* ความหลากหลายของระบบนิเวศ ความ
หลากหลายของชนิดสิ ่งม ีช ีว ิต และความ
หลากหลายทางพันธุกรรม ความหลากหลาย
ทางชีวภาพนี้มีความสำคัญต*อการรักษาสมดุล
ของระบบน ิ เ วศ  ระบบน ิ เ วศท ี ่ ม ี ความ
หลากหลายทางชีวภาพสูง จะรักษาสมดุลได2
ดีกว*าระบบนิเวศที ่มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพต่ำกว*า นอกจากน้ี ความหลากหลาย
ทางชีวภาพยังมีความสำคัญ ต*อมนุษย7ในด2าน
ต*าง ๆ เช*น ใช2เปFนอาหาร ยารักษาโรค วัตถุดิบ
ในอุตสาหกรรมต*าง ๆ ดังน้ัน จึงเปFนหน2าท่ีของ
ทุกคนในการดูแลรักษา ความหลากหลายทาง
ชีวภาพให2คงอยู* 

 
 
สาระท่ี 2 วิทยาศาสตร6กายภาพ  
มาตรฐาน ว 2.1    เข2าใจสมบัติของสสาร  องค7ประกอบของสสาร  ความสัมพันธ7ระหว*างสมบัติ ของสสารกับ 

โครงสร2างและแรงยึดเหนี่ยวระหว*างอนุภาค หลักและธรรมชาติ ของการเปลี่ยนแปลง
สถานะของสสาร  การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 
ป. 1 1. อธิบายสมบัติที่สังเกตได2ของวัสดุที่ใช2ทำ

วัตถุซึ่งทำจากวัสดุชนิด เดียวหรือหลายชนิด
ประกอบกัน โดยใช2หลักฐานเชิงประจักษ7 

• วัสดุที ่ใช2ทำวัตถุที ่เปFนของเล*น ของใช2 มี
หลายชนิด เช*น ผ2า แก2ว พลาสติก ยาง ไม2 อิฐ 
หิน กระดาษโลหะ วัสดุ แต*ละชนิดมีสมบัติท่ี
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 
2. ระบุชนิดของวัสดุและจัดกลุ*ม วัสดุตาม
สมบัติท่ีสังเกตได2 

สังเกตได2ต*าง ๆเช*น สี นุ*ม แข็ง ขรุขระ เรียบ ใส 
ขุ*น ยืดหดได2บิดงอได2  

• สมบัติที ่สังเกตได2ของวัสดุแต*ละชนิดอาจ
เหมือนกัน ซึ่งสามารถนำมาใช2เปFนเกณฑ7ในการ
จัดกลุ*มวัสดุได2  

• วัสดุบางอย*างสามารถนำมาประกอบกัน 
เพื่อ ทำเปFนวัตถุต*าง ๆ เช*น ผ2าและกระดุม ใช2
ทำเส้ือไม2และ โลหะ ใช2ทำกระทะ 

ป. 2 1. เปรียบเทียบสมบัติการดูดซับ น้ำของวัสดุ
โดยใช2หลักฐานเชิง ประจักษ7 และระบุการนำ
สมบัติ การดูดซับน้ำของวัสดุไป ประยุกต7ใช2
ในการทำวัตถุใน ชีวิตประจำวัน  
2. อธิบายสมบัติที ่สังเกตได2ของ วัสดุที ่เกิด
จากการนำวัสดุมาผสม กันโดยใช2หลักฐานเชิง
ประจักษ7  
3. เปรียบเทียบสมบัติที ่สังเกตได2 ของวัสดุ 
เพื ่อนำมาทำเปFนวัตถุใน การใช2งานตาม
วัตถุประสงค7 และอธิบายการนำวัสดุท่ีใช2 แล2ว
กลับมาใช2ใหม*โดยใช2 หลักฐานเชิงประจักษ7  
4. ตระหนักถึงประโยชน7ของการ นำวัสดุที่ใช2
แล2วกลับมาใช2ใหม*โดยการนำวัสดุที ่ใช2แล2ว
กลับมาใช2ใหม* 

• ว ัสด ุแต *ละชน ิดมีสมบ ัต ิการด ูดซ ับน้ำ
แตกต*างกัน จึงนำไปทำวัตถุเพื่อใช2ประโยชน7ได2
แตกต*างกัน เช*น ใช2ผ2าที่ ดูดซับน้ำได2มากทำ
ผ2าเช็ดตัว ใช2พลาสติก ซ่ึงไม*ดูดซับน้ำทำ ร*ม  

•  วัสดุบางอย*างสามารถนำมาผสมกันซึ่งทำ
ให2ได2สมบัติที่ เหมาะสม เพื่อนำไปใช2ประโยชน7
ตามต2องการ เช*น แปaงผสม น้ำตาลและกะทิ ใช2
ทำขนมไทย ปูนปลาสเตอร7ผสมเยื่อ กระดาษใช2
ทำกระปุกออมสิน ปูนผสมหิน ทราย และน้ำใช2 
ทำคอนกรีต  

• การนำวัสดุมาทำเปFนวัตถุในการใช2งานตาม
วัตถุประสงค7 ขึ้นอยู*กับสมบัติของวัสดุ วัสดุที่ใช2
แล2วอาจนำกลับมาใช2ใหม* ได2 เช*น กระดาษใช2
แล2วอาจนำมาทำเปFนจรวดกระดาษ ดอกไม2
ประดิษฐ7ถุงใส*ของ 

ป. 3 1. อธ ิบายว * าว ัตถ ุประกอบข ึ ้นจาก ช้ิน
ส*วนย*อย ๆซึ ่งสามารถแยก ออกจากกันได2
และประกอบกัน เปFนวัตถุชิ้นใหม*ได2 โดยใช2 
หลักฐานเชิงประจักษ7  

• วัตถุอาจทำจากชิ้นส*วนย*อย ๆ ซึ่งแต*ละช้ิน 
มีลักษณะเหมือนกันมาประกอบเข2าด2วยกัน เม่ือ 
แยกชิ้น ส*วนย*อย ๆ แต*ละชิ้นของวัตถุออกจาก
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 
2. อธิบายการเปล่ียนแปลงของ วัสดุเม่ือทำให2
ร2อนขึ้นหรือทำให2 เย็นลง โดยใช2หลักฐานเชิง
ประจักษ7 

กันสามารถนำ ชิ้นส*วนเหล*านั้นมาประกอบเปFน
วัตถุชิ้นใหม*ได2 เช*น กำแพงบ2านมีก2อนอิฐหลาย 
ๆก2อนประกอบเข2าด2วยกัน และสามารถนำก2อน
อิฐจากกำแพงบ2านมาประกอบเปFนพื้น ทางเดิน
ได2  

• เม่ือให2ความร2อนหรือทำให2วัสดุร2อนข้ึน และ
เมื่อลดความ ร2อนหรือทำให2วัสดุเย็นลง วัสดุจะ
เกิด การเปลี่ยนแปลงได2 เช*น สีเปลี่ยน รูปร*าง
เปล่ียน 

ป. 4 1. เปรียบเทียบสมบัติทาง กายภาพด2านความ
แข็งสภาพ ยืดหยุ*น การนำความร2อน และการ 
นำไฟฟ aา ของว ัสด ุ โดยใช 2หล ักฐาน เชิง
ประจักษ7จาก การทดลองและ ระบุการนำ
สมบัติเรื่องความแข็ง สภาพยืดหยุ*น การนำ
ความร2อน และการนำไฟฟaา ของวัสดุไปใช2ใน 
ชีวิตประจำวันผ*านกระบวนการ ออกแบบ
ช้ินงาน  
2. แลกเปลี ่ยนความคิดกับ ผู 2อ ื ่นโดยการ
อภิปราย เกี ่ยวกับสมบัติทางกายภาพ ของ
วัสดุอย*างมี เหตุผลจาก การทดลอง  
3. เปรียบเทียบสมบัติของสสารทั้ง 3 สถานะ 
จากข2อมูลที ่ได 2จาก การสังเกตมวล การ
ต2องการท่ีอยู* รูปร*างและปริมาตรของสสาร  
4. ใช2เครื่องมือเพื่อวัดมวล และ ปริมาตรของ
สสารท้ัง 3 สถานะ 

• ว ัสด ุแต *ละชน ิดม ีสมบ ัต ิทางกายภาพ
แตกต*างกัน วัสดุที่มีความแข็งจะทนต*อแรงขูด
ขีด วัสดุที ่มี สภาพ ยืดหยุ *นจะเปลี ่ยนแปลง
รูปร*างเมื่อมีแรง มากระทำและ กลับสภาพเดิม
ได2 วัสดุที่ นำความร2อนจะร2อนได2เร็วเมื่อ ได2รับ
ความร 2อน และว ัสด ุท ี ่นำไฟฟ aาได 2  จะให2
กระแสไฟฟaา ผ*านได2 ดังนั้นจึงอาจนำสมบัติต*าง 
ๆ มาพิจารณาเพื่อใช2ใน กระบวนการออกแบบ
ช้ินงานเพ่ือใช2ประโยชน7 ใน ชีวิตประจำวัน  

• วัสดุเปFนสสารเพราะมีมวลและต2องการที่อยู*
สสารมีสถานะ เปFนของแข็ง ของเหลว หรือแกûส
ของแข็ง มีปริมาตรและ รูปร*างคงที่ ของเหลวมี
ปริมาตรคงที่ แต*มีรูปร*างเปลี่ยนไป ตามภาชนะ
เฉพาะส*วนท่ีบรรจุของเหลว ส*วนแกûสมีปริมาตร 
และรูปร*างเปล่ียนไปตามภาชนะท่ีบรรจุ 
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 
ป. 5 1. อธิบายการเปลี่ยนสถานะของ สสาร เม่ือ

ทำให 2สสารร 2อนข ึ ้นหร ือ เย ็นลง โดยใช2
หลักฐาน เชิง ประจักษ7 
 

• การเปล ี ่ยนสถานะของสสารเป Fนการ
เปลี่ยนแปลง ทางกายภาพ เมื่อเพิ่มความร2อน
ให2กับสสารถึง ระดับหนึ่งจะ ทำให2สสารที่เปFน
ของแข็งเปลี่ยนสถานะเปFนของเหลว เรียกว*า 
การหลอมเหลวและเมื ่อเพิ ่มความร2อนต*อไป
จนถึง อีกระดับหนึ ่งของเหลวจะเปลี ่ยนเปFน
แกûส เรียกว*าการ กลายเปFนไอ แต*เมื่อลดความ
ร2อนลงถึงระดับหนึ่ง แกûสจะเปลี่ยนสถานะเปFน
ของเหลว เรียกว*าการควบแน*น และถ2าลดความ
ร2อนต*อไปอีกจนถึงระดับหนึ ่งของเหลวจะ 
เปลี่ยนสถานะเปFนของแข็งเรียกว*า การแข็งตัว 
สสารบาง ชนิดสามารถเปลี ่ยนสถานะจาก
ของแข็งเปFนแกûสโดยไม*ผ*าน การเปFนของเหลว 
เรียกว*า การระเหิด ส*วนแกûส บางชนิดสามารถ
เปลี่ยนสถานะเปFนของแข็งโดยไม*ผ*านการ เปFน
ของเหลว เรียกว*า การระเหิดกลับ  

2. อธิบายการละลายของสารใน น้ำ โดยใช2
หลักฐานเชิงประจักษ7 

• เมื่อใส*สารลงในน้ำแล2วสารนั้นรวมเปFนเน้ือ
เดียวกันกับน้ำ ทั่วทุกส*วน แสดงว*าสารเกิดการ
ละลาย เรียกสารผสมท่ีได2ว*า สารละลาย 

3. วิเคราะห7การเปลี่ยนแปลงของสารเมื่อเกิด
การเปลี่ยนแปลงทางเคมี โดยใช2หลักฐานเชิง
ประจักษ7 

• เมื ่อผสมสาร 2 ชนิดขึ ้นไปแล2วมีสารใหม*
เกิดขึ้น ซึ่งมีสมบัติต*างจากสารเดิมหรือเมื่อสาร
ชนิดเดียว เกิดการ เปลี่ยนแปลงแล2วมีสารใหม*
เก ิดข ึ ้นการเปล ี ่ยนแปลงน ี ้  เร ียกว *า การ
เปลี่ยนแปลงทางเคมี ซึ่งสังเกตได2จากมีสีหรือ 
กลิ ่นต*างจากสารเดิม หรือมีฟองแกûส หรือมี
ตะกอนเกิดขึ้น หรือมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของ
อุณหภูมิ  
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 
4. วิเคราะห7และระบุการเปลี่ยนแปลงที่ผัน
กลับได2 และการเปล่ียนแปลงท่ีผันกลับไม*ได2 

• เมื ่อสารเกิดการเปลี ่ยนแปลงแล2ว สาร
สามารถเปลี ่ยนกลับเปFนสารเดิมได2 เปFนการ
เปลี่ยนแปลง ที่ผันกลับได2 เช*น การหลอมเหลว 
การกลายเปFนไอ การละลาย แต*สารบางอย*าง
เกิดการเปลี่ยนแปลง แล2วไม*สามารถเปลี่ยน
กลับเปFนสารเดิมได2เปFนการ เปลี่ยนแปลงที่ผัน
กลับไม*ได2 เช*น การเผาไหม2 การเกิดสนิม 

ป. 6 1. อธิบายและเปรียบเทียบการ แยกสารผสม
โดยการหยิบออก การร*อน การใช2แม*เหล็ก
ด ึงด ูด การร ินออก การกรอง และการ 
ตกตะกอนโดยใช2หลักฐานเช ิง ประจักษ7 
รวมทั ้งระบุวิธีแก2ปeญหา ในชีวิตประจำวัน
เก่ียวกับการแยกสาร 

• สารผสมประกอบด2วยสารตั้งแต* 2 ชนิดข้ึน
ไปผสมกัน เช*น น้ำมันผสมน้ำ ข2าวสารปนกรวด
ทราย วิธีการ ที่เหมาะสมในการแยกสารผสม
ขึ้นอยู*กับลักษณะ และสมบัติของสารที่ผสมกัน 
ถ2าองค7ประกอบของสารผสม เปFนของแข็งกับ
ของแข็งที่มีขนาดแตกต*างกันอย*างชัดเจน อาจ
ใช2วิธีการหยิบออกหรือการร*อนผ*านวัสดุที่มีรู 
ถ2ามีสารใด สารหนึ่งเปFนสารแม*เหล็กอาจใช2
วิธีการใช2แม*เหล็กดึงดูด ถ2าองค7ประกอบเปFน
ของแข็งที่ไม*ละลายในของเหลว อาจใช2 วิธีการ
รินออก การกรอง หรือการตกตะกอน ซ่ึงวิธีการ
แยก สารสามารถนำไปใช 2ประโยชน 7 ใน
ชีวิตประจำวันได2 

ม. 1 1. อธิบายสมบัติทางกายภาพบางประการของ
ธาต ุ โลหะ อโลหะ และก ึ ่ งโลหะ โดยใช2
หลักฐานเชิงประจักษ7ที่ได2จากการสังเกตและ
การทดสอบ และใช 2สารสนเทศที ่ ได 2จาก
แหล*งข2อมูลต*าง ๆ รวมทั ้งจัดกลุ *มธาตุเปFน
โลหะ อโลหะ และก่ึงโลหะ 

• ธาตุแต*ละชนิดมีสมบัติเฉพาะตัวและมี
สมบัติทางกายภาพบางประการเหมือนกันและ
บางประการต*างกัน ซึ่งสามารถนำมาจัดกลุ*ม
ธาตุเปFนโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ ธาตุโลหะมี
จุดเดือด จุดหลอมเหลวสูง มีผิวมันวาว นำ
ความร2อนนำไฟฟaา ดึงเปFนเส2นหรือตีเปFนแผ*น
บาง ๆ ได2 และมีความหนาแน*นท้ังสูงและต่ำ 
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 
ธาตุอโลหะมีจุดเดือด จุดหลอมเหลวต่ำ มีผิวไม*
มันวาวไม*นำความร2อน ไม*นำไฟฟaา เปราะ 
แตกหักง*าย และมีความหนาแน*นต่ำ ธาตุก่ึง
โลหะมีสมบัติบางประการเหมือนโลหะ และ
สมบัติบางประการเหมือนอโลหะ 

2. วิเคราะห7ผลจากการใช2ธาตุโลหะ อโลหะ 
กึ่งโลหะ และธาตุกัมมันตรังสี ที่มีต*อสิ่งมีชีวิต 
สิ่งแวดล2อม เศรษฐกิจและสังคม จากข2อมูลท่ี
รวบรวมได2 
3. ตระหนักถึงคุณค*าของการใช2ธาตุโลหะ 
อโลหะ กึ่งโลหะ ธาตุกัมมันตรังสี โดยเสนอ
แนวทางการใช2ธาตุอย*างปลอดภัย คุ2มค*า 

• ธาตุโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ ที่สามารถ
แผ*รังสีได2 จัดเปFนธาตุกัมมันตรังสี 

• ธาตุมีทั ้งประโยชน7และโทษ การใช2ธาตุ
โลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ ธาตุกัมมันตรังสี ควร
คำนึงถึงผลกระทบต*อสิ ่งมีชีวิต สิ ่งแวดล2อม 
เศรษฐกิจและสังคม 

4. เปรียบเทียบจุดเดือด จุดหลอมเหลวของ
สารบริสุทธิ์และสารผสม โดยการวัดอุณหภูมิ 
เขียนกราฟ แปลความหมายข2อมูลจากกราฟ 
หรือสารสนเทศ 

• สารบริสุทธ์ิประกอบด2วยสารเพียงชนิดเดียว 
ส*วนสารผสมประกอบด2วยสารตั้งแต* 2 ชนิด 
ขึ ้นไป สารบริส ุทธิ ์แต*ละชนิดมีสมบัติบาง
ประการ ที่เปFนค*าเฉพาะตัว เช*น จุดเดือดและ
จุดหลอมเหลวคงที่ แต*สารผสมมีจุดเดือด และ
จุดหลอมเหลวไม*คงที ่  ข ึ ้นอยู *ก ับชนิดและ
สัดส*วนของสารท่ีผสมอยู*ด2วยกัน 

5. อธิบายและเปรียบเทียบความหนาแน*นของ 
สารบริสุทธ์ิและสารผสม 
6. ใช2เครื่องมือเพื่อวัดมวลและปริมาตรของ
สารบริสุทธ์ิและสารผสม 

• สารบริสุทธ์ิแต*ละชนิดมีความหนาแน*น หรือ
มวลต*อหนึ่งหน*วยปริมาตรคงที่ เปFนค*าเฉพาะ
ของสารนั้น ณ สถานะและอุณหภูมิหนึ่งแต*สาร
ผสมมีความหนาแน*นไม*คงที่ขึ้นอยู*กับชนิดและ
สัดส*วนของสารท่ีผสมอยู*ด2วยกัน 

7. อธิบายเกี ่ยวกับความสัมพันธ7ระหว*าง
อะตอม ธาต ุ  และสารประกอบ โดยใช2
แบบจำลองและสารสนเทศ 

• สารบร ิ ส ุ ท ธ ิ ์ แบ * ง ออก เป F นธาต ุ และ
สารประกอบ ธาตุประกอบด2วยอนุภาคที่เล็ก
ที ่ส ุดที ่ย ังแสดงสมบัต ิของธาตุน ั ้นเร ียกว*า 
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อะตอม ธาตุแต*ละชนิดประกอบด2วยอะตอม
เพียงชนิดเดียวและไม*สามารถแยกสลายเปFน
สารอื่นได2ด2วยวิธีทางเคมี ธาตุเขียนแทนด2วย
สัญลักษณ7ธาตุ สารประกอบเกิดจากอะตอม
ของธาตุตั้งแต* 2 ชนิดขึ้นไปรวมตัวกันทางเคมี
ในอัตราส*วนคงที่ มีสมบัติแตกต*างจากธาตุท่ี
เปFนองค7ประกอบ สามารถยกเปFนธาตุได2ด2วยวิธี
ทางเคมี ธาตุและสารประกอบสามารถเขียน
แทนได2ด2วยสูตรเคมี 

8. อธิบายโครงสร2างอะตอมที่ประกอบด2วย
โปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน โดยใช2 
แบบจำลอง 

• อะตอมประกอบด2วยโปรตอน นิวตรอน 
และอิเล็กตรอน โปรตอนมีประจุไฟฟaาบวก ธาตุ
ชนิดเดียวกันมีจำนวนโปรตอนเท*ากันและเปFน
ค*าเฉพาะของธาตุนั ้น นิวตรอนเปFนกลางทาง
ไฟฟaา ส*วนอิเล็กตรอนมีประจุไฟฟaาลบ เม่ือ
อะตอมม ีจำนวนโปรตอนเท * าก ับจำนวน
อิเล็กตรอนจะเปFนกลางทางไฟฟaา โปรตอนและ
นิวตรอนรวมกันตรงกลางอะตอมเร ียกว*า 
นิวเคลียสส*วนอิเล็กตรอนเคลื่อนที่อยู*ในที่ว*าง
รอบนิวเคลียส 

9. อธิบายและเปรียบเทียบการจัดเรียงอนุภาค 
แรงย ึดเหน ี ่ยวระหว *างอน ุภาค และการ
เคลื่อนที่ของอนุภาคของสสารชนิดเดียวกันใน
สถานะของแข็ง ของเหลว และแกûส โดยใช2
แบบจำลอง 

• สสารทุกชนิดประกอบด2วยอนุภาค โดยสาร
ชนิดเดียวกันที่มีสถานะของแข็ง ของเหลว แกûส 
จะมีการจัดเรียงอนุภาค แรงยึดเหนี่ยวระหว*าง
อนุภาค การเคลื่อนที่ของอนุภาคแตกต*างกันซ่ึง
มีผลต*อรูปร*างและปริมาตรของสสาร 

• อนุภาคของของแข็งเรียงชิดกัน มีแรงยึด
เหนี่ยวระหว*างอนุภาคมากที่สุด อนุภาคสั่นอยู*
กับท่ี ทำให2มีรูปร*างและปริมาตรคงท่ี 
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• อนุภาคของของเหลวอยู*ใกล2กัน มีแรงยึด
เหนี ่ยวระหว*างอนุภาคน2อยกว*าของแข็งแต*
มากกว*าแกûส อนุภาคเคลื ่อนที ่ได2แต*ไม*เปFน
อิสระเท*าแกûส ทำให2มีรูปร*างไม*คงท่ี แต*ปริมาตร
คงท่ี 

• อนุภาคของแกûสอยู *ห*างกันมาก มีแรงยึด
เหนี ่ยวระหว*างอนุภาคน2อยที ่ส ุด อนุภาค
เคลื่อนที่ได2อย*างอิสระทุกทิศทาง ทำให2มีรูปร*าง
และปริมาตรไม*คงท่ี 

10. อธิบายความสัมพันธ7ระหว*างพลังงาน
ความร2อนกับการเปลี่ยนสถานะของสสาร โดย
ใช2หลักฐานเชิงประจักษ7และแบบจำลอง 

• ความร2อนมีผลต*อการเปลี ่ยนสถานะของ
สสาร เมื่อให2ความร2อนแก*ของแข็ง อนุภาคของ
ของแข็ง จะมีพลังงานและอุณหภูมิเพิ ่มข้ึน
จนถึงระดับหนึ่ง ซึ่งของแข็งจะใช2ความร2อนใน
การเปลี ่ยนสถานะเปFนของเหลว เรียกความ
ร2อนที่ใช2ในการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเปFน
ของเหลวว*า ความร2อนแฝงของการหลอมเหลว 
และอุณหภูมิขณะเปลี่ยนสถานะจะคงที่ เรียก
อุณหภูมิน้ีว*า จุดหลอมเหลว 

• เมื่อให2ความร2อนแก*ของเหลว อนุภาคของ
ของเหลวจะมีพลังงานและอุณหภูมิเพิ ่มข้ึน
จนถึงระดับหนึ่ง ซึ่งของเหลวจะใช2ความร2อนใน
การเปลี่ยนสถานะเปFนแกûส เรียกความร2อนที่ใช2
ในการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเปFนแกûสว*า 
ความร 2อนแฝงของการกลายเป Fนไอ และ
อุณหภูม ิขณะเปลี ่ยนสถานะจะคงที ่  เร ียก
อุณหภูมิน้ีว*า จุดเดือด 
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 

• เมื ่อทำให2อ ุณหภูมิของแกûสลดลงจนถึง
ระดับหน่ึงแกûสจะเปลี่ยนสถานะเปFนของเหลว 
เรียกอุณหภูมินี้ว*า จุดควบแน*น ซึ่งมีอุณหภูมิ
เดียวกับจุดเดือดของของเหลวน้ัน 

• เมื่อทำให2อุณหภูมิของของเหลวลดลงจนถึง
ระดับหนึ ่ง ของเหลวจะเปลี ่ยนสถานะเปFน
ของแข็ง เรียกอุณหภูมินี้ว*า จุดเยือกแข็ง ซึ่งมี
อุณหภูมิเดียวกับจุดหลอมเหลวของของแข็งน้ัน 

ม. 2 1. อธิบายการแยกสารผสมโดยการระเหยแห2ง 
การตกผลึก การกลั่นอย*างง*าย โครมาโทกราฟV
แบบกระดาษ การสกัดด2วย ตัวทำละลาย โดย
ใช2หลักฐานเชิงประจักษ7 
2. แยกสารโดยการระเหยแห2ง การตกผลึก
การกล ั ่นอย *างง *าย โครมาโทกราฟ Vแบบ
กระดาษ การสกัดด2วยตัวทำละลาย 

• การแยกสารผสมให2เปFนสารบริสุทธิ ์ทำได2
หลายวิธีขึ ้นอยู *กับสมบัติของสารนั ้น ๆ การ
ระเหยแห2งใช2แยกสารละลายซึ่งประกอบด2วย
ตัวละลายที่เปFนของแข็งในตัวทำละลายที่เปFน
ของเหลว โดยใช2ความร2อนระเหยตัวทำละลาย
ออกไปจนหมดเหลือแต*ตัวละลาย การตกผลึก
ใช2แยกสารละลายที่ประกอบด2วยตัวละลายท่ี
เปFนของแข็งในตัวทำละลายที ่เปFนของเหลว 
โดยทำให2สารละลายอิ่มตัว แล2วปล*อยให2ตัวทำ
ละลายระเหยออกไปบางส*วน ตัวละลายจะตก
ผลึกแยกออกมา การกลั ่นอย*างง*ายใช2แยก
สารละลายที่ประกอบด2วยตัวละลายและตัวทำ
ละลายที่เปFนของเหลวที่มีจุดเดือดต*างกันมาก 
ว ิ ธ ีน ี ้ จะแยกของเหลวบร ิส ุทธ ิ ์ ออกจาก
สารละลายโดยให2ความร2อนกับสารละลาย 
ของเหลวจะเดือดและกลายเปFนไอแยกจาก
สารละลายแล2วควบแน*นกลับเปFนของเหลวอีก
ครั้ง ขณะที่ของเหลวเดือด อุณหภูมิของไอจะ
คงที่ โครมาโทกราฟVแบบกระดาษเปFนวิธีการ
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 
แยกสารผสมที่มีปริมาณน2อยโดยใช2แยกสารที่มี
สมบัติการละลายในตัวทำละลายและการถูกดูด
ซับด2วยตัวดูดซับแตกต*างกัน ทำให2สารแต*ละ
ชนิดเคลื่อนที่ไปบนตัวดูดซับได2ต*างกัน สารจึง
แยกออกจากกันได2 อัตราส*วนระหว*างระยะทาง
ที่สารองค7ประกอบแต*ละชนิดเคลื่อนที่ได2บนตัว
ดูดซับ กับระยะทางที่ตัวทำละลายเคลื่อนที่ได2 
เปFนค*าเฉพาะตัวของสารแต*ละชนิดในตัวทำ
ละลายและตัวดูดซับหนึ่ง ๆ การสกัดด2วยตัวทำ
ละลาย เปFนวิธีการแยกสารผสมที่มีสมบัติการ
ละลายใน ตัวทำละลายที่ต*างกัน โดยชนิดของ
ตัวทำละลายมีผลต*อชนิดและปริมาณของสารท่ี
สกัดได2 การสกัดโดยการกลั่นด2วยไอน้ำ ใช2แยก
สารที ่ระเหยง *าย ไม *ละลายน้ำ และไม *ทำ
ปฏิกิริยากับน้ำออกจากสารที่ระเหยยาก โดยใช2
ไอน้ำเปFนตัวพา 

3. นำว ิธ ีการแยกสารไปใช 2แก 2ป eญหาใน
ชีวิตประจำวันโดยบูรณาการวิทยาศาสตร7 
คณิตศาสตร7 เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร7 

• ความรู2ด2านวิทยาศาสตร7เกี่ยวกับการแยก
สาร บูรณาการกับคณิตศาสตร7 เทคโนโลยี โดย
ใช2กระบวนการทางวิศวกรรม สามารถนำไปใช2 
แก2ปeญหาในชีวิตประจำวันหรือปeญหาที่พบใน
ชุมชนหรือสร2างนวัตกรรม โดยมีข้ันตอน ดังน้ี 
- ระบุปeญหาในชีวิตประจำวันที่เกี่ยวกับการ
แยกสารโดยใช 2สมบ ัต ิทางกายภาพ หรือ
นวัตกรรมที ่ต2องการพัฒนา โดยใช2หลักการ
ดังกล*าว 
- รวบรวมข2อมูลและแนวคิดเกี่ยวกับการแยก
สาร โดยใช2สมบัติทางกายภาพที่สอดคล2องกับ
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 
ปeญหาที่ระบุ หรือนำไปสู*การพัฒนานวัตกรรม
น้ัน 
- ออกแบบวิธ ีการแก2ป eญหา หรือพัฒนา
นวัตกรรมที่เกี ่ยวกับการแยกสารในสารผสม 
โดยใช2สมบัติทางกายภาพ โดยเชื่อมโยงความรู2
ด2านวิทยาศาสตร7 คณิตศาสตร7 เทคโนโลยี และ
กระบวนการทางวิศวกรรม รวมทั้งกำหนดและ
ควบคุมตัวแปรอย*างเหมาะสม ครอบคลุม 
- วางแผนและดำเนินการแก2ปeญหา หรือ
พัฒนานวัตกรรม รวบรวมข2อมูล จัดกระทำ
ข 2อม ูลและเล ือกว ิธ ีการส ื ่อความหมายท่ี
เหมาะสมในการนำเสนอผล 
- ทดสอบ ประเม ินผล ปร ับปร ุงว ิธ ีการ
แก2ปeญหา หรือนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น โดยใช2
หลักฐานเชิงประจักษ7ท่ีรวบรวมได2 
- นำเสนอว ิธ ีการแก 2ป eญหา หร ือผลของ
นวัตกรรมท่ีพัฒนาข้ึน และผลท่ีได2 โดยใช2วิธีการ
ส่ือสารท่ีเหมาะสมและน*าสนใจ 

4. ออกแบบการทดลองและทดลองในการ
อธิบายผลของชนิดตัวละลาย ชนิดตัวทำ
ละลาย อุณหภูมิที ่มีต*อสภาพละลายได2ของ
สาร รวมทั ้งอธิบายผลของความดันที ่มีต*อ
สภาพละลายได2ของสาร โดยใช2สารสนเทศ 

• สารละลายอาจม ีสถานะเป Fนของแข็ง 
ของเหลว และแกûส สารละลายประกอบด2วยตัว
ทำละลาย และตัวละลาย กรณีสารละลายเกิด
จากสารที่มีสถานะเดียวกัน สารที่มีปริมาณมาก
ที่สุดจัดเปFนตัวทำละลาย กรณีสารละลายเกิด
จากสารที ่ม ีสถานะต*างกัน สารที ่ม ีสถานะ
เดียวกันกับสารละลายจัดเปFนตัวทำละลาย 
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 

• สารละลายที่ตัวละลายไม*สามารถละลายใน
ตัวทำละลายได2อีกที่อุณหภูมิหนึ่ง ๆ เรียกว*า
สารละลายอ่ิมตัว 

• สภาพละลายได2ของสารในตัวทำละลาย 
เปFนค*าที่บอกปริมาณของสารที่ละลายได2ในตัว
ทำละลาย 100 กรัม จนได2สารละลายอิ่มตัว ณ 
อุณหภูมิและความดันหนึ่ง ๆ สภาพละลายได2
ของสารบ*งบอกความสามารถในการละลายได2
ของตัวละลาย ในตัวทำละลาย ซ่ึงความสามารถ
ในการละลายของสารขึ้นอยู*กับชนิดของตัวทำ
ละลายและตัวละลาย อุณหภูมิ และความดัน 

• สารชนิดหนึ่ง ๆ มีสภาพละลายได2แตกต*าง
กันในตัวทำละลายที่แตกต*างกัน และสารต*าง
ชนิดกัน มีสภาพละลายได2ในตัวทำละลายหน่ึง 
ๆ ไม*เท*ากัน 

• เมื ่ออุณหภูมิสูงขึ ้น สารส*วนมาก สภาพ
ละลายได2ของสารจะเพิ่มขึ ้น ยกเว2นแกûสเม่ือ
อุณหภูมิสูงขึ ้นสภาพการละลายได2จะลดลง 
ส*วนความดันมีผลต*อแกûส โดยเม่ือความดัน
เพ่ิมข้ึน สภาพละลายได2จะสูงข้ึน 

• ความรู2เก่ียวกับสภาพละลายได2ของสาร เม่ือ
เปลี่ยนแปลงชนิดตัวละลาย ตัวทำละลาย และ
อ ุณหภ ูม ิ  สามารถนำไปใช 2ประโยชน 7 ใน
ชีวิตประจำวัน เช*น การทำน้ำเชื่อมเข2มข2น การ
สกัดสารออกจากสมุนไพรให2ได2ปริมาณมาก
ท่ีสุด 
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 
5. ระบุปริมาณตัวละลายในสารละลาย ใน
หน*วยความเข2มข2นเปFนร2อยละ ปริมาตรต*อ
ปริมาตร มวลต*อมวล และมวลต*อปริมาตร 
6. ตระหนักถึงความสำคัญของการนำความรู2
เ ร ื ่ อ งความ เข 2 มข 2 นของสาร ไปใช 2  โดย
ยกตัวอย*างการใช2สารละลายในชีวิตประจำวัน
อย*างถูกต2องและปลอดภัย 

• ความเข2มข2นของสารละลาย เปFนการระบุ
ปริมาณ ตัวละลายในสารละลาย หน*วยความ
เข2มข2นมีหลายหน*วย ที่นิยมระบุเปFนหน*วยเปFน
ร2อยละ ปริมาตรต*อปริมาตร มวลต*อมวล และ
มวลต*อปริมาตร 

• ร2อยละโดยปริมาตรต*อปริมาตร เปFนการ
ระบุปริมาตรตัวละลายในสารละลาย 100 
หน*วยปริมาตรเดียวกัน นิยมใช2กับสารละลายท่ี
เปFนของเหลวหรือแกûส 

• ร2อยละโดยมวลต*อมวล เปFนการระบุมวล 
ต ัวละลายในสารละลาย 100 หน *วยมวล
เดียวกัน นิยมใช2กับสารละลายที่มีสถานะเปFน
ของแข็ง 

• ร2อยละโดยมวลต*อปริมาตร เปFนการระบุ
มวล ต ัวละลายในสารละลาย 100 หน*วย
ปริมาตร นิยมใช2กับสารละลายที่มีตัวละลาย
เปFนของแข็ง ในตัวทำละลายท่ีเปFนของเหลว 

• การใช2สารละลาย ในชีวิตประจำวัน ควร
พิจารณาจากความเข 2มข 2นของสารละลาย 
ขึ ้นอยู *ก ับจุดประสงค7ของการใช2งาน และ
ผลกระทบต*อส่ิงชีวิตและส่ิงแวดล2อม 

ม. 3 1.  ระบ ุสมบ ัต ิทางกายภาพและการใช2
ประโยชน7วัสดุประเภทพอลิเมอร7 เซรามิกส7 
และวัสดุผสม โดยใช2หลักฐานเชิงประจักษ7 
และสารสนเทศ 
2. ตระหนักถึงคุณค*าของการใช2วัสดุประเภท
พอลิเมอร7 เซรามิกส7 และวัสดุผสม โดยเสนอ 

• พอลิเมอร7 เซรามิกส7 และวัสดุผสม เปFนวัสดุ
ท่ีใช2มากในชีวิตประจำวัน 

• พอลิเมอร7เปFนสารประกอบโมเลกุลใหญ*ท่ี
เกิดจากโมเลกุลจำนวนมากรวมตัวกันทางเคมี 
เช*น พลาสติก ยาง เส2นใย ซึ่งเปFนพอลิเมอร7ที่มี
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 
แนะแนวทางการใช2วัสดุอย*างประหยัดและ
คุ2มค*า 

สมบัติแตกต*างกัน โดยพลาสติกเปFนพอลิเมอร7ท่ี
ขึ้นรูปเปFนรูปทรงต*าง ๆ ได2 ยางยืดหยุ*นได2 ส*วน
เส2นใยเปFนพอลิเมอร7ท่ีสามารถดึงเปFนเส2นยาวได2 
พอลิเมอร7จึงใช2ประโยชน7ได2แตกต*างกัน 

• เซรามิกส7เปFนวัสดุที่ผลิตจาก ดิน หิน ทราย 
และแร*ธาตุต*าง ๆ จากธรรมชาติ และส*วนมาก
จะผ*านการเผาที่อุณหภูมิสูง เพื่อให2ได2เนื้อสารท่ี
แข็งแรงเซรามิกส7สามารถทำเปFนรูปทรงต*าง ๆ 
ได2 สมบัติทั่วไปของเซรามิกส7จะแข็ง ทนต*อการ
สึกกร*อน และเปราะ สามารถนำไปใช2ประโยชน7
ได2 เช*น ภาชนะที่เปFนเครื่องปe¢นดินเผา ชิ้นส*วน
อิเล็กทรอนิกส7 

• วัสดุผสมเปFนวัสดุที ่เกิดจากวัสดุตั ้งแต* 2 
ประเภท ที ่มีสมบัติแตกต*างกันมารวมตัวกัน 
เพ่ือนำไปใช2ประโยชน7ได2มากข้ึน เช*น เส้ือกันฝน
บางชน ิดเป Fนว ัสด ุผสมระหว *างผ 2าก ับยาง 
คอนกรีตเสริมเหล็ก เปFนวัสดุผสมระหว*าง
คอนกรีตกับเหล็ก 

• วัสดุบางชนิดสลายตัวยาก เช*น พลาสติก 
การใช2วัสดุอย*างฟุrมเฟ°อยและไม*ระมัดระวังอาจ
ก*อปeญหาต*อส่ิงแวดล2อม 

3. อธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมี รวมถึงการจัด 
เรียงตัวใหม*ของอะตอมเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี 
โดยใช2แบบจำลองและสมการข2อความ 

• การเกิดปฏิกิริยาเคมีหรือการเปลี่ยนแปลง
ทางเคมีของสาร เปFนการเปลี่ยนแปลงที่ทำให2
เกิดสารใหม* โดยสารที่เข2าทำปฏิกิริยา เรียกว*า 
สารตั ้งต 2น สารใหม*ท่ีเก ิดขึ ้นจากปฏิก ิร ิยา 
เร ียกว *า ผลิตภัณฑ7 การเก ิดปฏิก ิร ิยาเคมี
สามารถเขียนแทนได2ด2วยสมการข2อความ 
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 

• การเกิดปฏิกิริยาเคมี อะตอมของสารตั้งต2น
จะมีการจัดเรียงตัวใหม* ได2เปFนผลิตภัณฑ7 ซึ่งมี
สมบัติแตกต*างจากสารตั้งต2น โดยอะตอมแต*ละ
ชนิดก*อนและหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีมีจำนวน
เท*ากัน 

4. อธิบายกฎทรงมวล โดยใช2หลักฐานเชิง
ประจักษ7 

• เม่ือเกิดปฏิกิริยาเคมี มวลรวมของสารต้ังต2น
เท*ากับมวลรวมของผลิตภัณฑ7 ซึ่งเปFนไปตามกฎ
ทรงมวล 

5. ว ิเคราะห7ปฏิก ิร ิยาดูดความร2อน และ
ปฏิกิริยาคายความร2อน จากการเปลี่ยนแปลง
พลังงานความร2อนของปฏิกิริยา 

• เมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี มีการถ*ายโอนความ
ร2อนควบคู*ไปกับการจัดเรียงตัวใหม*ของอะตอม
ของสาร ปฏิกิริยาท่ีมีการถ*ายโอนความร2อนจาก
สิ่งแวดล2อมเข2าสู*ระบบเปFนปฏิกิริยาดูดความ
ร2อน ปฏิกิริยาที่มีการถ*ายโอนความร2อนจาก
ระบบออกสู*สิ่งแวดล2อมเปFนปฏิกิริยาคายความ
ร2อน โดยใช2เครื ่องมือที ่เหมาะสมในการวัด
อุณหภูมิ เช*น เทอร7มอมิเตอร7 หัววัดที่สามารถ
ตรวจสอบ การเปลี ่ยนแปลงของอุณหภูมิได2
อย*างต*อเน่ือง 

6. อธิบายปฏิกิร ิยาการเกิดสนิมของเหล็ก 
ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะ ปฏิกิริยาของกรด
กับเบส และปฏิกิริยาของเบสกับโลหะ โดยใช2
หลักฐานเชิงประจักษ7 และอธิบายปฏิกิริยา
การเผาไหม2 การเกิดฝนกรด การสังเคราะห7
ด 2วยแสง โดยใช2สารสนเทศ รวมทั ้งเข ียน
สมการข2อความแสดงปฏิกิริยาดังกล*าว 

• ปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจำวันมีหลาย
ชนิด เช*น ปฏิกิริยาการเผาไหม2 การเกิดสนิม
ของเหล็ก ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะ ปฏิกิริยา
ของกรดกับเบส ปฏิกิริยาของเบสกับโลหะ การ
เกิดฝนกรด การสังเคราะห7ด2วยแสง ปฏิกิริยา
เคมีสามารถเขียนแทนได2ด2วยสมการข2อความ 
ซ่ึงแสดงช่ือของสารต้ังต2นและผลิตภัณฑ7 เช*น 

เช้ือเพลิง + ออกซิเจน → คาร7บอนไดออกไซด7 + น้ำ  
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 
ปฏิกิริยาการเผาไหม2เปFนปฏิกิริยาระหว*างสาร
กับออกซิเจน สารที่เกิดปฏิกิริยาการเผาไหม2
ส*วนใหญ*เปFนสารประกอบที ่มีคาร7บอนและ
ไฮโดรเจนเปFนองค7ประกอบ ซึ่งถ2าเกิดการเผา
ไหม2อย*างสมบูรณ7 จะได2ผลิตภัณฑ7เปFนคาร7บอน
ไดออกไซด7และน้ำ 

• การเกิดสนิมของเหล็ก เกิดจากปฏิกิริยาเคมี
ระหว*างเหล็ก น้ำ และออกซิเจน ได2ผลิตภัณฑ7 
เปFนสนิมของเหล็ก 

• ปฏิกิริยาการเผาไหม2และการเกิดสนิมของ
เหล็ก เปFนปฏิกิร ิยาระหว*างสารต*าง ๆ กับ
ออกซิเจน 

• ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะ กรดทำปฏิกิริยา
กับโลหะได2หลายชนิด ได2ผลิตภัณฑ7เปFนเกลือ
ของโลหะและแกûสไฮโดรเจน 

• ปฏ ิ ก ิ ร ิ ย า ขอ งกรดก ั บสา รประกอบ
ค า ร 7 บ อ เ น ต  ไ ด 2 ผ ล ิ ต ภ ั ณ ฑ 7 เ ป F น แ กû ส
คาร7บอนไดออกไซด7 เกลือของโลหะ และน้ำ 

• ปฏิกิริยาของกรดกับเบส ได2ผลิตภัณฑ7เปFน
เกลือของโลหะและน้ำ หรืออาจได2เพียงเกลือ
ของโลหะ 

• ปฏิก ิร ิยาของเบสกับโลหะบางชนิด ได2
ผลิตภัณฑ7เปFนเกลือของเบสและแกûสไฮโดรเจน 

• การเก ิดฝนกรด เป Fนผลจากปฏ ิก ิร ิยา
ระหว*างน้ำฝนกับออกไซด7ของไนโตรเจน หรือ
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 
ออกไซด7ของซัลเฟอร7 ทำให2น้ำฝนมีสมบัติเปFน
กรด 

• การส ั ง เคราะห 7ด 2 วยแสงของพ ืช เปFน
ปฏิกิริยาระหว*างแกûสคาร7บอนไดออกไซด7กับน้ำ 
โดยมีแสงช*วยในการเกิดปฏิกิริยา ได2ผลิตภัณฑ7
เปFนน้ำตาลกลูโคสและออกซิเจน 

7. ระบุประโยชน7และโทษของปฏิกิริยาเคมีที่มี
ต*อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล2อม และยกตัวอย*าง
ว ิธ ีการป aองก ันและแก 2ป eญหาท ี ่ เก ิดจาก
ปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจำวัน จากการ
สืบค2นข2อมูล 
8. ออกแบบวิธีแก2ปeญหาในชีวิตประจำวัน โดย
ใช2ความรู2เกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีโดยบูรณาการ
วิทยาศาสตร7 คณิตศาสตร7 เทคโนโลยี และ
วิศวกรรมศาสตร7 

• ปฏิกิริยาเคมีที ่พบในชีวิตประจำวันมีท้ัง
ประโยชน7และโทษต*อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล2อม 
จึงต2องระมัดระวังผลจากปฏิกิริยาเคมี ตลอดจน
รู2จักวิธีปaองกันและแก2ปeญหาที่เกิดจากปฏิกิริยา
เคมีท่ีพบ ในชีวิตประจำวัน 

• ความรู 2 เก ี ่ยวกับปฏิก ิร ิยาเคมี สามารถ
นำไปใช 2ประโยชน7ในช ีว ิตประจำว ัน และ
สามารถบูรณาการกับคณิตศาสตร7 เทคโนโลยี 
และวิศวกรรมศาสตร7 เพื่อใช2ปรับปรุงผลิตภัณฑ7
ให 2ม ีค ุณภาพตามต 2องการหร ืออาจสร 2าง
นวัตกรรมเพื่อปaองกันและแก2ปeญหาที่เกิดข้ึน
จากปฏิก ิร ิยาเคม ี โดยใช 2ความร ู 2 เก ี ่ยวกับ
ปฏิกิริยาเคมี เช*น การเปลี่ยนแปลงพลังงาน
ความร2อนอันเนื่องมาจากปฏิกิริยาเคมี การเพ่ิม
ปริมาณผลผลิต 

 
สาระท่ี 2 วิทยาศาสตร6กายภาพ  
มาตรฐาน ว 2.2 เข2าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน  ผลของแรงที่กระทำต*อวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนท่ี 

แบบต*าง ๆ ของวัตถุ รวมท้ังนำความรู2ไปใช2ประโยชน7 
ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 
ป. 1 - - 
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 
ป. 2 - - 
ป. 3 1. ระบุผลของแรงที ่มีต*อการ เปลี ่ยนแปลง 

การเคล ื ่อนที ่ของว ัตถ ุจาก หล ักฐานเชิง
ประจักษ7  
 

• การด ึงหร ือการผล ักเป Fนการออกแรง
กระทำต*อวัตถุ แรงมีผลต*อการเคลื่อนที่ของ
วัตถุ แรงอาจทำให2วัตถุเกิด การเคลื่อนที่โดย
เปล่ียนตำแหน*งจากท่ีหน่ึงไปยังอีกท่ีหน่ึง  

• การเปลี ่ยนแปลงการเคลื ่อนที ่ของวัตถุ 
ได2แก*วัตถุที่อยู*นิ่ง เปลี่ยนเปFนเคลื่อนที่ วัตถุท่ี
กำลังเคลื่อนที่เปลี่ยนเปFนเคลื่อนที่ เร็วขึ้นหรือ
ช2าลงหรือหยุดนิ ่ง หรือเปลี ่ยนทิศทางการ
เคล่ือนท่ี  

2. เปรียบเทียบและยกตัวอย*างแรง สัมผัสและ 
แรงไม*สัมผัสที่มีผลต*อการ เคลื่อนที่ของวัตถุ 
โดยใช2หลักฐานเชิงประจักษ7  
 

• การดึงหรือการผลักเปFนการออกแรงที่เกิด
จากวัตถุหนึ่ง กระทำกับอีกวัตถุหนึ่ง โดยวัตถุ
ทั้งสองอาจสัมผัสหรือไม*ต2อง สัมผัสกัน เช*น 
การออกแรงโดยใช2มือดึงหรือการผลักโตûะให2 
เคลื่อนที่เปFนการออกแรงที่วัตถุต2องสัมผัสกัน 
แรงนี ้จึงเปFน แรงสัมผัส ส*วนการที ่แม*เหล็ก
ดึงดูดหรือผลักระหว*างแม*เหล็กเปFน แรงท่ี
เกิดข้ึนโดยแม*เหล็กไม*จำเปFนต2องสัมผัสกัน แรง
แม*เหล็กน้ี จึงเปFนแรงไม*สัมผัส  

3. จำแนกวัตถุโดยใช2การดึงดูดกับ แม*เหล็ก 
เปFนเกณฑ7จากหลักฐานเชิง ประจักษ7  
4. ระบุขั้วแม*เหล็กและพยากรณ7ผล ที่เกิดข้ึน 
ระหว*างขั้วแม*เหล็กเมื่อนำมาเข2า ใกล2กันจาก 
หลักฐานเชิงประจักษ7 

• แม*เหล็กสามารถดึงดูดสารแม*เหล็กได2  

• แรงแม*เหล็กเปFนแรงที ่เก ิดขึ ้นระหว*าง
แม*เหล็ก กับสารแม*เหล็ก หรือแม*เหล็กกับ
แม*เหล็ก แม*เหล็ก มี 2 ขั้ว คือ ขั้วเหนือและข้ัว
ใต2 ขั ้วแม*เหล็กชนิดเดียวกันจะผลักกัน ต*าง
ชนิดกัน จะดึงดูดกัน 
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 
ป. 4 1. ระบุผลของแรงโน2มถ*วงที ่มีต*อ วัตถุจาก

หลักฐาน เชิงประจักษ7  
2. ใช2เครื ่องชั ่งสปริงในการวัด น้ำหนักของ
วัตถุ 
3. บรรยายมวลของว ัตถ ุท ี ่ม ีผลต *อ การ
เปลี ่ยนแปลงการเคลื ่อนที ่ของ ว ัตถ ุจาก
หลักฐานเชิงประจักษ7 

• แรงโน2มถ*วงของโลกเปFนแรงดึงดูดที่โลก
กระทำต*อวัตถุ มีทิศ ทางเข2าสู*ศูนย7กลางโลก 
และเปFนแรงไม*สัมผัส แรงดึงดูดที่โลก กระทำ
กับวัตถุหน่ึง ๆทำให2วัตถุตกลงสู*พ้ืนโลก และทำ
ให2วัตถุมี น้ำหนักวัดน้ำหนักของวัตถุได2จาก
เครื่องชั่งสปริง น้ำหนัก ของ วัตถุขึ้นกับมวล
ของวัตถุ โดยวัตถุที่มีมวลมากจะมีน้ำหนักมาก 
วัตถุท่ีมีมวลน2อยจะมีน้ำหนักน2อย  

• มวล คือ ปริมาณเนื้อของสสารท้ังหมดท่ี
ประกอบ กันเปFนวัตถุ ซึ่งมีผลต*อความยากง*าย
ในการ เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ วัตถุ
ที่มีมวลมากจะ เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได2
ยากกว*า วัตถุที่มีมวลน2อย ดังนั้นมวลของวัตถุ
นอกจาก จะหมายถึงเนื้อทั้งหมดของวัตถุน้ัน
แล2ว ยังหมายถึงการต2านการเปลี่ยนแปลง การ
เคล่ือนท่ีของวัตถุน้ันด2วย 

ป. 5 1. อธิบายวิธีการหาแรงลัพธ7ของแรง หลาย
แรงในแนวเดียวกันที่กระทำต*อ วัตถุในกรณีท่ี
วัตถุอยู*น่ิงจาก หลักฐานเชิงประจักษ7 
2. เขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระทำต*อวัตถุท่ี
อยู*ในแนวเดียวกันและแรง ลัพธ7ที่กระทำต*อ
วัตถุ  
3. ใช2เครื่องชั่งสปริงในการวัดแรงที่ กระทำต*อ
วัตถุ  
 

• แรงลัพธ7เปFนผลรวมของแรงที่กระทำต*อ
วัตถุ โดย แรงลัพธ7ของแรง 2 แรงที่กระทำต*อ
วัตถุเดียวกัน จะมีขนาดเท*ากับผลรวมของแรง
ท้ังสองเมื่อแรง ท้ังสองอยู*ในแนวเดียวกันและมี
ทิศทางเดียวกัน แต*จะมีขนาดเท*ากับผลต*าง
ของแรงทั ้งสอง เมื ่อแรงทั ้งสองอยู * ในแนว
เดียวกันแต*มีทิศทางตรงข2ามกัน สำหรับวัตถุท่ี
อยู*น่ิง แรงลัพธ7ท่ีกระทำต*อวัตถุมีค*าเปFนศูนย7  

• การเขียนแผนภาพของแรงท่ีกระทำต*อวัตถุ
สามารถเขียนได2 โดยใช2ลูกศร   โดยหัวลูกศร
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 
แสดงทิศทางของแรง และความยาว ของลูกศร
แสดงขนาดของแรงท่ีกระทำต*อวัตถุ  

4. ระบุผลของแรงเส ียดทานที ่ม ีต *อ การ
เปลี ่ยนแปลงการเคลื ่อนที ่ของ ว ัตถ ุจาก
หลักฐานเชิงประจักษ7  
5. เขียนแผนภาพแสดงแรงเสียด ทานและแรง
ท่ีอยู*ในแนวเดียวกันท่ี กระทำต*อวัตถุ 

• แรงเสียดทานเปFนแรงที ่เกิดขึ ้นระหว*าง
ผิวสัมผัสของวัตถุ เพื่อ ต2านการเคลื่อนที่ของ
วัตถุนั้น โดยถ2าออกแรงกระทำต*อวัตถุที่ อยู*น่ิง
บนพื้นผิวหนึ่งให2เคลื่อนที่ แรงเสียดทานจาก
พ้ืนผิวน้ันก็ จะต2านการเคลื่อนท่ีของวัตถุ แต*ถ2า
วัตถุกำลังเคลื ่อนที่ แรงเสียดทานก็จะทำให2
วัตถุน้ันเคล่ือนท่ีช2าลง หรือหยุดน่ิง 

ป. 6 1. อธิบายการเกิดและผลของแรง ไฟฟaาซ่ึง
เกิดจากวัตถุที่ผ*านการขัดถู โดยใช2หลักฐาน
เชิงประจักษ7 

• วัตถุ 2 ชนิดที่ผ*านการขัดถูแล2ว เมื่อนำเข2า
ใกล2กัน อาจดึงดูดหรือผลักกัน แรงที่เกิดขึ้นน้ี
เปFนแรงไฟฟaา ซึ ่งเปFน แรงไม*สัมผัส เกิดข้ึน
ระหว*างวัตถุที่มีประจุไฟฟaา ซึ่งประจุ ไฟฟaามี 2 
ชนิด คือประจุไฟฟaาบวกและประจุไฟฟaาลบ 
วัตถุที่ มีประจุไฟฟaาชนิดเดียวกันผลักกัน ชนิด
ตรงข2ามกันดึงดูดกัน 

ม. 1 1. สร2างแบบจำลองที ่อธิบายความสัมพันธ7
ระหว*างความดันอากาศกับความสูงจากพ้ืน
โลก 

• เมื ่อวัตถุอยู *ในอากาศจะมีแรงที ่อากาศ
กระทำต*อวัตถุในทุกทิศทาง แรงที ่อากาศ
กระทำต*อวัตถุ ขึ้นอยู*กับขนาดพื้นที่ของวัตถุ
นั้น แรงที่อากาศกระทำตั้งฉากกับผิววัตถุต*อ
หน่ึงหน*วยพ้ืนท่ีเรียกว*า ความดันอากาศ 

• ความดันอากาศมีความสัมพันธ7กับความสูง
จากพื้นโลก โดยบริเวณที่สูงจากพื้นโลกขึ้นไป 
อากาศเบาบางลง มวลอากาศน2อยลง ความดัน
อากาศก็จะลดลง 

ม. 2 1. พยากรณ7การเคลื ่อนที่ของวัตถุที ่เปFนผล
ของแรงลัพธ7ที่เกิดจากแรงหลายแรงที่กระทำ

• แรงเปFนปริมาณเวกเตอร7 เมื่อมีแรงหลาย 
ๆ แรงกระทำต*อวัตถุ แล2วแรงลัพธ7ที่กระทำต*อ
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 
ต*อว ัตถ ุในแนวเด ียวกันจากหลักฐานเชิง
ประจักษ7 
2. เขียนแผนภาพแสดงแรงและแรงลัพธ7ที่เกิด
จากแรงหลายแรงที ่กระทำต*อวัตถุในแนว
เดียวกัน 

วัตถุมีค*าเปFนศูนย7 วัตถุจะไม*เปลี่ยนแปลงการ
เคลื่อนที่แต*ถ2าแรงลัพธ7ที่กระทำต*อวัตถุมีค*าไม*
เปFนศูนย7 วัตถุจะเปล่ียนแปลงการเคล่ือนท่ี 

3. ออกแบบการทดลองและทดลองด2วยวิธีท่ี
เหมาะสมในการอธิบายปeจจัยที่มีผลต*อความ
ดันของของเหลว 

• เมื่อวัตถุอยู*ในของเหลวจะมีแรงที่ของเหลว
กระทำต *อว ัตถ ุ ในท ุกท ิศทาง โดยแรง ท่ี
ของเหลวกระทำตั ้งฉากกับผิววัตถุต*อหน่ึง
หน*วยพ้ืนท่ีเรียกว*าความดันของของเหลว 

• ความดันของของเหลวมีความสัมพันธ7กับ
ความลึกจากระดับผิวหน2าของของเหลว โดย
บร ิ เวณที ่ล ึกลงไปจากระด ับผ ิวหน 2าของ
ของเหลวมากขึ ้น ความดันของของเหลวจะ
เพิ่มขึ้น เนื่องจากของเหลวที่อยู*ลึกกว*า จะมี
น้ำหนักของของเหลวด2านบนกระทำมากกว*า 

4. วิเคราะห7แรงพยุงและการจม การลอยของ
วัตถุในของเหลวจากหลักฐานเชิงประจักษ7 
5. เขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระทำต*อวัตถุใน
ของเหลว 

• เม ื ่อว ัตถุอยู *ในของเหลว จะมีแรงพยุง
เนื่องจากของเหลวกระทำต*อวัตถุ โดยมีทิศข้ึน
ในแนวดิ่ง การจมหรือการลอยของวัตถุขึ้นกับ
น้ำหนักของวัตถุและแรงพยุง ถ2าน้ำหนักของ
วัตถุและแรงพยุงของของเหลวมีค*าเท*ากัน วัตถุ
จะลอยนิ่งอยู*ในของเหลว แต*ถ2าน้ำหนักของ
วัตถุมีค*ามากกว*าแรงพยุงของของเหลววัตถุจะ
จม 

6. อธิบายแรงเสียดทานสถิตและแรงเสียด
ทานจลน7จากหลักฐานเชิงประจักษ7 

• แรงเสียดทานเปFนแรงที ่เกิดขึ ้นระหว*าง
ผิวสัมผัสของวัตถุ เพื่อต2านการเคล่ือนที่ของ
วัตถุนั้นโดยถ2าออกแรงกระทำต*อวัตถุที่อยู*น่ิง
บนพื้นผิวให2เคลื่อนที่ แรงเสียดทานก็จะต2าน



หลักสูตรสถานศึกษากลุ0มสาระการเรียนรู6วิทยาศาสตร:และเทคโนโลยี พุทธศักราช 2565 |โรงเรียนบ6านโคกแปะ 62 

 

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 
การเคล่ือนท่ีของวัตถุ แรงเสียดทานท่ีเกิดข้ึนใน
ขณะที่วัตถุยังไม*เคลื่อนที่เรียก แรงเสียดทาน
สถิต แต*ถ2าวัตถุกำลังเคลื่อนที่ แรงเสียดทานก็
จะทำให2วัตถุนั ้นเคลื ่อนท่ีช2าลงหรือหยุดน่ิง 
เรียก แรงเสียดทานจลน7 

7. ออกแบบการทดลองและทดลองด2วยวิธีท่ี
เหมาะสมในการอธิบายปeจจัยที่มีผลต*อขนาด
ของแรงเสียดทาน 
8. เขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทานและแรง
อ่ืน ๆ ท่ีกระทำต*อวัตถุ 
9. ตระหนักถึงประโยชน7ของความรู2เรื่องแรง
เสียดทานโดยวิเคราะห7สถานการณ7ปeญหาและ
เสนอแนะวิธีการลดหรือเพิ่มแรงเสียดทานท่ี
เป F นประ โยชน 7 ต * อ ก า รทำก ิ จก ร รม ใน
ชีวิตประจำวัน 

• ขนาดของแรงเสียดทานระหว*างผิวสัมผัส
ของวัตถุขึ้นกับลักษณะผิวสัมผัสและขนาดของ
แรงปฏิกิริยาต้ังฉากระหว*างผิวสัมผัส 

• กิจกรรมในชีวิตประจำวันบางกิจกรรม
ต2องการ แรงเสียดทาน เช*น การเปpดฝาเกลียว
ขวดน้ำการใช 2แผ *นก ันล ื ่นในห2องน ้ำ บาง
กิจกรรมไม*ต2องการแรงเสียดทาน เช*น การลาก
วัตถุบนพ้ืน การใช2น้ำมันหล*อล่ืนในเคร่ืองยนต7 

• ความรู2เรื่องแรงเสียดทานสามารถนำไปใช2
ประโยชน7ในชีวิตประจำวันได2 

10. ออกแบบการทดลองและทดลองด2วยวิธีท่ี
เหมาะสมในการอธิบายโมเมนต7ของแรง เม่ือ
ว ัตถ ุอย ู * ในสภาพสมดุลต *อการหมุน และ

คำนวณโดยใช2สมการ !	 = 	$% 

• เม ื ่อมีแรงที ่กระทำต*อวัตถุโดยไม*ผ *าน
ศูนย7กลางมวลของวัตถุ จะเกิดโมเมนต7ของแรง 
ทำให2วัตถุหมุนรอบศูนย7กลางมวลของวัตถุน้ัน 

• โมเมนต7ของแรงเป Fนผลคูณของแรงท่ี
กระทำต*อวัตถุกับระยะทางจากจุดหมุนไปต้ัง
ฉากกับแนวแรง เมื่อผลรวมของโมเมนต7ของ
แรงมีค*าเปFนศูนย7 วัตถุจะอยู*ในสภาพสมดุลต*อ
การหมุน โดยโมเมนต7ของแรงในทิศทวนเข็ม
นาßิกาจะมีขนาดเท*ากับโมเมนต7ของแรงในทิศ
ตามเข็มนาßิกา 
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 

• ของเล*นหลายชนิดประกอบด2วยอุปกรณ7
หลายส*วนท่ีใช2หลักการโมเมนต7ของแรง ความรู2
เรื่องโมเมนต7ของแรงสามารถนำไปใช2ออกแบบ
และประดิษฐ7ของเล*นได2 

11. เปรียบเทียบแหล*งของสนามแม*เหล็ก
สนามไฟฟaา และสนามโน2มถ*วง และทิศทาง
ของแรงที่กระทำต*อวัตถุที่อยู*ในแต*ละสนาม
จากข2อมูลท่ีรวบรวมได2 
12. เขียนแผนภาพแสดงแรงแม*เหล็ก แรง
ไฟฟaาและแรงโน2มถ*วงท่ีกระทำต*อวัตถุ 

• วัตถุที่มีมวลจะมีสนามโน2มถ*วงอยู*โดยรอบ
แรงโน2มถ*วงที่กระทำต*อวัตถุที่อยู*ในสนามโน2ม
ถ*วงจะมีทิศพุ*งเข2าหาวัตถุท่ีเปFนแหล*งของสนาม
โน2มถ*วง 

• วัตถุที ่มีประจุไฟฟaาจะมีสนามไฟฟaาอยู*
โดยรอบ แรงไฟฟaาท่ีกระทำต*อวัตถุท่ีมีประจุจะ
มีทิศพุ*งเข2าหาหรือออกจากวัตถุที่มีประจุที่เปFน
แหล*งของสนามไฟฟaา 

• วัตถุที่เปFนแม*เหล็กจะมีสนามแม*เหล็กอยู*
โดยรอบ แรงแม*เหล็กที่กระทำต*อขั้วแม*เหล็ก
จะมีทิศพุ*งเข2าหาหรือออกจากขั้วแม*เหล็กท่ี
เปFนแหล*งของสนามแม*เหล็ก 

13. วิเคราะห7ความสัมพันธ7ระหว*างขนาดของ
แรงแม*เหล็ก แรงไฟฟaา และแรงโน2มถ*วงท่ี
กระทำต *อว ัตถ ุท ี ่อย ู * ในสนามน ั ้น ๆ กับ
ระยะห*างจากแหล*งของสนามถึงวัตถุจาก
ข2อมูลท่ีรวบรวมได2 

• ขนาดของแรงโน2มถ*วง แรงไฟฟaา และแรง
แม*เหล็กที่กระทำต*อวัตถุที่อยู*ในสนามนั้น ๆ 
จะมีค*าลดลง เมื ่อวัตถุอยู *ห*างจากแหล*งของ
สนามน้ัน ๆ มากข้ึน 

14. อธิบายและคำนวณอัตราเร็วและความเร็ว
ของการเคล่ือนท่ีของวัตถุ โดยใช2สมการ 

& = !
"  และ 	'⃑ = !⃑

" 
จากหลักฐานเชิงประจักษ7 

• การเคลื ่อนที ่ของวัตถุเป Fนการเปลี ่ยน
ตำแหน*งของวัตถุเทียบกับตำแหน*งอ2างอิง โดย
มีปริมาณที่เกี ่ยวข2องกับการเคลื่อนที่ซึ ่งมีท้ัง
ปริมาณสเกลาร7และปริมาณเวกเตอร7 เช*น 
ระยะทาง อัตราเร็ว การกระจัด ความเร็ว 
ปริมาณสเกลาร7 เปFนปริมาณที ่มีขนาด เช*น 
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 
15. เข ียนแผนภาพแสดงการกระจัดและ
ความเร็ว 

ระยะทาง อัตราเร ็ว ปริมาณเวกเตอร7เปFน
ปริมาณที ่ม ีทั ้งขนาดและทิศทาง เช*น การ
กระจัด ความเร็ว 

• เขียนแผนภาพแทนปริมาณเวกเตอร7ได2ด2วย
ลูกศร โดยความยาวของลูกศรแสดงขนาดและ
หัวลูกศรแสดงทิศทางของเวกเตอร7น้ัน ๆ 

• ระยะทาง เป Fนปร ิมาณสเกลาร 7  โดย
ระยะทางเปFนความยาวของเส2นทางที่เคลื่อนท่ี
ได2 

• การกระจัดเปFนปริมาณเวกเตอร7 โดยการ
กระจ ัดม ีท ิศช ี ้จากตำแหน*งเร ิ ่มต 2นไปยัง
ตำแหน*งสุดท2าย และมีขนาดเท*ากับระยะที่ส้ัน
ท่ีสุดระหว*างสองตำแหน*งน้ัน 

• อัตราเร็วเปFนปริมาณสเกลาร7 โดยอัตราเร็ว
เปFนอัตราส*วนของระยะทางต*อเวลา 

• ความเร็วปริมาณเวกเตอร7มีทิศเดียวกับทิศ
ของการกระจัด โดยความเร็วเปFนอัตราส*วน
ของการกระจัดต*อเวลา 

ม. 3 - - 
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สาระท่ี 2 วิทยาศาสตร6กายภาพ  
มาตรฐาน ว 2.3  เข2าใจความหมายของพลังงาน  การเปลี่ยนแปลงและการถ*ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ7 

ระหว*างสสารและพลังงาน  พลังงานในชีวิตประจำวัน  ธรรมชาติ ของคลื่น  ปรากฏการณ7
ท่ีเก่ียวข2องกับเสียง  แสง  และคล่ืนแม*เหล็กไฟฟaา รวมท้ังนำความรู2ไปใช2ประโยชน7 

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 
ป. 1 1. บรรยายการเกิดเส ียงและทิศ ทางการ

เคล่ือนท่ี ของเสียงจากหลักฐานเชิงประจักษ7 
• เสียงเกิดจากการสั่นของวัตถุ วัตถุที่ทำให2
เก ิดเส ียง เป Fนแหล*งกำเนิดเส ียง ซ ึ ่งม ี ท้ัง
แหล * งกำ เน ิ ด เส ี ย ง  ตามธรรมชาต ิ และ
แหล*งกำเนิดเสียงที ่มนุษย7 สร2างขึ ้น เสียง
เคล่ือนท่ีออกจากแหล*งกำเนิดเสียง ทุกทิศทาง 

ป. 2 1. บรรยายแนวการเคลื ่อนที ่ของ แสงจาก 
แหล*งกำเนิดแสง และอธิบาย การมองเห็น
วัตถุ จากหลักฐานเชิงประจักษ7  
2. ตระหนักในคุณค*าของความรู 2 ของการ
มองเห็น โดยเสนอแนะแนวทางการ ปaองกัน
อันตราย จากการมองวัตถุที่อยู*ในบริเวณ ที่มี
แสงสว*าง ไม*เหมาะสม 

• แสงเคลื ่อนที ่จากแหล*งกำเนิดแสงทุก
ทิศทาง เปFนแนวตรง เมื่อมีแสงจากวัตถุมาเข2า
ตาจะทำให2 มองเห็นวัตถุนั้น การมองเห็นวัตถุ
ที่เปFน แหล*งกำเนิดแสง แสงจากวัตถุนั้นจะเข2า
สู *ตาโดยตรง ส*วนการมองเห็นวัตถุที ่ไม*ใช*
แหล*งกำเนิดแสง ต2องมี แสงจากแหล*งกำเนิด
แสงไปกระทบวัตถุแล2ว สะท2อนเข2าตา ถ2ามี
แสงที่สว*างมาก ๆ เข2าสู*ตา อาจเกิดอันตราย
ต*อตาได2 จึงต2องหลีกเลี่ยง การมองหรือใช2แผ*น
กรองแสงที่มีคุณภาพ เมื่อจำเปFน และต2องจัด
ความสว*างให2เหมาะสม กับการทำกิจกรรมต*าง 
ๆ เช*น การอ*านหนังสือ การดูจอโทรทัศน7 การ
ใช2โทรศัพท7เคล่ือนท่ี และแท็บเล็ต 

ป. 3 1. ยกตัวอย*างการเปลี่ยนพลังงาน หนึ่งไปเปFน
อีก พลังงานหน่ึงจากหลักฐานเชิงประจักษ7 
2. บรรยายการทำงานของเครื่อง กำเนิดไฟฟaา
และระบุแหล*งพลังงาน ในการผลิตไฟฟaา จาก
ข2อมูลท่ี รวบรวมได2  

• พ ล ั ง ง า น เ ป F น ป ร ิ ม า ณ ท ี ่ แ ส ด ง ถึ ง
ความสามารถ ในการทำงาน พลังงานมีหลาย
แบบ เช*น พลังงานกล พลังงานไฟฟaา พลังงาน
แสง พลังงานเสียง และพลังงานความร2อน โดย 
พลังงานสามารถเปลี่ยนจากพลังงานหนึ่งไป
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 
3. ตระหนักในประโยชน7และโทษ ของไฟฟaา 
โดยนำเสนอวิธีการใช2 ไฟฟaาอย*างประหยัด 
และปลอดภัย 

เปFน อีกพลังงานหนึ่งได2 เช*น การถูมือจนรู2สึก
ร2อน เปFนการเปลี่ยนพลังงานกลเปFนพลังงาน
ความร2อน แผงเซลล7สุริยะเปลี่ยนพลังงานแสง
เปFน พลังงานไฟฟaา  หรือเคร่ืองใช2ไฟฟaาเปล่ียน
พลังงานไฟฟaา เปFนพลังงานอ่ืน  

• ไฟฟaาผลิตจากเครื ่องกำเนิดไฟฟaาซึ ่งใช2
พลังงาน จากแหล*งพลังงานธรรมชาติหลาย
แหล*ง  เช*นพลังงานจากลม พลังงานจากน้ำ 
พลังงานจากแกûสธรรมชาติ  

• พ ล ั ง ง า น ไ ฟ ฟ a า ม ี ค ว า ม ส ำ ค ั ญ ต* อ
ชีวิตประจำวัน การใช2ไฟฟaานอกจากต2องใช2
อย*างถูกวิธี ประหยัด และคุ2มค*าแล2ว ยังต2อง
คำนึงถึงความปลอดภัยด2วย 

ป. 4 1. จำแนกวัตถุเปFนตัวกลางโปร*งใส ตัวกลาง
โปร*งแสง และวัตถุทึบแสง จากลักษณะการ
มองเห็นสิ่งต*าง ๆ ผ*านวัตถุนั้นเปFนเกณฑ7 โดย
ใช2หลักฐานเชิงประจักษ7 

• เมื่อมองสิ่งต*าง ๆ โดยมีวัตถุต*างชนิดกันมา
กั้นแสงจะทำให2 ลักษณะการมองเห็นสิ่งนั้น ๆ 
ชัดเจนต*างกัน จึงจำแนกวัตถุที่มา กั้นออกเปFน
ตัวกลางโปร*งใส ซึ่งทำให2มองเห็นสิ่งต*าง ๆ ได2
ชัดเจน ตัวกลางโปร*งแสงทำให2มองเห็นสิ่งต*าง 
ๆ ได2ไม*ชัดเจน และวัตถุ ทึบแสงทำให2มองไม*
เห็นส่ิงต*าง ๆ น้ัน 

ป. 5 1. อธิบายการได2ยินเสียงผ*าน ตัวกลางจาก
หลักฐานเชิงประจักษ7  
 

• การได2ยินเสียงต2องอาศัยตัวกลาง โดยอาจ
เปFนของแข็ง ของเหลว หรืออากาศ เสียงจะ
ส*งผ*านตัวกลางมายังหู  

ป. 6 2. ระบุตัวแปร ทดลอง และอธิบาย ลักษณะ
และการเกิดเสียงสูงเสียงต่ำ  
3. ออกแบบการทดลองและอธิบาย ลักษณะ
และการเกิดเสียงดัง เสียงค*อย  

• เสียงที่ได2ยินมีระดับสูงต่ำของเสียงต*างกัน
ขึ ้นกับความถี ่ของการ สั ่นของแหล*งกำเนิด
เสียง โดยเมื่อแหล*งกำเนิดเสียงสั่นด2วย ความถ่ี
ต่ำจะเกิดเสียงต่ำแต*ถ2าส่ันด2วยความถ่ีสูงจะเกิด
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 
4. วัดระดับเสียงโดยใช2เครื ่องมือวัด ระดับ
เสียง 
5. ตระหนักในคุณค*าของความรู2 เรื ่องระดับ
เสียงโดยเสนอแนะ แนวทางในการหลีกเลี่ยง
และลด มลพิษทางเสียง 

เส ียงส ูง ส *วนเส ียงด ังค *อยที ่ ได 2ย ินข ึ ้นกับ
พลังงานการสั่นของ แหล*งกำเนิดเสียง  โดย
เมื่อแหล*งกำเนิดเสียงสั่นด2วย พลังงานมากจะ
เกิดเสียงดัง  แต*ถ2าแหล*งกำเนิดเสียง สั่นด2วย
พลังงานน2อยจะเกิดเสียงค*อย  

• เสียงดังมาก ๆ เปFนอันตรายต*อการได2ยิน
และ เสียงที่ก*อให2เกิดความรำคาญเปFนมลพิษ
ทางเสียง เดซิเบลเปFนหน*วยที่บอกถึงความดัง
ของเสียง 

1. ระบุส*วนประกอบและบรรยาย หน2าที่ของ
แต*ละ ส*วนประกอบของวงจรไฟฟaาอย*าง ง*าย
จากหลักฐานเชิงประจักษ7  
2. เขียนแผนภาพและต*อวงจรไฟฟaา อย*างง*าย 
 

• วงจร ไฟฟ a าอย * า ง ง * ายประกอบด 2 วย 
แ ห ล * ง ก ำ เ น ิ ด ไ ฟ ฟ a า ส า ย ไ ฟ ฟ a า   แ ล ะ
เครื่องใช2ไฟฟaาหรืออุปกรณ7ไฟฟaาแหล*งกำเนิด
ไฟฟaา เช*น ถ*านไฟฉาย หรือแบตเตอรี ่ ทำ
หน2าที่ให2พลังงานไฟฟaา สายไฟฟaา เปFนตัวนำ
ไฟฟaา ทำหน2าที่เชื่อมต*อระหว*างแหล*งกำเนิด
ไฟฟ a าและ เคร ื ่ อง ใช 2 ไฟฟ a า เข 2 าด 2 วย กัน
เครื่องใช2ไฟฟaามีหน2าที่เปลี่ยนพลังงาน ไฟฟaา
เปFนพลังงานอ่ืน 

3. ออกแบบการทดลองและ ทดลองด2วยวิธีท่ี
เหมาะสมในการ อธิบายวิธีการและผลของ 
การต*อเซลล7ไฟฟaาแบบอนุกรม  
4. ตระหนักถึงประโยชน7ของ ความรู2ของการ
ต*อเซลล7ไฟฟaาแบบ อนุกรมโดยบอกประโยชน7
และ การประยุกต7ใช2ในชีวิตประจำวัน  
 

• เมื่อนำเซลล7ไฟฟaาหลายเซลล7มาต*อเรียงกัน 
โดยให2ขั้วบวกของเซลล7ไฟฟaาเซลล7หนึ่งต*อกับ
ขั ้วลบของอีกเซลล7หนึ ่งเป Fนการต*อ แบบ
อนุกรมทำให2มีพลังงานไฟฟaาเหมาะสมกับ
เครื ่องใช2ไฟฟaา ซึ ่งการต*อเซลล7ไฟฟaาแบบ
อน ุ ก รมสามารถนำ ไป ใช 2 ป ระ โยชน 7 ใน 
ชีวิตประจำวัน เช*น การต*อเซลล7ไฟฟaาในไฟ
ฉาย 
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 
5. ออกแบบการทดลองแลทดลอง ด2วยวิธีท่ี
เหมาะสมในการอธิบาย การต*อหลอดไฟฟaา
แบบอนุกรม และแบบขนาน 
6. ตระหนักถึงประโยชน7ของ ความรู2ของการ
ต*อหลอดไฟฟaาแบบ อนุกรมและแบบขนาน  
โดยบอก ประโยชน 7  ข 2อจำก ัด และการ 
ประยุกต7ใช2ในชีวิตประจำวัน  
 

• การต*อหลอดไฟฟaาแบบอนุกรมเมื ่อถอด
หลอดไฟฟaาดวงใดดวง หนึ่งออกทำให2หลอด
ไฟฟaาที่เหลือดับทั้งหมด  ส*วนการต*อหลอด 
ไฟฟaาแบบขนาน เมื่อถอดหลอดไฟฟaาดวงใด
ดวงหนึ่งออก หลอดไฟฟaาที่เหลือก็ยังสว*างได2 
การต*อหลอดไฟฟaาแต*ละแบบ สามารถนำไปใช2
ประโยชน7ได2เช*น การต*อหลอดไฟฟaาหลายดวง
ใน บ2านจึงต2องต*อหลอดไฟฟaาแบบขนาน เพ่ือ
เลือกใช2หลอดไฟฟaา ดวงใดดวงหนึ ่งได2ตาม
ต2องการ 

7. อธิบายการเกิดเงามืดเงามัวจาก หลักฐาน
เชิงประจักษ7  
8. เขียนแผนภาพรังสีของแสง แสดงการเกิด
เงามืด เงามัว 

• เมื่อนำวัตถุทึบแสงมากั้นแสงจะเกิดเงาบน
ฉากรับแสงที่อยู* ด2านหลังวัตถุ โดยเงามีรูปร*าง
คล2ายวัตถุที่ทำให2เกิดเงา เงามัว เปFนบริเวณที่มี
แสงบางส*วนตกลงบนฉาก ส*วนเงามืดเปFน
บริเวณ ท่ีไม*มีแสงตกลงบนฉากเลย 

ม. 1 1. ว ิเคราะห7 แปลความหมายข2อมูล และ
คำนวณปริมาณความร2อนที่ทำให2สสารเปลี่ยน
อุณหภูมิและเปล่ียนสถานะโดยใช2สมการ 

) = *+Δ- และ ) = *. 
2. ใช2เทอร7มอมิเตอร7ในการวัดอุณหภูมิของ
สสาร 

• เมื่อสสารได2รับหรือสูญเสียความร2อนอาจ
ทำให2สสารเปลี ่ยนอุณหภูมิ เปลี ่ยนสถานะ 
หรือเปล่ียนรูปร*าง 

• ปริมาณความร2อนที ่ทำให2สสารเปลี ่ยน
อุณหภูมิขึ ้นกับมวล ความร2อนจำเพาะ และ
อุณหภูมิท่ีเปล่ียนไป 

• ปริมาณความร2อนที ่ทำให2สสารเปลี ่ยน
สถานะขึ้นกับมวลและความร2อนแฝงจำเพาะ 
โดยขณะที่สสารเปลี่ยนสถานะ อุณหภูมิจะไม*
เปล่ียนแปลง 
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 
3. สร2างแบบจำลองท่ีอธิบายการขยายตัวหรือ 
หดตัวของสสารเนื ่องจากได2รับหรือสูญเสีย
ความร2อน 
4. ตระหนักถึงประโยชน7ของความรู2ของการ
หดและขยายตัวของสสารเน่ืองจากความร2อน 
โดยว ิ เคราะห 7สถานการณ 7ป eญหา และ
เสนอแนะวิธีการนำความรู 2มาแก2ปeญหาใน
ชีวิตประจำวัน 

• ความร2อนทำให2สสารขยายตัวหรือหดตัวได2 
เนื ่องจากเมื ่อสสารได2รับความร2อนจะทำให2
อนุภาคเคลื่อนที่เร็วขึ้น ทำให2เกิดการขยายตัว
แต*เมื ่อสสารคายความร2อนจะทำให2อนุภาค
เคล่ือนท่ีช2าลง ทำให2เกิดการหดตัว 

• ความรู2เรื่องการหดและขยายตัวของสสาร
เนื่องจากความร2อนนำไปใช2ประโยชน7ได2ด2าน
ต*าง ๆ เช*น การสร2างถนน การสร2างรางรถไฟ 
การทำเทอร7มอมิเตอร7 

5. วิเคราะห7สถานการณ7การถ*ายโอนความ
ร2อนและคำนวณปริมาณความร2อนที่ถ*ายโอน
ระหว*างสสารจนเกิดสมดุลความร2อนโดยใช2

สมการ ) สูญเสีย = ) ได*รับ 

• ความร2อนถ*ายโอนจากสสารที่มีอุณหภูมิสูง
กว*า ไปยังสสารที่มีอุณหภูมิต่ำกว*าจนกระท่ัง
อุณหภูมิของสสารทั้งสองเท*ากัน สภาพที่สสาร
ท้ังสอง 
มีอุณหภูมิเท*ากัน เรียกว*า สมดุลความร2อน 

• เมื่อมีการถ*ายโอนความร2อนจากสสารที่มี
อุณหภูมิต*างกันจนเกิดสมดุลความร2อนความ
ร2อนที่เพิ ่มขึ ้นของสสารหนึ่งจะเท*ากับความ
ร2อนท่ีลดลงของอีกสสารหน่ึง ซึ่งเปFนไปตามกฎ
การอนุรักษ7พลังงาน 

6. สร2างแบบจำลองที ่อธิบายการถ*ายโอน
ความร2อนโดยการนำความร2อน การพาความ
ร2อน การแผ*รังสีความร2อน 
7. ออกแบบ เลือกใช2 และสร2างอุปกรณ7 เพ่ือ
แก2ป eญหาในชีว ิตประจำว ันโดยใช2ความรู2
เก่ียวกับการถ*ายโอนความร2อน 

• การถ*ายโอนความร2อนมี 3 แบบ คือการนำ
ความร2อน การพาความร2อน และการแผ*รังสี
ความร2อน การนำความร2อนเปFนการถ*ายโอน
ความร2อนที่อาศัยตัวกลาง โดยที่ตัวกลางไม*
เคลื ่อนที่ การพาความร2อนเปFนการถ*ายโอน
ความร2อนที ่อาศัยตัวกลาง โดยที ่ต ัวกลาง
เคลื่อนที่ไปด2วย ส*วนการแผ*รังสีความร2อนเปFน
การถ*ายโอนความร2อนท่ีไม*ต2องอาศัยตัวกลาง 
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 

• ความรู 2เกี ่ยวกับการถ*ายโอนความร2อน
สามารถนำไปใช2ประโยชน7ในชีวิตประจำวันได2 
เช*นการเลือกใช2วัสดุเพื่อนำมาทำภาชนะบรรจุ
อาหาร เพื่อเก็บความร2อน หรือการออกแบบ
ระบบระบายความร2อนในอาคาร 

ม. 2 1. วิเคราะห7สถานการณ7และคำนวณเกี่ยวกับ
งานและกำลังที่เกิดจากแรงที่กระทำต*อวัตถุ 

โดยใช2สมการ / = $0 และ 1 = $
"  

จากข2อมูลท่ีรวบรวมได2 
2. วิเคราะห7หลักการทำงานของเครื ่องกล
อย*างง*ายจากข2อมูลท่ีรวบรวมได2 
3. ตระหนักถ ึงประโยชน7ของความร ู 2ของ
เครื่องกลอย*างง*าย โดยบอกประโยชน7และการ
ประยุกต7ใช2ในชีวิตประจำวัน 

• เมื่อออกแรงกระทำต*อวัตถุ แล2วทำให2วัตถุ
เคลื ่อนที ่  โดยแรงอยู * ในแนวเดียวกับการ
เคลื่อนที่จะเกิดงาน งานจะมีค*ามากหรือน2อย
ขึ ้นกับขนาดของแรงและระยะทางในแนว
เดียวกับแรง 

• งานที่ทำในหนึ่งหน*วยเวลาเรียกว*า กำลัง 
หลักการของงานนำไปอธิบายการทำงานของ
เครื่องกลอย*างง*าย ได2แก* คาน พื้นเอียง รอก
เดี ่ยว ล ิ ่ม สกรู ล 2อและเพลา ซี ่งนำไปใช2
ประโยชน7ด2านต*าง ๆในชีวิตประจำวัน 

4. ออกแบบและทดลองด2วยวิธีที่เหมาะสมใน
การอธิบายปeจจัยที่มีผลต*อพลังงานจลน7 และ
พลังงานศักย7โน2มถ*วง 

• พลังงานจลน7เป Fนพล ังงานของว ัตถ ุ ท่ี
เคลื่อนที่ พลังงานจลน7จะมีค*ามากหรือน2อย
ขึ้นกับมวลและอัตราเร็ว ส*วนพลังงานศักย7โน2ม
ถ*วงเกี่ยวข2องกับตำแหน*งของวัตถุ จะมีค*ามาก
หรือน2อยขึ้นกับมวลและตำแหน*งของวัตถุ เม่ือ
วัตถุอยู*ในสนามโน2มถ*วง วัตถุจะมีพลังงานศักย7
โน2มถ*วง พลังงานจลน7และพลังงานศักย7โน2ม
ถ*วงเปFนพลังงานกล 

5. แปลความหมายข2อมูลและอธิบายการ
เปลี่ยนพลังงานระหว*างพลังงานศักย7โน2มถ*วง
และพลังงานจลน7ของวัตถุโดยพลังงานกลของ
วัตถุ มีค*าคงตัวจากข2อมูลท่ีรวบรวมได2 

• ผลรวมของพลังงานศักย 7โน 2มถ *วงและ
พลังงานจลน7เปFนพลังงานกล พลังงานศักย7โน2ม
ถ*วงและพลังงานจลน7ของวัตถุหนึ่ง ๆ สามารถ
เปลี่ยนกลับไปมาได2 โดยผลรวมของพลังงาน
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 
ศักย7โน2มถ*วงและพลังงานจลน7มีค*าคงตัว น่ัน
คือพลังงานกลของวัตถุมีค*าคงตัว 

6. ว ิ เคราะห7สถานการณ7และอธ ิบายการ
เปลี่ยนและการถ*ายโอนพลังงานโดยใช2กฎการ
อนุรักษ7พลังงาน 

• พลังงานรวมของระบบมีค*าคงตัวซึ ่งอาจ
เปลี่ยนจากพลังงานหนึ่งเปFนอีกพลังงานหน่ึง 
เช*น พลังงานกลเปลี ่ยนเปFนพลังงานไฟฟaา 
พลังงานจลน7เปลี ่ยนเปFนพลังงานความร2อน 
พลังงานเสียง พลังงานแสง เนื่องมาจากแรง
เสียดทาน พลังงานเคมีในอาหารเปลี่ยนเปFน
พลังงานท่ีไปใช2ในการทำงานของส่ิงมีชีวิต 

• นอกจากนี้พลังงานยังสามารถถ*ายโอนไป
ยังอีกระบบหนึ่งหรือได2รับพลังงานจากระบบ
อื ่นได2 เช*น การถ*ายโอนความร2อนระหว*าง
สสาร การถ*ายโอนพลังงานของการสั ่นของ
แหล*งกำเนิดเสียงไปยังผู 2ฟeง ทั ้งการเปลี ่ยน
พลังงานและการถ*ายโอนพลังงาน พลังงาน
รวมทั้งหมดมีค*าเท*าเดิมตามกฎการอนุรักษ7
พลังงาน 

ม. 3 1. วิเคราะห7ความสัมพันธ7ระหว*างความต*าง
ศักย7 กระแสไฟฟaา และความต2านทาน และ
คำนวณปริมาณท่ีเก่ียวข2องโดยใช2สมการ  

2 = 34 
จากหลักฐานเชิงประจักษ7 
2.  เ ข ี ยนกราฟความส ั มพ ั นธ 7 ร ะหว * า ง
กระแสไฟฟaาและความต*างศักย7ไฟฟaา 
3. ใช 2โวลต 7ม ิ เตอร 7 แอมมิเตอร 7ในการวัด
ปริมาณทางไฟฟaา 

• เ ม ื ่ อ ต * อ ว ง จ ร ไฟฟ a า ค รบว งจ รจะ มี
กระแสไฟฟaา ออกจากขั้วบวกผ*านวงจรไฟฟaา
ไปยังขั้วลบของแหล*งกำเนิดไฟฟaา ซึ่งวัดค*าได2
จากแอมมิเตอร7 

• ค*าที่บอกความแตกต*างของพลังงานไฟฟaา
ต*อหน*วยประจุระหว*างจุด 2 จุด เรียกว*า ความ
ต*างศักย7 ซ่ึงวัดค*าได2จากโวลต7มิเตอร7 

• ขนาดของกระแสไฟฟaามีค*าแปรผันตรงกับ
ความต*างศักย7ระหว*างปลายทั้งสองของตัวนำ 
โดยอัตราส*วนระหว*างความต*างศักย7และ
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 
กระแสไฟฟaา มีค*าคงที่ เรียกค*าคงที่นี้ว*า ความ
ต2านทาน 

4.  ว ิ เคราะห 7ความต * างศ ั กย 7 ไฟฟ a าและ
กระแสไฟฟaาในวงจรไฟฟaาเมื่อต*อตัวต2านทาน
หลายตัวแบบอนุกรมและแบบขนานจาก
หลักฐานเชิงประจักษ7 
5. เขียนแผนภาพวงจรไฟฟaาแสดงการต*อตัว
ต2านทานแบบอนุกรมและขนา 

• ในวงจรไฟฟaาประกอบด2วยแหล*งกำเนิด
ไฟฟaา สายไฟฟaา และอุปกรณ7ไฟฟaา โดย
อุปกรณ7ไฟฟaา แต*ละชิ้นมีความต2านทาน ใน
การต*อตัวต2านทาน หลายตัว มีทั ้งต*อแบบ
อนุกรมและแบบขนาน 

• การต*อตัวต2านทานหลายตัวแบบอนุกรมใน
วงจรไฟฟaา ความต*างศักย7ที่คร*อมตัวต2านทาน
แต*ละตัวมีค*าเท*ากับผลรวมของความต*างศักย7
ที่คร*อมตัวต2านทานแต*ละตัว โดยกระแสไฟฟaา
ท่ีผ*านตัวต2านทานแต*ละตัวมีค*าเท*ากัน 

6.  บ ร ร ย า ย ก า ร ท ำ ง า น ข อ ง ช ิ ้ น ส * ว น
อิเล็กทรอนิกส7อย*างง*ายในวงจรจากข2อมูลท่ี
รวบรวมได2 
7 .  เ ข ี ย น แ ผ น ภ า พ แ ล ะ ต * อ ช ิ ้ น ส * ว น
อิเล็กทรอนิกส7อย*างง*ายในวงจรไฟฟaา 

• การต*อตัวต2านทานหลายตัวแบบขนานใน
วงจรไฟฟaา กระแสไฟฟaาที ่ผ *านวงจรมีค*า
เท *าก ับผลรวมของกระแสไฟฟaาที ่ผ *านตัว
ต2านทานแต*ละตัวโดยความต*างศักย7ที่คร*อมตัว
ต2านทานแต*ละตัวมีค*าเท*ากัน 

• ชิ้นส*วนอิเล็กทรอนิกส7มีหลายชนิด เช*น ตัว
ต2านทาน ไดโอด ทรานซิสเตอร7 ตัวเก็บประจุ 
โดยชิ้นส*วนแต*ละชนิดทำหน2าที ่แตกต*างกัน
เพ่ือให2วงจรทำงานได2ตามต2องการ 

• ตัวต 2านทานทำหน2าท ี ่ควบคุมปร ิมาณ
กระแสไฟฟaาในวงจรไฟฟaา ไดโอดทำหน2าที่ให2
กระแสไฟฟaาผ*านทางเดียว ทรานซิสเตอร7ทำ
หน2าที่เปFนสวิตช7ปpดหรือเปpดวงจรไฟฟaาและ
ควบคุมปริมาณกระแสไฟฟaา ตัวเก็บประจุทำ
หน2าท่ีเก็บและคายประจุไฟฟaา 
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 

• เครื ่องใช2ไฟฟaาอย*างง *ายประกอบด2วย
ชิ ้นส*วนอิเล็กทรอนิกส7หลายชนิดที ่ทำงาน
ร*วมกันการต*อวงจรอิเล็กทรอนิกส7โดยเลือกใช2
ชิ้นส*วนอิเล็กทรอนิกส7ที่เหมาะสมตามหน2าท่ี
ของชิ้นส*วนนั้น ๆ จะสามารถทำให2วงจรไฟฟaา
ทำงานได2ตามต2องการ 

8. อธิบายและคำนวณพลังงานไฟฟaาโดยใช2

สมการ / = 1- รวมทั้งคำนวณค*าไฟฟaา
ของเคร่ืองใช2ไฟฟaาในบ2าน 
9 .  ตระหน ักในค ุณค * าของการเล ือกใช2
เคร ื ่ อ ง ใช 2 ไฟฟ a า โดยนำ เสนอว ิ ธ ี การ ใช2
เคร่ืองใช2ไฟฟaาอย*างประหยัดและปลอดภัย 

• เครื่องใช2ไฟฟaาจะมีค*ากำลังไฟฟaาและความ
ต*างศักย7กำกับไว2 กำลังไฟฟaามีหน*วยเปFนวัตต7 
ความต*างศักย7 มีหน*วยเปFนโวลต7 ค*าไฟฟaาส*วน
ใหญ*คิดจากพลังงานไฟฟaาท่ีใช2ท้ังหมด ซ่ึงหาได2
จากผลคูณของกำลังไฟฟaา ในหน*วยกิโลวัตต7 
กับเวลาในหน*วยชั่วโมง พลังงานไฟฟaามีหน*วย
เปFนกิโลวัตต7 ช่ัวโมง หรือหน*วย 

• วงจรไฟฟaาในบ2านมีการต*อเครื่องใช2ไฟฟaา
แบบขนานเพื่อให2ความต*างศักย7เท*ากัน การใช2
เครื่องใช2ไฟฟaาในชีวิตประจำวันต2องเลือกใช2
เค ร่ือง ใช 2 ไฟฟ a าท ี ่ ม ี ความต * างศ ักย 7 และ
กำลังไฟฟaาให2เหมาะกับการใช2งาน และการใช2
เครื่องใช2ไฟฟaาและอุปกรณ7ไฟฟaาต2องใช2อย*าง
ถูกต2อง ปลอดภัย และประหยัด 

10. สร2างแบบจำลองที่อธิบายการเกิดคล่ืน
และบรรยายส*วนประกอบของคล่ืน 

• คลื่นเกิดจากการส*งผ*านพลังงานโดยอาศัย
ตัวกลางและไม*อาศัยตัวกลาง ในคลื ่นกล 
พลังงานจะถูกถ*ายโอนผ*านตัวกลางโดยอนุภาค
ของตัวกลางไม*เคลื่อนที่ไปกับคลื่น คลื่นที่แผ*
ออกมาจากแหล*งกำเนิดคลื่นอย*างต*อเนื่องและ
มีรูปแบบที่ซ้ำกัน บรรยายได2ด2วยความยาว
คล่ืน ความถ่ี แอมพลิจูด 
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 
11. อธิบายคลื่นแม*เหล็กไฟฟaาและสเปกตรัม
คล่ืนแม*เหล็กไฟฟaาจากข2อมูลท่ีรวบรวมได2 
12. ตระหนักถึงประโยชน7และอันตรายจาก
คล ื ่นแม * เหล ็กไฟฟ aาโดยนำเสนอการใช2
ประโยชน7ในด2านต*าง ๆ และอันตรายจากคล่ืน
แม*เหล็กไฟฟaาในชีวิตประจำวัน 

• คลื ่นแม*เหล็กไฟฟaาเปFนคลื ่นที ่ไม*อาศัย
ตัวกลาง ในการเคลื่อนที่ มีความถี่ต*อเนื่องเปFน
ช*วงกว2างมาก เคลื ่อนที ่ในสุญญากาศด2วย
อัตราเร็วเท*ากัน แต*จะเคลื่อนที่ด2วยอัตราเร็ว
ต*างกันในตัวกลางอื่น คลื่นแม*เหล็กไฟฟaาแบ*ง
ออกเปFนช*วงความถี่ต*าง ๆ เรียกว*า สเปกตรัม
ของคลื่นแม*เหล็กไฟฟaา แต*ละช*วงความถี่มีช่ือ
เร ียกต*างกัน ได2แก* คลื ่นว ิทยุ ไมโครเวฟ 
อินฟราเรด แสงที ่มองเห็น อัลตราไวโอเลต 
รังสีเอกซ7และรังสีแกมมา ซึ่งสามารถนำไปใช2
ประโยชน7ได2 

• เลเซอร7เปFนคลื่นแม*เหล็กไฟฟaาที่มีความ
ยาวคลื่นเดียว เปFนลำแสงขนานและมีความ
เข2มสูง นำไปใช2ประโยชน7ในด2านต*าง ๆ เช*น 
ด2านการสื ่อสารมีการใช2เลเซอร7สำหรับส*ง
สารสนเทศผ*าน เส 2นใยนำแสง โดยอาศัย
หลักการการสะท2อนกลับหมดของแสง ด2าน
การแพทย7ใช2ในการผ*าตัด 

• คลื ่นแม*เหล็กไฟฟaานอกจากจะสามารถ
นำไปใช2ประโยชน7แล2ว ยังมีโทษต*อมนุษย7ด2วย 
เช*น ถ2ามนุษย7ได2รับรังสีอัลตราไวโอเลตมาก
เกินไป อาจจะทำให2เกิดมะเร็งผิวหนัง หรือถ2า
ได2รังสีแกมมาซึ่งเปFนคลื่นแม*เหล็กไฟฟaาที่มี
พลังงานสูงและสามารถทะลุผ*านเซลล7และ
อวัยวะได2อาจทำลายเนื ้อเยื ่อหรืออาจทำให2
เสียชีวิตได2เม่ือได2รับรังสีแกมมาในปริมาณสูง 
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 
13. ออกแบบการทดลองและดำเนินการ
ทดลองด2วยวิธีท่ีเหมาะสมในการอธิบายกฎการ
สะท2อนของแสง 
14. เขียนแผนภาพการเคล่ือนท่ีของแสง แสดง
การเกิดภาพจากกระจกเงา 

• เมื่อแสงตกกระทบวัตถุจะเกิดการสะท2อน
ซึ่งเปFนไปตามกฎการสะท2อนของแสง โดยรังสี
ตกกระทบ เส2นแนวฉาก รังสีสะท2อนอยู *ใน
ระนาบเดียวกัน และมุมตกกระทบเท*ากับมุม
สะท2อน ภาพจากกระจกเงาเก ิดจากร ังสี
สะท2อนตัดกันหรือต*อแนวรังสีสะท2อนให2ตัดกัน 
โดยถ2ารังสีสะท2อนตัดกันจริง จะเกิดภาพจริง 
แต*ถ2าต*อแนวรังสีสะท2อนให2ไปตัดกัน จะเกิด
ภาพเสมือน 

15. อธิบายการหักเหของแสงเมื่อผ*านตัวกลาง
โปร*งใสที่แตกต*างกัน และอธิบายการกระจาย
แสงของแสงขาวเมื่อผ*านปริซึมจากหลักฐาน 
เชิงประจักษ7 
16. เขียนแผนภาพการเคลื่อนที่ของแสงแสดง
การเกิดภาพจากเลนส7บาง 

• เมื ่อแสงเดินทางผ*านตัวกลางโปร*งใสท่ี
แตกต*างกัน เช*น อากาศและน้ำ อากาศและ
แก2ว จะเกิดการหักเห หรืออาจเกิดการสะท2อน
กลับหมดในตัวกลางที่แสงตกกระทบ การหัก
เหของแสงผ*านเลนส7ทำให2เกิดภาพที่มีชนิด
และขนาดต*าง ๆ 

• แสงขาวประกอบด2วยแสงสีต*าง ๆ เมื่อแสง
ขาวผ*านปริซึมจะเกิดการกระจายแสงเปFนแสง
สีต*าง ๆ เรียกว*า สเปกตรัมของแสงขาว เม่ือ
เคลื่อนที่ในตัวกลางใด ๆ ที่ไม*ใช*อากาศ จะมี
อัตราเร็วต*างกัน จึงมีการหักเหต*างกัน 

17. อธิบายปรากฏการณ7ที่เกี่ยวกับแสง และ
การทำงานของทัศนอุปกรณ7จากข2อม ูลท่ี
รวบรวมได2 
18. เขียนแผนภาพการเคล่ือนท่ีของแสง แสดง
การเกิดภาพของทัศนอุปกรณ7และเลนส7ตา 

• การสะท2อนและการหักเหของแสงนำไปใช2
อธิบายปรากฏการณ7ที่เกี่ยวกับแสง เช*น รุ2ง มิ
ราจ และอธิบายการทำงานของทัศนอุปกรณ7 
เช *น แว *นขยาย กระจกโค 2งจราจร กล 2อง
โทรทรรศน7 กล2องจุลทรรศน7 และแว*นสายตา 

• ในการมองวัตถุ เลนส7ตาจะถูกปรับโฟกัส 
เพื่อให2เกิดภาพชัดที่จอตา ความบกพร*องทาง
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 
สายตา เช*น สายตาสั้น และสายตายาว เปFน
เพราะตำแหน*งที่เกิดภาพไม*ได2อยู*ที่จอตาพอดี 
จึงต2องใช2เลนส7ในการแก2ไขเพื่อช*วยให2มองเห็น
เหมือนคนสายตาปกติ โดยคนสายตาสั ้นใช2
เลนส7เว2า ส*วนคนสายตายาวใช2เลนส7นูน 

19. อธิบายผลของความสว*างที ่มีต*อดวงตา
จากข2อมูลท่ีได2จากการสืบค2น 
20. วัดความสว*างของแสงโดยใช2อุปกรณ7วัด
ความสว*างของแสง 
21. ตระหนักในคุณค*าของความรู2เรื่อง ความ
สว*างของแสงที ่ม ีต *อดวงตา โดยวิเคราะห7
สถานการณ7ปeญหาและเสนอแนะการจัดความ
สว*างให2เหมาะสมในการทำกิจกรรมต*าง ๆ 

• ความสว*างของแสงมีผลต*อดวงตามนุษย7 
การใช2สายตาในสภาพแวดล2อมที่มีความสว*าง
ไม*เหมาะสมจะเปFนอันตรายต*อดวงตา เช*น 
การดูว ัตถุในที ่ม ี ความสว*างมากหรือน2อย
เกินไป การจ2องดูหน2าจอภาพเปFนเวลานาน 
ความสว*างบนพื้นที ่รับแสงมีหน*วยเปFนลักซ7 
ความรู2เกี่ยวกับความสว*างสามารถนำมาใช2จัด
ความสว*างให2เหมาะสมกับการทำกิจกรรมต*าง 
ๆ เช*น การจัดความสว*างที่เหมาะสมสำหรับ
การอ*านหนังสือ 

 
 
 
สาระท่ี 3 วิทยาศาสตร6โลก และอวกาศ  
มาตรฐาน ว 3.1  เข2าใจองค7ประกอบ  ลักษณะ  กระบวนการเกิด  และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี ดาว

ฤกษ7  และระบบสุริยะ  รวมทั้งปฏิสัมพันธ7ภายในระบบสุริยะ ที่ส*งผลต*อสิ่งมีชีวิต และการ
ประยุกต7ใช2 เทคโนโลยีอวกาศ 

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 
ป. 1 1. ระบุดาวท่ีปรากฏบนท2องฟaาใน เวลากลางวัน 

และกลางคืนจากข2อมูลท่ีรวบรวมได2  
2. อธิบายสาเหตุที่มองไม*เห็นดาว ส*วนใหญ* ใน
เวลากลางวันจากหลักฐานเชิง ประจักษ7 

• บนท2องฟaามีดวงอาทิตย7 ดวงจันทร7 และดาว 
ซึ่งในเวลากลางวันจะมองเห็นดวงอาทิตย7 และ
อาจมองเห็นดวงจันทร7บางเวลาในบางวัน แต*ไม*
สามารถมองเห็นดาว  



หลักสูตรสถานศึกษากลุ0มสาระการเรียนรู6วิทยาศาสตร:และเทคโนโลยี พุทธศักราช 2565 |โรงเรียนบ6านโคกแปะ 77 

 

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 
• ในเวลากลางวันมองไม*เห็นดาวส*วนใหญ* 
เนื่องจาก แสงอาทิตย7สว*างกว*าจึงกลบแสงของ
ดาว ส*วนใน เวลากลางคืนจะมองเห็นดาวและ
มองเห็น ดวงจันทร7เกือบทุกคืน 

ป. 2 - - 
ป. 3 1. อธิบายแบบรูปเส2นทางการขึ้นและ ตก ของ 

ดวงอาทิตย7โดยใช2หลักฐานเชิง ประจักษ7  
2, อธิบายสาเหตุการเกิด ปรากฏการณ7การข้ึน 
และตกของดวงอาทิตย 7 การเก ิด กลางวัน
กล า งค ื น  แ ละก า รก ำหนดท ิ ศ  โ ด ย ใ ช2  
แบบจำลอง  
3, ตระหนักถึงความสำคัญของดวง อาทิตย7 โดย 
บรรยายประโยชน7ของดวงอาทิตย7 ต*อส่ิงมีชีวิต 

• คนบนโลกมองเห็นดวงอาทิตย7ปรากฏข้ึน 
ทางด2านหนึ ่งและตกทางอีกด2านหนึ ่งทุกวัน 
หมุนเวียนเปFนแบบรูปซ้ำ ๆ  

• โลกกลมและหมุนรอบตัวเองขณะโคจรรอบ
ดวง อาท ิตย 7  ทำให 2บร ิ เวณของโลกได 2 รับ
แสงอาทิตย7 ไม*พร2อมกัน โลกด2านที่ได2รับแสง
จากดวงอาทิตย7 จะเปFนกลางวันส*วนด2านตรง
ข2ามที่ไม*ได2รับแสง จะเปFนกลางคืน นอกจากน้ี
คนบนโลกจะมองเห็น ดวงอาทิตย7ปรากฏข้ึน
ทางด2านหนึ่ง ซึ่งกำหนดให2 เปFนทิศตะวันออก 
และมองเห็นดวงอาทิตย7 ตกทางอีกด2านหน่ึง ซ่ึง
กำหนดให2เปFนทิศตะวันตก และเมื ่อให2ด2าน
ขวามืออยู*ทางทิศตะวันออก ด2านซ2ายมืออยู*ทาง
ทิศตะวันตก ด2านหน2าจะเปFน ทิศเหนือ และ
ด2านหลังจะเปFนทิศใต2  

• ในเวลากลางวันโลกจะได2รับพลังงานแสง
และ พลังงานความร2อนจากดวงอาทิตย7 ทำให2
ส่ิงมีชีวิต ดำรงชีวิตอยู*ได2 

ป. 4 1. อธิบายแบบรูปเส2นทางการขึ้นและ ตก ของ
ดวงจันทร7 โดยใช2หลักฐานเชิง ประจักษ7  
 

• ดวงจันทร7เปFนบริวารของโลก โดยดวงจันทร7
หมุนรอบ ตัวเองขณะโคจรรอบโลก ขณะที่โลก
ก็หมุนรอบตัวเองด2วย เช*นกัน การหมุนรอบ
ตัวเองของโลกจากทิศตะวันตกไปทิศ ตะวันออก
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 
ในทิศทางทวนเข็มนาßิกาเมื่อมองจากขั้วโลก 
เหน ือทำให 2มองเห ็นดวงจ ันทร 7ปรากฏข้ึน
ทางด2านทิศ ตะวันออกและตกทางด2านทิศ
ตะวันตกหมุนเวียนเปFนแบบรูป ซ้ำ ๆ  

2. สร 2างแบบจำลองที ่อธ ิบายแบบรูป การ
เปลี่ยนแปลงรูปร*างปรากฏ ของดวงจันทร7 และ
พยากรณ7รูปร*างปรากฏของ ดวงจันทร7  
 

• ดวงจันทร7เปFนวัตถุที่เปFนทรงกลม แต*รูปร*าง
ของดวงจันทร7 ท่ีมองเห็นหรือรูปร*างปรากฏของ
ดวงจันทร7บนท2องฟaา แตกต*างกันไปในแต*ละวัน
โดยในแต*ละวันดวงจันทร7จะมี รูปร*างปรากฏ
เปFนเสี้ยวที่มีขนาดเพิ่มขึ้นอย*างต*อเนื่องจนเต็ม 
ดวงจากนั ้นรูปร*างปรากฏของดวงจันทร7จะ
แหว*งและมีขนาด ลดลงอย*างต*อเนื่องจนมองไม*
เห็นดวงจันทร7 จากนั้นรูปร*าง ปรากฏของดวง
จันทร7จะเปFนเสี ้ยวใหญ*ขึ ้นจนเต็มดวงอีกคร้ัง 
การเปลี ่ยนแปลงเช*นนี ้เปFนแบบรูปซ้ำกันทุก
เดือน  

3. สร2างแบบจำลองแสดง องค7ประกอบของ
ระบบ สุริยะ และอธิบายเปรียบเทียบ คาบการ
โคจร ของดาวเคราะห7ต*าง ๆ จาก แบบจำลอง 

• ระบบสุริยะเปFนระบบที่มีดวงอาทิตย7เปFน
ศูนย7กลางและมี บริวารประกอบด2วย ดาว
เคราะห7แปดดวงและบริวาร ซึ่งดาว เคราะห7แต*
ละดวงมีขนาดและระยะห*างจากดวงอาทิตย7 
แตกต*างกัน และยังประกอบด2วย ดาวเคราะห7
แคระ ดาว เคราะห7น2อย ดาวหาง และวัตถุ
ขนาดเล็กอื่น ๆ โคจรอยู* รอบดวงอาทิตย7 วัตถุ
ขนาดเล็กอื่น ๆ เมื่อเข2ามาในชั้น บรรยากาศ
เนื่องจากแรงโน2มถ*วงของโลกทำให2เกิดเปFนดาว
ตก หรือผีพุ*งไต2และอุกกาบาต 

ป. 5 1. เปรียบเทียบความแตกต*างของ ดาวเคราะห7 
และดาวฤกษ7จากแบบจำลอง  

• ดาวที่มองเห็นบนท2องฟaาอยู *ในอวกาศซ่ึง
เปFนบริเวณที่อยู* นอกบรรยากาศของโลก มีท้ัง
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 
 ดาวฤกษ 7และดาวเคราะห 7  ดาว ฤกษ 7 เปFน

แหล*งกำเนิดแสงจึงสามารถมองเห็นได2 ส*วนดาว 
เคราะห7ไม*ใช*แหล*งกำเนิดแสง แต*สามารถ
มองเห็นได2 เนื ่องจากแสงจากดวงอาทิตย7ตก
กระทบดาวเคราะห7แล2ว สะท2อนเข2าสู*ตา  

2. ใช2แผนที่ดาวระบุตำแหน*งและ เส2นทางการ
ขึ้น และตกของกลุ*มดาวฤกษ7บนท2องฟaา และ
อธิบาย แบบรูปเส2นทางการขึ ้นและตกของ 
กลุ*มดาวฤกษ7 บนท2องฟaาในรอบปV 

• การมองเห็นกลุ*มดาวฤกษ7มีรูปร*างต*าง ๆ 
เกิดจาก จินตนาการของผู2สังเกต กลุ*มดาวฤกษ7
ต*าง ๆ ท่ี ปรากฏในท2องฟaาแต*ละกลุ*มมีดาวฤกษ7
แต*ละดวง เร ียงก ันที ่ตำแหน*งคงที ่  และมี
เส2นทางการขึ้น และตกตามเส2นทางเดิมทุกคืน 
ซึ่งจะปรากฏ ตำแหน*งเดิม การสังเกตตำแหน*ง
และการขึ้น และตกของดาวฤกษ7 และกลุ*มดาว
ฤกษ7 สามารถ ทำได2โดยใช2แผนที่ดาว ซึ่งระบุ
มุมทิศและมุมเงย ที ่กลุ *มดาวนั ้นปรากฏ ผู2
สังเกตสามารถใช2มือ ในการประมาณค*าของมุม
เงยเม่ือสังเกตดาว ในท2องฟaา 

ป. 6 1. สร2างแบบจำลองที ่อธ ิบายการเกิด และ 
เปรียบเทียบปรากฏการณ7 สุริยุปราคา และ
จันทรุปราคา  
 

• เมื่อโลกและดวงจันทร7 โคจรมาอยู*ในแนว
เส2นตรง เดียวกันกับดวงอาทิตย7ในระยะทางท่ี
เหมาะสม ทำให2ดวงจันทร7บังดวงอาทิตย7 เงา
ของดวงจันทร7ทอดมายัง โลก ผู 2สังเกตที ่อยู*
บริเวณเงาจะมองเห็นดวงอาทิตย7มืดไป เกิด
ปรากฏการณ7สุริยุปราคาซึ่งมีทั้งสุริยุปราคาเต็ม
ดวง สุริยุปราคาบางส*วนและสุริยุปราคาวง
แหวน  

• หากดวงจันทร7และโลกโคจรมาอยู*ในแนว
เส2นตรงเดียวกัน กับดวงอาทิตย7 แล2วดวงจันทร7
เคลื่อนที่ผ*านเงาของโลก จะ มองเห็นดวงจันทร7
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 
มืดไปเกิดปรากฏการณ7จันทรุปราคา ซึ่งมี ท้ัง
จันทรุปราคาเต็มดวง และจันทรุปราคาบางส*วน  

2. อธิบายพัฒนาการของเทคโนโลยี อวกาศ 
และ ยกตัวอย*างการนำเทคโนโลยีอวกาศมา ใช2
ประโยชน7 ในชีว ิตประจำว ัน จากข2อมูลท่ี 
รวบรวมได2 

• เทคโนโลยีอวกาศเริ่มจากความต2องการของ
มนุษย7 ในการสำรวจวัตถุท2องฟaาโดยใช2ตาเปล*า 
กล2องโทรทรรศน7 และได2พัฒนาไปสู*การขนส*ง 
เพื ่อสำรวจอวกาศด2วยจรวดและยานขนส*ง
อวกาศ และยังคงพัฒนาอย*างต*อเนื่อง ปeจจุบัน
มีการนำ เทคโนโลยีอวกาศบางประเภทมา
ประยุกต7ใช2 ในชีว ิตประจำวัน เช*น การใช2
ดาวเทียมเพื่อ การสื่อสาร การพยากรณ7อากาศ 
หรือการสำรวจ ทรัพยากรธรรมชาติ การใช2
อุปกรณ7วัดชีพจร และการเต2นของหัวใจ หมวก
นิรภัย ชุดกีฬา 

ม. 1 - - 
ม. 2 - - 
ม. 3 1. อธิบายการโคจรของดาวเคราะห7รอบดวง

อาทิตย7ด2วยแรงโน2มถ*วงจากสมการ  

F = 	 (7*%*&)
9&  

• ในระบบสุริยะมีดวงอาทิตย7เปFนศูนย7กลาง
โดยมีดาวเคราะห7และบริวาร ดาวเคราะห7แคระ 
ดาวเคราะห7น2อย ดาวหาง และอื่น ๆ เช*น วัตถุ
คอยเปอร7 โคจรอยู*โดยรอบ ซ่ึงดาวเคราะห7 และ
วัตถุเหล*านี้โคจรรอบดวงอาทิตย7ด2วยแรงโน2ม
ถ*วงแรงโน2มถ*วงเปFนแรงดึงดูดระหว*างวัตถุสอง
วัตถุโดยเปFนสัดส*วนกับผลคูณของมวลทั้งสอง 
และเป Fนส ัดส *วนผกผ ันก ับกำล ังสองของ
ระยะทางระหว*างวัตถุทั ้งสอง แสดงได2โดย
สมการ 

F = 	 (7*%*&)
9&  
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 
เมื่อ F แทนความโน2มถ*วงระหว*างมวลทั้งสอง G 
แทนค*านิจโน2มถ*วงสากล m1 แทนมวลของวัตถุ
แรก m2 แทนมวลของวัตถุที่สอง และ r แทน
ระยะห*างระหว*างวัตถุท้ังสอง 

2. สร2างแบบจำลองที่อธิบายการเกิดฤดู และ
การเคล่ือนท่ีปรากฏของดวงอาทิตย7 

• การที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย7ในลักษณะท่ี
แกนโลกเอียงกับแนวตั ้งฉากของระนาบทาง
โคจร ทำให2ส*วนต*าง ๆ บนโลกได2รับปริมาณ
แสงจากดวงอาทิตย7แตกต*างกันในรอบปV เกิด
เปFนฤดู กลางวันกลางคืนยาวไม*เท*ากัน และ
ตำแหน*งการขึ้นและตกของดวงอาทิตย7ที่ขอบ
ฟaาและเส2นทางการขึ้นและตกของดวงอาทิตย7
เปล่ียนไปในรอบปV ซ่ึงส*งผลต*อการดำรงชีวิต 

3. สร2างแบบจำลองที ่อธิบายการเกิดข2างข้ึน
ข2างแรม การเปลี่ยนแปลงเวลาการขึ้นและตก
ของดวงจันทร7 และการเกิดน้ำข้ึนน้ำลง 

• ดวงจันทร7โคจรรอบโลก โลกและดวงจันทร7
โคจรรอบดวงอาทิตย7 ดวงจันทร7รับแสงจากดวง
อาทิตย7ครึ่งดวงตลอดเวลา เมื่อดวงจันทร7โคจร
รอบโลกได2หันส*วนสว*างมายังโลกแตกต*างกัน 
จึงทำให2คนบนโลกสังเกตส*วนสว*างของดวง
จันทร7แตกต*างไปในแต*ละวันเกิดเปFนข2างข้ึน
ข2างแรม  

• ดวงจันทร7โคจรรอบโลกในทิศทางเดียวกัน
กับท่ีโลกหมุนรอบตัวเอง จึงทำให2เห็นดวงจันทร7
ข้ึนช2าไปประมาณวันละ 50 นาที 

• แรงโน2มถ*วงที่ดวงจันทร7 ดวงอาทิตย7กระทำ
ต*อโลกทำให2เกิดปรากฏการณ7น้ำขึ้นน้ำลง ซ่ึง
ส*งผลต*อสิ่งแวดล2อมและสิ่งมีชีวิตบนโลก วันท่ี
น้ำมีระดับการข้ึนสูงสุดและลงต่ำสุดเรียก วันน้ำ
เกิด ส*วนวันที ่ระดับน้ำมีการขึ ้นและลงน2อย
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 
เร ียกว ันน้ำตาย โดยวันน้ำเก ิด น ้ำตาย มี
ความสัมพันธ7กับข2างข้ึนข2างแรม 

4. อธิบายการใช2ประโยชน7ของเทคโนโลยี
อวกาศ และยกตัวอย*างความก2าวหน2าของ
โครงการสำรวจอวกาศ จากข2อมูลท่ีรวบรวมได2 

• เทคโนโลย ีอวกาศได 2ม ีบทบาทต *อการ
ดำรงชีวิตของมนุษย7ในปeจจุบันมากมาย มนุษย7
ได 2ใช 2ประโยชน7จากเทคโนโลยีอวกาศ เช*น 
ระบบนำทางด2วยดาวเทียม (GNSS) การติดตาม
พายุ สถานการณ7ไฟปrา ดาวเทียมช*วยภัยแล2ง 
การตรวจคราบน้ำมันในทะเล 

• โครงการสำรวจอวกาศต*าง ๆ ได2พัฒนา
เพิ่มพูนความรู2ความเข2าใจต*อโลก ระบบสุริยะ
และเอกภพมากขึ้นเปFนลำดับ ตัวอย*างโครงการ
สำรวจอวกาศ เช*น การสำรวจสิ่งมีชีวิตนอกโลก 
การสำรวจดาวเคราะห7นอกระบบสุริยะ การ
สำรวจดาวอังคาร และบริวารอื ่นของดวง
อาทิตย7 

 
สาระท่ี 3 วิทยาศาสตร6โลก และอวกาศ  
มาตรฐาน ว 3.2  เข2าใจองค7ประกอบและความสัมพันธ7ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลง ภายในโลก 

และบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลง ลมฟaาอากาศและภูมิอากาศโลก 
รวมท้ังผลต*อส่ิงมีชีวิต และส่ิงแวดล2อม 

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 
ป. 1 1. อธ ิบายล ักษณะภายนอกของห ิน จาก 

ลักษณะเฉพาะตัวท่ีสังเกตได2 
• หินที ่อยู *ในธรรมชาติมีลักษณะภายนอก
เฉพาะตัวที่ สังเกตได2 เช*น สี ลวดลาย น้ำหนัก 
ความแข็งและเน้ือหิน 

ป. 2 1. ระบุส*วนประกอบของดิน และจำแนกชนิด 
ของดินโดยใช2ลักษณะเนื้อดินและการจับตัว 
เปFนเกณฑ7  

• ดินประกอบด2วยเศษหิน ซากพืช ซากสัตว7
ผสมอยู*ในเนื้อ ดิน มีอากาศและน้ำแทรกอยู*
ตามช*องว*างในเน้ือดิน ดิน จำแนกเปFน ดินร*วน 
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 
2. อธิบายการใช2ประโยชน7จากดิน จาก ข2อมูล
ท่ีรวบรวมได2 

ดินเหนียวและดินทราย ตามลักษณะ เนื้อดิน
และการจับตัวของดินซึ่งมีผลต*อการอุ2มน้ำท่ี 
แตกต*างกัน  

• ดินแต*ละชนิดนำไปใช2ประโยชน7ได2แตกต*าง
กันตาม ลักษณะและสมบัติของดิน 

ป. 3 1. ระบุส *วนประกอบของอากาศ บรรยาย 
ความสำคัญของอากาศ และผลกระทบของ 
มลพิษทางอากาศต*อสิ ่งมีชีวิต จากข2อมูลท่ี 
รวบรวมได2 
2. ตระหนักถึงความสำคัญของอากาศ โดย 
นำเสนอแนวทางการปฏิบัติตนในการลด การ
เกิดมลพิษทางอากาศ 

• อาก าศ โ ดยท ั ่ ว ไ ป ไ ม * ม ี ส ี  ไ ม * ม ี ก ล่ิ น 
ประกอบด2วยแกûส ไนโตรเจน แกûสออกซิเจน 
แกûสคาร7บอนไดออกไซด7แกûสอื่น ๆ รวมทั้งไอ
น้ำ และฝุ rนละออง อากาศมีความสำคัญต*อ 
สิ ่งมีชีว ิต หากส*วนประกอบของอากาศไม*
เหมาะสม เนื ่องจากมีแกûสบางชนิดหรือฝุrน
ละอองในปริมาณมาก อาจเปFนอันตรายต*อ
ส่ิงมีชีวิตชนิดต*าง ๆ จัดเปFนมลพิษทาง อากาศ  

• แนวทางการปฏิบัติตนเพื ่อลดการปล*อย
มลพิษทาง อากาศ เช*น ใช2พาหนะร*วมกัน หรือ
เลือกใช2เทคโนโลยีท่ีลด มลพิษทางอากาศ 

3. อธ ิ บายการ เก ิ ดลมจากหล ั กฐาน เ ชิ ง 
ประจักษ7  
 

• ลม คือ อากาศที่เคลื ่อนที ่ เกิดจากความ
แตกต*างกัน ของอุณหภูมิอากาศบริเวณที่อยู*
ใกล2กัน   โดยอากาศ บริเวณที่มีอุณหภูมิสูงจะ
ลอยตัวสูงขึ้น และอากาศ บริเวณที่มีอุณหภูมิ
ต่ำกว*าจะเคล่ือนเข2าไปแทนท่ี 

4. บรรยายประโยชน7และโทษของลม จาก 
ข2อมูลท่ีรวบรวมได2 

• ลมสามารถนำมาใช2เป Fนแหล*งพลังงาน
ทดแทน ในการผล ิตไฟฟ aา และนำไปใช2
ประโยชน7ในการ ทำกิจกรรมต*าง ๆ ของมนุษย7 

ป. 4 - - 
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 
ป. 5 1. เปรียบเทียบปริมาณน้ำในแต*ละแหล*ง และ

ระบุ ปริมาณน้ำที ่มนุษย7สามารถนำมาใช2 
ประโยชน7ได2 จากข2อมูลท่ีรวบรวมได2 
 

• โลกมีทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มซึ่งอยู*ในแหล*งน้ำ
ต*าง ๆ ที ่ม ีท ั ้งแหล*งน้ำผ ิวด ิน เช *น ทะเล 
มหาสมุทร บึง แม*น้ำ และแหล*งน้ำใต2ดิน เช*น 
น้ำในดิน และ น้ำบาดาล น้ำทั้งหมดของโลก
แบ*งเปFนน้ำเค็ม ประมาณร2อยละ 97.5 ซึ่งอยู*
ในมหาสมุทร และแหล*งน้ำอื่น ๆ และที่เหลือ
อ ีกประมาณ ร 2อยละ 2.5 เป Fนน ้ำจ ืด ถ2า
เรียงลำดับปริมาณ น้ำจืดจากมากไปน2อยจะ
อยู*ที่ ธารน้ำแข็ง และ พืดน้ำแข็ง น้ำใต2ดิน ช้ัน
ดินเยือกแข็งคงตัวและน้ำแข็ง ใต2ดิน ทะเลสาบ 
ความชื ้นในดิน ความชื ้นใน บรรยากาศ บึง 
แม*น้ำ และน้ำในส่ิงมีชีวิต  

• น้ำ  
2. ตระหนักถ ึงค ุณค*าของน้ำโดยนำเสนอ 
แนวทาง การใช2น้ำอย*างประหยัดและการ
อนุรักษ7 น้ำ  
 

• จืดที่มนุษย7นำมาใช2ได2มีปริมาณน2อยมาก จึง
ควรใช2น้ำอย*างประหยัดและร*วมกันอนุรักษ7น้ำ 

3. สร2างแบบจำลองที ่อธิบายการหมุนเวียน 
ของน้ำ ในวัฏจักรน้ำ  
 

• วัฏจักรน้ำ เปFนการหมุนเวียนของน้ำที ่มี
แบบรูป ซ้ำเดิม และต*อเนื ่องระหว*างน้ำใน
บรรยากาศ น้ำผ ิวด ิน และน้ำใต 2ด ิน โดย
พฤติกรรมการดำรงชีวิต ของพืชและสัตว7ส*งผล
ต*อวัฏจักรน้ำ 

4. เปรียบเทียบกระบวนการเกิดเมฆ หมอก 
น้ำค2าง และน้ำค2างแข็ง จากแบบจำลอง 
 

• ไอน้ำในอากาศจะควบแน*นเปFนละอองน้ำ
เล็ก ๆ โดยมีละอองลอย เช*น เกลือ ฝุrนละออง 
ละออง เรณูของดอกไม2 เปFนอนุภาคแกนกลาง 
เมื ่อ ละอองน้ำจำนวนมากเกาะกลุ*มรวมกัน
ลอยอยู*สูง จากพื้นดินมาก เรียกว*า เมฆ แต*
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 
ละอองน้ำ ที่เกาะกลุ*มรวมกันอยู*ใกล2พื ้นดิน 
เร ียกว*า หมอก ส*วนไอน้ำที ่ควบแน*นเปFน
ละอองน้ำเกาะอยู* บนพื้นผิววัตถุใกล2พื้นดิน 
เรียกว*า น้ำค2าง ถ2าอุณหภูมิใกล2พื้นดินต่ำกว*า
จุดเยือกแข็ง น้ำค2างก็จะกลายเปFนน้ำค2างแข็ง 

5. เปรียบเทียบกระบวนการเกิดฝน หิมะ และ
ลูกเห็บ จากข2อมูลท่ีรวบรวมได2 

• ฝน หิมะ ลูกเห็บ เปFนหยาดน้ำฟaาซึ่งเปFนน้ำ
ที่มี สถานะต*าง ๆ ที่ตกจากฟaาถึงพื้นดิน ฝน
เกิดจากละออง น้ำในเมฆที ่รวมตัวกันจน
อากาศไม*สามารถพยุงไว2ได2จึง ตกลงมา หิมะ
เกิดจากไอน้ำในอากาศระเหิดกลับเปFนผลึก 
น้ำแข็ง รวมตัวกันจนมีน้ำหนักมากขึ้นจนเกิน
กว*าอากาศ จะพยุงไว2จึงตกลงมาลูกเห็บเกิด
จากหยดน้ำที่เปลี่ยน สถานะเปFนน้ำแข็งแล2ว
ถูกพายุพัดวนซ้ำไปซ้ำมาในเมฆฝน ฟaาคะนอง
ที่มีขนาดใหญ*และอยู*ในระดับสูงจนเปFนก2อน 
น้ำแข็งขนาดใหญ*ข้ึนแล2วตกลงมา 

ป. 6 1. เปรียบเทียบกระบวนการเกิดหินอัคนี หิน
ตะกอน และหินแปร และอธิบายวัฏจักรหิน
จากแบบจำลอง 
 

• หินเปFนวัสดุแข็งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
ประกอบด2วย แร*ต้ังแต*หน่ึงชนิดข้ึนไป สามารถ
จำแนกหินตาม กระบวนการเกิดได2เปFน 3 
ประเภทได2แก* หินอัคนี หิน ตะกอน และหิน
แปร  

• หินอัคนีเกิดจากการเย็นตัวของแมกมา เน้ือ
หินมีลักษณะ เปFนผลึก ทั้งผลึกขนาดใหญ*และ
ขนาดเล็ก บางชนิดอาจ เปFนเนื้อแก2วหรือมีรู
พรุน  

• หินตะกอน เกิดจากการทับถมของตะกอน
เมื่อถูกแรงกด ทับและมีสารเชื่อมประสานจึง
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 
เกิดเปFนหินเนื้อหินกลุ*มนี้ ส*วนใหญ*มีลักษณะ
เป Fนเม ็ดตะกอนมีท ั ้ ง เน ื ้อหยาบและเ น้ือ 
ละเอียด บางชนิดเปFนเนื้อผลึกที่ยึดเกาะกัน
เกิดจากการตก ผลึกหรือตกตะกอนจากน้ำ
โดยเฉพาะน้ำทะเล บางชนิด มีลักษณะเปFนช้ัน 
ๆ จึงเรียกอีกช่ือว*า หินช้ัน  

• หินแปร เกิดจากการแปรสภาพของหินเดิม
ซึ่งอาจเปFน หินอัคนี หินตะกอน หรือหินแปร
โดยการกระทำของความ ร2อน ความดัน และ
ปฏิกิริยาเคมี เนื ้อหินของหินแปรบาง ชนิด
ผลึกของแร*เรียงตัวขนานกันเปFนแถบ บางชนิด 
แซะออกเปFนแผ*นได2 บางชนิดเปFนเนื้อผลึกที่มี
ความแข็ง มาก  

• หินในธรรมชาต ิท ั ้ ง  3 ประเภท ม ีการ
เปลี ่ยนแปลง จากประเภทหนึ ่งไปเปFนอีก
ประเภทหน่ึง หรือ ประเภทเดิมได2 โดยต*อเน่ือง
เปFนวัฏจักร 

2. บรรยายและยกตัวอย*างการใช2ประโยชน7 
ของหิน และแร*ในชีวิตประจำวันจากข2อมูลท่ี 
รวบรวมได2  
 

• หินและแร*แต*ละชนิดมีลักษณะและสมบัติ 
แตกต*างกัน มนุษย7ใช2ประโยชน7จากแร*ในชีวิต 
ประจำวันในลักษณะต*าง ๆ เช*น นำแร*มาทำ 
เครื่องสำอาง ยาสีฟeน เครื่องประดับ อุปกรณ7 
ทางการแพทย7 และนำหินมาใช2ในงานก*อสร2าง 
ต*าง ๆ เปFนต2น  

3. สร2างแบบจำลองที่อธิบายการเกิดซากดึก 
ดำบรรพ7 และคาดคะเนสภาพแวดล2อมในอดีต
ของ ซากดึกดำบรรพ7 
 

• ซากดึกดำบรรพ7เกิดจากการทับถมหรือการ 
ประทับรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีต จนเกิดเปFน 
โครงสร2างของซากหรือร*องรอยของสิ่งมีชีวิต ท่ี
ปรากฏอยู*ในหิน ในประเทศไทยพบ ซากดึกดำ
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 
บรรพ7ที ่หลากหลาย เช*น พืช ปะการัง หอย 
ปลา เต*า ไดโนเสาร7 และรอยตีนสัตว7  

• ซากดึกดำบรรพ7สามารถใช2เปFนหลักฐาน
หนึ่ง ที่ช*วยอธิบายสภาพแวดล2อมของพื้นที่ใน
อดีต ขณะเกิดสิ่งมีชีวิตนั้น เช*น หากพบซาก
ดึกดำบรรพ7 ของหอยน้ำจืด สภาพแวดล2อม
บริเวณนั้นอาจเคย เปFนแหล*งน้ำจืดมาก*อน 
และหากพบ  ซากด ึ กดำบรรพ 7 ขอ ง พืช 
สภาพแวดล2อมบริเวณนั้น อาจเคยเปFนปrามา
ก*อน นอกจากนี้ซากดึกดำบรรพ7 ยังสามารถใช2
ระบุอายุของหิน และเปFนข2อมูล ในการศึกษา
วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต 

4. เปรียบเทียบการเกิดลมบก ลมทะเล และ
มรสุม รวมทั้งอธิบายผลที่มีต*อสิ่งมีชีวิตและ 
ส่ิงแวดล2อม จากแบบจำลอง  
 

• ลมบก ลมทะเล และมรสุม เกิดจากพื้นดิน 
และพื ้นน้ำ ร 2อนและเย ็นไม *เท *าก ันทำให2
อ ุณหภูม ิ อากาศเหนือพื ้นด ินและพื ้นน้ำ
แตกต*างกัน จึงเกิด การเคลื่อนที่ของอากาศ
จากบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำ ไปยังบริเวณที่มี
อุณหภูมิสูง  

• ลมบกและลมทะเลเปFนลมประจำถิ่นที่พบ
บริเวณ ชายฝe¨ง โดยลมบกเกิดในเวลากลางคืน 
ทำให2มี ลมพัดจากชายฝe¨งไปสู*ทะเล ส*วนลม
ทะเลเกิดใน เวลากลางวัน ทำให2มีลมพัดจาก
ทะเลเข2าสู*ชายฝe¨ง  

5. อธิบายผลของมรสุมต*อการเกิดฤดูของ 
ประเทศไทย จากข2อมูลท่ีรวบรวมได2  
 

• มรสุมเปFนลมประจำฤดูเกิดบริเวณเขตร2อน 
ของโลก ซึ ่งเปFนบริเวณกว2างระดับภูมิภาค 
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ไ ด 2 ร ั บ ผ ล จ า ก ม ร สุ ม
ตะว ันออกเฉ ียง เหน ือ ในช *วงประมาณ
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 
กลางเดือนตุลาคมจนถึงเดือน กุมภาพันธ7ทำให2
เกิดฤดูหนาว และได2รับผลจาก มรสุมตะวันตก
เฉียงใต2ในช*วงประมาณกลางเดือน พฤษภาคม
จนถึงกลางเดือนตุลาคมทำให2เกิด ฤดูฝน ส*วน
ช*วงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ7 จนถึง
กลางเดือนพฤษภาคมเปFนช*วงเปลี ่ยนมรสุม 
และประเทศไทยอย ู * ใกล 2 เส 2นศ ูนย 7ส ูตร 
แสงอาทิตย7 เกือบตั้งตรงและตั้งตรงประเทศ
ไทยในเวลา เท่ียงวัน ทำให2ได2รับความร2อนจาก
ดวงอาทิตย7 อย*างเต็มที่ อากาศจึงร2อนอบอ2าว
ทำให2เกิดฤดูร2อน  

6. บรรยายลักษณะและผลกระทบของน้ำท*วม 
การกัดเซาะชายฝe¨ง ดินถล*ม แผ*นดินไหว สึนามิ  
7. ตระหนักถึงผลกระทบของภัยธรรมชาติและ 
ธรณีพิบัติภัย โดยนำเสนอแนวทางในการ เฝaา
ระว ั งและปฏ ิบ ัต ิตนให 2ปลอดภ ัยจากภัย 
ธรรมชาติ และธรณีพิบ ัต ิภ ัยที ่อาจเกิดใน
ท2องถ่ิน  
 

• น ้ำท *วม การก ัดเซาะชายฝ e ¨ ง  ด ินถล*ม 
แผ*นดินไหว และสึนามิ มีผลกระทบต*อชีวิต
และส่ิงแวดล2อม แตกต*างกัน  

• มนุษย7ควรเรียนรู2วิธีปฏิบัติตนให2ปลอดภัย 
เช*น ติดตามข*าวสารอย*างสม่ำเสมอ เตรียมถุง
ยังชีพ ให2พร2อมใช2ตลอดเวลา และปฏิบัติตาม
คำสั ่งของ ผู 2ปกครองและเจ2าหน2าที ่อย*าง
เคร*งครัดเมื่อเกิด ภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติ
ภัย 

8. ส ร 2 า ง แบบจำลองท ี ่ อ ธ ิ บ ายการ เ กิ ด 
ปรากฏการณ 7  เร ือนกระจก และผลของ
ปรากฏการณ7เรือน กระจก ต*อส่ิงมีชีวิต 
9. ตระหนักถึงผลกระทบของปรากฏการณ7 
เรือน กระจก โดยนำเสนอแนวทางการปฏิบัติ 
ตนเพื ่อ ลดกิจกรรมที ่ก *อให2เกิดแกûสเรือน
กระจก 

• ปรากฏการณ7เรือนกระจกเกิดจากแกûสเรือน
กระจก ในชั้นบรรยากาศของโลกกักเก็บความ
ร2อนแล2ว คายความร2อนบางส*วนกลับสู*ผิวโลก 
ทำให2อากาศ บนโลกมีอุณหภูมิเหมาะสมต*อ
การดำรงชีวิต  

• หากปรากฏการณ7เรือนกระจกรุนแรงมาก
ขึ้น จะมีผลต*อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 
มนุษย7จึงควรร*วมกันลดกิจกรรมที่ก*อให2เกิด 
แกûสเรือนกระจก 

ม. 1 1. สร 2างแบบจำลองที ่อธ ิบายการแบ*ง ช้ัน
บรรยากาศ และเปรียบเทียบประโยชน7ของ
บรรยากาศแต*ละช้ัน 

• โลกมีบรรยากาศห*อหุ2ม นักวิทยาศาสตร7ใช2
สมบัติและองค7ประกอบของบรรยากาศในการ
แบ*งบรรยากาศของโลกออกเปFนชั้น ซึ่งแบ*งได2
หลายร ูปแบบตามเกณฑ 7ท ี ่ แตกต * า ง กัน 
โดยท ั ่ วไปน ักว ิทยาศาสตร 7 ใช 2 เกณฑ 7การ
เปล ี ่ ยนแปลงอ ุณหภ ูม ิตามความส ูงแบ*ง
บรรยากาศได2เปFน 5 ชั ้น ได2แก* ชั ้นโทรโพส
เฟVยร7 ชั ้นสตราโตสเฟVยร7 ชั ้นมีโซสเฟVยร7ช้ัน
เทอร7โมสเฟVยร7 และช้ันเอกโซสเฟVยร7 

• บรรยากาศแต*ละชั้นมีประโยชน7ต*อสิ่งมีชีวิต
แตกต * า ง ก ั น  โ ดยช ั ้ น โ ท ร โพส เฟ V ย ร 7 มี
ปรากฏการณ7 ลมฟaาอากาศที ่สำคัญต*อการ
ดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต ชั้นสตราโตสเฟVยร7ช*วย
ดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย7
ไม*ให2มายังโลกมากเกินไปชั้นมีโซสเฟVยร7ช*วย
ชะลอวัตถุนอกโลกที่ผ*านเข2ามา ให2เกิดการเผา
ไหม2กลายเปFนวัตถุขนาดเล็กลดโอกาสที่จะทำ
ความเสียหายแก*สิ่งมีชีวิตบนโลก ชั้นเทอร7โมส
เฟVยร7สามารถสะท2อนคลื่นวิทยุ และชั้นเอกโซส
เฟVยร7เหมาะสำหรับการโคจรของดาวเทียมรอบ
โลกในระดับต่ำ 

2. อธิบายปeจจัยที ่มีผลต*อการเปลี ่ยนแปลง
องค7ประกอบของลมฟaาอากาศ จากข2อมูลท่ี
รวบรวมได2 

• ลมฟaาอากาศ เปFนสภาวะของอากาศในเวลา
หนึ ่งของพื ้นท ี ่หน ึ ่ งท ี ่ม ีการเปล ี ่ยนแปลง
ตลอดเวลาข้ึนอยู*กับองค7ประกอบลมฟaาอากาศ 
ได2แก* อุณหภูมิอากาศ ความกดอากาศ ลม 
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 
ความชื้น เมฆ และหยาดน้ำฟaา โดยหยาดน้ำ
ฟ a าท ี ่พบบ *อยในประเทศไทยได 2แก *  ฝน 
องค 7ประกอบลมฟ aาอากาศเปล ี ่ยนแปลง
ตลอดเวลาขึ้นอยู*กับปeจจัยต*าง ๆ เช*น ปริมาณ
รังสีจากดวงอาทิตย7และลักษณะพื ้นผิวโลก
ส*งผลต*ออุณหภูมิอากาศ อุณหภูมิอากาศและ
ปริมาณไอน้ำส *งผลต*อความชื ้น ความกด
อากาศส*งผลต*อลม ความชื้นและลมส*งผลต*อ
เมฆ 

3. เปรียบเทียบกระบวนการเกิดพายุ ฝนฟaา
คะนองและพายุหมุนเขตร2อน และผลที่มีต*อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล2อม รวมทั้งนำเสนอแนว
ทางการปฏิบัติตนให2เหมาะสมและปลอดภัย 

• พายุฝนฟaาคะนอง เกิดจากการที่อากาศที่มี
อุณหภูมิและความชื้นสูงเคลื่อนที่ขึ ้นสู*ระดับ
ความสูง ที่มีอุณหภูมิต่ำลงจนกระทั่งไอน้ำใน
อากาศเกิดการควบแน*นเปFนละอองน้ำ และ
เกิดต*อเนื ่องเปFนเมฆขนาดใหญ* พายุฝนฟaา
คะนองทำให2เกิดฝนตกหนัก ลมกรรโชกแรง 
ฟaาแลบฟaาผ*า ซึ่งอาจก*อให2เกิดอันตรายต*อชีวิต
และทรัพย7สิน 

• พายุหมุนเขตร2อนเกิดเหนือมหาสมุทรหรือ
ทะเล ที่น้ำมีอุณหภูมิสูงตั ้งแต* 26-27 องศา
เซลเซียส ขึ้นไป ทำให2อากาศที่มีอุณหภูมิและ
ความชื ้นสูงบริเวณนั ้นเคลื ่อนที ่สูงขึ ้นอย*าง
รวดเร็วเปFนบริเวณกว2าง อากาศจากบริเวณอ่ืน
เคล ื ่อนเข 2ามาแทนที ่และพัดเว ียนเข 2าหา
ศูนย7กลางของพายุยิ่งใกล2ศูนย7กลาง อากาศจะ
เคลื ่อนที ่พ ัดเว ียนเกือบเปFนวงกลมและมี
อัตราเร็วสูงที่สุด พายุหมุนเขตร2อนทำให2เกิด
คลื่นพายุซัดฝe ¨ง ฝนตกหนักซึ่งอาจก*อให2เกิด
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 
อันตรายต*อชีวิตและทรัพย7สิน จึงควรปฏิบัติตน
ให2ปลอดภัยโดยติดตามข*าวสารการพยากรณ7
อากาศ และไม*เข2าไปอยู*ในพ้ืนท่ีท่ีเส่ียงภัย 

4. อธิบายการพยากรณ7อากาศ และพยากรณ7
อากาศอย*างง*ายจากข2อมูลท่ีรวบรวมได2 

• การพยากรณ7อากาศเปFนการคาดการณ7ลม
ฟaาอากาศ ที ่จะเกิดขึ ้นในอนาคต โดยมีการ
ตรวจวัดองค7ประกอบลมฟaาอากาศ การสื่อสาร
แลกเปลี่ยนข2อมูลองค7ประกอบลมฟaาอากาศ
ระหว*างพื้นที่ การวิเคราะห7ข2อมูลและสร2างคำ
พยากรณ7อากาศ 

5. ตระหนักถึงคุณค*าของการพยากรณ7อากาศ
โดยนำเสนอแนวทางการปฏิบัติตนและการใช2
ประโยชน7จากคำพยากรณ7อากาศ 

• การพยากรณ7อากาศสามารถนำมาใช2
ประโยชน7ด2านต*าง ๆ เช*น การใช2ชีวิตประจำวัน 
การคมนาคม การเกษตร การปaองกัน และเฝaา
ระวังภัยพิบัติ ทางธรรมชาติ 

6. อธ ิบายสถานการณ7และผลกระทบการ
เปล ี ่ยนแปลงภ ูม ิอากาศโลกจากข 2อม ูลท่ี
รวบรวมได2 

• ภูมิอากาศโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย*าง
ต*อเนื่องโดยปeจจัยทางธรรมชาติ แต*ปeจจุบัน
การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศเกิดข้ึนอย*างรวดเร็ว
เนื่องจากกิจกรรมของมนุษย7ในการปลดปล*อย
แกûสเร ือนกระจกสู *บรรยากาศ แกûสเร ือน
กระจกที่ถูกปลดปล*อยมากที่สุด ได2แก* แกûส
คาร7บอนไดออกไซด7ซึ่งหมุนเวียนอยู*ในวัฏจักร
คาร7บอน 

7. ตระหนักถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศโลก โดยนำเสนอแนวทางการปฏิบัติ
ตนภายใต2การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลก 

• การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก*อให2เกิด
ผลกระทบต*อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล2อม เช*นการ
หลอมเหลวของน้ำแข็งขั้วโลก การเพิ่มขึ้นของ
ระดับทะเล การเปลี่ยนแปลงวัฏจักรน้ำการเกิด
โรคอุบัติใหม*และอุบัติซ้ำ และการเกิดภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติที่รุนแรงขึ้น มนุษย7จึงควรเรียนรู2
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 
แนวทางการปฏิบัต ิตนภายใต2สถานการณ7
ดังกล*าว ทั้งแนวทางการปฏิบัติตนให2เหมาะสม
และแนวทางการลดกิจกรรมที ่ส*งผลต*อการ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลก 

ม. 2 1. เปรียบเทียบกระบวนการเกิด สมบัติ และ
การใช2ประโยชน7 รวมทั้งอธิบายผลกระทบจาก
การใช2เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ7 จากข2อมูลท่ี
รวบรวมได2 

• เชื ้อเพลิงซากดึกดำบรรพ7 เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพของซากสิ่งมีชีวิตในอดีต 
โดยกระบวนการ ทางเคมีและธรณีว ิทยา 
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ7 ได2แก* ถ*านหิน หิน
น้ำมัน และปpโตรเลียม ซึ ่งเกิดจากวัตถุต2น
กำเนิด และสภาพแวดล2อมการเกิดที่แตกต*าง
กัน ทำให2ได2ชนิดของเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ7
ที่มีลักษณะ สมบัติ และการนำไปใช2ประโยชน7
แตกต*างกัน สำหรับปpโตรเลียมจะต2องมีการ
ผ*านการกลั่นลำดับส*วนก*อนการใช2งานเพื่อให2
ได2ผลิตภัณฑ7ที ่เหมาะสมต*อการใช2ประโยชน7 
เชื ้อเพลิงซากดึกดำบรรพ7เปFนทรัพยากรที่ใช2
แล2วหมดไป เนื่องจากต2องใช2เวลานานหลาย
ล2านปVจึงจะเกิดข้ึนใหม*ได2 

2. แสดงความตระหนักถ ึงผลจากการใช2
เชื ้อเพลิงซากดึกดำบรรพ7 โดยนำเสนอแนว
ทางการใช2เช้ือเพลิงซากดึกดำบรรพ7 

• การเผาไหม2เชื ้อเพลิงซากดึกดำบรรพ7ใน
กิจกรรม ต*าง ๆ ของมนุษย7จะทำให2เกิดมลพิษ
ทางอากาศ ซึ่งส*งผลกระทบต*อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล2อม นอกจากนี้แกûสบางชนิดที่เกิดจาก
การเผาไหม2เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ7 เช*น แกûส
คาร7บอนไดออกไซด7 และไนตรัสออกไซด7 ยัง
เป Fนแกûสเร ือนกระจกซึ ่งส *งผลให2เก ิดการ
เปลี ่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกรุนแรงข้ึน 
ดังนั้นจึงควรใช2เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ7 โดย
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 
คำน ึ งถ ึ งผลท ี ่ เก ิดข ึ ้ นต *อส ิ ่ งม ีช ี ว ิ ตและ
สิ่งแวดล2อม เช*น เลือกใช2พลังงานทดแทน หรือ
เลือกใช2เทคโนโลยีที่ลดการใช2เชื้อเพลิงซากดึก
ดำบรรพ7 

3. เปรียบเทียบข2อดีและข2อจำกัดของพลังงาน
ทดแทนแต*ละประเภทจากการรวบรวมข2อมูล
และนำเสนอแนวทางการใช2พลังงานทดแทน 
ท่ีเหมาะสมในท2องถ่ิน 

• เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ7เปFนแหล*งพลังงาน
ท่ีสำคัญในกิจกรรมต*าง ๆ ของมนุษย7 เน่ืองจาก
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ7มีปริมาณจำกัดและ
มักเพิ่มมลภาวะในบรรยากาศมากขึ้น จึงมีการ
ใช2พลังงานทดแทนมากขึ ้น เช *น พลังงาน
แสงอาทิตย7 พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงาน
ชีวมวลพลังงานคลื ่น พลังงานความร2อนใต2
พิภพพลังงานไฮโดรเจน ซึ่งพลังงานทดแทนแต*
ละชนิดจะมีข2อดีและข2อจำกัดท่ีแตกต*างกัน 

4. สร2างแบบจำลองที่อธิบายโครงสร2างภายใน
โลกตามองค7ประกอบทางเคมีจากข2อมูลท่ี
รวบรวมได2 

• โครงสร2างภายในโลกแบ*งออกเปFนชั ้นตาม
องค7ประกอบทางเคมี ได2แก* เปลือกโลก ซึ่งอยู*
นอกสุด ประกอบด2วยสารประกอบของซิลิกอน 
และอะลูมิเนียมเปFนหลัก เนื้อโลกคือส*วนที่อยู*ใต2
เปลือกโลกลงไปจนถึงแก*นโลกมีองค7ประกอบ
หลักเปFนสารประกอบของซิลิกอน แมกนีเซียม 
และเหล็ก และแก*นโลกคือส*วนที่อยู*ใจกลางของ
โลก มีองค7ประกอบหลักเปFนเหล็กและนิกเกิลซ่ึง
แต*ละช้ันมีลักษณะแตกต*างกัน 

5. อธิบายกระบวนการผุพังอยู*กับที่ การกร*อน 
และการสะสมตัวของตะกอนจากแบบจำลอง 
รวมทั้งยกตัวอย*างผลของกระบวนการดังกล*าว
ท่ีทำให2ผิวโลกเกิดการเปล่ียนแปลง 

• การผุพังอยู*กับที่ การกร*อน และการสะสม
ตัวของตะกอน เปFนกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ทางธรณ ีว ิทยา ท ี ่ทำให 2ผ ิ ว โลกเก ิดการ
เปลี่ยนแปลงเปFนภูมิลักษณ7แบบต*าง ๆ โดยมี
ปeจจัยสำคัญ คือน้ำ ลม ธารน้ำแข็ง แรงโน2ม
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 
ถ*วงของโลก สิ ่งมีช ีว ิต สภาพอากาศ และ
ปฏิกิริยาเคมี 

• การผุพังอยู*กับที่ คือ การที่หินผุพังทำลาย
ลงด2วยกระบวนการต*าง ๆ ได2แก* ลมฟaาอากาศ
กับน้ำฝน และรวมทั้งการกระทำของต2นไม2กับ
แบคทีเรีย ตลอดจนการแตกตัวทางกลศาสตร7
ซ่ึงมีการเพ่ิมและลดอุณหภูมิสลับกัน เปFนต2น 

• การกร*อน คือ กระบวนการหนึ่งหรือหลาย
กระบวนการที ่ทำให2สารเปลือกโลกหลุดไป 
ละลายไปหรือกร*อนไปโดยมีตัวนำพาธรรมชาติ 
คือ ลม น้ำ และธารน้ำแข็ง ร*วมกับปeจจัยอื่น ๆ
ได2แก* ลมฟaาอากาศ สารละลาย การครูดถู การ
นำพา ทั้งนี้ไม*รวมถึงการพังทลายเปFนกลุ*มก2อน 
เช*น แผ*นดินถล*ม ภูเขาไฟระเบิด 

• การสะสมตัวของตะกอน คือ การสะสมตัว
ของวัตถุจากการนำพาของน้ำ ลม หรือธาร
น้ำแข็ง 

6. อธิบายลักษณะของชั ้นหน2าตัดดินและ
กระบวนการเกิดดิน จากแบบจำลอง รวมท้ัง
ระบุปeจจัยที ่ทำให2ดินมีลักษณะและสมบัติ
แตกต*างกัน 

• ดินเกิดจากหินที ่ผุพังตามธรรมชาติผสม
คลุกเคล2ากับอินทรียวัตถุที่ได2จากการเน*าเป°¨อย
ของซากพืช ซากสัตว7ทับถมเปFนชั้น ๆ บนผิว
โลก ชั้นดินแบ*งออกเปFนหลายชั้น ขนานหรือ
เกือบขนานไปกับ ผิวหน2าดิน แต*ละชั ้นมี
ล ักษณะแตกต*างก ันเน ื ่องจากสมบัต ิทาง
กายภาพ เคมี ชีวภาพ และลักษณะอื่น ๆ เช*น 
สี โครงสร2าง เนื้อดิน การยึดตัว ความเปFนกรด-
เบส สามารถส ั ง เกตได 2 จากการสำรวจ
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 
ภาคสนาม การเรียกชื่อชั้นดินหลักจะใช2อักษร
ภาษาอังกฤษตัวใหญ* ได2แก* O, A, E, B, C, R 

• ชั ้นหน2าต ัดด ิน เป Fนช ั ้นด ินท่ีม ีล ักษณะ
ปรากฏให2เห็นเรียงลำดับเปFนชั้นจากชั้นบนสุด
ถึงช้ันล*างสุด 

• ปeจจัยที ่ทำให2ดินแต*ละท2องถิ ่นมีลักษณะ
และสมบัติแตกต*างกัน ได2แก* วัตถุต2นกำเนิดดิน 
ภูมิอากาศ สิ่งมีชีวิตในดิน สภาพภูมิประเทศ 
และระยะเวลา ในการเกิดดิน 

7. ตรวจวัดสมบัติบางประการของดิน โดยใช2
เครื่องมือที่เหมาะสมและนำเสนอแนวทางการ
ใช2ประโยชน7ดินจากข2อมูลสมบัติของดิน 

• สมบัติบางประการของดิน เช*น เนื ้อดิน 
ความชื้นดิน ค*าความเปFนกรด-เบส ธาตุอาหาร
ในดิน สามารถนำไปใช2ในการตัดสินใจถึงแนว
ทางการใช2ประโยชน7ที ่ดิน โดยอาจนำไปใช2
ประโยชน7 ทางการเกษตรหรืออื่น ๆ ซึ่งดินที่ไม*
เหมาะสมต*อการทำการเกษตร เช*น ดินจืด ดิน
เปรี้ยว ดินเค็ม และดินดาน อาจเกิดจากสภาพ
ดินตามธรรมชาติหรือการใช2ประโยชน7จะต2อง
ปรับปรุงให2มีสภาพเหมาะสม เพื ่อนำไปใช2
ประโยชน7 

8. อธิบายปeจจัยและกระบวนการเกิดแหล*งน้ำ
ผิวดินและแหล*งน้ำใต2ดิน จากแบบจำลอง 

• แหล*งน้ำผิวดินเกิดจากน้ำฝนที่ตกลงบนพ้ืน
โลก ไหลจากที่สูงลงสู *ที ่ต่ำด2วยแรงโน2มถ*วง 
การไหลของน้ำทำให2พื้นโลกเกิดการกัดเซาะ
เปFนร*องน้ำ เช*น ลำธาร คลอง และแม*น้ำ ซ่ึง
ร*องน้ำจะมีขนาดและรูปร*างแตกต*างกัน ขึ้นอยู*
กับปริมาณน้ำฝน ระยะเวลาในการกัดเซาะ 
ชนิดดินและหิน และลักษณะภูมิประเทศ เช*น 
ความลาดชัน ความสูงต่ำของพื้นที่ เมื่อน้ำไหล
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 
ไปยังบริเวณที่เปFนแอ*งจะเกิดการสะสมตัวเปFน
แหล *งน ้ำ เช *น บ ึง ทะเลสาบ ทะเล และ
มหาสมุทร 

• แหล*งน้ำใต2ดินเกิดจากการซึมของน้ำผิวดิน
ลงไปสะสมตัวใต2พื้นโลก ซึ่งแบ*งเปFนน้ำในดิน
และน้ำบาดาล น้ำในดินเปFนน้ำที ่อยู *ร*วมกับ
อากาศตามช*องว*างระหว*างเม็ดดิน ส*วนน้ำ
บาดาลเปFนน้ำที่ไหลซึมลึกลงไปและถูกกักเก็บ
ไว2ในช้ันหินหรือช้ันดิน จนอ่ิมตัวไปด2วยน้ำ 

9. สร2างแบบจำลองที่อธิบายการใช2น้ำ และ
นำเสนอแนวทางการใช 2น ้ำอย*างย ั ่งย ืนใน
ท2องถ่ินของตนเอง 

• แหล*งน ้ำผ ิวด ินและแหล*งน ้ำใต 2ด ินถูก
นำมาใช2ในกิจกรรมต*าง ๆ ของมนุษย7 ส*งผลต*อ
การจัดการการใช2ประโยชน7น้ำและคุณภาพ
ของแหล*งน้ำ เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจำนวน
ประชากรการใช2ประโยชน7พื้นที่ในด2านต*าง ๆ 
เช*นภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และ
การเปลี ่ยนแปลงภูมิอากาศ ทำให2เกิดการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ลุ*มน้ำ และ
แหล*งน้ำผิวดินไม*เพียงพอสำหรับกิจกรรมของ
มนุษย7 น้ำจากแหล*งน้ำใต2ดินจึงถูกนำมาใช2มาก
ข้ึน ส*งผลให2ปริมาณน้ำใต2ดินลดลงมากจึงต2องมี
การจัดการใช2น้ำอย*างเหมาะสมและยั่งยืน ซ่ึง
อาจทำได2โดยการจัดหาแหล*งน้ำเพื่อให2มีแหล*ง
น้ำเพียงพอสำหรับการดำรงชีวิต การจัดสรร
และการใช2น้ำอย*างมีประสิทธิภาพ การอนุรักษ7
และฟ°¢นฟูแหล*งน้ำ การปaองกันและแก2ไขปeญหา
คุณภาพน้ำ 
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 
10. สร2างแบบจำลองที่อธิบายกระบวนการเกิด
และผลกระทบของน้ำท*วม การกัดเซาะชายฝe¨ง 
ดินถล*ม หลุมยุบ แผ*นดินทรุด 

• น้ำท*วม การกัดเซาะชายฝe¨ง ดินถล*ม หลุม
ย ุบ แผ *นด ินทร ุด ม ีกระบวนการเก ิดและ
ผลกระทบที ่แตกต*างกัน ซึ ่งอาจสร2างความ
เสียหายร2ายแรง แก*ชีวิต และทรัพย7สิน 

• น้ำท*วม เกิดจากพื้นที่หนึ่งได2รับปริมาณน้ำ
เกินกว*าที่จะกักเก็บได2 ทำให2แผ*นดินจมอยู*ใต2
น้ำ โดยขึ ้นอยู *กับปริมาณน้ำและสภาพทาง
ธรณีวิทยาของพ้ืนท่ี 

• การก ัดเซาะชายฝ e ¨ ง เป Fนกระบวนการ
เปล ี ่ ยนแปลงของชายฝ e ¨ งทะเล ท่ี เก ิด ข้ึน
ตลอดเวลาจากการกัดเซาะของคลื่นหรือลม 
ทำให2ตะกอนจากที ่หนึ ่งไปตกทับถมในอีก
บร ิ เ วณหน ึ ่ ง  แน วขอ งช ายฝ e ¨ ง เ ด ิ ม จึ ง
เปลี่ยนแปลงไป บริเวณที่มีตะกอนเคลื่อนเข2า
มาน2อยกว*าปริมาณที่ตะกอนเคลื่อนออกไป ถือ
ว*าเปFนบริเวณท่ีมีการกัดเซาะชายฝe¨ง 

• ดินถล*ม เปFนการเคลื่อนที่ของมวลดินหรือ
หินจำนวนมากลงตามลาดเขา เนื่องจากแรง
โน2มถ*วงของโลกเปFนหลัก ซึ ่งเกิดจากปeจจัย
สำคัญ ได2แก* ความลาดชันของพื ้นที ่ สภาพ
ธรณีวิทยา ปริมาณน้ำฝน พืชปกคลุมดิน และ
การใช2ประโยชน7พ้ืนท่ี 

• หลุมยุบ คือ แอ*งหรือหลุมบนแผ*นดินขนาด
ต*าง ๆ ที ่อาจเกิดจากการถล*มของโพรงถ้ำ
หินปูนเกลือหินใต2ดิน หรือเกิดจากน้ำพัดพา
ตะกอนลงไปในโพรงถ้ำหรือธารน้ำใต2ดิน 
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 
• แผ*นดินทรุดเกิดจากการยุบตัวของชั้นดิน 
หรือ หินร*วน เมื่อมวลของแข็งหรือของเหลว
ปริมาณมาก ท่ีรองรับอยู*ใต2ชั้นดินบริเวณนั้นถูก
เคลื่อนย2ายออกไปโดยธรรมชาติหรือโดยการ
กระทำของมนุษย7 

ม. 3 - - 
 
 
 
 
 
สาระท่ี 4 เทคโนโลยี  
มาตรฐาน ว 4.1   เข2าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง อย*าง 

รวดเร็ว ใช2ความรู2และทักษะทางด2านวิทยาศาสตร7 คณิตศาสตร7 และ ศาสตร7อื่น  ๆ  เพ่ือ
แก2ปeญหาหรือพัฒนา งานอย*างมีความคิดสร2างสรรค7 ด2วยกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม  เลือกใช2เทคโนโลยีอย*างเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลกระทบต*อชีวิต สังคม และ
ส่ิงแวดล2อม 

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 
ป. 1 - - 
ป. 2 - - 
ป. 3 - - 
ป. 4 - - 
ป. 5 - - 
ป. 6 - - 
ม. 1 1.  อธ ิบายแนวค ิดหล ักของเทคโนโลย ี ใน

ชีวิตประจำวันและวิเคราะห7สาเหตุหรือปeจจัยท่ี
ส*งผลต*อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 

• เทคโนโลย ี  เป Fนส ิ ่ งท ี ่มน ุษย 7สร 2างหรือ
พัฒนาขึ้นซึ่งอาจเปFนได2ทั้งชิ้นงานหรือวิธีการ 
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 
เพื่อใช2แก2ปeญหา สนองความต2องการ หรือเพ่ิม
ความสามารถในการทำงานของมนุษย7 

• ระบบทางเทคโนโลยี เปFนกลุ*มของส*วนต*าง 
ๆตั้งแต*สองส*วนขึ้นไปประกอบเข2าด2วยกันและ
ทำงานร*วมกันเพื่อให2บรรลุวัตถุประสงค7 โดย
ในการทำงานของระบบทางเทคโนโลยีจะ
ประกอบไปด2วยตัวปaอน (input) กระบวนการ 
(process) และผลผลิต (output) ที ่สัมพันธ7
ก ัน นอกจากนี ้ระบบทางเทคโนโลยีอาจมี
ข2อมูลย2อนกลับ (feedback) เพื่อใช2ปรับปรุง
การทำงานได 2ตามว ัตถ ุประสงค 7  ซ ึ ่ งการ
วิเคราะห7ระบบทางเทคโนโลยีช*วยให2เข2าใจ
องค7ประกอบและการทำงานของเทคโนโลยี 
รวมถึงสามารถปรับปรุงให2เทคโนโลยีทำงานได2
ตามต2องการ 

• เทคโนโลยีมีการเปลี ่ยนแปลงตลอดเวลา
ตั้งแต*อดีตจนถึงปeจจุบัน ซึ่งมีสาเหตุหรือปeจจัย
มาจากหลายด2าน เช*น ปeญหา ความต2องการ 
ความก2าวหน2าของศาสตร7ต*าง ๆ เศรษฐกิจ 
สังคม 

2 .  ร ะ บ ุ ป e ญ ห า ห ร ื อ ค ว า ม ต 2 อ ง ก า ร ใ น
ชีวิตประจำวัน รวบรวม วิเคราะห7ข2อมูลและ
แนวคิดท่ีเก่ียวข2องกับปeญหา 

• ปeญหาหรือความต2องการในชีวิตประจำวัน
พบได2จากหลายบริบทขึ ้นกับสถานการณ7ท่ี
ประสบ เช*น การเกษตร การอาหาร 

• การแก2ปeญหาจำเปFนต2องสืบค2น รวบรวม
ข2อมูล ความรู2จากศาสตร7ต*าง ๆ ที่เกี ่ยวข2อง 
เพ ื ่ อนำไปส ู *  การออกแบบแนวทางการ
แก2ปeญหา 
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 
3. ออกแบบวิธ ีการแก2ปeญหา โดยวิเคราะห7
เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข2อมูลที่จำเปFน 
นำเสนอแนวทางการแก2ปeญหาให2ผู 2อื ่นเข2าใจ 
วางแผนและดำเนินการแก2ปeญหา 

• การวิเคราะห7 เปรียบเทียบ และตัดสินใจ
เลือกข2อมูลที่จำเปFน โดยคำนึงถึงเงื่อนไข และ
ทรัพยากรที ่ม ีอย ู *  ช *วยให2ได 2แนวทางการ
แก2ปeญหาท่ีเหมาะสม 

• การออกแบบแนวทางการแก2ปeญหาทำได2
หลากหลายวิธี เช*น การร*างภาพ การเขียน
แผนภาพ การเขียนผังงาน 

• การกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการ
ทำงานก*อนดำเนินการแก2ปeญหาจะช*วยให2
ทำงานสำ เร ็ จ ได 2 ตามเป a าหมายและลด
ข2อผิดพลาดของการทำงานท่ีอาจเกิดข้ึน 

4. ทดสอบ ประเมินผล และระบุข2อบกพร*องท่ี
เกิดขึ้น พร2อมทั้งหาแนวทางการปรับปรุงแก2ไข
และนำเสนอผลการแก2ปeญหา 

• การทดสอบ และประเม ินผลเป Fนการ
ตรวจสอบชิ ้นงานหร ือว ิธ ีการว *าสามารถ
แก2ปeญหาได2ตามวัตถุประสงค7ภายใต2กรอบของ
ปeญหา เพื ่อหาข2อบกพร*อง และดำเนินการ
ปรับปรุง โดยอาจทดสอบซ้ำเพื่อให2สามารถ
แก2ปeญหาได2 

• การนำเสนอผลงานเป Fนการถ *ายทอด
แนวคิดเพื่อให2ผู2อื่นเข2าใจเกี่ยวกับกระบวนการ
ทำงานและชิ้นงานหรือวิธีการที่ได2 ซึ่งสามารถ
ทำได2หลายวิธี เช*น การเขียนรายงาน การทำ
แผ*นนำเสนอผลงาน การจัดนิทรรศการ การ
นำเสนอผ*านส่ือออนไลน7 

5. ใช2ความรู 2และทักษะเกี ่ยวกับวัสดุ อุปกรณ7 
เครื่องมือ กลไก ไฟฟaา หรืออิเล็กทรอนิกส7เพ่ือ
แก 2ป eญหาได 2อย *างถ ูกต 2อง เหมาะสมและ
ปลอดภัย 

• วัสดุแต*ละประเภทมีสมบัติแตกต*างกัน เช*น 
ไม2 โลหะ พลาสติก จึงต2องมีการวิเคราะห7
สมบัติเพื่อเลือกใช2ให2เหมาะสมกับลักษณะของ
งาน 
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 
• การสร2างชิ้นงานอาจใช2ความรู2 เรื ่องกลไก 
ไฟฟaา อ ิเล ็กทรอนิกส7 เช *น LED บัซเซอร7 
มอเตอร7วงจรไฟฟaา 

• อุปกรณ7และเครื่องมือในการสร2างชิ้นงาน
หรือพัฒนาวิธีการมีหลายประเภท ต2องเลือกใช2
ให2ถูกต2อง เหมาะสม และปลอดภัย รวมท้ัง
รู2จักเก็บรักษา 

ม. 2 1. คาดการณ7แนวโน2มเทคโนโลยีท่ีจะเกิดข้ึน โดย
พิจารณาจากสาเหตุหรือปeจจัยที่ส*งผลต*อการ
เปลี ่ยนแปลงของเทคโนโลยี และวิเคราะห7 
เปรียบเทียบ ตัดสินใจเลือกใช2เทคโนโลยี โดย
คำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต*อชีวิต สังคม และ
ส่ิงแวดล2อม 

• สาเหตุหรือปeจจัยต*าง ๆ เช*น ความก2าวหน2า
ของศาสตร7ต*าง ๆ การเปลี่ยนแปลงทางด2าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทำให2เทคโนโลยีมี
การเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

• เทคโนโลยีแต*ละประเภทมีผลกระทบต*อ
ชีวิต สังคม และสิ่งแวดล2อมที่แตกต*างกัน จึง
ต2องวิเคราะห7เปรียบเทียบข2อดี ข2อเสีย และ
ตัดสินใจเลือกใช2ให2เหมาะสม 

2. ระบุปeญหาหรือความต2องการในชุมชนหรือ
ท2องถ่ิน สรุปกรอบของปeญหา รวบรวม วิเคราะห7
ข2อมูลและแนวคิดท่ีเก่ียวข2องกับปeญหา 

• ปeญหาหรือความต2องการในชุมชนหรือ
ท 2องถ ิ ่นม ีหลายอย *าง ข ึ ้นก ับบร ิบทหรือ
สถานการณ7ท ี ่ประสบ เช *น ด 2านพลังงาน 
ส่ิงแวดล2อม การเกษตร การอาหาร 

• การระบุปeญหาจำเปFนต2องมีการวิเคราะห7
สถานการณ7ของปeญหาเพื ่อสรุปกรอบของ
ปeญหา แล2วดำเนินการสืบค2น รวบรวมข2อมูล 
ความรู 2จากศาสตร7ต*าง ๆ ที ่เกี ่ยวข2อง เพ่ือ
นำไปสู*การออกแบบแนวทางการแก2ปeญหา 

3. ออกแบบวิธ ีการแก2ปeญหา โดยวิเคราะห7
เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข2อมูลที่จำเปFน
ภายใต2เงื ่อนไขและทรัพยากรที่มีอยู * นำเสนอ

• การวิเคราะห7 เปรียบเทียบ และตัดสินใจ
เลือกข2อมูลที่จำเปFน โดยคำนึงถึงเงื่อนไขและ
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 
แนวทางการแก2ปeญหาให2ผู 2อื ่นเข2าใจ วางแผน
ขั ้นตอนการทำงานและดำเนินการแก2ปeญหา
อย*างเปFนข้ันตอน 

ทรัพยากร เช*น งบประมาณ เวลา ข2อมูลและ
สารสนเทศ วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ7ช*วยให2
ได2แนวทางการแก2ปeญหาท่ีเหมาะสม 

• การออกแบบแนวทางการแก2ปeญหาทำได2
หลากหลายวิธี เช*น การร*างภาพ การเขียน
แผนภาพ การเขียนผังงาน 

• การกำหนดขั้นตอนระยะเวลาในการทำงาน
ก*อนดำเนินการแก2ปeญหาจะช*วยให2การทำงาน
สำเร็จได2ตามเปaาหมาย และลดข2อผิดพลาด
ของการทำงานท่ีอาจเกิดข้ึน 

4. ทดสอบ ประเมินผล และอธิบายปeญหาหรือ
ข2อบกพร*องท่ีเกิดข้ึน ภายใต2กรอบเง่ือนไข พร2อม
ทั้งหาแนวทางการปรับปรุงแก2ไข และนำเสนอ
ผลการแก2ปeญหา 

• การทดสอบและประเม ินผลเป Fนการ
ตรวจสอบชิ ้นงาน หรือว ิธ ีการว*าสามารถ
แก2ปeญหาได2ตามวัตถุประสงค7ภายใต2กรอบของ
ปeญหา เพื ่อหาข2อบกพร*อง และดำเนินการ
ปรับปรุงให2สามารถแก2ไขปeญหาได2 

• การนำเสนอผลงานเป Fนการถ *ายทอด
แนวคิดเพื่อให2ผู2อื่นเข2าใจเกี่ยวกับกระบวนการ
ทำงานและชิ้นงานหรือวิธีการที่ได2 ซึ่งสามารถ
ทำได2หลายวิธี เช*น การเขียนรายงานการทำ
แผ*นนำเสนอผลงาน การจัดนิทรรศการ 

5. ใช2ความรู2 และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ7 
เคร่ืองมือ กลไก ไฟฟaา และอิเล็กทรอนิกส7 
เพื ่อแก2ปeญหาหรือพัฒนางานได2อย*างถูกต2อง 
เหมาะสม และปลอดภัย 

• วัสดุแต*ละประเภทมีสมบัติแตกต*างกัน เช*น 
ไม2 โลหะ พลาสติก จึงต2องมีการวิเคราะห7
สมบัติเพื่อเลือกใช2ให2เหมาะสมกับลักษณะของ
งาน 

• การสร2างชิ้นงานอาจใช2ความรู2 เรื ่องกลไก 
ไฟฟaา อิเล็กทรอนิกส7 เช*น LED มอเตอร7 บัซ
เซอร7 เฟ°อง รอก ล2อ เพลา 
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 
• อุปกรณ7และเครื่องมือในการสร2างชิ้นงาน
หรือพัฒนาวิธีการมีหลายประเภท ต2องเลือกใช2
ให2ถูกต2อง เหมาะสม และปลอดภัย รวมท้ัง
รู2จักเก็บรักษา 

ม. 3 1. วิเคราะห7สาเหตุ หรือปeจจัยที่ส*งผลต*อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความสัมพันธ7
ของเทคโนโลย ีก ับศาสตร 7อ ื ่น  โดยเฉพาะ
วิทยาศาสตร7 หรือคณิตศาสตร7 เพื ่อเปFนแนว
ทางการแก2ปeญหาหรือพัฒนางาน 

• เทคโนโลยีมีการเปลี ่ยนแปลงตลอดเวลา
ตั้งแต*อดีตจนถึงปeจจุบัน ซึ่งมีสาเหตุหรือปeจจัย
มาจากหลายด2าน เช *น ป eญหาหร ือความ
ต2องการของมนุษย7 ความก2าวหน2าของศาสตร7
ต*าง ๆ การเปลี ่ยนแปลงทางด2านเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม ส่ิงแวดล2อม 

• เทคโนโลยีมีความสัมพันธ7กับศาสตร7อ่ืน 
โดยเฉพาะวิทยาศาสตร7 โดยวิทยาศาสตร7เปFน
พื้นฐานความรู2 ที่นำไปสู*การพัฒนาเทคโนโลยี 
และเทคโนโลยีที่ได2สามารถเปFนเครื่องมือที่ใช2
ในการศึกษา ค2นคว2า เพื ่อให2ได2มาซึ ่งองค7
ความรู2ใหม* 

 2. ระบุปeญหาหรือความต2องการของชุมชนหรือ
ท2องถิ ่น เพื ่อพัฒนางานอาชีพ สรุปกรอบของ
ปeญหา รวบรวม วิเคราะห7ข2อมูลและแนวคิดท่ี
เกี ่ยวข2องกับปeญหา โดยคำนึงถึงความถูกต2อง
ด2านทรัพย7สินทางปeญญา 

• ปeญหาหรือความต2องการอาจพบได2ในงาน
อาชีพของชุมชนหรือท2องถิ่น ซึ่งอาจมีหลาย
ด2าน เช*น ด2านการเกษตร อาหาร พลังงาน 
การขนส*ง 

• การวิเคราะห7สถานการณ7ปeญหาช*วยให2
เข2าใจเงื่อนไขและกรอบของปeญหาได2ชัดเจน 
จากนั ้นดำเนินการสืบค2น รวบรวมข2อมูล 
ความรู 2จากศาสตร7ต*าง ๆ ที ่เกี ่ยวข2อง เพ่ือ
นำไปสู*การออกแบบแนวทางการแก2ปeญหา 

3. ออกแบบวิธ ีการแก2ปeญหา โดยวิเคราะห7
เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข2อมูลที่จำเปFน

• การวิเคราะห7 เปรียบเทียบ และตัดสินใจ
เลือกข2อมูลที่จำเปFน โดยคำนึงถึงทรัพย7สินทาง
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 
ภายใต2เงื ่อนไขและทรัพยากรที่มีอยู * นำเสนอ
แนวทางการแก2ปeญหาให2ผู2อื่นเข2าใจด2วยเทคนิค
หรือวิธีการที่หลากหลาย วางแผนขั้นตอนการ
ทำงานและดำเน ินการแก 2ป eญหาอย *างเปFน
ข้ันตอน 

ป e ญญา  เ ง ื ่ อ น ไ ข และทร ั พ ย าก ร  เ ช* น 
งบประมาณ เวลา ข2อมูลและสารสนเทศ วัสดุ 
เครื่องมือและอุปกรณ7 ช*วยให2ได2แนวทางการ
แก2ปeญหาท่ีเหมาะสม 

• การออกแบบแนวทางการแก2ปeญหาทำได2
หลากหลายวิธี เช*น การร*างภาพ การเขียน
แผนภาพ การเขียนผังงาน 

• เทคนิคหรือว ิธ ีการในการนำเสนอแนว
ทางการแก2ปeญหามีหลากหลาย เช*น การใช2
แผนภูมิ ตาราง ภาพเคล่ือนไหว 

• การกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการ
ทำงานก*อนดำเนินการแก2ปeญหาจะช*วยให2การ
ทำงานสำเร ็จได 2ตามเป a าหมาย และลด
ข2อผิดพลาดของการทำงานท่ีอาจเกิดข้ึน 

4. ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห7 และให2เหตุผล
ของปeญหาหรือข2อบกพร*องที ่เกิดขึ ้นภายใต2 
กรอบเงื่อนไข พร2อมทั้งหาแนวทางการปรับปรุง
แก2ไข และนำเสนอผลการแก2ปeญหา 

• การทดสอบและประเม ินผลเป Fนการ
ตรวจสอบชิ ้นงานหรือว ิธ ีการว*า สามารถ
แก2ปeญหาได2ตามวัตถุประสงค7ภายใต2กรอบของ
ปeญหา เพ่ือหาข2อบกพร*อง และดำเนินการ
ปรับปรุง โดยอาจทดสอบซ้ำเพื่อให2สามารถ
แก2ไขปeญหาได2 

• การนำเสนอผลงานเป Fนการถ *ายทอด
แนวคิดเพื่อให2ผู2อื่นเข2าใจเกี่ยวกับกระบวนการ
ทำงานและชิ้นงานหรือวิธีการที่ได2 ซึ่งสามารถ
ทำได2หลายวิธี เช*น การเขียนรายงานการทำ
แผ*นนำเสนอผลงาน การจัดนิทรรศการ การ
นำเสนอผ*านส่ือออนไลน7 
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 
5. ใช2ความรู2 และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ7 
เครื ่องมือ กลไก ไฟฟaาและอิเล็กทรอนิกส7ให2
ถูกต2องกับลักษณะของงาน และปลอดภัยเพ่ือ
แก2ปeญหาหรือพัฒนางาน 

• วัสดุแต*ละประเภทมีสมบัติแตกต*างกัน เช*น 
ไม2 โลหะ พลาสติก เซรามิก จึงต2องมีการ
วิเคราะห7สมบัติเพื ่อเลือกใช2ให2เหมาะสมกับ
ลักษณะของงาน 

• การสร2างชิ้นงานอาจใช2ความรู2 เรื ่องกลไก 
ไฟฟaา อิเล็กทรอนิกส7 เช*น LED LDR มอเตอร7 
เฟ°อง คาน รอก ล2อ เพลา 

• อุปกรณ7และเครื่องมือในการสร2างชิ้นงาน
หรือพัฒนาวิธีการมีหลายประเภท ต2องเลือกใช2
ให2ถูกต2อง เหมาะสม และปลอดภัย รวมท้ัง
รู2จักเก็บรักษา 

สาระท่ี 4 เทคโนโลยี  
มาตรฐาน ว 4.2  เข2าใจและใช2แนวคิดเชิงคำนวณในการแก2ปeญหาที่พบในชีวิตจริงอย*างเปFน ขั้นตอนและ       

เปFนระบบ ใช2เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู 2 การทำงาน และการ
แก2ปeญหาได2อย*างมี ประสิทธิภาพ รู2เท*าทัน และมีจริยธรรม 

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 
ป. 1 1. แก2ปeญหาอย*างง*ายโดยใช2การลองผิดลองถูก 

การเปรียบเทียบ  
 

• การแก2ปeญหาให2ประสบความสำเร็จทำได2
โดยใช2 ข้ันตอนการแก2ปeญหา  

• ปeญหาอย*างง*าย เช*น เกมเขาวงกต เกมหา 
จุดแตกต*างของภาพ การจัดหนังสือใส*กระเป†า  

2. แสดงลำดับขั ้นตอนการทำงานหรือการ
แก2ปeญหา อย*างง*ายโดยใช2ภาพ สัญลักษณ7หรือ
ข2อความ  

• การแสดงขั้นตอนการแก2ปeญหา ทำได2โดย
การ เขียน บอกเล*า วาดภาพ หรือใช2สัญลักษณ7  

• ปeญหาอย*างง*าย เช*น เกมเขาวงกต เกมหา
จุด แตกต*างของภาพ การจัดหนังสือใส*กระเป†า  

3. เขียนโปรแกรมอย*างง*าย โดยใช2ซอฟต7แวร7
หรือส่ือ  

• การเขียนโปรแกรมเปFนการสร2างลำดับของ
คำส่ัง ให2คอมพิวเตอร7ทำงาน  
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 

• ตัวอย*างโปรแกรม เช*น เขียนโปรแกรมสั่งให2 
ตัวละครย2ายตำแหน*ง   ย*อขยายขนาด  เปลี่ยน
รูปร*าง  

• ซอฟต7แวร7หรือสื่อที่ใช2ในการเขียนโปรแกรม 
เช*น ใช2บัตรคำสั ่งแสดงการเขียนโปรแกรม 
Code.org  

4. ใช2เทคโนโลยีในการสร2างจัดเก็บ เรียกใช2 
ข2อมูล ตามวัตถุประสงค7 

• การใช2งานอุปกรณ7เทคโนโลยีเบื้องต2น เช*น 
การใช2 เมาส7 คีย7บอร7ด จอสัมผัส การเปpด-ปpด 
อุปกรณ7 เทคโนโลยี  

• การใช2งานซอฟต7แวร7เบื้องต2น เช*น การเข2า
และ ออกจากโปรแกรม การสร2างไฟล7 การ
จัดเก็บ การเรียกใช2ไฟล7 ทำได2ในโปรแกรม เช*น 
โปรแกรม ประมวลคำ โปรแกรมกราฟpก 
โปรแกรมนำเสนอ  

• การสร2างและจัดเก็บไฟล7อย*างเปFนระบบจะ
ทำให2 เรียกใช2 ค2นหาข2อมูลได2ง*ายและรวดเร็ว  

5. ใช2เทคโนโลยีสารสนเทศอย*างปลอดภัย 
ปฏิบัติตามข2อตกลงในการใช2คอมพิวเตอร7
ร*วมกันดูแล รักษาอุปกรณ7เบื ้องต2น ใช2งาน
อย*างเหมาะสม 

• การใช2เทคโนโลยีสารสนเทศอย*างปลอดภัย 
เช *น ร ู 2 จักข 2อม ูลส *วนตัว อ ันตรายจากการ
เผยแพร* ข 2อมูลส*วนตัว และไม*บอกข2อมูล
ส*วนตัวกับ บุคคลอ่ืนแจ2งผู2เก่ียวข2องเม่ือต2องการ
ความช*วยเหลือ  

• ข2อปฏิบัติในการใช2งานและการดูแลรักษา
อุปกรณ7 เช*น ไม*ขีดเขียนบนอุปกรณ7 ทำความ
สะอาด ใช2อุปกรณ7อย*างถูกวิธี  
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 

• การใช2งานอย*างเหมาะสม เช*น จัดท*านั่งให2
ถ ูกต2อง การพักสายตาเมื ่อใช 2อ ุปกรณ7เปFน
เวลานาน ระมัดระวังอุบัติเหตุจากการใช2งาน 

ป. 2 1. แสดงลำดับขั ้นตอนการทำงานหรือการ 
แก2ปeญหา อย*างง*ายโดยใช2ภาพ สัญลักษณ7 หรือ 
ข2อความ  

• การแสดงขั้นตอนการแก2ปeญหา ทำได2โดย
การเขียน บอกเล*า วาดภาพ หรือใช2สัญลักษณ7  

• ปeญหาอย*างง*าย เช*น เกมตัวต*อ 6-12 ช้ิน
การแต*งตัว มาโรงเรียน  

2. เขียนโปรแกรมอย*างง*าย โดยใช2ซอฟต7แวร7 
หร ื อส ื ่ อ  และตรวจหาข 2อผ ิ ดพลาดของ 
โปรแกรม  

• ตัวอย*างโปรแกรม เช*น เขียนโปรแกรมสั่งให2
ตัวละคร ทำงานตามที่ต2องการ และตรวจสอบ
ข2อผิดพลาด ปรับแก2ไขให2ได2ผลลัพธ7ตามท่ี
กำหนด  

• การตรวจหาข 2 อผ ิ ดพลาด  ทำ ได 2 โ ดย
ตรวจสอบคำสั่ง ที ่แจ2งข2อผิดพลาด หรือหาก
ผลลัพธ7ไม*เปFนไปตาม ที่ต2องการให2ตรวจสอบ
การทำงานทีละคำส่ัง  

• ซอฟต7แวร7หรือสื่อที่ใช2ในการเขียนโปรแกรม 
เช*น ใช2บัตรคำสั ่งแสดงการเขียนโปรแกรม 
Code.org  

3. ใช 2เทคโนโลยีในการสร2าง จ ัดหมวดหมู* 
ค2นหา จัดเก็บ เรียกใช2ข2อมูลตามวัตถุประสงค7  

• การใช2งานซอฟต7แวร7เบื้องต2น เช*น การเข2า 
และออกจากโปรแกรม การสร2างไฟล7 การ
จัดเก็บ การเร ียกใช2ไฟล7 การแก2ไขตกแต*ง
เอกสาร ทำได2 ในโปรแกรม เช*น โปรแกรม
ประมวลคำโปรแกรม กราฟ pก โปรแกรม
นำเสนอ 
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 

• การสร2าง คัดลอก ย2าย ลบ เปลี่ยนชื่อ จัด
หมวด หมู*ไฟล7 และโฟลเดอร7อย*างเปFนระบบจะ
ทำให2 เรียกใช2 ค2นหาข2อมูลได2ง*ายและรวดเร็ว  

4. ใช2เทคโนโลยีสารสนเทศอย*างปลอดภัย 
ปฏิบัติ ตามข2อตกลงในการใช2คอมพิวเตอร7
ร*วมกัน ดูแล รักษาอุปกรณ7เบื ้องต2น ใช2งาน
อย*าง เหมาะสม 

• การใช2เทคโนโลยีสารสนเทศอย*างปลอดภัย 
เช *น ร ู 2จ ักข 2อม ูลส *วนตัว อ ันตรายจากการ
เผยแพร*  

• ข2อปฏิบัติในการใช2งานและการดูแลรักษา
อุปกรณ7 เช*น ไม*ขีดเขียนบนอุปกรณ7 ทำความ
สะอาด ใช2อุปกรณ7อย*างถูกวิธี  

• การใช2งานอย*างเหมาะสม เช*น จัดท*านั่งให2
ถ ูกต2อง การพักสายตาเมื ่อใช 2อ ุปกรณ7เปFน
เวลานาน ระมัดระวังอุบัติเหตุจากการใช2งาน 

ป. 3 1. แสดงอัลกอริท ึมในการทำงานหรือการ 
แก2ปeญหา อย*างง*ายโดยใช2ภาพ สัญลักษณ7 หรือ 
ข2อความ  
 

• อัลกอริทึมเปFนข้ันตอนท่ีใช2ในการแก2ปeญหา  

• การแสดงอัลกอริทึม ทำได2โดยการเขียน 
บอกเล*า วาดภาพ หรือใช2สัญลักษณ7  

• ตัวอย*างปeญหา เช*น เกมเศรษฐี เกมบันไดงู
เกม Tetris เกม OX การเดินไปโรงอาหารการ
ทำความ สะอาดห2องเรียน  

2. เขียนโปรแกรมอย*างง*าย โดยใช2ซอฟต7แวร7 
หร ื อส ื ่ อ  และตรวจหาข 2อผ ิ ดพลาดของ 
โปรแกรม  
 

• การเขียนโปรแกรมเปFนการสร2างลำดับของ
คำส่ัง ให2คอมพิวเตอร7ทำงาน  

• ตัวอย*างโปรแกรม เช*น เขียนโปรแกรมที่ส่ัง
ให2 ตัวละครทำงานซ้ำไม*ส้ินสุด 

• การตรวจหาข 2 อผ ิ ดพลาด  ทำ ได 2 โ ดย
ตรวจสอบคำสั่ง ที ่แจ2งข2อผิดพลาด หรือหาก
ผลลัพธ7ไม*เปFนไปตาม ที่ต2องการให2ตรวจสอบ
การทำงานทีละคำส่ัง  
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 

• ซอฟต7แวร7หรือสื่อที่ใช2ในการเขียนโปรแกรม 
เช*น ใช2บัตรคำสั ่งแสดงการเขียนโปรแกรม 
Code.org  

3. ใช2อินเทอร7เน็ตค2นหาความรู2  
 

• อินเทอร7เน็ตเปFนเครือข*ายขนาดใหญ*ช*วยให2 
การติดต*อสื่อสารทำได2สะดวกและรวดเร็ว และ
เปFนแหล*งข2อมูลความรู2ท่ีช*วยในการเรียน  

• เว็บเบราว7เซอร7เปFนโปรแกรมสำหรับอ*าน
เอกสาร บนเว็บเพจ  

• การสืบค2นข2อมูลบนอินเทอร7เน็ต ทำได2โดย
ใช2 เว็บไซต7สำหรับสืบค2น และต2องกำหนดคำค2น 
ท่ีเหมาะสมจึงจะได2ข2อมูลตามต2องการ  

• ข2อมูลความรู 2  เช *น ว ิธ ีทำอาหาร วิธ ีพับ
กระดาษ เปFนรูปต*าง ๆ ข2อมูลประวัติศาสตร7
ชาติไทย (อาจเปFนความรู2ในวิชาอื่น ๆ หรือเรื่อง
ท่ีเปFน ประเด็นท่ีสนใจในช*วงเวลาน้ัน)  

• การใช2อินเทอร7เน็ตอย*างปลอดภัยควรอยู*ใน
การดูแล  

4. รวบรวม ประมวลผล และนำเสนอข2อมูล 
โดยใช2 ซอฟต7แวร7ตามวัตถุประสงค7  
 

• การรวบรวมข2อมูล ทำได2โดยกำหนดหัวข2อ 
ท่ีต2องการ เตรียมอุปกรณ7ในการจดบันทึก 

• การประมวลผลอย*างง*าย เช*น เปรียบเทียบ 
จัดกลุ*ม เรียงลำดับ  

• การนำเสนอข2อมูลทำได2หลายลักษณะตาม
ความ เหมาะสม เช*น การบอกเล*า การทำ
เอกสารรายงาน การจัดทำปaายประกาศ  

• การใช2ซอฟต7แวร7ทำงานตามวัตถุประสงค7 
เช*น ใช2ซอฟต7แวร7นำเสนอ หรือซอฟต7แวร7
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 
กราฟpก สร2างแผนภูมิรูปภาพ ใช2ซอฟต7แวร7
ป ร ะ ม ว ล ค ำ  ท ำ ป a า ย ป ร ะ ก า ศ ห รื อ
เอกสารรายงาน ใช2ซอฟต7แวร7 ตารางทำงานใน
การประมวลผลข2อมูล  

5. ใช2เทคโนโลยีสารสนเทศอย*างปลอดภัย 
ปฏิบัติ ตามข2อตกลงในการใช2อินเทอร7เน็ต 

• การใช2เทคโนโลยีสารสนเทศอย*างปลอดภัย 
เช*น ปกปaองข2อมูลส*วนตัว  

• ขอความช*วยเหลือจากครูหรือผู2ปกครอง เม่ือ 
เกิดปeญหาจากการใช2งาน เมื ่อพบข2อมูลหรือ 
บุคคลท่ีทำให2ไม*สบายใจ  

• ก า ร ป ฏ ิ บ ั ต ิ ต า ม ข 2 อ ต ก ล ง ใ น ก า ร ใ ช2
อินเทอร7เน็ตจะทำให2 ไม*เกิดความเสียหายต*อ
ตนเองและผู2อื ่นเช*น ไม*ใช2คำ หยาบ ล2อเลียน 
ด*าทอ ทำให2ผู2อ่ืนเสียหายหรือเสียใจ  

• ข 2อด ีและข 2อ เส ียในการใช 2 เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการส่ือสาร 

ป. 4 1. ใช2เหตุผลเชิงตรรกะในการแก2ปeญหา การ 
อธิบาย การทำงาน การคาดการณ7ผลลัพธ7 จาก 
ปeญหา อย*างง*าย  

• การใช 2 เหต ุผลเช ิ งตรรกะเป Fนการนำ
กฎเกณฑ7 หรือเงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณีมา
ใช2พิจารณา ในการแก2ปeญหา การอธิบายการ
ทำงาน หรือ การคาดการณ7ผลลัพธ7  

• สถานะเริ่มต2นของการทำงานที่แตกต*างกัน
จะให2 ผลลัพธ7ท่ีแตกต*างกัน  

• ตัวอย*างปeญหา เช*น เกม OX โปรแกรมที่มี
การ คำนวณ โปรแกรมที่มีตัวละครหลายตัว
และมีการ สั่งงานที่แตกต*างหรือมีการสื่อสาร
ระหว*างกัน  
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 
2 ออกแบบ และเขียนโปรแกรมอย*างง*าย โดย
ใช2ซอฟต7แวร7หรือสื่อ และตรวจหา ข2อผิดพลาด
และแก2ไข  

• การออกแบบโปรแกรมอย*างง*าย เช*น การ
ออกแบบ  โ ดย ใ ช 2  storyboard ห ร ื อ ก า ร
ออกแบบอัลกอริทึม  

• การเขียนโปรแกรมเปFนการสร2างลำดับของ
คำสั่ง ให2คอมพิวเตอร7ทำงาน เพื่อให2ได2ผลลัพธ7
ตาม ความต2องการ หากมีข 2อผ ิดพลาดให2
ตรวจสอบ การทำงานทีละคำสั่ง เมื่อพบจุดท่ี
ทำให2ผลลัพธ7 ไม*ถูกต2อง ให2ทำการแก2ไขจนกว*า
จะได2ผลลัพธ7 ท่ีถูกต2อง  

• ตัวอย*างโปรแกรมที่มีเรื่องราว เช*น นิทานท่ี
มี การโต2ตอบกับผู2ใช2  การ7ตูนสั้น  เล*ากิจวัตร
ประจำวัน ภาพเคล่ือนไหว  

• การฝÆกตรวจหาข2อผิดพลาดจากโปรแกรม
ของผู2อ่ืน จะช*วยพัฒนาทักษะการหาสาเหตุของ
ปeญหาได2ดี ย่ิงข้ึน  

• ซอฟต7แวร7ที ่ใช2ในการเขียนโปรแกรม เช*น 
Scratch, logo  

•  
3. ใช2อินเทอร7เน็ตค2นหาความรู2 และประเมิน 
ความน*าเช่ือถือของข2อมูล  

• การใช2คำค2นที่ตรงประเด็น กระชับ จะทำให2
ได2 ผลลัพธ7ท่ีรวดเร็วและตรงตามความต2องการ  

• การประเมินความน*าเชื่อถือของข2อมูล เช*น 
พิจารณาประเภทของเว ็บไซต7 (หน*วยงาน
ราชการ สำนักข*าว องค7กร) ผ ู 2 เข ียน วันท่ี
เผยแพร*ข2อมูล  

• เมื ่อได2ข2อมูลที่ต2องการจากเว็บไซต7ต*าง ๆ 
จะต2อง นำเนื ้อหามาพิจารณา เปรียบเทียบ 
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 
แล2วเลือก ข2อมูลท่ีมีความสอดคล2องและสัมพันธ7
กัน 

•  การทำรายงานหรือการนำเสนอข2อมูล
จะต2อง นำข2อมูลมาเรียบเรียง สรุป เปFนภาษา
ของตนเอง ที่เหมาะสมกับกลุ*มเปaาหมายและ
วิธีการนำเสนอ (บูรณาการกับวิชาภาษาไทย) 

4. รวบรวม ประเม ิน นำเสนอข 2อม ูลและ 
สารสนเทศโดยใช2ซอฟต7แวร7ที่หลากหลาย เพ่ือ
แก2ปeญหาในชีวิตประจำวัน  

• การรวบรวมข2อมูล ทำได2โดยกำหนดหัวข2อ 
ท่ีต2องการ เตรียมอุปกรณ7ในการจดบันทึก  

• การประมวลผลอย*างง*าย เช*น เปรียบเทียบ
จัดกลุ*ม  

• วิเคราะห7ผลและสร2างทางเลือกที่เปFนไปได2 
ประเมินทางเลือก (เปรียบเทียบ ตัดสิน)  

• การนำเสนอข2อมูลทำได2หลายลักษณะตาม
ค ว า ม  เ ห ม า ะ ส ม  เ ช * น  ก า ร บ อ ก เ ล* า 
เอกสารรายงาน โปสเตอร7 โปรแกรมนำเสนอ  

•  การ ใช 2 ซอฟต 7 แวร 7 เพ ื ่ อ แก 2 ป eญหา ใน
ชีว ิตประจำวัน เช*น การสำรวจเมนูอาหาร
กลางวันโดยใช2 ซอฟต7แวร7สร2างแบบสอบถาม
และเก็บข2อมูล ใช2 ซอฟต7แวร7ตารางทำงานเพ่ือ
ประมวลผลข2อมูล รวบรวมข2อมูลเก่ียวกับคุณค*า
ทางโภชนาการและ สร2างรายการอาหารสำหรับ 
5 วัน ใช2ซอฟต7แวร7 นำเสนอผลการสำรวจ
รายการอาหารที่เปFน ทางเลือกและข2อมูลด2าน
โภชนาการ  

5. ใช2เทคโนโลยีสารสนเทศอย*างปลอดภัย 
เข2าใจ สิทธิและหน2าที่ของตน เคารพในสิทธิ

• การใช2เทคโนโลยีสารสนเทศอย*างปลอดภัย 
เข2าใจ สิทธิและหน2าที ่ของตน เคารพในสิทธิ
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 
ของ ผู2อื ่น แจ2งผู 2เกี ่ยวข2องเมื่อพบข2อมูลหรือ
บุคคลท่ี ไม*เหมาะสม 

ของผู2อื ่น เช*น ไม*สร2างข2อความเท็จและส*งให2
ผู2อื่น ไม*สร2าง ความเดือดร2อนต*อผู2อื่นโดยการ
ส*งสแปม ข2อความลูกโซ* ส*งต*อโพสต7ที่มีข2อมูล
ส*วนตัวของผู2อื ่น ส*งคำเชิญเล*นเกม ไม*เข2าถึง
ข2อมูลส*วนตัวหรือ การบ2านของบุคคลอื่นโดย
ไม*ได2รับอนุญาต ไม*ใช2 เครื่องคอมพิวเตอร7/ช่ือ
บัญชีของผู2อ่ืน  

• การส่ือสารอย*างมีมารยาทและรู2กาลเทศะ  

• การปกปaองข2อมูลส*วนตัว เช*น การออกจาก
ระบบ เมื่อเลิกใช2งาน ไม*บอกรหัสผ*าน ไม*บอก
เลข ประจำตัวประชาชน 

ป. 5 1. ใช2เหตุผลเชิงตรรกะในการแก2ปeญหา การ 
อธิบายการทำงาน การคาดการณ7ผลลัพธ7 จาก
ปeญหาอย*างง*าย  

• การใช2เหตุผลเชิงตรรกะเปFนการนำกฎเกณฑ7 
หรือ เงื่อนไขท่ีครอบคลุมทุกกรณีมาใช2พิจารณา
ในการ แก2ปeญหา การอธิบายการทำงาน หรือ
การคาดการณ7 ผลลัพธ7  

• สถานะเริ่มต2นของการทำงานที่แตกต*างกัน
จะให2 ผลลัพธ7ท่ีแตกต*างกัน  

• ตัวอย*างปeญหา เช*น เกม Sudoku โปรแกรม
ทำนายตัวเลข โปรแกรมสร2างรูปเรขาคณิต ตาม
ค*าข2อมูลเข2า การจัดลำดับการทำงานบ2าน
ในช*วงวันหยุด จัดวางของในครัว 

2. ออกแบบ และเขียนโปรแกรมที ่ม ีการใช2 
เ หต ุ ผล เช ิ ง ตรรกะอย * า ง ง * า ย  ตรวจหา 
ข2อผิดพลาดและแก2ไข  

• การออกแบบโปรแกรมสามารถทำได2โดย
เขียน เปFนข2อความหรือผังงาน  

• การออกแบบและเขียนโปรแกรมที ่มีการ
ตรวจสอบ เงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณีเพื่อให2
ได2ผลลัพธ7 ท่ีถูกต2องตรงตามความต2องการ  
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 

• หากมีข2อผิดพลาดให2ตรวจสอบการทำงาน ที
ละคำสั่ง เมื่อพบจุดที่ทำให2ผลลัพธ7ไม*ถูกต2อง ให2
ทำการแก2ไขจนกว*าจะได2ผลลัพธ7ท่ีถูกต2อง  

• การฝÆกตรวจหาข2อผิดพลาดจากโปรแกรม
ของ ผู2อื ่น จะช*วยพัฒนาทักษะการหาสาเหตุ
ของ ปeญหาได2ดีย่ิงข้ึน  

• ตัวอย*างโปรแกรม เช*น โปรแกรมตรวจสอบ
เลขคู * เลขคี ่ โปรแกรมรับข2อมูลน้ำหนักหรือ
ส*วนสูง แล2วแสดงผลความสมส*วนของร*างกาย 
โปรแกรม สั ่งให2ต ัวละครทำตามเง ื ่อนไขท่ี
กำหนด  

• ซอฟต7แวร7ที ่ใช2ในการเขียนโปรแกรม เช*น 
Scratch, logo   

3. ใช2อินเทอร7เน็ตค2นหาข2อมูล ติดต*อสื่อสาร 
และทำงานร*วมกัน ประเมินความ น*าเชื่อถือ
ของข2อมูล  

• การค2นหาข2อมูลในอินเทอร7เน็ต และการ
พิจารณา ผลการค2นหา  

• การติดต*อสื ่อสารผ*านอินเทอร7เน็ต เช*น 
อีเมล บล็อก โปรแกรมสนทนา 

• การเข ียนจดหมาย (บ ูรณาการก ับว ิชา
ภาษาไทย)  

• การใช2อินเทอร7เน็ตในการติดต*อสื่อสารและ
ทำงาน ร*วมกัน เช*น ใช2นัดหมายในการประชุม
กลุ*ม ประชาสัมพันธ7กิจกรรมในห2องเรียน การ
แลกเปลี่ยน ความรู2 ความคิดเห็นในการเรียน 
ภายใต2การดูแล ของครู  
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 

• การประเมินความน*าเช่ือถือของข2อมูล เช*น 
เปรียบเทียบความสอดคล2อง สมบูรณ7ของข2อมูล 
จากหลายแหล*ง แหล*งต2นตอของข2อมูล   

• ข2อมูลที่ดีต2องมีรายละเอียดครบทุกด2าน เช*น 
ข2อดี และข2อเสีย ประโยชน7และโทษ 

4. รวบรวม ประเม ิน นำเสนอข 2อม ูลและ 
สารสนเทศ ตามวัตถุประสงค7โดยใช2ซอฟต7แวร7
หรือ บริการ บนอินเทอร7เน็ตท่ีหลากหลาย เพ่ือ 
แก2ปeญหา ในชีวิตประจำวัน 

• การรวบรวมข 2อม ูล ประมวลผล สร 2าง
ทางเลือกประเมินผล จะทำให2ได2สารสนเทศเพ่ือ
ใช2ในการ แก2ปeญหาหรือการตัดสินใจได2อย*างมี
ประสิทธิภาพ  

• การใช2ซอฟต7แวร7หรือบริการบนอินเทอร7เน็ต 
ที่หลากหลายในการรวบรวม ประมวลผล สร2าง
ทางเลือก ประเมินผล นำเสนอ จะช*วยให2 การ
แก2ปeญหาทำได2อย*างรวดเร็ว ถูกต2อง และ 
แม*นยำ  

• ตัวอย*างปeญหา เช*น ถ*ายภาพ และสำรวจ
แผนที่ ในท2องถิ่นเพื่อนำเสนอแนวทางในการ
จัดการ พื ้นที ่ว *างให2เกิดประโยชน7 ทำแบบ
สำรวจความ คิดเห็นออนไลน7 และวิเคราะห7
ข2อมูล นำเสนอข2อมูล โดยการใช2 blog หรือ 
web page  

5. ใช2เทคโนโลยีสารสนเทศอย*างปลอดภัย มี 
มารยาท เข2าใจสิทธิและหน2าที่ของตน เคารพ
ใน สิทธิของ ผู2อื่น แจ2งผู2เกี่ยวข2องเมื่อพบข2อมูล
หรือ บุคคล ท่ีไม*เหมาะสม 

• อันตรายจากการใช2งานและอาชญากรรม 
ทางอินเทอร7เน็ต  

• ม า ร ย า ท ใ น ก า ร ต ิ ด ต * อ ส ื ่ อ ส า ร ผ * า น
อินเทอร7เน็ต (บูรณาการกับวิชาท่ีเก่ียวข2อง) 
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 
ป. 6 1. ใช 2เหตุผลเช ิงตรรกะในการอธิบายและ 

อ อ ก แ บ บ  ว ิ ธ ี ก า ร แ ก 2 ป e ญ ห า ท ี ่ พ บ ใ น
ชีวิตประจำวัน 

• การแก2ปeญหาอย*างเปFนขั ้นตอนจะช*วยให2
แก2ปeญหา ได2อย*างมีประสิทธิภาพ  

• การใช2เหตุผลเชิงตรรกะเปFนการนำกฎเกณฑ7 
หรือ เงื่อนไขท่ีครอบคลุมทุกกรณีมาใช2พิจารณา 
ในการแก2ปeญหา  

• แนวคิดของการทำงานแบบวนซ้ำ และ
เง่ือนไข  

• การพิจารณากระบวนการทำงานที ่มีการ
ทำงาน แบบวนซ้ำหรือเงื่อนไขเปFนวิธีการที่จะ
ช*วย ให2การออกแบบวิธีการแก2ปeญหาเปFนไป
อย*างมี ประสิทธิภาพ  

• ตัวอย*างปeญหา เช*น การค2นหาเลขหน2าท่ี
ต2องการ ให2เร็วที่สุด การทายเลข 1-1,000,000 
โดย ตอบให2ถูกภายใน 20 คำถาม การคำนวณ
เวลา ในการเดินทาง โดยคำนึงถึงระยะทาง 
เวลา 

2. ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย*างง*าย เพ่ือ 
แก 2 ป eญหา ในช ี ว ิ ตประจำว ั น  ต รวจหา 
ข2อผิดพลาด ของโปรแกรมและแก2ไข  

• การออกแบบโปรแกรมสามารถทำได2โดย
เขียน เปFนข2อความหรือผังงาน  

• การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการใช2
ตัวแปร การวนซ้ำ การตรวจสอบเง่ือนไข  

• หากมีข2อผิดพลาดให2ตรวจสอบการทำงานที
ละ คำสั่ง เมื่อพบจุดที่ทำให2ผลลัพธ7ไม*ถูกต2อง 
ให2ทำการแก2ไขจนกว*าจะได2ผลลัพธ7ท่ีถูกต2อง  

• การฝÆกตรวจหาข2อผิดพลาดจากโปรแกรม
ของ ผู2อ่ืนจะช*วยพัฒนาทักษะการหาสาเหตุของ
ปeญหา ได2ดีย่ิงข้ึน    
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 

• ต ัวอย *างโปรแกรม เช *น โปรแกรมเกม 
โปรแกรม Scratch, logo   

3. ใช2อินเทอร7เน็ตในการค2นหาข2อมูลอย*างมี 
ประสิทธิภาพ 

• การค2นหาอย*างมีประสิทธิภาพ เปFนการ
ค2นหาข2อมูลที่ ได2ตรงตามความต2องการในเวลา
ที่รวดเร็วจาก แหล*งข2อมูลที ่น*าเชื ่อถือหลาย
แหล*ง  และข2อมูลมีความ สอดคล2องกัน  

• การใช2เทคนิคการค2นหาขั้นสูง เช*น การใช2ตัว
ดำเนินการ การระบุรูปแบบของข2อมูล  

• การจัดลำดับผลลัพธ7จากการค2นหาของ
โปรแกรม  

• การเรียบเรียง สรุปสาระสำคัญ (บูรณาการ
กับ วิชาภาษาไทย)  

4. ใช 2เทคโนโลยีสารสนเทศทำงานร*วมกัน 
อย*าง ปลอดภัย เข2าใจสิทธิและหน2าที่ของตน 
เคารพ ในสิทธิของผู2อื่น แจ2งผู2เกี่ยวข2องเมื่อพบ 
ข2อมูล หรือบุคคลท่ีไม*เหมาะสม 

• อันตรายจากการใช2งานและอาชญากรรม 
ทางอินเทอร7เน็ต แนวทางในการปaองกัน  

• วิธีกำหนดรหัสผ*าน  

• การกำหนดสิทธิ ์การใช2งาน (สิทธิ ์ในการ
เข2าถึง)  

• แนวทางการตรวจสอบและปaองกันมัลแวร7  

• อันตรายจากการติดตั ้งซอฟต7แวร7ที ่อยู *บน
อินเทอร7เน็ต 

ม. 1 1. ออกแบบอ ัลกอร ิท ึมท ี ่ ใช 2 แนวค ิด เ ชิ ง
นามธรรมเพื่อแก2ปeญหาหรืออธิบายการทำงาน
ท่ีพบในชีวิตจริง 

• แนวคิดเช ิงนามธรรม เป Fนการประเมิน
ความสำค ัญของรายละเอ ียดของป eญหา 
แยกแยะส*วนที่เปFนสาระสำคัญออกจากส*วนท่ี
ไม*ใช*สาระสำคัญ 

• ตัวอย*างปeญหา เช*น ต2องการปูหญ2าในสนาม
ตามพื้นที ่ที ่กำหนด โดยหญ2าหนึ ่งผืนมีความ
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 
กว2าง 50 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร จะใช2
หญ2าท้ังหมดก่ีผืน 

2. ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย*างง*ายเพ่ือ
แก2ปeญหาทางคณิตศาสตร7หรือวิทยาศาสตร7 

• การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการใช2
ตัวแปร เง่ือนไข วนซ้ำ 

• การออกแบบอัลกอริทึม เพื่อแก2ปeญหาทาง
คณิตศาสตร7 วิทยาศาสตร7อย*างง*าย อาจใช2
แนวคิดเชิงนามธรรมในการออกแบบ เพื่อให2
การแก2ปeญหามีประสิทธิภาพ 

• การแก2ปeญหาอย*างเปFนขั ้นตอนจะช*วยให2
แก2ปeญหาได2อย*างมีประสิทธิภาพ 

• ซอฟต7แวร7ที ่ใช2ในการเขียนโปรแกรม เช*น 
Scratch, python, java, c 

• ตัวอย*างโปรแกรม เช*น โปรแกรมสมการการ
เคลื่อนที่ โปรแกรมคำนวณหาพื้นที่ โปรแกรม
คำนวณดัชนีมวลกาย 

3 .  รวบรวมข 2อม ูลปฐมภ ูม ิ  ประมวลผล 
ประเมินผล นำเสนอข2อมูล และสารสนเทศ 
ตามวัตถุประสงค7โดยใช2ซอฟต7แวร7 หรือบริการ
บนอินเทอร7เน็ตท่ีหลากหลาย 

• การรวบรวมข2อมูลจากแหล*งข2อมูลปฐมภูมิ 
ประมวลผล สร2างทางเลือก ประเมินผล จะทำ
ให2ได2สารสนเทศเพื่อใช2ในการแก2ปeญหาหรือการ
ตัดสินใจได2อย*างมีประสิทธิภาพ 

• การประมวลผลเปFนการกระทำกับข2อมูล 
เพื่อให2ได2ผลลัพธ7ที่มีความหมายและมีประโยชน7
ต*อการนำไปใช2งาน สามารถทำได2หลายวิธี เช*น 
คำนวณอัตราส*วน คำนวณค*าเฉล่ีย 

• การใช2ซอฟต7แวร7หรือบริการบนอินเทอร7เน็ต
ท่ีหลากหลายในการรวบรวม ประมวลผล  
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 

• สร2างทางเลือก ประเมินผล นำเสนอ จะช*วย
ให2แก2ป eญหาได2อย*างรวดเร ็ว ถูกต2อง และ
แม*นยำ 

• ตัวอย*างปeญหา เน2นการบูรณาการกับวิชาอ่ืน
เช*น ต2มไข*ให2ตรงกับพฤติกรรมการบริโภค ค*า
ดัชนีมวลกายของคนในท2องถิ่น การสร2างกราฟ
ผลการทดลองและวิเคราะห7แนวโน2ม 

4. ใช2เทคโนโลยีสารสนเทศอย*างปลอดภัย ใช2
ส่ือและแหล*งข2อมูลตามข2อกำหนดและข2อตกลง 

• ใช2เทคโนโลยีสารสนเทศอย*างปลอดภัย เช*น
การปกปaองความเปFนส*วนตัวและอัตลักษณ7  

• การจัดการอัตลักษณ7 เช*น การตั้งรหัสผ*าน 
การปกปaองข2อมูลส*วนตัว 

• การพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา เช*น 
ละเมิดความเปFนส*วนตัวผู2อื่น อนาจาร วิจารณ7
ผู2อ่ืนอย*างหยาบคาย 

• ข 2อตกลง ข 2อกำหนดในการใช 2ส ื ่อหรือ
แหล*งข2อมูลต*าง ๆ เช*น Creative commons 

ม. 2 1. ออกแบบอัลกอริทึมที่ใช2แนวคิดเชิงคำนวณ
ในการแก2ปeญหา หรือการทำงานที่พบในชีวิต
จริง 

• แนวคิดเชิงคำนวณ 

• การแก2ปeญหาโดยใช2แนวคิดเชิงคำนวณ 

• ตัวอย*างปeญหา เช*น การเข2าแถวตามลำดับ
ความสูงให2เร็วที ่สุด จัดเรียงเสื ้อให2หาได2ง*าย
ท่ีสุด 

2. ออกแบบและเขียนโปรแกรมท่ีใช2ตรรกะและ
ฟeงก7ชันในการแก2ปeญหา 

• ตัวดำเนินการบูลีน 

• ฟeงก7ชัน 

• การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการใช2
ตรรกะ และฟeงก7ชัน  
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 

• การออกแบบอัลกอริทึม เพื่อแก2ปeญหาอาจ
ใช2แนวคิดเชิงคำนวณในการออกแบบ เพื่อให2
การแก2ปeญหามีประสิทธิภาพ 

• การแก2ปeญหาอย*างเปFนขั ้นตอนจะช*วยให2
แก2ปeญหาได2อย*างมีประสิทธิภาพ 

• ซอฟต7แวร7ที ่ใช2ในการเขียนโปรแกรม เช*น 
Scratch, python, java, c 

• ตัวอย*างโปรแกรม เช*น โปรแกรมตัดเกรดหา
คำตอบท้ังหมดของอสมการหลายตัวแปร 

3. อภิปรายองค7ประกอบและหลักการทำงาน
ของระบบคอมพิวเตอร7 และเทคโนโลยีการ
สื ่อสาร เพื ่อประยุกต7ใช2งานหรือแก2ปeญหา
เบ้ืองต2น 

• องค7ประกอบและหลักการทำงานของระบบ
คอมพิวเตอร7 

• เทคโนโลยีการส่ือสาร 

• การประย ุกต 7 ใช 2งานและการแก 2ป eญหา
เบ้ืองต2น 

4. ใช2เทคโนโลยีสารสนเทศอย*างปลอดภัย มี
ความรับผิดชอบ สร2างและแสดงสิทธิในการ
เผยแพร*ผลงาน 

• ใช2เทคโนโลยีสารสนเทศอย*างปลอดภัย โดย
เล ือกแนวทางปฏิบ ัต ิ เม ื ่อพบเน ื ้อหาท ี ่ ไม*
เหมาะสม เช*น แจ2งรายงานผู2เกี่ยวข2อง ปaองกัน
การเข2ามาของข2อมูลที่ไม*เหมาะสม ไม*ตอบโต2 
ไม*เผยแพร* 

• การใช2เทคโนโลยีสารสนเทศอย*างมีความ
รับผิดชอบ เช*น ตระหนักถึงผลกระทบในการ
เผยแพร*ข2อมูล 

• การสร2างและแสดงสิทธิความเปFนเจ2าของ
ผลงาน 

• การกำหนดสิทธิการใช2ข2อมูล 
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 
ม. 3 1. พัฒนาแอปพลิเคชันที่มีการบูรณาการกับ

วิชาอ่ืนอย*างสร2างสรรค7 
• ข้ันตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน 

• Internet of Things (IoT) 

• ซอฟต7แวร7ที ่ใช2ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน 
เช*น Scratch, python, java, c, AppInventor 

• ตัวอย*างแอปพลิเคชัน เช*น โปรแกรมแปลง 

• สก ุลเง ิน โปรแกรมผ ันเส ียงวรรณยุกต7  
โปรแกรมจำลองการแบ*งเซลล7 ระบบรดน้ำ
อัตโนมัติ 

 2. รวบรวมข2อมูล ประมวลผล ประเมินผล 
นำเสนอข2อมูลและสารสนเทศตามวัตถุประสงค7 
โดยใช2ซอฟต7แวร7หรือบริการบนอินเทอร7เน็ตท่ี 
หลากหลาย 

• การรวบรวมข2อมูลจากแหล*งข2อมูลปฐมภูมิ
และทุต ิยภ ูม ิ  ประมวลผล สร 2างทางเล ือก 
ประเมินผล จะทำให2ได2สารสนเทศเพื่อใช2ในการ
แก2ปeญหา 

• หรือการตัดสินใจได2อย*างมีประสิทธิภาพ 

• การประมวลผลเปFนการกระทำกับข2อมูล 
เพื่อให2ได2ผลลัพธ7ที่มีความหมายและมีประโยชน7
ต*อการนำไปใช2งาน 

• การใช2ซอฟต7แวร7หรือบริการบนอินเทอร7เน็ต
ท่ีหลากหลายในการรวบรวม ประมวลผล 

• สร2างทางเลือก ประเมินผล นำเสนอ จะช*วย
ให2แก2ป eญหาได2อย*างรวดเร ็ว ถูกต2อง และ
แม*นยำ 

• ตัวอย*างปeญหา เช*น การเลือกโปรโมชัน
โทรศัพท7ให2เหมาะกับพฤติกรรมการใช2งาน 
สินค2าเกษตรที่ต2องการและสามารถปลูกได2ใน
สภาพดินของท2องถ่ิน 
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 
3. ประเมินความน*าเชื่อถือของข2อมูล วิเคราะห7
สื่อและผลกระทบจากการให2ข*าวสารที่ผิด เพ่ือ
การใช2งานอย*างรู2เท*าทัน 

• การประเมินความน*าเชื่อถือของข2อมูล เช*น 
ตรวจสอบและยืนยันข2อมูล โดยเทียบเคียงจาก
ข 2อม ูลหลายแหล *ง แยกแยะข 2อม ูลท ี ่ เปFน
ข2อเท็จจริงและข2อคิดเห็น หรือใช2 PROMPT 

• การสืบค2น หาแหล*งต2นตอของข2อมูล 

• เหตุผลวิบัติ (logical fallacy) 

• ผลกระทบจากข*าวสารท่ีผิดพลาด 

• การร ู 2 เท *าท ันส ื ่อ เช *น การว ิ เคราะห7ถึง
จุดประสงค7ของข2อมูลและผู2ให2ข2อมูล ตีความ 
แยกแยะเนื้อหาสาระของสื่อ เลือกแนวปฏิบัติ
ได2อย*างเหมาะสม เม่ือพบข2อมูลต*าง ๆ 

4. ใช2เทคโนโลยีสารสนเทศอย*างปลอดภัย และ
ม ีความร ับผ ิดชอบต *อส ังคม ปฏ ิบ ัต ิตาม
กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร7 ใช2ลิขสิทธิ์ของ
ผู2อ่ืน 
โดยชอบธรรม 

• การใช2เทคโนโลยีสารสนเทศอย*างปลอดภัย 
เช*น การทำธุรกรรมออนไลน7 การซื้อสินค2า ซ้ือ
ซอฟต7แวร7 ค*าบริการสมาชิก ซ้ือไอเท็ม 

• การใช2เทคโนโลยีสารสนเทศอย*างมีความ
รับผิดชอบ เช*น ไม*สร2างข*าวลวง ไม*แชร7ข2อมูล
โดยไม*ตรวจสอบข2อเท็จจริง 

• กฎหมายเก่ียวกับคอมพิวเตอร7 

• การใช2ลิขสิทธิ์ของผู2อื ่นโดยชอบธรรม (fair 
use) 
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โครงสร1างหลักสูตรสถานศึกษา 
โครงสร0างเวลาเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาปhการศึกษา 2565 

กลุ%มสาระการเรียนรู0/ 
กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต0น 

ป.1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 ม. 1 ม. 2 ม. 3 

• รายวิชาพ้ืนฐาน  

ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 

คณิตศาสตร7 200 200 200 160 160 160 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 

วิทยาศาสตร7 40 40 40 80 80 80 
80 

(2 นก.) 
80 

(2 นก.) 
80 

(2 นก.) 

วิทยาการคำนวณ 40 40 40 40 40 40 
20 

(0.5 นก.) 
20 

(0.5 นก.) 
20 

(0.5 นก.) 
การออกแบบและ
เทคโนโลยี 

-  -  -  -  -  -  
20 

(0.5 นก.) 
20 

(0.5 นก.) 
20 

(0.5 นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

80 80 80 80 80 80 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 

ประวัติศาสตร7 40 40 40 40 40 40 
40 

(1 นก.) 
40 

(1 นก.) 
40 

(1 นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 40 40 40 80 80 80 
80 

(2 นก.) 
80 

(2 นก.) 
80 

(2 นก.) 

ศิลปะ 40 40 40 80 80 80 
80 

(2 นก.) 
80 

(2 นก.) 
80 

(2 นก.) 

การงานอาชีพ 40 40 40 40 40 40 
80 

(2 นก.) 
80 

(2 นก.) 
80 

(2 นก.) 

ภาษาอังกฤษ 120 120 120 80 80 80 120 120 120 
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กลุ%มสาระการเรียนรู0/ 
กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต0น 

ป.1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 ม. 1 ม. 2 ม. 3 
(3 นก.) (3 นก.) (3 นก.) 

รวมเวลาเรียน 
(พ้ืนฐาน) 

840 840 840 840 840 840 
880 

(22 นก.) 
880 

(22 นก.) 
880 

(22 นก.) 
� รายวิชาเพ่ิมเติม           
ภาษาไทย   40 40 40 
คณิตศาสตร7   40 40 40 
ภาษาอังกฤษ  80 80 80 40 40 40 40 40 40 
คอมพิวเตอร7    40 40 40 40 40 40 
ต2านทุจริตศึกษา 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

รวมเวลาเรียน 
(เพ่ิมเติม) 

120 120 120 120 120 120 200 200 200 

� กิจกรรมพัฒนาผู?เรียน 
แนะแนว 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
กิจกรรมนักเรียน 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
ชุมนุม 30 30 30 30 30 30 25 25 25 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน7 

10 10 10 10 10 10 15 15 15 

รวมเวลาเรียน 
(กิจกรรมพัฒนาผู/เรียน) 

120 120 120 120 120 120 120 120 120 

รวมเวลาเรียน
ท้ังหมด 

1,080 ช่ัวโมง/ปh 1,200 ช่ัวโมง/ปh 
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โครงสร1างหลักสูตรกลุ4มสาระการเรียนรู1วิทยาศาสตร?และเทคโนโลย ี

ระดับช้ันประถมศึกษา  

ระดับช้ัน รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียนท้ังหมด

(ช่ัวโมง) 
เวลาเรียน (สัปดาห6) 

ช้ันประถมศึกษาปhท่ี 1 
ว11101 วิทยาศาสตร7 40 ช่ัวโมง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห7 

ว11102 วิทยาการคำนวณ 40 ช่ัวโมง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห7 

ช้ันประถมศึกษาปhท่ี 2 
ว12101 วิทยาศาสตร7 40 ช่ัวโมง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห7 

ว12102 วิทยาการคำนวณ 40 ช่ัวโมง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห7 

ช้ันประถมศึกษาปhท่ี 3 
ว13101 วิทยาศาสตร7 40 ช่ัวโมง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห7 

ว13102 วิทยาการคำนวณ 40 ช่ัวโมง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห7 

ช้ันประถมศึกษาปhท่ี 4 

ว14101 วิทยาศาสตร7 80 ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห7 

ว14102 วิทยาการคำนวณ 40 ช่ัวโมง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห7 

ว14201 คอมพิวเตอร7 40 ช่ัวโมง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห7 

ช้ันประถมศึกษาปhท่ี 5 

ว15101 วิทยาศาสตร7 80 ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห7 

ว15102 วิทยาการคำนวณ 40 ช่ัวโมง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห7 

ว15201 คอมพิวเตอร7 40 ช่ัวโมง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห7 

ช้ันประถมศึกษาปhท่ี 6 

ว16101 วิทยาศาสตร7 80 ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห7 

ว16102 วิทยาการคำนวณ 40 ช่ัวโมง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห7 

ว16201 คอมพิวเตอร7 40 ช่ัวโมง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห7 
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ระดับช้ันมัธยมศึกษา 

ระดับช้ัน รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน%วยกิต 
เวลาเรียน 
(สัปดาห6) 

มัธยมศึกษาปhท่ี 1 

ภาคเรียนท่ี 1 

ว21101 วิทยาศาสตร7 1 หน*วยกิต 2 ช่ัวโมง/สัปดาห7 

ว21103 วิทยาการคำนวณ 0.5 หน*วยกิต 1 ช่ัวโมง/สัปดาห7 

ว21201 คอมพิวเตอร7 0.5 หน*วยกิต 1 ช่ัวโมง/สัปดาห7 

ภาคเรียนท่ี 2 

ว21102 วิทยาศาสตร7 1หน*วยกิต 2 ช่ัวโมง/สัปดาห7 

ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี 0.5 หน*วยกิต 1 ช่ัวโมง/สัปดาห7 

ว21202 คอมพิวเตอร7 0.5 หน*วยกิต 1 ช่ัวโมง/สัปดาห7 

มัธยมศึกษาปhท่ี 2 

ภาคเรียนท่ี 1 

ว22101 วิทยาศาสตร7 1 หน*วยกิต 2 ช่ัวโมง/สัปดาห7 

ว22103 วิทยาการคำนวณ 0.5 หน*วยกิต 1 ช่ัวโมง/สัปดาห7 

ว22201 คอมพิวเตอร7 0.5 หน*วยกิต 1 ช่ัวโมง/สัปดาห7 

ภาคเรียนท่ี 2 

ว22102 วิทยาศาสตร7 1หน*วยกิต 2 ช่ัวโมง/สัปดาห7 

ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี 0.5 หน*วยกิต 1 ช่ัวโมง/สัปดาห7 

ว22202 คอมพิวเตอร7 0.5 หน*วยกิต 1 ช่ัวโมง/สัปดาห7 

มัธยมศึกษาปhท่ี 3 

ภาคเรียนท่ี 1 

ว23101 วิทยาศาสตร7 1 หน*วยกิต 2 ช่ัวโมง/สัปดาห7 

ว23103 วิทยาการคำนวณ 0.5 หน*วยกิต 1 ช่ัวโมง/สัปดาห7 

ว23201 คอมพิวเตอร7 0.5 หน*วยกิต 1 ช่ัวโมง/สัปดาห7 

ภาคเรียนท่ี 2 ว23102 วิทยาศาสตร7 1หน*วยกิต 2 ช่ัวโมง/สัปดาห7 
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ระดับช้ัน รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน%วยกิต 
เวลาเรียน 
(สัปดาห6) 

ว23104 การออกแบบและเทคโนโลยี 0.5 หน*วยกิต 1 ช่ัวโมง/สัปดาห7 

ว23202 คอมพิวเตอร7 0.5 หน*วยกิต 1 ช่ัวโมง/สัปดาห7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร1 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ว 11101 วิทยาศาสตร6                       กลุ%มสาระการเรียนรู0วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี 
 ช้ันประถมศึกษาปhท่ี 1                                          เวลา 40 ช่ัวโมง 
   ศึกษาการเรียนรู2แบบนักวิทยาศาสตร7 ลักษณะ หน2าที่และการดูแลรักษาส*วนต*าง ๆ ของ
ร*างกายมนุษย7 ลักษณะและหน2าที่ของส*วนต*าง ๆ ของสัตว7และพืชรอบตัว และสภาพแวดล2อมในบริเวณที่สัตว7
และพืชอาศัยอยู* ชนิด และสมบัติของวัสดุที่ใช2ทำวัตถุรอบตัว การเกิดเสียงและทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียง 
ลักษณะของหิน และการมองเห็น ดาวบนท2องฟaาในเวลากลางวันและกลางคืน  
  โดยใช2การสืบเสาะหาความรู2 การสังเกต การสำรวจตรวจสอบโดยใช2เครื ่องมืออย*างง*าย 
รวบรวมข2อมูล บันทึก และ อธิบายผลการสำรวจตรวจสอบ เพื่อให2เกิดความรู2ความเข2าใจ มีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร7ข้ันพ้ืนฐานและมีทักษะการเรียนรู2ในศตวรรษท่ี 21   
  เพื่อให2เกิดความรู2 ความคิด ความเข2าใจ สามารถ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู2 มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ การแก2ปeญหา การนำความรู2ไปใช2ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร7 จริยธรรม คุณธรรม และค*านิยม
ท่ีเหมาะสม   
  
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  
  ว 1.1  ป.1/1, ป.1/2  
  ว 1.2  ป.1/1, ป.1/2 
  ว 2.1  ป.1/1, ป.1/2  
  ว 2.3  ป.1/1  
  ว 3.1  ป.1/1, ป.1/2  
  ว 3.2  ป.1/1 
รวม 10 ตัวช้ีวัด  
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 ว 12101 วิทยาศาสตร6                       กลุ%มสาระการเรียนรู0วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี 
 ช้ันประถมศึกษาปhท่ี 2                                          เวลา 40 ช่ัวโมง 
   ศึกษาการเรียนรู2แบบนักวิทยาศาสตร7 ลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม*มีชีวิต ความจำเปFนของ
แสงและน้ำต*อการเจริญเติบโตของพืช วัฏจักรชีวิตของพืชดอก สมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุและการนำไปใช2
ประโยชน7 สมบัติของวัสดุท่ีเกิดจากการนำวัสดุมาผสมกัน การเลือกวัสดุมาใช2ทำวัตถุตามสมบัติของวัสดุ การนำ
วัสดุที่ใช2แล2วกลับมาใช2ใหม* การเคลื่อนที่ของแสง การมองเห็นวัตถุ การปaองกันอันตรายจากการมอง วัตถุใน
บริเวณท่ีมีแสงสว*างไม*เหมาะสม ส*วนประกอบและการจำแนกชนิดของดิน การใช2ประโยชน7จากดิน  
  โดยใช2การสืบเสาะหาความรู2 การสังเกต การสำรวจตรวจสอบโดยใช2เครื ่องมืออย*างง*าย 
รวบรวมข2อมูล บันทึก และ อธิบายผลการสำรวจตรวจสอบ เพื่อให2เกิดความรู2ความเข2าใจ มีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร7ข้ันพ้ืนฐานและมีทักษะการเรียนรู2ในศตวรรษท่ี 21   
  เพื่อให2เกิดความรู2 ความคิด ความเข2าใจ สามารถ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู2 มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ การแก2ปeญหา การนำความรู2ไปใช2ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร7 จริยธรรม คุณธรรม และค*านิยม
ท่ีเหมาะสม   
 
  
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
  ว 1.2 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3   
  ว 1.3 ป.2/1  
  ว 2.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4  
  ว 2.3 ป.2/1, ป.2/2  
  ว 3.2 ป.2/1, ป.2/2   
รวม 12 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 ว 13101 วิทยาศาสตร6                       กลุ%มสาระการเรียนรู0วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี 
 ช้ันประถมศึกษาปhท่ี 3                                          เวลา 40 ช่ัวโมง 

  ศึกษาการเรียนรู2แบบนักวิทยาศาสตร7 ปeจจัยในการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย7
และสัตว7 วัฏจักรชีวิตของสัตว7 วัตถุประกอบข้ึนจากช้ินส*วนย*อยซ่ึงสามารถแยกออกจากกันและประกอบกันเปFน
วัตถุ ชิ้นใหม*ได2การ เปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อทำให2ร2อนขึ้นหรือเย็นลง ผลของแรงที่มีต*อการเปลี่ยนแปลง การ
เคลื่อนที่ของวัตถุ แรงสัมผัสและแรงไม*สัมผัส วัสดุที่แม*เหล็กดึงดูดได2 แรงแม*เหล็ก ขั้วแม*เหล็ก การเปลี่ยน
พลังงานหนึ่งไปเปFนอีก พลังงานหนึ่ง การทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟaา แหล*งพลังงานในการผลิตไฟฟaา การใช2
ไฟฟaาอย*างประหยัด และปลอดภัย การเกิดกลางวันกลางคืน การขึ้นและตกของดวงอาทิตย7 การกำหนดทิศ 
ความสำคัญของดวง อาทิตย7 ส*วนประกอบของอากาศ ความสำคัญของอากาศ ผลกระทบของมลพิษทางอากาศ 
การเกิดลม ประโยชน7และโทษของลม  
  โดยใช2การสืบเสาะหาความรู2 การสังเกต การสำรวจตรวจสอบโดยใช2เครื ่องมืออย*างง*าย 
รวบรวมข2อมูล บันทึก และ อธิบายผลการสำรวจตรวจสอบ เพื่อให2เกิดความรู2ความเข2าใจ มีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร7ข้ันพ้ืนฐานและมีทักษะการเรียนรู2ในศตวรรษท่ี 21   
  เพื่อให2เกิดความรู2 ความคิด ความเข2าใจ สามารถ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู2 มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ การแก2ปeญหา การนำความรู2ไปใช2ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร7 จริยธรรม คุณธรรม และค*านิยม
ท่ีเหมาะสม   
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  
  ว 1.2  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4  
  ว 2.1  ป.3/1, ป.3/2  
  ว 2.2  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4  
  ว 2.3  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3  
  ว 3.1  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3   
  ว 3.2  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4  
รวม 20 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ว 14101 วิทยาศาสตร6                       กลุ%มสาระการเรียนรู0วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี 
 ช้ันประถมศึกษาปhท่ี 4                                          เวลา 80 ช่ัวโมง 

  ศึกษาการเรียนรู2แบบนักวิทยาศาสตร7 การจำแนกสิ่งมีชีวิตเปFนกลุ*มพืช กลุ*มสัตว7 และกลุ*มท่ี 
ไม*ใช*พืชและสัตว7 การจำแนก พืชออกเปFนพืชดอกและพืชไม*มีดอก การจำแนกสัตว7ออกเปFนสัตว7มีกระดูกสัน
หลังและสัตว7ไม*มีกระดูกสันหลัง ลักษณะเฉพาะของสัตว7มีกระดูกสันหลังในกลุ*มปลา กลุ*มสัตว7สะเทินน้ำสะเทิน
บก กลุ*มสัตว7เลื้อยคลาน กลุ*ม นก และกลุ*มสัตว7เลี้ยงลูกด2วยน้ำนม หน2าที่ของ ราก ลำต2น ใบและดอกของพืช
ดอก สมบัติทางกายภาพ ด2าน ความแข็ง สภาพยืดหยุ*น การนำความร2อน และการน าไฟฟaาของวัสดุ การนำ
สมบัติทางกายภาพของวัสดุไปใช2 ในชีวิตประจำวัน สมบัติของสสารท้ัง 3 สถานะ ผลของแรงโน2มถ*วงท่ีมีต*อวัตถุ 
การวัดน้ำหนักของวัตถุ มวล ของวัตถุที่มีผลต*อการ เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ และตัวกลางของแสง 
การข้ึนและตกและรูปร*างดวง จันทร7 และ องค7ประกอบของระบบสุริยะ  
  โดยใช2การสืบเสาะหาความรู2 การสังเกต การสำรวจตรวจสอบโดยใช2เครื ่องมืออย*างง*าย 
รวบรวมข2อมูล บันทึก และ อธิบายผลการสำรวจตรวจสอบ เพื่อให2เกิดความรู2ความเข2าใจ มีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร7ข้ันพ้ืนฐานและมีทักษะการเรียนรู2ในศตวรรษท่ี 21   
  เพื่อให2เกิดความรู2 ความคิด ความเข2าใจ สามารถ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู2 มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ การแก2ปeญหา การนำความรู2ไปใช2ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร7 จริยธรรม คุณธรรม และค*านิยม
ท่ีเหมาะสม   
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  
  ว 1.2  ป.4/1   
  ว 1.3  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4  
  ว 2.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4   
  ว 2.2  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3  
  ว 2.3  ป.4/1   
  ว 3.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3  
รวม 16 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ว 15101 วิทยาศาสตร6                       กลุ%มสาระการเรียนรู0วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี 
 ช้ันประถมศึกษาปhท่ี 5                                          เวลา 80 ช่ัวโมง 

  ศึกษาการเรียนรู2แบบนักวิทยาศาสตร7 โครงสร2างและลักษณะของส่ิงมีชีวิตท่ีเหมาะสมในแต*ละ
แหล*งที่อยู* ความสัมพันธ7 ระหว*างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ7ระหว*างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม*มีชีวิต การ
ถ*ายทอดลักษณะทาง พันธุกรรมของพืช สัตว7 และมนุษย7 การเปลี่ยนสถานะของสสาร การละลายของสาร ใน
น้ำ การเปล่ียนแปลง ทางเคมี การเปล่ียนแปลงท่ีผันกลับได2และผันกลับไม*ได2 แรงลัพธ7 แรงเสียดทาน การได2ยิน
เสียงผ*านตัวกลาง ลักษณะและการเกิดเสียงสูง เสียงต่ำ เสียงดัง และเสียงค*อย ระดับเสียงและมลพิษทางเสียง 
ความแตกต*างของ ดาวเคราะห7และดาวฤกษ7 การใช2แผนที่ดาว แบบรูปเส2นทางการขึ้นและตกของดวงอาทิตย7 
กลุ*มดาวฤกษ7บน ท2องฟaาในรอบปV ปริมาณน้ำในแต*ละแหล*ง ปริมาณน้ำที่มนุษย7สามารถนำมาใช2ได2 การใช2น้ำ
อย*างประหยัดและ การอนุรักษ7น้ำ วัฏจักรน้ำ กระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ำค2าง และน้ำค2างแข็ง กระบวนการ
เกิดฝน หิมะ และ ลูกเห็บ  
  โดยใช2การสืบเสาะหาความรู2 การสังเกต การสำรวจตรวจสอบโดยใช2เครื ่องมืออย*างง*าย 
รวบรวมข2อมูล บันทึก และ อธิบายผลการสำรวจตรวจสอบ เพื่อให2เกิดความรู2ความเข2าใจ มีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร7ข้ันพ้ืนฐานและมีทักษะการเรียนรู2ในศตวรรษท่ี 21   
  เพื่อให2เกิดความรู2 ความคิด ความเข2าใจ สามารถ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู2 มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ การแก2ปeญหา การนำความรู2ไปใช2ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร7 จริยธรรม คุณธรรม และค*านิยม
ท่ีเหมาะสม   
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  
  ว 1.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4  
  ว 1.3 ป.5/1, ป.5/2  
  ว 2.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4   
  ว 2.2 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5  
  ว 2.3 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5   
  ว 3.1 ป.5/1, ป.5/2  
  ว 3.2 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5  
รวม 27 ตัวช้ีวัด  
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ว 16101 วิทยาศาสตร6                       กลุ%มสาระการเรียนรู0วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี 
 ช้ันประถมศึกษาปhท่ี 6                                          เวลา 80 ช่ัวโมง 

  ศึกษาการเรียนรู 2แบบนักวิทยาศาสตร7 สารอาหาร การเลือกรับประทานอาหารให2ได2
สารอาหารครบถ2วนในสัดส*วนที่ เหมาะสมและปลอดภัยต*อสุขภาพ ระบบย*อยอาหาร การแยกสาร แรงไฟฟaา 
การต*อวงจรไฟฟaาอย*างง*าย การ ต*อเซลล7ไฟฟaา การต*อหลอดไฟฟaาและการนำไปใช2ประโยชน7 การเกิดเงามืดเงา
มัว ปรากฏการณ7สุริยุปราคา และจันทรุปราคา เทคโนโลยีอวกาศ กระบวนการเกิดหินอัคนี หินตะกอน และหิน
แปร และวัฏจักรหิน ลักษณะและสมบัติของหินและแร* การใช2ประโยชน7ของหินและแร* การเกิดซากดึกดำบรรพ7
และสภาพแวดล2อม ในอดีตของซากดึกดำบรรพ7 การเกิดลมบก ลมทะเล และมรสุม ผลของมรสุมต*อการเกิดฤดู
ของประเทศไทย ลักษณะและผลกระทบของน้ำท*วม การกัดเซาะชายฝe¨ง ดินถล*ม แผ*นดินไหว สึนามิ การเกิด
และผลกระทบ ของปรากฏการณ7เรือนกระจก การใช2เหตุผลเชิงตรรกะและออกแบบวิธีการแก2ปeญหา การ
ออกแบบ การเขียน โปรแกรมและการตรวจหาข2อผิดพลาด การค2นหาข2อมูลในอินเทอร7เน็ตอย*างมี
ประสิทธิภาพ การใช2เทคโนโลยี สารสนเทศ   
  โดยใช2การสืบเสาะหาความรู2 การสังเกต การสำรวจตรวจสอบโดยใช2เครื ่องมืออย*างง*าย 
รวบรวมข2อมูล บันทึก และ อธิบายผลการสำรวจตรวจสอบ เพื่อให2เกิดความรู2ความเข2าใจ มีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร7ข้ันพ้ืนฐานและมีทักษะการเรียนรู2ในศตวรรษท่ี 21   
  เพื่อให2เกิดความรู2 ความคิด ความเข2าใจ สามารถ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู2 มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ การแก2ปeญหา การนำความรู2ไปใช2ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร7 จริยธรรม คุณธรรม และค*านิยม
ท่ีเหมาะสม   
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  
  ว 1.2  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5   
  ว 2.1  ป.6/1  
  ว 2.2  ป.6/1  
  ว 2.3  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6, ป.6/7, ป.6/8  
  ว 3.1  ป.6/1, ป.6/2 
  ว 3.2  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6, ป.6/7, ป.6/8, ป.6/9  
รวม 29 ตัวช้ีวัด  
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ว 21101 วิทยาศาสตร6                      กลุ%มสาระการเรียนรู0วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปhท่ี 1     ภาคเรียนท่ี 1  เวลา 40 ช่ัวโมง           จำนวน  1  หน%วยกิต 
  ศึกษา วิเคราะห7 เปรียบเทียบรูปร*าง ลักษณะ และโครงสร2างของเซลล7พืชและเซลล7สัตว7 การ
ใช2กล2องจุลทรรศน7 กระบวนการแพร*และออสโมซิส การสังเคราะห7ด2วยแสง หน2าที่ของไซเล็มและโฟลเอ็ม การ
สืบพันธุ7แบบอาศัยเพศ และไม*อาศัยเพศของพืชดอก การปฏิสนธิของพืชดอก ความสำคัญของธาตุอาหารท่ีมีผล
ต*อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืช การใช2ปุ†ยที่มีธาตุอาหารเหมาะสมกับพืช การขยายพันธุ7พืชให2
เหมาะสมกับความต2องการของมนุษย7 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช สมบัติทางกายภาพของธาตุโลหะ อโลหะ และ
กึ่งโลหะ ผลจากการใช2ธาตุโลหะ อโลหะ ก่ึงโลหะและธาตุกัมมันตรังสี จุดเดือด จุดหลอมเหลวของสารบริสุทธ์ิ
และสารผสม การเขียนกราฟแปลความหมายข2อมูลจากกราฟ ความหนาแน*นของสารบริสุทธิ์และสารผสม 
ความสัมพันธ7ระหว*างอะตอมธาตุ และสารประกอบ การจัดเรียงอนุภาค แรงยึดเหน่ียวระหว*างอนุภาค และการ
เคล่ือนท่ีของอนุภาคของสสารในสถานะของแข็ง ของเหลว และแกûส  
  โดยใช2กระบวนการทางวิทยาศาสตร7  การสืบเสาะหาความรู2  การสำรวจตรวจสอบ  การ
สืบค2นข2อมูล  บันทึก  จัดกลุ*มข2อมูล  และการอภิปรายเพื่อให2เกิดความรู2  ความคิด  ความเข2าใจ  สามารถ
นำเสนอสื ่อสารสิ ่งที ่เรียนรู2 มีความสามารถในการตัดสินใจ ในการแก2ปeญหาที ่พบในชีวิตจริงได2อย*างมี
ประสิทธิภาพ  
  เพื ่อให2เห็นคุณค*าของการนำความรู 2ไปใช2ประโยชน7ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร7  
คุณธรรม จริยธรรม และค*านิยมท่ีเหมาะสม 
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
  ว 1.2   ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5,ม.1/6, ม.1/7, ม.1/8, ม.1/9, ม.1/10 ,ม.1/11,  
   ม.1/12, ม.1/13, ม.1/14 , ม.1/15, ม.1/16 , ม.1/17, ม.1/18 
  ว 2.1   ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5,ม.1/6, ม.1/7, ม.1/8, ม.1/9, ม.1/10 
รวม   28  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ว 21102 วิทยาศาสตร6                      กลุ%มสาระการเรียนรู0วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี
ช้ันมัธยมศึกษาปhท่ี 1     ภาคเรียนท่ี 1  เวลา 40 ช่ัวโมง           จำนวน  1  หน%วยกิต 

  วิเคราะห7 ความสัมพันธ7ระหว*างความดันอากาศกับความสูงจากพื้นโลก การคำนวณปริมาณ
ความร2อนที่ทำให2สสารเปลี่ยนอุณหภูมิและเปลี่ยนสถานะ การใช2เทอร7มอมิเตอร7ในการวัดอุณหภูมิของสสาร 
การขยายตัวหรือหดตัวของสสาร การหดและขยายตัวของสสาร การถ*ายโอนความร2อนและการคำนวณปริมาณ
ความร2อนที่ถ*ายโอนระหว*างสสาร การถ*ายโอนความร2อนโดยการนำความร2อน การพาความร2อน การแผ*รังสี
ความร2อน ปeจจัยท่ีมีผลต*อการเปลี่ยนแปลงองค7ประกอบของลมฟaาอากาศ การเกิดพายุ ฝนฟaาคะนองและพายุ
หมุนเขตร2อน การพยากรณ7อากาศ การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลก      
  โดยใช2กระบวนการทางวิทยาศาสตร7  การสืบเสาะหาความรู2  การสำรวจตรวจสอบ  การ
สืบค2นข2อมูล  บันทึก  จัดกลุ*มข2อมูล  และการอภิปรายเพื่อให2เกิดความรู2  ความคิด  ความเข2าใจ  สามารถ
นำเสนอสื่อสารสิ ่งที ่เรียนรู 2  มีความสามารถในการตัดสินใจ ในการแก2ปeญหาที่พบในชีวิตจริงได2อย*างมี
ประสิทธิภาพ  
  เพื ่อเห็นคุณค*าของการนำความรู 2ไปใช2ประโยชน7ในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตร7  
คุณธรรม จริยธรรม และค*านิยมท่ีเหมาะสม 
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
  ว 2.2   ม.1/1 
  ว 2.3   ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5,ม.1/6, ม.1/7 
  ว 3.2   ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5,ม.1/6, ม.1/7 
รวม   15  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ว 22101 วิทยาศาสตร6                      กลุ%มสาระการเรียนรู0วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี
ช้ันมัธยมศึกษาปhท่ี 2     ภาคเรียนท่ี 1  เวลา 40 ช่ัวโมง           จำนวน  1  หน%วยกิต 

  ศึกษา วิเคราะห7 หน2าที่ของอวัยวะที่เกี่ยวข2องในระบบหายใจ กระบวนการแลกเปลี่ยนแกûส
ความสำคัญของระบบหายใจ  การกำจัดของเสียทางไต ความสำคัญของระบบขับถ*าย การปฏิบัติตนที่ช*วยให2
ระบบขับถ*ายทำหน2าท่ีได2อย*างปกติ โครงสร2างและหน2าท่ีของหัวใจ หลอดเลือด และเลือด การทำงานของระบบ
หมุนเวียนเลือด การเปรียบเทียบอัตราการเต2นของหัวใจ หน2าที่ของอวัยวะในระบบประสาทส*วนกลางการ
ควบคุมการทำงานต*าง ๆ ของร*างกาย หน2าท่ีของอวัยวะในระบบสืบพันธุ7ของเพศชายและเพศหญิงฮอร7โมนเพศ
ชายและเพศหญิง การเปลี่ยนแปลงของร*างกายเมื่อเข2าสู*วัยหนุ*มสาว การตกไข* การมีประจำเดือน การปฏิสนธิ 
และการพัฒนาของไซโกต วิธีการคุมกำเนิดที่เหมาะสมกับสถานการณ7ที่กำหนด การแยกสารผสมโดยการ
ระเหยแห2งการตกผลึก  การกลั่นอย*างง*าย โครมาโทกราฟVแบบกระดาษ การสกัดด2วยตัวทำละลาย การอธิบาย
ผลของชนิดตัวละลาย ชนิดตัวทำละลาย อุณหภูมิที่มีต*อสภาพละลายได2ของสาร ผลของความดันที่มีต*อสภาพ
ละลายได2ของสาร โดยใช2สารสนเทศระบุปริมาณตัวละลายในสารละลาย การใช2สารละลายในชีวิตประจำวัน
อย*างถูกต2องและปลอดภัย การคำนวณเกี่ยวกับงานและกำลังที่เกิดจากแรงที่กระทำต*อวัตถุ หลักการทำงาน
ของเครื่องกลอย*างง*าย ปeจจัยที่มีผลต*อพลังงานจลน7 และพลังงานศักย7โน2มถ*วง การเปลี่ยนพลังงานระหว*าง
พลังงานศักย7โน2มถ*วงและพลังงานจลน7ของวัตถุ  การเปลี่ยนและการถ*ายโอนพลังงานโดยใช2กฎการอนุรักษ7
พลังงาน  
  โดยใช2กระบวนการทางวิทยาศาสตร7  การสืบเสาะหาความรู2  การสำรวจตรวจสอบ  การ
สืบค2นข2อมูล  บันทึก  จัดกลุ*มข2อมูล  และการอภิปรายเพื่อให2เกิดความรู2  ความคิด  ความเข2าใจ  สามารถ
นำเสนอสื ่อสารสิ ่งที ่เรียนรู2 มีความสามารถในการตัดสินใจ ในการแก2ปeญหาที ่พบในชีวิตจริงได2อย*างมี
ประสิทธิภาพ  
  เพื่อให2เห็นคุณค*าของการนำความรู2ไปใช2ประโยชน7ในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตร7  
คุณธรรม  จริยธรรม  และค*านิยมท่ีเหมาะสม 
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มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
  ว 1.2   ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5,ม.2/6, ม.2/7, ม.2/8, ม.2/9, ม.2/10 ,ม.2/11, 
   ม.2/12, ม.2/13, ม.2/14 , ม.2/15, ม.2/16 , ม.2/17 
  ว 2.1   ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5,ม.2/6 
  ว 2.3   ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5,ม.2/6 
รวม   29  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ว 22102 วิทยาศาสตร6                      กลุ%มสาระการเรียนรู0วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี
ช้ันมัธยมศึกษาปhท่ี 2     ภาคเรียนท่ี 2  เวลา 40 ช่ัวโมง           จำนวน  1  หน%วยกิต 

  ศึกษา วิเคราะห7 การเคลื่อนที่ของวัตถุที่เปFนผลของแรงลัพธ7  การเขียนแผนภาพแสดงแรง
และแรงลัพธ7  ปeจจัยท่ีมีผลต*อความดันของของเหลว  วิเคราะห7แรงพยุงและการจม การลอยของ แรงเสียดทาน
สถิตและแรงเสียดทานจลน7  ปeจจัยที่มีผลต*อขนาดของแรงเสียดทาน ประโยชน7ของความรู2เรื่องแรงเสียดทาน 
การลดหรือเพิ่มแรงเสียดทาน  โมเมนต7ของแรง การคำนวณโดยใช2สมการเปรียบเทียบแหล*งของสนามแม*เหล็ก
สนามไฟฟaา และสนามโน2มถ*วง และทิศทางของแรงที่กระทำต*อวัตถุ แรงไฟฟaาและแรงโน2ม การคำนวณ
อัตราเร็วและความเร็วของการเคลื่อนท่ีของวัตถุ  การเขียนแผนภาพแสดงการกระจัดและความเร็วเปรียบเทียบ
กระบวนการเกิด สมบัติ และการใช2ประโยชน7   ผลกระทบจากการใช2เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ7 ข2อดีและ
ข2อจำกัดของพลังงานทดแทนแต*ละประเภท  กระบวนการผุพังอยู*กับที่ การกร*อนและการสะสมตัวของตะกอน  
ชั ้นหน2าตัดดินและกระบวนการเกิดดิน   ปeจจัยที่ทำให2ดินมีลักษณะและสมบัติแตกต*างกัน   ปeจจัยและ
กระบวนการเกิดแหล*งน้ำผิวดินและแหล*งน้ำใต2ดิน  การใช2น้ำอย*างยั่งยืนในท2องถิ่นของตนเองกระบวนการเกิด
และผลกระทบของน้ำท*วม การกัดเซาะชายฝe¨ง  ดินถล*ม หลุมยุบ แผ*นดินทรุด   
  โดยใช2กระบวนการทางวิทยาศาสตร7  การสืบเสาะหาความรู2  การสำรวจตรวจสอบ  การ
สืบค2นข2อมูล  บันทึก  จัดกลุ*มข2อมูล  และการอภิปรายเพื่อให2เกิดความรู2  ความคิด  ความเข2าใจ  สามารถ
นำเสนอสื่อสารสิ ่งที ่เรียนรู 2  มีความสามารถในการตัดสินใจ ในการแก2ปeญหาที่พบในชีวิตจริงได2อย*างมี
ประสิทธิภาพ  
  เพื่อให2เห็นคุณค*าของการนำความรู2ไปใช2ประโยชน7ในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตร7  
คุณธรรม  จริยธรรม  และค*านิยมท่ีเหมาะสม 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

ว 2.2   ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5,ม.2/6, ม.2/7, ม.2/8, ม.2/9, ม.2/10,,ม.2/11, 
ม.2/12, ม.2/13, ม.2/14 , ม.2/15 

ว 3.2   ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5,ม.2/6, ม.2/7, ม.2/8, ม.2/9, ม.2/10 
รวม   25  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ว 23101 วิทยาศาสตร6                      กลุ%มสาระการเรียนรู0วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี
ช้ันมัธยมศึกษาปhท่ี 3     ภาคเรียนท่ี 1  เวลา 40 ช่ัวโมง           จำนวน  1  หน%วยกิต 

  ศึกษา องค7ประกอบของระบบนิเวศ รูปแบบความสัมพันธ7ระหว*างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต  การ
ถ*ายทอดพลังงานในสายใยอาหาร  ความสัมพันธ7ของผู2ผลิต ผู2บริโภค และผู2ย*อยสลายสารอินทรีย7ในระบบนิเวศ  
การสะสมสารพิษในสิ่งมีชีวิตในโซ*อาหาร   ความสัมพันธ7ระหว*าง ยีน ดีเอ็นเอ และโครโมโซม  การถ*ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรม  การเกิดจีโนไทป•และฟVโนไทป•ของลูกและการคำนวณอัตราส*วนการเกิดจีโนไทป•และฟV
โนไทป•ของรุ*นลูก  การแบ*งเซลล7แบบไมโทซิสและไมโอซิส  โรคทางพันธุกรรม  ภาวะเสี่ยงของลูกที่อาจเกิดโรค
ทางพันธุกรรม การใช2ประโยชน7จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม  ความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ
การใช2ประโยชน7วัสดุประเภทพอลิเมอร7 เซรามิกส7 และวัสดุผสม  การจัดเรียงตัวใหม*ของอะตอม  กฎทรงมวล 
การวิเคราะห7ปฏิกิริยาดูดความร2อน และปฏิกิริยาคายความร2อน  การเกิดสนิมของเหล็ก ปฏิกิริยาของกรดกับ
โลหะ ปฏิกิริยาของกรดกับเบส และปฏิกิริยาของเบสกับโลหะ ปฏิกิริยาการเผาไหม2 การเกิดฝนกรด การ
สังเคราะห7ด2วยแสง  โทษของปฏิกิริยาเคมีท่ีมีต*อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล2อม  
  โดยใช2กระบวนการทางวิทยาศาสตร7  การสืบเสาะหาความรู2  การสำรวจตรวจสอบ  การ
สืบค2นข2อมูล  บันทึก  จัดกลุ*มข2อมูล  และการอภิปรายเพื่อให2เกิดความรู2  ความคิด  ความเข2าใจ  สามารถ
นำเสนอสื่อสารสิ ่งที ่เรียนรู 2  มีความสามารถในการตัดสินใจ ในการแก2ปeญหาที่พบในชีวิตจริงได2อย*างมี
ประสิทธิภาพ  
  เพื่อให2เห็นคุณค*าของการนำความรู2ไปใช2ประโยชน7ในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตร7  
คุณธรรม  จริยธรรม  และค*านิยมท่ีเหมาะสม 
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
 ว 1.1   ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5,ม.3/6 

 ว 1.3   ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5,ม.3/6, ม.3/7, ม.3/8, ม.3/9, ม.3/10 , 
ม.3/11 

 ว 2.1   ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5,ม.3/6, ม.3/7, ม.3/8 
รวม   25  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ว 23102 วิทยาศาสตร6                      กลุ%มสาระการเรียนรู0วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี
ช้ันมัธยมศึกษาปhท่ี 3     ภาคเรียนท่ี 2  เวลา 40 ช่ัวโมง           จำนวน  1  หน%วยกิต 

  ศึกษา วิเคราะห7ความสัมพันธ7ระหว*างความต*างศักย7กระแสไฟฟaา และความต2านทาน  
คำนวณปริมาณที่เกี่ยวข2อง  การเขียนกราฟความสัมพันธ7ระหว*างกระแสไฟฟaาและความต*างศักย7ไฟฟaา  การใช2
โวลต7มิเตอร7 แอมมิเตอร7ในการวัดปริมาณทางไฟฟaา  การต*อตัวต2านทานแบบอนุกรมและขนาน  การทำงาน
ของชิ้นส*วนอิเล็กทรอนิกส7อย*างง*าย  การคำนวณค*าไฟฟaาของเครื่องใช2ไฟฟaาในบ2าน การเลือกใช2เครื่องใช2ไฟฟaา
การเกิดคลื่น  ส*วนประกอบของคลื่น   สเปกตรัม  คลื ่นแม*เหล็กไฟฟaา ประโยชน7และอันตรายจากคล่ืน
แม*เหล็กไฟฟaา  กฎการสะท2อนของแสง  การเคลื่อนที่ของแสง  การเกิดภาพจากกระจกเงา  การหักเหของแสง 
การกระจายแสงของแสงขาว  การเกิดภาพจากเลนส7บาง  ปรากฏการณ7ที่เกี่ยวกับแสง  การทำงานของทัศน
อุปกรณ7  ความสว*างที่มีต*อดวงตา การใช2อุปกรณ7วัดความสว*างของแสง  การโคจรของดาวเคราะห7รอบดวง
อาทิตย7ด2วยแรงโน2มถ*วง   การเกิดฤดู    การเกิดข2างขึ้นข2างแรม  การเปลี่ยนแปลงเวลาการขึ้นและตกของดวง
จันทร7 และการเกิดน้ำขึ้นน้ำ  การใช2ประโยชน7ของเทคโนโลยีอวกาศ   ความก2าวหน2าของโครงการสำรวจ
อวกาศ  
  โดยใช2กระบวนการทางวิทยาศาสตร7  การสืบเสาะหาความรู2  การสำรวจตรวจสอบ  การ
สืบค2นข2อมูล  บันทึก  จัดกลุ*มข2อมูล  และการอภิปรายเพื่อให2เกิดความรู2  ความคิด  ความเข2าใจ  สามารถ
นำเสนอสื่อสารสิ ่งที ่เรียนรู 2  มีความสามารถในการตัดสินใจ ในการแก2ปeญหาที่พบในชีวิตจริงได2อย*างมี
ประสิทธิภาพ  
  เพื่อให2เห็นคุณค*าของการนำความรู2ไปใช2ประโยชน7ในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตร7  
คุณธรรม  จริยธรรม  และค*านิยมท่ีเหมาะสม 
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

ว 2.3    ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5,ม.3/6, ม.3/7, ม.3/8, ม.3/9, ม.3/10,        ม.
3/11, ม.3/12, ม.3/13, ม.3/14 , ม.3/15, ม.3/16 , ม./17, ม.3/18 , ม.3/19, ม.
3/20, ม.3/21    

ว 3.1    ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4 
รวม 25  ตัวช้ีวัด 
 



 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชาวิทยาการคำนวณ/ 
การออกแบบและเทคโนโลย ี
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ว 11102 วิทยาการคำนวณ             กลุ%มสาระการเรียนรู0วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี 
ช้ันประถมศึกษาปhท่ี 1                                         เวลา 40 ช่ัวโมง 

  ศึกษาและเรียนรู2การแก2ปeญหาโดยการลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบ การเขียนโปรแกรม
อย*างง*าย โดยใช2ซอฟต7แวร7หรือส่ือ การใช2งานอุปกรณ7เทคโนโลยีเบ้ืองต2น และการใช2งานซอฟต7แวร7เบ้ืองต2น   
  โดยใช2การสืบเสาะหาความรู2 สังเกต โดยใช2เครื่องมืออย*างง*าย รวบรวมข2อมูล บันทึก และ
อธิบายผล การสำรวจตรวจสอบ เพื่อให2เกิดความรู2ความเข2าใจ มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน
และมีทักษะการ เรียนรู2ในศตวรรษที่ 21 ในด2านการใช2เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต2น สามารถ
สื่อสาร สิ่งที่เรียนรู2 มีความคิดสร2างสรรค7 สามารถทำงานร*วมกับผู2อื่น แสดงขั้นตอนการแก2ปeญหาอย*างง*าย  
เขียนโปรแกรมโดยใช2ส่ือ สร2าง จัดเก็บและเรียกใช2ไฟล7ตามวัตถุประสงค7  
  ตระหนักถึงประโยชน7ของการใช2ความรู2และกระบวนการทางเทคโนโลยีในการดำรงชีวิต ใช2
เทคโนโลยี สารสนเทศอย*างปลอดภัย ปฏิบัติตามข2อตกลงในการใช2งาน ดูแลรักษาอุปกรณ7และใช2งานเทคโนโลยี
สารสนเทศอย*าง เหมาะสม มีจริยธรรม คุณธรรม และค*านิยมท่ีเหมาะสม 
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  
  ว 4.2  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5  
รวม 5 ตัวช้ีวัด  
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ว 12102 วิทยาการคำนวณ             กลุ%มสาระการเรียนรู0วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี 
ช้ันประถมศึกษาปhท่ี 2                                         เวลา 40 ช่ัวโมง 

  ศึกษาและเรียนรู2การแสดงขั้นตอนการแก2ปeญหา การตรวจหาข2อผิดพลาดของโปรแกรม การ
ใช2งาน ซอฟต7แวร7เบื ้องต2น การจัดการไฟล7และโฟลเดอร7 การใช2งานและดูแลรักษาอุปกรณ7คอมพิวเตอร7 
เทคโนโลยี ในชีวิตประจำวัน การใช2เทคโนโลยีสารสนเทศอย*างปลอดภัย   
  โดยใช2การสืบเสาะหาความรู2 สังเกต จำแนกประเภท รวบรวมข2อมูล บันทึก และอธิบายผล 
การสำรวจตรวจสอบ เพื่อให2เกิดความรู2ความเข2าใจ มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีขั้นพ้ืนฐานและมีทักษะ
การ เรียนรู2ในศตวรรษที่ 21 ในด2านการใช2เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต2น สามารถสื่อสาร สิ่งท่ี
เรียนรู2 มีความคิดสร2างสรรค7 สามารถทำงานร*วมกับผู2อื่น แสดงขั้นตอนการแก2ปeญหาอย*างง*าย  เขียนโปรแกรม
แบบมีเงื ่อนไขโดยใช2บัตรคำสั ่ง และตรวจหาข2อผิดพลาด ใช2งานซอฟต7แวร7 สร2าง จัดหมวดหมู*ไฟล7และ 
โฟลเดอร7  
  ตระหนักถึงประโยชน7ของการใช2ความรู2และกระบวนการทางเทคโนโลยีในการดำรงชีวิต 
ตระหนัก ถึงความสำคัญของการปกปaองข2อมูลส*วนตัว ใช2เทคโนโลยีสารสนเทศอย*างปลอดภัย ดูแลรักษา
อุปกรณ7และ ใช2งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย*างเหมาะสม มีจริยธรรม คุณธรรม และค*านิยมท่ีเหมาะสม 
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
  ว 4.2 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4  
รวม 4 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ว 13102 วิทยาการคำนวณ             กลุ%มสาระการเรียนรู0วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี 
ช้ันประถมศึกษาปhท่ี 3                                         เวลา 40 ช่ัวโมง 

  ศึกษาและเรียนรู2การแสดงขั้นตอนการแก2ปeญหาโดยใช2เหตุผลเชิงตรรกะเบื้องต2น การเขียน
โปรแกรมแบบวน ซ้ำโดยใช2บัตรคำสั่งและการตรวจหาข2อผิดพลาด การใช2อินเทอร7เน็ต และข2อตกลงในการใช2
งาน  การรวบรวมข2อมูล การประมวลผลข2อมูลเบื้องต2น การนำเสนอข2อมูล เทคโนโลยีในงานด2านต*าง ๆ ข2อดี
และข2อเสียใน การใช2เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   
  โดยใช2การสืบเสาะหาความรู2 สังเกต รวบรวมข2อมูล จัดกระทำและสื่อความหมายข2อมูล และ
อธิบายผล การสำรวจตรวจสอบ เพื่อให2เกิดความรู2ความเข2าใจ มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน
และมีทักษะการเรียนรู2ในศตวรรษที่ 21 ในด2านการใช2เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต2น สามารถ
สื่อสาร สิ่งที่เรียนรู2 มีความคิดสร2างสรรค7 สามารถทำงานร*วมกับผู2อื่น แสดงขั้นตอนการแก2ปeญหาอย*างง*าย  
เขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำโดยใช2บัตรคำสั่ง  ใช2อินเทอร7เน็ตในการค2นหาความรู2 รวบรวม ประมวลผล และ
นำเสนอ ข2อมูลตามวัตถุประสงค7  
  ตระหนักถึงประโยชน7ของการใช2ความรู2และกระบวนการทางเทคโนโลยีในการดำรงชีวิต 
ตระหนัก ถึงการใช2อินเทอร7เน็ตอย*างปลอดภัย และอยู*ในการดูแลของครูหรือผู2ปกครอง ใช2งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ อย*างเหมาะสม มีจริยธรรม คุณธรรม และค*านิยมท่ีเหมาะสม 
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  
  ว 4.2  ป.3/1, ป 3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5  
รวม 5 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ว 14102 วิทยาการคำนวณ             กลุ%มสาระการเรียนรู0วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี 
ช้ันประถมศึกษาปhท่ี 4                                         เวลา 40 ช่ัวโมง 

  ศึกษาและเรียนรู2การใช2เหตุผลเชิงตรรกะในการแก2ปeญหา การออกแบบและเขียนโปรแกรม
อย*างง*าย การ ตรวจหาข2อผิดพลาดในโปรแกรม การค2นหาข2อมูลในอินเทอร7เน็ตและการใช2คำค2น การประเมิน 
ความน*าเช่ือถือของข2อมูล การรวบรวม นำเสนอข2อมูลและสารสนเทศ   
  โดยใช2การสืบเสาะหาความรู2  ตั ้งคำถาม วางแผนและสำรวจตรวจสอบโดยใช2เครื ่องมือ
อุปกรณ7และเทคโนโลยี สารสนเทศที่เหมาะสม ประเมินความน*าเชื่อถือของข2อมูล รวมรวมข2อมูล ประมวลผล
อย*างง*าย วิเคราะห7ข2อมูล วิเคราะห7ผลและสร2างทางเลือก น าเสนอข2อมูล ลงความคิดเห็นและสรุปผลการ
สำรวจตรวจสอบ เพ่ือให2เกิดความรู2 ความเข2าใจ มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีข้ันพ้ืนฐานและมีทักษะการ
เรียนรู2ใน ศตวรรษที่ 21 ในด2านการใช2เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต2น สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู2 
มีความคิด สร2างสรรค7 สามารถทำงานร*วมกับผู2อื่น ใช2เหตุผลเชิงตรรกะในการแก2ปeญหา และอธิบายการทำงาน
หรือ คาดการณ7ผลลัพธ7จากปeญหาอย*างง*าย ออกแบบและเขียนโปรแกรม ตรวจหาข2อผิดพลาดจากโปรแกรม
ของตนเอง และผู2อ่ืน  
  ตระหนักถึงคุณค*าของความรู2ทางเทคโนโลยี ใช2ความรู2และกระบวนการทางเทคโนโลยีในการ
ดำรงชีวิต สามารถสื่อสารอย*างมีมารยาทและรู2กาลเทศะ รู2จักการปกปaองข2อมูลส*วนตัว ใช2งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ อย*างเหมาะสม มีจริยธรรม คุณธรรม และค*านิยมท่ีเหมาะสม 

 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  
  ว 4.2  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5  
รวม 5 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ว 15102 วิทยาการคำนวณ             กลุ%มสาระการเรียนรู0วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี 
ช้ันประถมศึกษาปhท่ี 5                                         เวลา 40 ช่ัวโมง 

  ศึกษาและเรียนรู2การใช2เหตุผลเชิงตรรกะในการแก2ปeญหา การเขียนรหัสจำลองเพื่อแสดงวิธี
แก2ปeญหา การ ออกแบบ และการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขและการทำงานแบบวนซ้ำ การใช2ซอฟต7แวร7
ประมวลผลข2อมูล การ ติดต*อสื่อสารผ*านอินเทอร7เน็ต การใช2อินเทอร7เน็ตค2นหาข2อมูลและการประเมินความ
น*าเช่ือถือของข2อมูล อันตราย จากการใช2งานและอาชญากรรมทางอินเทอร7เน็ต  
  โดยใช2การสืบเสาะหาความรู2 สังเกต รวบรวมข2อมูล จัดกระทำและสื่อความหมายข2อมูล และ
อธิบายผล การสำรวจตรวจสอบ เพื่อให2เกิดความรู2ความเข2าใจ มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน
และมีทักษะการ เรียนรู2ในศตวรรษที่ 21 ในด2านการใช2เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต2น สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู2 มี ความคิดสร2างสรรค7 สามารถทำงานร*วมกับผู2อื่น ใช2เหตุผลเชิงตรรกะ ใช2รหัสจำลองแสดง
วิธีการแก2ปeญหาอย*างเปFน ขั้นตอน ออกแบบ และเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข และการทำงานแบบวนซ้ำ 
ตรวจหาข2อผิดพลาดของโปรแกรม ใช2ซอฟต7แวร7ช*วยในการแก2ปeญหา ใช2อินเทอร7เน็ตติดต*อสื่อสารและค2นหา
ข2อมูล แยกแยะข2อเท็จจริงกับข2อคิดเห็น ประเมินความน*าเช่ือถือของข2อมูล    ตระหน ัก ถึง
คุณค*าของความรู2ทางเทคโนโลยี ใช2ความรู2และกระบวนการทางเทคโนโลยีในการดำรงชีวิต ใช2 เทคโนโลยี
สารสนเทศอย*างปลอดภัยและมีมารยาท ใช2งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย*างเหมาะสม มีจริยธรรม คุณธรรม 
และค*านิยมท่ีเหมาะสม  
  
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด   
  ว 4.2 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5 
รวม 5 ตัวช้ีวัด  
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ว 16102 วิทยาการคำนวณ             กลุ%มสาระการเรียนรู0วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี 
ช้ันประถมศึกษาปhท่ี 6                                         เวลา 40 ช่ัวโมง 

  ศึกษาและเรียนรู2การใช2เหตุผลเชิงตรรกะในการอธิบายและออกแบบวิธีการแก2ปeญหา การ
ออกแบบ  การเขียนโปรแกรมและการตรวจหาข2อผิดพลาด การค2นหาข2อมูลในอินเทอร7เน็ตอย*างมี
ประสิทธิภาพ  การใช2เทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงานร*วมกัน   
  โดยใช2การสืบเสาะหาความรู2 สังเกต รวบรวมข2อมูล จัดกระทำและสื่อความหมายข2อมูล และ
อธิบายผล การสำรวจตรวจสอบ เพื่อให2เกิดความรู2ความเข2าใจ มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน
และมีทักษะการ เรียนรู2ในศตวรรษที่ 21 ในด2านการใช2เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต2น สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู2 มี ความคิดสร2างสรรค7 สามารถทำงานร*วมกับผู2อื่น  อธิบายและออกแบบวิธีการแก2ปeญหา
โดยใช2เหตุผล เชิงตรรกะ เขียนโปรแกรมอย*างง*ายเพื่อแก2ปeญหาและตรวจหาข2อผิดพลาดของโปรแกรม ค2นหา
ข2อมูลในอินเทอร7เน็ต อย*างมีประสิทธิภาพ ใช2เทคโนโลยีสารสนเทศทำงานร*วมกัน   
 ตระหนักถึงคุณค*าของความรู2ทางเทคโนโลยี ใช2ความรู2และกระบวนการทางเทคโนโลยีในการดำรงชีวิต 
ใช2 เทคโนโลยีสารสนเทศร*วมกันอย*างปลอดภัย เข2าใจสิทธิและหน2าที่ของตน เคารพในสิทธิของผู2อื่น ใช2งาน
เทคโนโลยี สารสนเทศอย*างเหมาะสม มีจริยธรรม คุณธรรม และค*านิยมท่ีเหมาะสม 
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  
  ว 4.2  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4  
รวม 4 ตัวช้ีวัด  
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ว 21103 วิทยาการคำนวณ                       กลุ%มสาระการเรียนรู0วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปhท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 1 เวลา 20 ช่ัวโมง         จำนวน  0.5  หน%วยกิต 

  ศึกษาและเรียนรู 2แนวคิดหลักของเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน  ปeจจัยที ่ส *งผลต*อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  การรวบรวม วิเคราะห7ข2อมูล และแนวคิดที่เกี่ยวข2องกับปeญหา ออกแบบวิธีการ
แก2ปeญหา การแก2ปeญหา ทดสอบ ประเมินผล และระบุข2อบกพร*องที่เกิดขึ้น แนวทางการปรับปรุงแก2ไขและ
นำเสนอผลการแก2ปeญหา การใช2ความรู 2และทักษะเกี ่ยวกับวัสดุ อุปกรณ7เครื ่องมือ กลไก ไฟฟaา หรือ
อิเล็กทรอนิกส7 
  โดยใช2ความรู2ด2านวิทยาการคอมพิวเตอร7และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการ
แก2ปeญหาที่พบในชีวิตจริง รวบรวมข2อมูลและสร2างทางเลือก ในการตัดสินใจได2อย*างมีประสิทธิภาพ และ
ตระหนักถึงการใช2งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย*างปลอดภัย เกิดประโยชน7ต*อการเรียนรู2 และไม*สร2างความ
เสียหายให2แก*ผู2อ่ืน 
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
  ว 4.1  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5 
รวม   5  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ว 21104 การออกแบบและเทคโนโลยี                        กลุ%มสาระการเรียนรู0วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปhท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2 เวลา 20 ช่ัวโมง         จำนวน  0.5  หน%วยกิต 

  ศึกษาและเรียนรู2 การออกแบบอัลกอริทึม การออกแบบและเขียนโปรแกรมอย*างง*าย การ
ประมวลผล ประเมินผล การนำเสนอข2อมูล และสารสนเทศ การใช2เทคโนโลยีสารสนเทศอย*างปลอดภัย การใช2
ส่ือและแหล*งข2อมูลตามข2อกำหนดและข2อตกลง 
  โดยใช2ความรู2ด2านวิทยาการคอมพิวเตอร7และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการ
แก2ปeญหาที่พบในชีวิตจริง รวบรวมข2อมูลและสร2างทางเลือก ในการตัดสินใจได2อย*างมีประสิทธิภาพ และ
ตระหนักถึงการใช2งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย*างปลอดภัย เกิดประโยชน7ต*อการเรียนรู2 และไม*สร2างความ
เสียหายให2แก*ผู2อ่ืน  
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
  ว 4.2  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4 
รวม   4  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ว 22103 วิทยาการคำนวณ                       กลุ%มสาระการเรียนรู0วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปhท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1 เวลา 20 ช่ัวโมง         จำนวน  0.5  หน%วยกิต 

  ศึกษาและเรียนรู2ปeจจัยที่ส*งผลต*อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การเลือกใช2เทคโนโลยี โดย
คำนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต*อชีวิต สังคม และส่ิงแวดล2อม การวิเคราะห7ข2อมูลและแนวคิดท่ีเก่ียวข2องกับปeญหา 
การ วางแผนขั้นตอนการทำงานและดำเนินการแก2ปeญหาอย*างเปFนขั้นตอน การนำเสนอผลการแก2ปeญหา การ
ใช2ความรู2 และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ7เครื่องมือ กลไก ไฟฟaา และอิเล็กทรอนิกส7เพื่อแก2ปeญหาหรือพัฒนา
งานได2อย*างถูกต2องเหมาะสม และปลอดภัย 
  โดยใช2ความรู2ด2านวิทยาการคอมพิวเตอร7และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการ
แก2ปeญหาที่พบในชีวิตจริง รวบรวมข2อมูลและสร2างทางเลือก ในการตัดสินใจได2อย*างมีประสิทธิภาพ และ
ตระหนักถึงการใช2งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย*างปลอดภัย เกิดประโยชน7ต*อการเรียนรู2 และไม*สร2างความ
เสียหายให2แก*ผู2อ่ืน 
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
  ว 4.1   ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5 
รวม   5  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ว 22104 การออกแบบและเทคโนโลยี                        กลุ%มสาระการเรียนรู0วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปhท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 2 เวลา 20 ช่ัวโมง         จำนวน  0.5  หน%วยกิต 

  ศึกษาและเรียนรู 2การออกแบบอัลกอริทึมที ่ใช2แนวคิดเชิงคำนวณในการแก2ปeญหา การ
ออกแบบและเขียนโปรแกรมที่ใช2ตรรกะและฟeงก7ชันในการแก2ปeญหา  การใช2เทคโนโลยีสารสนเทศอย*าง
ปลอดภัย  หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร7 และเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อประยุกต7ใช2งานหรือแก2ปeญหา
เบ้ืองต2น 
  โดยใช2ความรู2ด2านวิทยาการคอมพิวเตอร7และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการ
แก2ปeญหาที่พบในชีวิตจริง รวบรวมข2อมูลและสร2างทางเลือก ในการตัดสินใจได2อย*างมีประสิทธิภาพ และ
ตระหนักถึงการใช2งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย*างปลอดภัย เกิดประโยชน7ต*อการเรียนรู2 และไม*สร2างความ
เสียหายให2แก*ผู2อ่ืน 
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
  ว 4.2  ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4 
รวม   4  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ว 23103 วิทยาการคำนวณ                       กลุ%มสาระการเรียนรู0วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปhท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 1 เวลา 20 ช่ัวโมง         จำนวน  0.5  หน%วยกิต 

  ศึกษาและเรียนรู2ปeจจัยที่ส*งผลต*อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความสัมพันธ7ของ
เทคโนโลยีกับศาสตร7อื่น การวิเคราะห7ข2อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข2องกับปeญหา การออกแบบวิธีการแก2ปeญหา 
วิเคราะห7เปรียบเทียบการทำงานและดำเนินการแก2ปeญหาอย*างเปFนข้ันตอน ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห7 และ
ให2เหตุผลของปeญหาหรือข2อบกพร*องที่เกิดขึ้น แนวทางการปรับปรุงแก2ไข การนำเสนอผลการแก2ปeญหา การใช2
ความรู2 และทักษะเก่ียวกับวัสดุ อุปกรณ7เคร่ืองมือ กลไก ไฟฟaาและอิเล็กทรอนิกส7 
  โดยใช2ความรู2ด2านวิทยาการคอมพิวเตอร7และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการ
แก2ปeญหาที่พบในชีวิตจริง รวบรวมข2อมูลและสร2างทางเลือก ในการตัดสินใจได2อย*างมีประสิทธิภาพ และ
ตระหนักถึงการใช2งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย*างปลอดภัย เกิดประโยชน7ต*อการเรียนรู2 และไม*สร2างความ
เสียหายให2แก*ผู2อ่ืน 
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
  ว 4.1   ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5 
รวม   5  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษากลุ0มสาระการเรียนรู6วิทยาศาสตร:และเทคโนโลยี พุทธศักราช 2565 |โรงเรียนบ6านโคกแปะ 152 

 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ว 23104 การออกแบบและเทคโนโลยี                        กลุ%มสาระการเรียนรู0วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปhท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 2 เวลา 20 ช่ัวโมง         จำนวน  0.5  หน%วยกิต 

  ศึกษาและเรียนรู2การพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่น การใช2ซอฟต7แวร7หรือ
บริการบนอินเทอร7เน็ตที่หลากหลาย การวิเคราะห7สื่อและผลกระทบจากการให2ข*าวสารที่  การปฏิบัติตาม
กฎหมายเก่ียวกับคอมพิวเตอร7  
  โดยใช2ความรู2ด2านวิทยาการคอมพิวเตอร7และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการ
แก2ปeญหาท่ีพบในชีวิตจริง รวบรวมข2อมูลและสร2างทางเลือก ในการตัดสินใจได2อย*างมีประสิทธิภาพ และ
ตระหนักถึงการใช2งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย*างปลอดภัย เกิดประโยชน7ต*อการเรียนรู2 และไม*สร2างความ
เสียหายให2แก*ผู2อ่ืน 
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
  ว 4.2    ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4 
รวม   4  ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชาคอมพิวเตอร1 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
ว 14201 คอมพิวเตอร6             กลุ%มสาระการเรียนรู0วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี
ช้ันประถมศึกษาปhท่ี 4                 เวลา 40 ช่ัวโมง  

   ศึกษาการค2นหาข2อมูลอย*างมีขั้นตอนและนำเสนอข2อมูลในรูปแบบต*าง ๆ ความหมายของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ข2อมูลกับเทคโนโลยีสมัยใหม*  องค7ประกอบของคอมพิวเตอร7 การทำงานของ
คอมพิวเตอร7 อุปกรณ7รับข2อมูล อุปกรณ7แสดงผลข2อมูล วิธีดูแลรักษาอุปกรณ7เทคโนโลยีสารสนเทศ การบันทึก
ข2อมูล การเปpดแฟaมข2อมูล การพิมพ7เอกสาร การใช2โปรแกรม Microsoft Word ในการจัดทำเอกสาร สร2าง
ช้ินงาน และประยุกต7ใช2โปรแกรมให2สอดคล2องกับกลุ*มสาระต*าง ๆ  
  โดยการสืบค2น รวบรวมข2อมูลจากแหล*งข2อมูลต*าง ๆ  และการอภิปรายเพื่อให2เกิดความรู2 
ความเข2าใจ ตลอดจนสามารถอธิบายสิ่งที่เรียนรู2 สร2างสรรค7ผลงานจากสิ่งที่ได2เรียน สามารถนำไปใช2ให2เกิด
ประโยชน7ในชีวิตประจำวัน เห็นคุณค*า ความสำคัญของช้ินงานท่ีสร2างข้ึน  
 
ผลการเรียนรู0 
  1. ค2นหาข2อมูลอย*างมีข้ันตอนและนำเสนอข2อมูลในรูปแบบต*าง ๆ 
  2. บอกความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ  องค7ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ ข2อมูล
กับเทคโนโลยีสมัยใหม* 
  3. อธิบายถึงองค7ประกอบของคอมพิวเตอร7ได2 
  4. อธิบายถึงการทำงานของคอมพิวเตอร7ได2 
  5. บอกถึงอุปกรณ7รับข2อมูล อุปกรณ7แสดงผลข2อมูล 
  6. บอกวิธีดูแลรักษาอุปกรณ7เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  7. สามารถบันทึกข2อมูล  เปpดแฟaมข2อมูล และพิมพ7เอกสารได2 
  8. ใช2งานโปรแกรม Microsoft Word ในการจัดทำเอกสาร สร2างชิ้นงาน และประยุกต7ใช2 
โปรแกรมให2สอดคล2องกับกลุ*มสาระต*าง ๆ  
  9. เห็นคุณค*าความสำคัญของช้ินงาน 
รวม 9 ผลการเรียนรู0  
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
ว 15201 คอมพิวเตอร6             กลุ%มสาระการเรียนรู0วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี
ช้ันประถมศึกษาปhท่ี 5                 เวลา 40 ช่ัวโมง  

  ศึกษาความหมายของข2อมูลแหล*งข2อมูล ประเภทของข2อมูล ประโยชน7ของข2อมูล รวบรวม
ข2อมูล   ชื่อและหน2าที่ของอุปกรณ7  องค7ประกอบของคอมพิวเตอร7 การใช2งานคอมพิวเตอร7อย*างถูกวิธี  การใช2
อินเทอร7เน็ต การใช2งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint  ในการนำเสนอ จัดรูปแบบ ภาพนิ่ง  แทรกตาราง
และแผนภูมิในงานนำเสนอ  นำเสนองานภาพน่ิง   
  โดยการสืบค2น  รวบรวมข2อมูลจากแหล*งข2อมูลใกล2ตัว  และการอภิปรายเพื่อให2เกิดความรู2
ความเข2าใจ  ตลอดจนสามารถอธิบายสิ่งที่เรียนรู2 สร2างสรรค7ผลงานจากสิ่งที่ได2เรียน  สามารถนำไปใช2ให2เกิด
ประโยชน7ในชีวิตประจำวัน  เห็นคุณค*าความสำคัญของช้ินงานท่ีสร2างข้ึน 
 
ผลการเรียนรู0 
  1. บอกความหมายของข2อมูล แหล*งข2อมูล ประเภทของข2อมูล ประโยชน7ของข2อมูลและ
รวบรวมข2อมูลได2 
  2. บอกชื่อและหน2าที่ของอุปกรณ7 องค7ประกอบของคอมพิวเตอร7และใช2งานคอมพิวเตอร7ได2
อย*างถูกวิธี 
  3. สืบค2นข2อมูลโดยใช2อินเทอร7เน็ต และอ2างอิงได2ถูกต2อง 
  4. ใช2งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint  ในการนำเสนอ จัดรูปแบบ ภาพน่ิงได2 
  5. แทรกตารางและแผนภูมิในงานนำเสนอได2 
  6. นำเสนองานภาพน่ิงได2 
  7. ประยุกต7เพ่ือใช2งานได2และเห็นความสำคัญของช้ินงาน 
รวม 7 ผลการเรียนรู0 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
ว 16201 คอมพิวเตอร6             กลุ%มสาระการเรียนรู0วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี
ช้ันประถมศึกษาปhท่ี 6                 เวลา 40 ช่ัวโมง  

  ศึกษาความหมายบทบาทและประโยชน7ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ชื่อและหน2าที่ของอุปกรณ7
และองค7ประกอบของคอมพิวเตอร7 ความหมาย ประโยชน7และโทษของอินเทอร7เน็ตและสืบค2นข2อมูลจาก
อินเทอร7เน็ต  ใช2งานโปรแกรม Microsoft Excel เบ้ืองต2น  จัดรูปแบบของข2อมูลบนเวิร7กชีต (worksheets) ใช2
สูตรและฟeงก7ชันในการคำนวณ   
  โดยการสืบค2น  รวบรวมข2อมูลจากแหล*งข2อมูลใกล2ตัว  และการอภิปรายเพื่อให2เกิดความรู2
ความเข2าใจ  ตลอดจนสามารถอธิบายสิ่งที่เรียนรู2  สร2างสรรค7ผลงานจากสิ่งที่ได2เรียน  สามารถนำไปใช2ให2เกิด
ประโยชน7ในชีวิตประจำวัน  เห็นคุณค*า ความสำคัญของช้ินงานท่ีสร2างข้ึน  
 
ผลการเรียนรู0 
  1. บอกความหมาย บทบาทและประโยชน7ของเทคโนโลยีสารสนเทศได2 
  2. บอกช่ือและหน2าท่ีของอุปกรณ7และองค7ประกอบของคอมพิวเตอร7ได2 
  3. บอกความหมาย ประโยชน7และโทษของอินเทอร7เน็ตและสืบค2นข2อมูลจากอินเทอร7เน็ตได2 
  4. ใช2งานโปรแกรม Microsoft Excel เบ้ืองต2นได2  
  5. จัดรูปแบบของข2อมูลบนเวิร7กชีตได2 
  6. ใช2สูตรและฟeงก7ช่ันในการคำนวณเบ้ืองต2นได2 
  7. ประยุกต7เพ่ือใช2งานได2และเห็นความสำคัญของช้ินงาน 
รวม 7 ผลการเรียนรู0 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
ว 21201 คอมพิวเตอร6                                          กลุ%มสาระการเรียนรู0วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปhท่ี1  ภาคเรียนท่ี 1 เวลา 20 ช่ัวโมง         จำนวน  0.5  หน%วยกิต 

  อธิบายการทำงานของคอมพิวเตอร7 ประกอบด2วย หน*วยสำคัญ 5 หน*วย ได2แก* หน*วยรับเข2า 
หน*วยประมวลผลกลาง หน*วยความจำหลัก หน*วยความจำรอง และหน*วยส*งออก คอมพิวเตอร7มีบทบาทช*วย
อำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมต*าง ๆ และตอบสนองความต2องการเฉพาะบุคคลและสังคมมากข้ึน 
และคอมพิวเตอร7มีประโยชน7โดยใช2เปFนเครื่องมือในการทำงาน ศึกษาบทบาท ความสำคัญของโปรแกรม
สำเร็จรูป Microsoft Office Word 2019 รู2จักส*วนประกอบ เมนูและคำสั่งต*าง ๆ ของโปรแกรม การฝÆกทักษะ
การพิมพ7เบื้องต2น ฝÆกการใช2แปaนพิมพ7 การทำงานกับหน2าเอกสาร การพิมพ7 การแก2ไขและ การจัดรูปแบบ
เอกสาร 

  โดยใช2กระบวนการสร2างความรู2ความเข2าใจ การคิดวิเคราะห7 และการฝÆกปฏิบัติ การสร2างเจต
คติท่ีดี  

  เพื ่อให2ผู 2เรียนเกิดความตระหนักและเห็นคุณค*าในการใช2โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft 
Office Word 2019 เพ่ือการเรียนรู2 การศึกษาต*อ และการประกอบอาชีพ 

 
ผลการเรียนรู0 
  1. บอกส*วนประกอบของคอมพิวเตอร7ได2 
  2. อธิบายการทำงานของคอมพิวเตอร7ได2 
  3. อธิบายบทบาทของคอมพิวเตอร7ท่ีมีต*อการดำเนินกิจกรรมต*าง ๆ ในชีวิตประจำวันได2 
  4. บอกลักษณะของโปรแกรมไมโครซอฟต7เวิร7ดได2 
  5. อธิบายส*วนประกอบของหน2าต*างโปรแกรมไมโครซอฟต7เวิร7ดได2 
  6. สามารถใช2คำส่ังต*าง ๆ พิมพ7เอกสารตามใบงานได2 
  7. สามารถแก2ไขและจัดรูปแบบเอกสารได2 
รวม 7 ผลการเรียนรู0 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
ว 21202 คอมพิวเตอร6                                          กลุ%มสาระการเรียนรู0วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปhท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2 เวลา 20 ช่ัวโมง         จำนวน  0.5  หน%วยกิต 

  อภิปรายลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบใน
ด2านต*าง ๆ ประมวลผลข2อมูลและสารสนเทศ ประเภทของข2อมูล วิธีการประมวลผลข2อมูล และการจัดการ
สารสนเทศ สามารถเรียกใช2งานโปรแกรมไมโครซอฟต7เวิร7ด รวมทั้งคำสั่ง ต*าง ๆ ได2อย*างถูกต2องและเหมาะสม 
สามารถจัดรูปแบบตัวอักษรและตกแต*งเอกสารด2วยเครื่องมือกราฟฟpกได2 สามารถผลิตเอกสาร วารสาร ตาราง 
กราฟและจดหมายเวียน จากโปรแกรมไมโครซอฟต7เวิร7ด 
  โดยใช2กระบวนการสร2างความรู2ความเข2าใจ การคิดวิเคราะห7 และการฝÆกปฏิบัติ การสร2างเจต
คติท่ีดี  
  เพื่อให2ผู2เรียนเกิดความตระหนักและเห็นคุณค*าของเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู2 
การศึกษาต*อ และการประกอบอาชีพ 
 
ผลการเรียนรู0 
  1. บอกความหมายของข2อมูลสารสนเทศได2 
  2. บอกวิธีการประมวลผลข2อมูลให2เปFนสารสนเทศได2 
  3. สามารถประมวลผลข2อมูลให2เปFนสารสนเทศได2 
  4. สามารถจัดรูปแบบย*อหน2าและหน2ากระดาษได2 
  5. สามารถออกแบบโดยใช2โปรแกรมกราฟฟpกได2 
  6. สามารถพิมพ7เอกสารออกทางเคร่ืองพิมพ7ได2 
  7. สามารถใช2โปรแกรมไมโครซอฟต7เวิร7ดช*วยในการทำงานในชีวิตประจำวันได2 
รวม 7 ผลการเรียนรู0 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
ว 22201 คอมพิวเตอร6                                          กลุ%มสาระการเรียนรู0วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปhท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1 เวลา 20 ช่ัวโมง         จำนวน  0.5  หน%วยกิต 

  อธิบายหลักการเบื้องต2นของการสื่อสารข2อมูล พัฒนาการของการสื่อสารข2อมูล อุปกรณ7
สื่อสารสำหรับเชื่อมโยงเครือข*ายคอมพิวเตอร7 ชนิดของเครือข*ายคอมพิวเตอร7 เทคโนโลยีการรับ - ส*งข2อมูล
ภายในเครือข*ายคอมพิวเตอร7 ประโยชน7ของเครือข*ายคอมพิวเตอร7 กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ เช*น การ
รวบรวมข2อมูล การตรวจสอบความถูกต2องของข2อมูล การประมวลผลเพื่อให2ได2สารสนเทศที่นามาใช2 การ
แก2ปeญหาด2วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศเปFนการแก2ปeญหาอย*างเปFนขั้นตอน โดยใช2กระบวนการทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศมาช*วย การใช2คอมพิวเตอร7ในการแก2ปeญหา ได2โดยการใช2ซอฟต7แวร7ประยุกต7หรือการ
เขียนโปรแกรม และวิธีการแก2ปeญหา ค2นหาข2อมูลและติดต*อสื่อสารผ*านเครือข*ายคอมพิวเตอร7 ความหมายและ
พัฒนาการอินเตอร7เน็ต การใช2งานอินเตอร7เน็ต คุณธรรมและจริยธรรมในการใช2อินเตอร7เน็ต 
  โดยใช2กระบวนการสร2างความรู2ความเข2าใจ การคิดวิเคราะห7 และการฝÆกปฏิบัติ การสร2างเจต
คติท่ีดี  
  เพื ่อให2ผู 2เร ียนเกิดความตระหนักและเห็นคุณค*าของการสื ่อสารข2อมูล และเครือข*าย
คอมพิวเตอร7 เพ่ือการเรียนรู2 การศึกษาต*อ และการประกอบอาชีพ 

 
ผลการเรียนรู0 
  1. อธิบายหลักการเบ้ืองต2นของการส่ือสารข2อมูลได2 
  2. อธิบายพัฒนาการของการส่ือสารข2อมูลได2 
  3. บอกอุปกรณ7และชนิดของเครือข*ายสำหรับการเช่ือมโยงเครือข*ายคอมพิวเตอร7 
  4. เทคโนโลยีการรับ - ส*งข2อมูลและประโยชน7ของเครือข*ายคอมพิวเตอร7 
  5. บอกความหมายและพัฒนาการอินเตอร7เน็ตได2 
  6. ค2นหาข2อมูลและการติดต*อส่ือสารผ*านเครือข*ายคอมพิวเตอร7 ได2 
  7. สามารถใช2งานอินเตอร7เน็ตให2เกิดประโยชน7ในชีวิตประจำวันได2 
รวม 7 ผลการเรียนรู0 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
ว 22202 คอมพิวเตอร6                                          กลุ%มสาระการเรียนรู0วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปhท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 2 เวลา 20 ช่ัวโมง         จำนวน  0.5  หน%วยกิต 

  ศึกษาการใช2ซอฟต7แวร7ระบบ ประกอบด2วย ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมแปลภาษา และ
โปรแกรมอรรถประโยชน7 ซอฟต7แวร7ประยุกต7 ประกอบด2วย ซอฟต7แวร7ประยุกต7ทั่วไป และซอฟต7แวร7ประยุกต7
เฉพาะงาน ใช2ซอฟต7แวร7ระบบช*วยในการทำงาน เช*น บีบอัด ขยาย โอนย2ายข2อมูล ตรวจสอบไวรัสคอมพิวเตอร7 
และใช2ซอฟต7แวร7ประยุกต7ช*วยในการทำงาน เช*น ใช2โปรแกรมในการคำนวณและจัดเรียงข2อมูล ใช2โปรแกรม
ช*วยค2นหาคำศัพท7 หรือความหมาย ใช2โปรแกรมเพื่อความบันเทิง  ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญ
ของโปรแกรมนำเสนอข2อมูล การพิมพ7และการจัดการข2อความในเอกสาร ตลอดจนการบันทึกข2อมูล การพิมพ7
เอกสารทางเครื่องพิมพ7เพื่อให2นักเรียนสามารถอธิบายคุณสมบัติและประโยชน7ของโปรแกรมนำเสนองานได2 
นักเรียนสามารถเรียกใช2โปรแกรมนำเสนองานและตกแต*งงานนำเสนอด2วยภาพกราฟฟpกได2 สามารถสร2าง
ภาพเคลื่อนไหวและกำหนดการฉายงานนำเสนอได2 สามารถสร2างงานนำเสนอเกี่ยวกับตารางและกราฟได2 และ
สามารถพิมพ7งานนำเสนอออกทางเคร่ืองพิมพ7ได2 
  โดยใช2กระบวนการสร2างความรู2 ความเข2าใจ การคิดวิเคราะห7 และการฝÆกปฏิบัติ การ
ประยุกต7ใช2ความรู2   
  เพื่อให2ผู2เรียนเกิดความตระหนักและเห็นคุณค*าของซอฟต7แวร7ระบบ ซอฟต7แวร7ประยุกต7 และ
ซอฟต7แวร7ประยุกต7เฉพาะงาน เพ่ือการเรียนรู2 การศึกษาต*อ และการประกอบอาชีพ 
ผลการเรียนรู0 
  1. บอกลักษณะของซอฟต7แวร7ได2  
  2. จำแนกประเภทของซอฟต7แวร7ได2  
  3. บอกวิธีการรวบรวมข2อมูลได2  
  4. เลือกใช2ซอฟต7แวร7ประยุกต7ช*วยในการประมวลผลข2อมูลได2  
  5. อธิบายความหมายและความสำคัญของโปรแกรมนำเสนองานได2  
  6. เรียกใช2โปรแกรมนำเสนองานได2  
  7. สามารถตกแต*งสไลด7ได2เหมาะสมกับเน้ือหาและสไลด7มีความสวยงามน*าสนใจ  
  8. ใช2คำส่ังต*าง ๆ ในโปรแกรมนำเสนอ สร2างงานนำเสนอและนำเสนอหน2าช้ันเรียนได2  
  9. สามารถพิมพ7งานนำเสนอออกทางเคร่ืองพิมพ7ได2 
รวม 9 ผลการเรียนรู0 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
ว 23201 คอมพิวเตอร6                                          กลุ%มสาระการเรียนรู0วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปhท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 1 เวลา 20 ช่ัวโมง         จำนวน  0.5  หน%วยกิต 

  อธิบายหลักการทำโครงงาน เปFนการพัฒนาผลงานที่เกิดจากการศึกษาค2นคว2า ดำเนินการ
พัฒนาตามความสนใจและความถนัด โดยใช2เทคโนโลยีสารสนเทศ และเขียนโปรแกรมโดยหลักการพื้นฐานใน
การเขียนโปรแกรม ศึกษาความหมาย ความสำคัญ การเรียกใช2โปรแกรมและเครื่องมือต*าง ๆ ของโปรแกรม 
Photoshop CS การตกแต*งภาพและข2อความในรูปแบบต*าง ๆ ตลอดจนการบันทึกและการพิมพ7เอกสารทาง
เคร่ืองพิมพ7 รวมท้ังอธิบายคุณสมบัติและประโยชน7ของโปรแกรม Photoshop CS ได2 

  โดยใช2กระบวนการสร2างความรู2ความเข2าใจ การคิดวิเคราะห7 และการฝÆกปฏิบัติ การสร2างเจต
คติท่ีดี  
  เพื่อให2ผู2เรียนเกิดความตระหนักและเห็นคุณค*าของซอฟต7แวร7 สำหรับการเรียนรู2 การศึกษา
ต*อ และการประกอบอาชีพ 

 
ผลการเรียนรู0 
  1. บอกลักษณะของซอฟต7แวร7ได2  
  2. จำแนกประเภทของซอฟต7แวร7ได2  
  3. บอกวิธีการรวบรวมข2อมูลได2  
  4. เลือกใช2ซอฟต7แวร7ประยุกต7ช*วยในการประมวลผลข2อมูลได2  
  5. อธิบายความหมายและความสำคัญของโปรแกรมนำเสนองานได2  
  6. เรียกใช2โปรแกรมนำเสนองานได2  
  7. สามารถตกแต*งสไลด7ได2เหมาะสมกับเน้ือหาและสไลด7มีความสวยงามน*าสนใจ  
  8. ใช2คำส่ังต*าง ๆ ในโปรแกรมนำเสนอ สร2างงานนำเสนอและนำเสนอหน2าช้ันเรียนได2  
  9. สามารถพิมพ7งานนำเสนอออกทางเคร่ืองพิมพ7ได2 
รวม 9 ผลการเรียนรู0 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
ว 23202 คอมพิวเตอร6                                          กลุ%มสาระการเรียนรู0วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปhท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 2 เวลา 20 ช่ัวโมง         จำนวน  0.5  หน%วยกิต 

  ใช2เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนองาน โดยการเลือกซอฟต7แวร7ที่เหมาะสมกับลักษณะ
ของงาน การใช2ซอฟต7แวร7และอุปกรณ7ดิจิตัลมาช*วยในการนำเสนองาน และการใช2คอมพิวเตอร7ช*วยสร2างงาน
ตามหลักการทำงานโครงงาน โดยมีการอ2างอิงแหล*งข2อมูล ใช2ทรัพยากรอย*างคุ2มค*า ไม*คัดลอกผลงานผู2อ่ืน ใช2คำ
สุภาพและไม*สร2างความเสียหายต*อผู2อื่น ศึกษาความหมาย ความสำคัญและประโยชน7ของการเขียนโฮมเพจโดย
ใช2โปรแกรม Dreamweaver การเรียกใช2โปรแกรมและคำสั่งต*าง ๆ การพิมพ7ข2อความ การจัดการเอกสาร การ
ตกแต*งเอกสารในรูปแบบต*าง ๆ การบันทึกข2อมูล การแสดงผลและการนำเสนอผลงาน 
  โดยใช2กระบวนการสร2างความรู2ความเข2าใจ การคิดวิเคราะห7 และการฝÆกปฏิบัติ การสร2างเจต
คติท่ีดี  
  เพื่อให2ผู2เรียนเกิดความตระหนักและเห็นคุณค*าของซอฟต7แวร7 สำหรับการนำเสนองาน เพ่ือ
การเรียนรู2 การศึกษาต*อ และการประกอบอาชีพ 

 
ผลการเรียนรู0 
  1. บอกความหมายและความสำคัญของโปรแกรม Dreamweaver ได2  
  2. บอกประโยชน7ของการเขียนโฮมเพจโดยใช2โปรแกรม Dreamweaver ได2  
  3. พิมพ7ข2อความลงในหน2าโฮมเพจได2  
  4. แทรกรูปภาพลงในหน2าโฮมเพจได2  
  5. จัดการเอกสารในหน2าโฮมเพจได2  
  6. ตกแต*งหน2าโฮมเพจและบันทึกข2อมูลได2  
  7. แสดงผลและนำเสนอผลงานได2  
  8. นำผลงานไปเผยแพร*บนเครือข*ายคอมพิวเตอร7ได2 
รวม 8 ผลการเรียนรู0 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

โครงสร?างรายวิชา 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

โครงสร?างรายวิชาวิทยาศาสตร1 
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โครงสร0างรายวิชา 
ว 11101 วิทยาศาสตร6                       กลุ%มสาระการเรียนรู0วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี 
ช้ันประถมศึกษาปhท่ี 1                                          เวลา 40 ช่ัวโมง 

ลำดับ
ท่ี 

ช่ือหน%วย 
การเรียนรู0 

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0 
เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

1 ตัวเรา 
พืชและสัตว7 

ว1.2    ป.1/1             
ว1.2    ป.1/2 

- ร*างกายของเรามีอวัยวะต*าง ๆซ่ึง
อวัยวะ เหล*านั้นทำหน2าที่แตกต*างกัน 
เราจึงควรดูแล อวัยวะให2สะอาดและ
ปลอดภัยอยู*เสมอ  
- พืชและสัตว7มีลักษณะของส*วนต*าง 
ๆ ภายนอกที ่แตกต*างกันไป  โดย
โครง สร2างแต*ละส*วนของพืชและสัตว7
ทำหน 2 าท ี ่ แตกต * า งก ัน  เพ ื ่ อ ให2
เหมาะสมต*อการดำรงชีวิต 

10 20 

2 พืชและสัตว7ใน
ท2องถ่ิน 

ว1.1    ป.1/1              
ว1.1    ป.1/2 

บริเวณต*าง ๆในท2องถิ ่นจะพบพืช
แ ล ะ ส ั ต ว 7  ห ล า ย ช น ิ ด ซ่ึ ง
สภาพแวดล2อมในแต*ละบริเวณมี 
ความเหมาะสมต*อการดำรงชีวิตของ
พืชและสัตว7แตกต*างกันออกไป  หาก
สภาพ  แวดล 2 อม ในบร ิ เ วณ น้ัน
เปล ี ่ ยนแปลงไปจะม ีผลต *อการ 
ดำรงชีวิตของพืชและสัตว7 

9 15 

3 ส่ิงต*างๆรอบตัว ว2.1    ป.1/1              
ว2.1    ป.1/2 
ว2.2    ป.1/1  

- ว ัสด ุท ี ่ เป Fนของเล *นและของใช2
รอบต ัวเราทำจากว ัสด ุต *างๆที ่ มี
ลักษณะเหมือนกันหรือต*างกัน เช*น  
สี ความแข็ง  พื ้นผิว เปFนต2น เรา
สามารถใช2วัสดุที ่ส ังเกตได2มาเปFน
เกณฑ7ใน การจัดกลุ*มวัสดุได2 

10 20 
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ลำดับ
ท่ี 

ช่ือหน%วย 
การเรียนรู0 

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0 
เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

- เสียงเกิดจากการสั่นของวัตถุที่เปFน 
แหล*งกำเนิดเสียงซึ่งมีทั้งแหล*งกำเนิด
เสียงตามธรรมชาติและแหล*งกำเนิด
เสียงท่ีมนุษย7 สร2างข้ึน  เสียงเคล่ือนท่ี
ออกจากแหล * งกำเน ิด เส ียงทุก
ทิศทาง 

4 โลกและท2องฟaา
ของเรา 

ว3.1    ป.1/1              
ว3.1    ป.1/2 
ว3.2    ป.1/1 

- ห ินในธรรมชาต ิม ักม ีล ักษณะ
ภายนอกเฉพาะ ตัวท่ีสังเกตได2 เช*น สี  
ลวดลาย  น้ำหนัก  ความแข็ง  เน้ือ
หิน เปFนต2น   
- ท2องฟaา  มีดวงอาทิตย7  ดวงจันทร7  
และ ดาวในเวลากลางวันเราจะมอง 
เห็นดวงอาทิตย7 และอาจมองเห็นดวง
จันทร7บางวัน  ในเวลา กลางคืนเรา
จะมองเห็นดาวต*าง ๆ และมองเห็น 
ดวงจันทร7เกือบทุกคืน 

10 15 

สอบปลายปh 1 30 
รวม 40 100 
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โครงสร0างรายวิชา 
ว 12101 วิทยาศาสตร6                       กลุ%มสาระการเรียนรู0วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี 
ช้ันประถมศึกษาปhท่ี 2                                          เวลา 40 ช่ัวโมง 

ลำดับ
ท่ี 

ช่ือหน%วย 
การเรียนรู0 

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0 
เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

1 วัสดุและการใช2
ประโยชน7 

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

- วัสดุแต*ละชนิดมีสมบัติการดูดซับ
น้ำ แตกต*างก ัน ว ัสด ุบางอย*าง
สามารถนำมาผสมกัน ซึ่งทำให2ได2
สมบัติที่เหมาะสมการนำวัสดุมาทำ 
เป F น ว ั ตถ ุ  ใ นการ ใช 2 ง านตาม 
วัตถุประสงค7ขึ ้นอยู*กับสมบัติของ
วัสดุ และ นำมาใช2ประโยชน7ได2 

10 20 

2 แสงรอบตัวเรา ว 2.3 ป.2/1           
ว 2.3 ป.2/2 

แสงเคลื่อนที่จากแหล*งกำเนิดแสง
ท ุกท ิศ ทางเป Fนแนวตรง การ
มองเห็นวัตถุที ่เปFนแหล*ง กำเนิด
แสง แสงจากวัตถุนั ้นจะเข2าสู *ตา 
โดยตรง ถ2ามีแสงที่สว*างมาก ๆ เข2า
สู*ตาอาจเกิด อันตรายต*อตาได2 

9 15 

3 ส่ิงมีชีวิต 
รอบตัวเรา 

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

- พ ืชต 2องการน้ำ แสง เพ ื ่อการ
เ จ ร ิ ญ เ ต ิ บ โ ต พ ื ช  ด อ ก เ ม่ื อ
เจริญเติบโตจะมีดอก พืชต2นใหม*จะ 
เจริญ เติบโตออกดอกเพื่อสืบ พันธุ7
มีผลต*อไปได2 อีกหมุนเวียนต*อเนื่อง
เปFนวัฏจักรชีวิตของพืชดอก 
- ส่ิงที ่อย ู *รอบตัวเรามีท ั ้งท ี ่ เปFน
สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม* มีชีวิต สิ่งมีชีวิต
ต2องการอาหาร มีการหายใจเจริญ 
เต ิบ โต   ข ับถ * าย  เคล ื ่ อนไหว 

10 20 
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ลำดับ
ท่ี 

ช่ือหน%วย 
การเรียนรู0 

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0 
เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

ตอบสนองต*อสิ ่งเร2าและสืบพันธุ7 
ส*วนสิ่ง ไม*มีชีวิต จะไม*มีลักษณะ
ดังกล*าว 

4 ดินรอบตัวเรา ว 3.2  ป.2/1           
ว 3.2  ป.2/2 

- ดินประกอบด2วยเศษหิน ซากพืช 
ซากส ัตว 7  ผสมอยู * ในเน ื ้อด ิน มี
อ ากาศและน ้ ำแทรกอย ู * ต าม 
ช*องว*างในเนื้อดิน ดินจำแนกเปFน 
ดินร*วน ดิน เหนียวและดินทราย 
ดินแต*ละชนิดนำไปใช2 ประโยชน7ได2
แตกต*างกันตามลักษณะและสมบัติ 
ของดิน  

10 15 

สอบปลายปh 1 30 
รวม 40 100 
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โครงสร0างรายวิชา 
ว 13101 วิทยาศาสตร6                       กลุ%มสาระการเรียนรู0วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี 
ช้ันประถมศึกษาปhท่ี 3                                          เวลา 40 ช่ัวโมง 

ลำดับ
ท่ี 

ช่ือหน%วย 
การเรียนรู0 

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

1 การเรียนรู2ส่ิง
ต*าง ๆรอบตัว 

บูรณาการ 
และทักษะ

ทาง
วิทยาศาสตร7 

 ว ิทยาศาสตร 7 เป Fนการศ ึกษา
เกี ่ยวกับสิ ่งต*าง ๆ ที ่อยู *รอบตัวเรา 
วิธ ีการและขั ้นตอนที ่ใช2 เพื ่อตอบ
ปeญหาที ่ เราสงสัยเร ียกว*าว ิธ ีการ 
วิทยาศาสตร7 เมื ่อเราทำการศึกษา
โดยใช2 กระบวนการวิทยาศาสตร7 จะ
เกิดจิต วิทยาศาสตร7 ทำให2เราเปFน
คนม ี ค ว ามสน ใจ ใฝ r ร ู 2  ม ี ค ว าม
รับผิดชอบ มีเหตุมีผล และมีความ
ซ่ือสัตย7 

5 10 

2 อากาศและชีวิต
ของสัตว7 

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

อ า ก าศ  ป ร ะกอบด 2 ว ย แกû ส
ไนโตรเจน แก ûสออกซ ิ เจน แกûส
คาร7บอนไดออกไซด7  และแกûสอื่นๆ 
รวมท้ังไอน้ำและฝุrน  ละออง  อากาศ
ม ีความสำค ัญต *อการดำรงช ี วิต 
สิ่งมีชีวิต ทุกชนิดต2อง ใช2อากาศใน
การหายใจ มีแนวทาง ในการปฏิบัติ
ตนเพ่ือลดมลพิษในอากาศ 

8 10 

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

มนุษย7นำความรู2ที่ได2เกี่ยวกับการ 
ถ*ายทอดลักษณะทาง พันธุกรรมมา
ใช2ประโยชน7 ในการพัฒนาสายพันธุ7
ของสัตว7 ส ิ ่งม ีช ีว ิตที ่ไม * สามารถ
ปรับตัวให2เข2ากับสภาพแวดล2อมท่ี 

7 10 
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ลำดับ
ท่ี 

ช่ือหน%วย 
การเรียนรู0 

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

เปลี่ยนแปลงไปได2 ก็จะสูญพันธุ7ไปใน
ที่สุด  สิ่งมีชีวิตที่สามารถปรับตัวเข2า
กับ สภาพแวดล2อมที่ เปลี่ยนแปลงไป
ได2 

3 การเปล่ียน 
แปลงของวัตถุ

และวัสดุ 

ว 2.1   ป.3/1  
ว 2.1   ป.3/2 
 
 

วัตถุอาจมาจากชิ ้นส*วนย*อย ๆ 
แต*ละชิ ้นมี ลักษณะเหมือนกันมา
ประกอบเข2าด2วยกัน เมื ่อ แยกช้ิน
ส*วนย*อย ๆแต*ละชิ ้นเหล*านั ้นมา
ประกบ เปFนช้ินส*วนใหม*ได2 

5 12 

3 แรงในชีวิต 
ประจำวัน 

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

การดึงหรือการผลัก เปFนการออก
แรง กระทำของวัตถุ อาจทำให2วัตถุ
เคลื่อนที่ไปจาก ตำแหน*งหนึ่งไปยัง
อีกตำแหน*งหนึ่งได2 หรือ เคลื่อนที่ช2า 
ลง เร็วข้ึนหรือหยุดการเคล่ือนท่ีได2 

9 14 

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

เมื่อถูวัตถุบางชนิดแล2วเข2าใกล2กัน
จะ ดึงดูดหรือผลักกันได2 แรงท่ีเกิดข้ึน
นี้  เรียกว*า แรงไฟฟaา และวัตถุนั้นจะ
ดึงด ูด ว ัตถ ุเบาๆ ได 2  ไฟฟaาจาก
เซลล7ไฟฟaาหรือแบตเตอรี่ สามารถ
ทำงานได2 ไฟฟaา จ ึงเปFนพลังงาน 
พลังงานไฟฟaาเปลี่ยนเปFนพลังงานอ่ืน
ไ ด 2  ซ ึ ่ ง  ต ร ว จ ส อ บ ไ ด 2 จ า ก 
เครื ่องใช 2ไฟฟaาในบ2าน การ ผลิต
ไฟฟaาใช2พลังงานจากแหล*งพลังงาน 
ธรรมชาติ เปFนแหล*งพลังงานที ่ มี
จำกัด และ แหล*งพลังงานหมุนเวียน 

5 7 
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ลำดับ
ท่ี 

ช่ือหน%วย 
การเรียนรู0 

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

เราใช2ไฟฟaาอย*าง รวมทั ้งใช2ไฟฟaา
อย*างปลอดภัย 

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

ดวงอาทิตย7เปFนแหล*งพลังงานท่ี
สำคัญ ของโลก เพราะให2ท้ัง พลังงาน
ความร2อนและ พลังงานแสง ซึ่งช*วย
ในการ ดำรงชีวิตของ สิ่งมีชีวิต โลก
หมุนรอบตัวเองทำให2เกิด ปรากฏ 
การณ7 เก ิดกลางว ันและกลางคืน 
กำหนดทิศโดยสังเกตจากการขึ้นและ
การตก ของดวง อาทิตย7 ให2ด2านท่ี
เห็นดวงอาทิตย7ข้ึน เปFนทิศตะวันออก 
และด2านท่ีเห็นดวงอาทิตย7 ตกเปFนทิศ
ตะวันตก เมื่อใช2ทิศ ตะวันออกเปFน 
หลัก โดยให2ด2านขวามืออยู *ทางทิศ 
ตะวันออก ด2านซ2ายมืออยู *ทางทิศ
ตะวันตก ด2านหน2าจะ เปFนทิศเหนือ 
และด2านหลังจะเปFนทิศใต2 

5 7 

สอบปลายปh 1 30 
รวม 40 100 
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โครงสร0างรายวิชา 
ว 14101 วิทยาศาสตร6                       กลุ%มสาระการเรียนรู0วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี 
ช้ันประถมศึกษาปhท่ี 4                                          เวลา 80 ช่ัวโมง 

ลำดับ
ท่ี 

ช่ือหน%วย 
การเรียนรู0 

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

1 การเรียนรู2ส่ิง
ต*าง ๆ รอบตัว 

บูรณาการ 
และทักษะ

ทาง
วิทยาศาสตร7 

 ว ิทยาศาสตร7 เป Fนการศึกษา
เกี่ยวกับสิ่งต*าง ๆ ที่ อยู*รอบตัวเรา 
วิธ ีการและขั ้นตอน ที ่ใช2เพื ่อตอบ 
ปeญหาที ่ เราสงสัยเร ียกว*าว ิธ ีการ
วิทยาศาสตร7 ซึ่งมี ทั้งเปFนทักษะข้ัน
พื้นฐาน เช*น การสังเกต การวัด การ
ใช2จำนวน และทักษะขั ้นผสม เช*น 
การตั้งสมมุติฐาน การกำหนดนิยาม
เช ิงปฏ ิบ ัต ิการ การกำหนดและ
ควบคุมต ัวแปร การทดลอง การ 
ตีความหมายและการลงข2อสรุป เม่ือ
เรา ทำการศึกษาโดยใช2กระบวนการ
วิทยาศาสตร7 จะ เกิดจิตวิทยาศาสตร7 
ทำให2เราเปFนคนมีความสนใจ ใฝrรู2 มี
ความรับผิดชอบ มีเหตุมีผล และมี
ความซ่ือสัตย7 

10 10 

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

สิ่งมีชีวิตโดยใช2ความเหมือน และ
ความแตกต * างของล ักษณะของ
สิ่งมีชีวิตออกเปFน กลุ*มพืช กลุ*มสัตว7 
และกลุ*มที่ไม*ใช*พืชและสัตว7 พืชดอก
และพืชไม*มีดอก สัตว7ออกเปFนสัตว7มี
กระดูก สันหลังและสัตว7ไม*มีกระดูก
สันหลัง แบ*ง ลักษณะ เฉพาะท่ีสังเกต

25 20 
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ลำดับ
ท่ี 

ช่ือหน%วย 
การเรียนรู0 

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

ได2ของสัตว7มีกระดูกสันหลังในกลุ*ม 
ปลา กลุ*มสัตว7สะเทินน้ำ สะเทินบก 
กลุ*ม สัตว7เลื้อยคลาน กลุ*มนก และ
กลุ*มสัตว7เล้ียงลูกด2วย น้ำนม 

3 แรงและ
พลังงาน 

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

แรงโน 2มถ *วงของโลกเป Fนแรง
ดึงดูดที่โลกกระทำต*อ วัตถุ ซึ่งมีทิศ
ทางเข2าสู*จุดศูนย7กลางของโลก จึงทำ
ให2วัตถุตกลงสู*พื ้นเสมอ เมื่อมองส่ิง
ต*าง ๆผ*าน วัตถุต*างชนิดกัน เปFน
ตัวกลาง จะทำให2เรา มองเห็นสิ่งต*าง 
ๆ  แตกต*างกันออกไป ซึ ่งจำแนก  
ออกเปFนตัวกลางโปร*งใส  โปร*งแสง 
และทึบแสง 

14 10 

3 โลกและท2องฟaา
ของเรา 

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

สมบัติทางกายภาพด2านความแข็ง 
สภาพยืดหยุ*น การนำความร2อน และ
การนำ ไฟฟaาของวัสดุโดยใช2หลักฐาน
เชิงประจักษ7จากการทดลองและระบุ
การนำสมบัติเรื ่องความแข็ง สภาพ
ยืดหยุ*น การนำความร2อน และการ
น ำ  ไ ฟ ฟ a า ข อ ง ว ั ส ด ุ ไ ป ใ ช 2 ใ น
ชีวิตประจำวัน 

20 15 

4 โลกและอวกาศ ว 3.1   ป.4/1 
ว 3.1   ป.4/2 
ว 3.1   ป.4/3 

ระบบสุริยะ มีดวงอาทิตย7เปFน
ศูนย7กลาง และมี ดวงดาวบริวาร
โคจรอยู *โดยรอบ อีกทั ้งยะมีว ัตถุ 
ท2องฟaาอื ่น ๆ ดวงจันทร7ปรากฏข้ึน
ทางทิศ ตะวันออกและตกทางทิศ

10 15 
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ลำดับ
ท่ี 

ช่ือหน%วย 
การเรียนรู0 

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

ตะวันตก และในแต*ละ คืนเราจะ
มองเห ็นดวงจ ันทร 7  ท ี ่ ม ี ร ูปร * าง
เปลี่ยนไป หรือในบางคืนเราอาจจะ
มองไม*เห็นดวงจันทร7 

สอบปลายปh 1 30 
รวม 80 100 
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โครงสร0างรายวิชา 
ว 15101 วิทยาศาสตร6                       กลุ%มสาระการเรียนรู0วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี 
ช้ันประถมศึกษาปhท่ี 5                                          เวลา 80 ช่ัวโมง 

ลำดับ
ท่ี 

ช่ือหน%วย 
การเรียนรู0 

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

1 การเรียนรู2 
ส่ิงต*าง ๆรอบตัว 

บูรณาการ 
และทักษะทาง
วิทยาศาสตร7 

 วิทยาศาสตร7 เปFนการศึกษา
เกี่ยวกับสิ่งต*าง ๆ ที่ อยู*รอบตัวเรา 
วิธีการและขั้นตอน ที่ใช2เพื ่อตอบ 
ปeญหาที ่เราสงสัยเรียกว*าวิธีการ
วิทยาศาสตร7 ซึ่งมี ทั้งเปFนทักษะข้ัน
พื ้นฐาน เช*น การสังเกต การวัด 
การใช2จำนวน และทักษะขั้นผสม 
เช*น การตั้งสมมุติฐาน การกำหนด
นิยามเชิงปฏิบัติการ การกำหนด
และควบคุมตัวแปร การทดลอง 
การ ต ีความหมายและการลง
ข2อสรุป เม่ือเรา ทำการศึกษาโดยใช2
กระบวนการวิทยาศาสตร7 จะ เกิด
จิตวิทยาศาสตร7 ทำให2เราเปFนคนมี
ความสนใจ ใฝrรู2 มีความรับผิดชอบ 
มีเหตุมีผล และมีความซ่ือสัตย7 

5 5 

2 แรงและ
พลังงาน 

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

แรงลัพธ7เปFนผลรวมของแรงท่ี
กระทำ ต*อวัตถุ แรงทั้งสองอยู*ใน
แนวเดียวกันและมี ทิศทางเดียวกัน 
แต*แรงทั้งสองอยู*ในแนว เดียวกัน
แต*มีทิศทาง ตรงข2ามกัน แรงลัพธ7ท่ี 
กระทำต*อวัตถุมีค*าเปFนศูนย7  การ
เขียน แผนภาพของแรงที่กระทำต*อ

10 10 
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ลำดับ
ท่ี 

ช่ือหน%วย 
การเรียนรู0 

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

วัตถุสามารถ เขียนได2โดยใช2ลูกศร  
แรงเสียดทานเปFนแรงที ่ เกิดข้ึน
ระหว*างผิวสัมผัสของวัตถุ เพื่อต2าน 
การเคลื่อนที่ของวัตถุนั้น แรงเสียด
ทานจาก พื ้นผิวนั ้นก็จะต2านการ
เคลื่อนที่ของวัตถุ แต* ถ2าวัตถุกำลัง
เคลื ่อนที่แรงเสียดทานก็จะทำให2 
วัตถุน้ันเคล่ือนท่ีช2าลงหรือหยุดน่ิง 

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

การ ได 2 ย ิ น เส ี ย งต 2 องอา ศัย
ตัวกลาง เสียง ที่ได2ยินมีระดับสูงต่ำ
ของเสียงต*างกันขึ้นกับ ความถี่ของ
การสั่นของแหล*งกำเนิดเสียง  ส*วน
เสียงดังค*อยที่ได2ยินขึ้นกับพลังงาน 
การสั่นของแหล*งกำเนิดเสียง แต*
เสียงดังมาก ๆ เปFนอันตรายต*อการ
ได2ยินและเสียงที่ ก*อให2เกิดความ
รำคาญเปFนมลพิษทางเสียง ความ
ดังของเสียงมีหน*วยเปFน เดซิเบล 

10 10 

3 การเปล่ียน 
แปลงของสาร 

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

การเปลี ่ยนสถานะของสสาร
เปFนการ เปลี่ยนแปลงทางกายภาพ  
แต*เมื่อผสมสาร 2 ชนิดขึ้นไปแล2วมี
สารใหม*เกิดขึ้นซึ่งมีสมบัติ ต*างจาก
สารเดิมหรือเมื่อสารชนิดเดียว เกิด 
การเปลี ่ยนแปลงแล2วมีสารใหม*
เกิดขึ้นการ เปลี่ยนแปลงนี้เรียกว*า 
การเปลี่ยนแปลงทางเคมี เมื่อสาร

14 10 
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ลำดับ
ท่ี 

ช่ือหน%วย 
การเรียนรู0 

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

เก ิดการเปล่ียนแปลงแล 2ว สาร 
สามารถเปลี่ยนกลับเปFนสารเดิมได2 
เปFนการ เปล่ียนแปลงท่ีผันกลับได2 

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

โลกมีทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มซึ่งอยู*
ใน แหล*งน้ำต*าง ๆ น้ำจืดที่มนุษย7
นำมาใช2ได2มี ปริมาณน2อยมากจึง
ควรใช 2น ้ำอย *างประหย ัด และ
ร*วมกันอนุรักษ7น้ำ วัฏจักรน้ำ เปFน
การ หมุนเวียนของน้ำที่มีแบบรูป
ซ้ำเดิม และต*อเนื่องระหว*างน้ำใน
บรรยากาศ น้ำผิวดิน และน้ำใต2ดิน 
โดยพฤติกรรมการดำรงชีวิต ของ
พืชและสัตว7ส *งผลต*อวัฏจักรน้ำ 
ส*วนฝน หิมะ ลูกเห็บ เปFนหยาดน้ำ
ฟaาซ่ึงเปFนน้ำท่ีมี สถานะต*าง ๆ 

13 10 

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

ดาวที ่มองเห็นบนท2องฟaา ซ่ึง
เปFน บริเวณที่อยู *นอกบรรยากาศ
ของโลก มีทั ้งดาว ฤกษ7และดาว
เคราะห7 การมองเห็นกลุ*มดาว ฤกษ7
มีรูปร*างต*าง ๆ เกิดจากจินตนาการ
ของผู2 สังเกต กลุ*มดาวฤกษ7ต*าง ๆ 
ที ่ปรากฏใน ท2องฟaาแต*ละกลุ *มมี
ดาวฤกษ 7แต *ละดวงเร ียง ก ันท่ี
ตำแหน*งคงที่ และมีเส2นทางการข้ึน
และตกตาม เส2นทางเดิมทุกคืน ซ่ึง
จะปรากฏตำแหน*งเดิม การสังเกต

10 10 
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ลำดับ
ท่ี 

ช่ือหน%วย 
การเรียนรู0 

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

ตำแหน*งและการขึ ้นและตกของ 
ดาวฤกษ7และกลุ*มดาวฤกษ7 สามารถ
ทำได2โดย ใช2แผนที่ดาว ซึ่งระบุมุม
ท ิศและม ุมเงยท ี ่กล ุ *ม  ดาวน้ัน
ปรากฏ 

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

ส ิ ่ งม ีช ีว ิตท ั ้ งพ ืชและส ัตว 7 มี
โครงสร2าง และลักษณะที่เหมาะสม
ในแต*ละแหล*งที ่อยู * ซึ ่งเปFนผลมา
จากการปร ับต ัวของส ิ ่ งม ีช ี วิต 
เพื่อให2ดำรงชีวิตและอยู*รอดได2  ใน
แหล*งที ่อยู * หนึ่ง ๆ สิ ่งมีชีวิตจะมี
ความสัมพันธ7ซึ ่งกันและ กันและ
ส ัมพ ันธ 7ก ับส ิ ่ ง ไม *ม ี ช ี ว ิ ต  เ พ่ือ
ประ โยชน 7  ต * อการดำร งช ี วิ ต 
สิ ่งมีชีวิตมีการกินกันเปFน อาหาร 
โดยกินต*อกันเปFนทอด ๆ ในรูปแบบ 
ของโซ*อาหาร ทำให2สามารถระบุ
บทบาท หน2าที ่ของสิ ่งมีชีวิตเปFน
ผู2ผลิตและผู2บริโภค  

สิ่งมีชีวิตท้ังพืช สัตว7 และมนุษย7 
เมื่อโต เต็มที่จะมีการสืบพันธุ7เพ่ือ
เพิ่มจำนวนและ ดำรงพันธุ7 โดยลูก
ที ่ เก ิดมาจะได2ร ับการ ถ*ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรมจากพ*อแม* 
ทำให2มีลักษณะทางพันธุกรรมท่ี
เฉพาะ แตกต*างจากสิ่งมีชีวิตชนิด

17 15 
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ลำดับ
ท่ี 

ช่ือหน%วย 
การเรียนรู0 

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

อื่น พืชมีการถ*ายทอดลักษณะทาง 
พันธุกรรม เช*น ลักษณะของใบ สี
ดอก สัตว7มีการถ*ายทอดลักษณะ
ทาง พันธุกรรม เช*น สีขน ลักษณะ
ของขน ลักษณะ ของหู มนุษย7มี
ก า ร ถ * า ย ท อ ด ล ั ก ษ ณ ะ ท า ง 
พันธุกรรม เช*น เชิงผมที่หน2าผาก  
ลักยิ้ม  ลักษณะหนังตา  การห*อล้ิน 
ลักษณะของต่ิงหู 

สอบปลายปh 1 30 
รวม 80 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร0างรายวิชา 
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ว 16101 วิทยาศาสตร6                       กลุ%มสาระการเรียนรู0วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี 
ช้ันประถมศึกษาปhท่ี 6                                          เวลา 80 ช่ัวโมง 

ลำดับ
ท่ี 

ช่ือหน%วย 
การเรียนรู0 

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

1 อาหารและการ
ย*อยอาหาร 

ว1.2    ป.6/1 
ว1.2    ป.6/2    
ว1.2    ป.6/3 
ว1.2    ป.6/4 
ว1.2    ป.6/5 

 ประเภทของสารอาหารที่พบ
ในอาหาร ประโยชน7ของสารอาหาร
และพลังงานที ่ เหมาะสมกับเพศ
และวัย 

ระบบย*อยอาหารประกอบด2วย
อวัยวะต*าง ๆ  ได2แก* ปาก หลอด
อาหาร กระเพาะ อาหาร ลำไส2เล็ก 
ลำไส2ใหญ* ทวาร หนัก ตับ และตับ
อ*อน ซึ ่งทำหน2าที ่ร*วมกันใน การ
ย*อยและดูดซึมสารอาหาร อวัยวะ
ต* าง  ๆ ในระบบย *อยอาหารมี
ความสำคัญ จึง ควรปฏิบัติตน ดูแล
รักษาอวัยวะให2ทำงานเปFนปกติ 

10 10 

2 การแยกสาร 
เน้ือผสม 

ว2.1  ป.6/1 สารผสมประกอบด 2 วยสาร 
ตั ้งแต* 2 ชนิดขึ ้นไปผสมกัน เช*น 
น้ำมัน ผสมน้ำ ข2าวสารปนกรวด
ทราย วิธีการที ่ เหมาะสมในการ
แยกสารผสมขึ ้นอยู *ก ับ ลักษณะ
และสมบัติของสารที ่ผสมกัน ถ2า 
องค 7ประกอบของสารผสมเปFน
ของแข็งก ับ ของแข ็งท ี ่ม ีขนาด
แตกต*างกันอย*าง ชัดเจน อาจใช2
วิธีการหยิบออกหรือการ ร*อนผ*าน
วัสดุที่มีรู ถ2ามีสารใดสารหนึ่งเปFน 

10 5 
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ลำดับ
ท่ี 

ช่ือหน%วย 
การเรียนรู0 

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

สารแม * เหล ็กอาจใช 2ว ิ ธ ีการใช2
แม*เหล็ก ดึงดูด ถ2าองค7ประกอบ
เป Fนของแข ็ งท ี ่ ไ ม *  ละลายใน
ของเหลว อาจใช2วิธีการริน ออก 
การกรอง หรือการตกตะกอน ซ่ึง
วิธ ีการแยกสารสามารถนำไปใช2
ประโยชน7 ในชีวิตประจำวันได2 

3 หินและ 
ซากดึกดำบรรพ7 

ว3.2    ป.6/1        
ว3.2    ป.6/2        
ว3.2    ป.6/3        
ว3.2    ป.6/4        
ว3.2    ป.6/5         
ว3.2    ป.6/6        
ว3.2    ป.6/7        
ว3.2    ป.6/8        
ว3.2    ป.6/9 

หินเปFนวัสดุแข็งเกิดขึ้นเองตาม 
ธรรมชาติ ประกอบด2วย แร*ตั ้งแต*
หน่ึงชนิดข้ึน ไป สามารถจำแนกหิน
ตามกระบวนการเกิดได2 เปFน 3 
ประเภท ได2แก* หินอัคนี หินตะกอน 
และหินแปร    หินและแร*แต*ละ
ชนิดมีลักษณะ และสมบัติแตกต*าง
กัน มนุษย7ใช2ประโยชน7จากแร* ใน
ชีว ิตประจำวันในลักษณะต*าง ๆ 
เช*น นำแร*มา ทำเครื่องสำอาง ยาสี
ฟeน เครื ่องประดับ อุปกรณ7 ทาง
การแพทย7 และนำหินมาใช2ในงาน
ก*อสร2างต*าง ๆ เปFนต2น  ซากดึกดำ
บรรพ 7ค ือซากของส ิ ่ งม ีช ี ว ิ ต ท่ี  
กลายเป Fนห ิน สามารถใช 2 เปFน
หล ักฐานหน ึ ่ งท ี ่  ช * วยอธ ิบาย
สภาพแวดล2อมของพื ้นที ่ในอดีต 
ขณะเกิดส่ิงมีชีวิตน้ัน 

15 15 
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ลำดับ
ท่ี 

ช่ือหน%วย 
การเรียนรู0 

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

4 ปรากฎการณ7
ของโลกและ 

ภัยพิบัติ 

ว3.2    ป.6/4               
ว3.2    ป.6/5               
ว3.2    ป.6/6               
ว3.2    ป.6/7               
ว3.2    ป.6/8               
ว3.2    ป.6/9 

ลมบกและลมทะเลเป Fนลม
ประจำถิ่นที่ พบบริเวณชายฝe¨ง โดย
ลมบกเกิดในเวลา กลางคืนลมทะเล
เกิดในเวลากลางวัน มรสุม เปFนลม
ประจำฤดูเกิดบริเวณเขตร2อนของ 
โลก  ประเทศไทยได2ร ับผลจาก
มรสุม ตะวันออกเฉียงเหนือในช*วง
ประมาณ กลางเดือนตุลาคมจนถึง
เดือนกุมภาพันธ7ทำให2 เกิดฤดูหนาว 
และได2รับผลจากมรสุมตะวันตก 
เฉียงใต2ในช*วงประมาณกลางเดือน
พฤษภาคม จนถ ึ งกลาง เด ื อน
ต ุ ล า ค ม ท ำ ใ ห 2 เ ก ิ ด ฤ ด ู  ฝ น 
ปรากฏการณ7เรือนกระจกเกิดจาก
แกûส เรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ
ของโลกกักเก็บ ความร2อนแล2วแล2ว 
คายความร2อนบางส*วนกลับ สู *ผิว
โลก ทำให2อากาศ บนโลกมีอุณหภูมิ 
เหมาะสมต*อการดำรงชีว ิตหาก
ปรากฏการณ7เรือนกระจกรุนแรง
ม า ก ข ึ ้ น  จ ะ ม ี ผ ล ต * อ ก า ร 
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก มนุษย7
จ ึ งควร ร * วมก ันลดก ิจกรรม ท่ี
ก*อให2เกิดแกûสเรือนกระจก 

15 15 
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ลำดับ
ท่ี 

ช่ือหน%วย 
การเรียนรู0 

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

5 เงา อุปราคา
และเทคโนโลยี

อวกาศ 

ว2.3    ป.6/7             
ว2.3    ป.6/8 
ว2.3    ป.6/9 

เมื่อนำวัตถุทึบแสงมากั้นแสงจะ
เก ิด เงาบน ฉาก ร ับแสงท ี ่ อ ยู*
ด 2านหลังว ัตถ ุ  โดยเงาม ีร ูปร *าง 
คล2ายวัตถุท่ีทำให2เกิดเงา เงามัวเปFน
บริเวณที่มีแสง บางส*วนตกลงบน
ฉาก ส*วนเงามืดเปFนบริเวณที่ไม*มี
แสงตกลงบนฉากเลย 

5 5 

ว3.1    ป.6/1             
ว3.1    ป.6/2 

โลกและดวงจันทร7 โคจรมาอยู*
ในแนว เส2นตรงเดียวกันกับดวง
อาทิตย7ในระยะทางที ่ เหมาะสม 
ทำให2ดวงจันทร7บังดวงอาทิตย7 เงา 
ของดวงจันทร7ทอดมายังโลก ผู2
สังเกตที่อยู* บริเวณเงาจะมองเห็น 
ด ว ง อ า ท ิ ต ย 7 ม ื ด ไ ป  เ กิ ด 
ปรากฏการณ7สุริยุปราคา ซึ ่งมีท้ัง
สุริยุปราคา เต็มดวง สุริยุปราคา
บางส*วน และสุริยุปราคา วงแหวน   
หากดวงจันทร7และโลกโคจรมาอยู* 
ในแนวเส 2นตรงเด ียวกันกับดวง
อาทิตย7 แล2วดวง จันทร7เคลื ่อนท่ี
ผ*านเงาของโลก จะมองเห็นดวง 
จ ันทร 7ม ืดไป เก ิดปรากฏการณ7
จันทรุปราคา ซึ่งมีทั้งจันทรุปราคา
เต็มดวง และจันทรุปราคาบางส*วน 

10 10 

6 แรงไฟฟaาและ
พลังงานไฟฟaา 

ว2.2    ป.6/1 
ว2.3    ป.6/1              

วัตถุ 2 ชนิดที่ผ*านการขัดถูแล2ว 
เมื ่อนำเข2า ใกล2กันอาจดึงดูดหรือ

14 10 
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ลำดับ
ท่ี 

ช่ือหน%วย 
การเรียนรู0 

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

ว2.3    ป.6/2              
ว2.3    ป.6/3              
ว2.3    ป.6/4              
ว2.3    ป.6/5              
ว2.3    ป.6/6    

ผลักกัน  แรงที่เกิดขึ ้นน้ีเปFน แรง
ไฟฟaาเกิดขึ้นระหว*างวัตถุที่มีประจุ
ไฟฟaา ซึ่ง ประจุไฟฟaามี 2 ชนิด คือ 
ประจุไฟฟaาบวกและ ประจุไฟฟaา
ลบ ว ัตถ ุท ี ่ ม ีประจ ุ ไฟฟ a าชนิด
เดียวกัน ผลักกัน ชนิดตรงข2ามกัน
ดึงดูดกัน  

วงจรไฟฟaาอย*างง*ายประกอบ 
ด2วยแหล*งกำเนิดไฟฟaา  ตัวนำไฟฟaา 
และอุปกรณ7ไฟฟaา  การต*อเซลล7 
ไฟฟaาแบบอนุกรมและแบบขนาน 

สอบปลายปh 1 30 
รวม 80 100 
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โครงสร0างรายวิชา 
ว 21101 วิทยาศาสตร6                      กลุ%มสาระการเรียนรู0วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปhท่ี 1     ภาคเรียนท่ี 1  เวลา 40 ช่ัวโมง           จำนวน  1  หน%วยกิต 

ลำดับ
ท่ี 

ช่ือหน%วย 
การเรียนรู0 

มาตรฐาน/
ตัวช้ีวัด 

สาระการเรียนรู0/สาระสำคัญ 
เวลา 

ช่ัวโมง 
น้ำหนัก 

(คะแนน) 
1 การปรับตัว 

ขอส่ิงมีชีวิต 
ว 1.2   ม.1/1  
 ม.1/2  
 ม.1/3 
 ม.1/4  
 ม.1/5  
 ม.1/6  
 ม.1/7  
 ม.1/8  
 ม.1/9  
 ม.1/10  
 ม.1/11  
 ม.1/12  
 ม.1/13 
 ม.1/14  
 ม.1/15  
 ม.1/16  
 ม.1/17  
 ม.1/18 

- เซลล7ของส่ิงมีชีวิต 
- เซลล7พืชและเซลล7สัตว7 
- การแพร*และออสโมซิส 
- การสังเคราะห7ด2วยแสง 
- การลำเลียงสารในพืช 
- การเจริญเติบโตของพืช 
- การสืบพันธุ 7แบบไม*อาศัยเพศของ
พืช 
- การสืบพันธุ7แบบอาศัยเพศของพืช 
- เทคโนโลยีชีวิภาพของพืช 

25 
 

40 

2 การ
เปล่ียนแปลง
ของสสาร 

ว 1.2   ม.1/1  
 ม.1/2  
 ม.1/3 
 ม.1/4  
 ม.1/5  

- สารและการจำแนกสาร 

- การเปล่ียนแปลงของสาร 

- สารบริสุทธ์ิ 

- ธาตุกัมมันตรังสี 

- สารประกอบ 

15 30 



หลักสูตรสถานศึกษากลุ0มสาระการเรียนรู6วิทยาศาสตร:และเทคโนโลยี พุทธศักราช 2565 |โรงเรียนบ6านโคกแปะ 183 

 

ลำดับ
ท่ี 

ช่ือหน%วย 
การเรียนรู0 

มาตรฐาน/
ตัวช้ีวัด 

สาระการเรียนรู0/สาระสำคัญ 
เวลา 

ช่ัวโมง 
น้ำหนัก 

(คะแนน) 
 ม.1/6  
 ม.1/7  
 ม.1/8  
 ม.1/9  
 ม.1/10  

- สารผสม 

- สมบัติของสารบริสุทธ์ิและสาร
ผสม 

สอบปลายภาค 1 30 
รวม 40 100 
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โครงสร0างรายวิชา 
ว 21102 วิทยาศาสตร6                      กลุ%มสาระการเรียนรู0วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปhท่ี 1     ภาคเรียนท่ี 2  เวลา 40 ช่ัวโมง           จำนวน  1  หน%วยกิต 

ลำดับ
ท่ี 

ช่ือหน%วย 
การเรียนรู0 

มาตรฐาน/
ตัวช้ีวัด 

สาระการเรียนรู0/สาระสำคัญ 
เวลา 

ช่ัวโมง 
น้ำหนัก 

(คะแนน) 
1 ความดัน

อากาศ 
ว 2.1  ม.1/1  
  

- ความดันอากาศ 5 
 

10 

2 พลังงาน ว 2.3   ม.1/1  
 ม.1/2  
 ม.1/3 
 ม.1/4  
 ม.1/5  
 ม.1/6  
 ม.1/7  
 

- อุณหภูมิและการวัด 

- ผลของความร2อนท่ีมีผลต*อการ 
- ขยายหรือหดตัว 

- ผลของความร2อนท่ีมีผลต*อการ 
- เปล่ียนแปลงอุณหภูมิของสาร 

- สมดุลความร2อน 

- การนำความร2อน 

- การพาความร2อน 

- การแผ*รังสี 

20 30 

3 โลกและ
อวกาศ 

ว 3.2   ม.1/1  
 ม.1/2  
 ม.1/3 
 ม.1/4  
 ม.1/5  
 ม.1/6  
 ม.1/7  
 

- องค7ประกอบของบรรยากาศ 

- การแบ*งช้ันบรรยากาศ 

- องค7ประกอบของลม ฟaา อากาศ 

- อุณหภูมิอากาศ 

- ความดันอากาศ 

- ความช้ืนอากาศ 

- ลม เมฆและฝน 

- พายุฟaาคะนอง 

- พายุหมุนเขตร2อน 

- เกณฑ 7การรายงานพยากรณ7
อากาศ 

- แผนท่ีอากาศ 

15 30 
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ลำดับ
ท่ี 

ช่ือหน%วย 
การเรียนรู0 

มาตรฐาน/
ตัวช้ีวัด 

สาระการเรียนรู0/สาระสำคัญ 
เวลา 

ช่ัวโมง 
น้ำหนัก 

(คะแนน) 
- การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิของโลก 

สอบปลายภาค 1 30 
รวม 40 100 
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โครงสร0างรายวิชา 
ว 22101 วิทยาศาสตร6                      กลุ%มสาระการเรียนรู0วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปhท่ี 2    ภาคเรียนท่ี 1  เวลา 40 ช่ัวโมง           จำนวน  1  หน%วยกิต 

ลำดับ
ท่ี 

ช่ือหน%วย 
การเรียนรู0 

มาตรฐาน/
ตัวช้ีวัด 

สาระการเรียนรู0/สาระสำคัญ 
เวลา 

ช่ัวโมง 
น้ำหนัก 

(คะแนน) 
1 การปรับตัว 

ของส่ิงมีชีวิต 
ว 1.2 ม.2/1 
 ม.2/2 
 ม.2/3 
 ม.2/4 
 ม.2/5 
 ม.2/6 
 ม.2/7 
 ม.2/8 
 ม.2/9 
 ม.2/10 
 ม.2/11 
 ม.2/12 
 ม.2/13 
 ม.2/14 
 ม.2/15 
 ม.2/16 
 ม.2/17 

- ระบบหายใจ 
- ระบบขับถ*าย 
- ระบบหมุนเวียนเลือด 
- ระบบประสาท 
- ระบบสืบพันธุ7 

20 40 

2 การ
เปล่ียนแปลง
ของสสาร 

ว 2.1 ม.2/1 
 ม.2/2 
 ม.2/3 
 ม.2/4 
 ม.2/5 
 ม.2/6 

- การระเหยแห2ง 
- การตกผลึก 
- การกล่ัน 
- โครมาโทกราฟVแบบกระดาษ 
- การสกัดด2วยตัวทำละลาย 
- สารละลาย 

19 30 
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ลำดับ
ท่ี 

ช่ือหน%วย 
การเรียนรู0 

มาตรฐาน/
ตัวช้ีวัด 

สาระการเรียนรู0/สาระสำคัญ 
เวลา 

ช่ัวโมง 
น้ำหนัก 

(คะแนน) 
 - สภาพละลายได2ของสาร 

- ความเข2มข2นของสารละลาย 
- การใช2สารละลายใช2ชีวิต 
ประจำวัน 

สอบปลายภาค 1 30 
รวม 40 100 
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โครงสร0างรายวิชา 
ว 22102 วิทยาศาสตร6                      กลุ%มสาระการเรียนรู0วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปhท่ี 2    ภาคเรียนท่ี 2  เวลา 40 ช่ัวโมง           จำนวน  1  หน%วยกิต 

ลำดับ
ท่ี 

ช่ือหน%วย 
การเรียนรู0 

มาตรฐาน/
ตัวช้ีวัด 

สาระการเรียนรู0/สาระสำคัญ 
เวลา 

ช่ัวโมง 
น้ำหนัก 

(คะแนน) 
1 พลังงาน ว 2.3 ม.2/1 

 ม.2/2 
 ม.2/3 
 ม.2/4 
 ม.2/5 
 ม.2/6 

- งานและกำลัง 
- เคร่ืองกลอย*างง*าย 
- พลังงาน 
- กฎการอนุรักษ7พลังงาน 

5 15 

2 แรงในชีวิต 
ประจำวัน 

ว 2.2 ม.2/1 
 ม.2/2 
 ม.2/3 
 ม.2/4 
 ม.2/5 
 ม.2/6 
 ม.2/7 
 ม.2/8 
 ม.2/9 
 ม.2/10 
 ม.2/11 
 ม.2/12 
 ม.2/13 
 ม.2/14 
 ม.2/15 

- การหาแรงลัพธ7ของวัตถุ 
- แรงเสียดทาน 
- แรงดันในของเหลวและแรงพยุง 
- โมเมนต7ของแรง 
- สนามของแรง 
- การเคล่ือนท่ีของวัตถุ 

15 20 

3 โลกและ
อวกาศ 

ว 3.2 ม.2/1 
 ม.2/2 

- โครงสร2างของโลก 
- การเปล่ียนแปลงของโลก 

19 25 
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ลำดับ
ท่ี 

ช่ือหน%วย 
การเรียนรู0 

มาตรฐาน/
ตัวช้ีวัด 

สาระการเรียนรู0/สาระสำคัญ 
เวลา 

ช่ัวโมง 
น้ำหนัก 

(คะแนน) 
 ม.2/3 
 ม.2/4 
 ม.2/5 
 ม.2/6 
 ม.2/7 
 ม.2/8 
 ม.2/9 
 ม.2/10 
 

- กระบวนการเกิดดิน 
- สมบัติของดิน 
- ชั ้นหน2าตัดดินและการปรับปรุง
คุณภาพของดิน 
- แหล*งน้ำ 
- การใช2ประโยชน7และการอนุรักษ7
แหล*งน้ำ 
- ภัยพิบัติจากน้ำ 
- ถ*านหิน 
- หินน้ำมันและปpโตรเลียม 
- ผลกระทบจากการใช2เช้ือเพลิง- 
ซากดึกดำบรรพ7 
- พลังงานทดแทน 

สอบปลายภาค 1 30 
รวม 40 100 
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โครงสร0างรายวิชา 
ว 23101 วิทยาศาสตร6                      กลุ%มสาระการเรียนรู0วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปhท่ี 3    ภาคเรียนท่ี 1  เวลา 40 ช่ัวโมง           จำนวน  1  หน%วยกิต 

ลำดับ
ท่ี 

ช่ือหน%วย 
การเรียนรู0 

มาตรฐาน/
ตัวช้ีวัด 

สาระการเรียนรู0/สาระสำคัญ 
เวลา 

ช่ัวโมง 
น้ำหนัก 

(คะแนน) 
1 การปรับตัว 

ของส่ิงมีชีวิต 
ว 1.1 ม.3/1 
 ม.3/2 
 ม.3/3 
 ม.3/4 
 ม.3/5 
 ม.3/6 

- องค7ประกอบของระบบนิเวศ 
- ความสัมพันธ7ระหว*างสิ่งมีชีวิตใน
ระบบนิเวศ 
- โซ*อาหารและสายใยอาหาร 
- สมดุลระบบนิเวศ 

5 15 

2 การถ*ายทอด
ทาง

พันธุกรรม 

ว 1.3 ม.3/1 
 ม.3/2 
 ม.3/3 
 ม.3/4 
 ม.3/5 
 ม.3/6
 ม.3/7 
 ม.3/8 
 ม.3/9 
 ม.3/10 
 ม.3/11 

- โครโมโซม ดีเอ็นเอ และยีน 
- การศึกษาพันธุศาสตร7ของเมนเดล 
- การถ*ายทอดยีนบนโครโมโซม 
- การแบ*งเซลล7ของส่ิงมีชีวิต 
- ความผิดปกติทางพันธุกรรม 
- ส่ิงมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม 
- ความหลากหลายทางชีวภาพ 

15 20 

3 การ
เปล่ียนแปลง
ของสสาร 

ว 2.1 ม.3/1 
 ม.3/2 
 ม.3/3 
 ม.3/4 
 ม.3/5 

- พอลิเมอร7 
- เซรามิก 
- วัสดุผสม 
- ผลกระทบจากการใช2วัสดุประเภท
พอลิเมอร7เซรามิก และวัสดุผสม 
- ปฏิกิริยาเคมี 

19 25 
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ลำดับ
ท่ี 

ช่ือหน%วย 
การเรียนรู0 

มาตรฐาน/
ตัวช้ีวัด 

สาระการเรียนรู0/สาระสำคัญ 
เวลา 

ช่ัวโมง 
น้ำหนัก 

(คะแนน) 
 ม.3/6
 ม.3/7 
 ม.3/8 
 

- การเขียนสมการเคมี 
- ประเภทของปฏิกิริยาเคมี 
- ชนิดของปฏิกิริยาเคมี 
- ประโยชน7และโทษของปฏิกิริยา
เคมี 

สอบปลายภาค 1 30 
รวม 40 100 
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โครงสร0างรายวิชา 
ว 23102 วิทยาศาสตร6                      กลุ%มสาระการเรียนรู0วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปhท่ี 3    ภาคเรียนท่ี 2  เวลา 40 ช่ัวโมง           จำนวน  1  หน%วยกิต 

ลำดับ
ท่ี 

ช่ือหน%วย 
การเรียนรู0 

มาตรฐาน/
ตัวช้ีวัด 

สาระการเรียนรู0/สาระสำคัญ 
เวลา 

ช่ัวโมง 
น้ำหนัก 

(คะแนน) 
1 พลังงาน ว 2.3 ม.3/1 

 ม.3/2 
 ม.3/3 
 ม.3/4 
 ม.3/5 
 ม.3/6 
 ม.3/7 
 ม.3/8 
 ม.3/9 
 

- ค ว า ม ส ั ม พ ั น ธ 7 ร ะ ห ว * า ง
กระแสไฟฟaากับความต*างศักย7 
- ตัวต2านทาน 
- วงจรอิเล็กทรอนิกส7เบ้ืองต2น 
- พลังงานไฟฟaา กำลังไฟฟaา และ
การคำนวณค*าไฟฟaา 
- วงจรไฟฟaา และเครื่องใช2ไฟฟaาใน
บ2าน 
-  การใช2ไฟฟaาอย*างประหยัดและ
ปลอดภัย 

10 15 

2 คล่ืน ว 2.3 ม.3/10 
 ม.3/11 
 ม.3/12 

- คล่ืนกล 
- คล่ืนแม*เหล็กไฟฟaา 
- ประโยชน7ของคล่ืนแม*เหล็กไฟฟaา 

5 10 

3 แสงและการ
มองเห็น 

ว 2.3 ม.3/10 
 ม.3/11 
 ม.3/12 
 ม.3/13 
 ม.3/14 
 ม.3/15 
 ม.3/16 
 ม.3/17 
 ม.3/18 
 ม.3/19 

- การสะท2อนของแสง 
- การเกิดภาพจากกระจกเงา 
- การหักเหของแสง 
- ปรากฏการณ7ท่ีเก่ียวกับแสง 
- ทัศนอุปกรณ7 
- ตาและการมองเห็น 
- ความสว*างของแสง 

14 20 
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ลำดับ
ท่ี 

ช่ือหน%วย 
การเรียนรู0 

มาตรฐาน/
ตัวช้ีวัด 

สาระการเรียนรู0/สาระสำคัญ 
เวลา 

ช่ัวโมง 
น้ำหนัก 

(คะแนน) 
 ม.3/20 
 ม.3/21 

4 ระบบสุริยะ
และ

เทคโนโลยี
อวกาศ 

ว 3.1 ม.3/1 
 ม.3/2 
 ม.3/3 
 ม.3/4 

- การโคจรของดาวเคราะห7รอบดวง
อาทิตย7 
- การเกิดฤดูกาลและการเคลื่อนท่ี- 
ปรากฏของดวงอาทิตย7 
- การเกิดข2างข้ึนข2างแรม 
- การเกิดน้ำข้ึนน้ำลง 
- กล2องโทรทรรศน7 
- ดาวเทียมและยานอวกาศ 
- นักบินอวกาศและโครงการสำรวจ
อวกาศ 

10 15 

สอบปลายภาค 1 30 
รวม 40 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

โครงสร?างรายวิชาวิทยาการคำนวณ/ 
การออกแบบและเทคโนโลย ี
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โครงสร0างรายวิชา 
ว 11102 วิทยาการคำนวณ             กลุ%มสาระการเรียนรู0วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี 
ช้ันประถมศึกษาปhท่ี 1                                         เวลา 40 ช่ัวโมง 

หน%วย
ท่ี 

ช่ือหน%วย
การเรียนรู0 

มาตรฐาน/ 
ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

1 การใช2งาน
เทคโนโลยี
เบ้ืองต2น 

ว 4.2    ป.1/4 - การใช 2งานอ ุปกรณ7เทคโนโลยี
เบื้องต2น เช*น การใช2เมาส7 คีย7บอร7ด 
จอสัมผัส  
- การใช2งานโปรแกรมประมวลคำ 
โปรแกรมกราฟpก และโปรแกรม
นำเสนอเบ้ืองต2น  
- การสร2างและจัดเก็บไฟล7อย*างเปFน
ระบบ  

10 20 

2 การ
แก2ปeญหา
อย*างเปFน
ข้ันตอน 

ว 4.2    ป.1/1 
ว 4.2    ป.1/2 
 
 
 

- การแก2ปeญหาอย*างเปFนข้ันตอนและ
เปFนระบบ 
- การแสดงข้ันตอนการแก2ปeญหา  
- การแก2ป eญหาอย*างง *ายโดยใช2
ข้ันตอนการแก2ปeญหา 

10 15 

3 การเขียน
โปรแกรม
เบ้ืองต2น 

ว 4.2     ป.1/3 
 

- การเขียนโปรแกรมเปFนการสร2าง
ลำดับคำส่ังให2คอมพิวเตอร7ทำงาน 
การเขียนโปรแกรมเพื่อสั่งให2ตัวละคร
ย2ายตำแหน*ง ย*อขยายขนาด หรือ
เปลี่ยนรูปร*างทำให2เข2าใจระบบการ
ทำงานของคอมพิวเตอร7และการ
เขียนโปรแกรม  
- การเขียนโปรแกรมโดยใช2บัตรคำส่ัง
และใช2ส่ือในเว็บไซต7  

9 15 
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หน%วย
ท่ี 

ช่ือหน%วย
การเรียนรู0 

มาตรฐาน/ 
ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

4 การใช2งาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ว 4.2     ป.1/5 - การใช2เทคโนโลยีสารสนเทศอย*าง
ปลอดภัย  
- การใช 2งานและการด ูแลร ักษา
อุปกรณ7เทคโนโลยีอย*างเหมาะสม  

10 20 

สอบปลายปh 1 30 
รวม 40 100 
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โครงสร0างรายวิชา 
ว 12102 วิทยาการคำนวณ             กลุ%มสาระการเรียนรู0วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี 
ช้ันประถมศึกษาปhท่ี 2                                         เวลา 40 ช่ัวโมง 

หน%วย
ท่ี 

ช่ือหน%วย
การเรียนรู0 

มาตรฐาน/ 
ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

1 การ
แก2ปeญหา
อย*างเปFน
ข้ันตอน 

ว 4.2   ป.2/1 
 

- การแก2ปeญหาเปFนสิ่งที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจำวัน  
- ข ั ้นตอนการแก 2ป eญหาเพ ื ่อให2
สามารถแก2ปeญหาที่เกิดขึ้นได2อย*าง
ถูกต2องและรวดเร็ว  
- ตรวจสอบผลการแก2ปeญหา คือ 
ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ผ ล ล ั พ ธ 7 ท ี ่ ไ ด2
ดำเนินการว*าตรงตามแนวทางที่จะ
แก2ไขหรือไม*  

10 20 

2 การตรวจหา
ข2อผิดพลาด
ขอโปรแกรม 

ว 4.2   ป.2/2 
 

- การเขียนโปรแกรม คือ การเขียน
ชุดคำสั่งให2คอมพิวเตอร7ทำงานตาม
เ ง ื ่ อ น ไ ขท ี ่ ก ำหนดการ เ ข ี ยน
โปรแกรมแบบวนซ้ำ เปFนการเขียน
โปรแกรมทำงานซ้ำกันหลายรอบ 
- การตรวจสอบข2อผิดพลาดจาก
การเขียนโปรแกรม 

10 15 

3 การจัดการ
ไฟล7อย*างมี

ระบบ 

ว 4.2   ป.2/3 
 

- การใช2งานซอฟต7แวร7เบ้ืองต2น 
- การนำเสนอข2อมูลโดยใช2โปรแกรม
ต*าง ๆ     
- การจัดการไฟล7เปFนการจัดระเบียบ
ไฟล7งานบนเคร่ืองคอมพิวเตอร7  

9 15 

4 การใช2
เทคโนโลยี

ว 4.2   ป.2/4 
 

- ในสภาพสังคมที่เทคโนโลยีเข2ามา
ม ีบทบาทมาก การร ู 2 จ ักข 2อมูล

10 20 



หลักสูตรสถานศึกษากลุ0มสาระการเรียนรู6วิทยาศาสตร:และเทคโนโลยี พุทธศักราช 2565 |โรงเรียนบ6านโคกแปะ 197 

 

หน%วย
ท่ี 

ช่ือหน%วย
การเรียนรู0 

มาตรฐาน/ 
ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

สารสนเทศ
อย*าง

ปลอดภัย 

ส *วนต ัวของตนเอง และการขอ
ความช*วยเหลือเมื่อพบปeญหาจาก
การเผยแพร*ข2อมูลส*วนตัว เปFนวิธี
หน ึ ่งท ี ่จะช *วยทำให 2สามารถใช2
เทคโนโลย ีสารสนเทศได 2อย *าง
ปลอดภัย  
- เรียนรู2ข2อปฏิบัติ การดูแลรักษา
อุปกรณ7เทคโนโลยี และการใช2งาน
อุปกรณ7เทคโนโลยีอย*างเหมาะสม
จะช *วยย ืดอาย ุการใช 2 งานของ
อุปกรณ7เทคโนโลยีให2ใช2งานได2นาน
มากขึ้น ตลอดจนสามารถใช2งานได2
อย*างมีประสิทธิภาพ 

สอบปลายปh 1 30 
รวม 40 100 
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โครงสร0างรายวิชา 
ว 13102 วิทยาการคำนวณ             กลุ%มสาระการเรียนรู0วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี 
ช้ันประถมศึกษาปhท่ี 3                                         เวลา 40 ช่ัวโมง 

หน%วย
ท่ี 

ช่ือหน%วยการ
เรียนรู0 

มาตรฐาน/ 
ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

1 อัลกอริทึมกับการ
แก2ปeญหา 

ว 4.2 ป.3/1 
 

- การแก 2ป eญหาโดยการ
แ ส ด ง อ ั ล ก อ ร ิ ทึ ม 
(Algorithm) 

8 20 

2 การเขียนโปรแกรม
อย*างง*าย 

ว 4.2 ป.3/2 
 

- การเข ียนโปรแกรมให2
คอมพ ิวเตอร 7ทำงานตาม
ข้ันตอนท่ีได2ออกแบบไว2 
- ข2อผิดพลาด (Bug)  
- การตรวจสอบข2อผิดพลาด
และแก 2 ไขข 2อผ ิดพลาดท่ี
เกิดข้ึน (Debugging)  

8 15 

3 อินเทอร7เน็ตและ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ว 4.2 ป.3/3 
ว 4.2 ป.3/5 
 
 

- เครือข*ายอินเทอร7เน็ต 
- การใช2อินเทอร7เน็ตในการ
ส ื บ ค 2 น ข 2 อ ม ู ล จ า ก เ ว็ บ
เบราว7เซอร7ต*าง ๆ โดยการ
ใช2คำค2นหา(Keyword)  

7 15 

4 การรวบรวม 
ประมวลผล และ
นำเสนอข2อมูล 

ว 4.2 ป.3/4 
 

- การรวบรวมข2อมูล 
- การนำเสนอข2อมูล  

8 15 

5 การใช2งาน
ซอฟต7แวร7 

ว 4.2 ป.3/4 
 

- Software (ซอฟต7แวร7)  
- โปรแกรม (Program)  

8 15 

สอบปลายปh 1 30 
รวม 40 100 
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โครงสร0างรายวิชา 
ว 14102 วิทยาการคำนวณ             กลุ%มสาระการเรียนรู0วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี 
ช้ันประถมศึกษาปhท่ี 4                                         เวลา 40 ช่ัวโมง 

หน%วย
ท่ี 

ช่ือหน%วยการ
เรียนรู0 

มาตรฐาน/ 
ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

1 ข้ันตอนวิธีในการ
แก2ปeญหา 

ว 4.2 ป. 4/1  
 

- ข้ันตอนวิธีหรืออัลกอริทึม 9 15 

2 การเขียนโปรแกรม
อย*างง*าย 

ว 4.2   ป. 4/2  
 
 

- การเขียนโปรแกรมเปFน
การสร2างลำดับของคำสั่งให2
คอมพิวเตอร7ทำงาน เพื่อให2
ได2ผลลัพธ7ตามความต2องการ  
- ต ั วอย * างโปรแกรมท ี ่ มี
เรื่องราว เช*น นิทานที่มีการ
ตอบโต2กับผู 2ใช 2การ7ต ูนส้ัน 
เ ล * า ก ิ จ ว ั ต ร ป ร ะ จ ำ วั น 
ภาพเคล่ือนไหว 
- ก า ร ฝ Æ ก ต ร ว จ ห า
ข2อผิดพลาดจากโปรแกรม
ของผ ู 2 อ ื ่ นจะช *วยพ ัฒนา
ท ักษะการหาสาเหต ุของ
ปeญหาได2ดีย่ิงข้ึน 

9 15 

3 การใช2งาน
อินเตอร7เน็ต 

ว 4.2   ป. 4/3 
 

- เครือข*ายอินเตอร7เน็ต 
- การค2นหาข2อมูลความรู2
จากอินเตอร7เน็ต  
- ก า ร ป ร ะ เ ม ิ น ค ว า ม
น*าเช่ือถือของข2อมูล  
- การทำรายงานหรือการ
นำเสนอข2อมูล 

6 15 
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หน%วย
ท่ี 

ช่ือหน%วยการ
เรียนรู0 

มาตรฐาน/ 
ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

4 การนำเสนอข2อมูล
ด2วยซอฟต7แวร7 

ว 4.2 ป. 4/4 
 

- การรวบรวมข2อมูล 
- การประมวลผลอย*างง*าย 
- การวิเคราะห7ผล  
- การนำเสนอข2อมูลโดยใช2
โ ป ร แ ก ร ม ต * า ง  ๆ  เ ช* น 
ไ ม โ ค ร ซ อ ฟ ต 7 เ ว ิ ร7 ด 
ไ ม โ ค ร ซ อ ฟ ต 7 เ อ ็ ก เ ซ ล 
ไมโครซอฟต7เพาเวอร7พอยด7 
- การใช2ซอฟต7แวร7ในการ
ทำงาน เช*น ใช2พิมพ7เอกสาร  
ใช2คำนวณ ใช2สร2างกราฟ ใช2
ออกแบบ และนำเสนองาน 

10 15 

5 การใช2เทคโนโลยี
อย*างปลอดภัย 

ว 4.2 ป. 4/5 - ก า ร ใ ช 2 เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศในยุคดิจิทัลอย*าง
ปลอดภัย  
- การปกปaองข2อมูลส*วนตัว  

5 10 

สอบปลายปh 1 30 
รวม 40 100 
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โครงสร0างรายวิชา 
ว 15102 วิทยาการคำนวณ             กลุ%มสาระการเรียนรู0วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี 
ช้ันประถมศึกษาปhท่ี 5                                         เวลา 40 ช่ัวโมง 

หน%วย
ท่ี 

ช่ือหน%วย 
การเรียนรู0 

มาตรฐาน/ 
ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

1 เหตุผลเชิงตรรกะ
กับการแก2ปeญหา 

ว 4.2 ป.5/1 
 

- การใช2เหตุผลเชิงตรรกะใน
การแก2ปeญหา 
- อัลกอริทึม  

10 20 

2 การเขียนโปรแกรม
โดยใช2เหตุผลเชิง

ตรรกะ 

ว 4.2 ป.5/2 
 

- การออกแบบโปรแกรมโดย
การเขียนข2อความ 
- ข ั ้ น ตอน ในก า ร เ ข ี ย น
โปรแกรม  

10 15 

3 ข2อมูลสารสนเทศ ว 4.2 ป.5/3 
ว 4.2 ป.5/4 

- ข2อมูล คือ ข2อเท็จจริงท่ี
เก่ียวข2องกับส่ิงต*าง ๆ  
- การค2นหาข2อมูลที่รวดเร็ว
โดยใช 2 เว ็บไซต 7ท ี ่ เร ียกว*า 
Search Engine  

9 15 

4 การใช2อินเทอร7เน็ต
อย*างปลอดภัย 

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

- ก า ร ใ ช 2 เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศในยุคดิจิทัลอย*าง
ปลอดภัย  
- การปกปaองข2อมูลส*วนตัว 

10 20 

สอบปลายปh 1 30 
รวม 40 100 
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โครงสร0างรายวิชา 
ว 16102 วิทยาการคำนวณ             กลุ%มสาระการเรียนรู0วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี 
ช้ันประถมศึกษาปhท่ี 6                                         เวลา 40 ช่ัวโมง 

หน%วย
ท่ี 

ช่ือหน%วย 
การเรียนรู0 

มาตรฐาน/ 
ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

1 การแก2ปeญหาโดย
ใช2เหตุผลเชิงตรรกะ 

ว 4.2  ป.6/1 
 

- เหตุผลเช ิงตรรกะกับการ
แก2ปeญหา  

10 20 

2 การออกแบบและ 
เขียนโปรแกรม 

อย*างง*าย 

ว 4.2  ป.6/2 
 

- การออกแบบโปรแกรม  
- การตรวจสอบการทำงาน
เพ่ือแก2ไขข2อผิดพลาดน้ัน  

10 15 

3 การใช2งาน
อินเทอร7เน็ต 

อย*างมี
ประสิทธิภาพ 

ว 4.2  ป.6/3 
 
 
 

- เครือข*ายอินเทอร7เน็ต 
- การสืบค2นข2อมูลจากแหล*ง
ต*าง ๆ 
- การประเมินความน*าเชื่อถือ
ของข2อมูลเพื ่อให2ได2ข2อมูลท่ี
ถูกต2อง 

9 15 

4 ควาปลอดภัยใน
การใช2งาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ว 4.2  ป.6/4 
 

- อ ันตรายจากการใช 2 งาน
เทค โน โลย ี ส า รสน เทศ ท่ี
เช่ือมต*อกับอินเตอร7เน็ต  
- สิทธิ ์ในการใช2งาน รวมท้ัง
อ ั น ต ร า ย จ า ก ก า ร ต ิ ด ต้ั ง
ซอฟแวร7  
- แนวทางในการตรวจสอบ
และปaองกันมัลแวร7  

10 20 

สอบปลายปh 1 30 
รวม 40 100 
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โครงสร0างรายวิชา 
ว 21103 วิทยาการคำนวณ            กลุ%มสาระการเรียนรู0วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปhท่ี 1    ภาคเรียนท่ี 1  เวลา 20 ช่ัวโมง           จำนวน 0.5 หน%วยกิต 

หน%วย
ท่ี 

ช่ือหน%วย 
การเรียนรู0 

มาตรฐาน/ 
ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

1 ก2าวทันเทคโนโลยี ว 4.1 ม.1/1 
 ม.1/2 
 ม.1/3 
 ม.1/4 
 ม.1/5 

- เทคโนโลยี เปFนสิ ่งที ่มนุษย7
สร 2างหร ือพ ัฒนาข ึ ้นซ ึ ่ งอาจ
เปFนได2ทั ้งชิ ้นงานหรือวิธ ีการ 
เพื ่อใช 2แก2ป eญหาสนองความ
ต2องการ หรือเพิ่มความสามารถ
ในการทำงานของมนุษย7 
- ระบบทางเทคโนโลยี 
- ข2อมูลย2อนกลับ (feedback)  
- การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี 
- การรวบรวมข2อมูลเพื ่อการ
แก2ปeญหา 
- การวิเคราะห7 เปรียบเทียบ 
และต ัดส ินใจเล ือกข 2อม ูล ท่ี
จำเปFน  
- การออกแบบแนวทางการ
แก2ปeญหาทำได2 
- ก า รกำหนดข ั ้ นตอนและ
ระยะเวลาในการทำงานก*อน
ดำเนินการ 
- การทดสอบ และประเมินผล 
- การนำเสนอผลงาน 
- สมบัติของวัสดุแต*ละประเภท 

20 70 
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หน%วย
ท่ี 

ช่ือหน%วย 
การเรียนรู0 

มาตรฐาน/ 
ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

- การสร2างชิ้นงานอาจใช2ความรู2 
เรื่องกลไกไฟฟaาอิเล็กทรอนิกส7 
วงจรไฟฟaา 
- อุปกรณ7และเครื่องมือในการ
สร2างช้ินงาน 

สอบปลายภาค 1 30 
รวม 40 100 
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โครงสร0างรายวิชา 
ว 21104 การออกแบบและเทคโนโลยี           กลุ%มสาระการเรียนรู0วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปhท่ี 1    ภาคเรียนท่ี 2  เวลา 20 ช่ัวโมง           จำนวน 0.5 หน%วยกิต 

หน%วย
ท่ี 

ช่ือหน%วย 
การเรียนรู0 

มาตรฐาน/ 
ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

1 ก2าวทัน
เทคโนโลยี 

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

- แนวคิดเชิงนามธรรม  
- ตัวอย*างปeญหา  
- ก า ร อ อ ก แ บ บ แ ล ะ เ ข ี ย น
โปรแกรมท ี ่ ม ี การใช 2ต ั วแปร
เง่ือนไขวนซ้ำ 
- การออกแบบอัลกอริทึม เพ่ือ
แก 2 ป eญหาทา งคณ ิ ตศาสตร7  
วิทยาศาสตร7อย*างง*าย  
- การแก2ปeญหาอย*างเปFนขั้นตอน
จะช*วยให2แก2ป eญหาได2อย*างมี
ประสิทธิภาพ 
- ซอฟต7แวร 7ท ี ่ ใช 2 ในการเข ียน
โปรแกรม เช*น Scratch,python, 
java, c 
- ต ั ว อ ย * า ง โ ป ร แ ก ร ม  เ ช* น 
โปรแกรมสมการการเคลื ่อนท่ี 
โ ป ร แ ก ร ม ค ำ น ว ณห า พ ื ้ น ท่ี  
โปรแกรมคำนวณดัชนีมวลกาย 
- ก า ร ร ว บ ร ว ม ข 2 อ ม ู ล จ า ก
แหล*งข2อมูลปฐมภูมิ ประมวลผล 
สร2างทางเลือก ประเมินผล จะทำ
ให2ได2สารสนเทศเพื ่อใช2ในการ
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หน%วย
ท่ี 

ช่ือหน%วย 
การเรียนรู0 

มาตรฐาน/ 
ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

แก2ป eญหาหรือการตัดสินใจได2
อย*างมีประสิทธิภาพ 
- การใช2ซอฟต7แวร7หรือบริการบน
อินเทอร7เน็ตที่หลากหลายในการ
ร วบรวม  ประมวลผลสร 2 า ง
ทางเลือก ประเมินผล นำเสนอ  
- ตัวอย*างปeญหา เน2นการบูรณา
การกับวิชาอ่ืน 
- ใช2เทคโนโลยีสารสนเทศอย*าง
ปลอดภัย  
- การจัดการอัตลักษณ7 เช*น การ
ตั ้งรหัสผ*านการปกปaองข2อมูล
ส*วนตัว 
- การพิจารณาความเหมาะสม
ของเนื้อหา เช*นละเมิดความเปFน
ส*วนตัวผู 2อ ื ่น อนาจาร วิจารณ7
ผู2อ่ืนอย*างหยาบคาย 
- ข2อตกลง ข2อกำหนดในการใช2ส่ือ
หร ือแหล *งข 2อม ูลต *าง ๆ เช*น 
Creative commons 

สอบปลายภาค 1 30 
รวม 40 100 
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โครงสร0างรายวิชา 
ว 22103 วิทยาการคำนวณ            กลุ%มสาระการเรียนรู0วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปhท่ี 2    ภาคเรียนท่ี 1          เวลา 20 ช่ัวโมง           จำนวน 0.5 หน%วยกิต 

หน%วย
ท่ี 

ช่ือหน%วย 
การเรียนรู0 

มาตรฐาน/ 
ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

1 ก2าวทัน
เทคโนโลยี 

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

- สาเหตุหรือปeจจัยที่ส*งผลต*อการ
เปลี ่ยนแปลงทางด2านเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม ทำให2เทคโนโลยีมี
การเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
- วิเคราะห7เปรียบเทียบข2อดี ข2อเสีย 
และตัดสินใจเลือกใช2เทคโนโลยี 
- ระบุปeญหาหรือความต2องการใน
ชุมชนหรือท2องถิ่นที่เปFนปeญหาเพ่ือ
นำไปสู*การออกแบบแนวทางการ
แก2ปeญหา 
- การวิเคราะห7 เปรียบเทียบ และ
ตัดสินใจ เลือกข2อมูลที่จำเปFน โดย
คำนึงถึงเง่ือนไข และทรัพยากร  
- ก า ร อ อ ก แ บ บ แ น ว ท า ง ก า ร
แก2ปeญหาทำได2หลากหลายวิธี  
- การกำหนดขั้นตอนระยะเวลาใน
การทำงาน 
- การทดสอบและประเมินผลเปFน
การตรวจสอบช้ินงาน  
- การนำเสนอผลงาน 
- สมบัติของวัสดุแต*ละประเภท 
- การสร2างชิ ้นงานโดยใช2ความรู2 
เร่ืองกลไก ไฟฟaาอิเล็กทรอนิกส7  
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หน%วย
ท่ี 

ช่ือหน%วย 
การเรียนรู0 

มาตรฐาน/ 
ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

- อุปกรณ7และเครื่องมือในการสร2าง
ช้ินงานหรือพัฒนา 

สอบปลายภาค 1 30 
รวม 40 100 
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โครงสร0างรายวิชา 
ว 22104 การออกแบบและเทคโนโลยี           กลุ%มสาระการเรียนรู0วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปhท่ี 2    ภาคเรียนท่ี 2             เวลา 20 ช่ัวโมง           จำนวน 0.5 หน%วยกิต 

หน%วย
ท่ี 

ช่ือหน%วย 
การเรียนรู0 

มาตรฐาน/ 
ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

1 ก2าวทัน
เทคโนโลยี 

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

- แนวคิดเชิงคำนวณ 
- การแก2ปeญหาโดยใช2แนวคิดเชิง
คำนวณ 
- ตัวอย*างปeญหา เช*น การเข2าแถว
ตามลำด ับความส ู ง ให 2 เ ร ็ วท ี ่ สุด 
จัดเรียงเส้ือให2หาได2ง*ายท่ีสุด 
- ตัวดำเนินการบูลีน 
- ฟeงก7ชัน 
- การออกแบบและเขียนโปรแกรมท่ี
มีการใช2ตรรกะและฟeงก7ชัน 
- การออกแบบอ ัลกอร ิท ึม  เ พ่ือ
แก2ปeญหา 
- การแก2ปeญหาอย*างเปFนขั้นตอนจะ
ช * ว ย ใ ห 2 แ ก 2 ป e ญ ห า ไ ด 2 อ ย * า ง มี
ประสิทธิภาพ 
- ซอฟต 7 แ วร 7 ท ี ่ ใ ช 2 ใ นการ เข ี ยน
โปรแกรม เช *น Scratch, python, 
java, c 
- ตัวอย*างโปรแกรม เช*น โปรแกรม
ตัดเกรด 
หาคำตอบทั้งหมดของอสมการหลาย
ตัวแปร 
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หน%วย
ท่ี 

ช่ือหน%วย 
การเรียนรู0 

มาตรฐาน/ 
ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

- องค7ประกอบและหลักการทำงาน
ของระบบคอมพิวเตอร7 
- เทคโนโลยีการส่ือสาร 
- การประย ุ กต 7 ใ ช 2 ง านและการ
แก2ปeญหาเบ้ืองต2น 
- ใช 2 เทคโนโลย ีสารสนเทศอย *าง
ปลอดภัย โดยเลือกแนวทางปฏิบัติ
เม่ือพบเน้ือหาท่ีไม*เหมาะสม  
- การใช2เทคโนโลยีสารสนเทศอย*างมี
ความรับผิดชอบเช*น ตระหนักถึง
ผลกระทบในการเผยแพร*ข2อมูล 
- การสร2างและแสดงสิทธิความเปFน
เจ2าของผลงาน 
- การกำหนดสิทธิการใช2ข2อมูล 

สอบปลายภาค 1 30 
รวม 40 100 
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โครงสร0างรายวิชา 
ว 23103 วิทยาการคำนวณ                     กลุ%มสาระการเรียนรู0วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปhท่ี 3    ภาคเรียนท่ี 1          เวลา 20 ช่ัวโมง           จำนวน 0.5 หน%วยกิต 

หน%วย
ท่ี 

ช่ือหน%วย 
การเรียนรู0 

มาตรฐาน/ 
ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

1 ก2าวทัน
เทคโนโลยี 

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

- การเปลี ่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ต้ังแต*อดีตจนถึงปeจจุบัน  
- สาเหตุหรือปeจจัยการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลย ีต ั ้ งแต *อด ีตจนถึง
ปeจจุบัน  
- เทคโนโลย ีม ีความส ัมพ ันธ 7 กับ
ศาสตร7ด2านวิทยาศาสตร7  
- ปeญหาหรือความต2องการอาจพบได2
ในงานอาชีพของชุมชนหรือท2องถ่ิน  
- การวิเคราะห7สถานการณ7ปeญหา 
เพื่อนำไปสู*การออกแบบแนวทางการ
แก2ปeญหา 
- การวิเคราะห7 เปรียบเทียบ และ
ตัดสินใจเลือกข2อมูลที ่จำเปFน โดย
คำนึงถึงทรัพย7สินทางปeญญาเงื่อนไข
และทรัพยากร  
- การออกแบบแนวทางการแก2ปeญหา
ทำได2หลากหลายวิธี 
- เทคนิคหรือวิธีการในการนำเสนอ
แนวทางการแก2ปeญหาเช*น การใช2
แผนภูมิตารางภาพเคล่ือนไหว 
- การกำหนดขั้นตอนและระยะเวลา
ในการทำงานก*อนดำเนินการ 
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หน%วย
ท่ี 

ช่ือหน%วย 
การเรียนรู0 

มาตรฐาน/ 
ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

- การทดสอบและประเมินผลเพื่อให2
สามารถแก2ไขปeญหาได2 
- การนำเสนอผลงาน 
- สมบัติของวัสดุแต*ละประเภท 
- การสร2างชิ้นงานโดยใช2ความรู2 เรื่อง
กลไก ไฟฟaาอิเล็กทรอนิกส7  
- อุปกรณ7และเครื่องมือในการสร2าง
ช้ินงานหรือพัฒนา 

สอบปลายภาค 1 30 
รวม 40 100 
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โครงสร0างรายวิชา 
ว 23104 การออกแบบและเทคโนโลยี           กลุ%มสาระการเรียนรู0วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปhท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 2          เวลา 20 ช่ัวโมง           จำนวน 0.5 หน%วยกิต 

หน%วย
ท่ี 

ช่ือหน%วย 
การเรียนรู0 

มาตรฐาน/ 
ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

1 ก2าวทันเทคโนโลยี ว 4.2 ม.3/1 
 ม.3/2 
 ม.3/3 
 ม.3/4 
  
  
  

- ข้ันตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน 
- Internet of Things (IoT) 
- ซอฟต7แวร7ที่ใช2ในการพัฒนาแอป
พลิเคชัน เช*น Scratch, python, 
java, c, AppInventor 
- ต ั วอย * า งแอปพล ิ เคช ัน  เช* น 
โปรแกรมแปลงสกุลเงิน โปรแกรม
ผ ันเส ียงวรรณย ุกต 7  โปรแกรม
จำลองการแบ*งเซลล7 ระบบรดน้ำ
อัตโนมัติ 
- ก า ร ร ว บ ร ว ม ข 2 อ ม ู ล จ า ก
แหล*งข2อมูลปฐมภูมิและ ทุติยภูมิ  
- การประมวลผลข2อมูล 
- การใช2ซอฟต7แวร7หรือบริการบน
อินเทอร7เน็ตที ่หลากหลายในการ
รวบรวม ประมวลผลสร2างทางเลือก 
ประเมินผล นำเสนอ  
- ตัวอย*างปeญหา เช*น การเลือกโปร
โมช ั น โทรศ ั พท 7 ใ ห 2 เ หมาะ กับ
พฤติกรรมการใช2งาน  
- การประเมินความน*าเชื่อถือของ
ข2อมูล  

20 70 
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หน%วย
ท่ี 

ช่ือหน%วย 
การเรียนรู0 

มาตรฐาน/ 
ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

- การสืบค2น หาแหล*งต2นตอของ
ข2อมูล 
- เหตุผลวิบัติ (logical fallacy) 
- ผลกระทบจากข*าวสารท่ีผิดพลาด 
- การรู2เท*าทันส่ือ  
- การใช2เทคโนโลยีสารสนเทศอย*าง
ปลอดภัย  
- การใช2เทคโนโลยีสารสนเทศอย*าง
มีความรับผิดชอบ  
- กฎหมายเก่ียวกับคอมพิวเตอร7 
- การใช2ลิขสิทธิ์ของผู2อื ่นโดยชอบ
ธรรม (fair use) 

สอบปลายภาค 1 30 
รวม 40 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

โครงสร?างรายวิชาคอมพิวเตอร1 
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โครงสร0างรายวิชา 
ว 14201 คอมพิวเตอร6              กลุ%มสาระการเรียนรู0วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี 
ช้ันประถมศึกษาปhท่ี 4                                         เวลา 40 ช่ัวโมง 

ลำดับ
ท่ี 

ช่ือหน%วย 
การเรียนรู0 

ผลการเรียนรู0
ท่ีคาดหวัง 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

1 
 
 
 
 

การค2นหาข2อมูล
และการนำเสนอ

ข2อมูล และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ผ.1 
ผ.2 
ผ.3 

- ข้ันตอนการค2นหาข2อมูล  
- การนำเสนอข2อมูลลักษณะตาม
ความเหมาะสม  
- เทคโนโลย ีสารสนเทศ  และ
องค 7ประกอบของ เทคโนโล ยี
สารสนเทศ 

10 20 

2 องค7ประกอบของ
คอมพิวเตอร7การ

ทำงานของ
คอมพิวเตอร7 

ผ.4 
ผ.5 

- องค7ประกอบของคอมพิวเตอร7 
- การทำงานของคอมพิวเตอร7 

10 20 

3 การใช2งาน
โปรแกรม 

Microsoft Word 

ผ.6 
ผ.7 

การใช 2งานโปรแกรม Microsoft 
Word ในการจัดทำเอกสาร สร2าง
ช้ินงาน   และประยุกต7ใช2 โปรแกรม
ให2สอดคล2องกับกลุ*มสาระต*าง ๆ 

10 20 

4 การดูแลรักษา
อุปกรณ7

คอมพิวเตอร7 

ผ.8 
ผ.9 

ว ิ ธ ี ด ู แ ลและร ั กษา  อ ุ ปกรณ7
คอมพิวเตอร7 

8 20 

สอบปลายปh 2 20 
รวม 20 100 
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โครงสร0างรายวิชา 
ว 15201 คอมพิวเตอร6              กลุ%มสาระการเรียนรู0วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี 
ช้ันประถมศึกษาปhท่ี 5                                         เวลา 40 ช่ัวโมง 

ลำดับ
ท่ี 

ช่ือหน%วย 
การเรียนรู0 

ผลการเรียนรู0
ท่ีคาดหวัง 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

1 
 
 
 
 

ข2อมูลน*ารู2 ผ.1 
ผ.2 
 

ความหมายของข2อมูล แหล*งข2อมูล 
ลักษณะของข2อมูล วิธีการเก็บรักษา
ข2อมูล ประโยชน7ของข2อมูล การ
รวบรวมข2อมูลความหมาย ลักษณะ 
และแหล*งข2อมูล 

4 10 

3 สืบค2นข2อมูลจาก
อินเทอร7เน็ต 

ผ.3 การสืบค2นข2อมูลโดยใช2อินเทอร7เน็ต 4 10 

4 โปรแกรม 
นำเสนองาน 

ผ.4 
 

การใช 2งานโปรแกรม Microsoft 
PowerPoint ใ น ก า ร น ำ เ ส น อ 
จัดรูปแบบ ภาพน่ิง 

6 20 

5 นำเสนอข2อมูลด2วย
ตารางและแผนภูมิ 

ผ.5 การแทรกตารางและแผนภูมิในงาน
นำเสนอ 

8 10 

6 การนำเสนองาน ผ.6 การนำเสนองานภาพน่ิง 6 20 

7 การประยุกต7เพ่ือ
ใช2ในงานอาชีพ 

ผ.7 
 

การประยุกต7เพ่ือใช2งาน 
 

5 20 

สอบปลายปh  2 20 
รวม 20 100 
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โครงสร0างรายวิชา 
ว 16201 คอมพิวเตอร6              กลุ%มสาระการเรียนรู0วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี 
ช้ันประถมศึกษาปhท่ี 6                                         เวลา 40 ช่ัวโมง 

ลำดับ
ท่ี 

ช่ือหน%วย 
การเรียนรู0 

ผลการเรียนรู0
ท่ีคาดหวัง 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

1 
 
 
 
 

ข2อมูลน*ารู2 ผ.1 
ผ.2 
 

ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ข 2 อ มู ล 
แหล*งข2อมูล ลักษณะของข2อมูล 
ว ิ ธ ี ก า ร เ ก ็ บ ร ั ก ษ า ข 2 อ มู ล 
ประ โยชน 7 ขอ งข 2 อม ู ล  ก า ร
รวบรวมข 2 อม ู ลความหมาย 
ลักษณะ และแหล*งข2อมูล 

4 10 

3 สืบค2นข2อมูลจาก
อินเทอร7เน็ต 

ผ.3 ก า ร ส ื บ ค 2 น ข 2 อ ม ู ล โ ด ย ใ ช2
อินเทอร7เน็ต 

4 10 

4 มารู2จักกับ
โปรแกรมตาราง

งานกันเถอะ 

ผ.4 การใช2งานโปรแกรม Ms Excel 
เบ้ืองต2น  
- ส * ว น ป ร ะ ก อ บ ห น 2 า ต * า ง
โปรแกรม Ms Excel 
- การใช2เมนูและแถบเคร่ืองมือ 
การบันทึกแฟaม ปpดแฟaมและ
ออกจากโปรแกรม 

6 20 

5 แต*งแต2มเวิร7กชีต ผ.5 การจัดร ูปแบบของข2อมูลบน
เวิร7กชีต 

8 10 

6 การนำเสนองาน ผ.6 การนำเสนองานภาพน่ิง 6 20 

7 การประยุกต7เพ่ือ
ใช2ในงานอาชีพ 

ผ.7 
 

การประยุกต7เพ่ือใช2งาน 
 

5 20 

สอบปลายปh  2 20 
รวม 20 100 
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โครงสร0างรายวิชา 
ว 21201 คอมพิวเตอร6 1             กลุ%มสาระการเรียนรู0วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปhท่ี 1    ภาคเรียนท่ี 1          เวลา 20 ช่ัวโมง           จำนวน 0.5 หน%วยกิต 

ลำดับ
ท่ี 

ช่ือหน%วย 
การเรียนรู0 

ผลการเรียนรู0
ท่ีคาดหวัง 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

1 การทำงานของ
คอมพิวเตอร7 

ผ.1 
ผ.2 

- อุปกรณ7ของคอมพิวเตอร7  3 13 

2 คอมพิวเตอร7กับ
ชีวิตประจำวัน 

ผ.3 - บทบาทสำคัญของคอมพิวเตอร7กับ
งานด2านต*าง ๆ   

3 13 

3 MS. Word 2019 ผ.4 
ผ.5  

-โปรแกรมไมโครซอฟต7เวิร7ด  4 18 

4 การสร2างเอกสาร ผ.6 
ผ.7 

- การสร2างเอกสารจากโปรแกรม
ไมโครซอฟต7เวิร7ด  

8 36 

สอบกลางภาค / สอบปลายภาค  2 20 
รวม 20 100 
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โครงสร0างรายวิชา 
ว 21202 คอมพิวเตอร6 2             กลุ%มสาระการเรียนรู0วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปhท่ี 1    ภาคเรียนท่ี 2          เวลา 20 ช่ัวโมง           จำนวน 0.5 หน%วยกิต 

ลำดับ
ท่ี 

ช่ือหน%วย 
การเรียนรู0 

ผลการเรียนรู0
ท่ีคาดหวัง 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

1 การประมวลผล
ข2อมูล 

ผ.1 
ผ.2 
ผ.3 

- ความหมายและ วิธีการประมวล
ข2อมูลให2เปFนสารสนเทศ  

3 13 

2 การจัดรูปแบบ ผ.4 - การศึกษาวิธีจัดรูปแบบย*อหน2า
และการจัดหน2ากระดาษ  
 

3 13 

3 การสร2างช้ินงาน ผ.5 - การเรียนรู2วิธีการใช2โปรแกรมใน
การสร2างงาน 

8 36 

4 การนำไปใช2 ผ.6 
ผ.7 

- การสร 2างงานจากโปรแกรม
ไมโครซอฟต7เวิร7ด 
- ก า ร น ำ เ ส น อ ผ ล ง า น ท า ง
เคร่ืองพิมพ7 

4 18 

สอบกลางภาค / สอบปลายภาค  2 20 
รวม 20 100 
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โครงสร0างรายวิชา 
ว 22201 คอมพิวเตอร6 3             กลุ%มสาระการเรียนรู0วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปhท่ี 2    ภาคเรียนท่ี 1          เวลา 20 ช่ัวโมง           จำนวน 0.5 หน%วยกิต 

ลำดับ
ท่ี 

ช่ือหน%วย 
การเรียนรู0 

ผลการเรียนรู0
ท่ีคาดหวัง 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

1 การส่ือสารข2อมูล ผ.1 
ผ.2 
 

-  ห ล ั ก ก า ร เ บ ื ้ อ ง ต 2 น  แ ล ะ
พัฒนาการของการส่ือสารข2อมูล  

2 9 

2 เครือข*าย
คอมพิวเตอร7 

ผ.3 
ผ.4 

-  อ ุปกรณ 7สำหร ับ เช ื ่ อมโยง
เครือข*ายและเทคโนโลยีใน การ
รับส*งข2อมูล  
- เครือข*ายคอมพิวเตอร7  

4 18 

3 อินเตอร7เน็ต ผ.5 
ผ.6 

- ความหมายและพัฒนาการของ
อินเตอร7เน็ต 
- ว ิธ ีการค2นหาข2อมูลและการ
ต ิดต *อส ื ่อสารผ *านเคร ือข *าย
คอมพิวเตอร7  

9 40 

4 การประมวลผล
ข2อมูล 

ผ.7 - การเรียนรู2วิธีการใช2เทคโนโลยี
เพื่อการประมวลผลข2อมูลให2เปFน
สารสนเทศ ย*อมส*งผลให2ทำงาน
ง*ายข้ึน 

3 13 

สอบกลางภาค / สอบปลายภาค  2 20 
รวม 20 100 
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โครงสร0างรายวิชา 
ว 22202 คอมพิวเตอร6 4             กลุ%มสาระการเรียนรู0วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปhท่ี 2    ภาคเรียนท่ี 2          เวลา 20 ช่ัวโมง           จำนวน 0.5 หน%วยกิต 

ลำดับ
ท่ี 

ช่ือหน%วย 
การเรียนรู0 

ผลการเรียนรู0
ท่ีคาดหวัง 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

1 ซอฟต7แวร7 ผ.1 
ผ.2 
 

-  ล ั กษณะและประ เภทของ
ซอฟต7แวร7 
- เลือกใช2ซอฟต7แวร7ได2ถูกต2อง
และเหมาะสมกับงาน 

2 9 

2 การรวบรวมและ
ประมวลผลข2อมูล 

ผ.3 
ผ.4 

- วิธ ีการรวบรวมข2อมูลและใช2
ซอฟต7แวร7ประยุกต7ช*วยในการ
ประมวลผลข2อมูล  

4 18 

3 MS. PowerPoint 
2019 

ผ.5 
ผ.6 

- ความหมายและความสำคัญ 
และการ เ ร ี ย ก ใ ช 2 โ ป รแกรม
นำเสนองาน  

2 9 

4 การสร2างและการ
นำเสนอผลงาน 

ผ.7 
ผ.8 
ผ.9 

-  ว ิ ธ ีการใช 2คำส ั ่ งต * าง  ๆ ใน
โปรแกรมนำเสนองาน 
 

10 44 

สอบกลางภาค / สอบปลายภาค  2 20 
รวม 20 100 
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โครงสร0างรายวิชา 
ว 23201 คอมพิวเตอร6 5             กลุ%มสาระการเรียนรู0วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปhท่ี 3    ภาคเรียนท่ี 1          เวลา 20 ช่ัวโมง           จำนวน 0.5 หน%วยกิต 

ลำดับ
ท่ี 

ช่ือหน%วย 
การเรียนรู0 

ผลการเรียนรู0
ท่ีคาดหวัง 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

1 การทำโครงงาน ผ.1 
ผ.2 
ผ.3 
 

- ความหมาย หลักการและวิธีการ
ทำโครงงาน  
- การเขียนเค2าโครงร*างโครงงาน  

4 16 

2 โปรแกรม 
ตกแต*งภาพ

(Photoshop) 

ผ.4 
ผ.5 
 

- ส*วนประกอบ คุณสมบัติและ
ป ร ะ โ ย ช น 7 ข อ ง โ ป ร แ ก ร ม 
Photoshop  

3 12 

3 การตกแต*ภาพ
และข2อความ 

ผ.6 
ผ.7 
ผ.8 
 

- การตกแต*ภาพและข2อความจาก 
โปรแกรม Photoshop 

8 40 

4 การนำเสนอ
ผลงาน 

ผ.9 - คุณสมบัติของซอฟต7แวร7 จะ
ช*วยให2สามารถเลือกใช2ซอฟต7แวร7
เพื่อการนำเสนอผลงานได2อย*าง
เหมาะสมกับลักษณะของงาน 

3 12 

สอบกลางภาค / สอบปลายภาค  2 20 
รวม 20 100 
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โครงสร0างรายวิชา 
ว 23202 คอมพิวเตอร6 6             กลุ%มสาระการเรียนรู0วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปhท่ี 3    ภาคเรียนท่ี 2          เวลา 20 ช่ัวโมง           จำนวน 0.5 หน%วยกิต 

ลำดับ
ท่ี 

ช่ือหน%วย 
การเรียนรู0 

ผลการเรียนรู0
ท่ีคาดหวัง 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

1 โปรแกรม 
Dreamweaver 

ผ.1 
ผ.2 
ผ.3 

- ความหมาย ความสำคัญและ
วิธีการเรียกใช2คำสั่งต*าง ๆ ของ
โปรแกรม Dreamweaver  

4 16 

2 การเขียนโฮมเพจ ผ.4 
ผ.5 

- วิธีการพิมพ7ข2อความและแทรก
รูปภาพลงในหน2าโฮมเพจ  

4 16 

3 การตกแต*ง
โฮมเพจ 

ผ.6 
ผ.7 
ผ.8 

- การจ ัดและการตกแต*งหน2า
โฮมเพจอย*างเหมาะสม  
 

7 36 

4 การนำเสนอ
ผลงาน 

ผ.9 
ผ.10 

- วิธ ีการแสดงผลเพื ่อนำเสนอ
ผลงาน รวมถ ึ งการนำเสนอ
ผลงานบนเครือข*ายคอมพิวเตอร7  

3 12 

สอบกลางภาค / สอบปลายภาค  2 20 
รวม 20 100 
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สื่อ/แหล4งเรียนรู1 
  กลุ*มสาระการเรียนรู2วิทยาศาสตร7และเทคโนโลยี ได2จัดทำสื่อและจัดให2มีแหล*งเรียนรู2 ตาม
หลักการ และนโยบายของการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังน้ี  
  สื่อการเรียนรู2เปFนเครื่องมือส*งเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู2 ให2ผู2เรียนเข2าถึง
ความรู2 ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรได2อย*างมีประสิทธิภาพ สื่อการเรียนรู2มี 
หลากหลายประเภท ทั้งสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ7 สื่อเทคโนโลยี และเครือข*ายการเรียนรู2ต*าง ๆ ที่มีในท2องถ่ิน  
การเลือกใช2สื่อควรเลือกให2มีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ และลีลาการเรียนรู2ที่หลากหลายของผู2เรียน   
การจัดหาสื่อการเรียนรู2 ผู2เรียนและผู2สอนสามารถจัดทำและพัฒนาขึ้นเอง หรือปรับปรุงเลือกใช2อย*างมีคุณภาพ 
จากสื่อต*าง ๆ ที่มีอยู*รอบตัวเพื่อนำมาใช2ประกอบในการจัดการเรียนรู2ที่สามารถส*งเสริมและสื่อสารให2ผู2เรียน 
เกิดการเรียนรู2 โดยสถานศึกษาควรจัดให2มีอย*างพอเพียง เพื่อพัฒนาให2ผู2เรียน เกิดการเรียนรู2อย*างแท2จริง  
สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา หน*วยงานที่เกี่ยวข2องและผู2มีหน2าที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรดำเนินการ 
ดังน้ี     
  1.  จัดให2มีแหล*งการเรียนรู2 ศูนย7สื่อการเรียนรู2 ระบบสารสนเทศการเรียนรู2 และเครือข*ายการ
เรียนรู2ที่ มีประสิทธิภาพทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน เพื่อการศึกษาค2นคว2าและการแลกเปลี่ยนประสบการณ7
การ เรียนรู2 ระหว*างสถานศึกษา ท2องถ่ิน ชุมชน สังคมโลก   
  2.  จัดทำและจัดหาสื่อการเรียนรู2สำหรับการศึกษาค2นคว2าของผู2เรียน เสริมความรู2ให2ผู2สอน 
รวมท้ัง จัดหาส่ิงท่ีมีอยู*ในท2องถ่ินมาประยุกต7ใช2เปFนส่ือการเรียนรู2   
  3.  เลือกและใช2สื่อการเรียนรู2ที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีความหลากหลาย สอดคล2องกับ
วิธีการ เรียนรู2 ธรรมชาติของสาระการเรียนรู2 และความแตกต*างระหว*างบุคคลของผู2เรียน   
  4.  ประเมินคุณภาพของส่ือการเรียนรู2ท่ีเลือกใช2อย*างเปFนระบบ     
  5.  ศึกษาค2นคว2า วิจัย เพ่ือพัฒนาส่ือการเรียนรู2ให2สอดคล2องกับกระบวนการเรียนรู2ของผู2เรียน   
  6.  จัดให2มีการกำกับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเกี่ยวกับสื่อและการใช2ส่ือ
การเรียนรู2 เปFนระยะ ๆ และสม่ำเสมอ  
   ในการจัดทำ การเลือกใช2 และการประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู2ที่ใช2ในสถานศึกษาควร
คำนึงถึง หลักการสำคัญของสื่อการเรียนรู2 เช*น ความสอดคล2องกับหลักสูตร วัตถุประสงค7การเรียนรู2 การ
ออกแบบ กิจกรรมการเรียนรู2 การจัดประสบการณ7ให2ผู2เรียน เน้ือหามีความถูกต2องและทันสมัย ไม*กระทบความ
ม่ันคง ของชาติ ไม*ขัดต*อศีลธรรม มีการใช2ภาษาท่ีถูกต2อง รูปแบบการนำเสนอท่ีเข2าใจง*าย และน*าสนใจ 
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  ตัวอย%างแหล%งเรียนรู0ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
   1. สวนสัตว7เขาสวนกวาง ขอนแก*น 
   2. พิพิธภัณฑ7ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก*น 
   3. ชุมชนบ2านโคกแปะ 
   4. โรงเรียนบ2านโคกแปะ 
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แผนการวัดและประเมินผลการเรียนรู1 

 ค%าเปZาหมายตามมาตรฐานการศึกษาปhการศึกษา 2565 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยสูงกว%า 
ร0อยละ 70 

อัตราส%วนคะแนน 
1) ระดับประถมศึกษา  

  คะแนนระหว*างปVการศึกษา: สอบปลายปVการศึกษา = 70:30 
 2) ระดับมัธยมศึกษา 

คะแนนระหว*างปVการศึกษา: สอบปลายปVการศึกษา = 70:30 
รายการวัด คะแนน 

ระดับประถมศึกษา 
มีการวัดและประเมินผล ดังน้ี 
1. คะแนนระหว%างปhการศึกษา  

1.1วัดโดยใช2แบบทดสอบ   
1.2วัดทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะ (เลือกวัดตามแผนการจัดการเรียนรู2)   

1.2.1 ภาระงานท่ีมอบหมาย             
- การทำใบงาน/แบบฝÆกหัด/แบบฝÆกทักษะ            
- การแก2ปeญหาวิทยาศาสตร7             
- การศึกษาค2นคว2าทางวิทยาศาสตร7             
- การร*วมกิจกรรมการเรียนรู2  

1.2.2 แฟaมสะสมงานวิทยาศาสตร7  
1.2.3 โครงงานวิทยาศาสตร7   
1.2.4 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร7และสมรรถนะสำคัญของ

ผู2เรียน  
1.3 วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค7 และเจตคติที่ดีต*อวิชาวิทยาศาสตร7และ

เทคโนโลยี  
2. คะแนนสอบปลายปhการศึกษา  

มีการวัดและประเมินผลโดยใช2แบบทดสอบ 

100 
 

70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 
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รายการวัด คะแนน 
ระดับมัธยมศึกษา 
มีการวัดและประเมินผล ดังน้ี 
1. คะแนนระหว%างภาคเรียน 

1.1วัดโดยใช2แบบทดสอบ   
1.2วัดทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะ (เลือกวัดตามแผนการจัดการเรียนรู2)   

1.2.1 ภาระงานท่ีมอบหมาย             
- การทำใบงาน/แบบฝÆกหัด/แบบฝÆกทักษะ            
- การแก2ปeญหาวิทยาศาสตร7             
- การศึกษาค2นคว2าทางวิทยาศาสตร7             
- การร*วมกิจกรรมการเรียนรู2  

1.2.2 แฟaมสะสมงานวิทยาศาสตร7  
1.2.3 โครงงานวิทยาศาสตร7   
1.2.4 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร7และสมรรถนะสำคัญของ

ผู2เรียน  
1.3 วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค7 และเจตคติที่ดีต*อวิชาวิทยาศาสตร7และ

เทคโนโลยี  
2. คะแนนสอบปลายภาคเรียน  

มีการวัดและประเมินผลโดยใช2แบบทดสอบ 

100 
 

70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30 

 



อภิธานศัพท1 
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อภิธานศัพท? 
ศัพท6ท่ีเก่ียวข0องกับตัวช้ีวัดสาระวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี 

ท่ี ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
1 กำหนดปeญหา define problem  ระบุคำถาม ประเด็นหรือ สถานการณ7ที่เปFน

ข2อสงสัย เพื ่อนำไปสู *การแก2ป eญหาหรือ 
อภิปรายร*วมกัน 

2 แก2ปeญหา solve problem หาคำตอบของปeญหาที่ยังไม*รู2 วิธีการมาก*อน 
ท ั ้ งป eญหาที ่  เก ี ่ยวข 2องก ับว ิทยาศาสตร7 
โดยตรงและปeญหาในชีวิต ประจำวันโดยใช2
เทคนิคและ วิธีการต*าง ๆ 

3 เขียนแผนผัง/วาดภาพ construct diagram/ 
illustrate 

นำเสนอข2อมูลหรือผลการสำรวจ ตรวจสอบ
ด2วยแผนผัง กราฟ หรือภาพวาด 

4 คาดคะเน Predict คาดการณ7ผลที ่จะเกิดขึ ้นในอนาคต โดย
อาศัยข2อมูลท่ีสังเกตได2 และประสบการณ7ท่ีมี 

5 คำนวณ calculate หาผลลัพธ7จากข2อมูล โดยใช2 หลักการ ทฤษฎี
หรือวิธีการทาง คณิตศาสตร7 

6 จำแนก Classify จัดกลุ*มของสิ่งต*าง ๆ โดยอาศัย ลักษณะท่ี
เหมือนกันเปFนเกณฑ7 

7 ต้ังคำถาม ask question พูดหรือเขียนประโยค หรือวลี เพื่อให2ได2มาซ่ึง
การค2นหา คำตอบท่ีต2องการ 

8 ทดลอง conduct/experiment ปฏิบัติการเพื่อหาคำตอบ ของคำถาม หรือ
ปeญหาในการ ทดลอง โดยตั้งสมมติฐานเพ่ือ 
เป Fนแนวทางในการกำหนด ตัวแปรและ
วางแผนดำเนินการ เพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน 

9 นำเสนอ Present แสดงข2อมูล เรื่องราว หรือ ความคิด เพื่อให2
ผู2อ่ืนรับรู2 หรือพิจารณา 
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ท่ี ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
10 บรรยาย describe ให 2 ร ายละ เอ ี ยดของ เหต ุ ก า รณ 7  ห รื อ

ปรากฏการณ7ท่ีเกิดข้ึนให2 ผู2อ่ืนได2รับรู2ด2วยการ
บอก หรือเขียน 

11 บอก Tell ให2ข2อมูล ข2อเท็จจริง แก*ผู 2อื ่น ด2วยการพูด 
หรือเขียน 

12 บันทึก Record เขียนข2อมูลที่ได2จากการสังเกต เพื่อช*วยจำ 
หรือเพ่ือเปFนหลักฐาน 

13 เปรียบเทียบ Compare บอกความเหมือน และ/หรือ ความแตกต*าง 
ของส่ิงท่ี เทียบเคียงกัน 

14 แปลความหมาย Interpret แสดงความหมายของข2อมูล จากหลักฐานท่ี
ปรากฏ เพ่ือลงข2อสรุป 

15 ยกตัวอย*าง give examples  ให2ข2อมูลเหตุการณ7หรือสถานการณ7 เพ่ือ
แสดงความเข2าใจในส่ิงท่ีได2 เรียนรู2 

16 ระบุ identify  ชี้บอกสิ่งต*าง ๆ โดยใช2ข2อมูล ประกอบอย*าง
เพียงพอ 

17 เลือกใช2 select  พ ิจารณา และต ัดส ินใจนำว ัสด ุ  ส ิ ่ งของ 
อุปกรณ7หรือวิธีการ มาใช2ได2อย*างเหมาะสม 

18 วัด measure  หาขนาด หรือปริมาณ ของ สิ่งต*าง ๆ โดยใช2
เคร่ืองมือ ท่ีเหมาะสม 

19 วิเคราะห7 analyze  แยกแยะ จัดระบบ เปรียบเทียบ จัดลำดับ   
จัดจำแนก หรือ เช่ือมโยงข2อมูล 

20 สร2างแบบจำลอง construct model  นำเสนอแนวคิด หรือเหตุการณ7 ในรูปของ
แผนภาพ ชิ ้นงาน สมการ ข2อความ คำพูด
และ/ หร ือใช 2แบบจำลองเพ ื ่ ออธ ิบาย 
ความคิด วัตถุ หรือเหตุการณ7 ต*าง ๆ 
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ท่ี ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
21 สังเกต Observe หาข2อมูลด2วยการใช2ประสาท สัมผัสทั ้งห2า     

ที่เหมาะสมตาม ข2อเท็จจริงที่ปรากฏ โดยไม*
ใช2 ประสบการณ7เดิมของผู2สังเกต 

22 สำรวจ explore  หาข2อมูลเกี่ยวกับสิ่งต*าง ๆ โดยใช2วีธีการและ
เทคนิคที่ เหมาะสม เพื่อนำข2อมูลมาใช2 ตาม
วัตถุประสงค7ท่ีกำหนดไว2 

23 สืบค2นข2อมูล search  หาข2อมูล หรือข2อสนเทศที่มี ผู2รวบรวมไว2แล2ว
จากแหล*งต*าง ๆ มาใช2ประโยชน7 

24 ส่ือสาร communicate  นำเสนอ และแลกเปลี ่ยน ความคิด ข2อมูล 
หรือผลจากการ สำรวจตรวจสอบ ด2วยวิธี  
ท่ีเหมาะสม 

25 อธิบาย explain  กล*าวถึงเรื่องราวต*าง ๆ อย*างมี เหตุผล และ
มีข2อมูล หรือ ประจักษ7พยานอ2างอิง 

26 อภิปราย discuss  แสดงความคิดเห็นต*อประเด็น หรือคำถาม
อย * างม ี เหต ุผล โดยอาศ ัยความร ู 2 และ
ประสบการณ7 ของผู 2อภิปรายและข2อมูล 
ประกอบ 

27 ออกแบบการทดลอง design experiment  กำหนด และวางแผนว ิธ ีการ ทดลองให2
สอดคล2องกับ สมมติฐานและตัวแปรต*าง ๆ 
รวมท้ังการบันทึกข2อมูล 
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ศัพท6ท่ีเก่ียวข0องกับตัวช้ีวัดสาระเทคโนโลยี 
ท่ี ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
1 การใช2ลิขสิทธ์ิของผู2อ่ืน 

โดยชอบธรรม 
fair use  การนำสื่อ หรือข2อมูลที่เปFน ลิขสิทธิ์ของผู2อ่ืน

ไปใช2โดยชอบ ด2วยกฎหมาย ภายใต2เงื ่อนไข 
บางประการ เช*น 1) นำไปใช2ในการศึกษา 
หรือ การค2า 2) งานนั้นเปFนงานวิชาการ หรือ 
บันเทิง 3) คัดลอกเพียงส*วนน2อย หรือ คัดลอก
จำนวนมาก 4) ทำให2เจ2าของเสียผลประโยชน7 
ทางการเงิน มากน2อยเพียงใด 

2 การตรวจและแก2ไข 
ข2อผิดพลาด 

debugging  กระบวนการในการค2นหา ข2อผิดพลาดของ
โปรแกรม เพ่ือแก2ไขให2ทำงานได2ถูกต2อง 

3 การประมวลผลข2อมูล data processing  การดำเนินการต*าง ๆ กับข2อมูล เพื ่อให2ได2
ผลลัพธ7ที ่มีความหมาย และมีประโยชน7ต*อ
การนำ ไปใช2งานมากย่ิงข้ึน 

4 การรวบรวมข2อมูล data collection  กระบวนการในการรวบรวม ข2อมูลที่เกี่ยวข2อง
จากแหล*ง ข2อมูลต*าง ๆ 

5 ข2อมูลปฐมภูมิ primary data  ข2อมูลที ่รวบรวมโดยตรง จากแหล*งข2อมูล
ขั้นต2น โดยอาจ ใช2วิธีการสังเกต การทดลอง 
การสำรวจ การสัมภาษณ7 

6 เทคโนโลยี technology  สิ่งที่มนุษย7สร2างหรือพัฒนาขึ้น ซึ่งอาจเปFนได2
ทั้งชิ้นงาน หรือ วิธีการ เพื่อใช2แก2ปeญหาสนอง 
ความต2องการ หรือเพิ่ม ความสามารถในการ
ทำงาน ของมนุษย7 

7 แนวคิดเชิงคำนวณ computational 
thinking  

กระบวนการในการแก 2ป eญหา การ คิด
วิเคราะห7อย*างมีเหตุผล เปFนขั้นตอน เพื่อหา
วิธีการ แก2ปeญหาในรูปแบบที่สามารถ นำไป
ประมวลผลได2 
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ท่ี ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
8 แนวคิดเชิงนามธรรม abstraction การ พิจารณารายละเอียดที ่สำคัญ ของปeญหา 

แยกแยะสาระสำคัญ ออกจากส*วนท่ีไม*สำคัญ 
9 ระบบทางเทคโนโลยี technological 

system  
กลุ *มของส*วนต*าง ๆ ตั ้งแต* สองส*วนขึ ้นไป 
ประกอบเข2า ด2วยกัน และทำงานร*วมกัน 
เพื่อให2บรรลุวัตถุประสงค7 โดยในการทำงาน
ของระบบ ทางเทคโนโลยีจะประกอบไปด2วย 
ตัวปaอน (input) กระบวนการ (process) และ
ผลผลิต (output) ที ่สัมพันธ7กัน นอกจากน้ี
ระบบทางเทคโนโลยี อาจมีข2อมูลย2อนกลับ 
(feedback) เพื ่อใช2ปรับปรุง การทำงานได2
ตามวัตถุประสงค7 

10 เหตุผลเชิงตรรกะ logical reasoning  การใช2เหตุผล กฎ กฎเกณฑ7 หรือเงื ่อนไขท่ี
เก่ียวข2อง เพ่ือ แก2ปeญหาได2ครอบคลุมทุกกรณี 

11 เหตุผลวิบัติ logical fallacy  การใช2เหตุผลที่ผิดพลาดไม*อยู*บน พื้นฐานของ
ความจร ิง ไม *ม ีน ้ำหนัก สมเหตุสมผลมา
สนับสนุน หรือ ช้ีนำข2อสรุปท่ีผิดให2ดูน*าเช่ือถือ 

12 อัตลักษณ7 Identity  ลักษณะเฉพาะหรือข2อมูลสำคัญ ที่บ*งบอกถึง
ความเปFนตัวตนของ บุคคลหรือสิ่งใดสิ่งหน่ึง 
เช*น ช่ือบัญชีผู2ใช2ใบหน2า ลายน้ิวมือ 

13 อัลกอริทึม algorithm  ขั้นตอนในการแก2ปeญหาหรือ การทำงาน โดย
มีลำดับของ คำสั ่งหรือวิธีการที ่ช ัดเจน ท่ี
คอมพิวเตอร7สามารถปฏิบัติ ตามได2 

14 แอปพลิเคชัน software 
application  

ซอฟต7แวร7ประยุกต7ที่ทำงาน บนคอมพิวเตอร7
สมาร7ตโฟน แท็บเล็ต หรืออุปกรณ7เทคโนโลยี 
อ่ืน ๆ 

 
 
 



 
คำส่ังโรงเรียนบ/านโคกแปะ 

ท่ี ๒๘/๒๕๖๕ 
เร่ือง แต?งต้ังคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ/านโคกแปะ พุทธศักราช ๒๕๖๕  

  ตามที่โรงเรียนบHานโคกแปะ ดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๕ 
(ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สู5การปฏิบัติใน
โรงเรียนและหHองเรียนนั้น โรงเรียนไดHดำเนินการประเมินการใชHหลักสูตร ซึ่งผลจากการประเมินทางโรงเรียน
เห็นควรใหHมีการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อใหHตรงกับการจัดการเรียนรูHของผูHเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ สอดรับกับ
บริบทของทHองถ่ิน 

  เพื่อใหHการดำเนินงานปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๕ เป[นไปอย5างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
มาตรา ๓๙ (๑) – (๖) และพระราชบัญญัติระเบียบขHาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
มาตรา ๒๗ (๑) – (๖) แต5งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ดังต5อไปน้ี 

 ๑. คณะกรรมการท่ีปรึกษา  
๑. นายอัมพร ภูพานเพชร ผูHอำนวยการสถานศึกษา  ประธานกรรมการ 
๒. นายประสงคW บุญมา ศึกษานิเทศกW  ผูHทรงคุณวุฒิ 
๓. นางกชพร จันทนามศรี ศึกษานิเทศกW  ผูHทรงคุณวุฒิ 
๔. นางสุดสงวน การกลาง ศึกษานิเทศกW  ผูHทรงคุณวุฒิ 
๕. นางมนนิภา แกHวลHวนลHวน ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
๖. นางวนิภา กันจินะ ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
๖. นายบุญญาพงษW ดวงมาลยW ครู  กรรมการ 
๗. นางภาสินี ชินคำ ครู  กรรมการ 
๘. นางสาวกมลชนก ยลถวิล ครูผูHช5วย  กรรมการ 
๙. นางสาวณัฏฐW บัวผัน ครู  กรรมการและเลขานุการ 

 ๒. คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  ๑. นายอัมพร ภูพานเพชร  ผูHอำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวสุพรรษา โคตรชมภู หัวหนHากลุ5มสาระฯ ภาษาไทย กรรมการ 
  ๓. นายบุญญาพงษW  ดวงมาลยW หัวหนHากลุ5มสาระฯ วิทยาศาสตรW กรรมการ 
      และเทคโนโลยี 



  ๔. นางสาวกมลชนก  ยลถวิล หัวหนHากลุ5มสาระฯ คณิตศาสตรW กรรมการ 
  ๕. นายเอกภาพ  สินธุกูฎ  หัวหนHากลุ5มสาระฯ สุขศึกษา กรรมการ 
      และพละศึกษา 
  ๖. นายอดิศร  ศรีอรัญ  หัวหนHากลุ5มสาระฯ ศิลปะ  กรรมการ 
  ๘. นางสาวฑิฆัมพร  ภูลายยาว หัวหนHากลุ5มสาระฯ ภาษาต5างประเทศ กรรมการ 
  ๙. นายวรวิทยW  วังโสม  หัวหนHากลุ5มสาระฯ การงานอาชีพ กรรมการ 
  ๑๐. นางสาวณัฏฐW  บัวผัน  หัวหนHากลุ5มสาระฯ สังคมศึกษา  กรรมการและเลขานุการ 
      ศาสนา และวัฒนธรรม 
 ๓. คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
  ๑. นางภาสินี ชินคำ  ครู    ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวพัชราภรณW โคตรศรีวงษW ครูผูHช5วย    กรรมการ 
  ๓. นางสาวณัฏฐW บัวผัน  ครู    กรรมการและเลขานุการ 
 ๔. คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรกลุ?มสาระการเรียนรู/ภาษาไทย 
  ๑. นางวนิภา กันจินะ  ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
  ๒. นางศุภัทรา จันทร  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
  ๓. นางสาวสุพรรษา โคตรชมภู ครูผูHช5วย    กรรมการ 
  ๔. นางสาวณัฏฐW บัวผัน  ครู    กรรมการและเลขานุการ 
 ๕. คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรกลุ?มสาระการเรียนรู/คณิตศาสตรe 
  ๑. นางสาวกมลชนก ยลถวิล ครู    ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวบุษบา โทหลHา  บุคลากรคณิตศาสตรW  กรรมการ 
  ๓. นางสาวณัฏฐW บัวผัน  ครู    กรรมการและเลขานุการ 
 ๖. คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรกลุ?มสาระการเรียนรู/วิทยาศาสตรeและเทคโนโลยี 
  ๑. นายบุญญาพงษW ดวงมาลยW ครู    ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวโสภิดา ไชยเพ็ชร ครูผูHช5วย    กรรมการ 
  ๓. นางสาวณัฏฐW บัวผัน  ครู    กรรมการและเลขานุการ 
 ๗. คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรกลุ?มสาระการเรียนรู/สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  ๑. นางสาวณัฏฐW บัวผัน  ครู    ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวศิริพร สิงหWคำป7อง ครูผูHช5วย    กรรมการ 
  ๓. นางสาวณัฏฐW บัวผัน  ครู    กรรมการและเลขานุการ 
 ๗. คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรกลุ?มสาระการเรียนรู/สุขศึกษาและพลศึกษา 
  ๑. นายเอกภาพ สินธุกูฎ  ครูผูHช5วย    ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวณัฏฐW บัวผัน  ครู    กรรมการและเลขานุการ 
  
 



 ๘. คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรกลุ?มสาระการเรียนรู/ศิลปะ 
  ๑. นายอดิศร ศรีอรัญ  ครู    ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวณัฏฐW บัวผัน  ครู    กรรมการและเลขานุการ 
 ๙. คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรกลุ?มสาระการเรียนรู/การงานอาชีพ 
  ๑. นายวรวิทยW วังโสม  ครูชำนาญการ   ประธานกรรมการ 
  ๒. นางมนนิภา แกHวลHวนลHวน ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
  ๓. นางสาวณัฏฐW บัวผัน  ครู    กรรมการและเลขานุการ 
 ๗. คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรกลุ?มสาระการเรียนรู/ภาษาต?างประเทศ 
  ๑. นางสาวฑิฆัมพร ภูลายยาว ครูชำนาญการ   ประธานกรรมการ 
  ๒. นายรุ5งวิทยW อนันเต5า  ครู    กรรมการ 
  ๓. นางสาวณัฏฐW บัวผัน  ครู    กรรมการและเลขานุการ 
 ๙. คณะกรรมการจัดทำเอกสาร และรูปเล?ม 
  ๑. นางสาวณัฏฐW บัวผัน  ครู    ประธานกรรมการ 
  ๒. นางภาสินี ชินคำ  ครู    กรรมการ 
  ๓. นางสาวสุพรรษา โคตรชมพู ครูผูHช5วย    กรรมการ 
  ๔. นางสาวศิริพร สิงหWคำป7อง ครูผูHช5วย    กรรมการ 
  ๕. นางสาวพัชราพรณW โคตรสีวงษW ครูผูHช5วย    กรรมการ 
  ๖. นางสาวกมลชนก ยลถวิล ครู    กรรมการและเลขานุการ 
  ๗. นางสาวธัญรัตนW ไกรดวง เจHาหนHาท่ีธุรการ   ผูHช5วยเลขานุการ 

หน/าท่ี    
  ๑. ทบทวนหลักสูตร วางแผนการปรับปรุง กำหนดรายละเอียดของหลักสูตรระดับสถานศึกษา
และแนวการจัดโครงสรHางหลักสูตร และกิจกรรมพัฒนาผูHเรียนของสถานศึกษา ประจำปIการศึกษา ๒๕๖๕ ใหH
สอดคลHองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) และ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จุดเนHนกรอบสาระทHองถิ่นของเขตพื้นที่การศึกษาและความ
ตHองการของชุมชน นักเรียน 
  ๒. จัดทำคู5มือหลักสูตร นิเทศ กำกับ ติดตาม ใหHคำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การ
จัดกระบวนการเรียนรูH การวัดและประเมินผล การแนะแนวใหHสอดคลHองและเป[นไปตามมาตรฐานหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) และหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
  ๓. จัดทำหลักสูตรกลุ5มสาระการเรียนรูHที่ไดHรับการปรับปรุงแลHว เพื่อใหHทันกำหนดการเป|ดใชH
ในปIการศึกษา ๒๕๖๕ 
  ๔. รายงานผลการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โดยเนHนผลการพัฒนาคุณภาพการเรียนต5อ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือใหHสอดคลHองกับจำนวนครู นักเรียนและหHองเรียน 



  ทั้งนี้ใหHคณะกรรมการที่ไดHรับการแต5งตั้งปฏิบัติหนHาที่ ดHวยความตั้งใจ เอาใจใส5เพื่อใหHเกิดผลดี
ต5อทางราชการต5อไป                                           
  
 
    ส่ัง  ณ  วันท่ี ๑๗ เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 
       (ลงช่ือ) 

       (นายอัมพร ภูพานเพชร) 
          ผูHอำนวยการโรงเรียนบHานโคกแปะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโคกแปะ 
พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


