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ท ำไมต้องรียนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับทุกคน

ทั้งในชีวิตประจาวันและการงานอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช้และผลผลิตต่าง ๆ ที่มนุษย์

ได้ใช้เพ่ืออานวยความสะดวกในชีวิตและการทางาน เหล่านี้ล้วนเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ ผสมผสานกับ

ความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อ่ืน ๆ วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิด

สร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง

เป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลายและมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้  วิทยาศาสตร์เป็น

วัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (K knowledge-based society) ดังนั้นทุกคนจึงจา

เป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพ่ือที่จะมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์

สร้างสรรค์ข้ึน สามารถนาความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 

เป้ำหมำยกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 

1. เพ่ือให้เข้าใจหลักการ ทฤษฎีที่เป็นพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์  

2. เพ่ือให้เข้าใจขอบเขต ธรรมชาติและข้อจากัดของวิทยาศาสตร์  

3. เพ่ือให้มีทักษะที่ส าคัญในการศึกษาค้นคว้าและคิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

4. เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดและจิตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหาและการจัดการทักษะใน

การสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ  

5. เพ่ือตระหนักถึงความสัมพันธ์ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มวลมนุษย ์สภาพแวดล้อมในเชิงที่มี

อิทธิพลและผลกระทบซึ่งกันและกัน  

6. เพ่ือนาความรู้ ความเข้าใจในเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและ

การดารงชีวิต  

7. เพ่ือให้คนมีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อย่างสร้างสรรค์  

 

เรียนรู้อะไรในวิทยำศำสตร์ 

✧ วิทยำศำสตร์ชีวภำพ เรียนรู้เกี่ยวกับ ชีวิตในสิ่งแวดล้อม องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตการด ารงชีวิต
ของมนุษย์และสัตว์ การด ารงชีวิตของพืช พันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ และวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต  

✧ วิทยำศำสตร์กำยภำพ เรียนรู้เกี่ยวกับ ธรรมชาติของสาร การเปลี่ยนแปลงของสารการเคลื่อนที่ 
พลังงาน และคลื่น  



✧ วิทยำศำสตร์โลกและอวกำศ เรียนรู้เกี่ยวกับ องค์ประกอบของเอกภพ ปฏิสัมพันธ์ภายในระบบ
สุริยะ เทคโนโลยีอวกาศ ระบบโลก การเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ 
และผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  

✧ เทคโนโลยี  

● กำรออกแบบและเทคโนโลยี เรียนรู้ เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อ่ืน ๆ เพ่ือ
แก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม  เลือกใช้เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม  

● วิทยำกำรค ำนวณ เรียนรู้เกี่ยวกับการคิดเชิงค านวณ การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาเป็นขั้นตอนและ
เป็นระบบ ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ในการ
แก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คุณภำพผู้เรียน 

จบชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3  

❖ เข้าใจลักษณะและองค์ประกอบที่ส าคัญของเซลล์สิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของการท างานของระบบ
ต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ การด ารงชีวิตของพืช การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงของยีน
หรือโครโมโซม และตัวอย่างโรคที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม ประโยชน์และผลกระทบของสิ่งมีชีวิต
ดัดแปรพันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ ปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบนิเวศและการถ่ายทอด
พลังงานในสิ่งมีชีวิต  

❖ เข้าใจองค์ประกอบและสมบัติของธาตุ สารละลาย สารบริสุทธิ์ สารผสม หลักการแยกสาร การ
เปลี่ยนแปลงของสารในรูปแบบของการเปลี่ยนสถานะ การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี และสมบัติ
ทางกายภาพ และการใช้ประโยชน์ของวัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิกส์ และวัสดุผสม  

❖ เข้าใจการเคลื่อนที่ แรงลัพธ์และผลของแรงลัพธ์กระท าต่อวัตถุ โมเมนต์ของแรงแรงที่ปรากฏใน
ชีวิตประจ าวัน สนามของแรง ความสัมพันธ์ของงาน พลังงานจลน์ พลังงานศักย์โน้มถ่วง กฎการอนุรักษ์พลังงาน 
การถ่ายโอนพลังงาน สมดุลความร้อน ความสัมพันธ์ของปริมาณทางไฟฟ้า การต่อวงจรไฟฟ้าในบ้าน พลังงาน
ไฟฟ้า และหลักการเบื้องต้นของวงจรอิเล็กทรอนิกส์  

❖ เข้าใจสมบัติของคลื่น และลักษณะของคลื่นแบบต่าง ๆ แสง การสะท้อน การหักเหของแสงและ
ทัศนอุปกรณ ์ 

❖ เข้าใจการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ การเกิดฤดู การเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์ 
การเกิดข้างขึ้นข้างแรม การข้ึนและตกของดวงจันทร์ การเกิดน้ าขึ้นน้ าลง ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ และ
ความก้าวหน้าของโครงการส ารวจอวกาศ  

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

❖ เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยี ได้แก่ ระบบทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อ่ืน โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ เปรียบเทียบ 

และตัดสินใจเพ่ือเลือกใช้เทคโนโลยี โดยค านึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม ประยุกต์ใช้ความรู้ 

ทักษะ และทรัพยากรเพื่อออกแบบและสร้างผลงานส าหรับการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันหรือการประกอบ 

 

 



 

อาชีพ โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทั้งเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือได้อย่างถูกต้อง 

เหมาะสม ปลอดภัย รวมทั้งค านึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา 

❖ น าข้อมูลปฐมภูมิเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ ประเมิน น าเสนอข้อมูลและสารสนเทศได้ตาม
วัตถุประสงค์ ใช้ทักษะการคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริง และเขียนโปรแกรมอย่างง่ายเพ่ือช่วย
ในการแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างรู้เท่าทันและรับผิดชอบต่อสังคม  

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

❖ วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของข้อมูลที่ได้จากการส ารวจตรวจสอบจากพยานหลักฐาน 
โดยใช้ความรู้และหลักการทางวิทยาศาสตร์ในการแปลความหมายและลงข้อสรุปและสื่อสารความคิด  ความรู้ 
จากผลการส ารวจตรวจสอบหลากหลายรูปแบบ หรือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้ผู้ อ่ืนเข้าใจได้อย่าง
เหมาะสม  

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

❖ ตระหนักในคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  ใช้ความรู้และ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพ แสดงความชื่นชม ยกย่อง 
และเคารพสิทธิในผลงานของผู้คิดค้น เข้าใจผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบของการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์
ต่อสิ่งแวดล้อมและต่อบริบทอื่น ๆ และศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ท าโครงงานหรือสร้างชิ้นงานตามความสนใจ  

❖ แสดงถึงความซาบซึ้ง ห่วงใย มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ และ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

จบชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6  

❖ เข้าใจการล าเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ กลไกการรักษาดุลยภาพของมนุษย์ ภูมิคุ้มกันใน

ร่างกายของมนุษย์และความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน การใช้ประโยชน์จากสารต่าง ๆ ที่พืชสร้างขึ้น การ

ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วิวัฒนาการที่ท าให้เกิดความหลากหลายของ

สิ่งมีชีวิต ความส าคัญและผลของเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอต่อมนุษย์ สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม 

 



 

 

❖ เข้าใจความหลากหลายของไบโอมในเขตภูมิศาสตร์ต่าง  ๆ ของโลก การเปลี่ยนแปลงแทนที่ใน
ระบบนิเวศ ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แนวทางในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  

❖ เข้าใจชนิดของอนุภาคส าคัญที่เป็นส่วนประกอบในโครงสร้างอะตอม สมบัติบางประการของธาตุ 
การจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ ชนิดของแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคและสมบัติต่าง ๆ ของสารที่มีความสัมพันธ์
กับแรงยึดเหนี่ยว พันธะเคมี โครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์ การเกิดปฏิกิริยาเคมี ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคม ีและการเขียนสมการเคมี  

❖ เข้าใจปริมาณที่เก่ียวกับการเคลื่อนที่ ความสัมพันธ์ระหว่างแรง มวลและความเร่ง ผลของความเร่ง
ที่มีต่อการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุ แรงโน้มถ่วง แรงแม่เหล็ก ความสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็กและ
กระแสไฟฟ้า และแรงภายในนิวเคลียส  

❖ เข้าใจพลังงานนิวเคลียร์ ความสัมพันธ์ระหว่างมวลและพลังงาน การเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็น
พลังงานไฟฟ้า เทคโนโลยีด้านพลังงาน การสะท้อน การหักเห การเลี้ยวเบนและการรวมคลื่น การได้ยิน 
ปรากฏการณ์ที่เก่ียวข้องกับเสียง สีกับการมองเห็นสี คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและประโยชน์ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  

❖ เข้าใจการแบ่งชั้นและสมบัติของโครงสร้างโลก สาเหตุ และรูปแบบการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีที่
สัมพันธ์กับการเกิดลักษณะธรณีสัณฐาน สาเหตุ กระบวนการเกิดแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด สึนามิ ผลกระทบ 
แนวทางการเฝ้าระวัง และการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย  

❖ เข้าใจผลของแรงเนื่องจากความแตกต่างของความกดอากาศ แรงคอริออลิส ที่มีต่อการหมุนเวียน
ของอากาศ การหมุนเวียนของอากาศตามเขตละติจูด และผลที่มีต่อภูมิอากาศ ความสัมพันธ์ของการหมุนเวียน
ของอากาศ และการหมุนเวียนของกระแสน้ าผิวหน้าในมหาสมุทร และผลต่อลักษณะลมฟ้าอากาศ สิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก และแนวปฏิบัติเพ่ือลดกิจกรรมของมนุษย์ที่
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก รวมทั้งการแปลความหมายสัญลักษณ์ลมฟ้าอากาศที่ส าคัญจากแผนที่
อากาศ และข้อมูลสารสนเทศ  

❖ เข้าใจการก าเนิดและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน สสาร ขนาด อุณหภูมิของเอกภพ หลักฐานที่

สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง ประเภทของกาแล็กซี โครงสร้างและองค์ประกอบของกาแล็กซีทางช้างเผือก 

กระบวนการเกิดและการสร้างพลังงาน ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส่องสว่างของดาวฤกษ์ และความสัมพันธ์ระหว่าง

ความส่องสว่างกับโชติมาตรของดาวฤกษ์ ความสัมพันธ์ระหว่างสี อุณหภูมิผิว และสเปกตรัมของดาวฤกษ์ 

วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงสมบัติบางประการของดาวฤกษ์  กระบวนการเกิดระบบสุริยะ การแบ่งเขต

บริวารของดวงอาทิตย์ ลักษณะของดาวเคราะห์ที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิต การเกิดลมสุริยะ พายุสุริยะและผลที่มี

ต่อโลก รวมทั้งการส ารวจอวกาศและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ 



❖ ระบุปัญหา ตั้งค าถามที่จะส ารวจตรวจสอบ โดยมีการก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ 
สืบค้นข้อมูลจากหลายแหล่ง ตั้งสมมติฐานที่เป็นไปได้หลายแนวทาง ตัดสินใจเลือกตรวจสอบสมมติฐานที่เป็นไป
ได ้ 

❖ ตั้งค าถามหรือก าหนดปัญหาที่อยู่บนพ้ืนฐานของความรู้และความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ ที่แสดง
ให้เห็นถึงการใช้ความคิดระดับสูงที่สามารถส ารวจตรวจสอบหรือศึกษาค้นคว้าได้อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้  
สร้างสมมติฐานที่มีทฤษฎีรองรับหรือคาดการณ์สิ่งที่จะพบ เพ่ือน าไปสู่การส ารวจตรวจสอบ ออกแบบวิธีการ
ส ารวจตรวจสอบตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ได้อย่างเหมาะสม มีหลักฐานเชิงประจักษ์ เลือกวัสดุ อุปกรณ์ 
รวมทั้งวิธีการในการส ารวจตรวจสอบอย่างถูกต้องทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  และบันทึกผลการส ารวจ
ตรวจสอบอย่างเป็นระบบ  

❖ วิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูล และประเมินความสอดคล้องของข้อสรุปเพ่ือตรวจสอบกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงวิธีการส ารวจตรวจสอบ จัดกระท าข้อมูลและน าเสนอข้อมูลด้วย
เทคนิควิธีที่เหมาะสม สื่อสารแนวคิด ความรู้จากผลการส ารวจตรวจสอบ โดยการพูด เขียน จัดแสดงหรือใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจโดยมีหลักฐานอ้างอิงหรือมีทฤษฎีรองรับ  

❖ แสดงถึงความสนใจ มุ่งมั่น รับผิดชอบ รอบคอบ และซื่อสัตย์ ในการสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้
เครื่องมือและวิธีการที่ให้ได้ผลถูกต้อง เชื่อถือได้ มีเหตุผลและยอมรับได้ว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได ้ 

❖ แสดงถึงความพอใจและเห็นคุณค่าในการค้นพบความรู้  พบค าตอบ หรือแก้ปัญหาได้ ท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ แสดงความคิดเห็นโดยมีข้อมูลอ้างอิงและเหตุผลประกอบ เกี่ยวกับผลของการ
พัฒนาและการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคุณธรรมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  และยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น  

❖ เข้าใจความสัมพันธ์ของความรู้วิทยาศาสตร์ที่มีผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยีประเภทต่าง ๆ และการ
พัฒนาเทคโนโลยีที่ส่งผลให้มีการคิดค้นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้า ผลของเทคโนโลยีต่อชีวิต สังคม และ
สิ่งแวดล้อม  

❖ ตระหนักถึงความส าคัญและเห็นคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพ แสดงความ
ชื่นชม ภูมิใจ ยกย่อง อ้างอิงผลงาน ชิ้นงานที่เป็นผลมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และการพัฒนาเทคโนโลยีที่
ทันสมัย ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม ท าโครงงานหรือสร้างชิ้นงานตามความสนใจ  

❖ แสดงความซาบซึ้ง ห่วงใย มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า เสนอตัวเองร่วมมือปฏิบัติกับชุมชนในการป้องกัน ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 

 



 

 

❖ วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี ได้แก่ ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน การเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อ่ืน โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ และตัดสินใจเพ่ือเลือกใช้เทคโนโลยี โดยค านึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ ทรัพยากรเพ่ือออกแบบ สร้างหรือพัฒนาผลงาน ส าหรับแก้ปัญหาที่มี
ผลกระทบต่อสังคม โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบและน าเสนอ
ผลงาน เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย รวมทั้งค านึงถึงทรัพย์สินทาง
ปัญญา  

❖ ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือ

รวบรวมข้อมูลในชีวิตจริงจากแหล่งต่าง ๆ และความรู้จากศาสตร์อ่ืน มาประยุกต์ใช้ สร้างความรู้ใหม่ เข้าใจการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีผลต่อการด าเนินชีวิต อาชีพ สังคม วัฒนธรรม และใช้อย่างปลอดภัย มีจริยธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มำตรฐำนและสำระกำรเรียนรู้ 
 
สำระท่ี 1 วิทยำศำสตร์ชีวภำพ 
มำตรฐำน ว 1.1 เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต แล

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

มำตรฐำน ว1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต การล าเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ท างานสัมพันธ์
กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ท างานสัมพันธ์กัน 
รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

มำตรฐำน ว 1.3 เข้าใจกระบวนการและความส าคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม  

การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต  ความหลากหลายทางชีวภาพและ

วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 
สำระท่ี 2 วิทยำศำสตร์กำยภำพ 
มำตรฐำน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับ 

โครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะ
ของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี  

มำตรฐำน ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจ าวัน ผลของแรงที่กระท าต่อวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่
แบบต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

มำตรฐำน ว 2.3   เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ 

  ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจ าวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่  

  เกี่ยวข้องกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 
สำระท่ี 3 วิทยำศำสตร์โลก และอวกำศ 
มำตรฐำน ว 3.1 เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี ดาวฤกษ์ 

และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต  และการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ 



มำตรฐำน ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก   
และบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้ง
ผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

สำระท่ี 4 เทคโนโลยี 

มำตรฐำน ว 4.1เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อ่ืน ๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือ 

พัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้ 

เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม  

มำตรฐำน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็น 

ระบบใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การท างาน และการแก้ปัญหาได้ 

อย่างมี   ประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สำระท่ี 1วิทยำศำสตร์ชีวภำพ 
มำตรฐำน ว 1.1 เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต และ  

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การ
เปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาผลกระทบที่มีต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรและการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ตัวชี้วัดชั้นปี 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

- - 1. อธิบาย
ปฏิสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบของ
ระบบนิเวศ 
2. อธิบายรูปแบบ
ความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิต
รูปแบบต่างๆ ใน
แหล่งที่อยู่เดียวกัน
ที่ได้จากการส ารวจ 
3. สร้างแบบจ าลอง
ในการอธิบายการ
ถ่ายทอดพลังงาน
และสารอาหาร 
4. อธิบาย
ความสัมพันธ์ของ
ผู้ผลิต ผู้บริโภค 
และผู้ย่อยสลาย
สารอินทรีย์ใน
ระบบนิเวศ 
 

1. สืบค้นข้อมูล
และอธิบาย
ความสัมพันธ์
ของสภาพทาง
ภูมิศาสตร์โลก
บนความ
หลากหลาย
ของไบโอม และ
ยกตัวอย่าง 
ไบโอมชนิด
ต่างๆ 
2. สืบค้นข้อมูล 
อภิปรายสาเหตุ 
และยกตัวอย่าง
การ
เปลี่ยนแปลง
แทนที่ของ
ระบบนิเวศ 
3. สืบค้นข้อมูล 
อธิบายและ
ยกตัวอย่างเกี่ยว 
 

- - 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

  5. อธิบายการ
สะสมสารพิษใน
สิ่งมีชีวิตในโซ่
อาหาร 
6. ตระหนักถึง
ความสัมพันธ์ของ
สิ่งมีชีวิต และ
สิ่งแวดล้อมใน
ระบบนิเวศ โดย
ไม่ท าลายสมดุล
ของระบบนิเวศ 
 

กับการ
เปลี่ยนแปลงของ
องค์ประกอบทาง
กายภาพและ
ชีวภาพที่มีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลง
ขนาดของ
ประชากรสิ่งมีชีวิต
ในระบบนิเวศ 
4. สืบค้นข้อมูลและ
อภิปรายเกี่ยวกับ
ปัญหาและ
ผลกระทบที่มีต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
พร้อมทั้งน าเสนอ
แนวทางในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

  



 
 
สำระท่ี 1 วิทยำศำสตร์ชีวภำพ 

มำตรฐำน ว 1.2  เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การล าเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์    

ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง  ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ท างาน

สัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง  ๆ ของพืชที่ท างาน

สัมพันธ์กัน รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

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

1. เปรียบเทียบ
รูปร่าง ลักษณะ 
และโครงสร้างอง
เ ซ ล ล์ พื ช แ ล ะ
เซลล์สัตว์ รวมทั้ง
บรรยายหน้ าที่
ข อ งผนั ง เ ซลล์  
เยื่อหุ้มเซลล์ ไซ
โ ท พ ล า ซึ ม 
นิวเคลียส แวคิว
โอล ไมโทคอนเด
รีย และคลอโรพ
ลาสต์ 
2. ใช้กล้อง
จุลทรรศน์ใช้แสง
ศึกษาเซลล์และ
โครงสร้างตา่งๆ
ภายในเซลล ์
3. อธิบาย
ความสัมพันธ์
ระหว่างรูปร่าง
กับการท าหนา้ที่
ต่างๆของเซลล ์
4. อธิบายการ
จัดระบบของ

1. ระบุอวัยวะและ
บรรยายหน้าที่ของ
อวัยวะที่เก่ียวข้อง
ในระบบหายใจ 
2. อธิบายกลไกการ
หายใจเข้าและ
หายใจออก โดยใช้
แบบจ าลองรวมทั้ง
อธิบาย
กระบวนการ
แลกเปลี่ยนแก๊ส 
3. ตระหนกถึง
ความส าคัญของ
ระบบหายใจ โดย
การบอกแนวทางใน
การดูแลรักษา
อวัยวะในระบบ
หายใจให้ท างาน
เป็นปกติ 
4. ระบุอวัยวะและ
บรรยายหน้าที่ของ
อวัยวะในระบบ

- 1. อธิบายโครงสร้างและ
สมบัติของเยื่อหุ้มเซลล์ที่
สัมพันธ์กับการล าเลียง
สารและการเปรียบ 
เทียบการล าเลียงสารผ่าน
เยื่อหุ้มเซลล์แบบต่างๆ 
2. อธิบายการควบคุมดุลย
ภาพของน้ าและ
สารอาหารในเลือดโดย
การท างานของไต 
3. อธิบายการควบคุมดุลย
ภาพของกรด-เบส ของ
เลือดโดยการท างานของ
ไตและปอด 
4. อธิบายการควบคุมดุลย
ภาพของอุณหภูมิภายใน
ร่างกายโดยระบบ
หมุนเวียนเลือด ผิวหนัง
และกล้ามเนื้อโครงร่าง 
5. อธิบายและเขียน
แผนผังเก่ียวกับการ
ตอบสนองของร่างกาย
แบบไม่จ าเพาะและแบบ

- - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สิ่งมีชีวิต โดยเร่ิม
จากเซลล์ 
เนื้อเยื่อ อวัยวะ 
ระบบอวัยวะ จน
เป็นสิ่งมชีีวิต 
5. อธิบาย
กระบวนการแพร่
และออสโมซิส
จากหลักฐานเชงิ
ประจักษ์  
และยกตัวอย่าง
การแพร่และ
ออสโมซิสใน
ชีวิตประจ าวนั 

ขับถ่ายในการก าจัด
ของเสียทางไต 
5. ตระหนักถึง
ความส าคัญของ
ระบบขับถ่ายใน
การก าจัดของเสีย
ทางไตโดยการบอก
แนวทางในการ
ปฏิบัติตนที่ช่วยให้
ระบบขับถ่ายท า
หน้าที่ได้อย่างปกติ 
 

จ าเพาะต่อสิ่งแปลกปลอม
ของร่างกาย 
6. สืบค้นข้อมูลอธิบาย
และยกตัวอย่างโรคหรือ
อาการที่เกิดจากความ
ผิดปกติของระบบ
ภูมิคุ้มกัน 
7. อธิบายภาวะภูมิคุ้มกัน
บกพร่องที่มีสาเหตุมาจาก
การติดเชื้อ HIV 
8. ทดสอบและบอกชนิดของ
สารอาหารที่พืชสังเคราะห์ได้ 

9. สืบค้นข้อมูลอภิปราย และ
ยกตัวอย่างเกี่ยวกับการใช้
ประโยชน์จากสารต่างๆที่
พืชบางชนิดสร้างขึ้น 
10.ออกแบบการทดลอง 
ทดลองและอธิบาย
เกี่ยวกับปัจจัยภายนอกท่ี
มีผลต่อการเจริญเติบโต
ของพืช 
11.สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ
สารควบคุมการ
เจริญเติบโตของพืชที่
มนุษย์ 

 

 

 

 

 

 

 



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

6. ระบุปัจจัยที่
จ าเป็นใน
กระบวนการ
สังเคราะห์
ผลผลิตที่เกิด
จาก
กระบวนการ
สังเคราะห์ด้วย
แสงโดยใช้ด้วย
แสงและ 
หลักฐานเชิง
ประจักษ์ 
7. อธิบาย
ความส าคัญของ
การสังเคราะห์
ด้วยแสงของพืช
ต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 
8. ตระหนักใน
คุณค่าของพืชที่
มีต่อสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อม 
โดยการร่วมกัน
ปลูกและดูแล
รักษาต้นไม้ใน
โรงเรียนชุมชน 
9. บรรยาย
ลักษณะและ
หน้าที่ของ 
ไซเล็ม 

6. บรรยาย
โครงสร้างและ
หน้าที่ของหัวใจ 
หลอดเลือดและ
เลือด 
7. อธิบายการ
ท างานของระบบ
หมุนเวียนเลือด
โดยใช้แบบจ าลอง 
8. ออกแบบการ
ทดลองและ
ทดลองในการ
เปรียบเทียบอัตรา
การเต้นของหัวใจ 
 
ขณะปกติและ
หลังท ากิจกรรม 
9. ตระหนักถึง
ความส าคัญของ
ระบบหมุนเวียน
เลือดโดยการบอก
แนวทางในการ
ดูแลรักษา 
10. ระบุอวัยวะ
และบรรยาย
หน้าที่ของอวัยวะ
ในระบบประสาท
ส่วนกลางในการ
ควบคุมการ
ท างานต่างๆของ
ร่างกาย 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. เขียน
แผนภาพที่
บรรยายทิศ 
ทางการล าเลียง
สารในไซเล็ม
โฟลเอ็ม 
 

11. ตระหนักถึง
ความส าคัญของ
ระบบประสาท
โดยการบอก
แนวทางในการ
ดูแลรักษา รวมถึง
การป้องกันการ
กระทบกระเทือน
และอันตรายต่อ
สมองและไขสัน
หลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

11. อธิบายการ
สืบพันธุ์แบบ
อาศัยเพศและ
การสืบพันธุ์
แบบไม่อาศัย
เพศ 
12. อธิบาย
ลักษณะ
โครงสร้างของ
ดอกที่มีส่วนท า
ให้เกิดการถ่าย
เรณู รวมทั้ง
บรรยายการ
ปฏิสนธิของพืช
ดอก การเกิดผล
และเมล็ด การ
กระจายเมล็ด 
และการงอก
ของเมล็ด 
13. ตระหนักถึง
ความส าคัญของ
สัตว์ที่ช่วยใน
การถ่ายเรณู
ของพืชดอก 
โดยการไม่
ท าลายชีวิตของ 
 

12. ระบุอวัยวะ
และบรรยาย
หน้าที่ของอวัยวะ
ในระบบสืบพันธุ์
ของเพศชายและ
เพศหญิงโดยใช้
แบบจ าลอง 
13. อธิบายผล
ของฮอร์โมนเพศ
ชายและเพศหญิง
ที่ควบคุมการ
เปลี่ยนแปลงของ
ร่างกายเมื่อเข้าสู่
วัยหนุ่มสาว 
14. ตระหนักถึง
การเปลี่ยนแปลง
ของร่างกายเม่ือ
เข้าสู่วัยหนุ่มสาว
โดยการดูแลรักษา
ร่างกายและจิตใจ
ของตนในช่วงที่มี
การเปลี่ยนแปลง 
15. อธิบายการ
ตกไข่ การมี
ประจ าเดือน การ
ปฏิสนธิ และกร
พัฒนาของ 

 สังเคราะห์ข้ึน 
และยกตัวอย่าง
การน ามา
ประยุกต์ใช้
ทางด้าน
การเกษตรของ
พืช 
12. สังเกตและ
อธิบายการ
ตอบสนองของ
พืชต่อสิ่งเร้าใน
รูปแบบต่างๆที่
มีผลต่อการ
ด ารงชีวิต 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ตัวชี้วัดชั้นปี 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
สัตว์ที่ช่วยถ่าย
เรณ ู
14. อธิบาย
ความส าคัญของ
ธาตุอาหารบาง
ชนิดที่มีผลต่อ
การเจริญเติบโต
และการ
ด ารงชีวิตของ
พืช 
15. เลือกใช้ปุ๋ย
ที่มีธาตุอาหาร
เหมาะสมกับพืช
ในสถานการณ์ท่ี
ก าหนด 
16. เลือกวิธี
ขยายพันธุ์ให้
เหมาะสมกับ
ความต้องการ
ของมนุษย์ 
17. อธิบาย
ความส าคัญของ
เทคโนโลยีการ
เพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืชใน
การใช้ประโยชน์
ด้านต่างๆ 

ไซโกตจนคลอด
เป็นทารก 
16. เลือกวิธีการ
คุมก าเนิดที่
เหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่
ก าหนด 
17. ตระหนักถึง
ผลกระทบของ
การตั้งครรภ์ก่อน
วัยอันควร โดย
การประพฤติตน
ให้เหมาะสม 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ตัวชี้วัดชั้นปี 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
18. ตระหนักถึง
ประโยชน์ของ
การขยายพันธุ์
พืชโดยการน า
ความรู้ไปใช้ใช้
ในชีวิต 
ประจ าวัน 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สำระท่ี 1 วิทยำศำสตร์ชีวภำพ 

มำตรฐำน ว 1.3 เข้าใจกระบวนการและความส าคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม 

การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของ    

สิ่งมีชีวิต รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ตัวชี้วัดชั้นปี 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
- - 1. อธิบาย

ความสัมพันธ์
ระหว่างยีน ดีเอ็น
เอ และโครโมโซม 
โดยใช้แบบจ าลอง 
2. อธิบายการ
ถ่ายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรม
จากการผสมโดย
พิจารณาลักษณะ
เดียวที่แอลลีน
เด่นข่มแอล 
ลีลด้อยอย่าง
สมบูรณ์ 
3. อธิบายการเกิด
จีโนไทป์และฟีโน
ไทป์ของลูก และ
ค านวณอัตราส่วน
การเกิดจีโนไทป์ 
ฟีโนไทป์รุ่นลูก 
4. อธิบายความ
แตกต่างของการ 
 

1. อธิบาย
ความสัมพันธ์
ระหว่างยีนการ
สังเคราะห์
โปรตีน และ
ลักษณะทาง
พันธุกรรม 
2. อธิบาย
หลักการ
ถ่ายทอด
ลักษณะที่ถูก
ควบคุมด้วยยีน
ที่อยู่บน
โครโมโซมเพศ
และมัลติเปิล
แอลลีล 
3. อธิบายผลที่
เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลง
ล าดับนิวคลีโอ
ไทด์ในดีเอ็นเอ
ต่อการแสดง
ลักษณะของ
สิ่งมีชีวิต 

-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 



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

  แบ่งเซลล์แบบไม
โทซิสและไมโอซิส 
5. บอกได้ว่าการ
เปลี่ยนแปลงของ
ยีนและโครโมโซม
อาจท าให้เกิดโรค
ทางพันธุกรรม
พร้อมทั้ง
ยกตัวอย่างโรค
ทางพันธุกรรม 
6. ตระหนักถึง
ประโยชน์ของ
ความรู้เรื่องโรค
ทางพันธุกรรม 
โดยรู้ว่าก่อน
แต่งงานควร
ปรึกษาแพทย์เพ่ือ
ตรวจและวินิจฉัย
ภาวะเสี่ยงของลูก
ที่อาจเกิดโรคทาง
พันธุกรรม 
7. อธิบายการใช้
ประโยชน์จาก
สิ่งมีชีวิตดัดแปร
ดัดแปรพันธุกรรม
และผลกระทบที่
อาจมีต่อมนุษย์
และสิ่งแวดล้อม  

4. สืบค้นข้อมูล
และยกตัวอย่าง
การน ามิวเทชัน
ไปใช้ประโยชน์ 
5. สืบค้นข้อมูล
และอภิปรายผล
ของเทคโนโลยี
ทางดีเอ็นเอที่มี
ต่อมนุษย์
สิ่งแวดล้อม 
6. สืบค้นข้อมูล
อธิบาย และ
ยกตวัอย่าง
ความ
หลากหลายของ
สิ่งมีชีวิตซึ่งเป็น
ผลมาจาก
วิวัฒนาการ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ตัวชี้วัดชั้นปี 

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

รวบรวมได้ 
8. ตระหนักถึง
ผลประโยชน์และ
ผลกระทบของ
สิ่งมีชีวิตดัดแปร
พันธุกรรมที่อาจมี
ต่อมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม โดย
การเผยแพร่
ความรู้ที่ได้จาก
การโต้แย้งทาง
วิทยาศาสตร์ซึ่งมี
ข้อมูลสนับสนุน 
9. เปรียบเทียบ
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพใน
ระดับชนิด
สิ่งมีชีวิตในระบบ
นิเวศต่างๆ 
10. อธิบาย
ความส าคัญของ
ความหากหลาย
ทางชีวภาพที่มีต่อ
การรักษาสมดุล
ของระบบนิเวศ
และต่อมนุษย์ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ตัวชี้วัดชั้นปี 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
  11. แสดงความ

ตระหนักในคุณ
คุณค่าและ
ความส าคัญของ
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ โดยมี
ส่วนร่วมในการ
ดูแลรักษาความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สำระท่ี 2 วิทยำศำสตร์กำยภำพ 
มำตรฐำน  2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร ประวัติ องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับ 

โครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะ
ของสสารการเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

ตัวชี้วัดชั้นปี 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
1. อธิบายสมบัติ
ทางกายภาพ
บางประการ
ของธาตุโลหะ 
อโลหะ และกึ่ง
โลหะ โดยใช้
หลักฐานเชิง
ประจักษ์ที่ได้
จากการสังเกต
และการทดสอบ 
และใช้
สารสนเทศที่ได้
จากแหล่งข้อมูล
ต่างๆรวมทั้งจัด
กลุ่มธาตุเป็น
โลหะ อโลหะ 
และก่ึงโลหะ 
2. วิเคราะห์ผล
จากการใช้ธาตุ
โ ลหะ อโลหะ 
กึ่ ง โ ลหะ และ
ธาตุกัมมันตรังสี   

1. อธิบายการ
แยกสารผสมโดย
การระเหยแห้ง 
การตกผลึก การ
กลั่นอย่างง่าย 
โครมาโทกราฟี
แบบกระดาษ 
การสกัดด้วยตัว
ท าละลาย โดยใช้
หลักฐานเชิง
ประจักษ์ 
2. แยกสารโดย
การระเหยแห้ง 
การตกผลึก การ
กลั่นอย่างง่าย 
โครมาโทกราฟี
แบบกระดาษการ
สกัดด้วยตัวท า
ละลาย 
3. น าวิธีการแยก
สารไปใช้
แก้ปัญหาใน 
 

1. ระบุสมบัติทาง
กายภาพและการ
ใช้ประโยชน์วัสดุ
ประเภทพอลิ
เมอร์ เซรามิกส์ 
และวัสดุผสมโดย
ใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์และ
สารสนเทศ 
2. ตระหนักถึง
คุณค่าของการใช้
วัสดุประเภทพอลิ
เมอร์ เซรามิกส์ 
และวัสดุผสม โดย
เสนอแนะแนว
ทางการใช้วัสดุ
อย่างประหยัด
และคุ้มค่า 
3. อธิบายการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี
รวมถึงการ
จัดเรียงตัวใหม่ 

- 1. ระบุว่าสาร
เป็นธาตุหรือ
สารประกอบ
และอยู่ในรูป
อะตอมโมเลกุล
หรือไอออนจาก
สูตรเคมี 
2. เปรียบเทียบ
ความเหมือน
และความ
แตกต่างของ
แบบจ าลอง
อะตอมของโบร์
กับแบบจ าลอง
อะตอมของ
กลุ่มหมอก 
3. ระบุจ านวน
โปรตรอน 
นิวตรอน และ
อิเล็กตรอน 
ของอะตอมและ
ไอออนที่เกิด 

- 



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

ที่มีต่อสิ่งมีชีวิต 
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  
เศรษฐกิจและ
สั ง ค ม  จ า ก
ข้อมูลที่รวบรวม
ได ้
3 . ตระหนักถึง
คุณค่าของการ
ใ ช้ ธ า ตุ โ ล ห ะ 
อโลหะ กึ่งโลหะ 
ธาตุกัมมันตรังสี 
โดยเสนอแนว
ทางการใช้ธาตุ
อย่างปลอดภัย 
คุ้มค่า 
4. เปรียบเทียบ
จุดเดือด จุด
หลอมเหลวของ
สารบริสุทธิ์และ
สารผสม โดย
การวัดอุณหภูมิ 
เขียนกราฟ 
แปลความหมาย 
 

วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี และ
วิศวกรรมศาสตร์ 
4. ออกแบบการ
ทดลองและ
ทดลองในการ
อธิบายผลของ
ชนิดตัวละลาย 
ชนิดตัวท าละลาย 
อุณหภูมิที่มีต่อ
สภาพการละลาย
ได้ของสาร 
รวมทั้งอธิบายผล
ของความดันที่มี
ต่อสภาพละลาย
ได้ของสารโดยใช้
สาระสนเทศ 
5. ระบุปริมาณตัว
ละลายใน
สารละลายใน
หน่วยความ
เข้มข้นเป็นร้อย
ละปริมาตรต่อ
ปริมาตร มวลต่อ
มวลและมวลต่อ
ปริมาตร 
 

เคมี โดยใช้
แบบจ าลองและ
สมการข้อความ 
4. อธิบายกฎทรง
มวล โดยใช้
หลักฐานเชิง
ประจักษ์ 
5. วิเคราะห์
ปฏิกิริยาดูดความ
ร้อน และ
ปฏิกิริยาคาย
ความร้อน จาก
การเปลี่ยนแปลง
พลังงานความ
ร้อนของปฏิกิริยา 
6. อธิบาย
ปฏิกิริยาการเกิด
สนิมของเหล็ก 
ปฏิกิริยาของกรด
กับโลหะ 
ปฏิกิริยาของกรด
กับเบส และ
ปฏิกิริยาของเบส 
กับโลหะ โดยใช้
หลักฐานเชิง
ประจักษ์ และ
อธิบายปฏิกิริยา
การเผาไหม้ การ 

 4. เขียน
สัญลักษณ์
นิวเคลียร์ของ
ธาตุและระบุกร
เป็นไอโซโทป 
5. ระบุหมู่และ
คาบของธาตุ 
และระบุว่าธาตุ
เป็นโลหะ 
อโลหะ และกึ่ง
โลหะ กลุ่มธาตุ
เรพรีเซนเททีฟ 
หรือกลุ่ม
ธาตุแทรนซิชัน
จากตารางธาตุ 
6. เปรียบเทียบ
สมบัติการน า
ไฟฟ้า การให้
และรับ
อิเล็กตรอน
ระหว่างธาตุใน
กลุ่มโลหะกับ
อโลหะ 
7. สืบค้นข้อมูล
และน าเสนอ
ตัวอย่าง
ประโยชน์และ
อันตรายที่เกิด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ตัวชี้วัดชั้นปี 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
ข้อมูลจากกราฟ
หรือสาระ
สนเทศ 
5 . อธิบายการ
เ ป รี ย บ เ ที ย บ
ความหนาแน่น
ของสารบริสุทธิ์
และสารผสม 
6. ใช้เครื่องมือ
เพ่ือวัดมวลและ
ปริมาตรของ
สารบริสุทธิ์และ
สารผสม 
7. อธิบาย
เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์
ระหว่างอะตอม 
ธาตุ และ
สารประกอบ 
โดยใช้
แบบจ าลองและ
สารสนเทศ 
8. อธิบาย
โครงสร้าง 

ชีวิตประจ าวัน
โดยบูรณาการ 
6. ตระหนักถึง
ความส าคัญการ
น าความรู้เรื่อง
ความเข้มข้นของ
สารไปใช้ โดย
ยกตัวอย่างการใช้
สารละลายใน
ชีวิตประจ าวัน
อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย 
 

ของอะตอม เมื่อ
การเกิดปฏิกิริยา
เกิดฝนกรด การ
สังเคราะห์ด้วย
แสง โดยใช้สาระ
สนเทศ รวมทั้ง
เขียนสมการ
ข้อความแสดง
ปฏิกิริยาดังกล่าว 
7. ระบุประโยชน์
และโทษของ
ปฏิกิริยาเคมีที่มี
ต่อสิ่งชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม และ
ยกตัวอย่างวิธีการ
ป้องกันและ
แก้ปัญหาที่เกิด
จากปฏิกิริยาเคมี
ที่พบในชีวิต 
ประจ าวันจากการ
สืบค้นข้อมูล 
8. ออกแบบวิธี
แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน
โดยใช้ความรู้
เกี่ยวกับปฏิกิริยา
เคมี โดย  

- จากอะตอม
เดียวจากธาตุ
เรพรีเซนเททีฟ
และธาตุแทรนซิ
ชัน 
8. ระบุว่าพันธะ 
โคเวเลนต์เป็น
พันธะเดี่ยวหรือ
พันธะคู่ หรือ
พันธะสาม และ
ระบุจ านวนคู่
อิเล็กตรอน
ระหว่างอะตอม
คู่ร่วมพันธะ 
จากสูตร
โครงสร้าง 
9. ระบุสภาพ
ขั้วของสารที่มี
โมเลกุล
ประกอบด้วย 2
อะตอม 
10. ระบุสารที่
เกิดพันธะ
ไฮโดรเจนได้
จากสูตร
โครงสร้าง 

- 



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

อะตอมที่
ประกอบด้วย
โปรตรอน 
นิวตรอน และ
อิเล็กตรอนโดย
ใช้แบบจ าลอง 
9. อธิบายและ
เปรียบเทียบ
การจัดเรียง
อนุภาคแรงยึด
เหนี่ยวระหว่าง
อนุภาคและการ
เคลื่อนที่ของ
อนุภาคของ
สสารชนิด
เดียวกันสถานะ
ของแข็ง 
ของเหลว และ
แก๊ส โดยใช้
แบบจ าลอง 
10. อธิบาย
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
พลังงานความ
ร้อนกับการ
เปลี่ยนสถานะ
ของสสาร โดย
ใช้หลักฐานเชิง 

 บูรณาการ
เทคโนโลยี และ
วิศวกรรมศาสตร์ 

 ระหว่างจุด
เดือดของสาร
โคเวเลนต์กับ
แรงดึงดูด
ระหว่างโมเลกุล
ตามสภาพขั้ว
หรือการเกิด
พันธะไฮโดรเจน 
12. สูตรเคมี
ของไอออนและ
สารประกอบไอ
ออนิก 
13. ระบุว่าสาร
เกิดการละลาย
แบบแตกตัว
หรือไม่แตกตัว
พร้อมให้เหตุผล
และระบุว่า
สารละลายที่ได้
เป็นสารละลาย 
อิเล็กโทรไลต์ 
หรือนอนอิเล็ก
โทรไลต์ 
14. ระบุ
สารประกอบ
อินทรีย์ประเภท
ไฮโดรคาร์บอน
ว่าอ่ิมตัวหรือไม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ตัวชี้วัดชั้นปี 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
ประจักษ์และ
แบบจ าลอง 

   14. อธิบาย
ความสัมพันธ์
อ่ิมตัวจากสูตร
โครงสร้าง 
15. สืบค้น
ข้อมูลและ
เปรียบเทียบ
สมบัติทาง
กายภาพ
ระหว่างพอลิ
เมอร์และมอนอ
เมอร์ของพอลิ
เมอร์ชนิดนั้น 
16. ระบุสมบัติ
ความเป็นกรด-
เบส จาก
โครงสร้างของ
สารประกอบ
อินทรีย์ 
17. อธิบาย
สมบัติการ
ละลายในตัวท า
ละลายชนิด
ต่างๆของสาร 
18. วิเคราะห์
และอธิบาย
ความสัมพันธ์ 

 



ตัวชี้วัดชั้นปี 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
    ระหว่าง

โครงสร้างกับ
สมบัติเทอร์มอ
พลาสติกและ
เทอร์มอเซต
ของพอลิเมอร์ 
และการน าพอลิ
เมอร์ไปใช้
ประโยชน์ 
19. สืบค้น
ข้อมูลและ
น าเสนอ
ผลกระทบของ
การใช้
ผลิตภัณฑ์ พอลิ
เมอร์ที่มีต่อ
สิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 
พร้อมแนวทาง
ป้องกันหรือ
แก้ไข 
20. ระบุสูตร
เคมีของสารตั้ง
ต้นผลิตภัณฑ์ 
และแปร
ความหมายของ
สัญลักษณ์ใน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ตัวชี้วัดชั้นปี 

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

ปฏิกิริยาเคมี 
21. ทดลองและ
อธิบายผลของ
ความเข้มข้น
พ้ืนที่ผิว
อุณหภูมิและ
ตัวเร่งปฏิกิริยา 
ที่มีผลต่ออัตรา
การเกิด 
ปฏิกิริยาเคมี  
22. สืบค้น
ข้อมูลและ
อธิบายปัจจัยที่
มีผลต่ออัตรา
การเกิด 
ปฏิกิริยาเคมีที่
ใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน
หรือใน
อุตสาหกรรม 
23. อธิบาย
ความหมายของ
ปฏิกิริยา 
รีดอกซ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

    24. อธิบาย
สมบัติของสาร
กัมมันตรังสี 
และค านวณครึ่ง
ชีวิตและ 
ปริมาณของสร
กัมมันตรังสี 
25. สืบค้น
ข้อมูลและ
น าเสนอ
ตัวอย่าง
ประโยชน์ของ
สารกัมมันตรังสี
และการป้องกัน
อันตรายที่เกิด
จาก
กัมมันตภาพรังสี 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
สำระท่ี 2 วิทยำศำสตร์กำยภำพ 
มำตรฐำน ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจ าวัน ผลของแรงที่กระท าต่อวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่
แบบ 

ต่างๆของวัตถุ รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ตัวชี้วัดชั้นปี 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

1. สร้าง
แบบจ าลองที่
อธิบาย
ความสัมพันธ์
ระหว่างความ
ดันอากาศกับ
ความสูงจากพ้ืน
โลก 

1. พยากรณ์การ
เคลื่อนที่ของวัตถุ
ที่เป็นผลของแรง
ลัพธ์ที่เกิดจากแรง
หลายแรงที่
กระท าต่อวัตถุใน
แนวเดียวกันจาก
หลักฐานเชิง
ประจักษ์ 
2. เขียนแผนภาพ
แสดงแรงและ
แรงลัพท์ท่ีเกิด
จากแรงหลายแรง
ที่กระท ากับวัตถุ
ในแนวเดียวกัน 
3. ออกแบบการ
ทดลองและ
ทดลองด้วยวิธีที่
เหมาะสมในการ
อธิบายปัจจัยที่มี
ผลต่อความดันขอ
ของเหลว 
4. วิเคราะห์แรง
พยุงและการจม 
การลอยของวัตถุ 

- - 1. วิเคราะห์
และแปล
ความหมาย
ข้อมูลความเร็ว 
กบเวลาของ
การเคลื่อนที่
ของวัตถุ เพ่ือ
อธิบายความเร่ง 
ของวัตถุ 
2. สังเกตและ
อธิบายการหา
แรงลัพธ์ที่เกิด
จาก  แรงหลาย
แรงทอยใน
ระนาบเดียวกน
ทกระท าตอ 
วัตถุโดยการ
เขียนแผนภาพ
การรวมแบบ
เวกเตอร์ 
3. สังเกต 
วิเคราะห์ และ
อธิบาย
ความสัมพันธ์ 
ระหว่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 



ตัวชี้วัดชั้นปี 

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

หลักฐานเชิง
ประจักษ์ 
5. เขียนแผนภาพ
แสดงแรงที่
กระท าต่อวัตถุใน
ของเหลว 
6. อธิบายแรง
เสียดทานสถิตย์
และแรงเสียดทาน
จลน์จากหลักฐาน
เชิงประจักษ์ 
7. ออกแบบการ
ทดลองด้วยวิธีที่
เหมาะสมในการ
อธิบายปัจจัยที่มี
ผลต่อขนาดแรง
เสียดทาน 
8. เขียนแผนภาพ
แรงเสียดทานและ
แรงอ่ืนๆที่กระท า
ต่อวัตถุ 
9. ตระหนักถึง
ประโยชน์ของ
ความรู้เรื่องแรง
เสียดทานโดย
วิเคราะห์ 
 

  ความเร่งของ
วัตถุกับแรงลัพธ์   
ที่กระท าต่อ
วัตถุและมวล
ของวัตถุ 
4. สังเกตและ
อธิบายแรง
กิริยาและแรง
ปฏิกิริยา 
ระหว่างวัตถุคู่
หนึ่ง ๆ 
5. สังเกตและ
อธิบายผลของ
ความเร่งที่มีต่อ
การ เคลื่อนที่
แบบต่าง ๆ 
ของวัตถุ ได้แก่ 
การเคลื่อนที่ 
แนวตรง  
การเคลื่อนที่
แบบโพรเจก
ไทล์ การ
เคลื่อนที่ 
แบบวงกลม 
และการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ตัวชี้วัดชั้นปี 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
 สถานการณ์

ปัญหาและ
เสนอแนะวิธีลก
หรือเพ่ิมแรงเสียด
ทานที่ประโยชน์
ต่อการท า
กิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวัน 
10. ออกแบบการ
ทดลองและ
ทดลองด้วยวิธีที่
เหมาะสมในการ
อธิบายโมเมนต์
ของแรงเมื่อ 

เมื่อวัตถุอยู่ใน
สภาพสมดุลต่อ 
การหมุน และ
ค านวณโดยใช้
สมการ 
M = Fl 
11. เปรียบเทียบ
แหล่งของ
สนามแม่เหล็ก   
สนามไฟฟ้า และ
สนามโน้มถ่วง 
และทิศทางของ
แรงที่กระท าต่อ 

  เคลื่อนที่แบบ
สั่น 
6. สืบค้นข้อมูล
และอธิบายแรง
โน้มถ่วง ที่เก่ียว 
กับการเคลื่อนที่
ของวัตถุต่าง ๆ 
รอบโลก  
7. สังเกตและ
อธิบายการเกิด
สนามแม่เหล็ก 
เนื่องจาก
กระแสไฟฟ้า  
8. สังเกตและ
อธิบายแรง
แม่เหล็กที่
กระท าต่อ 
อนุภาคท่ีมี
ประจุไฟฟ้าที่
เคลื่อนที่ใน
สนามแม่เหล็ก  
และแรง
แม่เหล็กที่
กระท าต่อลวด
ตัวน าที่มี 
กระแสไฟฟ้า
ผ่านใน
สนามแม่เหล็ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ตัวชี้วัดชั้นปี 

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

สนาม 
จากข้อมูลที่
รวบรวมได้ 
12. เขียน
แผนภาพแสดง
แรงแม่เหล็ก แรง
ไฟฟ้า 
และแรงโน้มถ่วง
ที่กระท าต่อวัตถุ  
13. วิเคราะห์
ความสมพันธ์
ระหว่างขนาด
ของแรง แม่เหล็ก 
แรงไฟฟ้า และ
แรงโน้มถ่วงที่
กระท า ต่อวัตถุที่ 
อยู่ในสนามนั้น ๆ 
กับระยะห่างจาก 
แหล่งของสนาม
ถึงวัตถุจากข้อมูล
ที่รวบรวมได้ 
14. อธิบายและ
ค านวณอัตราเร็ว
และความเร็วของ 
การเคลื่อนที่ของ
วัตถ ุโดยใช ้
สมการ  

 𝑣 =𝑡
𝑠 และ 

𝑣 =𝑡
𝑠 

  รวมทั้ง 
อธิบายหลักการ
ท างานของ
มอเตอร์ 
9. สังเกตและ
อธิบายการเกิด
อีเอ็มเอฟ 
รวมทั้งยกตัว 
อย่างการน า
ความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
10. สืบค้น
ข้อมูลและ
อธิบายแรงเข้ม
และแรงอ่อน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

ตัวชี้วัดชั้นปี 

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

ประจักษ์ 
15. เขียน
แผนภาพแสดง
การกระจัดและ
ความเร็ว  
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สำระท่ี 2 วิทยำศำสตร์กำยภำพ 

มำตรฐำน ว 2.3 เข้าใจความหมายของพลังงาน  การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ 

ระหว่าง 

สสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจ าวัน ธรรมชาติ ของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ

เสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

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

1. วิเคราะห์ 
แปลความหมาย
ข้อมูล และ
ค านวณปริมาณ 
ความร้อนท่ีท า
ให้สสารเปลี่ยน
อุณหภูมิ และ
เปลี่ยนสถานะ   
 โดยใช้สมการ 
Q =mc∆t  
และ Q   = mL 
2. ใช้เทอร์มอ
มิเตอร์ในการวัด
อุณหภูมิของ
สสาร 
3. สร้าง
แบบจ าลองที่
อธิบายการ
ขยายตัวหรือ  
หดตัวของสสาร
เนื่องจากได้รับ
หรือสูญเสีย   
ความร้อน 

1. วิเคราะห์
สถานการณ์และ
ค านวณเกี่ยวกับ
งานและก าลังที่
เกิดจากแรงที่
กระท าต่อวัตถุ  
 โดยใช้สมการ  
W = Fs และ  

P = 𝑤
𝑡
 

 จากข้อมูลที่
รวบรวมได้  
2. วิเคราะห์
หลักการท างาน
ของเครื่องกล
อย่างง่ายจาก
ข้อมูลที่รวบรวม
ได้ 
3. ตระหนักถึง
ประโยชน์ของ
ความรู้ของ
เครื่องกลอย่าง
ง่าย โดยบอก
ประโยชน์ และ 
 

1. วิเคราะห์
ความสัมพันธ์
ระหว่างความต่าง
ศักย์กระแสไฟฟ้า 
และความ
ต้านทานและ
ค านวณ ปริมาณที่
เกี่ยวของโดยใช้
สมการ V = IR  
จากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ 
2. เขียนกราฟ
ความสมพันธ์
ระหว่างกระแส 
ไฟฟ้าและความ
ต่างศักย์ไฟฟ้า 
3. ใช้โวลต์มิเตอร์ 
แอมมิเตอร์ในการ
วัดปริมาณทาง 
ไฟฟ้า 
4. วิเคราะห์ความ
ต่างศักย์ไฟฟ้า
และกระแสไฟฟ้า 
 

- 1. สืบค้นข้อมูล
และอธิบาย
พลังงาน
นิวเคลียร์ฟิชชัน
และฟิวชัน และ
ความสัมพันธ์
ระหว่างมวล  
กับพลังงานที่
ปลดปล่อย
ออกมาจากฟิช
ชันและฟิวชัน 
2. สืบค้นข้อมูล 
และอธิบายการ
เปลี่ยนพลังงาน 
ทดแทนเป็น
พลังงานไฟฟ้า 
รวมทั้งสืบค้น
และ อภิปราย
เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีที่
น ามาแก้ปัญหา 
หรือตอบสนอง
ความต้องการ 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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

4. ตระหนักถึง
ประโยชน์ของ
ความรู้ของการ
หดและขยายตัว 
ของสสาร
เนื่องจากความ
ร้อนโดย
วิเคราะห์
สถานการณ์
ปัญหาและเสนอ 
แนะวิธีการน า
ความรู้มา
แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน 
5. วิเคราะห์
สถานการณ์การ
ถ่ายโอนความ
ร้อนและ
ค านวณปริมาณ
ความร้อนท่ีถ่าย
โอนระหว่าง
สสารจนเกิด 
สมดุลความร้อน
โดยใช้ สมการ 

𝑄สูญเสีย = 𝑄ได้รับ 

6. สร้างแบบ 
จ าลองที่อธิบาย 
 

การประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
4. ออกแบบและ
ทดลองด้วยวิธีที่
เหมาะสมในการ 
อธิบายปัจจัยที่มี
ผลต่อพลังงาน
จลน์และพลังงาน 
ศักย์โน้มถ่วง 
5. แปล
ความหมาย 
ข้อมูลและอธิบาย
การเปลี่ยน
พลังงานระหว่าง
พลังงานศักย์โน้ม
ถ่วงและ พลังงาน
จลน์ของวัตถุโดย
พลังงานกลของ
วัตถุมีค่าคงตัว 
จากข้อมูลที่รวบ 
รวมได้ 
6. วิเคราะห์
สถานการณ์และ
อธิบายการ
เปลี่ยนและการ
ถ่ายโอนพลังงาน
โดยใช้กฎการ 

ในวงจรไฟฟ้าเมื่อ
ต่อตัวต้านทาน
หลายตัว แบบ
อนุกรมและแบบ
ขนานจาก
หลักฐาน   
เชิงประจักษ์ 
5. เขียนแผนภาพ
วงจรไฟฟ้าแสดง
การต่อตัวตาน
ทานแบบอนุกรม
และขนาน 
6. บรรยายการ
ท างานของ
ชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ 
อย่างง่ายในวงจร
จากข้อมูลที่
รวบรวมได้ 
7. เขียนแผนภาพ
และต่อชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์
อย่างง่ายใน
วงจรไฟฟ้า 
8. อธิบายและ
ค านวณพลังงาน  
 

 ทางด้าน
พลังงาน  
โดยเน้นด้าน
ประสิทธิภาพ
และความคุ้มค่า   
ด้านค่าใช้จ่าย 
3. สังเกต  
และอธิบายการ
สะท้อน  
การหักเห การ
เลี้ยวเบน และ
การรวมคลื่น 
4. สังเกต และ
อธิบายความถี่
ธรรมชาติ การ
สั่นพ้อง และ 
ผลที่เกิดขึ้นจาก
การสั่นพ้อง 
 5. สังเกต และ
อธิบายการ
สะท้อน  
การหักเห  
การเลี้ยวเบน 
และการรวม
คลื่นของคลื่น
เสียง 
6. สืบค้นข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ตัวชี้วัดชั้นปี 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
การถ่ายโอน
ความร้อน 
โดยการน า
ความร้อน การ
พาความร้อน  
การแผ่รังสี
ความร้อน 
7. ออกแบบ 
เลือกใช้ และ
สร้างอุปกรณ์ 
เพ่ือแก้ ปัญหา
ในชีวิต 
ประจ าวันโดยใช้
ความร้อน
เกี่ยวกับ 
การถ่ายโอน
ความร้อน 
 

อนุรักษ์พลังงาน 
 

ไฟฟ้าโดยใช้
สมการ W = Pt 
รวมทั้งค านวณค่า
ไฟฟ้าของ
เครื่องใช้ไฟฟ้า 
ในบ้าน 
9. ตระหนักใน
คุณค่าของการ
เลือกใช้
เครื่องใช้ไฟฟ้า 
โดยน าเสนอ
วิธีการใช้
เครื่องใช้ไฟฟ้า   
อย่างประหยัด
และปลอดภัย 
10. สร้างแบบ 
จ าลองที่อธิบาย
การเกิดคลื่น   
และบรรยาย
ส่วนประกอบของ
คลื่น 
11. อธิบายคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า
และสเปกตรัม 
คลื่นแม่เหล็ก 
ไฟฟ้าจากข้อมูลที่
รวบรวมได้ 
 

 และอธิบาย
ความสัมพันธ์
ระหว่าง ความ
เข้มเสียงกับ
ระดับสียงและ
ผลของความถี่ 
กับระดับเสียงที่
มีต่อการได้ยิน
เสียง 
8. สืบค้นข้อมูล 
และยกตัวอย่าง
การน าความรู้   
เกี่ยวกับเสียงไป
ใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน 
9. สังเกต และ
อธิบายการ
มองเห็นสีของ
วัตถุและความ
ผิดปกติในการ
มองเห็นสี 
10. สังเกต และ
อธิบายการ
ท างานของแผ่น
กรอง แสงสี 
การผสมแสงสี 
การผสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ตัวชี้วัดชั้นปี 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
  12. ตระหนักถึง

ประโยชน์และ
อันตรายจาก 
คลื่นแม่เหล็ก 
ไฟฟ้าโดยน าเสนอ
การใช้ ประโยชน์
ในด้านต่าง ๆ 
และอันตรายจาก 
คลื่นแม่เหล็ก 
ไฟฟ้าในชีวิต 
ประจ าวัน 
13. ออกแบบการ
ทดลองและ
ด าเนินการทดลอง 
ด้วยวิธีที่เหมาะสม
ในการอธิบาย  
กฎการสะท้อน
ของแสง 
14. เขียน
แผนภาพการ
เคลื่อนที่ของแสง 
แสดง 
การเกิดภาพจาก
กระจกเงา 
15. อธิบายการ
หักเหของแสงเมื่อ
ผ่านตัวกลาง 

 สารสี และการ
น าไป 
ใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน 
11. สืบค้น
ข้อมูลและ
อธิบายคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า 
ส่วนประกอบ
คลื่นแม่เหล็ก 
ไฟฟ้า และหลัก 
การท างานของ
อุปกรณ์บาง
ชนิดที่อาศัย  
คลื่นแม่เหล็ก 
ไฟฟ้า 
12. สืบค้น
ข้อมูลและ
อธิบายการ
สื่อสาร โดย
อาศัยคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า
ในการส่งผ่าน
สารสนเทศ 
และ
เปรียบเทียบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ตัวชี้วัดชั้นปี 

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

กัน และอธิบาย
การกระจายแสง 
ของแสงขาวเมื่อ
ผ่านปริซึมจาก
หลักฐานเชิง 
ประจักษ์ 
16. เขียนแผน 
ภาพการเคลื่อนที่
ของแสง แสดง
การเกิดภาพจาก
เลนส์บาง  
17. อธิบาย
ปรากฏการณ์ที่
เกี่ยวกับแสง และ
การ ท างานของ
ทัศนอุปกรณ์จาก
ข้อมูลที่รวบรวม 
ได้ 
18.เขียนแผนภาพ
การเคลื่อนที่ของ
แสง แสดงการ
เกิดภาพ 
ของทัศนอุปกรณ์
และเลนส์ตา 
19. อธิบายผล
ของความสว่าง 
 

 การสื่อสารด้วย
สัญญาณ   
แอนะล็อกกับ
สัญญาณดิจิทัล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ตัวชี้วัดชั้นปี 

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

ข้อมูลที่ได้จาก
การสืบค้น 
20. วัดความสว่าง
ของแสงโดยใช้
อุปกรณ์วัดความ
สว่างของแสง 
21. ตระหนักใน
คุณค่าของความรู้
เรื่อง ความสว่าง 
ของแสงที่มีต่อ
ดวงตา โดย
วิเคราะห์
สถานการณ์
ปัญหาและเสนอ 
แนะการจัดความ
สว่าง ให้
เหมาะสมในการ
ท ากิจกรรมต่าง ๆ 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สำระท่ี 3 วิทยำศำสตร์โลก และอวกำศ 
มำตรฐำน ว 3.1   เข ้าใจองค ์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด  และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล ็กซี 
ดาว 

ฤกษ์ และระบบส ุร ิยะ  รวมทัง้ปฏ ิส ัมพ ันธ ์ภายในระบบส ุร ิยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต และการ
ประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีอวกาศ 

ตัวชี้วัดชั้นปี 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

- - 1. อธิบายการ
โคจรของดาว
เคราะห์รอบดวง
อาทิตย์ด้วยแรง
โน้มถ่วงจาก
สมการ 
F = (G𝑚1𝑚2

)/𝑟2 

2. สร้างแบบจ า 
ลองท่ีอธิบายการ
เกิดฤดู และ   
การเคลื่อนที่
ปรากฏของดวง
อาทิตย์ 
3. สร้าง
แบบจ าลองที่
อธิบายการเกิด
ข้างขึ้น ข้างแรม 
การเปลี่ยนแปลง
เวลาการขนและ
ตกของดวงจันทร์ 
และการเกิดน้ า
ขึ้นน้ าลง 
4. อธิบายการใช้
ประโยชน์ของ
เทคโนโลยีอวกาศ  

- - 1. อธิบายการ
ก าเนิดและการ
เปลี่ยน 
แปลงพลังงาน  
สสาร ขนาด 
อุณหภูมิของเอก
ภพหลังเกิด  
บิกแบงใน
ช่วงเวลาต่าง ๆ 
ตามวิวัฒนาการ   
ของเอกภพ 
2. อธิบาย
หลักฐานที่
สนับสนุนทฤษฎี
บิกแบง จาก
ความสัมพันธ์
ระหว่างความ 
เร็วกับระยะ 
ทางของ
กาแล็กซี รวมทั้ง
ข้อมูลการค้นพบ
ไมโครเวฟ 
พ้ืนหลังจาก
อวกาศ 



ตัวชี้วัดชั้นปี 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

  และยกตัวอย่าง
ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า
ของโครงการ 
ส ารวจอวกาศจาก 
ข้อมูลที่รวบรวม
ได้ 
 
 
 

  3. อธิบาย
โครงสร้างและ
องค์ประกอบ
ของกาแลกซี่ 
ทางช้างเผือก 
และระบุ
ต าแหน่ง 
ของระบบสุริยะ 
พร้อมอธิบาย
เชื่อมโยงกับการ
สังเกตเห็นทาง 
ช้างเผือกของคน
บนโลก 
4. อธิบาย
กระบวนการเกิด
ดาวฤกษ์ โดย
แสดงการเปลี่ยน 
แปลงความดัน 
อุณหภูมิ ขนาด    
จากดาวฤกษ์
ก่อนเกิดจนเป็น
ดาวฤกษ์ 
5. ระบุปัจจัยที่
ส่งผลต่อความ
ส่องสว่างของ 
ดาวฤกษ์และ 
อธิบายความ 
สัมพันธ์ 
 
 
 



 
ตัวชี้วัดชั้นปี 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

     ระหว่างความ
ส่องสว่าง 
กับโชติมาตร
ของดาวฤกษ์ 
6. อธิบายความ
สมพันธ์ระหว่าง
สีอุณหภูมิผิว  
และสเปกตรัม
ของดาวฤกษ์ 
7. อธิบายล าดับ
วิวัฒนาการที่
สัมพันธ์กับมวล
ตั้งต้น และ
วิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลง
สมบัติบาง
ประการของ 
ดาวฤกษ์ 
8. อธิบาย
กระบวนการเกิด
ระบบสุริยะ 
และการแบ่ง 
เขตบริวารของ 
ดวงอาทิตย์ และ
ลักษณะของ  
 
 
 
 
 



 

ตัวชี้วัดชั้นปี 

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

เอ้ือต่อการด ารง 
ชีวิต 
9. อธิบาย
โครงสร้างของ
ดวงอาทิตย์ การ
เกิดลมสุริยะ 
พายุสุริยะ และ
สืบค้นข้อมูล 
วิเคราะห์
น าเสนอ
ปรากฏการณ์
หรือเหตุการณ์ท่ี
เกี่ยวข้องกับผล 
ของลมสุริยะ 
และพายสุริยะที่
มีต่อโลก รวมทั้ง
ประเทศไทย 
10. สืบค้นข้อมูล 
อธิบายการ
ส ารวจอวกาศ 
โดยใช้ 
กล้อง
โทรทรรศน์
ในช่วงความยาว
คลื่นต่าง ๆ 
ดาวเทียม ยาน
อวกาศ สถานี 
 
 



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

     อวกาศ และ
น าเสนอแนวคิด 
การน าความรู้
ทางด้าน
เทคโนโลยี 
อวกาศมา
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน   
หรือในอนาคต 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
สำระท่ี 3 วิทยำศำสตร์โลกและอวกำศ 
มำตรฐำน ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลกและ 

บนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผล  
ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัดชั้นปี 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

1. สร้างแบบ 
จ าลองที่อธิบาย
การแบ่งชั้น
บรรยากาศ  
และเปรียบ 
เทียบประโยชน์
ของบรรยากาศ 
แต่ละชั้น 
2. อธิบายปัจจัย
ที่มีผลต่อกา
เปลี่ยนแปลง  
องค์ประกอบ
ของลมฟ้า
อากาศ จาก
ข้อมูล  
ที่รวบรวมได้ 
3. เปรียบเทียบ
กระบวนการ
เกิดพายุ ฝนฟ้า
คะนองและพายุ
หมุนเขตร้อน 
และผลที่มีต่อ  

1. เปรียบเทียบ
กระบวนการเกิด 
สมบัติ และการใช้ 
ประโยชน์ รวมทั้ง
อธิบายผลกระทบ
จากการใช้เชื้อ 
เพลิงซากดึกด า
บรรพ์ จากข้อมูล
ที่รวบรวมได้ 
2. แสดงความ
ตระหนักถึงผล
จากการใช้
เชื้อเพลิง ซากดึก
ด าบรรพ์ โดย
น าเสนอแนว
ทางการใช้เชื้อ 
เพลิงซากดึกด า
บรรพ์ 
3. เปรียบเทียบ
ข้อดีและข้อจ ากัด
ของพลังงาน 
ทดแทนแต่ละ  

- - - 1. อธิบายการ
แบ่งชั้นและ
สมบัติของ
โครงสร้างโลก  
พร้อมยก 
ตัวอย่างข้อมูลที่
สนับสนุน  
2. อธิบาย
หลักฐานทาง
ธรณีวิทยาที่
สนับสนุนการ 
เคลื่อนที่ของ
แผ่นธรณี 
3. ระบุสาเหตุ 
และอธิบาย
รูปแบบแนว
รอยต่อของแผ่น 
ธรณีที่สัมพันธ์
กับการเคลื่อนที่
ของ แผ่นธรณี 
พร้อมยก 
ตัวอย่าง
หลักฐานทาง 
ธรณีวิทยาที่พบ 
 



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

สิ่งมีชีวิต และ
สิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งน าเสนอ
แนวทางการ 
ปฏิบัติตนให้
เหมาะสมและ
ปลอดภัย 
4. อธิบายการ
พยากรณ์อากาศ 
และพยากรณ์ 
อากาศอย่างง่าย
จากข้อมูลที่
รวบรวมได้ 
5. ตระหนักถึง
คุณค่าของการ
พยากรณ์อากาศ    
โดยน าเสนอ
แนวทางการ
ปฏิบัติตนและ
การใช้ประโยชน์ 
จากค าพยากรณ์
อากาศ 
6. อธิบายสถาน
การณและ
ผลกระทบการ
เปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศโลก 
 

ประเภทจากการ
รวบรวมข้อมูล  
4. สร้าง
แบบจ าลองที่
อธิบายโครงสร้าง
ภายในโลก 
ตามองค์ประกอบ
ทางเคมีจาก
ข้อมูลที่รวบ 
รวมได้  
5. อธิบาย
กระบวนการผุพัง
อยู่กับที่ การ
กร่อนและการ
สะสมตัวของ
ตะกอนจาก
แบบจ าลอง  
รวมทั้งยกตัวอย่าง
ผลของกระบวน 
การดังกล่าว   
ที่ท าให้ผิวโลกเกิด
การเปลี่ยนแปลง 
6. อธิบาย
ลักษณะของชั้น
หน้าตัดดินและ
กระบวนการเกิด
ดินจากแบบ 
 

   4. อธิบาย
สาเหตุ 
กระบวนการเกิด
ภูเขาไฟระเบิด 
รวมทั้งสืบค้น
ข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยง
ภัย ออกแบบ
และน าเสนอ
แนวทางการเฝ้า
ระวังและการ
ปฏิบัติตนให้ 
ปลอดภัย 
5. อธิบาย
สาเหตุ 
กระบวนการเกิด 
ขนาดและ 
ความรุนแรง 
และผลจาก
แผ่นดินไหว 
รวมทั้งสืบค้น 
ข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยง
ภัย ออกแบบ
และน าเสนอ
แนวทางการเฝ้า
ระวังและการ
ปฏิบัติตน 
ให้ปลอดภัย 
 
 
 



 

ตัวชี้วัดชั้นปี 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
จากข้อมูลที่
รวบรวมได้ 
7. ตระหนักถึง
ผลกระทบของ
การเปลี่ยน 
แปลงภูมิอากาศ 
โลกโดยน าเสนอ
แนวทางการ
ปฏิบัติตน 
ภายใต้การ
เปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศโลก 
 

จ าลอง รวมทั้ง
ระบุปัจจัย  ที่ท า
ให้ดินมีลักษณะ
และสมบัติ
แตกต่างกัน 
7. ตรวจวัดสมบัติ
บางประการของ
ดิน โดยใช้
เครื่องมือ 
ที่เหมาะสมและ
น าเสนอแนว
ทางการใช้ 
ประโยชน์ดินจาก
ข้อมูลสมบัติของ
ดิน 
8. อธิบายปัจจัย
และกระบวนการ
เกิดแหล่งน้ าผิว
ดินและแหล่งน้ า
ใต้ดินจากแบบ 
จ าลอง 
9. สร้าง
แบบจ าลองที่
อธิบายการใช้น้ า 
และน าเสนอแนว
ทางการใช้น้ า
อย่างยั่งยืนใน 

   6. อธิบาย
สาเหตุ
กระบวนการ 
เกิดและผลจาก
สนามรวมทั้ง
สืบค้นข้อมูล
พ้ืนที่เสี่ยงภัย 
ออกแบบ  และ
น าเสนอแนว
ทางการเฝ้าระวัง
และการ 
ปฏิบัติตนให้
ปลอดภัย 
7. อธิบายปัจจัย
ส าคัญที่มีผลต่อ
การได้รับ
พลังงาน จาก
ดวงอาทิตย์
แตกต่างกันใน
แต่ละบริเวณ
ของโลก 
8. อธิบายการ
หมุนเวียนของ
อากาศ ที่เป็น   
ผลมาจากความ
แตกต่างของ
ความกดอากาศ 
 
 
 



 

ตัวชี้วัดชั้นปี 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
 ท้องถิ่นของ

ตนเอง 
10. สร้างแบบ 
จ าลองที่อธิบาย
กระบวนการเกิด 
และผลกระทบ
ของน้ าท่วม การ
กัดเซาะชายฝั่ง  
ดินถล่ม หลุมยุบ 
แผ่นดินทรุด 
 
 

   9. อธิบายทิศ
ทางการ
เคลื่อนที่ของ
อากาศ ที่เป็น   
ผลมาจากการ
หมุนรอบตัวเอง
ของโลก 
10. อธิบายการ
หมุนเวียนของ
อากาศตามเขต 
ละติจูด และผล
ที่มีต่อภูมิอากาศ 
11. อธิบาย
ปัจจัยที่ท าให้
เกิดการ
หมุนเวียนของ
น้ า ผิวหน้าใน
มหาสมุทร และ
รูปแบบการ
หมุนเวียน 
ของน้ าผิวหน้า
ในมหาสมุทร 
12. อธิบาย
ปัจจัยที่ท าให้
เกิดการ
หมุนเวียนของ
น้ า ผิวหน้าใน 
 
 
 



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

     มหาสมุทร และ
รูปแบบการ
หมุนเวียน 
ของน้ าผิวหน้า
ในมหาสมุทร 
12. อธิบายผล
ของการหมุน 
เวียนของอากาศ   
และน้ าผิวหน้า
ในมหาสมุทรที่มี
ต่อลักษณะ  
ภูมิอากาศ ลม
ฟ้าอากาศ 
สิ่งมีชีวิต และ
สิ่งแวดล้อม 
13. อธิบาย 
ปัจจัยที่มีผลต่อ
การเปลี่ยน 
แปลง   
ภูมิอากาศของ
โลก พร้อมทั้ง
น าเสนอแนว
ปฏิบัติ เพื่อลด
กิจกรรมของ 
มนุษย์ ที่ส่งผล
ต่อการ 
เปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศโลก 
 
 
 



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

     14. แปลความ 
หมายสัญลักษณ์
ลมฟ้าอากาศ   
ที่ส าคัญจาก
แผนที่อากาศ 
และน าข้อมูล  
สารสนเทศตาง 
ๆ มาวางแผน
การด าเนินชีวิต  
ให้สอดคล้องกับ
สภาพลมฟ้า
อากาศ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สำระท่ี 4 เทคโนโลยี 
มำตรฐำน ว 4.1    เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง  อย่าง

รวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ ศาสตร์อ่ืน ๆ เพ่ือแก้ปัญหา หรือพัฒนา

งานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม โดย

ค านึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัดชั้นปี 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
1. อธิบาย
แนวคิดหลักของ
เทคโนโลยีใน
ชีวิตประจ าวัน 
และวิเคราะห์
สาเหตุหรือ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อ   
การเปลี่ยน 
แปลงของ
เทคโนโลยี 
2. ระบุปัญหา
หรือความ
ต้องการใน
ชีวิตประจ าวัน 
รวบรวม 
วิเคราะห์ข้อมูล
และแนวคิดท่ี
เกี่ยวข้อง 
กับปัญหา 
3. ออกแบบ
วิธีการแก้ปัญหา 
โดยวิเคราะห์  

1. คาดการณ์
แนวโน้ม
เทคโนโลยีที่จะ
เกิดข้ึนโดย
พิจารณาจาก
สาเหตุหรือปัจจัย
ที่ส่งผลต่อ  
การเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี 
และวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ 
ตัดสินใจเลือกใช้
เทคโนโลยี    
โดยค านึงถึง
ผลกระทบที่
เกิดข้ึนต่อชีวิต 
สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
2. ระบุปัญหา
หรือความ
ต้องการในชุมชน
หรือ  ท้องถิ่น 
สรุปกรอบของ 

1. วิเคราะห์
สาเหตุหรือ ปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการ 
เปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี และ
ความสัมพันธ์ 
ของเทคโนโลยีกับ
ศาสตร์อื่น โดย 
เฉพาะ
วิทยาศาสตร์ หรือ
คณิตศาสตร์  
เพ่ือเป็นแนวทาง 
การแก้ปัญหาหรือ
พัฒนางาน 
2. ระบุปัญหา
หรือความ
ต้องการของ
ชุมชนหรือ 
ท้องถิ่น เพื่อ
พัฒนางานอาชีพ 
สรุปกรอบของ 
ปัญหา รวบรวม  
 

1. วิเคราะห์
แนวคิดหลักของ
เทคโนโลยี 
ความสัมพันธ์ 
กับศาสตร์อ่ืน 
โดยเฉพาะ
วิทยาศาสตร์ 
หรือ 
คณิตศาสตร์ 
รวมทั้งประเมิน 
ผลกระทบที่  
จะเกิดขึ้นต่อ
มนุษย์ สังคม 
 เศรษฐกิจ และ  
สิ่งแวดล้อม 
เพ่ือเป็นแนว 
ทางในการ
พัฒนา 
เทคโนโลยี 
2. ระบุปัญหา
หรือความ
ต้องการที่มี
ผลกระทบต่อ 

1. ประยุกต์ใช้
ความรู้และ
ทักษะจาก
ศาสตร์ต่าง ๆ 
รวมทั้ง
ทรัพยากรใน
การท าโครงงาน
เพ่ือแก้ปัญหา 
หรือพัฒนางาน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ตัวชี้วัดชั้นปี 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
เปรียบเทียบ 
และตัดสินใจ 
เลือกข้อมูลที่
จ าเป็น น าเสนอ
แนวทางการ
แก้ปัญหาให้
ผู้อื่นเข้าใจ  
วางแผนและ
ด าเนินการ
แก้ปัญหา 
4. ทดสอบ 
ประเมินผล 
และระบุ
ข้อบกพร่อง  ที่
เกิดข้ึน พร้อม
ทั้งหาแนวทาง 
การปรับปรุง
แก้ไขและ 
น าเสนอผลการ
แก้ปัญหา 
5. ใช้ความรู้
และทักษะ
เกี่ยวกับวัสดุ
อุปกรณ์  
เครื่องมือ กลไก 
ไฟฟ้า หรือ 
 

ปัญหา รวบรวม 
วิเคราะห์ข้อมูล 
และแนวคิดท่ี
เกี่ยวข้องกับ
ปัญหา 
3. ออกแบบ
วิธีการแก้ปัญหา 
โดยวิเคราะห์   
เปรียบเทียบ และ
ตัดสินใจเลือก
ข้อมูลที่จ าเป็น 
ภายใต้เงื่อนไข
และทรัพยากรที่มี
อยู่ น าเสนอ  
แนวทางการ
แก้ปัญหาให้ผู้อ่ืน
เข้าใจ วางแผน  
ขั้นตอนการ
ท างานและ
ด าเนินการแก้ 
ปัญหาอย่าง 
เป็นขั้นตอน 
4. ทดสอบ 
ประเมินผล และ
อธิบายปัญหา
หรือข้อบกพร่องที่ 
เกิดข้ึนภายใต้ 

วิเคราะห์ข้อมูล
และแนวคิด  ที่
เกี่ยวข้องกับ
ปัญหา โดย
ค านึงถึงความ
ถูกต้องด้าน 
ทรัพย์สินทาง
ปัญญา 
3. ออกแบบ
วิธีการแก้ปัญหา 
โดยวิเคราะห์   
เปรียบเทียบ และ
ตัดสินใจเลือก
ข้อมูลที่จ าเป็น 
ภายใต้เงื่อนไข
และทรัพยากรที่มี
อยู่ น าเสนอแนว 
ทางการแก้ปัญหา
ให้ผู้อื่นเข้าใจด้วย
เทคนิค หรือ
วิธีการที่หลาก 
หลาย วางแผน
ขั้นตอนการ 
ท างานและ
ด าเนินการ
แก้ปัญหาอย่าง
เป็นขั้นตอน 

สังคม รวบรวม 
วิเคราะห์ข้อมูล
และแนวคิด  ที่
เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาที่มีความ
ซับซ้อน   
เพ่ือสังเคราะห์
วิธีการ เทคนิค
ในการแก้ปัญหา 
โดยค านึงถึง
ความถูกต้อง
ด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญา 
3. ออกแบบ
วิธีการแก้ปัญหา 
โดยวิเคราะห์  
เปรียบเทียบ 
และตัดสินใจ
เลือกข้อมูลที่
จ าเป็น ภายใต้
เงื่อนไขและ
ทรัพยากรที่มีอยู่ 
น าเสนอ  
แนวทางการ
แก้ปัญหาให้
ผู้อื่นเข้าใจด้วย
เทคนิค หรือ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



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

อิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือแก้ปัญหาได้
อย่างถกตอง 
เหมาะสม   
และปลอดภัย 
 
 

กรอบเงื่อนไข 
พร้อมทั้งหาแนว
ทางการปรับปรุง
แก้ไข และ   
น าเสนอผลการ
แก้ปัญหา 
5. ใช้ความรู้ และ
ทักษะเกี่ยวกับ
วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือ กลไก 
ไฟฟ้า และ
อิเล็กทรอนิกส์    
เพ่ือแก้ปัญหาหรือ
พัฒนางานได้
อย่างถูกต้อง  
เหมาะสม และ
ปลอดภัย 
 

4. ทดสอบ 
ประเมินผล 
วิเคราะห์ และให้
เหตุผล ของ
ปัญหาหรือ
ข้อบกพร่องที่
เกิดข้ึนภายใต้  
กรอบเงื่อนไข  
พร้อมทั้งหาแนว
ทางการปรับปรุง 
แก้ไขและน าเสนอ 
ผลการแก้ปัญหา
5. ใช้ความรู้ และ
ทักษะเกี่ยวกับ
วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือ กลไก 
ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ให้   
ถูกต้องกับ
ลักษณะของงาน 
และปลอดภัย    
เพ่ือแก้ปัญหาหรือ
พัฒนางาน 
 

วิธีการที่
หลากหลาย 
โดยใช้
ซอฟต์แวร์    
ช่วยในการ
ออกแบบ วาง 
แผนขั้นตอน
การท างาน 
และด าเนินการ
แก้ปัญหา 
4. ทดสอบ 
ประเมินผล 
วิเคราะห์ และ
ให้เหตุผล 
ของปัญหาหรือ
ข้อบกพร่องที่
เกิดข้ึนภายใต้ 
กรอบเงื่อนไข 
หาแนวทางการ
ปรับปรุงแก้ไข 
และน าเสนอผล
การแก้ปัญหา  
พร้อมทั้งเสนอ 
แนวทางการ
พัฒนาต่อยอด 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดชั้นปี 

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

และทักษะ
เกี่ยวกับวัสดุ
อุปกรณ์ 
เครื่องมือ กลไก 
ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 
และเทคโนโลยี
ที่ซับซ้อนในการ
แก้ปัญหา  หรือ
พัฒนางาน ได้
อย่างถูกต้อง  
เหมาะสม  
และปลอดภัย 

  



 
สำระท่ี 4 เทคโนโลยี 
มำตรฐำน ว 4.2   เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็น 

     ระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การท างาน และการแก้ปัญหาได้     

     อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 

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

1. ออกแบบ
อัลกอริทึมท่ีใช้
แนวคิดเชิง
นามธรรม เพื่อ
แก้ปัญหาหรือ
อธิบายการ
ท างานที่พบใน
ชีวิตจริง 
2. ออกแบบ
และเขียน
โปรแกรมอย่าง
ง่ายเพ่ือแก้ 
ปัญหาทาง 
คณิตศาสตร์
หรือ
วิทยาศาสตร์ 
3. รวบรวม
ขอมลปฐมภูมิ
ประมวลผล 
ประเมนผล  
น าเสนอข้อมูล 
และสารสนเทศ 
ตามวัตถุ 
 

1. ออกแบบ
อัลกอริทึมท่ีใช้
แนวคิดเชิง
ค านวณใน 
การแก้ปัญหา 
หรือการท างานที่
พบในชีวิตจริง 
2. ออกแบบและ
เขียนโปรแกรมท่ี
ใช้ตรรกะ   
และฟังก์ชันใน
การแก้ปัญหา 
3. อภิปราย
องค์ประกอบและ
หลักการท างาน
ของระบบ
คอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีการ
สื่อสาร เพ่ือ 
ประยุกต์ใช้งาน
หรือแก้ปัญหา
เบื้องต้น 
4. ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่าง 

1. พัฒนาแอป
พลิเคชันที่มี
การบูรณาการกับ
วิชาอ่ืนอย่าง 
สร้างสรรค ์
2. รวบรวมข้อมูล 
ประมวลผล 
ประเมินผล 
น าเสนอ 
ข้อมูลและ
สารสนเทศตาม
วัตถุประสงค์ โดย
ใช้ ซอฟต์แวร์หรือ
บริการบน
อินเทอร์เน็ตที่  
หลากหลาย 
3. ประเมินความ
น่าเชื่อถือของ
ข้อมูล วิเคราะห์
สื่อ และผล 
กระทบจากการ
ให้ขาวสารทผด 
เพ่ือการใช้งาน 
อย่างรู้เท่าทัน 

1. ประยุกต์ใช้
แนวคิดเชิง
ค านวณในการ
พัฒนาโครงงาน 
ที่มีการบูรณา
การกับวิชาอ่ืน  
อย่างสร้างสรรค์ 
และเชื่อมโยง
กับชีวิตจริง 
 

1. รวบรวม 
วิเคราะห์ข้อมูล 
และใช้ความรู้  
ด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 
สื่อดิจิทัล 
เทคโนโลยี 
สารสนเทศใน
การแก้ปัญหา
หรือเพ่ิมมูลค่า   
ให้กับบูรการ
หรือผลิตภัณฑ์
ที่ใช้ ในชีวิตจริง 
อย่างสร้างสรรค์ 
 

1. ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศใน
การน าเสนอ 
และ แบ่งปัน
ข้อมูลอย่าง
ปลอดภัย มี
จริยธรรม และ  
วิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยี
สารสนเทศ  ที่มี
ผลต่อการ
ด าเนินชีวิต 
อาชีพ สังคม 
และวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ประสงค์ โดยใช้
ซอฟต์แวร์ หรือ
บริการบน
อินเทอร์เน็ต   
ที่หลากหลาย 
4. ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
อย่างปลอดภัย 
ใช้สื่อและแหล่ง 
ข้อมูลตาม
ข้อก าหนดและ
ข้อตกลง 
 
 
 

ปลอดภัย มีความ 
รับผิดชอบ สร้าง
และแสดงสิทธิใน
การเผยแพร่
ผลงาน 
 

4. ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย และมี 
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย 
เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ ใช้
ลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืน   
โดยชอบธรรม 
 

   



 

วิทยำศำสตร์เพิ่มเติม 
วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติมจัดท าขึ้นส าหรับผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน

วิทยาศาสตร์ ที่จ าเป็นต้องเรียนเนื้อหาในสาระชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ และโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ซึ่งเป็น

พ้ืนฐานส าคัญและเพียงพอส าหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในด้านวิทยาศาสตร์ เพ่ือประกอบวิชาชีพใน

สาขาที่ใช้วิทยาศาสตร์เป็นฐาน เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคนิคการแพทย์ 

วิศวกรรม สถาปัตยกรรม ฯลฯ โดยมีผลการเรียนรู้ที่ครอบคลุมด้านเนื้อหา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 รวมทั้งจิตวิทยาศาสตร์ที่ผู้เรียนจ าเป็นต้องมี วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติมนี้ ได้มีการ

ปรับปรุงเพ่ือให้มีเนื้อหาที่ทัดเทียมกับนานาชาติ เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา รวมทั้ง

เชื่อมโยงความรู้สู่การน าไปใช้ในชีวิตจริง สรุปได้ดังนี้ 

1. ลดความซ้ าซ้อนของเนื้อหาระหว่างตัวชี้วัดในรายวิชาพ้ืนฐานและผลการเรียนรู้รายวิชาเพ่ิมเติม 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีเวลาส าหรับการเรียนรู้ และท าปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น  

2. ลดความซ้ าซ้อนของเนื้อหาระหว่างสาระชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ และโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 
โดยมีการพิจารณาเนื้อหาที่มีความซ้ าซ้อนกัน แล้วจัดให้เรียนที่สาระใดสาระหนึ่ง เช่น  

- เรื่องสารชีวโมเลกุล เดิมเรียนทั้งในสาระชีววิทยา และเคมี ได้พิจารณาแล้วจัดให้เรียนใน
สาระชีววิทยา  
- เรื่องปิโตรเลียม เดิมเรียนทั้งในสาระเคมี และโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ได้พิจารณาแล้ว

จัดให้เรียนในสาระโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ  
- เรื่องกฎของบอยล์ กฎของชาร์ล ไอโซโทปกัมมันตรังสี ได้พิจารณาแล้วจัดให้เรียนในสาระ

เคมี และเรื่องพลังงานนิวเคลียร์ จัดให้เรียนในสาระฟิสิกส์ เนื่องจากเดิมเนื้อหาเหล่านี้ทับซ้อนกันใน
สาระเคมีและฟิสิกส์  

- เรื่องการทดลองของทอมสัน และการทดลองของมิลลิแกน เดิมเรียนทั้งในสาระเคมี และ

ฟิสิกส์ ได้พิจารณาแล้วจัดให้เรียนในสาระเคมี 

3. ลดความซ้ าซ้อนกันระหว่างระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เช่น  
- เรื่องระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในสาระชีววิทยา ได้ปรับให้สาระการเรียนรู้ เนื้อหา และ 

กิจกรรม มีความแตกต่างกันตามความเหมาะสมของระดับผู้เรียน  
- เรื่องเทคโนโลยีอวกาศ การเกิดลม การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก พายุและมรสุม ได้มี

การปรับให้สาระการเรียนรู้ เนื้อหา และกิจกรรม เรียนต่อเนื่องกันจากระดับมัธยมศึกษาตอนต้นไปสู่

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือไม่ให้ซ้อนทับกัน 

 
 
 



4. ลดทอนเนื้อหาที่ยาก เพ่ือให้เหมาะสมกับกลุ่มของผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
5. มีการเพ่ิมเนื้อหาด้านต่าง ๆ ที่มีความทันสมัย สอดคล้องต่อการด ารงชีวิตในปัจจุบันและอนาคตมาก

ขึ้น เช่น เรื่องเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ ที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในสาระชีววิทยา เรื่องทักษะและความ
ปลอดภัยในปฏิบัติการเคมี นวัตกรรมและการแก้ปัญหาที่เน้นการบูรณาการในสาระเคมี เรื่องเทคโนโลยีด้าน
พลังงานและสิ่งแวดล้อม การสื่อสารด้วยสัญญาณดิจิทัลที่เหมาะสมกับสังคมและเศรษฐกิจดิจิทัลในปัจจุบัน 
รวมทั้งเนื้อหาเก่ียวกับการค้นคว้าวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาค เพ่ือความสอดคล้องกับความก้าวหน้าของวิชาฟิสิกส์ใน
ปัจจุบันวิทยาศาสตร์เพ่ิมเติมนี้ ถึงแม้ว่าสถานศึกษาสามารถจัดให้ผู้เรียนได้เรียนตามความเหมาะสมและตาม
จุดเน้นของสถานศึกษา แต่ในแนวทางปฏิบัติสถานศึกษาควรจัดให้ผู้เรียนได้เรียนทุกสาระเพ่ือให้มีความรู้
เพียงพอในการน าไปใช้เพ่ือการศึกษาต่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อหาของวิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ที่
สถานศึกษามักมองข้ามความส าคัญของการเรียนสาระนี้ ซึ่งเป็นการบูรณาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ทั้ง
ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา รวมทั้งศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือมาช่วยในการอธิบายและเข้าใจปรากฏการณ์ต่าง 
ๆ ในธรรมชาติ ทั้งการเปลี่ยนแปลงบนผิวโลก การเปลี่ยนแปลงภายในโลก และการเปลี่ยนแปลงทางลมฟ้า
อากาศ ซึ่งกระบวนการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดดังกล่าวล้วนส่งผลซึ่งกันและกัน รวมทั้งสิ่งมีชีวิตด้วย และที่ส าคัญ
คือ ความรู้ในวิชานี้ สามารถน าไปใช้ในการศึกษาต่อเพ่ือประกอบอาชีพในหลาย ๆ ด้าน เช่น อาชีพที่เกี่ยวกับ
วัสดุศาสตร์ การเดินเรือ การบิน การเกษตร การศึกษาประวัติศาสตร์ วิศวกร อุตสาหกรรมน้ ามัน เหมืองนัก
ธรณีวิทยา นักอุตุนิยมวิทยา นักดาราศาสตร์ นักบินอวกาศ ดังนั้นพ้ืนฐานความรู้ทางวิชาโลกดาราศาสตร์ และ
อวกาศ จะช่วยเปิดโอกาสทางด้านอาชีพที่หลากหลายให้กับผู้เรียน เพราะในอนาคตข้างหน้า นอกจากมนุษย์
จะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับโลกที่ตัวเองอาศัยอยู่แล้ว ยังต้องพัฒนาตนเองเพ่ือศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่นอกโลก
เพ่ือน าข้อมูลเหล่านั้นกลับมาพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
เรียนรู้อะไรในวิทยำศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์เพิ่มเติม ผู้เรียนจะได้เรียนรู้สำระส ำคัญ ดังนี้  

✧ ชีววิทยำ เรียนรู้เกี่ยวกับ การศึกษาชีววิทยา สารที่เป็นองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต เซลล์ของสิ่งมีชีวิต 
พันธุกรรมและการถ่ายทอด ววิัฒนาการ ความหลากหลายทางชีวภาพ โครงสร้างและการท างานของส่วนต่าง ๆ 
ในพืชดอก ระบบและการท างานในอวัยวะต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ และสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  

✧ เคมี เรียนรู้เกี่ยวกับ ปริมาณสาร องค์ประกอบและสมบัติของสาร การเปลี่ยนแปลงของสาร ทักษะ
และการแก้ปัญหาทางเคมี  

✧ ฟิสิกส ์เรียนรู้เกี่ยวกับ ธรรมชาติและการค้นพบทางฟิสิกส์ แรงและการเคลื่อนที ่และพลังงาน 

✧ โลก ดำรำศำสตร์ และอวกำศ เรียนรู้เกี่ยวกับ โลกและกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา 
ข้อมูลทางธรณีวิทยาและการน าไปใช้ประโยชน์ การถ่ายโอนพลังงานความร้อนของโลกการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะลมฟ้าอากาศกับการด ารงชีวิตของมนุษย์ โลกในเอกภพ และดาราศาสตร์กับมนุษย์ 
สำระวิทยำศำสตร์เพิ่มเติม 
สำระชีววิทยำ  

1. เข้าใจธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต การศึกษาชีววิทยาและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ สารที่เป็นองค์ประกอบ
ของสิ่งมีชีวิต ปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ การล าเลียงสาร
เข้าและออกจากเซลล์ การแบ่งเซลล์ และการหายใจระดับเซลล์  

2. เข้าใจการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การถ่ายทอดยีนบนโครโมโซม สมบัติและหน้าท่ีของสาร
พันธุกรรม การเกิดมิวเทชัน เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ หลักฐานข้อมูลและแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 
ภาวะสมดุลของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก การเกิดสปีชีส์ใหม่ ความหลากหลายทางชีวภาพ ก าเนิดของสิ่งมีชีวิต ความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิต และอนุกรมวิธาน รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

3. เข้าใจส่วนประกอบของพืช การแลกเปลี่ยนแก๊สและคายน้ าของพืช การล าเลียงของพืช การ
สังเคราะห์ด้วยแสง การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต และการตอบสนองของพืช รวมทั้งน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ 

4. เข้าใจการย่อยอาหารของสัตว์และมนุษย์ รวมทั้งการหายใจและการแลกเปลี่ยนแก๊ส การล าเลียง
สารและการหมุนเวียนเลือด ภูมิคุ้มกันของร่างกาย การขับถ่าย การรับรู้และการตอบสนอง การเคลื่อนที่ การ
สืบพันธุ์และการเจริญเติบโต ฮอร์โมนกับการรักษาดุลยภาพ และพฤติกรรมของสัตว์ รวมทั้งน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

5. เข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับระบบนิเวศ กระบวนการถ่ายทอดพลังงานและการหมุนเวียนสารในระบบ
นิเวศ ความหลากหลายของไบโอม การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ประชากรและรูปแบบ
การเพ่ิมของประชากร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหา และผลกระทบที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ 
และแนวทางการแก้ไขปัญหา 



 
สำระเคมี 

1. เข้าใจโครงสร้างอะตอม การจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ สมบัติของธาตุ พันธะเคมีและสมบัติของสาร 
แก๊สและสมบัติของแก๊ส ประเภทและสมบัติของสารประกอบอินทรีย์ และพอลิเมอร์ รวมทั้งการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

2. เข้าใจการเขียนและการดุลสมการเคมี ปริมาณสัมพันธ์ในปฏิกิริยาเคมี อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
สมดุลในปฏิกิริยาเคมี สมบัติและปฏิกิริยาของกรด-เบส ปฏิกิริยารีดอกซ์และเซลล์เคมีไฟฟ้า รวมทั้งการน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

3. เข้าใจหลักการท าปฏิบัติการเคมี การวัดปริมาณสาร หน่วยวัดและการเปลี่ยนหน่วยการค านวณ
ปริมาณของสาร ความเข้มข้นของสารละลาย รวมทั้งการบูรณาการความรู้และทักษะ ในการอธิบาย
ปรากฏการณ์ในชีวิตประจ าวันและการแก้ปัญหาทางเคมี 
สำระฟิสิกส์  

1. เข้าใจธรรมชาติทางฟิสิกส์ ปริมาณและกระบวนการวัด การเคลื่อนที่แนวตรง แรงและกฎการ
เคลื่อนที่ของนิวตัน กฎความโน้มถ่วงสากล แรงเสียดทาน สมดุลกลของวัตถุ งานและกฎการอนุรักษ์พลังงานกล 
โมเมนตัมและกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม การเคลื่อนที่แนวโค้ง รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

2. เข้าใจการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกส์อย่างง่าย ธรรมชาติของคลื่น เสียงและการได้ยิน ปรากฏการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับเสียง แสงและการเห็น ปรากฏการณ์ที่เก่ียวข้องกับแสง รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

3. เข้าใจแรงไฟฟ้าและกฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และกฎของ
โอห์ม วงจรไฟฟ้ากระแสตรง พลังงานไฟฟ้าและก าลังไฟฟ้า การเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า 
สนามแม่เหล็ก แรงแม่เหล็กที่กระท ากับประจุไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า การเหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟ้า และกฎของ 
ฟาราเดย์ ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการสื่อสาร รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

4. เข้าใจความสัมพันธ์ของความร้อนกับการเปลี่ยนอุณหภูมิและสถานะของสสาร  สภาพยืดหยุ่นของ
วัสดุ และมอดุลัสของยัง ความดันในของไหล แรงพยุง และหลักของอาร์คิมีดีส ความตึงผิวและแรงหนืดของ
ของเหลว ของไหลอุดมคติ และสมการแบร์นูลลี กฎของแก๊ส ทฤษฎีจลน์ของแก๊สอุดมคติและพลังงานในระบบ 
ทฤษฎีอะตอมของโบร์ ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก ทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค กัมมันตภาพรังสี แรง
นิวเคลียร์ ปฏิกิริยานิวเคลียร์ พลังงานนิวเคลียร์ ฟิสิกส์อนุภาค รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
สำระโลก ดำรำศำสตร ์และอวกำศ  

1. เข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก ธรณีพิบัติภัยและผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
การศึกษาล าดับชั้นหิน ทรัพยากรธรณี แผนที่ และการน าไปใช้ประโยชน์  

2. เข้าใจสมดุลพลังงานของโลก การหมุนเวียนของอากาศบนโลก การหมุนเวียนของน้ าในมหาสมุทร 
การเกิดเมฆ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพยากรณ์อากาศ  



3. เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี ดาวฤกษ์ และ
ระบบสุริยะ ความสัมพันธ์ของดาราศาสตร์กับมนุษย์จากการศึกษาต าแหน่งดาวบนทรงกลมฟ้าและปฏิสัมพันธ์
ภายในระบบสุริยะ รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ 
 
คุณภำพผู้เรียน  
ผู้เรียนที่เรียนครบทุกผลกำรเรียนรู้ มีคุณภำพดังนี้  

❖ เข้าใจวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการค้นหาค าตอบเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต  สารที่เป็นองค์ประกอบของ
สิ่งมีชีวิต และปฏิกิริยาเคมีภายในเซลล์ การใช้กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ การล าเลียงสาร
เข้าและออกจากเซลล์ การแบ่งเซลล์ และการหายใจระดับเซลล์  
❖ เข้าใจหลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต การถ่ายทอดยีนบนออโตโซมและโครโมโซมเพศ 
โครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีของดีเอ็นเอ การจ าลองดีเอ็นเอ กระบวนการสังเคราะห์โปรตีน การเกิดมิว
เทชันในสิ่งมีชีวิต หลักการและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ หลักฐานและข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต เงื่อนไขของภาวะสมดุลของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก 
กระบวนการเกิดสปีชีส์ใหม่ของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ ก าเนิดของสิ่งมีชีวิต ลักษณะส าคัญของ
สิ่งมีชีวิตกลุ่มแบคทีเรีย โพรทิสต์ พืช ฟังไจ และสัตว์ การจ าแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นหมวดหมู่และวิธีการเขียนชื่อ
วิทยาศาสตร์ 

❖ เข้าใจโครงสร้างและส่วนประกอบของพืชทั้งราก ล าต้น และใบ การแลกเปลี่ยนแก๊สการคายน้ า การ
ล าเลียงน้ าและธาตุอาหาร การล าเลียงอาหาร การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช กระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์
และการปฏิสนธิของพืชดอก การเกิดผลและเมล็ด บทบาทของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชและการ
ประยุกต์ใช้ และการตอบสนองของพืช  

❖ เข้าใจกลไกการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต โครงสร้าง หน้าที่ และกระบวนการต่าง ๆ ของสัตว์และ
มนุษย ์ได้แก่ การย่อยอาหาร การแลกเปลี่ยนแก๊ส การเคลื่อนที ่การก าจัดของเสียออกจากร่างกายของสิ่งมีชีวิต 
ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของมนุษย์ การท างานของระบบประสาทและอวัยวะรับ
ความรู้สึก ระบบสืบพันธุ์ การปฏิสนธิ การเจริญเติบโต ฮอร์โมน และพฤติกรรมของสัตว์ 

❖ เข้าใจกระบวนการถ่ายทอดพลังงานและการหมุนเวียนสารในระบบนิเวศความหลากหลายของไบ

โอม การเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลงจ านวนประชากรมนุษย์ในระดับท้องถิ่น 

ระดับประเทศ และระดับโลก แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

❖ เข้าใจการศึกษาโครงสร้างอะตอมของนักวิทยาศาสตร์ การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม สมบัติ

บางประการของธาตุและการจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ พันธะเคมี สมบัติของสารที่มีความสัมพันธ์กับพันธะเคมี 

กฎต่าง ๆ ของแก๊ส และสมบัติของแก๊ส ประเภทและสมบัติของสารประกอบอินทรีย์ และประเภทและสมบัติ

ของพอลิเมอร ์



❖ เข้าใจการเขียนและการดุลสมการเคมี การค านวณปริมาณสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาเคมี 

อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลในปฏิกิริยาเคมีและปัจจัยที่มีผล

ต่อสมดุลเคมี ทฤษฎีกรด-เบส สมบัติและปฏิกิริยาของกรด-เบส สารละลายบัฟเฟอร์ ปฏิกิริยารีดอกซ์ และเซลล์

เคมีไฟฟ้า 

❖ เข้าใจข้อปฏิบัติเบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท าปฏิบัติการเคมี การเลือกใช้อุปกรณ์หรือ
เครื่องมือในการท าปฏิบัติการ หน่วยวัดและการเปลี่ยนหน่วยวัดด้วยการใช้แฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วย การค านวณ
เกี่ยวกับมวลอะตอม มวลโมเลกุล และมวลสูตร ความสัมพันธ์ของโมล จ านวนอนุภาค มวล และปริมาตรของแก๊สท่ี 
STP การค านวณสูตรอย่างง่ายและสูตรโมเลกุลของสาร ความเข้มข้นของสารละลาย การเตรียมสารละลาย และ
การบูรณาการความรูแ้ละทักษะในการอธิบายปรากฏการณ์ในชีวิตประจ าวันและการแก้ปัญหาทางเคมี  

❖ เข้าใจธรรมชาติของฟิสิกส์ กระบวนการวัด ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณที่เก่ียวข้องกับการเคลื่อนที่ 
การเคลื่อนที่ในแนวตรง แรงลัพธ์ กฎการเคลื่อนที่ แรงเสียดทาน กฎความโน้มถ่วงสากล สนามโน้มถ่วง งาน กฎ
การอนุรักษ์พลังงานกล สมดุลกลของวัตถุ เครื่องกลอย่างง่าย โมเมนตัมและการดล กฎการอนุรักษ์โมเมนตัม 
การชน และการเคลื่อนที่ในแนวโค้ง  

❖ เข้าใจการเคลื่อนที่แบบคลื่น ปรากฏการณ์คลื่น การสะท้อน การหักเห การเลี้ยวเบนและการแทรก

สอด หลักการของฮอยเกนส์ การเคลื่อนที่ของคลื่นเสียง ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง ความเข้มเสียงและ

ระดับเสียง การได้ยิน ภาพที่เกิดจากกระจกเงาและเลนส์ ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแสงและการมองเห็นแสง

สี 

❖ เข้าใจสนามไฟฟ้า แรงไฟฟ้า กฎของคูลอมบ์ ศักย์ไฟฟ้า ตัวเก็บประจุ ตัวต้านทานและกฎของโอห์ม 

พลังงานไฟฟ้า การเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า  เทคโนโลยีด้านพลังงาน สนามแม่เหล็ก 

ความสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็กกับกระแสไฟฟ้า การเหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่น

แม่เหล็กไฟฟ้า และประโยชน์ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

❖ เข้าใจผลของความร้อนต่อสสาร สภาพยืดหยุ่น ความดันในของไหล แรงพยุง ของไหลอุดมคติ 
ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส แนวคิดควอนตัมของพลังงาน ทฤษฎีอะตอมของโบร์ ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก ทวิภาวะ
ของคลื่นและอนุภาค การสลายของนิวเคลียสกัมมันตรังสี กัมมันตภาพ ปฏิกิริยานิวเคลียร์ พลังงานนิวเคลียร์ 
ความสัมพันธ์ระหว่างมวลและพลังงาน แรงภายในนิวเคลียส และการค้นคว้าวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาค  

❖ เข้าใจการแบ่งชั้นและสมบัติของโครงสร้างโลก สาเหตุ และรูปแบบการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีที่
สัมพันธ์กับการเกิดลักษณะธรณีสัณฐานและธรณีโครงสร้างแบบต่าง ๆ หลักฐานทางธรณีวิทยาที่พบในปัจจุบัน
และการล าดับเหตุการณ์ทางธรณีวิทยาในอดีต สาเหตุ กระบวนการเกิดแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด สึนามิ 
ผลกระทบ แนวทางการเฝ้าระวัง และการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย สมบัติและการจ าแนกชนิดของแร่ กระบวนการ
เกิดและการจ าแนกชนิดหิน กระบวนการเกิดและการส ารวจแหล่งปิโตรเลียมและถ่านหิน การแปลความหมาย
จากแผนที่ภูมิประเทศและแผนที่ธรณีวิทยา และการน าข้อมูลทางธรณีวิทยาไปใช้ประโยชน์ 



❖ เข้าใจปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการรับและปลดปล่อยพลังงานจากดวงอาทิตย์กระบวนการที่ท าให้เกิด
สมดุลพลังงานของโลก ผลของแรงเนื่องจากความแตกต่างของความกดอากาศแรงคอริออลิส  แรงสู่ศูนย์กลาง
และแรงเสียดทานที่มีต่อการหมุนเวียนของอากาศการหมุนเวียนของอากาศตามเขตละติจูด และผลที่มีต่อ
ภูมิอากาศปัจจัยที่ท าให้เกิดการแบ่งชั้นน้ าและการหมุนเวียนของน้ าในมหาสมุทร รูปแบบการหมุนเวียนของน้ า
ในมหาสมุทร และผลของการหมุนเวียนของน้ าในมหาสมุทรที่มีต่อลักษณะลมฟ้าอากาศ  สิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างเสถียรภาพอากาศและการเกิดเมฆ การเกิดแนวปะทะอากาศแบบต่าง ๆ และ
ลักษณะลมฟ้าอากาศที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก รวมทั้งการแปล
ความหมายสัญลักษณ์ลมฟ้าอากาศ และการพยากรณ์ลักษณะลมฟ้าอากาศเบื้องต้น จากแผนที่อากาศและ
ข้อมูลสารสนเทศ  
 ❖ เข้าใจการก าเนิดและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน สสาร ขนาดอุณหภูมิของเอกภพหลักฐานที่สนับสนุน
ทฤษฎีบิกแบง ประเภทของกาแล็กซี โครงสร้างและองค์ประกอบของกาแล็กซีทางช้างเผือก กระบวนการเกิด
ดาวฤกษ์ และการสร้างพลังงานของดาวฤกษ์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส่องสว่างของดาวฤกษ์ และความสัมพันธ์
ระหว่างความส่องสว่างกับโชติมาตรของดาวฤกษ์ความสัมพันธ์ระหว่างสี  อุณหภูมิผิว และสเปกตรัมของดาว
ฤกษ์ วิธีการหาระยะทางของดาวฤกษ์ด้วยหลักการแพรัลแลกซ์ วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงสมบัติบาง
ประการของดาวฤกษ์กระบวนการเกิดระบบสุริยะ การแบ่งเขตบริวารของดวงอาทิตย์ ลักษณะของดาวเคราะห์
ที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิต การโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ด้วยกฎเคพเลอร์ และกฎความโน้มถ่วงของนิว
ตันโครงสร้างของดวงอาทิตย์ การเกิดลมสุริยะ พายุสุริยะและผลที่มีต่อโลก การระบุพิกัดของดาวในระบบขอบ
ฟ้าและระบบศูนย์สูตร เส้นทางการขึ้นการตกของดวงอาทิตย์และดาวฤกษ์ เวลาสุริยคติ และการเปรียบเทียบ
เวลาของแต่ละเขตเวลาบนโลก การส ารวจอวกาศและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ 

❖ ระบุปัญหา ตั้งค าถามที่จะส ารวจตรวจสอบ โดยมีการก าหนดความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปรต่าง ๆ 
สืบค้นข้อมูลจากหลายแหล่ง ตั้งสมมติฐานที่เป็นไปได้หลายแนวทาง ตัดสินใจเลือกตรวจสอบสมมติฐานที่เป็นไป
ได ้ 

❖ ต้ังค าถามหรือก าหนดปัญหาท่ีอยู่บนพื้นฐานของความรู้และความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์  ท่ีแสดงให้
เห็นถึงการใช้ความคิดระดับสูงท่ีสามารถส ารวจตรวจสอบหรือศึกษาค้นคว้าได้อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้ สร้าง
สมมติฐานท่ีมีทฤษฎีรองรับหรือคาดการณ์สิ่งท่ีจะพบ เพื่อน าไปสู่การส ารวจตรวจสอบ ออกแบบวิธีการส ารวจ
ตรวจสอบตามสมมติฐานท่ีก าหนดไว้ได้อย่างเหมาะสม มีหลักฐานเชิงประจักษ์ เลือกวัสดุ อุปกรณ์ รวมทั้งวิธีการใน
การส ารวจตรวจสอบอย่างถูกต้องทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และบันทึกผลการส ารวจตรวจสอบอย่างเป็นระบบ  

❖ วิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูล และประเมินความสอดคล้องของข้อสรุปเพ่ือตรวจสอบกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงวิธีการส ารวจตรวจสอบ จัดกระท าข้อมูลและน าเสนอข้อมูลด้วย
เทคนิควิธีที่เหมาะสม สื่อสารแนวคิด ความรู้ จากผลการส ารวจตรวจสอบ โดยการพูด เขียน จัดแสดงหรือใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจ โดยมีหลักฐานอ้างอิงหรือมีทฤษฎีรองรับ  



❖ แสดงถึงความสนใจ มุ่งมั่น รับผิดชอบ รอบคอบ และซื่อสัตย์ ในการสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้
เครื่องมือ และวิธีการที่ให้ได้ผลถูกต้อง เชื่อถือได้ มีเหตุผลและยอมรับได้ว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้  

❖ แสดงถึงความพอใจและเห็นคุณค่าในการค้นพบความรู้ พบค าตอบ หรือแก้ปัญหาได้ท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ แสดงความคิดเห็นโดยมีข้อมูลอ้างอิงและเหตุผลประกอบเกี่ยวกับผลของการพัฒนาและ
การใช้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างมีคุณธรรมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น  

❖ เข้าใจความสัมพันธ์ของความรู้วิทยาศาสตร์ที่มีผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยีประเภทต่าง ๆ และการ
พัฒนาเทคโนโลยีที่ส่งผลให้มีการคิดค้นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้า ผลของเทคโนโลยีต่อชีวิต สังคม และ
สิ่งแวดล้อม  

❖ ตระหนักถึงความส าคัญและเห็นคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพ แสดงความ
ชื่นชม ภูมิใจ ยกย่อง อ้างอิงผลงาน ชิ้นงานที่เป็นผลมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและการพัฒนาเทคโนโลยีที่
ทันสมัย ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม ท าโครงงานหรือสร้างชิ้นงานตามความสนใจ  

❖ แสดงความซาบซึ้ง ห่วงใย มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างรู้คุณค่า เสนอตัวเองร่วมมือปฏิบัติกับชุมชนในการป้องกัน ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลกำรเรียนรู้และสำระกำรเรียนรู้เพิ่มเติม 

สำระชีววิทยำ  

 1. เข้าใจธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต การศึกษาชีววิทยาและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ สารที่เป็นองค์ประกอบ

ของสิ่งมีชีวิต ปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ การล าเลียงสาร

เข้าและออกจากเซลล์ การแบ่งเซลล์ และการหายใจระดับเซลล์ 

ตัวชี้วัดช่วงชั้น 

ม.4 ม.5 ม.6 
1. อธิบาย และสรุปสมบัติที่ส าคัญของ
สิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ของการ
จัดระบบในสิ่งมีชีวิต ที่ท าให้สิ่งมีชีวิต
ด ารงชีวิตอยู่ได้ 
2. อภิปราย และบอกความส าคัญของ
การระบุปัญหา ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัญหา สมมติฐาน และวิธีการ
ตรวจสอบสมมติฐาน รวมทั้ง ออกแบบ
การทดลองเพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน 
3. สืบค้นข้อมูล อธิบายเกี่ยวกับสมบัติ
ของน้ า และบอกความส าคัญของน้ าที่มี
ต่อสิ่งมีชีวิต และยกตัวอย่างธาตุชนิด
ต่าง ๆ ที่มีความส าคัญ ต่อร่างกาย
สิ่งมีชีวิต 
4. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างของ
คาร์โบไฮเดรต ระบุกลุ่มของ
คาร์โบไฮเดรต รวมทั้งความส าคัญ ของ
คาร์โบไฮเดรตที่มีต่อสิ่งมีชีวิต 
5. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างของ
โปรตีน และความส าคัญของโปรตีนที่มี
ต่อสิ่งมีชีวิต 
6. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้าง 

- - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ตัวชี้วัดช่วงชั้น 

ม.4 ม.5 ม.6 
ของลิพิด และความส าคัญของลิพิดที่มี
ต่อสิ่งมีชีวิต 
7. อธิบายโครงสร้างของกรดนิวคลิอิก 
และระบุ ชนิดของกรดนิวคลิอิก และ
ความส าคัญของ กรดนิวคลิอิกท่ีมีต่อ
สิ่งมีชีวิต 
8. สืบค้นข้อมูล และอธิบายปฏิกิริยา
เคมีที่เกิดข้ึน ในสิ่งมีชีวิต  
9. อธิบายการท างานของเอนไซม์ใน
การเร่งปฏิกิริยา เคมีในสิ่งมีชีวิตและ
ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการท างาน ของ
เอนไซม์ 
10. บอกวิธีการ และเตรียมตัวอย่าง
สิ่งมีชีวิต เพ่ือศึกษาภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์ใช้แสง วัดขนาด
โดยประมาณ และวาดภาพที่ปรากฏ 
ภายใต้กล้อง บอกวิธีการใช้และการ
ดูแลรักษา กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงที่
ถูกต้อง 
11. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของ
ส่วนที่ห่อหุ้ม เซลล์ของเซลล์พืชและ
เซลล์สัตว ์ 
12. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และระบุชนิด
และหน้าที่ ของออร์แกเนลล์  
13. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของ
นิวเคลียส 
 
 
 

  

 



 

ตัวชี้วัดช่วงชั้น 

ม.4 ม.5 ม.6 
14. อธิบาย และเปรียบเทียบการแพร่
ออสโมซิส การแพร่แบบฟาซิลิเทตและ
แอกทีฟทรานสปอร์ต  
15. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเขียน
แผนภาพ การล าเลียงสารโมเลกุลใหญ่
ออกจากเซลล์ ด้วยกระบวนการเอกโซ
ไซโทซิสและการล าเลียง สารโมเลกุล
ใหญ่เข้าสู่เซลล์ด้วยกระบวนการ เอนโด
ไซโทซิส 
16. สังเกตการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโท
ซิสและ แบบไมโอซิสจากตัวอย่าง
ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ พร้อมทั้ง
อธิบายและเปรียบเทียบการแบ่ง 
นิวเคลียสแบบไมโทซิส และแบบไมโอ
ซิส 
17. อธิบาย เปรียบเทียบ และสรุป
ขั้นตอน การหายใจระดับเซลล์ในภาวะ
ที่มีออกซิเจน เพียงพอ และภาวะที่มี
ออกซิเจนไม่เพียงพอ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สำระชีววิทยำ  

 2. เข้าใจการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การถ่ายทอดยีนบนโครโมโซม สมบัติ และหน้าที่ของสาร

พันธุกรรม การเกิดมิวเทชัน เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ หลักฐาน ข้อมูลและแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของ

สิ่งมีชีวิต ภาวะสมดุลของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก การเกิดสปีชีส์ใหม่ ความหลากหลายทางชีวภาพ ก าเนิดของสิ่งมีชีวิต 

ความหลากหลาย ของสิ่งมีชีวิต และอนุกรมวิธาน รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ตัวชี้วัดช่วงชั้น 
ม.4 ม.5 ม.6 

1. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และสรุปผล
การทดลอง ของเมนเดล  
2. อธิบาย และสรุปกฎแห่งการแยก 
และ กฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระ 
และน ากฎของ เมนเดลนี้ไปอธิบายการ
ถ่ายทอดลักษณะทาง พันธุกรรมและใช้
ในการค านวณโอกาสในการ เกิดฟีโน
ไทป์และจีโนไทป์แบบต่าง ๆ ของรุ่น F1 
และ F2 
3. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์อธิบาย และ
สรุปเกี่ยวกับ การถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม ที่เป็น ส่วนขยายของพันธุ
ศาสตร์เมนเดล  
4. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์และ
เปรียบเทียบลักษณะ ทางพันธุกรรมที่มี
การแปรผันไม่ต่อเนื่อง และลักษณะ
ทางพันธุกรรมที่มีการแปรผัน ต่อเนื่อง 
5. อธิบายการถ่ายทอดยีนบน
โครโมโซม และ ยกตัวอย่างลักษณะ
ทางพันธุกรรมที่ถูก 

- 1. อภิปรายความส าคัญของความ
หลากหลายทาง ชีวภาพ และ
ความเชื่อมโยงระหว่าง ความ
หลากหลายทางพันธุกรรมความ
หลากหลาย ของสปีชีส์และความ
หลากหลายของระบบนิเวศ 
2. อธิบายการเกิดเซลล์เริ่มแรก
ของสิ่งมีชีวิต และวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว 
3. อธิบายลักษณะส าคัญ และ
ยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิต กลุ่ม
แบคทีเรีย สิ่งมีชีวิตกลุ่มโพรทิสต์
สิ่งมีชีวิต กลุ่มพืช สิ่งมีชีวิตกลุ่มฟัง
ไจ และสิ่งมีชีวิต กลุ่มสัตว์ 
4. อธิบาย และยกตัวอย่างการ
จ าแนกสิ่งมีชีวิต จากหมวดหมู่
ใหญ่จนถึงหมวดหมู่ย่อย และ
วิธีการ เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ใน
ล าดับขั้นสปีชีส์ 
 5. สร้างไดโคโทมัสคีย์ในการระบุ
สิ่งมีชีวิตหรือตัวอย่างที่ก าหนด
ออกเป็นหมวดหมู่ 
 



 

ตัวชี้วัดช่วงชั้น 

ม.4 ม.5 ม.6 
ควบคุม ด้วยยีนบนออโตโซมและยีน
บนโครโมโซมเพศ 
6. สืบค้นข้อมูล อธิบายสมบัติและ
หน้าที่ของ สารพันธุกรรม โครงสร้าง
และองค์ประกอบ ทางเคมีของ DNA 
และสรุปการจ าลอง DNA  
7. อธิบาย และระบุขั้นตอนใน
กระบวนการ สังเคราะห์โปรตีนและ
หน้าที่ของ DNA และ RNA แต่ละชนิด
ในกระบวนการสังเคราะห์ โปรตีน  
8. สรุปความสัมพันธ์ระหว่างสาร
พันธุกรรมแอลลีล โปรตีน ลักษณะทาง
พันธุกรรม และเชื่อมโยงกับ ความรู้
เรื่องพันธุศาสตร์เมนเดล 
9. สืบค้นข้อมูล และอธิบายการเกิดมิว
เทชัน ระดับยีนและระดับโครโมโซม 
สาเหตุการเกิด มิวเทชัน รวมทั้ง
ยกตัวอย่างโรคและกลุ่มอาการ ที่เป็น
ผลของการเกิดมิวเทชัน 
10. อธิบายหลักการสร้างสิ่งมีชีวิตดัด
แปรพันธุกรรม โดยใช้ดีเอ็นเอรีคอม
บิแนนท์  
11. สืบค้นข้อมูล ยกตัวอย่าง และ
อภิปรายการน า เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ
ไปประยุกต์ใช้ทั้งในด้าน สิ่งแวดล้อม 
นิติวิทยาศาสตร์การแพทย์ การเกษตร
และอุตสาหกรรม และข้อควรค านึง ถึง
ด้านชีวจริยธรรม 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ตัวชี้วัดช่วงชั้น 
ม.4 ม.5 ม.6 

และอุตสาหกรรม และข้อควรค านึง ถึง
ด้านชีวจริยธรรม 
12. สืบค้นข้อมูล และอธิบายเกี่ยวกับ
หลักฐาน ที่สนับสนุนและข้อมูลที่ใช้
อธิบายการเกิด วิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต 
13. อธิบาย และเปรียบเทียบแนวคิด
เกี่ยวกับ วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
ของฌอง ลามาร์ก และทฤษฎีเกี่ยวกับ
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ของชาลส์ดาร์
วิน 
14. ระบุสาระส าคัญ และอธิบาย
เงื่อนไขของภาวะ สมดุลของฮาร์ดี-ไวน์
เบิร์ก ปัจจัยที่ท าให้เกิด การ
เปลี่ยนแปลงความถ่ีของแอลลีล ใน
ประชากร พร้อมทั้งค านวณหาความถี่ 
ของแอลลีลและจีโนไทป์ของประชากร 
โดยใช้หลักของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก 
15. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบาย 
กระบวนการเกิดสปีชีส์ใหม่ของ
สิ่งมีชีวิต 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สำระชีววิทยำ 

 3. เข้าใจส่วนประกอบของพืช การแลกเปลี่ยนแก๊สและคายน้ าของพืช การล าเลียงของพืช การ

สังเคราะห์ด้วยแสง การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต และการ ตอบสนองของพืช รวมทั้งน าความรู้

ไปใช้ประโยชน์ 

ตัวชี้วัดช่วงชั้น 
ม.4 ม.5 ม.6 

- 1. อธิบายเกี่ยวกับชนิดและลักษณะ
ของเนื้อเยื่อพืช และเขียนแผนผัง
เพ่ือสรุปชนิดของเนื้อเยื่อพืช 
2.สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบ
โครงสร้าง ภายในของรากพืชใบ
เลี้ยงเดี่ยวและรากพืช ใบเลี้ยงคู่จาก
การตัดตามขวาง 
3.สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบ
โครงสร้าง ภายในของล าต้นพืชใบ
เลี้ยงเดี่ยวและล าต้นพืช ใบเลี้ยงคู่
จากการตัดตามขวาง 
4. สังเกต และอธิบายโครงสร้าง
ภายในของใบพืช จากการตัดตาม
ขวาง 
5.สืบค้นข้อมูล สังเกต และอธิบาย
การแลกเปลี่ยน แก๊สและการคาย
น้ าของพืช 
6. สืบค้นข้อมูล และอธิบายกลไก
การล าเลียงน้ า และธาตุอาหารของ
พืช  
7.สืบค้นข้อมูล อธิบายความส าคัญ
ของธาตุอาหาร และยกตัวอย่างธาตุ
อาหารที่ส าคัญที่มีผลต่อ การ
เจริญเติบโตของพืช 
 

- 



 

 

ตัวชี้วัดช่วงชั้น 

ม.4 ม.5 ม.6 

 8. อธิบายกลไกการล าเลียงอาหาร
ในพืช 
9.สืบค้นข้อมูล และสรุปการศึกษาที่
ได้จากการ ทดลองของ
นักวิทยาศาสตร์ในอดีตเกี่ยวกับ 
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 
10. อธิบายขั้นตอนที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการ สังเคราะห์ด้วยแสง
ของพืช C3 
11. เปรียบเทียบกลไกการตรึง
คาร์บอนไดออกไซด์ ในพืช C3 พืช 
C4 และ พืช CAM 
12. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และ
สรุปปัจจัยความเข้มของแสงความ 
เข้มข้นของ คาร์บอนไดออกไซด์ 
และอุณหภูมิที่มีผลต่อการ
สังเคราะห์ด้วยแสง ของพืช 
13. อธิบายวัฏจักรชีวิตแบบสลับ
ของพืชดอก 
14.อธิบาย และเปรียบเทียบ
กระบวนการสร้าง เซลล์สืบพันธุ์
เพศผู้และเพศเมียของพืชดอก และ
อธิบายการปฏิสนธิของพืชดอก 
15. อธิบายการเกิดเมล็ดและการ
เกิดผลของพืชดอก โครงสร้างของ 
เมล็ดและผล และยกตัวอย่าง การ
ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างต่างๆ
ของเมล็ด และผล 

 



ตัวชี้วัดช่วงชั้น 
ม.4 ม.5 ม.6 

 16. ทดลอง และอธิบายเกี่ยวกับ
ปัจจัยต่าง ๆ ที่มี ผลต่อการงอกของ
เมล็ด สภาพพักตัวของเมล็ด และ
บอกแนวทางในการแก้สภาพพักตัว 
ของเมล็ด 
17. สืบค้นข้อมูล อธิบายบทบาท
และหน้าที่ของ ออกซิน ไซโทไคนิน 
จิบเบอเรลลิน เอทิลีน และกรด
แอบไซซิก และอภิปรายเกี่ยวกับ 
การน าไปใช้ประโยชน์ทาง
การเกษตร  
18. สืบค้นข้อมูล ทดลอง และ
อภิปรายเกี่ยวกับ สิ่งเร้าภายนอกที่
มีผลต่อการเจริญเติบโต ของพืช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สำระชีววิทยำ  

 4. เข้าใจการย่อยอาหารของสัตว์และมนุษย์ การหายใจและการแลกเปลี่ยนแก๊ส การล าเลียงสารและ

การหมุนเวียนเลือด ภูมิคุ้มกันของร่างกาย การขับถ่าย การรับรู้ และการตอบสนอง การเคลื่อนที่ การสืบพันธุ์

และการเจริญเติบโต ฮอร์โมนกับ การรักษาดุลยภาพ และพฤติกรรมของสัตว์ รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ตัวชี้วัดช่วงชั้น 
ม.4 ม.5 ม.6 

- 1.สืบค้นข้อมูล อธิบาย และ
เปรียบเทียบโครงสร้าง และ
กระบวนการย่อยอาหารของสัตว์ที่
ไม่มี ทางเดินอาหาร สัตว์ที่มี
ทางเดินอาหาร แบบไม่สมบูรณ์และ
สัตว์ที่มีทางเดินอาหาร แบบ
สมบูรณ์  
2. สังเกต อธิบาย การกินอาหาร
ของไฮดรา และพลานาเรีย 
3.อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้าง หน้าที่
และ กระบวนการย่อยอาหาร และ
การดูดซึม สารอาหารภายในระบบ
ย่อยอาหารของมนุษย์ 
4.สืบค้นข้อมูล อธิบาย และ
เปรียบเทียบโครงสร้าง ที่ท าหน้าที่
แลกเปลี่ยนแก๊สของฟองน้ า ไฮดรา 
พลานาเรีย ไส้เดือนดิน แมลง ปลา 
กบ และนก  
5. สังเกต และอธิบายโครงสร้างของ
ปอดในสัตว์ เลี้ยงลูกด้วยน้ านม 
6. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างที่
ใช้ในการ แลกเปลี่ยนแก๊ส และ  

1. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และ
เปรียบเทียบโครงสร้าง และหน้าที่
ของระบบประสาทของไฮดรา  
พลานาเรีย ไส้เดือนดิน กุ้ง หอย 
แมลง และสัตว์มีกระดูกสันหลัง  
2. อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างและ
หน้าที่ของ เซลล์ประสาท  
3.อธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ของศักย์ไฟฟ้า ที่เยื่อหุ้มเซลล์ของ
เซลล์ประสาท และกลไก การ
ถ่ายทอดกระแสประสาท 
4.อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับ
โครงสร้างของระบบ ประสาท
ส่วนกลางและระบบประสาทรอบ
นอก  
5.สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้าง
และหน้าที่ของ ส่วนต่าง ๆ ในสมอง
ส่วนหน้า สมองส่วนกลาง สมองส่วน
หลัง และไขสันหลัง  
6.สืบค้นข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ 
และ ยกตัวอย่างการท างานของ
ระบบประสาท โซมาติก และ ระบบ
ประสาทอัตโนวัต 
 
 



ตัวชี้วัดช่วงชั้น 
ม.4 ม.5 ม.6 

- กระบวนการแลกเปลี่ยน แก๊สของ
มนุษย์  
7.อธิบายการท างานของปอด และ
ทดลองวัด ปริมาตรของอากาศใน
การหายใจออกของมนุษย์ 
8.สืบค้นข้อมูล อธิบาย และ
เปรียบเทียบระบบ หมุนเวียนเลือด
แบบเปิดและระบบหมุนเวียน เลือด
แบบปิด  
9. สังเกต และอธิบายทิศทางการ
ไหลของเลือด และการเคลื่อนที่ของ
เซลล์เม็ดเลือดในหางปลา และสรุป
ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของ
หลอดเลือด กับความเร็วในการไหล
ของเลือด 
10. อธิบายโครงสร้างและการ
ท างานของหัวใจ และหลอดเลือดใน
มนุษย์  
11. สังเกต และอธิบายโครงสร้าง
หัวใจของสัตว์ เลี้ยงลูกด้วยน้ านม 
ทิศทางการไหลของเลือด ผ่านหัวใจ
ของมนุษย์และเขียนแผนผังสรุป 
การหมุนเวียนเลือดของมนุษย์  
12.สืบค้นข้อมูล ระบุความแตกต่าง
ของ เซลล์เม็ดเลือดแดง เซลล์เม็ด
เลือดขาว เพลตเลต และพลาสมา  
13. อธิบายหมู่เลือดและหลักการให้
และรับเลือด ในระบบ ABO และ
ระบบ Rh 

7. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้าง
และหน้าที่ของ ตา หูจมูกลิ้น และ
ผิวหนังของมนุษย์ยกตัวอย่าง โรค
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และบอกแนวทาง
ในการ ดูแลป้องกัน และรักษา  
8.สังเกต และอธิบายการหาต าแหน่ง
ของจุดบอด โฟเวีย และความไวใน
การรับสัมผัสของผิวหนัง 
9. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และ
เปรียบเทียบโครงสร้าง และหน้าที่
ของอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการ
เคลื่อนที่ ของแมงกะพรุน หมึก ดาว
ทะเล ไส้เดือนดิน แมลง ปลา และ
นก 
10. สืบค้นข้อมูล และอธิบาย
โครงสร้างและหน้าที่ ของกระดูก
และกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการ 
เคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ของ
มนุษย์ 
 11. สังเกต และอธิบายการท างาน
ของข้อต่อชนิด ต่าง ๆ และการ
ท างานของกล้ามเนื้อโครงร่าง ที่
เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวและการ
เคลื่อนที่ ของมนุษย์ 
12. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และ
ยกตัวอย่าง การสืบพันธุ์แบบไม่
อาศัยเพศและการสืบพันธุ์ แบบ
อาศัยเพศในสัตว์  
 
 
 



ตัวชี้วัดช่วงชั้น 
ม.4 ม.5 ม.6 

 
 

14.อธิบาย และสรุปเก่ียวกับ
ส่วนประกอบและ หน้าที่ของหลอด
น้ าเหลือง และต่อมน้ าเหลือง 
15. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และ
เปรียบเทียบกลไก การต่อต้านหรือ
ท าลายสิ่งแปลกปลอม แบบไม่จ าเพาะ
และแบบจ าเพาะ  
16. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และ
เปรียบเทียบ การสร้างภูมิคุ้มกันก่อเอง
และภูมิคุ้มกันรับมา  
17. สืบค้นข้อมูล และอธิบายเก่ียวกับ
ความผิดปกต ิของระบบภูมิคุ้มกันที่ท า
ให้เกิดเอดส์ภูมิแพ้ การสร้างภูมิ
ต้านทานต่อเนื้อเยื่อตนเอง 
18. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และ
เปรียบเทียบ โครงสร้างและหนา้ที่ใน
การก าจัดของเสีย ออกจากร่างกาย
ของฟองน้ า ไฮดรา  
พลานาเรีย ไส้เดือนดนิ แมลง และ
สัตว์มีกระดูกสันหลัง 
19. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของ
ปัสสาวะออกจาก ร่างกาย  
20. อธิบายกลไกการท างานของหน่วย
ไต ในการ ก าจัดของเสียออกจาก
ร่างกาย และเขียน แผนผังสรุป 
ขั้นตอนการก าจัดของเสีย ออกจาก
ร่างกายโดยหน่วยไต  
ไต และ โครงสร้างที่ใช้ล าเลียง 
 21. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และ
ยกตัวอย่างเก่ียวกับ ความผิดปกติของ
ไตอันเนื่องมาจากโรคต่างๆ 

13.สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้าง
และหน้าที่ของอวัยวะในระบบ
สืบพันธุ์ เพศชายและระบบ สืบพันธุ์
เพศหญิง  
14. อธิบายกระบวนการสร้างสเปิร์ม 
กระบวนการ สร้างเซลล์ไข่และการ
ปฏิสนธิในมนุษย์ 
15. อธิบายการเจริญเติบโตระยะ
เอ็มบริโอ และระยะหลังเอ็มบริโอ
ของกบ ไก่และมนุษย์ 
16. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเขียน
แผนผังสรุป หน้าที่ของฮอร์โมนจาก
ต่อมไร้ท่อและเนื้อเยื่อ ที่สร้าง
ฮอร์โมน 
17.สืบค้นข้อมูล อธิบาย 
เปรียบเทียบ และ ยกตัวอย่าง
พฤติกรรมที่เป็นมาแต่ก าเนิด และ
พฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ของ
สัตว์  
18.สืบค้นข้อมูล อธิบาย และ
ยกตัวอย่าง ความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมกับ วิวัฒนาการของระบบ
ประสาท  
19.สืบค้นข้อมูลอธิบายและ
ยกตัวอย่างการสื่อสาร ระหว่างสัตว์
ที่ท าให้สัตว์แสดงพฤติกรรม 

 
 
 
 

 



สำระชีววิทยำ  

 5. เข้าใจแนวคิดเก่ียวกับระบบนิเวศ กระบวนการถ่ายทอดพลังงานและ การหมุนเวียนสารในระบบ

นิเวศ ความหลากหลายของไบโอม การเปลี่ยนแปลงแทนที่ ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ประชากรและรูปแบบ

การเพ่ิมของประชากร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ 

และแนวทางการแก้ไขปัญหา 

ตัวชี้วัดช่วงชั้น 

ม.4 ม.5 ม.6 
- - 1.วิเคราะห์อธิบาย และยกตัวอย่าง

กระบวนการ ถ่ายทอดพลังงานใน
ระบบนิเวศ  
2.อธิบาย ยกตัวอย่างการเกิดไบโอ
แมกนิฟิเคชัน และบอกแนวทางใน
การลดการเกิด ไบโอแมกนิฟิเคชัน  
3.สืบค้นข้อมูล และเขียนแผนภาพ 
เพ่ืออธิบาย วัฏจักรไนโตรเจน วัฏ
จักรก ามะถัน และวัฏจักร 
ฟอสฟอรัส 
4. สืบค้นข้อมูล ยกตัวอย่าง และ
อธิบายลักษณะ ของไบโอมที่
กระจายอยู่ตามเขตภูมิศาสตร์ต่างๆ 
บนโลก 
5. สืบค้นข้อมูลยกตัวอย่างอธิบาย
และเปรียบเทียบ การเปลี่ยนแปลง
แทนที่แบบปฐมภูมิและ การ
เปลี่ยนแปลงแทนที่แบบทุติยภูมิ 
6.สืบค้นข้อมูล อธิบาย ยกตัวอย่าง 
และสรุป เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะ
ของประชากรของ สิ่งมีชีวิตบางชนิด 
 
 
 
  



 

ตัวชี้วัดช่วงชั้น 

ม.4 ม.5 ม.6 
  

 
7.สืบค้นข้อมูลอธิบายเปรียบเทยีบ 
และยกตัวอย่าง การเพิ่มของประชากร
แบบเอ็กโพเนนเชียล และการเพิ่มของ
ประชากรแบบลอจิสติก 
8. อธิบาย และยกตัวอย่างปัจจยัที่
ควบคุมการเติบโต ของประชากร 
9.วิเคราะห์อภิปราย และสรุปปญัหา 
การขาดแคลนน้ า การเกิดมลพษิทาง
น้ า และ ผลกระทบที่มีต่อมนษุย์และ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้ง เสนอแนวทางการ
วางแผนการจัดการน้ า และการแก้ไข
ปัญหา 
10.วิเคราะห์อภิปราย และสรุปปัญหา
มลพิษทาง อากาศ และผลกระทบที่มี
ต่อมนุษย์และ สิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
เสนอแนวทางการแก้ไข ปัญหา 
11. วิเคราะห์อภิปราย และสรุปปัญหา
ที่เกิดกับ ทรัพยากรดิน และผลกระทบ
ที่มีต่อมนุษย์และ สิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
เสนอแนวทางการแก้ไข ปัญหา 
12. วิเคราะห์อภิปราย และสรุปปัญหา 
ผลกระทบ ที่เกิดจากการท าลายป่าไม้
รวมทั้งเสนอ แนวทางในการป้องกัน
การท าลายปา่ไม้และ การอนุรักษ์ป่าไม ้
13. วิเคราะห์อภิปราย และสรุปปัญหา 
ผลกระทบ ที่ท าให้สัตวป์่ามีจ านวน
ลดลง และแนวทาง ในการอนุรักษ์สัตว์
ป่า 
 
 
 



สำระเคมี  

 1. เข้าใจโครงสร้างอะตอม การจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ สมบัติของธาตุ พันธะเคมีและสมบัติของสาร 

แก๊สและสมบัติของแก๊ส ประเภทและสมบัติของ สารประกอบอินทรีย์และพอลิเมอร์ รวมทั้งการน าความรู้ไปใช้

ประโยชน์ 

ตัวชี้วัดช่วงชั้น 

ม.4 ม.5 ม.6 

1. สืบค้นข้อมูลสมมติฐาน การ
ทดลอง หรือ ผลการทดลองที่เป็น
ประจักษ์พยานในการเสนอ 
แบบจ าลองอะตอมของ
นักวิทยาศาสตร์ และอธิบาย
วิวัฒนาการของแบบจ าลองอะตอม 
2. เขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ
และระบุ จ านวนโปรตอน นิวตรอน 
และอิเล็กตรอนของ อะตอมจาก
สัญลักษณ์นิวเคลียร์รวมทั้งบอก 
ความหมายของไอโซโทป 
3. อธิบาย และเขียนการจัดเรียง
อิเล็กตรอน ในระดับพลังงานหลัก
และระดับพลังงานย่อย เมื่อทราบ
เลขอะตอมของธาตุ 
4. ระบุหมู่คาบ ความเป็นโลหะ 
อโลหะ และ กึ่งโลหะ ของธาตุเรพรี
เซนเททีฟและธาตุ แทรนซิชันใน
ตารางธาตุ 
5.วิเคราะห์และบอกแนวโน้มสมบัติ
ของธาตุ เรพรีเซนเททีฟตามหมู่และ
ตามคาบ 

1.อธิบายความสัมพันธ์และ
ค านวณปริมาตร ความดัน หรือ
อุณหภูมิของแก๊สที่ภาวะต่าง ๆ 
ตามกฎของบอยล์กฎของชาร์ล 
กฎของ เกย์–ลูสแซก  
2. ค านวณปริมาตร ความดัน 
หรืออุณหภูมิ ของแก๊สที่ภาวะ
ต่าง ๆ ตามกฎรวมแก๊ส 
3.ค านวณปริมาตร ความดัน 
อุณหภูมิจ านวนโมล หรือมวล
ของแก๊ส จากความสัมพันธ์ตาม
กฎของ อาโวกาโดร และกฎ
แก๊สอุดมคติ 
4.ค านวณความดันย่อยหรือ
จ านวนโมลของแก๊ส ในแก๊ส
ผสม โดยใช้กฎความดันย่อยขอ
งดอลตัน 
5.อธิบายการแพร่ของแก๊สโดย
ใช้ทฤษฎีจลน์ ของแก๊ส ค านวณ
และเปรียบเทียบอัตรา การแพร่
ของแก๊ส โดยใช้กฎการแพร่ผ่าน
ของ เกรแฮม 
 

1.สืบค้นข้อมูลและน าเสนอ
ตัวอย่างสารประกอบ อินทรีย์ที่มี
พันธะเดี่ยว พันธะคู่ หรือพันธะ
สาม ที่พบในชีวิตประจ าวัน 
2.เขียนสูตรโครงสร้างลิวอิส สูตร
โครงสร้างแบบย่อ และสูตร
โครงสร้างแบบเส้นของ
สารประกอบ อินทรีย์ 
3.วิเคราะห์โครงสร้าง และระบุ
ประเภท ของสารประกอบอินทรีย์
จากหมู่ฟังก์ชัน 
4.เขียนสูตรโครงสร้างและเรียกชื่อ
สารประกอบ อินทรีย์ประเภทต่าง 
ๆ ที่มีหมู่ฟังก์ชันไม่เกิน 1 หมู่ตาม
ระบบ IUPAC 
5.เขียนไอโซเมอร์โครงสร้างของ
สารประกอบ อินทรีย์ประเภทต่าง 
ๆ 
6.วิเคราะห์และเปรียบเทียบจุด
เดือดและ การละลายในน้ าของ
สารประกอบอินทรีย์ที่มี หมู่
ฟังก์ชัน ขนาดโมเลกุล หรือ
โครงสร้างต่างกัน 
 
 
 



ตัวชี้วัดช่วงชั้น 
ม.4 ม.5 ม.6 

6. บอกสมบัติของธาตุโลหะแทรนซิ
ชัน และ เปรียบเทียบสมบัติกับธาตุ
โลหะในกลุ่มธาตุ เรพรีเซนเททีฟ 
7. อธิบายสมบัติและค านวณครึ่ง
ชีวิตของไอโซโทป กัมมันตรังสี 
8. สืบค้นข้อมูล และยกตัวอย่างการ
น าธาตุ มาใช้ประโยชน์รวมทั้ง
ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต และ
สิ่งแวดล้อม 
9. อธิบายการเกิดไอออนและการ
เกิดพันธะ ไอออนิก โดยใช้แผนภาพ
หรือสัญลักษณ์ แบบจุดของลิวอิส 
10.เขียนสูตร และเรียกชื่อ
สารประกอบไอออนิก 
11. ค านวณพลังงานที่เก่ียวข้องกับ
ปฏิกิริยา การเกิดสารประกอบไอ
ออนิกจากวัฏจักร บอร์น-ฮาเบอร์ 
12.อธิบายสมบัติของสารประกอบ
ไอออนิก 
13. เขียนสมการไอออนิกและ
สมการไอออนิกสุทธิ ของปฏิกิริยา
ของสารประกอบไอออนิก 
14. อธิบายการเกิดพันธะโคเวเลนต์
แบบพันธะเดี่ยว พันธะคู่และพันธะ
สาม ด้วยโครงสร้างลิวอิ 
15.เขียนสูตร และเรียกชื่อสาร 
โคเวเลนต์ 
 

6.สืบค้นข้อมูล น าเสนอตัวอย่าง 
และอธิบายการ ประยุกต์ใช้
ความรู้เกี่ยวกับสมบัติและกฎ
ต่าง ๆของแก๊สในการอธิบาย
ปรากฏการณ์หรือ แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวันและใน
อุตสาหกรรม 

7.ระบุประเภทของสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน และเขียน
ผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาการเผา
ไหม้ ปฏิกิริยากับโบรมีน หรือ
ปฏิกิริยากับ โพแทสเซียมเปอร์
แมงกาเนต 
8.เขียนสมการเคมีและอธิบายการ
เกิดปฏิกิริยา เอสเทอริฟิเคชัน 
ปฏิกิริยาการสังเคราะห์เอไมด์ 
ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสและปฏิกิริยา
สะปอนนิฟิเคชัน 
9. ทดสอบปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเค
ชัน ปฏิกิริยา ไฮโดรลิซิส และ
ปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน 
10.สืบค้นข้อมูล และน าเสนอ
ตัวอย่างการน า สารประกอบ
อินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ในชีวิต 
ประจ าวันและอุตสาหกรรม 
11. ระบุประเภทของปฏิกิริยาการ
เกิดพอลิเมอร์ จากโครงสร้างของ
มอนอเมอร์หรือพอลิเมอร 
12.วิเคราะห์และอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่าง โครงสร้าง
และสมบัติของพอลิเมอร์รวมทั้ง 
การน าไปใช้ประโยชน์ 
13.ทดสอบ และระบุประเภทของ
พลาสติก และผลิตภัณฑ์ยาง 
รวมทั้งการน าไปใช้ ประโยชน ์
 
 
 



ตัวชี้วัดช่วงชั้น 
ม.4 ม.5 ม.6 

16.วิเคราะห์และเปรียบเทียบความ
ยาวพันธะ และพลังงานพันธะในสาร
โคเวเลนต์รวมทั้ง ค านวณพลังงานที่
เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาของ สาร 
โคเวเลนต์จากพลังงานพันธะ 
17. คาดคะเนรูปร่างโมเลกุลโคเว
เลนต์โดยใช้ ทฤษฎีการผลักระหว่าง
คู่อิเล็กตรอนในวงเวเลนซ์ และระบุ
สภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต์ 
18. ระบุชนิดของแรงยึดเหนี่ยว
ระหว่างโมเลกุล โคเวเลนต์และ
เปรียบเทียบจุดหลอมเหลว จุดเดือด 
และการละลายน้ าของสารโคเวเลนต์ 
19. สืบค้นข้อมูล และอธิบายสมบัติ
ของ สารโคเวเลนต์โครงร่างตาข่าย
ชนิดต่าง ๆ 
20. อธิบายการเกิดพันธะโลหะและ
สมบัติของโลหะ 
21. เปรียบเทียบสมบัติบางประการ
ของสารประกอบ ไอออนิก สารโคเว
เลนต์และโลหะ สืบค้นข้อมูล และ
น าเสนอตัวอย่างการใช้ประโยชน์
ของ สารประกอบไอออนิก สารโคเว
เลนต์และ โลหะ ได้อย่างเหมาะสม 

 14.อธิบายผลของการปรับเปลี่ยน
โครงสร้าง และ การสังเคราะห์พอ
ลิเมอร์ที่มีต่อสมบัติของ พอลิเมอร์ 
15.สืบค้นข้อมูล และน าเสนอ
ตัวอย่างผลกระทบ จากการใช้
และการก าจัดผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ 
และแนวทางแก้ไข 

 

 

 

 

 

 

 



 

สำระเคมี 

  2. เข้าใจการเขียนและการดุลสมการเคมี ปริมาณสัมพันธ์ในปฏิกิริยาเคมี อัตราการเกิด ปฏิกิริยาเคมี 

สมดุลในปฏิกิริยาเคมี สมบัติและปฏิกิริยาของกรด–เบส ปฏิกิริยา รีดอกซ์และเซลล์เคมีไฟฟ้า รวมทั้งการน า

ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ตัวชี้วัดช่วงชั้น 
ม.4 ม.5 ม.6 

1. แปลความหมายสัญลักษณ์ใน
สมการเคมี เขียนและดุลสมการ
เคมีของปฏิกิริยาเคมี บางชนิด 
2. ค านวณปริมาณของสารใน
ปฏิกิริยาเคมี ที่เก่ียวข้องกับมวล
สาร 
3. ค านวณปริมาณของสารใน
ปฏิกิริยาเคมี ที่เก่ียวข้องกับความ
เข้มข้นของสารละลาย  
4. ค านวณปริมาณของสารใน
ปฏิกิริยาเคมี ที่เก่ียวข้องกับ
ปริมาตรแก๊ส 
5. ค านวณปริมาณของสารใน
ปฏิกิริยาเคมี หลายขั้นตอน 
6. ระบุสารก าหนดปริมาณ และ
ค านวณปริมาณ สารต่าง ๆ ใน
ปฏิกิริยาเคมี 
7.ค านวณผลได้ร้อยละของ
ผลิตภัณฑ์ในปฏิกิริยา เคมี 

1. ทดลอง และเขียนกราฟการ
เพ่ิมข้ึนหรือลดลง ของสารที่ท าการ
วัดในปฏิกิริยา  
2. ค านวณอัตราการเกิดปฏิกิริยา
เคมีและเขียนกราฟ การลดลงหรือ
เพ่ิมข้ึนของสารที่ไม่ได้วัด ใน
ปฏิกิริยา 
3. เขียนแผนภาพ และอธิบายทิศ
ทางการชนกัน ของอนุภาคและ
พลังงานที่ส่งผลต่ออัตรา การ
เกิดปฏิกิริยาเคมี 
4.ทดลอง และอธิบายผลของความ
เข้มข้น พ้ืนที่ผิว ของสารตั้งต้น 
อุณหภูมิและตัวเร่งปฏิกิริยาที่มี ต่อ
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  
5.เปรียบเทียบอัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเมื่อมีการ 
เปลี่ยนแปลงความเข้มข้น พ้ืนที่ผิว
ของสารตั้งต้น อุณหภูมิและตัวเร่ง
ปฏิกิริยา 
6. ยกตัวอย่าง และอธิบายปัจจัยที่
มีผลต่ออัตรา การเกิดปฏิกิริยาเคมี
ในชีวิตประจ าวัน หรืออุตสาหกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
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 7. ทดสอบ และอธิบายความหมาย
ของ ปฏิกิริยาผันกลับได้และภาวะ
สมดุล  
8. อธิบายการเปลี่ยนแปลงความ
เข้มข้นของสาร อัตราการ
เกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้า และอัตรา 
การเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับ เมื่อเริ่ม
ปฏิกิริยา จนกระท่ังระบบอยู่ใน
ภาวะสมดุล 
9. ค านวณค่าคงที่สมดุลของ
ปฏิกิริยา  
10. ค านวณความเข้มข้นของสารที่
ภาวะสมดุล 
11.ค านวณค่าคงท่ีสมดุลหรือความ
เข้มข้นของ ปฏิกิริยาหลายขั้นตอน 
12.ระบุปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล
และ ค่าคงที่สมดุลของระบบ 
รวมทั้งคาดคะเน การเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นเมื่อภาวะสมดุล ของระบบ
ถูกรบกวน โดยใช้หลักของ  
เลอชาเตอลิเอ 
13. ยกตัวอย่าง และอธิบายสมดุล
เคมีของ กระบวนการที่เกิดขึ้นใน
สิ่งมีชีวิต ปรากฏการณ์ ใน
ธรรมชาติและกระบวนการใน
อุตสาหกรรม 
14.ระบุและอธิบายว่าสารเป็นกรด
หรือเบส โดยใช้ทฤษฎีกรด–เบส 
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 ของอาร์เรเนียส เบรินสเตด–ลาวรี
และลิวอิส 
15. ระบุคู่กรด-เบสของสารตาม
ทฤษฎีกรด-เบส ของเบรินสเตด-
ลาวรี 
16.ค านวณ และเปรียบเทียบ
ความสามารถ ในการแตกตัวหรือ
ความแรงของกรดและเบส 
17. ค านวณค่า pH ความเข้มข้น
ของไฮโดรเนียม ไอออนหรือไฮดร
อกไซด์ไอออนของ สารละลายกรด
และเบส 
18. เขียนสมการเคมีแสดงปฏิกิริยา
สะเทิน และ ระบุความเป็นกรด-
เบสของสารละลาย หลังการสะเทิน  
19. เขียนปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของ
เกลือ และระบุ ความเป็นกรด-เบส
ของสารละลายเกลือ 
20. ทดลอง และอธิบายหลักการ
การไทเทรต และเลือกใช้ 
อินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมส าหรับ 
การไทเทรตกรด-เบส 
21. ค านวณปริมาณสารหรือความ
เข้มข้นของ สารละลายกรดหรือ
เบสจากการไทเทรต 
22. อธิบายสมบัติองค์ประกอบ 
และประโยชน์ ของสารละลาย
บัฟเฟอร์ 
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 23. สืบค้นข้อมูลและน าเสนอ
ตัวอย่างการใช้ประโยชน์ และการ
แก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับ 
กรด–เบส 
24. ค านวณเลขออกซิเดชัน และ
ระบุปฏิกิริยา ที่เป็นปฏิกิริยารี
ดอกซ์ 
25. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเลข
ออกซิเดชัน และระบุตัวรีดิวซ์และ
ตัวออกซิไดส์รวมทั้ง เขียนครึ่ง
ปฏิกิริยาออกซิเดชันและครึ่ง
ปฏิกิริยา รีดักชันของปฏิกิริยารี
ดอกซ์ 
26. ทดลอง และเปรียบเทียบ
ความสามารถในการ เป็นตัวรีดิวซ์
หรือตัวออกซิไดส์และเขียนแสดง 
ปฏิกิริยารีดอกซ์ 
27. ดุลสมการรีดอกซ์ด้วยการใช้
เลขออกซิเดชัน และวิธีครึ่ง
ปฏิกิริยา 
28. ระบุองค์ประกอบของเซลล์
เคมีไฟฟ้า และ เขียนสมการเคมี
ของปฏิกิริยาที่แอโนดและ แคโทด 
ปฏิกิริยารวม และแผนภาพเซลล์ 
29. ค านวณค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐาน
ของเซลล์ และระบุประเภทของ
เซลล์เคมีไฟฟ้า ขั้วไฟฟ้า และ
ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้น 
 
 
 

 



 

ตัวชี้วัดช่วงชั้น 

ม.4 ม.5 ม.6 
 30. อธิบายหลักการท างาน และ

เขียนสมการแสดง ปฏิกิริยาของ
เซลล์ปฐมภูมิและเซลล์ทุติยภูมิ 
31. ทดลองชุบโลหะและแยก
สารเคมีด้วยกระแส ไฟฟ้า และ
อธิบายหลักการทางเคมีไฟฟ้าที่ใช้ 
ในการชุบโลหะ การแยกสารเคมี
ด้วยกระแส ไฟฟ้า การท าโลหะให้
บริสุทธิ์และการป้องกัน การกัด
กร่อนของโลหะ 
32. สืบค้นข้อมูลและน าเสนอ
ตัวอย่างความก้าวหน้า ทาง
เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับเซลล์
เคมีไฟฟ้า ในชีวิตประจ าวัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สำระเคมี 

 3. เข้าใจหลักการท าปฏิกิริยาเคมี การวัดปริมาณสาร หน่วยวัดและการเปลี่ยนหน่วย การค านวณ

ปริมาณของสาร ความเข้มข้นของสารละลาย รวมทั้งการบูรณาการความรู้และทักษะในการอธิบาย

ปรากฏการณ์ในชีวิตประจ าวันและการแก้ปัญหาทางเคมี 

ตัวชี้วัดช่วงชั้น 

ม.4 ม.5 ม.6 
1. บอกและอธิบายข้อปฏิบัติ
เบื้องต้น และปฏิบัติตนที่แสดงถึง
ความตระหนักในการท า
ปฏิบัติการเคมีเพ่ือให้มีความ
ปลอดภัยทั้งต่อตนเอง ผู้อ่ืนและ
สิ่งแวดล้อม และเสนอแนว
ทางแก้ไขเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 
2. เลือก และใช้วัสดุหรือเครื่องมือ
ในการท าปฏิบัติการ และวัด
ปริมาณต่างๆได้อย่างเหมาะสม 
3. น าเสนอแผนการทดลอง 
ทดลองและเขียนรายงานการ
ทดลอง 
4. ระบุหน่วยวัดปริมาณต่างๆของ
สาร และเปลี่ยนหน่วยวัดให้เป็น
หน่วยในระบบเอสไอด้วยการใช้
แฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วย 
5. ความหมายของมวลอะตอม
ของธาตุ และค านวณอะตอมเฉลี่ย
ของธาตุ มวลในโมเลกุลและมวล
สูตร 
6. อธิบาย และค านวณปริมาณใด
ปริมาณหนึ่งจาก ความสัมพันธ์
ของ 

- 1. ก าหนดปัญหา และน าเสนอ
แนวทางการแกป้ัญหาโดยใช้
ความรู้ทางเคมีจากสถานการณ์ท่ี
เกิดข้ึนในชีวิตประจ าวัน การ
ประกอบอาชีพ หรือ อุตสาหกรรม 
2. แสดงหลักฐานถึงการบูรณาการ
ความรู้ทางเคมี ร่วมกับสาขาวิชา
อ่ืน รวมทั้งทักษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์หรือกระบวนการ
ออกแบบ เชิงวิศวกรรม โดยเน้น
การคิดวิเคราะห์การ แก้ปัญหา
และความคิดสร้างสรรค์เพ่ือแก้ 
ปัญหาในสถานการณ์หรือประเด็น
ที่สนใจ 
3. น าเสนอผลงานหรือชิ้นงานที่ได้
จากการแก้ปัญหา ในสถานการณ์
หรือประเด็นที่สนใจโดยใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. แสดงหลักฐานการเข้าร่วมการ
สัมมนา การเข้า ร่วมประชุม
วิชาการ หรือการแสดงผลงาน 
สิ่งประดิษฐ์ในงานนิทรรศการ 
 
 



ตัวชี้วัดช่วงชั้น 
ม.4 ม.5 ม.6 

โมล จ านวนอนุภาค มวล และ 
ปริมาตรของแก๊สที่ STP 
7. ค านวณอัตราส่วนโดยมวลของ
ธาตุองค์ประกอบของสารตามกฎ
สัดส่วนคงท่ี 
8. ค านวณสูตรอย่างง่ายและสูตร
โมเลกุลของสาร 
9. ค านวณความเข้มข้นของ
สารละลายในหน่วยต่างๆ 
10.  อธิบายวิธีการ และเตรียม
สารละลายให้มีความเข้มข้นใน
หน่วยโมลาริตี และปริมาตร
สารละลายตามที่ก าหนด 
11. เปรียบเทียบจุดเดือดและจุด
เยือกแข็งของสารละลายกับสาร
บริสุทธิ์ รวมทั้งค านวณจุดเดือดละ
จุดเยือกแข็งของสารละลาย 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สำระฟิสิกส์  

 1. เข้าใจธรรมชาติทางฟิสิกส์ ปริมาณและกระบวนการวัด การเคลื่อนที่แนวตรง แรงและกฎการ

เคลื่อนที่ของนิวตัน กฎความโน้มถ่วงสากล แรงเสียดทานสมดุล กลของวัตถุ งาน และกฎการอนุรักษ์พลังงาน

กล โมเมนตัมและกฎการอนุรักษ์ โมเมนตัม การเคลื่อนที่แนวโค้ง รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ตัวชี้วัดช่วงชั้น 

ม.4 ม.5 ม.6 

1. สืบค้น และอธิบายการค้นหา
ความรู้ทางฟิสิกส์ ประวัติความ
เป็นมา รวมทั้งพัฒนาการของ 
หลักการและแนวคิดทางฟิสิกส์ที่มี
ผลต่อ การแสวงหาความรู้ใหม่
และการพัฒนาเทคโนโลยี 
2. วัด และรายงานผลการวัด
ปริมาณทางฟิสิกส์ ได้ถูกต้อง
เหมาะสม โดยน าความ
คลาดเคลื่อน ในการวัดมา
พิจารณาในการน าเสนอผล 
รวมทั้ง แสดงผลการทดลองในรูป
ของกราฟ วิเคราะห์ และแปล
ความหมายจากกราฟเส้นตรง 
3. ทดลอง และอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่าง ต าแหน่ง 
การกระจัด ความเร็ว และ
ความเร่ง ของการเคลื่อนที่ของ
วัตถุในแนวตรงที่มีความเร่ง คงตัว
จากกราฟและสมการ รวมทั้ง
ทดลองหาค่า ความเร่งโน้มถ่วง
ของโลก และค านวณปริมาณ ต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

- - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ตัวชี้วัดช่วงชั้น 
ม.4 ม.5 ม.6 

4. ทดลอง และอธิบายการหาแรง
ลัพธ์ของแรงสอง แรงที่ท ามุมต่อ
กัน 
5. เขียนแผนภาพของแรงที่กระท า
ต่อวัตถุอิสระ ทดลอง และอธิบาย
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน และ
การใช้กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
กับสภาพการ เคลื่อนที่ของวัตถุ
รวมทั้งค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
6. อธิบายกฎความโน้มถ่วงสากล
และผลของ สนามโน้มถ่วงที่ท าให้
วัตถุมีน้ าหนัก รวมทั้ง ค านวณ
ปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
7. วิเคราะห์อธิบาย และค านวณ
แรงเสียดทาน ระหว่างผิวสัมผัส
ของวัตถุคู่หนึ่ง ๆ ในกรณีท่ีวัตถุ 
หยุดนิ่งและวัตถุเคลื่อนที่ รวมทั้ง
ทดลองหา สัมประสิทธิ์ความเสียด
ทานระหว่างผิวสัมผัส ของวัตถุคู่
หนึ่ง ๆ และน าความรู้เรื่องแรง
เสียด ทานไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
8. อธิบายสมดุลกลของวัตถุ
โมเมนต์และผลรวม ของโมเมนต์ที่
มีต่อการหมุน แรงคู่ควบและผล 
ของแรงคู่ควบที่มีต่อสมดุลของ
วัตถุ เขียน แผนภาพของแรงที่
กระท าต่อวัตถุอิสระเมื่อวัตถุ อยู่
ในสมดุล 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ตัวชี้วัดช่วงชั้น 

ม.4 ม.5 ม.6 
กล และค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งทดลองและ
อธิบายสมดุล ของแรงสามแรงกล 
และค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งทดลองและ
อธิบายสมดุล ของแรงสามแรง 
9. สังเกต และอธิบายสภาพการ
เคลื่อนที่ของวัตถุเม่ือแรงที่กระท า
ต่อวัตถุผ่านศูนย์กลางของวัตถุ 
และผลของศูนย์ถว่งที่มีต่อ
เสถียรภาพของวัตถุ 
10. วิเคราะห์ และค านวณงาน
ของแรงคงตัว จากสมการและ
พ้ืนที่ใต้กราฟความสัมพันธ์
ระหว่างแรงกับต าแหน่ง รวมทั้ง
อธิบาย และค านวณก าลังเฉลี่ย 
11. อธิบาย และค านวณพลังงาน
จลน์ พลังงานศักย์ พลังงานกล 
ทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่าง
งานกับพลังงานศักยโ์น้มถ่วง
ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของ
แรงที่ใช้ดึงสปริงกับระยะที่สปริง
ยืดออกและความสัมพันธ์ระหว่าง
งานกับพลังงานศักย์ยืดหยุ่น 
รวมทั้งอธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างงานของแรงลัพธ์และ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

ตัวชี้วัดช่วงชั้น 

ม.4 ม.5 ม.6 
พลังงานจลน์ และค านวณงานที่
เกิดข้ึนจากแรงลัพธ์ 
12. อธิบายกฎการอนุรักษ์
พลังงานกล รวมทั้ง วิเคราะห์และ
ค านวณปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
กับการเคลื่อนที่ของวัตถุใน
สถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้กฎการ
อนุรักษ์พลังงานกล 
13. อธิบายการท างาน 
ประสิทธิภาพและการได้ เปรียบ
เชิงกลของเครื่องกลอย่างง่ายบาง
ชนิด โดยใช้ความรู้เรื่องงานและ
สมดุลกล รวมทั้ง ค านวณ
ประสิทธิภาพและการได้เปรียบ
เชิงกล 
14. อธิบาย และค านวณ 
โมเมนตัมของวัตถุและ การดลจาก
สมการและพ้ืนที่ใต้กราฟ 
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงลัพธ์กับ
เวลา รวมทั้ง อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างแรงดลกับ โมเมนตัม 
15. ทดลอง อธิบาย และค านวณ
ปริมาณต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการชน
ของวัตถุในหนึ่งมิติทั้งแบบ 
ยืดหยุ่น ไม่ยืดหยุ่น และการดีดตัว
แยกจาก 
กัน ในหนึ่งมิติซึ่งเป็นไปตามกฎ
การอนุรักษ์ โมเมนตัม 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ตัวชี้วัดช่วงชั้น 
ม.4 ม.5 ม.6 

16. อธิบาย วิเคราะห์และค านวณ
ปริมาณต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการ
เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ และ
ทดลองการเคลื่อนที่แบบโพรเจก
ไทล์ 
17. ทดลอง และอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่าง แรงสู่
ศูนย์กลาง รัศมีของการเคลื่อนที่ 
อัตราเร็วเชิงเส้น อัตราเร็วเชิงมุม 
และมวลแบบวงกลม ในระนาบ 
ระดับ รวมทั้งค านวณปริมาณ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง และประยุกต์ใช้
ความรู้การเคลื่อนที่ แบบวงกลม
ในการอธิบายการโคจรของ
ดาวเทียม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สำระฟิสิกส์  

 2. เข้าใจการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกส์อย่างง่าย ธรรมชาติของคลื่น เสียงและ การได้ยิน ปรากฏการณ์

ที่เก่ียวข้องกับเสียง แสงและการเห็น ปรากฏการณ์ ที่เก่ียวข้องกับแสง รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ตัวชี้วัดช่วงชั้น 
ม.4 ม.5 ม.6 

- 1. ทดลอง และอธิบายการ
เคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก อย่างง่าย
ของวัตถุติดปลายสปริงและลูกตุ้ม 
อย่างง่ายรวมทั้งค านวณปริมาณ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
2. อธิบายความถี่ธรรมชาติของ
วัตถุและการเกิด การสั่นพ้อง 
3. อธิบายปรากฏการณ์คลื่น ชนิด
ของคลื่น ส่วนประกอบของคลื่น 
การแผ่ของหน้าคลื่น ด้วยหลกัการ
ของฮอยเกนส์และการรวมกัน 
ของคลื่นตามหลักการซ้อนทับ 
พร้อมทั้งค านวณ อัตราเร็ว ความถ่ี
และความยาวคลื่น 
4. สังเกต และอธิบายการสะท้อน 
การหักเห การแทรกสอด และการ
เลี้ยวเบนของคลื่นผิวน้ า รวมทั้ง
ค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
5. อธิบายการเกิดเสียง การ
เคลื่อนที่ของเสียง ความสัมพันธ์
ระหว่างคลื่น การกระจัดของ 
อนุภาคกับคลื่นความดัน 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวชี้วัดช่วงชั้น 
ม.4 ม.5 ม.6 

 ความสัมพันธ์ระหว่าง อัตราเร็ว
ของเสียงในอากาศที่ขึ้นกับ
อุณหภูมิ ในหน่วยองศาเซลเซียส
สมบัติของคลื่นเสียง ได้แก่ การ
สะท้อน การหักเห การแทรกสอด 
การเลี้ยวเบน รวมทั้งค านวณ
ปริมาณต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
6. อธิบายความเข้มเสียง ระดับ
เสียง องค์ประกอบ ของการได้ยิน 
คุณภาพเสียง และมลพิษทาง 
เสียง รวมทั้งค านวณปริมาณต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
7. ทดลอง และอธิบายการเกิดการ
สั่นพ้องของ อากาศในท่อ
ปลายเปิดหนึ่งด้าน รวมทั้งสังเกต 
และอธิบายการเกิดบีต คลื่นนิ่ง 
ปรากฏการณ์ ดอปเพลอร์คลื่น
กระแทกของเสียง ค านวณ 
ปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และน า
ความรู้ เรื่องเสียงไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
8. ทดลอง และอธิบายการแทรก
สอดของแสง ผ่านสลิตคู่และเกรต
ติง การเลี้ยวเบน และการแทรก
สอดของแสงผ่านสลิตเดี่ยว 
รวมทั้งค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
9. ทดลอง และอธิบายการสะท้อน
ของแสงที่ผิววัตถุ ตามกฎการ 
 
 

 



 

ตัวชี้วัดช่วงชั้น 

ม.4 ม.5 ม.6 
 สะท้อน เขียนรังสีของแสงและ ค านวณ

ต าแหน่งและขนาดภาพของวัตถุเมื่อ
แสง ตกกระทบกระจกเงาราบและ
กระจกเงาทรงกลม รวมทั้งอธิบายการ
น าความรู้เรื่องการสะท้อน ของแสงจาก
กระจกเงาราบ และกระจกเงา ทรงกลม
ไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
10. ทดลอง และอธิบายความสมัพันธ์
ระหว่าง ดรรชนีหักเห มุมตกกระทบ 
และมุมหักเห รวมทั้งอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างความลึกจริง และ
ความลึกปรากฏ มุมวิกฤตและการ 
สะท้อนกลบัหมดของแสง และค านวณ 
ปริมาณต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
11. ทดลอง และเขียนรังสีของแสงเพื่อ
แสดงภาพ ที่เกิดจากเลนสบ์าง หา
ต าแหน่ง ขนาด ชนิด ของภาพ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างระยะวัตถ ุระยะ
ภาพและความยาวโฟกัส รวมทัง้
ค านวณ ปริมาณตา่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
และอธิบายการน า ความรู้เรื่องการหัก
เหของแสงผ่านเลนส์บาง ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนั 
12. อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติที่
เก่ียวกับแสง เช่น รุ้ง การทรงกลด มิ
ราจ และการเห็น ท้องฟ้าเป็นสตี่าง ๆ 
ในช่วงเวลาต่างกัน 
13. สังเกต และอธิบายการมองเห็น
แสงสีสีของ วัตถุการผสม 
สารสีและการผสมแสงส ีรวมทั้งอธิบาย
สาเหตุของการบอดสี 

 

 



สำระฟิสิกส์  

 3. เข้าใจแรงไฟฟ้า และกฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และกฎของ

โอห์ม วงจรไฟฟ้ากระแสตรง พลังงานไฟฟ้า และก าลังไฟฟ้า การเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า 

สนามแม่เหล็ก แรงแม่เหล็ก ที่กระท ากับประจุไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า การเหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟ้าและกฎ ของ 

ฟาราเดย์ ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการสื่อสาร รวมทั้ง น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ตัวชี้วัดช่วงชั้น 

ม.4 ม.5 ม.6 
- 1.ทดลอง และอธิบายการท าวัตถุ

ที่เป็นกลางทาง ไฟฟ้าให้มีประจุ
ไฟฟ้าโดยการขัดสีกันและการ 
เหนี่ยวน าไฟฟ้าสถิต 
2. อธิบาย และค านวณแรงไฟฟ้า
ตามกฎของ คูลอมบ์ 
3.อธิบาย และค านวณสนามไฟฟ้า
และแรงไฟฟ้า ที่กระท ากับอนุภาค
ที่มีประจุไฟฟ้าที่อยู่ในสนาม ไฟฟ้า 
รวมทั้งหาสนามไฟฟ้าลัพธ์
เนื่องจากระบบ จุดประจุโดยรวม
กันแบบเวกเตอร์ 
4. อธิบายและค านวณพลังงาน
ศักย์ไฟฟ้าศักย์ไฟฟ้า และความ
ต่างศักย์ระหว่างสองต าแหน่งใดๆ 
5. อธิบายส่วนประกอบของตัว
เก็บประจุ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประจุไฟฟ้า ความต่างศักย์ และ
ความจุของตัวเก็บประจุและ
อธิบาย พลังงานสะสมในตัวเก็บ
ประจุและความจุสมมูล รวมทั้ง
ค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

1. สังเกต และอธิบายเส้น
สนามแม่เหล็ก อธิบาย และ
ค านวณฟลักซ์แม่เหล็กในบริเวณท่ี
ก าหนด รวมทั้งสังเกต และอธิบาย
สนามแม่เหล็กท่ี เกิดจาก
กระแสไฟฟ้าในลวดตัวน าเส้นตรง 
และโซเลนอยด์ 
2. อธิบาย และค านวณแรง
แม่เหล็กที่กระท าต่อ อนุภาคที่มี
ประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ใน
สนามแม่เหล็ก แรงแม่เหล็กที่
กระท าต่อเส้นลวดที่มีกระแสไฟฟ้า 
ผ่านและวางในสนามแม่เหล็ก 
รัศมีความโค้งของ การเคลื่อนที่
เมื่อประจุเคลื่อนที่ตั้งฉากกับ 
สนามแม่เหล็ก รวมทั้งอธิบายแรง
ระหว่างเส้นลวด ตัวน าคู่ขนานที่มี
กระแสไฟฟ้าผ่าน 
3. อธิบายหลักการท างานของแกล
แวนอมิเตอร์ และมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสตรง รวมทั้งค านวณ 
ปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 



 

ตัวชี้วัดช่วงชั้น 

ม.4 ม.5 ม.6 
 6. น าความรู้เรื่องไฟฟ้าสถิตไป

อธิบายหลักการท างาน ของ
เครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิด และ
ปรากฏการณ์ ในชีวิตประจ าวัน 
7. อธิบายการเคลื่อนที่ของ
อิเล็กตรอนอิสระและ 
กระแสไฟฟ้าในลวดตัวน า 
ความสัมพันธ์ระหว่าง 
กระแสไฟฟ้าในลวดตัวน ากับ
ความเร็วลอยเลื่อน ของ
อิเล็กตรอนอิสระ ความหนาแน่น
ของ อิเล็กตรอนในลวดตัวน าและ
พ้ืนที่หน้าตัด ของลวดตัวน า และ
ค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
8. ทดลอง และอธิบายกฎของ
โอห์ม อธิบาย ความสัมพันธ์
ระหว่างความต้านทานกับความ
ยาว พ้ืนที่หน้าตัด และสภาพ
ต้านทานของตัวน าโลหะ ที่
อุณหภูมิคงตัว และค านวณ
ปริมาณต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทั้ง
อธิบายและค านวณ ความ
ต้านทานสมมูล เมื่อน าตัวต้านทาน 
มาต่อกันแบบอนุกรมและแบบ
ขนาน 
9. ทดลอง อธิบาย และค านวณ
อีเอ็มเอฟของ แหล่งก าเนิดไฟฟ้า
กระแสตรง รวมทั้งอธิบาย และ 

4. สังเกต และอธิบายการเกิด
อีเอ็มเอฟเหนี่ยวน า กฎการ
เหนี่ยวน าของฟาราเดย์และ
ค านวณ ปริมาณต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งน าความรู้ เรื่อง
อีเอ็มเอฟเหนี่ยวน าไปอธิบายการ
ท างาน ของเครื่องใช้ไฟฟ้า 
5. อธิบาย และค านวณความต่าง
ศักย์อาร์เอ็มเอส และกระแสไฟฟ้า
อาร์เอ็มเอส 
6. อธิบายหลักการท างานและ
ประโยชน์ของ เครื่องก าเนิดไฟฟ้า
กระแสสลับ 3 เฟส การแปลง
อีเอ็มเอฟของหม้อแปลง และ
ค านวณ ปริมาณต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
7. อธิบายการเกิดและ
ลักษณะเฉพาะของ คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า แสงไม่โพลาไรส์ 
แสงโพลาไรส์เชิงเส้น และแผ่นโพ
ลารอยด์ รวมทั้งอธิบายการน า
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ในช่วงความถ่ี
ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้และหลัก 
การท างานของอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
8. สืบค้น และอธิบายการสื่อสาร
โดยอาศัย คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าใน
การส่งผ่านสารสนเทศ และ
เปรียบเทียบการสื่อสารด้วย 
 

 



ตัวชี้วัดช่วงชั้น 
ม.4 ม.5 ม.6 

 ค านวณพลังงานไฟฟ้า และ
ก าลังไฟฟ้า 
10. ทดลอง และค านวณอีเอ็มเอฟ
สมมูลจากการ ต่อแบตเตอรี่แบบ
อนุกรมและแบบขนาน รวมทั้ง
ค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ในวงจรไฟฟ้ากระแสตรงซึ่ง
ประกอบด้วย แบตเตอรี่และตัว
ต้านทาน 
11. อธิบายการเปลี่ยนพลังงาน
ทดแทนเป็น พลังงานไฟฟ้า 
รวมทั้งสืบค้นและอภิปราย 
เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น ามา
แก้ปัญหาหรือ ตอบสนองความ
ต้องการทางด้านพลังงาน ไฟฟ้า 
โดยเน้นด้านประสิทธิภาพและ 
ความคุ้มค่าด้านค่าใช้จ่าย 

สัญญาณ แอนะล็อกกับสัญญาณ
ดิจิทัล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สำระฟิสิกส์  

 4. เข้าใจความสัมพันธ์ของความร้อนกับการเปลี่ยนอุณหภูมิและสถานะของสสาร  สภาพยืดหยุ่นของ

วัสดุและมอดุลัสของยัง ความดันในของไหล แรงพยุง และหลัก  ของอาร์คิมีดิส ความตึงผิวและแรงหนืดของ

ของเหลว ของไหลอุดมคติ และ สมการแบร์นูลลี กฎของแก๊ส ทฤษฎีจลน์ของแก๊สอุดมคติและพลังงานในระบบ 

ทฤษฎีอะตอมของโบร์ ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก ทวิภาวะของคลื่นและ  อนุภาค กัมมันตภาพรังสี แรง

นิวเคลียร์ ปฏิกิริยานิวเคลียร์ พลังงานนิวเคลียร์ ฟิสิกส์อนุภาค รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ตัวชี้วัดช่วงชั้น 

ม.4 ม.5 ม.6 

- - 1. อธิบาย และค านวณความร้อน
ที่ท าให้สสาร เปลี่ยนอุณหภูมิ
ความร้อนท่ีท าให้สสารเปลี่ยน 
สถานะ และความร้อนที่เกิดจาก
การถ่ายโอน ตามกฎการอนุรักษ์
พลังงาน 
2. อธิบายสภาพยืดหยุ่นและ
ลักษณะการยืด และหดตัวของ
วัสดุที่เป็นแท่ง เมื่อถูกกระท า ด้วย
แรงค่าต่าง ๆ รวมทั้งทดลอง 
อธิบายและ ค านวณความเค้น
ตามยาว ความเครียดตามยาว 
และมอดุลัสของยัง และน าความรู้
เรื่อง สภาพยืดหยุ่นไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
3. อธิบาย และค านวณความดัน
เกจ ความดัน สัมบูรณ์และความ
ดันบรรยากาศ รวมทั้ง อธิบาย
หลักการท างานของแมนอมิเตอร์ 
บารอมิเตอร์และเครื่อง 
อัดไฮดรอลิก 
 
 
 



 

 

ตัวชี้วัดช่วงชั้น 

ม.4 ม.5 ม.6 

  4. ทดลอง อธิบาย และค านวณ
ขนาดแรงพยุง จากของไหล 
5. ทดลอง อธิบาย และค านวณ
ความตึงผิวของ ของเหลว รวมทั้ง
สังเกตและอธิบายแรงหนืด ของ
ของเหลว 
6. อธิบายสมบัติของของไหลอุดม
คติสมการ ความต่อเนื่อง และ
สมการแบร์นูลลี รวมทั้ง ค านวณ
ปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และน า
ความรู้ เกี่ยวกับสมการความ
ต่อเนื่องและสมการแบร์นูลลี ไป
อธิบายหลักการท างานของ
อุปกรณ์ต่าง ๆ 
7. อธิบายกฎของแก๊สอุดมคติและ
ค านวณปริมาณ ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
8. อธิบายแบบจ าลองของแก๊ส
อุดมคติทฤษฎีจลน์ ของแก๊ส และ
อัตราเร็วอาร์เอ็มเอสของโมเลกุล 
ของแก๊สรวมทั้งค านวณปริมาณ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
9. อธิบายและค านวณงานที่ท า
โดยแก๊สในภาชนะปิด โดยความ
ดันคงตัว และอธิบายความสัมพันธ์ 
ระหว่างความร้อน พลังงานภายใน
ระบบ และงาน รวมทั้งค านวณ
ปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และน า 



ตัวชี้วัดช่วงชั้น 
ม.4 ม.5 ม.6 

  ความรู้เรื่องพลังงานภายในระบบ 
ไปอธิบายหลักการท างานของ
เครื่องใช้ในชีวิต ประจ าวัน 
10.. อธิบายสมมติฐานของพลังค์
ทฤษฎีอะตอม ของโบร์และการ
เกิดเส้นสเปกตรัมของ อะตอม
ไฮโดรเจน รวมทั้งค านวณปริมาณ 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
11. อธิบายปรากฏการณ์โฟโตอิ
เล็กทริกและ ค านวณพลังงานโฟ
ตอน พลังงานจลน์ของ โฟโต
อิเล็กตรอนและฟังก์ชันงานของ
โลหะ 
12. อธิบายทวิภาวะของคลื่นและ
อนุภาค รวมทั้ง อธิบายและ
ค านวณความยาวคลื่น 
เดอบรอยล์ 
13. อธิบายกัมมันตภาพรังสีและ
ความแตกต่าง ของรังสีแอลฟา 
บีตา และแกมมา 
14. อธิบาย และค านวณกัมมันต
ภาพของ นิวเคลียสกัมมันตรังสี
รวมทั้งทดลอง อธิบาย และ
ค านวณจ านวนนิวเคลียส
กัมมันตภาพรังสี ที่เหลือจากการ
สลาย และครึ่งชีวิต 
15. อธิบายแรงนิวเคลียร์
เสถียรภาพของนิวเคลียส และ 
 
 
 



 

ตัวชี้วัดช่วงชั้น 

ม.4 ม.5 ม.6 
  พลังงานยึดเหนี่ยว รวมทั้งค านวณ

ปริมาณ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
16. อธิบายปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิช
ชันและฟิวชัน รวมทั้งค านวณ
พลังงานนิวเคลียร์ 
17. อธิบายประโยชน์ของพลังงาน
นิวเคลียร์และ รังสีรวมทั้งอันตราย
และการป้องกันรังสี ในด้านต่าง ๆ 
18. อธิบายการค้นคว้าวิจัยด้าน
ฟิสิกส์อนุภาค แบบจ าลอง
มาตรฐาน และการใช้ประโยชน์ 
จากการค้นคว้าวิจัยด้านฟิสิกส์
อนุภาค ในด้านต่าง ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สำระโลก ดำรำศำสตร์ และอวกำศ  

 1. เข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก ธรณีพิบัติภัย และผลต่อสิ่งมีชีวิต  และสิ่งแวดล้อม 

รวมทั้งการศึกษาล าดับชั้นหิน ทรัพยากรธรณี แผนที่ การน าไปใช้ประโยชน์ 

ตัวชี้วัดช่วงชั้น 

ม.4 ม.5 ม.6 
1. อธิบายการแบ่งชั้นและสมบัติ
ของโครงสร้างโลก พร้อม
ยกตัวอย่างข้อมูลที่สนับสนุน 
2. อธิบายหลักฐานทางธรณีวิทยา
ที่สนับสนุน การเคลื่อนที่ของแผ่น
ธรณี 
3. ระบุสาเหตุและอธิบายแนว
รอยต่อของแผ่นธรณี ที่สัมพันธ์กับ
การเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี พร้อม
ยกตัวอย่างหลักฐานทางธรณีวิทยา
ที่พบ 
4. วิเคราะห์หลักฐานทาง
ธรณีวิทยาที่พบในปัจจุบัน และ
อธิบายล าดับเหตุการณ์ทาง
ธรณีวิทยา ในอดีต 
5. อธิบายสาเหตุกระบวนการเกิด
ภูเขาไฟระเบิด และปัจจัยที่ท าให้
ความรุนแรงของการปะทุ และ
รูปร่างของภูเขาไฟแตกต่างกัน 
รวมทั้ง สืบค้นข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย 
ออกแบบและน าเสนอ แนว
ทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัติ
ตน ให้ปลอดภัย 
 
 
 

  



 

ตัวชี้วัดช่วงชั้น 
ม.4 ม.5 ม.6 

6. อธิบายสาเหตุกระบวนการเกิด 
ขนาดและ ความรุนแรง และผล
จากแผ่นดินไหวรวมทั้ง สืบค้น
ข้อมูลพื้นท่ีเสี่ยงภัย ออกแบบและ
น าเสนอ แนวทางการเฝ้าระวังและ
การปฏิบัติตนให้ ปลอดภัย 
7. อธิบายสาเหตุกระบวนการเกิด 
และผลจาก สึนามิรวมทั้งสืบค้น
ข้อมูลพื้นท่ีเสี่ยงภัย ออกแบบ และ
น าเสนอแนวทางการเฝ้าระวังและ
การปฏิบัติ ตนให้ปลอดภัย 
8. ตรวจสอบ และระบุชนิดแร่ 
รวมทั้งวิเคราะห์ สมบัติและ
น าเสนอการใช้ประโยชน์จาก 
ทรัพยากรแร่ท่ีเหมาะสม 
9. ตรวจสอบ จ าแนกประเภท และ
ระบุชื่อหิน รวมทั้งวิเคราะห์สมบัติ
และน าเสนอการใช ้ประโยชน์ของ
ทรัพยากรหินท่ีเหมาะสม 
10. อธิบายกระบวนการเกิด และ
การส ารวจ แหล่งปิโตรเลียมและ
ถ่านหิน โดยใช้ข้อมูล ทาง
ธรณีวิทยา  
11. อธิบายสมบัติของผลิตภัณฑ์ท่ี
ได้จากปิโตรเลียม และถ่านหิน 
พร้อมน าเสนอการใช้ประโยชน์ 
อย่างเหมาะสม 
12. อ่านและแปลความหมายจาก
แผนท่ี ภูมิประเทศ และแผนท่ี
ธรณีวิทยาของพื้นท่ี ท่ีก าหนด 
พร้อมท้ังอธิบายและยกตัวอย่าง 

  



 

สำระโลก ดำรำศำสตร์ และอวกำศ  

 2. เข้าใจสมดุลพลังงานของโลก การหมุนเวียนของอากาศบนโลก การหมุนเวียน  ของน้ าในมหาสมุทร 

การเกิดเมฆ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก และผลต่อสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพยากรณ์อากาศ 

ตัวชี้วัดช่วงชั้น 

ม.4 ม.5 ม.6 
- 1. อธิบายปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อ

การรับและ คายพลังงานจากดวง
อาทิตย์แตกต่างกัน และผลที่มีต่อ
อุณหภูมิอากาศในแต่ละบริเวณ
ของโลก  
2. อธิบายกระบวนการที่ท าให้เกิด
สมดุลพลังงาน ของโลก 
3. อธิบายผลของแรงเนื่องจาก
ความแตกต่างของ ความกด
อากาศ แรงคอริออลิส แรงสู่
ศูนย์กลาง และแรงเสียดทานที่มี
ต่อการหมุนเวียนของอากาศ 
4. อธิบายการหมุนเวียนของ
อากาศตามเขตละติจูด และผลที่มี
ต่อภูมิอากาศ 
5. อธิบายปัจจัยที่ท าให้เกิดการ
แบ่งชั้นน้ า ในมหาสมุทร 
6. อธิบายปัจจัยที่ท าให้เกิดการ
หมุนเวียนของน้ าใน มหาสมุทร
และรูปแบบการหมุนเวียนของน้ า
ใน มหาสมุทร 
7. อธิบายผลของการหมุนเวียน
ของน้ าในมหาสมุทร ที่มีต่อ 
 
 
 

- 



 

 

ตัวชี้วัดช่วงชั้น 

ม.4 ม.5 ม.6 

 ลักษณะลมฟ้าอากาศ สิ่งมีชีวิต 
และ สิ่งแวดล้อม 
8. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
เสถียรภาพอากาศ และการเกิด
เมฆ 
9. อธิบายการเกิดแนวปะทะ
อากาศแบบต่าง ๆ และลักษณะ
ลมฟ้าอากาศท่ีเกี่ยวข้อง 
10. อธิบายปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลง ภูมิอากาศของ
โลก พร้อมยกตัวอย่างข้อมูล 
สนับสนุน 
11. วิเคราะห์และอภิปราย
เหตุการณ์ที่เป็นผลจาก การ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก และ
น าเสนอ แนวปฏิบัติของมนุษย์ที่มี
ส่วนช่วยในการชะลอ การ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 
12. แปลความหมายสัญลักษณ์ลม
ฟ้าอากาศ บนแผนที่อากาศ 
13. วิเคราะห์และคาดการณ์
ลักษณะลมฟ้าอากาศ เบื้องต้น
จากแผนที่อากาศและข้อมูล
สารสนเทศ อ่ืน ๆ เพื่อวางแผนใน
การประกอบอาชีพและ การ
ด าเนินชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพ
ลมฟ้า อากาศ 

 

 

 



 

สำระโลก ดำรำศำสตร์ และอวกำศ  

 3. เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี ดาวฤกษ์ และ

ระบบสุริยะ ความสัมพันธ์ของดาราศาสตร์กับมนุษย์ จากการศึกษาต าแหน่งดาวบนทรงกลมฟ้า และปฏิสัมพันธ์

ภายในระบบสุริยะ รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศในการด ารงชีวิต 

ตัวชี้วัดช่วงชั้น 
ม.4 ม.5 ม.6 

- - 1. อธิบายการก าเนิดและการ
เปลี่ยนแปลงพลังงาน สสาร ขนาด
อุณหภูมิของเอกภพหลังเกิด 
บิกแบง ในช่วงเวลาต่าง ๆ ตาม
วิวัฒนาการของเอกภพ 
2. อธิบายหลักฐานที่สนับสนุน
ทฤษฎีบิกแบง จากความสัมพันธ์
ระหว่างความเร็วกับระยะทาง 
ของกาแล็กซีรวมทั้งข้อมูลการ
ค้นพบไมโครเวฟ พ้ืนหลังจาก
อวกาศ 
3. อธิบายโครงสร้างและ
องค์ประกอบของกาแล็กซี ทาง
ช้างเผือก และระบุต าแหน่งของ
ระบบสุริยะ พร้อมอธิบาย
เชื่อมโยงกับ การสังเกตเห็น ทาง
ช้างเผือกของคนบนโลก 
4. อธิบายกระบวนการเกิดดาว
ฤกษ์โดยแสดง การเปลี่ยนแปลง
ความดัน อุณหภูมิขนาด จากดาว
ฤกษ์ก่อนเกิดจนเป็นดาวฤกษ์  
5. อธิบายกระบวนการสร้าง
พลังงานของดาวฤกษ์ และผลที่
เกิดข้ึน โดยวิเคราะห์ปฏิกิริยา
ลูกโซ ่โปรตอน- 



ตัวชี้วัดช่วงชั้น 
ม.4 ม.5 ม.6 

  โปรตอน และวัฏจักรคาร์บอน 
ไนโตรเจน โปรตอน และวัฏจักร
คาร์บอน ไนโตรเจนออกซิเจน 
6. ระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อความส่อง
สว่างของดาวฤกษ์ และอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างความส่อง
สว่าง กับโชติมาตรของดาวฤกษ์ 
7. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสี
อุณหภูมิผิว และสเปกตรัมของ
ดาวฤกษ์ 
8. อธิบายวิธีการหาระยะทางของ
ดาวฤกษ์ ด้วยหลักการแพรัลแลกซ์
พร้อมค านวณ หาระยะทางของ
ดาวฤกษ์ 
9. อธิบายล าดับวิวัฒนาการที่
สัมพันธ์กับมวลตั้งต้น และ
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสมบัติ
บางประการ ของดาวฤกษ์ใน
ล าดับวิวัฒนาการ จากแผนภาพ 
เฮิร์ซปรุง-รัสเซลล์ 
10. อธิบายกระบวนการเกิดระบบ
สุริยะการแบ่งเขต บริวารของดวง
อาทิตย์และลักษณะของ ดาว
เคราะห์ที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิต  
11. อธิบายการโคจรของดาว
เคราะห์รอบดวงอาทิตย์ ด้วย
กฎเคพเลอร์และกฎความโน้มถ่วง 
 
 
 
 



 

ตัวชี้วัดช่วงชั้น 

ม.4 ม.5 ม.6 
  ของ นิวตัน พร้อมค านวณคาบการ

โคจรของ ดาวเคราะห์ 
12. อธิบายโครงสร้างของดวง
อาทิตย์การเกิด ลมสุริยะ พายุ
สุริยะ และวิเคราะห์น าเสนอ 
ปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ท่ี
เกี่ยวข้องกับ ผลของลมสุริยะ และ
พายุสุริยะที่มีต่อโลก รวมทั้ง
ประเทศไทย 
13. สร้างแบบจ าลองทรงกลมฟ้า
สังเกตและเชื่อมโยง จุดและเส้น
ส าคัญของแบบจ าลองทรงกลมฟ้า 
กับท้องฟ้าจริง และอธิบายการ
ระบุพิกัด ของดาวในระบบขอบฟ้า 
และระบบศูนย์สูตร 
14. สังเกตท้องฟ้า และอธิบาย
เส้นทางการขึ้น การตกของดวง
อาทิตย์และดาวฤกษ์ 
15. อธิบายเวลาสุริยคติปรากฏ 
โดยรวบรวมข้อมูล และ
เปรียบเทียบเวลาขณะที่ดวง
อาทิตย์ผ่าน เมริเดียนของผู้สังเกต
ในแต่ละวัน 
16. อธิบายเวลาสุริยคติปานกลาง 
และ การเปรียบเทียบเวลาของแต่
ละเขตเวลาบนโลก 
17. อธิบายมุมห่างที่สัมพันธ์กับ
ต าแหน่ง ในวงโคจร และอธิบาย 
 

 



ตัวชี้วัดช่วงชั้น 
ม.4 ม.5 ม.6 

  เชื่อมโยงกับต าแหน่ง ปรากฏของ
ดาวเคราะห์ที่สังเกตได้จากโลก 
18. สืบค้นข้อมูล อธิบายการ
ส ารวจอวกาศ โดยใช้ กล้อง
โทรทรรศน์ในช่วงความยาวคลื่น
ต่าง ๆ ดาวเทียมยานอวกาศสถานี
อวกาศและน าเสนอ แนวคิดการ
น าความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
อวกาศ มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันหรือในอนาคต  
19. สืบค้นข้อมูล ออกแบบ และ
น าเสนอกิจกรรม การสังเกตดาว
บนท้องฟ้าด้วยตาเปล่าและ/ หรือ
กล้องโทรทรรศน์ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
อธิบำยรำยวิชำ 

รหัสวิชำ ว 21101  วิชำ วิทยำศำสตร์พื้นฐำน 1          กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ วิทยำศำสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1   เวลำ 40  ชั่วโมง        จ ำนวน 1.0 หน่วยกิต (ภำคเรียนที่ 1) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ศึกษา วิเคราะห์ การเรียนวิทยาศาสตร์ สมบัติของสารบริสุทธิ์ การจ าแนกและองค์ประกอบของสาร

บริสุทธิ์ เซลล์ การล าเลียงสารเข้าออกเซลล์ การสืบพันธ์และขยายพันธ์พืชดอก การสังเคราะห์ด้วยแสง การล า

เลี้ยงน้ า ธาตุอาหาร และอาหารของพืช โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ 

ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การน าความรู้ไป

ใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  

 
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 

  รวมทั้งหมด     26    ตัวชี้วัด 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 



ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
รหัสวิชำ ว 21102        วิชำ วิทยำศำสตร์พื้นฐำน 2      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ วิทยำศำสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1    เวลำ 40  ชั่วโมง       จ ำนวน 1.0  หน่วยกิต (ภำคเรียนที่ 2) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ศึกษา วิเคราะห์ ความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงของสสาร การถ่ายโอนความร้อน ลมฟ้าอากาศรอบตัว 

มนุษย์และการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ ทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพ่ือให้

เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การ

น าความรู้ ไปใช้ ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่ เหมาะสม   

 

ตัวช้ีวัด 
  ว 2.1  ม.1/9, ม.1/10 

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 

รวมทั้งหมด   17      ตัวชี้วัด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รำยวิชำ 
รหัสวิชำ ว 21103               วิชำ กำรออกแบบและเทคโนโลยี 1    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ วิทยำศำสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1        เวลำ 20  ชั่วโมง          จ ำนวน 0.5  หน่วยกิต (ภำคเรียนที่ 1) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 ศึกษา อธิบายความหมายของเทคโนโลยี วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ 

เทคโนโลยี การท างานของระบบทางเทคโนโลยี ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และทรัพยากร โดยวิเคราะห์

เปรียบเทียบและเลือกข้อมูลที่จ าเป็นเพ่ือออกแบบวิธีการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันในด้านการเกษตรและ

อาหาร และสร้างชิ้นงานหรือพัฒนาวิธีการโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทั้งเลือกใช้วั สดุ

อุปกรณ์ เครื่องมือในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย 
  
 

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

รวมทั้งหมด   5   ตัวชี้วัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
รหัสวิชำ ว21104             วิชำ วิทยำกำรค ำนวน 1         กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ วิทยำศำสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1       เวลำ 20  ชั่วโมง           จ ำนวน 0.5  หน่วยกิต (ภำคเรียนที่ 2) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 ศึกษาและฝกทักษะในการแกปญหาโดยใชขั้นตอนการแกปญหาอยางงาย การแสดงขั้นตอนการแก
ปัญหาโดยการเขียน บอกเลา วาดภาพ หรือใชสัญลักษณ การเขียนโปรแกรมอยางงาย โดยใชซอฟตแวรหรือสื่อ 
การใชงานอุปกรณเทคโนโลยีเบื้องตน การใชงานซอฟตแวรเบื้องตน การสราง จัดเก็บ และเรียกใชไฟลตามวัตถุ
ประสงค การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย ขอปฏิบัติในการใชงานและการดูแลรักษาอุปกรณการใช
งานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเหมาะสม 

 

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

รวมทั้งหมด   4   ตัวชี้วัด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

รหัสวิชำ ว 22101  วิชำ วิทยำศำสตร์พื้นฐำน 3           กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ วิทยำศำสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2    เวลำ 40  ชั่วโมง       จ ำนวน 1.0  หน่วยกิต (ภำคเรียนที่ 1) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
  ศึกษา วิเคราะห์ ส ารวจ สืบค้นข้อมูล และอธิบายโครงสร้างและการท างานของระบบย่อยอาหาร 
ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบหายใจ  ระบบขับถ่าย ระบบสืบพันธุ์ ของมนุษย์และสัตว์ รวมทั้งระบบประสาท
ของมนุษย์  ความสัมพันธ์ของระบบต่าง ๆ ของมนุษย์ พฤติกรรมของมนุษย์และสัตว์ที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้า
ภายนอกและภายใน หลักการและผลของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ และเพ่ิม
ผลผลิตของสัตว์ สารอาหารในอาหารมีปริมาณพลังงานและสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัย ผลของสารเสพ
ติดต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย และแนวทางในการป้องกันตนเองจากสารเสพติด สมบัติของธาตุและ
สารประกอบเปรียบเทียบสมบัติของธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ ธาตุกึ่งโลหะและธาตุกัมมันตรังสี  หลักการแยกสาร
ด้วยวิธีการกรอง  การตกผลึก  การสกัด  การกลั่น  และโครมาโทกราฟี  การเปลี่ยนแปลงสมบัติ มวล และ
พลังงานเมื่อสารเกิดปฏิกิริยาเคมี ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี เขียนสมการเคมีของปฏิกิริยาของสาร
ต่าง ๆ ผลของสารเคมี ปฏิกิริยาเคมีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องปลอดภัย วิธีป้องกัน
และแก้ไขอันตรายที่เกิดขึ้นจากการใช้สารเคมี โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ ในการ
สืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา มีความสามารถในการส ารวจ ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล และการอภิปราย  
เพ่ือให้ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
การด ารงชีวิตและดูแลสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่เหมาะสม และเข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน 

ตัวช้ีวัด 
  ว 1.1     ม.2/1, ม.2/2, ม2/3, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6  
  ว 3.1     ม.2/1, ม.2/2, ม2/3   
  ว 3.2      ม.2/1, ม.2/2, ม2/3, ม.2/4 
  ว 8.1      ม.2/1, ม.2/2, ม2/3, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7, ม.2/8, ม.2/9    
รวม  22  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 



 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

รหัสวิชำ ว 22102  วิชำ วิทยำศำสตร์พื้นฐำน 4           กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ วิทยำศำสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2   เวลำ 40  ชั่วโมง      จ ำนวน 1.0  หน่วยกิต (ภำคเรียนที่ 2) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ศึกษา วิเคราะห์ ส ารวจ สืบค้นข้อมูล และอธิบายการหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรงในระนาบเดียวกันที่
กระท าต่อวัตถุ อธิบายแรงลัพธ์ที่กระท าต่อวัตถุที่หยุดนิ่งหรือวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว  ทดลองและ
อธิบายการสะท้อนของแสง การหักเหของแสง ผลของความสว่างที่มีต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ การดูดกลืน
แสงสี  การมองเห็นสีของวัตถุ ลักษณะของชั้นหน้าตัดดิน สมบัติของดิน และกระบวนการเกิดดิน  การใช้
ประโยชน์และการปรับปรุงคุณภาพของดินกระบวนการเกิดและลักษณะองค์ประกอบของหิน  สมบัติของหิน 
จ าแนกประเภทของหิน ลักษณะทางกายภาพของแร่  กระบวนการเกิด ลักษณะและสมบัติของปิโตรเลียม ถ่าน
หิน หินน้ ามัน ส ารวจและอธิบายลักษณะแหล่งน้ าธรรมชาติ การใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์แหล่งน้ าในท้องถิ่น 
การเกิดแหล่งน้ าบนดิน แหล่งน้ าใต้ดิน กระบวนและผลของการผุพังอยู่กับที่   การกร่อน การพัดพา การทับถม
และการตกผลึก โครงสร้างและองค์ประกอบของโลก โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา มีความสามารถในการส ารวจ ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล และการ
อภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
การด ารงชีวิตและดูแลสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่เหมาะสม และเข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน 

 

ตัวช้ีวัด 

  ว 4.1      ม.2/1, ม.2/2 

ว 5.1     ม.2/1, ม.2/2, ม2/3 

ว 6.1      ม.2/1, ม.2/2, ม2/3, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7, ม.2/8, ม.2/9, ม.2/10    
  ว 8.1      ม.2/1, ม.2/2, ม2/3, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7, ม.2/8, ม.2/99  
  รวม    24   ตัวชีว้ัด 

 

 

 

 

 



 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

รหัสวิชำ ว 22103                   วิชำ กำรออกแบบและเทคโนโลยี 2   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ วิทยำศำสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2        เวลำ 20  ชั่วโมง          จ ำนวน 0.5  หน่วยกิต (ภำคเรียนที่ 1) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

คาดการณ์แนวโน้มเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากสาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและวิเคราะห์เปรียบเทียบตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีโดยค านึงถึงผลกระทบที่
เกิดขึ้นต่อชีวิตสังคมและสิ่งแวดล้อม ระบุปัญหาหรือความต้องการในชุมชนหรือท้องถิ่นสรุปกรอบของปัญหา
รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ
และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จ าเป็นภายใต้เงินไขและทรัพยากรที่มีอยู่น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อ่ืนเข้าใจ
วางแผนขั้นตอนการท างานและด าเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน ทดสอบประเมินผลและอธิบายปัญหา
หรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นภายใต้กรอบเงื่อนไขพร้อมทั้งหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและน าเสนอผลการ
แก้ปัญหา ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือกลไกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือแก้ปัญหาหรือ
พัฒนางานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย 
 

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

รวมทั้งหมด   5   ตัวชี้วัด 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
รหัสวิชำ ว 22104                  วิชำ วิทยำกำรค ำนวน 2       กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ วิทยำศำสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2       เวลำ 20  ชั่วโมง           จ ำนวน 0.5  หน่วยกิต (ภำคเรียนที่ 2) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 ศึกษาแนวคิคเชิงนามธรรม  การคัดเลือกคุณลักษณะที่จ าเปนตอการแกปญหา ขั้นตอนการแกปญหา 
การเขียนรหัสล าลองและผังงาน  การเขียนออกแบบและเขียนโปรแกรมอยางงายที่มีการใชงานตัวแปร เงื่อนไข 
และการวนซ้ า  เพ่ือแกปญหาทางคณิตศาสตรหรือวิทยาศาสตร การรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ  การประมวลผลข
อมูล  การสรางทางเลือกและประเมินผลเพ่ือตัดสินใจซอฟตแวรและบริการบนอินเทอรเน็ตที่ใชในการจัดการข
อมูล  แนวทางการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศใหปลอดภัย  การจัดการอัตลักษณ การพิจารณาความเหมาะสม
ของเนื้อหา  ขอตกลงและขอก าหนดการใชสื่อและแหลงขอมูล น าแนวคิดเชิงนามธรรมและขั้นตอนการแกป
ญหา ไปประยุกตใชในการเขียนโปรแกรม หรือการแกปญหาในชีวิตจริง รวบรวมขอมูลและสรางทางเลือก ใน
การตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพและตระหนักถึงการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย เกิดประโย
ชนตอการเรียนรู และไมสรางความเสียหายให้แก่ผู้อ่ืน 
 

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

รวมทั้งหมด   4   ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 



ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
รหัสวิชำ ว 23101  วิชำ วิทยำศำสตร์พื้นฐำน 5          กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ วิทยำศำสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3    เวลำ 40  ชั่วโมง      จ ำนวน 1.0  หน่วยกิต (ภำคเรียนที่ 1) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 ศึกษา วิเคราะห์ เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ 

ความหมายของประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แนวทางในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไข การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  สารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลง
ทางพันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต สมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร 
สมบัติของสสาร โครงสร้าง และแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะ
ของสสาร สารละลาย ปฏิกิริยาเคมี  โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ 
ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การน าความรู้ไป
ใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 

 

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, 

รวมทั้งหมด   25      ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
รหัสวิชำ ว 23102  วิชำ วิทยำศำสตร์พื้นฐำน 6           กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ วิทยำศำสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3   เวลำ 40  ชั่วโมง       จ ำนวน 1.0  หน่วยกิต (ภำคเรียนที่ 2) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ศึกษา วิเคราะห์ เข้าใจพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสาร  
และพลังงาน พลังงานในชีวิตประจ าวัน ธรรมชาติของคลื่น  ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง  และคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า  การน าไปใช้ประโยชน์ องค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิ วัฒนาการของเอกภพ 
กาแล็กซี ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีอวกาศ โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ 
สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มี
จิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 

 

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.3/17,  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 

  รวมทั้งหมด   25      ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
รหัสวิชำ ว 23103                    วิชำ กำรออกแบบและเทคโนโลยี 3    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3        เวลำ 20  ชั่วโมง         จ ำนวน 0.5  หน่วยกิต (ภำคเรียนที่ 1) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ศึกษา วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ความสัมพันธ์ของ

เทคโนโลยีกับศาสตร์อ่ืน ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และทรัพยากร โดยวิเคราะห์ เปรียบเทียบและเลือกข้อมูลที่
จ าเป็นเพ่ือออกแบบวิธีการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันในด้านการเกษตร อาหาร พลังงาน และการขนส่งและ
สร้างชิ้นงานหรือพัฒนาวิธีการโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทั้งเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ
ในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย 

 

ตัวช้ีวัด 

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

รวมทั้งหมด   5   ตัวชี้วัด 

สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 

            1.  ความสามารถในการสื่อสาร              2.  ความสามารถในการคิด   
            3.  ความสามารถในการแก้ปัญหา               4.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
            5.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    1.  รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์         2.  ซื่อสัตย์สุจริต 
    3.  มีวินัย         4.  ใฝ่เรียนรู ้
     5.  อยู่อย่างพอเพียง    6.  มุ่งม่ันในการท างาน 
     7.  รักความเป็นไทย        8.  มีจิตสาธารณะ 
 

 

 

 

 

 

 



ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
รหัสวิชำ ว 23104             วิชำ วิทยำกำรค ำนวน 3   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ วิทยำศำสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3       เวลำ 20  ชั่วโมง           จ ำนวน 0.5  หน่วยกิต (ภำคเรียนที่ 2) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 ศึกษา พัฒนาพลิเคชันที่มีการบูรณาการกับวิชาอ่ืนอย่างสร้างสรรค์  รวบรวมข้อมูล  ประมวลผล 
ประเมินผล น าเสนอข้อมูล และสารสนเทศ ตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่
หลากหลาย ประเมินความ น่าเชื่อถือของ ข้อมูล  วิเคราะห์ สื่อและผลกระทบจาก การให้ข่าวสารที่ผิด เพ่ือการ
ใช้ งานอย่างรู้เท่า ทัน ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศอย่าง ปลอดภัยและมี ความรับผิดชอบ ต่อสังคม ปฏิบัติตาม
กฎหมาย เกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ ใช้ ลิขสิทธิ์ของผู้อื่น โดยชอบธรรม 

 
ตัวช้ีวัด 

ว 4.2 3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4 

รวมทั้งหมด   4   ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
รหัสวิชำ    ว 31103   วิชำ        วิทยำศำสตร์ชีวภำพ 1              กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ วิทยำศำสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4   เวลำ 20  ชั่วโมง       จ ำนวน 0.5  หน่วยกิต (ภำคเรียนที่ 1) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
  กระบวนการและความส าคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมสารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลง
ทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์   โดยใช้การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  สามารถน าความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์  
เชื่อมโยง อธิบายปรากฎการณ์  หรือแก้ปัญหาในชีวิตปร าจ าวัน  สามารถจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูล  สื่อสาร
สิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารในการตัดสินใจแก้ปัญหา มีจิตวิทยาศาสตร์  เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์  มีจริยธรรม  
คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 

ตัวช้ีวัด 

  ว 1.3 ม. 4/1, ม.4/2, ม. 4/3 

รวมทั้งหมด   3   ตัวชี้วัด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

รหัสวิชำ ว 31104    วิชำ วิทยำศำสตร์ชีวภำพ 2    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ วิทยำศำสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4   เวลำ 20  ชั่วโมง      จ ำนวน 0.5  หน่วยกิต (ภำคเรียนที่ 2) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
  มิวเทชัน การน ามิวเทชันไปใช้ประโยชน์  ผลของเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  โดยใช้การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  
การส ารวจตรวจสอบ  สามารถน าความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์  เชื่อมโยง อธิบายปรากฎการณ์  หรือ
แก้ปัญหาในชีวิตปร าจ าวัน  สามารถจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูล  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารในการ
ตัดสินใจแก้ปัญหา มีจิตวิทยาศาสตร์  เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์  มีจริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่
เหมาะสม 
 

ตัวช้ีวัด 

ว 1.3 ม. 4/4, ม.4/5 

รวมทั้งหมด   2   ตัวชี้วัด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
รหัสวิชำ ว 30202                        วิชำฟิสิกส์ 1       กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ วิทยำศำสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4    เวลำ 60  ชั่วโมง      จ ำนวน 1.5  หน่วยกิต (ภำคเรียนที่ 1) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

การค้นหาความรู้ทางฟิสิกส์  พัฒนาการของหลักการและแนวคิดทางฟิสิกส์ที่มีผลต่อการแสวงหา
ความรู้ใหม่และการพัฒนาเทคโนโลยี การวัด  ความสัมพันธ์ระหว่างต าแหน่ง การกระจัด ความเร็ว ความเร่ง
ของการเคลื่อนที่ของวัตถุในแนว ความเร่งโน้มถ่วงของโลก การหาแรงลัพธ์ของแรงสองแรงที่ท ามุมต่อกัน  

กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  กฎความโน้มถ่วงสากล แรงเสียดทาน สัมประสิทธิ์ความเสียดทาน สมดุลกลของ
วัตถุ โมเมนต์ แรงคงตัว  
 โดยใช้การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  
สามารถน าความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์  เชื่อมโยง อธิบายปรากฎการณ์  หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน  
สามารถจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูล  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารในการตัดสินใจแก้ปัญหา  มีจิต
วิทยาศาสตร์  เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์  มีจริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม  
 
ผลกำรเรียนรู้ 

1. สืบค้น และอธิบายการค้นหาความรู้ทางฟิสิกส์ ประวัติความเป็นมา รวมทั้งพัฒนาการของหลักการ 

และแนวคิดทางฟิสิกส์ที่มีผลต่อการแสวงหาความรู้ใหม่และการพัฒนาเทคโนโลยี 

  2. วัด และรายงานผลการวัดปริมาณทางฟิสิกส์ได้ถูกต้องเหมาะสม โดยน าความคลาดเคลื่อนในการวัด

มาพิจารณาในการน าเสนอผล รวมทั้งแสดงผลการทดลองในรูปของกราฟ วิเคราะห์และแปลความหมายจาก

กราฟเส้นตรง 

  3. ทดลอง และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างต าแหน่ง การกระจัด ความเร็ว และความเร่งของการ

เคลื่อนที่ของวัตถุในแนวตรงที่มีความเร่งคงตัวจากกราฟและสมการ รวมทั้งทดลองหาค่าความเร่งโน้มถ่วงของ

โลก และค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  4. ทดลอง และอธิบายการหาแรงลัพธ์ของแรงสองแรงที่ท ามุมต่อกัน 

  5. เขียนแผนภาพของแรงที่กระท าต่อวัตถุอิสระ ทดลอง และอธิบายกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและ

การใช้กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันกับสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ รวมทั้งค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  6. อธิบายกฎความโน้มถ่วงสากลและผลของสนามโน้มถ่วงที่ท าให้วัตถุมีน้ าหนัก รวมทั้งค านวนปริมาณ

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  7. วิเคราะห์ อธิบาย และค านวณแรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุคู่หนึ่ง ๆ ในกรณีที่วัตถุหยุด

นิ่งและวัตถุเคลื่อนที่ รวมทั้งทดลองหาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุคู่หนึ่ง ๆ และน า

ความรู้เรื่องแรงเสียดทานไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 



  8. อธิบายสมดุลกลของวัตถุ โมเมนต์ และผลรวมของโมเมนต์ที่มีต่อการหมุน แรงคู่ควบและผลของแรง

คู่ควบที่มีต่อสมดุลของวัตถุ เขียนแผนภาพของแรงที่กระท าต่อวัตถุอิสระเมื่อวัตถุอยู่ในสมดุลกล และค านวณ

ปริมาณต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งทดลองและอธิบายสมดุลของแรงสามแรง 

  9. สังเกต และอธิบายสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุเม่ือแรงที่กระท าต่อวัตถุผ่านศูนย์กลางมวลของวัตถุ 

และผลของศูนย์ถ่วงที่มีต่อเสถียรภาพของวัตถุ 

  10. วิเคราะห์และค านวณงานของแรงคงตัว จากสมการและพ้ืนที่ใต้กราฟ ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับ

ต าแหน่ง รวมทั้งอธิบายและค านวณก าลังเฉลี่ย 

 
รวมทั้งหมด     10   ผลการเรียนรู้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

รหัสวิชำ ว 30221             วิชำ เคมี 1       กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ วิทยำศำสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4    เวลำ 60  ชั่วโมง      จ ำนวน 1.5  หน่วยกิต (ภำคเรียนที่ 1) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 ศึกษาข้อปฎิบัติเบื้องต้นในการท าปฎิบัติการเคมี การเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการท าปฎิบัติการ 
การระบุหน่วยวัด  ปริมาณต่างๆของสาร การเปลี่ยนหน่วยในระบบเอสไอด้วยการใช้แฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วย 
ศึกษาแบบจ าลองอะตอม สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ อนุภาคมุลฐานของอะตอม การจัดเรียงอิเล็กตรอนใน
อะตอม การจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ  แนวโน้มสมบัติบางประการของธาตุในตารางธาตุตามหมู่และตามคาบ  
สมบัติของธาตุโลหะแทรนซินชัน  การเปรียบเทียบสมบัติของธาตุโลหะในกลุ่มธาตุเรพรีเซนเททีฟ ศึกษาและ
อธิบายสมบัติและค านวณครึ่งชีวิตของไอโซโทปของกัมมันตรังสี  ยกตัวอย่างการน าธาตุมาใช้ประโยชน์รวมทั้ง
ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  ศึกษาการเกิดพันธะไอออนิก สูตรและการเรียกชื่อสารประกอบไอออ
นิก  การเปลี่ยนพลังงานในการเกิดสารประกอบไอออนิก  สมบัติของสารประกอบไอออนิก ปฏิกิริยาของ
สารประกอบไอออนิก  ศึกษาการเกิดพันธะและชนิดของพันธะโคเวเลนต์ การเขียนสูตรและเรียกชื่อสารโคเว
เลนต์ ความยาวพันธะและพลังงานพันธะในสารโคเวเลนต์  พลังงานที่เกี่ยวข้องกับปฎิกิริยาของสารโคเวเลนต์ 
รูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์  สภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต์ แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์  สมบัติของ
สารโคเวเลนต์โครงร่างตาข่าย  ศึกษาการเกิดโลหะและสมบัติของโลหะ 
 โดยใช้การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  
สามารถน าความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์  เชื่อมโยง อธิบายปรากฎการณ์  หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน  
สามารถจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูล  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารในการตัดสินใจแก้ปัญหา  มีจิต
วิทยาศาสตร์  เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์  มีจริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม  
 

ผลกำรเรียนรู้ 
1. บอกและอธิบายข้อปฏิบัติเบื้องต้นและปฎิบัติตนที่แสดงถึงความตระหนักในการท าปฏิบัติการเคมี 

เพ่ือให้มีความปลอดภัยทั้งต่อตนเอง ผู้อื่นและสิ่งแวดล้อมและเสนอแนวทางแก้ไขเม่ือเกิดอุบัติเหตุ 
2. เลือกและใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือในการท าปฎิบัติการและวัดปริมาณต่างๆได้อย่างเหมาะสม 
3. น าเสนอแผนการทดลอง ทดลอง และเขียนรายงานการทดลอง 
4. ระบุหน่วยวัดปริมาณต่างๆของศาลและเปลี่ยนหน่วยวัดให้เป็นหน่วยในระบบเอสไอด้วยการใช้ 

แฟคเตอร์เปลี่ยนหน่วย 
5. สืบค้นข้อมูลสมมุติฐานการทดลองหรือผลการทดลองที่เป็นประจักษ์พยานในการเสนอแบบจ าลอง
อะตอมของนักวิทยาศาสตร์และอธิบายวิวัฒนาการของแบบจ าลองอะตอม 



6. เขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ และระบุจ านวนโปรตรอน นิวตรอน และอิเล็กตอนของอะตอม 
  จากสัญลักษณ์นิวเคลียร์รวมทั้งบอกความหมายของไอโซโทป 

7. อธิบายและเขียนการจัดเรียงอิเล็กตอนในระดับพลังงานหลัก และระดับพลังงานย่อยเมื่อทราบเลข 
อะตอมของธาตุ 

8. ระบุหมู่ คาบ ความเป็นโลหะ อโลหะ และก่ึงโลหะ ของธาตุเรพรีเซนเททีฟ และธาตุแทรนซิซันใน 
ตารางธาตุ 

9. วิเคราะห์และบอกแนวโน้มสมบัติของธาตุเรพีเซนต์เททีฟตามหมู่และตามคาบ 
10. บอกสมบัติของธาตุโลหะแทรนซิซัน และเปรียบเทียบสมบัติของธาตุโลหะในกลุ่มธาตุเรพรีเซน 

เททีฟ 
11. อธิบายสมบัติและค านวณครึ่งชีวิตของไอโซโทปกัมมันตรังสี 
12. สืบค้นข้อมูลและยกตัวอย่างการน าธาตุมาใช้ประโยชน์รวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและ 

สิ่งแวดล้อม 
13. อธิบายการเกิดไอออนและการเกิดพันธะไอออนิก  โดยใช้แผนภาพ หรือสัญลักษณ์แบบจุดของ 

ลิวอิส 
14. เขียนสูตรและเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก 
15. ค านวณพลังงานที่เก่ียวข้องกับปฏิกิริยาการเกิดสารประกอบไอออนิกจากวัฎจักรบอร์น-ฮาเบอร์ 
16. อธิบายสมบัติของสารประกอบไอออนิก 
17. เขียนสมการไอออนิกและสมการไอออนิกสุทธิของปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก 
18. อธิบายการเกิดพันธะโคเวเลนซ์แบบพันธะเดี่ยว พันธะคู่ และพันธะสามด้วยโครงสร้างลิวอิส 
19. เขียนสูตรและเรียกชื่อสารโคเวเลนซ์ 
20. วิเคราะห์และเปรียบเทียบความยาวพันธะ และพลังงานพันธะในสารโคเวเลนซ์ รวมทั้งค านวณ 

พลังงานที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาของสารโคเวเลนซ์จากพลังงานพันธะ 
21. คาดคะเนรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนซ์โดยใช้ทฤษฎีการผลักระหว่างคู่อิเล็กตรอนในวงเลนซ์ และระบุ 

สภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนซ์ 
22. ระบุชนิดของแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลโคเวเลนซ์ และเปรียบเทียบจุดหลอมเหลว จุดเดือด  

และการละลายน้ าของสารโคเวเลนซ์ 
23. สืบค้นข้อมูลและอธิบายสมบัติของสารโคเวเลนซ์โครงร่างตาข่ายชนิดต่างๆ 
24. อธิบายการเกิดพันธะโลหะและสมบัติของโลหะ 
25. เปรียบเทียบสมบัติบางประการของสารประกอบไอออนิก สารโคเวเลนซ์ และโลหะ สืบค้นข้อมูล 

และน าเสนอตัวอย่างการใช้ประโยชน์ของสารประกอบไอออนิก  สารโคเวเลนซ์ และโลหะได้อย่างเหมาะสม 
 รวมทั้งหมด     25   ผลการเรียนรู้ 
 
 



ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
รหัสวิชำ ว 30241          วิชำ ชีววิทยำ 1                 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ วิทยำศำสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4    เวลำ 60  ชั่วโมง      จ ำนวน 1.5  หน่วยกิต (ภำคเรียนที่ 1) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
  ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต สมบัติที่ส าคัญของสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ของการจัดระบบในสิ่งมีชีวิตที่ท า
ให้สิ่งมีชีวิตด ารงชีวิต การศึกษาชีววิทยาและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ สารที่เป็นองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต 
ปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ การล าเลียงสารเข้าและออก
จากเซลล์ การแบ่งเซลล์ และการหายใจระดับเซลล์ 
  โดยใช้การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  
สามารถน าความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์  เชื่อมโยง อธิบายปรากฎการณ์  หรือแก้ปัญหาในชีวิตปร าจ าวัน  
สามารถจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูล  สื่อสารสิ่งที่ เรียนรู้   มีความสามารในการตัดสินใจแก้ปัญหา   
มีจิตวิทยาศาสตร์  เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์  มีจริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 

ผลกำรเรียนรู้ 
1. อธิบาย และสรุปสมบัติที่ส าคัญของสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ของการจัดระบบในสิ่งมีชีวิตที่ท าให้ 

 สิ่งมีชีวิตด ารงชีวิตอยู่ได้ 
2. อภิปรายและบอกความส าคัญของการระบุปัญหา ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหา สมมติฐาน และ 

 วิธีการตรวจสอบสมมติฐาน รวมทั้งออกแบบการทดลองเพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน 
3. สืบค้นข้อมูล อธิบายเกี่ยวกับสมบัติของน้ าและบอกความส าคัญของน้ าที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและ 

 ยกตัวอย่างธาตุชนิดต่าง ๆ ที่มีความส าคัญต่อร่างกายสิ่งมีชีวิต 
4. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างของคาร์โบไฮเดรต ระบุกลุ่มของคาร์โบไฮเดรต รวมทั้งความส าคัญ 

 ของคาร์โบไฮเดรตที่มีต่อสิ่งมีชีวิต 
5. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างของโปรตีนและความส าคัญของโปรตีนที่มีต่อสิ่งมีชีวิต 
6. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างของลิพิดและความส าคัญของลิพิดที่มีต่อสิ่งมีชีวิต 
7. อธิบายโครงสร้างของกรดนิวคลิอิก และระบุชนิดของกรดนิวคลิอิก และความส าคัญของ 

 กรดนิวคลิอิกที่มีต่อสิ่งมีชีวิต 
8. สืบค้นข้อมูลและอธิบายปฏิกิริยาเคมีที่เกิดข้ึนในสิ่งมีชีวิต 
9. อธิบายการท างานของเอนไซม์ในการเร่งปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิต และระบุปัจจัยที่มีผลต่อการ 

 ท างานของเอนไซม์ 
10. บอกวิธีการและเตรียมตัวอย่างสิ่งมีชีวิตเพ่ือศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสง วัดขนาด 

โดยประมาณ และวาดภาพที่ปรากฏภายใต้กล้อง บอกวิธีการใช้ และการดูแลรักษากล้องจุลทรรศน์ใช้แสงที่
ถูกต้อง 



11. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 
12. สืบค้นข้อมูล อธิบายและระบุชนิดและหน้าที่ของออร์แกเนลล์ 
13. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของนิวเคลียส 
14. อธิบายและเปรียบเทียบการแพร่ ออสโมซิส การแพร่แบบฟาซิลิเทต และแอกทีฟทรานสปอร์ต 
15. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเขียนแผนภาพการล าเลียงสารโมเลกุลใหญ่ออกจากเซลล์ด้วย    

กระบวนการเอกโซไซโทซิสและการล าเลียงสารโมเลกุลใหญ่เข้าสู่เซลล์ด้วยกระบวนการเอนโดไซโทซิส 
16. สังเกตการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิสและแบบไมโอซิสจากตัวอย่างภายใต้กล้องจุลทรรศน์  

 พร้อมทัง้อธิบายและเปรียบเทียบการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิส และแบบไมโอซิส 
17. อธิบาย เปรียบเทียบ และสรุปขั้นตอนการหายใจระดับเซลล์ในภาวะที่มีออกซิเจนเพียงพอและ  

ภาวะที่มีออกซิเจนไม่เพียงพอ 
  รวมทั้งหมด     17   ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
รหัสวิชำ ว 30202                  วิชำฟิสิกส์ 2           กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ วิทยำศำสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4    เวลำ 60  ชั่วโมง       จ ำนวน 1.5  หน่วยกิต (ภำคเรียนที่ 2) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

 พลังงานจลน์ หลังงานศักย์ และพลังงานกล กฎการอนุรักษ์พลังงานกล  การท างาน ประสิทธิภาพและ
การได้เปรียบเชิงกลของเครื่องกลอย่างง่าย  โมเมนตัมของวัตถุ การค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการชนของ
วัตถุในหนึ่งมิติ ทั้งแบบยืดหยุ่น ไม่ยืดหยุ่น และการดีดตัวแยกจากกันในหนึ่งมิติซึ่งเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์
โมเมนตัม  การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ความสัมพันธ์ระหว่างแรงสู่ศูนย์กลาง รัศมีของการเคลื่อนที่ อัตราเร็ว
เชิงเส้น อัตราเร็วเชิงมุม และมวลของวัตถุ ในการเคลื่อนที่แบบวงกลมในระนาบระดับ การเคลื่อนที่แบบวงกลม 
ในการอธิบายการโคจรของดาวเทียม 

โดยใช้การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  
สามารถน าความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์  เชื่อมโยง อธิบายปรากฎการณ์  หรือแก้ปัญหาในชีวิตปร าจ าวัน  
สามารถจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูล  สื่อสารสิ่งที่ เรียนรู้   มีความสามารในการตัดสินใจแก้ปัญหา   
มีจิตวิทยาศาสตร์  เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์  มีจริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 

 
ผลกำรเรียนรู้ 

1. อธิบายและค านวณพลังงานจลน์ หลังงานศักย์ และพลังงานกล ทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่าง 

งานกับพลังงานจลน์ ความสัมพันธ์ระหว่างงานกับพลังงานศักย์โน้มถ่วง ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของแรงที่ใช้

ดึงสปริงกับระยะที่สปริงยืดออกและความสัมพันธ์ระหว่างงานกับพลังงานศักย์ยืดหยุ่น รวมทั้งอธิบาย

ความสัมพันธ์ ระหว่างงานของแรงลัพธ์และพลังงานจลน์ และค านวณงานที่เกิดขึ้นจากแรงลัพธ์ 

  2. อธิบายกฎการอนุรักษ์พลังงานกล รวมทั้งวิเคราะห์ และค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

เคลื่อนที่ของวัตถุในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้กฎการอนุรักษ์พลังงานกล 

  3. อธิบายการท างาน ประสิทธิภาพและการได้เปรียบเชิงกลของเครื่องกลอย่างง่ายบางชนิด โดยใช้

ความรู้เรื่องงานและสมดุลกล รวมทั้งค านวณประสิทธิภาพและการได้เปรียบเชิงกล 

  4. อธิบาย และค านวณโมเมนตัมของวัตถุ และการดลจากสมการและพ้ืนที่ใต้กราฟ ความสัมพันธ์

ระหว่างแรงลัพธ์กับเวลา รวมทั้งอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงดลกับโมเมนตัม 

  5. ทดลอง อธิบาย และค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการชนของวัตถุในหนึ่งมิติ ทั้งแบบยืดหยุ่น ไม่

ยืดหยุ่น และการดีดตัวแยกจากกันในหนึ่งมิติซึ่งเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม 



6. อธิบาย วิเคราะห์ และค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ และ

ทดลอง 

การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 

  7. ทดลอง และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงสู่ศูนย์กลาง รัศมีของการเคลื่อนที่ อัตราเร็วเชิงเส้น

อัตราเร็วเชิงมุม และมวลของวัตถุ ในการเคลื่อนที่แบบวงกลมในระนาบระดับ รวมทั้งค านวณปริมาณต่างๆ ที่

เกี่ยวข้อง และประยุกต์ใช้ความรู้การเคลื่อนที่แบบวงกลม ในการอธิบายการโคจรของดาวเทียม 

 

 รวมทั้งหมด     7   ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
รหัสวิชำ  ว 30222                            วิชำเคมี 2         กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ วิทยำศำสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4    เวลำ 60  ชั่วโมง       จ ำนวน 1.5  หน่วยกิต (ภำคเรียนที่ 2) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 ศึกษาเก่ียวกับมวลอะตอมของธาตุ มวลของธาตุ 1 อะตอม มวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ มวลโมเลกุลของ
สาร ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนโมล อนุภาค มวลและปริมาตรของแก๊สที่ STP ศึกษาหน่วยและการค านวน
ความเข้มข้นของสารละลาย การทดลองเตรียมสารละลายการเปรียบเทียบจุดเดือดและจุดหลอมเหลวของสาร
บริสุทธิ์และสารละลาย ศึกษาความหมายและเขียนสูตรโมเลกุล สูตรเอมพิริคัล หรือสูตรอย่างง่าย  และสูตร
โครงสร้าง การค านวณหามวลเป็นร้อยละจากสูตรการค านวณหาสูตรเอมพิริคัลและสูตรโมเลกุลของสาร ศึกษา
การเขียนและดุลสมการเคมี ทดลองและค านวณหาอัตราส่วนจ านวนโมลของสารตั้งต้นที่ท าปฏิกิริยาพอดีกัน 
ศึกษาสมบัติของระบบปิด และระบบเปิด ศึกษาและฝึกค านวณปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมีที่เป็นไปตามกฎทรง
มวล กฎสัดส่วนคงท่ี ศึกษาทดลองและค านวณปริมาตรของแก๊สในปฏิกิริยาเคมีตามกฎของเกย์-ลูสแซก และกฎ
อาโวกาโดร  ศึกษาและฝึกค านวณหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของสารในสมการเคมีนั้นๆ และสมการเคมีที่
เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งสมการ สารก าหนดปริมาณ ผลได้ร้อยละ 
 โดยใช้การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ
สามารถน าความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์ เชื่อมโยง อธิบายปรากฏการณ์ หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน
สามารถจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูลสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา มีจิต
วิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม   
 

ผลกำรเรียนรู้ 
1. บอกความหมายของมวลอะตอมของธาตุ และค านวณมวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ มวลโมเลกุลและ  

มวลสูตร 
2. อธิบายและค านวณปริมาณใดปริมาณหนึ่งจากความสัมพันธ์ของโมล จ านวนอนุภาค มวล และ  

ปริมาตรของแก๊สที่ STP 
3. ค านวณอัตราส่วนโดยมวลของธาตุองค์ประกอบของสารประกอบตามกฎสัดส่วนคงท่ี 
4. ค านวณสูตรอย่างง่ายและสูตรโมเลกุลของสาร 
5. ค านวณความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยต่างๆ 
6. อธิบายวิธีการและเตรียมสารละลายให้มีความเข้มข้นในหน่วยโมลาริติ และปริมาตรสารละลาย
ตามท่ีก าหนด 
7. เปรียบเทียบจุดเดือดและจุดเยือกแข็งของสารละลายกับสารบริสุทธิ์ รวมทั้งค านวณจุดเดือดและ  

จุดเยือกแข็งของสารละลาย 
 



 
8. แปลความหมายสัญลักษณ์ในสมการเคมี เขียนและดุลสมการเคมีของปฏิกิริยาเคมีบางชนิด 
9. ค านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวข้องกับมวลสาร 
10. ค านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวข้องกับความเข้มข้นของสารละลาย 
11. ค านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวข้องกับปริมาตรแก๊ส 
12. ค านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีหลายขั้นตอนได้ 
13. ระบุสารก าหนดปริมาณและค านวณปริมาณสารต่างๆในปฏิกิริยาเคมี 
14. ค านวณผลได้ร้อยละของผลิตภัณฑ์ในปฏิกิริยาเคมี 
 

 รวมทั้งหมด    14  ผลการเรียนรู้ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

รหัสวิชำ  ว 30242      วิชำ ชีววิทยำ 2        กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ วิทยำศำสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4    เวลำ 60  ชั่วโมง      จ ำนวน 1.5  หน่วยกิต (ภำคเรียนที่ 2) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
  การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การถ่ายทอดยีนบนโครโมโซม สมบัติ และหน้าที่ของสาร
พันธุกรรม การเกิดมิวเทชัน เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ หลักฐาน ข้อมูลและแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต ภาวะสมดุลของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก การเกิดสปีชีส์ใหม่ ความหลากหลายทางชีวภาพ ก าเนิดของสิ่งมีชีวิต 
ความหลากหลาย ของสิ่งมีชีวิต และอนุกรมวิธาน รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
  โดยใช้การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  
สามารถน าความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์  เชื่อมโยง อธิบายปรากฎการณ์  หรือแก้ปัญหาในชีวิตปร าจ าวัน  
สามารถจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูล  สื่อสารสิ่งที่ เรียนรู้   มีความสามารในการตัดสินใจแก้ปัญหา   
มีจติวิทยาศาสตร์  เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์  มีจริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 

ผลกำรเรียนรู้ 
1. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และสรุปผลการทดลอง ของเมนเดล 
2. อธิบาย และสรุปกฎแห่งการแยก และกฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระ และน ากฎของเมนเดลไป  

อธิบายการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและใช้ในการค านวณโอกาสในการเกิดฟีโนไทป์และจีโนไทป์แบบต่าง 
ๆ ของรุ่น F1 และ F2 

3. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ที่เป็นส่วน  
ขยายของพันธุศาสตร์เมนเดล 

4. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ และเปรียบเทียบลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการแปรผันไม่ต่อเนื่องและ  
ลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการแปรผันต่อเนื่อง 

5. อธิบายการถ่ายทอดยีนบนโครโมโซม และยกตัวอย่างลักษณะทางพันธุกรรมที่ถูกควบคุมด้วยยีน  
บนออโตโซมและยีนบนโครโมโซมเพศ 

6. สืบค้นข้อมูล อธิบายสมบัติและหน้าที่ของสารพันธุกรรม โครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีของ   
DNA และสรุปการจ าลอง DNA 

7. อธิบาย และระบุข้ันตอนในกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนและหน้าที่ของ DNA และ RNA แต่ละ  
ชนิดในกระบวนการสังเคราะห์ โปรตีน 

8. สรุปความสัมพันธ์ระหว่างสารพันธุกรรม แอลลีล โปรตีน ลักษณะทางพันธุกรรม และเชื่อมโยงกับ  
ความรู้เรื่องพันธุศาสตร์เมนเดล 

 



 
9. สืบค้นข้อมูล และอธิบายการเกิดมิวเทชันระดับยีนและระดับโครโมโซม สาเหตุการเกิดมิวเทชัน   

รวมทั้งยกตัวอย่างโรคและกลุ่มอาการที่เป็นผลของการเกิดมิวเทชัน 
10. อธิบายหลักการสร้างสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมโดยใช้ดีเอ็นเอรีคอมบิแนนท์ 
11. สืบค้นข้อมูล ยกตัวอย่าง และอภิปรายการน าเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอไปประยุกต์ใช้ทั้งในด้าน  

สิ่ งแวดล้อม นิติวิทยาศาสตร์  การแพทย์  การเกษตรและอุตสาหกรรม และข้อควรค านึงถึ งด้ าน  
ชีวจริยธรรม 

12. สืบค้นข้อมูล และอธิบายเกี่ยวกับหลักฐานที่สนับสนุนและข้อมูลที่ใช้อธิบายการเกิดวิวัฒนาการ 
ของสิ่งมีชีวิต 

13. อธิบาย และเปรียบเทียบแนวคิดเก่ียวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตของฌอง ลามาร์ก และทฤษฎี  
เกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตของชาลส์ ดาร์วิน 

14. ระบุสาระส าคัญ และอธิบายเงื่อนไขของภาวะสมดุลของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก ปัจจัยที่ท าให้เกิดการ  
เปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีลในประชากร พร้อมทั้งค านวณหาความถี่ของแอลลีลและจีโนไทป์ของประชากร
โดยใช้หลักของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก 

15. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายกระบวนการเกิดสปีชีส์ใหม่ของสิ่งมีชีวิต 
  
รวมทั้งหมด     15   ผลการเรียนรู้ 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

รหัสวิชำ  ว 32101          วิชำ วิทยำศำสตร์กำยภำพ 1              กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ วิทยำศำสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5   เวลำ 20  ชั่วโมง       จ ำนวน 0.5  หน่วยกิต (ภำคเรียนที่ 1) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ระบุว่าสารเป็นธาตุหรือสารประกอบ และอยู่ในรูปอะตอม โมเลกุล หรือไอออนจากสูตรเคมี
เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของแบบจ าลองอะตอมของโบร์กับแบบจ าลองอะตอมแบบกลุ่ม
หมอก  ระบุจ านวนโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตอนของอะตอม และไอออนที่เกิดจากอะตอมเดียว เขียน
สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุและระบุการเป็นไอโซโทป  ระบุหมู่และคาบของธาตุ และระบุว่าธาตุเป็นโลหะ 
อโลหะ กึ่งโลหะ และกลุ่มธาตุเรพรีเซนเททีฟหรือกลุ่มธาตุแทรนซิชัน จากตารางธาตุ เปรียบเทียบสมบัติการน า
ไฟฟ้า การให้และรับอิเล็กตอนระหว่างธาตุในกลุ่มโลหะกับอโลหะ สืบค้นข้อมูลและน าเสนอตัวอย่างประโยชน์
และอันตรายที่เกิดจากธาตุเรพรีเซนเททีฟและธาตุแทรนซิชัน ระบุว่าพันธะโคเวเลนซ์เป็นพันธะเดี่ยว พันธะคู่ 
หรือพันธะสาม และระบุจ านวนคู่อิเล็กตอนระหว่างจ านวนคู่ร่วมพันธะ จากสูตรโครงสร้าง ระบุสภาพขั้วของ
สารที่โมเลกุลประกอบด้วยสองอะตอม  ระบุสารที่เกิดพันธะไฮโดรเจนได้จากสูตรโครงสร้าง  อธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างจุดเดือดของสารโคเวเลนซ์กับแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลตามสภาพขั้วหรือการเกิดพันธะ
ไฮโดรเจน  เขียนสูตรเคมีของไอออนและสารประกอบไอออนิก  ระบุว่าสารเกิดการละลายแบบแตกตัวหรือไม่
แตกตัว พร้อมให้เหตุผลและระบุว่าสารละลายที่ได้เป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์หรือนอนอิเล็กโทรไลต์ ระบุ
สารประกอบอินทรีย์ประเภทไฮโดรคาร์บอนว่าอ่ิมตัวหรือไม่อ่ิมตัวจากสูตรโครงสร้าง สืบค้นข้อมูลและ            
เปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพระหว่างพอลิเมอร์และมอนอเมอร์ของพอลิเมอร์ชนิดนั้นระบุสมบัติความเป็น
กรด – เบสจากโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ อธิบายสมบัติการละลายในตัวท าละลายชนิดต่างๆของสาร 
วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับสมบัติเทอร์มอพลาสติกและเทอร์มอเซตของพอลิเมอร์ 
และการน าพอลิเมอร์ไปใช้ประโยชน์  สืบค้นข้อมูลและน าเสนอผลกระทบของการใช้ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ที่มีต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมพร้อมแนวทางป้องกันหรือแก้ไข  ระบุสูตรเคมีของสารตั้งต้น ผลิตภัณฑ์ และแปล
ความหมายของสัญลักษณ์ในสมการเคมีของปฏิกิริยาเคมี  ทดลองและอธิบายผลของความเข้มข้น พ้ืนที่ผิว 
อุณหภูมิ และตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สืบค้นข้อมูลและอธิบายปัจจัยที่มีผลต่ออัตรา
การเกิดปฏิกิริยาเคมีที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันหรือในอุตสาหกรรม อธิบายความหมายของปฏิกิริยารี
ดอกซ์  อธิบายสมบัติของสารกัมมันตรังสี และค านวณครึ่งชีวิตและปริมาณของสารกัมมันตรังสี  สืบค้นข้อมูล
และน าเสนอตัวอย่างประโยชน์ของสารกัมมันตรังสีและการป้องกันอันตรายที่เกิดจากกัมมันตภาพรังสี 
 โดยใช้การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  
สามารถน าความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์  เชื่อมโยง อธิบายปรากฎการณ์  หรือแก้ปัญหาในชีวิตปร าจ าวัน  
สามารถจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูล  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารในการตัดสินใจแก้ปัญหา  มีจิต
วิทยาศาสตร์  เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์  มีจริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 



 
 ตัวช้ีวัด 

1. ระบุว่าสารเป็นธาตุหรือสารประกอบ และอยู่ในรูปอะตอม โมเลกุล หรือไอออนจากสูตรเคมี 
2. เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของแบบจ าลองอะตอมของโบร์กับแบบจ าลองอะตอม   

แบบกลุ่มหมอก 
3. ระบุจ านวนโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตอนของอะตอม และไอออนที่เกิดจากอะตอมเดียว 
4. เขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุและระบุการเป็นไอโซโทป 
5. ระบุหมู่และคาบของธาตุ และระบุว่าธาตุเป็นโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ และกลุ่มธาตุเรพรีเซนเททีฟ 

หรือกลุ่มธาตุแทรนซิชัน จากตารางธาตุ 
6. เปรียบเทียบสมบัติการน าไฟฟ้า การให้และรับอิเล็กตอนระหว่างธาตุในกลุ่มโลหะกับอโลหะ 
7. สืบค้นข้อมูลและน าเสนอตัวอย่างประโยชน์และอันตรายที่เกิดจากธาตุเรพรีเซนเททีฟ และ 

 ธาตุแทรนซิชัน 
8. ระบุว่าพันธะโคเวเลนซ์เป็นพันธะเดี่ยว พันธะคู่ หรือพันธะสาม และระบุจ านวนคู่อิเล็กตรอน  

ระหว่างจ านวนคู่ร่วมพันธะ จากสูตรโครงสร้าง 
9. ระบุสภาพขั้วของสารที่โมเลกุลประกอบด้วยสองอะตอม 
10. ระบุสารที่เกิดพันธะไฮโดรเจนได้จากสูตรโครงสร้าง 
11. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างจุดเดือดของสารโคเวเลนซ์กับแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลตามสภาพ  

ขั้วหรือการเกิดพันธะไฮโดรเจน 
12. เขียนสูตรเคมีของไอออนและสารประกอบไอออนิก 
13. ระบุว่าสารเกิดการละลายแบบแตกตัวหรือไม่แตกตัว พร้อมให้เหตุผลและระบุว่าสารละลายที่ได้  

เป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์หรือนอนอิเล็กโทรไลต์ 
  14. ระบุสารประกอบอินทรีย์ประเภทไฮโดรคาร์บอนว่าอ่ิมตัวหรือไม่อ่ิมตัวจากสูตรโครงสร้าง 
  15. สืบค้นข้อมูลและเปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพระหว่างพอลิเมอร์และมอนอเมอร์ของ 
 พอลิเมอร์ชนิดนั้น 
  16. ระบุสมบัติความเป็นกรด – เบสจากโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ 
  17. อธิบายสมบัติการละลายในตัวท าละลายชนิดต่างๆของสาร 

18. วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับสมบัติเทอร์มอพลาสติกและเทอร์มอเซต 
ของพอลิเมอร์ และการน าพอลิเมอร์ไปใช้ประโยชน์ 
19. สืบค้นข้อมูลและน าเสนอผลกระทบของการใช้ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและ  

สิ่งแวดล้อมพร้อมแนวทางป้องกันหรือแก้ไข 
20. ระบุสูตรเคมีของสารตั้งต้น ผลิตภัณฑ์ และแปลความหมายของสัญลักษณ์ในสมการเคมีของ  

ปฏิกิริยาเคมี 
 



 
21. ทดลองและอธิบายผลของความเข้มข้น พ้ืนที่ผิว อุณหภูมิ และตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีผลต่ออัตราการ  

เกิดปฏิกิริยาเคมี 
22. สืบค้นข้อมูลและอธิบายปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  

หรือในอุตสาหกรรม 
  23. อธิบายความหมายของปฏิกิริยารีดอกซ์ 
  24. อธิบายสมบัติของสารกัมมันตรังสี และค านวณครึ่งชีวิตและปริมาณของสารกัมมันตรังสี 

25. สืบค้นข้อมูลและน าเสนอตัวอย่างประโยชน์ของสารกัมมันตรังสีและการป้องกันอันตรายที่เกิด  
จากกัมมันตภาพรังสี 
 
  รวมทั้งหมด    25  ตัวชี้วัด 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

รหัสวิชำ  ว 32102       วิชำ วิทยำศำสตร์กำยภำพ 2             กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ วิทยำศำสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5   เวลำ 20  ชั่วโมง      จ ำนวน 0.5  หน่วยกิต (ภำคเรียนที่ 2) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลความเร็วกับเวลาของการเคลื่อนที่ของวัตถุ เพ่ืออธิบายความเร่ง
ของวัตถุ  สังเกตและอธิบายการหาแรงรับที่เกิดจากแรงหลายแรงที่อยู่ในระนาบเดียวกันที่กระท าต่อวัตถุโดย
การเขียนแผนภาพการรวมแบบเวกเตอร์  สังเกต วิเคราะห์ และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความเร่งของวัตถุ
กับแรงลัพธ์ที่กระท าต่อวัตถุและมวลของวัตถุ  สังเกตและอธิบายแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาระหว่างวัตถุคู่หนึ่งๆ  
สังเกตและอธิบายผลของความเร่งที่มีต่อการเคลื่อนที่แบบต่างๆของวัตถุ ได้แก่ การเคลื่อนที่แนวตรงการ
เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ การเคลื่อนที่แบบวงกลม และการเคลื่อนที่แบบสั่น  สืบค้นข้อมูลและอธิบายแรงโน้ม
ถ่วงที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุต่างๆ รอบโลก  สังเกตและอธิบายการเกิดสนามแม่เหล็กเนื่องจาก
กระแสไฟฟ้า  สังเกตและอธิบายแรงแม่เหล็กที่กระท าต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็กและ
แรงแม่เหล็กที่กระท าต่อลวดตัวน าที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านในสนามแม่เหล็กรวมทั้งอธิบายหลักการท างานของ
มอเตอร์  สังเกตและอธิบายการเกิดอีเอ็มเอฟ รวมทั้งยกตัวอย่างการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ สืบค้นข้อมูลและ
อธิบายแรงเข้มและแรงอ่อน  สืบค้นข้อมูลและอธิบายพลังงานนิวเคลียร์ฟิชชันและฟิวชันและความสัมพันธ์
ระหว่างมวลกับพลังงานที่ปลดปล่อยออกมาจากฟิชชันและฟิวชัน สืบค้นข้อมูลและอธิบายการเปลี่ยนพลังงาน
ทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า รวมทั้งสืบค้นและอภิปรายเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น ามาแก้ปัญหาหรือตอบสนองความ
ต้องการทางด้านพลังงานโดยเน้นด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่าด้านค่าใช้จ่าย สังเกต และอธิบายการ
สะท้อน การหักเหการเลี้ยวเบน การรวมคลื่น สังเกต และอธิบายความถี่ธรรมชาติ การสั่นพ้องและผลที่เกิดข้ึน
จากการสั่นพ้อง สังเกต และอธิบายการสะท้อน การหักเห การเลี้ยวเบน และการรวมคลื่นของคลื่นเสียง สืบค้น
ข้อมูล และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มเสียงกับระดับเสียงและผลของความถี่กับระดับเสียงที่มีต่อการ
ได้ยิน สังเกต และอธิบายการเกิดเสียงสะท้อนกลับบีต ดัปเพลอร์ และการสั่นพ้องของเสียง 
สืบค้นข้อมูล และยกตัวอย่างการน าความรู้เกี่ยวกับเสียงไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน สังเกต และอธิบายการ
มองเห็นสีของวัตถุและความผิดปกติในการมองเห็นสี สังเกต และอธิบายการท างานของแผ่น กรองแสงสี การ
ผสมแสงสี การผสมสารสีและการน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน สืบค้นข้อมูลและอธิบายขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้า
ส่วนประกอบขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าและหลักการท างานของอุปกรณ์บางชนิดที่อาศัยขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้า สืบค้นข้อมูล
และอธิบายการสื่อสารโดยอาศัยขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าในการส่งผ่านสารสนเทศและเปรียบเทียบการสื่อ สารด้วย
สัญญาณแอนะล็อกกับสัญญาณดิจิทัล 
 โดยใช้การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  
สามารถน าความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์  เชื่อมโยง อธิบายปรากฎการณ์  หรือแก้ปัญหาในชีวิตปร าจ าวัน  
สามารถจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูล  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารในการตัดสินใจแก้ปัญหา  มีจิต
วิทยาศาสตร์  เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์  มีจริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 



 
 
ตัวช้ีวัด 
 1. วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลความเร็วกับเวลาของการเคลื่อนที่ของวัตถุ เพ่ืออธิบาย 
 ความเร่งของวัตถุ 

2. สังเกตและอธิบายการหาแรงรับที่เกิดจากแรงหลายแรงที่อยู่ในระนาบเดียวกันที่กระท าต่อวัตถุโดย  
การเขียนแผนภาพการรวมแบบเวกเตอร์ 

3. สังเกต วิเคราะห์ และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความเร่งของวัตถุกับแรงลัพธ์ที่กระท าต่อวัตถุ  
และมวลของวัตถุ 
  4. สังเกตและอธิบายแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาระหว่างวัตถุคู่หนึ่งๆ 

5. สังเกตและอธิบายผลของความเร่งที่มีต่อการเคลื่อนที่แบบต่างๆของวัตถุ ได้แก่ การเคลื่อนที่แนว  
ตรงการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ การเคลื่อนที่แบบวงกลม และการเคลื่อนที่แบบสั่น 
  6. สืบค้นข้อมูลและอธิบายแรงโน้มถ่วงที่เก่ียวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุต่างๆ รอบโลก 
  7. สังเกตและอธิบายการเกิดสนามแม่เหล็กเนื่องจากกระแสไฟฟ้า 

8. สังเกตและอธิบายแรงแม่เหล็กท่ีกระท าต่ออนุภาคท่ีมีประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็กและ  
แรงแม่เหล็กที่กระท าต่อลวดตัวน าที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านในสนามแม่เหล็กรวมทั้งอธิบายหลักการท างานของ
มอเตอร์ 
  9. สังเกตและอธิบายการเกิดอีเอ็มเอฟ รวมทั้งยกตัวอย่างการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
  10. สืบค้นข้อมูลและอธิบายแรงเข้มและแรงอ่อน 

11. สืบค้นข้อมูลและอธิบายพลังงานนิวเคลียร์ฟิชชันและฟิวชัน และความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับ  
พลังงานที่ปลดปล่อยออกมาจากฟิชชันและฟิวชัน 

12. สืบค้นข้อมูลและอธิบายการเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า รวมทั้งสืบค้นและ  
อภิปรายเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น ามาแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการทางด้านพลังงานโดยเน้นด้าน
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าด้านค่าใช้จ่าย 
  13. สังเกต และอธิบายการสะท้อน การหักเหการเลี้ยวเบน การรวมคลื่น  

14. สังเกต และอธิบายความถี่ธรรมชาติ การสั่นพ้องและผลที่เกิดข้ึนจากการสั่นพ้อง 
15. สังเกต และอธิบายการสะท้อน การหักเห การเลี้ยวเบน และการรวมคลื่นของคลื่นเสียง 
16. สืบค้นข้อมูล และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มเสียงกับระดับเสียงและผลของความถี่กับ  

ระดับเสียงที่มีต่อการได้ยิน 
17. สังเกต และอธิบายการเกิดเสียงสะท้อนกลับบีต ดัปเพลอร์ และการสั่นพ้องของเสียง 
18. สืบค้นข้อมูล และยกตัวอย่างการน าความรู้เกี่ยวกับเสียงไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
19. สังเกต และอธิบายการมองเห็นสีของวัตถุและความผิดปกติในการมองเห็นสี 
20. สังเกต และอธิบายการท างานของแผ่น กรองแสงสี การผสมแสงสี การผสมสารสีและการ  



น าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
21. สืบค้นข้อมูลและอธิบายขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าส่วนประกอบขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าและหลักการท างานของ  

อุปกรณ์บางชนิดที่อาศัยขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้า 
22. สืบค้นข้อมูลและอธิบายการสื่อสารโดยอาศัยขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าในการส่งผ่านสารสนเทศและ  

เปรียบเทียบการสื่อสารด้วยสัญญาณแอนะล็อกกับสัญญาณดิจิทัล 
  รวมทั้งหมด    22  ตัวชี้วัด 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

รหัสวิชำ ว 32103        วิชำ กำรออกแบบและเทคโนโลยี 2        กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5   เวลำ 40  ชั่วโมง                จ ำนวน 1.o  หน่วยกิต (ภำคเรียนที่ 1) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 การท าโครงงานเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะจากสัตว์ต่างๆรวมทั้งทรัพยากรในการสร้างหรือ
พัฒนาชิ้นงานหรือวิธีการ เพ่ือแก้ปัญหาหรืออ านวยความสะดวกในการท างานการท าโครงงานการออกแบบและ
เทคโนโลยีสามารถด าเนินการได้โดยเริ่มจากการส ารวจสถานการณ์ปัญหาที่สนใจเพ่ือก าหนดหัวข้อโครงงานแล้ว
รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาวางแผนและด าเนินการ
แก้ปัญหา ทดสอบประเมินผลปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงานและน าเสนอวิธีการแก้ปัญหา   โดยใช้
การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  สามารถน าความรู้
และหลักการไปใช้ประโยชน์  เชื่อมโยง  อธิบายปรากฎการณ์  หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวั น  สามารถจัด
กระท าและวิเคราะห์ข้อมูล  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารในการตัดสินใจแก้ปัญหา มีจิตวิทยาศาสตร์  เห็น
คุณค่าของวิทยาศาสตร์  มีจริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ตัวช้ีวัด 
  ว 4.1  ม.4/1 ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะจากสัตว์ต่างๆรวมทั้งทรัพยากรในการท าโครงงานเพ่ือ 
  แก้ปัญหาหรือพัฒนางาน 

รวมทั้งหมด    1  ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

รหัสวิชำ  ว 32104                  วิชำ วิทยำกำรค ำนวณ  2 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5       เวลำ 40  ชั่วโมง         จ ำนวน 1.o  หน่วยกิต (ภำคเรียนที่ 2) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 การน าความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สื่อดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้แก้ปัญหากับชีวิตจริง
การเพ่ิมมูลราคาให้บริการหรือผลิตภัณฑ์การเก็บข้อมูลและการจัดเตรียมข้อมูลให้พร้อมกับการประมวลผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติการประมวลผลข้อมูลและเครื่องมือการท าข้อมูลให้เป็นภาพการเลือกใช้แหล่งข้อมูลเช่น 
data.go.th,wolfam alpha, OECD.org,ตลาดหลักทรัพย์, worid economic forum คุณค่าของข้อมูลและ
กรณีศึกษากรณีศึกษาและวิธีการแก้ปัญหาตัวอย่างปัญหา เช่น รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ที่ดึงดูดความสนใจและ
ตรงตามความต้องการผู้ใช้ในแต่ละประเภท การก าหนดต าแหน่งป้ายรถเมล์เพ่ือลดเวลาเดินทางและปัญหา
การจราจร ส ารวจความต้องการรับประทานอาหารในชุมชนและเลือกขายอาหารที่จะได้ก าไรสูงสุด ออกแบบ
รายการอาหารเจ็ดวันส าหรับผู้ป่วยเบาหวาน  โดยใช้การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะ
หาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  สามารถน าความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์  เชื่อมโยง อธิบาย
ปรากฎการณ์  หรือแก้ปัญหาในชีวิตปร าจ าวัน  สามารถจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูล  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มี
ความสามารในการตัดสินใจแก้ปัญหา  มีจิตวิทยาศาสตร์  เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ มีจริยธรรม  คุณธรรม
และค่านิยมท่ีเหมาะสม 

ตัวช้ีวัด 
  ว 4.2  ม.4/1 รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลและใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล  
  เทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหาหรือเพ่ิมมูลค่าให้กับบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตจริงอย่าง 
 สร้างสรรค ์

รวมทั้งหมด    1  ตัวชี้วัด 
             
 
 
 
 
 
 
 



 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

รหัสวิชำ ว 30203                        วิชำฟิสิกส์ 3       กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ วิทยำศำสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5    เวลำ 60  ชั่วโมง       จ ำนวน 1.5  หน่วยกิต (ภำคเรียนที่ 1) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

 การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก  ความถี ่ปรากฏการณ์คลื่น เสียง การสะท้อน การหักเห การแทรกสอด 

การเลี้ยวเบน รวมทั้งค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ดรรชนีหักเห มุมตกกระทบ และมุมหักเห ความสัมพันธ์
ระหว่างความลึกจริง และความลึกปรากฏ มุมวิกฤตและการสะท้อนกลับหมดของแสง รังสีของแสง ต าแหน่ง 
ขนาด ชนิดของ ภาพ และความสัมพันธ์ระหว่างระยะวัตถุระยะภาพและความยาวโฟกัส การหักเหของแสงผ่าน
เลนส์บางไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกี่ยวกับแสง เช่น รุ้ง การทรงกลด มิราจ 
และการเห็นท้องฟ้า เป็นสีต่าง ๆ ในช่วงเวลาต่างกัน  การมองเห็นแสงสี สีของวัตถุ การผสมสารสี และการผสม
แสงสี 
 โดยใช้การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  
สามารถน าความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์  เชื่อมโยง อธิบายปรากฎการณ์  หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน  
สามารถจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูล  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารในการตัดสินใจแก้ปัญหา  มีจิต
วิทยาศาสตร์  เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์  มีจริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม  
 
ผลกำรเรียนรู้ 
  1. ทดลอง และอธิบายการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของวัตถุติดปลายสปริงและลูกตุ้ม 

 อย่างง่าย รวมทั้งค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2. อธิบายความถี่ธรรมชาติของวัตถุและการเกิดการสั่นพ้อง 

3. อธิบายปรากฏการณ์คลื่น ชนิดของคลื่นส่วนประกอบของคลื่น การแผ่ของหน้าคลื่นด้วยหลักการ  
ของฮอยเกนส์ และการรวมกันของคลื่นตามหลักการซ้อนทับ พร้อมทั้งค านวณอัตราเร็ว ความถี่ และความยาว
คลื่น 

4. สังเกต และอธิบายการสะท้อน การหักเห  การแทรกสอด และการเลี้ยวเบนของคลื่นผิวน้ า รวมทั้ง  
ค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

5. อธิบายการเกิดเสียง การเคลื่อนที่ของเสียง  ความสัมพันธ์ระหว่างคลื่น การกระจัดของอนุภาคกับ  
คลื่นความดัน ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วของเสียงในอากาศที่ขึ้นกับอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียส สมบัติ
ของคลื่นเสียง ได้แก่ การสะท้อน การหักเห การแทรกสอด การเลี้ยวเบน รวมทั้งค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

6. อธิบายความเข้มเสียง ระดับเสียง องค์ประกอบของการได้ยิน คุณภาพเสียง และมลพิษทางเสียง   
รวมทั้งค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 



7. ทดลอง และอธิบายการเกิดการสั่นพ้องของอากาศในท่อปลายเปิดหนึ่งด้าน รวมทั้งสังเกต และ  
อธิบายการเกิดบีต คลื่นนิ่ง ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ คลื่นกระแทกของเสียง ค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
และน าความรู้เรื่องเสียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

8. ทดลอง และอธิบายการแทรกสอดของแสงผ่านสลิตคู่และเกรตติง การเลี้ยวเบนและการแทรกสอด  
ของแสงผ่านสลิตเดี่ยว รวมทั้งค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

9. ทดลอง และอธิบายการสะท้อนของแสงที่ผิววัตถุตามกฎการสะท้อน เขียนรังสีของแสงและ  
ค านวณต าแหน่งและขนาดภาพของวัตถุ เมื่อแสงตกกระทบกระจกเงาราบและกระจกเงาทรงกลม  รวมทั้ง
อธิบายการน าความรู้เรื่องการสะท้อนของแสงจากกระจกเงาราบ และกระจกเงาทรงกลมไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

10. ทดลอง และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดรรชนีหักเห มุมตกกระทบ และมุมหักเห รวมทั้ง  
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความลึกจริง และความลึกปรากฏ มุมวิกฤตและการสะท้อนกลับหมดของแสง และ
ค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

11. ทดลอง และเขียนรังสีของแสงเพ่ือแสดงภาพที่เกิดจากเลนส์บาง หาต าแหน่ง ขนาด ชนิดของ  
ภาพ และความสัมพันธ์ระหว่างระยะวัตถุระยะภาพและความยาวโฟกัส รวมทั้งค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง และอธิบายการน าความรู้เรื่องการหักเหของแสงผ่านเลนส์บางไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

12. อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เก่ียวกับแสง เช่น รุ้ง การทรงกลด มิราจ และการเห็นท้องฟ้า  
เป็นสีต่าง ๆ ในช่วงเวลาต่างกัน 

13. สังเกต และอธิบายการมองเห็นแสงสี สีของวัตถุ การผสมสารสี และการผสมแสงสีรวมทั้งอธิบาย  
สาเหตุของการบอดสี 
 

รวมทั้งหมด     13   ผลการเรียนรู้ 
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

รหัสวิชำ ว 30223             วิชำ เคมี 3       กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ วิทยำศำสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5    เวลำ 60  ชั่วโมง       จ ำนวน 1.5  หน่วยกิต (ภำคเรียนที่ 1) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 อธิบายความสัมพันธ์และค านวณปริมาตรความดัน หรืออุณหภูมิของแก๊สที่ภาวะต่างๆ ตามกฎของ
บอยล์ กฎของชาร์ล กฎของเกย์-ลูสแซก ค านวณปริมาตรความดันหรืออุณหภูมิของแก๊สที่ภาวะต่างๆตามกฎ
รวมแก๊ส  ค านวณปริมาตร ความดัน อุณหภูมิ จ านวนโมลหรือมวลของแก๊สจากความสัมพันธ์ตามกฎของอาโว
กาโดรและกฎแก๊สอุดมคติ   ค านวณความดันย่อย หรือจ านวนโมลของแก๊สในแก๊สผสมโดยใช้กฎความดันย่อย
ของดอลตัน   อธิบายการแพร่ของแก๊สโดยใช้ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ค านวณและเปรียบเทียบอัตราการแพร่ของ
แก๊ส โดยใช้กฎการแพร่ผ่านของเกรแฮม  สืบค้นข้อมูล น าเสนอตัวอย่าง และอธิบายการประยุกต์ใช้ความรู้
เกี่ยวกับสมบัติและกฏต่างๆของแก๊สในการอธิบายปรากฏการณ์ หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันและใน
อุตสาหกรรม  โดยใช้การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจ
ตรวจสอบ  สามารถน าความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์  เชื่อมโยง อธิบายปรากฎการณ์  หรือแก้ปัญหาใน
ชีวิตปร าจ าวัน  สามารถจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูล  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารในการตั ดสินใจ
แก้ปัญหา  มีจิตวิทยาศาสตร์  เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์  มีจริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
  1. อธิบายความสัมพันธ์และค านวณปริมาตรความดัน หรืออุณหภูมิของแก๊สที่ภาวะต่างๆ ตามกฎของ 
 บอยล์ กฎของชาร์ล กฎของเกย์-ลูสแซก 
  2. ค านวณปริมาตรความดันหรืออุณหภูมิของแก๊สที่ภาวะต่างๆตามกฎรวมแก๊ส 

3. ค านวณปริมาตร ความดัน อุณหภูมิ จ านวนโมลหรือมวลของแก๊สจากความสัมพันธ์ตามกฎของ 
 อาโวกาโดรและกฎแก๊สอุดมคติ 
  4. ค านวณความดันย่อย หรือจ านวนโมลของแก๊สในแก๊สผสมโดยใช้กฎความดันย่อยของดอลตัน 
  5. อธิบายการแพร่ของแก๊สโดยใช้ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ค านวณและเปรียบเทียบอัตราการแพร่ของ 
 แก๊ส โดยใช้กฎการแพร่ผ่านของเกรแฮม 
  6. สืบค้นข้อมูล น าเสนอตัวอย่าง และอธิบายการประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับสมบัติและกฎต่างๆ ของ 
 แก๊สในการอธิบายปรากฏการณ์ หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันและในอุตสาหกรรม 
 
  รวมทั้งหมด     6    ผลการเรียนรู้ 
 
 



 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

รหัสวิชำ   ว 30243         วิชำ ชีววิทยำ 3               กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ วิทยำศำสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5    เวลำ 60  ชั่วโมง      จ ำนวน 1.5  หน่วยกิต (ภำคเรียนที่ 1) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 ส่วนประกอบของพืช ชนิดของเนื้อเยื่อพืช โครงสร้างภายในของใบพืชจากการตัดตามขวาง การ
แลกเปลี่ยนแก๊สและคายน้ าของพืช การล าเลียงของพืช การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช C3 พืช C4 และ พืช 
CAM การทดลองของนักวิทยาศาสตร์ในอดีตเกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง  การสืบพันธุ์ของพืชดอก
และการเจริญเติบโต และการ ตอบสนองของพืช รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  โดยใช้การเรียนรู้ด้วย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  สามารถน าความรู้และหลักการไป
ใช้ประโยชน์  เชื่อมโยง อธิบายปรากฎการณ์  หรือแก้ปัญหาในชีวิตปร าจ าวัน  สามารถจัดกระท าและวิเคราะห์
ข้อมูล  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารในการตัดสินใจแก้ปัญหา มีจิตวิทยาศาสตร์  เห็นคุณค่าของ
วิทยาศาสตร์  มีจริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
  1. อธิบายเกี่ยวกับชนิดและลักษณะของเนื้อเยื่อพืช และเขียนแผนผังเพ่ือสรุปชนิดของเนื้อเยื่อพืช 

2. สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างภายในของรากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและรากพืชใบเลี้ยงคู่จาก 
 การตัดตามขวาง 

3. สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างภายในของล าต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและล าต้นพืชใบเลี้ยงคู่  
จากการตัดตามขวาง 

4. สังเกต และอธิบายโครงสร้างภายในของใบพืชจากการตัดตามขวาง 
5. สืบค้นข้อมูล สังเกต และอธิบายการแลกเปลี่ยนแก๊สและการคายน้ าของพืช 
6. สืบค้นข้อมูล และอธิบายกลไกการล าเลียงน้ าและธาตุอาหารของพืช 
7. สืบค้นข้อมูล อธิบายความส าคัญของธาตุอาหาร และยกตัวอย่างธาตุอาหารที่ส าคัญท่ีมีผลต่อการ  

เจริญเติบโตของพืช 
8. อธิบายกลไกการล าเลียงอาหารในพืช 
9. สืบค้นข้อมูล และสรุปการศึกษาท่ีได้จากการทดลองของนักวิทยาศาสตร์ในอดีตเกี่ยวกับ  

กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 
10. อธิบายขั้นตอนที่เกิดข้ึนในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช C3 

11. เปรียบเทียบกลไกการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช C3 พืช C4 และ พืช CAM 
 
 



 
12. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และสรุปปัจจัยความเข้มของแสง ความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์   

และอุณหภูมิ ที่มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 
13. อธิบายวัฏจักรชีวิตแบบสลับของพืชดอก 
14. อธิบาย และเปรียบเทียบกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเพศเมียของพืชดอก และ  

อธิบายการปฏิสนธิของพืชดอก 
15. อธิบายการเกิดเมล็ดและการเกิดผลของพืชดอก โครงสร้างของเมล็ดและผล และยกตัวอย่างการ  

ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างต่าง ๆ ของเมล็ดและผล 
16. ทดลอง และอธิบายเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการงอกของเมล็ด สภาพพักตัวของเมล็ด และ  

บอกแนวทางในการแก้สภาพพักตัวของเมล็ด 
17. สืบค้นข้อมูล อธิบายบทบาทและหน้าที่ของออกซิน ไซโทไคนิน จิบเบอเรลลิน เอทิลีน และกรด  

แอบไซซิก และอภิปรายเกี่ยวกับการน าไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 
18. สืบค้นข้อมูล ทดลอง และอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งเร้าภายนอกที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช 
 

  รวมทั้งหมด     18   ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
รหัสวิชำ ว 30204            วิชำฟิสิกส์ 4                  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ วิทยำศำสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5    เวลำ 60  ชั่วโมง       จ ำนวน 1.5  หน่วยกิต (ภำคเรียนที่ 2) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
  เข้าใจแรงไฟฟ้า และกฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า  กระแสไฟฟ้า และกฎของ
โอห์ม วงจรไฟฟ้ากระแสตรง พลังงานไฟฟ้า และก าลังไฟฟ้าการเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า 
สนามแม่เหล็ก แรงแม่เหล็กท่ีกระท ากับประจุไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า การเหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟ้าและกฎ 

ของฟาราเดย์ ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการสื่อสาร รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
โดยใช้การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  

สามารถน าความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์  เชื่อมโยง อธิบายปรากฎการณ์  หรือแก้ปัญหาในชีวิตปร าจ าวัน  
สามารถจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูล  สื่อสารสิ่งที่ เรียนรู้   มีความสามารในการตั ดสินใจแก้ปัญหา   
มีจิตวิทยาศาสตร์  เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์  มีจริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 

 
ผลกำรเรียนรู้ 

1. ทดลอง และอธิบายการท าวัตถุท่ีเป็นกลางทางไฟฟ้าให้มีประจุไฟฟ้าโดยการขัดสีกันและการ  
เหนี่ยวน าไฟฟ้าสถิต 
  2. อธิบาย และค านวณแรงไฟฟ้าตามกฎของคูลอมบ์ 

3. อธิบาย และค านวณสนามไฟฟ้าและแรงไฟฟ้าที่กระท ากับอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าที่อยู่ใน  
สนามไฟฟ้า รวมทั้งหาสนามไฟฟ้าลัพธ์เนื่องจากระบบจุดประจุโดยรวมกันแบบเวกเตอร์ 
  4. อธิบาย และค านวณพลังงานศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้าและความต่างศักย์ระหว่างสองต าแหน่งใด ๆ 

5. อธิบายส่วนประกอบของตัวเก็บประจุความสัมพันธ์ระหว่างประจุไฟฟ้า ความต่างศักย์และความจุ  
ของตัวเก็บประจุ และอธิบายพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ และความจุสมมูลรวมทั้งค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
  6. น าความรู้เรื่องไฟฟ้าสถิตไปอธิบายหลักการท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิด และปรากฏการณ์ 
 ในชีวิตประจ าวัน 

7. อธิบายการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอิสระและกระแสไฟฟ้าในลวดตัวน า ความสัมพันธ์ระหว่าง  
กระแสไฟฟ้าในลวดตัวน ากับความเร็วลอยเลื่อนของอิเล็กตรอนอิสระ ความหนาแน่นของอิเล็กตรอนในลวด
ตัวน าและพ้ืนที่หน้าตัดของลวดตัวน า และค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

8. ทดลอง และอธิบายกฎของโอห์ม อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานกับความยาว   
 



พ้ืนที่หน้าตัด และสภาพต้านทานของตัวน าโลหะที่อุณหภูมิคงตัว และค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทั้ง
อธิบายและค านวณความต้านทานสมมูล เมื่อน าตัวต้านทานมาต่อกันแบบอนุกรมและแบบขนาน 

9. ทดลอง อธิบาย และค านวณอีเอ็มเอฟของแหล่งก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง รวมทั้งอธิบายและ  
ค านวณพลังงานไฟฟ้า และก าลังไฟฟ้า 

10. ทดลอง และค านวณอีเอ็มเอฟสมมูลจากการต่อแบตเตอรี่แบบอนุกรมและแบบขนาน รวมทั้ง 
ค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในวงจรไฟฟ้ากระแสตรงซึ่งประกอบด้วยแบตเตอรี่และตัวต้านทาน 

11. อธิบายการเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า รวมทั้งสืบค้นและอภิปรายเกี่ยวกับ  
เทคโนโลยี ที่น ามาแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการทางด้านพลังงานไฟฟ้า โดยเน้นด้านประสิทธิภาพและ
ความคุ้มค่าด้านค่าใช้จ่าย 
 
 รวมทั้งหมด     11   ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

รหัสวิชำ  ว 30224                            วิชำเคมี 4         กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ วิทยำศำสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5   เวลำ 60  ชั่วโมง       จ ำนวน 1.5  หน่วยกิต (ภำคเรียนที่ 2) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 ทดลองและเขียนกราฟการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของสารที่ท าการวัดในปฏิกิริยา ค านวณอัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี และเขียนกราฟการลดลงหรือเพ่ิมข้ึนของสารที่ไม่ได้วัดในปฏิกิริยา เขียนแผนภาพ และอธิบาย
ทิศทางการชนกันของอนุภาคและพลังงานที่ส่งผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาริยาเคมี ทดลองและอธิบายผลของ
ความเข้มข้น พื้นที่ผิวของสารตั้งต้น อุณหภูมิ และตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเปรียบเทียบ
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้น พ้ืนที่ผิวของสารตั้งต้นอุณหภูมิ และตัวเร่ง
ปฏิกิริยา  ยกตัวอย่างและอธิบายปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจ าวันหรืออุตสาหกรรม  
ทดสอบและอธิบายความหมายของปฏิกิริยาผันกลับได้และภาวะสมดุล อธิบายการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้น
ของสารอัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้าและอัตราการเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับ เมื่อเริ่มปฏิกิริยาจนกระทั่งระบบ
อยู่ในภาวะสมดุล ค านวณค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยา ค านวณค่าความเข้มข้นของสารที่ภาวะสมดุล ค านวณ
ค่าคงที่สมดุลหรือความเข้มข้นของปฏิกิริยาหลายขั้นตอน ระบุปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลและค่าคงที่สมดุลของ
ระบบ รวมทั้งคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อภาวะสมดุลของระบบถูกรบกวน โดยใช้หลักของเลอชา
เตอลิเอ ยกตัวอย่าง และอธิบายสมดุลเคมีของกระบวนการที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิตปรากฏการณ์ในธรรมชาติและ
กระบวนการในอุตสาหกรรม ระบุและอธิบายว่าสารเป็นกรดหรือเบสโดยใช้ทฤษฎีกรด-เบสของ อาร์เรเนียส เบ
รินสเตด-ลาวรี หรือลิวอีส ระบุคู่กรด-เบสของสารตามทฤษฎีกรด-เบสของเบรินสเตด-ลาวรี ค านวณและ
เปรียบเทียบความสามารถในการแตกตัวหรือความแรงของกรดและเบส ค านวณค่า PH ความเข้มข้นของไฮโดร
เนียมไอออนหรือไฮดรอกไซค์ไอออนของสารละลายกรดและเบส เขียนสมการเคมีแสดงปฏิกิริยาสะเทิน และ
ระบุความเป็นกรด-เบสของสารละลายหลังการสะเทิน เขียนปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเกลือ และระบุความเป็น
กรด-เบสของสารละลายเกลือ ทดลอง และอธิบายหลักการการไทเทรตและเลือกใช้อินดิเคตอร์ที่เหมาะสม
ส าหรับการไทเทรตกรด-เบสค านวณปริมาณสารหรือความเข้มข้นของสารละลายกรดหรือเบสจากการไทเทรต 
อธิบายสมบัติองค์ประกอบและประโยชน์ของสารละลายบัฟเฟอร์ สืบค้นข้อมูล และน าเสนอตัวอย่างการใช้
ประโยชน์และการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับกรด-เบส ค านวณเลขออกซิเดชัน และระบุปฏิกิริยาที่เป็น
ปฏิกิริยารีดอกซ์ วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันและระบุตัวรีดิวซ์และตัวออกซิไดซ์ รวมทั้งเขียนครึ่ง
ปฏิกิริยาออกซิเดชันและครึ่งปฏิกิริยารีดักชันของปฏิกิริยารีดอกซ์ ทดลอง และเปรียบเทียบความสามารถใน
การเป็นตัวรีดิวซ์หรือตัวออกซิไดซ์และเขียนแสดงปฏิกิริยารีดอกซ์ ดุลสมการรีดอกซ์ด้วยการใช้เลขออกซิเดชัน
และวิธีครึ่งปฏิกิริยา ระบุองค์ประกอบของเซลล์ไฟฟ้าเคมีและเขียนสมการเคมีของปฏิกิริยาที่แอโนดและแคโทด
ปฏิกิริยารวมและ แผนภาพเซลล์ ค านวณค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์และระบุประเภทของเซลล์เคมีไฟฟ้า  
 



 
ขั้วไฟฟ้าและปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้น อธิบายหลักการท างาน และเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาของเซลล์ปฐมภูมิ
และเซลล์ทุติยภูมิ ทดลองชุบโลหะและแยกสารเคมีด้วยกระแสไฟฟ้า และอธิบายหลักการทางเคมีไฟฟ้าที่ใช้ใน
การชุบโลหะ การแยกสารเคมีด้วยกระแสไฟฟ้า การท าโลหะให้บริสุทธิ์ และการป้องกันการกัดกร่อนของโลหะ 
สืบค้นข้อมูล และน าเสนอตัวอย่างความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับเซลล์เคมีไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน 
 โดยใช้การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  
สามารถน าความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์  เชื่อมโยง อธิบายปรากฎการณ์  หรือแก้ปัญหาในชีวิตปร าจ าวัน  
สามารถจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูล  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารในการตัดสินใจแก้ปัญหา  มีจิต
วิทยาศาสตร์  เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์  มีจริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
  1. ทดลองและเขียนกราฟการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของสารที่ท าการวัดในปฏิกิริยา 

2. ค านวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และเขียนกราฟการลดลงหรือเพ่ิมข้ึนของสารที่ไม่ได้วัดใน  
ปฏิกิริยา 
3. เขียนแผนภาพ และอธิบายทิศทางการชนกันของอนุภาคและพลังงานที่ส่งผลต่ออัตราการ  
เกิดปฏิกิริยาริยาเคมี 
4. ทดลองและอธิบายผลของความเข้มข้น พื้นที่ผิวของสารตั้งต้น อุณหภูมิ และตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีต่อ  
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
5. เปรียบเทียบอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้น พ้ืนที่ผิวของสารตั้งต้น  
อุณหภูมิ และตัวเร่งปฏิกิริยา 
6. ยกตัวอย่างและอธิบายปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจ าวันหรือ  
อุตสาหกรรม 

  7. ทดสอบและอธิบายความหมายของปฏิกิริยาผันกลับได้และภาวะสมดุล 
8. อธิบายการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสารอัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้าและอัตราการ  
เกิดปฏิกิริยาย้อนกลับ เมื่อเริ่มปฏิกิริยาจนกระทั่งระบบอยู่ในภาวะสมดุล 

  9. ค านวณค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยา 
  10. ค านวณค่าความเข้มข้นของสารที่ภาวะสมดุล 
  11. ค านวณค่าคงท่ีสมดุลหรือความเข้มข้นของปฏิกิริยาหลายขั้นตอน 

12. ระบุปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลและค่าคงท่ีสมดุลของระบบ รวมทั้งคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงที่เ   
เกิดข้ึนเมื่อภาวะสมดุลของระบบถูกรบกวน โดยใช้หลักของเลอชาเตอลิเอ 
 
 
 



 
13. ยกตัวอย่าง และอธิบายสมดุลเคมีของกระบวนการที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิตปรากฏการณ์ในธรรมชาติ  
และกระบวนการในอุตสาหกรรม 
14. ระบุ และอธิบายว่าสารเป็นกรดหรือเบสโดยใช้ทฤษฎีกรด-เบสของ อาร์เรเนียส เบรินสเตด-ลาวรี   
หรือลิวอีส 

  15. ระบุคู่กรด-เบสของสารตามทฤษฎีกรด-เบสของเบรินสเตด-ลาวรี 
  16. ค านวณและเปรียบเทียบความสามารถในการแตกตัวหรือความแรงของกรดและเบส 

17. ค านวณค่า PH ความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนหรือไฮดรอกไซค์ไอออนของสารละลายกรด  
และเบส 
18. เขียนสมการเคมีแสดงปฏิกิริยาสะเทิน และระบุความเป็นกรด-เบสของสารละลายหลังการ  
สะเทิน 

   19. เขียนปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเกลือ และระบุความเป็นกรด-เบสของสารละลายเกลือ 
20. ทดลอง และอธิบายหลักการการไทเทรตและเลือกใช้อินดิเคตอร์ที่เหมาะสมส าหรับการไทเทรต  
กรด-เบส 

  21. ค านวณปริมาณสารหรือความเข้มข้นของสารละลายกรดหรือเบสจากการไทเทรต 
  22. อธิบายสมบัติองค์ประกอบและประโยชน์ของสารละลายบัฟเฟอร์ 

23. สืบค้นข้อมูล และน าเสนอตัวอย่างการใช้ประโยชน์และการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับ 
กรด-เบส 
24. ค านวณเลขออกซิเดชัน และระบุปฏิกิริยาที่เป็นปฏิกิริยารีดอกซ์ 
25. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันและระบุตัวรีดิวซ์และตัวออกซิไดซ์ รวมทั้งเขียนครึ่ง  
ปฏิกิริยาออกซิเดชันและครึ่งปฏิกิริยารีดักชันของปฏิกิริยารีดอกซ์ 
26. ทดลอง และเปรียบเทียบความสามารถในการเป็นตัวรีดิวซ์หรือตัวออกซิไดซ์และเขียนแสดง 
ปฏิกิริยารีดอกซ์ 
27. ดุลสมการรีดอกซ์ด้วยการใช้เลขออกซิเดชันและวิธีครึ่งปฏิกิริยา 
28. ระบุองค์ประกอบของเซลล์ไฟฟ้าเคมีและเขียนสมการเคมีของปฏิกิริยาที่แอโนดและแคโทด  
ปฏิกิริยารวมและแผนภาพเซลล์ 
29. ค านวณค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์และระบุประเภทของเซลล์เคมีไฟฟ้า ขั้วไฟฟ้าและ 
ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้น 
30. อธิบายหลักการท างาน และเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาของเซลล์ปฐมภูมิและเซลล์ทุติยภูมิ 
31. ทดลองชุบโลหะและแยกสารเคมีด้วยกระแสไฟฟ้า และอธิบายหลักการทางเคมีไฟฟ้าที่ใช้ในการ 
ชุบโลหะ การแยกสารเคมีด้วยกระแสไฟฟ้า การท าโลหะให้บริสุทธิ์ และการป้องกันการกัดกร่อนของ
โลหะ 
 



 
32. สืบค้นข้อมูล และน าเสนอตัวอย่างความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับเซลล์เคมีไฟฟ้าใน 

ชีวิตประจ าวัน 
 รวมทั้งหมด     32    ผลการเรียนรู้ 
 

   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

รหัสวิชำ  ว 30244      วิชำ ชีววิทยำ 4        กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ วิทยำศำสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5    เวลำ 60  ชั่วโมง      จ ำนวน 1.5  หน่วยกิต (ภำคเรียนที่ 2) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
  เข้าใจการย่อยอาหารของสัตว์และมนุษย์ การหายใจและการแลกเปลี่ยนแก๊ส การล าเลียงสารและการ
หมุนเวียนเลือด ภูมิคุ้มกันของร่างกาย การขับถ่าย การรับรู้ และการตอบสนอง การเคลื่อนที่ การสืบพันธุ์และ
การเจริญเติบโต ฮอร์โมนกับ การรักษาดุลยภาพ และพฤติกรรมของสัตว์ รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
  โดยใช้การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  
สามารถน าความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์  เชื่อมโยง อธิบายปรากฎการณ์  หรือแก้ปัญหาในชีวิตปร าจ าวัน  
สามารถจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูล  สื่อสารสิ่งที่ เรียนรู้   มีความสามารในการตัดสินใจแก้ปัญหา   
มีจิตวิทยาศาสตร์  เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์  มีจริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลกำรเรียนรู้ 

1. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างและกระบวนการย่อยอาหารของสัตว์ที่ไม่มี 
ทางเดินอาหาร สัตว์ที่มีทางเดินอาหารแบบไม่สมบูรณ์ และสัตว์ที่มีทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์ 
2. สังเกต อธิบาย การกินอาหารของไฮดราและพลานาเรีย 
3. อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้าง หน้าที่ และกระบวนการย่อยอาหาร และการดูดซึมสารอาหารภายใน 
ระบบย่อยอาหารของมนุษย์ 
4. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างที่ท าหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สของฟองน้ า ไฮดรา  
พลานาเรีย ไส้เดือนดิน แมลง ปลา กบ และนก 
5. สังเกตและอธิบายโครงสร้างของปอดในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม 
6. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊ส และกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊สของ 
มนุษย์ 
7. อธิบายการท างานของปอด และทดลองวัดปริมาตรของอากาศในการหายใจออกของมนุษย์ 
8. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดและระบบหมุนเวียนเลือด 
แบบปิด 
9. สังเกต และอธิบายทิศทางการไหลของเลือดและการเคลื่อนที่ของเซลล์เม็ดเลือดในหางปลา และ 
สรุปความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของหลอดเลือดกับความเร็วในการไหลของเลือด 
 
 
 



 
10. อธิบายโครงสร้างและการท างานของหัวใจและหลอดเลือดในมนุษย์ 
11. สังเกตและอธิบายโครงสร้างหัวใจของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม ทิศทางการไหลของเลือดผ่านหัวใจ 
ของมนุษย์ และเขียนแผนผังสรุป การหมุนเวียนเลือดของมนุษย์ 
12. สืบค้นข้อมูล ระบุความแตกต่างของเซลล์เม็ดเลือดแดง เซลล์เม็ดเลือดขาว เพลตเลต และ 
พลาสมา 
13. อธิบายหมู่เลือดและหลักการให้และรับเลือดในระบบ ABO และระบบ Rh 
14. อธิบายและสรุปเกี่ยวกับส่วนประกอบและหน้าที่ของน้ าเหลือง รวมทั้งโครงสร้างและหน้าที่ของ 
หลอดน้ าเหลือง และต่อมน้ าเหลือง 
15. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบกลไกการต่อต้านหรือท าลายสิ่งแปลกปลอมแบบไม่ 
จ าเพาะและแบบจ าเพาะ 
16. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบการสร้างภูมิคุ้มกันก่อเองและภูมิคุ้มกันรับมา 
17. สืบค้นข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกับความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันที่ท าให้เกิดเอดส์ ภูมิแพ้ การ 
ภูมิตา้นทานต่อเนื้อเยื่อตนเอง 
18. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างและหน้าที่ในการก าจัดของเสียออกจากร่างกาย 
ของฟองน้ า ไฮดรา พลานาเรีย ไส้เดือนดิน แมลง และสัตว์มีกระดูกสันหลัง 
19. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของไต และโครงสร้างที่ใช้ล าเลียงปัสสาวะออกจากร่างกาย 
20. อธิบายกลไกการท างานของหน่วยไต ในการก าจัดของเสียออกจากร่างกาย และเขียนแผนผังสรุป 
ขั้นตอนการก าจัดของเสียออกจากร่างกายโดยหน่วยไต 
21. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างเกี่ยวกับความผิดปกติของไตอันเนื่องมาจากโรคต่าง ๆ 

 
รวมทั้งหมด     21   ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
รหัสวิชำ                   วิชำ วิทยำกำรค ำนวณ  3 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6       เวลำ 40  ชั่วโมง          จ ำนวน 1.o  หน่วยกิต (ภำคเรียนที่ 1) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 การน าเสนอและแบ่งปันข้อมูลเช่นการเขียนบล็อก อัพโหลดวิดีโอภาพ อินโฟกราฟิกการน าเสนอและ
แบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย เช่น ระมัดระวังผลกระทบที่ตามมา เมื่อมีการแบ่งปันข้อมูลหรือเผยแพร่ข้อมูลไม่
สร้างความเดือดร้อนต่อตนเองและผู้อ่ืนจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสาระสนเทศเทคโนโลยีเกิดใหม่แนวโน้มใน
อนาคตการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันอาชีพ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสาระสนเทศผลกระทบของเทคโนโลยีสาระสนเทศต่อการด าเนินชีวิตอาชีพสังคมและ
วัฒนธรรม  โดยใช้การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  
สามารถน าความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์  เชื่อมโยง อธิบายปรากฎการณ์  หรือแก้ปัญหาในชีวิตปร าจ าวัน  
สามารถจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูล  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารในการตัดสินใจแก้ปัญหา  มีจิต
วิทยาศาสตร์  เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์  มีจริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
  
ตัวช้ีวัด 

ว 4.2   ม6/1   ใช้เทคโนโลยีสาระสนเทศในการน าเสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัยมีจริยธรรม
และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสาระสนเทศที่มีผลต่อการด าเนินชีวิตอาชีพสังคมและ
วัฒนธรรม 

 
 รวมทั้งหมด    1  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
รหัสวิชำ ว 30205                        วิชำฟิสิกส์ 5       กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ วิทยำศำสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6    เวลำ 60  ชั่วโมง      จ ำนวน 1.5  หน่วยกิต (ภำคเรียนที่ 1) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
  เข้าใจแรงไฟฟ้า และกฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า  กระแสไฟฟ้า และกฎของ
โอห์ม วงจรไฟฟ้ากระแสตรง พลังงานไฟฟ้า และก าลังไฟฟ้าการเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า 
สนามแม่เหล็ก แรงแม่เหล็กท่ีกระท ากับประจุไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า การเหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟ้าและกฎ 
ของฟาราเดย์ ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการสื่อสาร รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ โดยใช้การ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  สามารถน าความรู้และ
หลักการไปใช้ประโยชน์  เชื่อมโยง อธิบายปรากฎการณ์  หรือแก้ปัญหาในชีวิตปร าจ าวัน  สามารถจัดกระท า
และวิเคราะห์ข้อมูล  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา  มีจิตวิทยาศาสตร์  เห็น
คุณค่าของวิทยาศาสตร์  มีจริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลกำรเรียนรู้ 

1. สังเกต และอธิบายเส้นสนามแม่เหล็ก อธิบายและค านวณฟลักซ์แม่เหล็กในบริเวณท่ีก าหนด 

รวมทั้งสังเกต และอธิบายสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าในลวดตัวน าเส้นตรงและโซเลนอยด์ 
2. อธิบาย และค านวณแรงแม่เหล็กที่กระท าต่ออนุภาคท่ีมีประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก 
แรงแม่เหล็กที่กระท าต่อเส้นลวดที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านและวางในสนามแม่เหล็ก รัศมีความโค้งของ 
การเคลื่อนที่เมื่อประจุเคลื่อนที่ตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก รวมทั้งอธิบายแรงระหว่างเส้นลวด 
ตัวน าคู่ขนานที่มีกระแสไฟฟ้าผ่า 
3. อธิบายหลักการท างานของแกลแวนอมิเตอร์และมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง รวมทั้งค านวณ 
ปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
4. สังเกต และอธิบายการเกิดอีเอ็มเอฟเหนี่ยวน ากฎการเหนี่ยวน าของฟาราเดย์ และค านวณ 
ปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งน าความรู้เรื่องอีเอ็มเอฟเหนี่ยวน าไปอธิบายการท างานของ
เครื่องใช้ไฟฟ้า 
5. อธิบาย และค านวณความต่างศักย์อาร์เอ็มเอสและกระแสไฟฟ้าอาร์เอ็มเอส 
6. อธิบายหลักการท างานและประโยชน์ของเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส การแปลงอีเอ็ม 
เอฟของหม้อแปลง และค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
 



 
7. อธิบายการเกิดและลักษณะเฉพาะของ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แสงไม่โพลาไรส์  แสงโพลาไรส์เชิงเส้น  
และแผ่นโพลารอยด์  รวมทั้งอธิบายการน าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงความถ่ีต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้และ
หลักการท างานของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 
8. สืบค้น และอธิบายการสื่อสารโดยอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการส่งผ่านสารสนเทศ และ 
เปรียบเทียบการสื่อสารด้วยสัญญาณแอนะล็อกกับสัญญาณดิจิทัล 

 
รวมทั้งหมด    8 ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

รหัสวิชำ ว 30225            วิชำ เคมี 5       กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ วิทยำศำสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6   เวลำ 60  ชั่วโมง       จ ำนวน 1.5  หน่วยกิต (ภำคเรียนที่ 1) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 สืบค้นข้อมูลและน าเสนอตัวอย่างสารประกอบอินทรีย์ที่มีพันธะเดี่ยว พันธะคู่ หรือพันธะสามที่พบใน
ชีวิตประจ าวัน  เขียนสูตรโครงสร้างลิวอิส สูตรโครงสร้างแบบย่อและสูตรโครงสร้างแบบเส้นของสารประกอบ
อินทรีย์  วิเคราะห์โครงสร้าง และระบุประเภทของสารประกอบอินทรีย์จากหมู่ฟั งก์ชัน  เขียนสูตรโครงสร้าง
และเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์ประเภทต่างๆ ที่มีหมู่ฟังก์ชันไม่เกิน 1 หมู่ตามระบบ IUPAC  เขียนไอโซเมอร์
โครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ประเภทต่างๆ  วิเคราะห์ และเปรียบเทียบจุดเดือดและการละลายในน้ าของ
สารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชันขนาดโมเลกุล หรือโครงสร้างต่างกัน  ระบุประเภทของสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนและเขียนผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาการเผาไหม้ปฏิกิริยากับโบรมีน หรือปฏิกิริยากับโพแทสเซียม
เปอร์แมงกาเนต  เขียนสมการเคมีและอธิบายการเกิดปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยาการสังเคราะห์เอไมด์
ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส และปฏิกิริยาสปอนนิฟิเคชัน  ทดสอบปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน ปฎิกิริยาไฮโดรลิซิส และ
ปฏิกิริยาสปอนนิฟิเคชัน  สืบค้นข้อมูล และน าเสนอตัวอย่างการน าสารประกอบอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันและอุตสาหกรรม  ระบุประเภทของปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์จากโครงสร้างของมอนอเมอร์หรือ
โพลิเมอร์  วิเคราะห์ และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์ รวมทั้งการน าไปใช้
ประโยชน์  ทดสอบ และระบุประเภทของพลาสติกและผลิตภัณฑ์ยาง รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์ อธิบายผล
ของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและการสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่มีต่อสมบัติของพอลิเมอร์  สืบค้นข้อมูล และ
น าเสนอตัวอย่างผลกระทบจากการใช้และการก าจัดผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์และแนวทางแก้ไข 
 โดยใช้การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  
สามารถน าความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์  เชื่อมโยง อธิบายปรากฎการณ์  หรือแก้ปัญหาในชีวิตปร าจ าวัน  
สามารถจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูล  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารในการตัดสินใจแก้ปัญหา  มีจิต
วิทยาศาสตร์  เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์  มีจริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 

ผลกำรเรียนรู้ 
1. สืบค้นข้อมูลและน าเสนอตัวอย่างสารประกอบอินทรีย์ที่มีพันธะเดี่ยว พันธะคู่ หรือพันธะสามที่พบ 
ในชีวิตประจ าวัน 
2. เขียนสูตรโครงสร้างลิวอิส สูตรโครงสร้างแบบย่อและสูตรโครงสร้างแบบเส้นของสารประกอบ 
อินทรีย์ 
3. วิเคราะห์โครงสร้าง และระบุประเภทของสารประกอบอินทรีย์จากหมู่ฟังก์ชัน 
 



 
4. เขียนสูตรโครงสร้างและเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์ประเภทต่างๆ ที่มีหมู่ฟังก์ชันไม่เกิน 1 หมู่ 
ตามระบบ IUPAC 
5. เขียนไอโซเมอร์โครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ประเภทต่างๆ 
6. วิเคราะห์ และเปรียบเทียบจุดเดือดและการละลายในน้ าของสารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชัน 
ขนาดโมเลกุล หรือโครงสร้างต่างกัน 
7. ระบุประเภทของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนและเขียนผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาการเผาไหม้ 
ปฏิกิริยากับโบรมีน หรือปฏิกิริยากับโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต 
8. เขียนสมการเคมีและอธิบายการเกิดปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยาการสังเคราะห์เอไมด์ 
ไฮโดรลิซิส และปฏิกิริยาสปอนนิฟิเคชัน 
9. ทดสอบปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน ปฎิกิริยาไฮโดรลิซิส และปฏิกิริยาสปอนนิฟิเคชัน 
10. สืบค้นข้อมูล และน าเสนอตัวอย่างการน าสารประกอบอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
และอุตสาหกรรม 
11. ระบุประเภทของปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์จากโครงสร้างของมอนอเมอร์หรือโพลิเมอร์ 
12. วิเคราะห์ และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์ รวมทั้งการ 
น าไปใช้ประโยชน์ 
13. ทดสอบ และระบุประเภทของพลาสติกและผลิตภัณฑ์ยาง รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์ 
14. อธิบายผลของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและการสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่มีต่อสมบัติของพอลิเมอร์ 
15. สืบค้นข้อมูล และน าเสนอตัวอย่างผลกระทบจากการใช้และการก าจัดผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์และ 
แนวทางแก้ไข 

 
รวมทั้งหมด     15   ผลการเรียนรู้ 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
รหัสวิชำ   ว 30245       วิชำ ชีววิทยำ 5                    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ วิทยำศำสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6    เวลำ 60  ชั่วโมง      จ ำนวน 1.5  หน่วยกิต (ภำคเรียนที่ 1) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การถ่ายทอดยีนบนโครโมโซม สมบัติ และหน้าที่ของสาร
พันธุกรรม การเกิดมิวเทชัน เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ หลักฐาน ข้อมูลและแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต ภาวะสมดุลของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก การเกิดสปีชีส์ใหม่ ความหลากหลายทางชีวภาพ ก าเนิดของสิ่งมีชีวิต 
ความหลากหลาย ของสิ่งมีชีวิต และอนุกรมวิธาน รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ การย่อยอาหารของสัตว์และ
มนุษย์ การหายใจและการแลกเปลี่ยนแก๊ส การล าเลียงสารและการหมุนเวียนเลือด ภูมิคุ้มกันของร่างกาย การ
ขับถ่าย การรับรู้ และการตอบสนอง การเคลื่อนที่ การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต ฮอร์โมนกับ การรักษาดุลย
ภาพ และพฤติกรรมของสัตว์ รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  โดยใช้การ เรียนรู้ด้วยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  สามารถน าความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์  
เชื่อมโยง อธิบายปรากฎการณ์  หรือแก้ปัญหาในชีวิตปร าจ าวัน  สามารถจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูล  สื่อสาร
สิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารในการตัดสินใจแก้ปัญหา มีจิตวิทยาศาสตร์  เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์  มีจริยธรรม  
คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลกำรเรียนรู้ 

1. อภิปรายความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ และความเชื่อมโยงระหว่างความ6 
หลากหลายทางพันธุกรรม ความหลากหลายของสปีชีส์ และความหลากหลายของระบบนิเวศ 
2. อธิบายการเกิดเซลล์เริ่มแรกของสิ่งมีชีวิตและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว 
3. อธิบายลักษณะส าคัญ และยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตกลุ่มแบคทีเรีย สิ่งมีชีวิตกลุ่มโพรทิสต์ สิ่งมีชีวิตกลุ่ม 
พืช สิ่งมีชีวิตกลุ่มฟังไจ และสิ่งมีชีวิตกลุ่มสัตว์ 
4. อธิบาย และยกตัวอย่างการจ าแนกสิ่งมีชีวิตจากหมวดหมู่ใหญ่จนถึงหมวดหมู่ย่อย และวิธีการเขียน 
ชื่อวิทยาศาสตร์ในล าดับขั้นสปีชีส์ 
5. สร้างไดโคโทมัสคีย์ในการระบุสิ่งมีชีวิตหรือตัวอย่างที่ก าหนดออกเป็นหมวดหมู่ 
6. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างและหน้าที่ของระบบประสาทของไฮดรา  
พลานาเรีย ไส้เดือนดิน กุ้ง หอย แมลงและสัตว์มีกระดูกสันหลัง 
7. อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ประสาท 
8. อธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของศักย์ไฟฟ้าที่เยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์ประสาท และกลไกการ 
ถ่ายทอดกระแสประสาท 
 
 



 
9. อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับโครงสร้างของระบบประสาทส่วนกลางและระบบประสาทรอบนอก 
10. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ในสมองส่วนหน้า สมองส่วนกลาง  
สมองส่วนหลัง และไขสันหลัง 
11. สืบค้นข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และยกตัวอย่างการท างานของระบบประสาทโซมาติก และ 
ระบบประสาทอัตโนวัติ 
12. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของ ตา หู จมูก ลิ้น และผิวหนังของมนุษย์ ยกตัวอย่าง 
โรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และบอกแนวทางในการดูแลป้องกัน และรักษา 
13. สังเกต และอธิบายการหาต าแหน่งของจุดบอด โฟเวีย และความไวในการรับสัมผัสของผิวหนัง 
14. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะที่เก่ียวข้องกับการ 
เคลื่อนที่ของแมงกะพรุน หมึก ดาวทะเล ไส้เดือนดิน แมลง ปลา และนก 
15. สืบค้นข้อมูล และอธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของกระดูกและกล้ามเนื้อที่เก่ียวข้องกับการ 
เคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ของมนุษย์ 
16. สังเกต และอธิบายการท างานของข้อต่อชนิดต่าง ๆ และการท างานของกล้ามเนื้อโครงร่างที่ 
เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ของมนุษย์ 
17. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศและการสืบพันธุ์แบบอาศัย 
เพศในสัตว์ 
18. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์เพศชายและระบบสืบพันธุ์ 
เพศหญิง 
19. อธิบายกระบวนการสร้างสเปิร์ม กระบวนการสร้างเซลล์ไข่ และการปฏิสนธิในมนุษย์ 
20. อธิบายการเจริญเติบโตระยะเอ็มบริโอและระยะหลังเอ็มบริโอของกบ ไก่ และมนุษย์ 
21. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเขียนแผนผังสรุปหน้าที่ของฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและเนื้อเยื่อ ที่สร้าง 
ฮอร์โมน 
22. สืบค้นข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และยกตัวอย่างพฤติกรรมที่เป็นมาแต่ก าเนิดและพฤติกรรมที่ 
เกิดจากการเรียนรู้ของสัตว์ 
23. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับวิวัฒนาการของระบบ 
ประสาท 
24. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างการสื่อสารระหว่างสัตว์ที่ท าให้สัตว์แสดงพฤติกรรม 
 
รวมทั้งหมด     24   ผลการเรียนรู้ 

            
 



ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
รหัสวิชำ ว 30206                  วิชำฟิสิกส์ 6            กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ วิทยำศำสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6    เวลำ 60  ชั่วโมง       จ ำนวน 1.5  หน่วยกิต (ภำคเรียนที่ 2) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
  เข้าใจความสัมพันธ์ของความร้อนกับการเปลี่ยนอุณหภูมิและสถานะของสสาร  สภาพยืดหยุ่นของวัสดุ
และมอดุลัสของยัง ความดันในของไหล แรงพยุง และหลักของอาร์คิมีดิส ความตึงผิวและแรงหนืดของของเหลว 
ของไหลอุดมคติ และสมการแบร์นูลลี กฎของแก๊ส ทฤษฎีจลน์ของแก๊สอุดมคติและพลังงานในระบบ 
ทฤษฎีอะตอมของโบร์ ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก ทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค กัมมันตภาพรังสี แรง
นิวเคลียร์ ปฏิกิริยานิวเคลียร์ พลังงานนิวเคลียร์  ฟิสิกส์อนุภาค รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  โดยใช้การ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  สามารถน าความรู้และ
หลักการไปใช้ประโยชน์  เชื่อมโยง อธิบายปรากฎการณ์  หรือแก้ปัญหาในชีวิตปร าจ าวัน  สามารถจัดกระท า
และวิเคราะห์ข้อมูล  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา  มีจิตวิทยาศาสตร์  เห็น
คุณค่าของวิทยาศาสตร์  มีจริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลกำรเรียนรู้ 

1. อธิบาย และค านวณความร้อนที่ท าให้สสารเปลี่ยนอุณหภูมิ ความร้อนที่ท าให้สสารเปลี่ยนสถานะ  
และความร้อนที่เกิดจากการถ่ายโอนตามกฎการอนุรักษ์พลังงาน 
2. อธิบายสภาพยืดหยุ่นและลักษณะการยืดและหดตัวของวัสดุที่เป็นแท่ง เมื่อถูกกระท าด้วยแรงค่า 
ต่าง ๆ รวมทั้งทดลอง อธิบายและค านวณความเค้นตามยาว ความเครียดตามยาว และมอดุลัสของยัง 
และน าความรู้เรื่องสภาพยืดหยุ่นไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
3. อธิบาย และค านวณความดันเกจ ความดันสัมบูรณ์ และความดันบรรยากาศ รวมทั้งอธิบาย 
หลักการท างานของแมนอมิเตอร์บารอมิเตอร์ และเครื่องอัดไฮดรอลิก 
4. ทดลอง อธิบาย และค านวณขนาดแรงพยุงจากของไหล 
5. ทดลอง อธิบาย และค านวณความตึงผิวของของเหลว รวมทั้งสังเกตและอธิบายแรงหนืดของ 
ของเหลว 
6. อธิบายสมบัติของของไหลอุดมคติ สมการความต่อเนื่อง และสมการแบร์นูลลี รวมทั้งค านวณ 
ปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และน าความรู้เกี่ยวกับสมการความต่อเนื่องและสมการแบร์นูลลีไปอธิบาย
หลักการท างานของอุปกรณ์ต่าง ๆ 
7. อธิบายกฎของแก๊สอุดมคติและค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
8. อธิบายแบบจ าลองของแก๊สอุดมคติ ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส และอัตราเร็วอาร์เอ็มเอสของโมเลกุลของ 
แก๊ส รวมทั้งค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 



 
9. อธิบาย และค านวณงานที่ท าโดยแก๊สในภาชนะปิดโดยความดันคงตัว และอธิบายความสัมพันธ์ 
ระหว่างความร้อน พลังงานภายในระบบ และงานรวมทั้งค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและน า
ความรู้เรื่องพลังงานภายในระบบไปอธิบายหลักการท างานของเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน 
10. อธิบายสมมติฐานของพลังค์ ทฤษฎีอะตอมของโบร์ และการเกิดเส้นสเปกตรัมของอะตอม 
ไฮโดรเจน รวมทั้งค านวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
11. อธิบายปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกและค านวณพลังงานโฟตอน พลังงานจลน์ของโฟโต 
อิเล็กตรอนและฟังก์ชันงานของโลหะ 
12. อธิบายทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค รวมทั้งอธิบาย และค านวณความยาวคลื่นเดอบรอยล์ 
13. อธิบายกัมมันตภาพรังสีและความแตกต่างของรังสีแอลฟา บีตา และแกมมา 
14. อธิบาย และค านวณกัมมันตภาพของนิวเคลียสกัมมันตรังสี รวมทั้งทดลอง อธิบายและค านวณ 
จ านวนนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีที่เหลือจากการสลาย และครึ่งชีวิต 
15. อธิบายแรงนิวเคลียร์ เสถียรภาพของนิวเคลียสและพลังงานยึดเหนี่ยว รวมทั้งค านวณปริมาณ 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
16. อธิบายปฏิกิริยานิวเคลียร์ ฟิชชันและฟิวชันรวมทั้งค านวณพลังงานนิวเคลียร์ 
17. อธิบายประโยชน์ของพลังงานนิวเคลียร์ และรังสี รวมทั้งอันตรายและการป้องกันรังสีในด้าน 
ต่างๆ 
18. อธิบายการค้นคว้าวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคแบบจ าลองมาตรฐาน และการใช้ประโยชน์จากการ 
ค้นคว้าวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคในด้านต่าง ๆ 
 
รวมทั้งหมด   18   ผลการเรียนรู้ 

            
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 



 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

รหัสวิชำ  ว 30226                            วิชำเคมี 6         กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ วิทยำศำสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6   เวลำ 60  ชั่วโมง       จ ำนวน 1.5  หน่วยกิต (ภำคเรียนที่ 2) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 ก าหนดปัญหา และน าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ทางเคมีจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจ าวัน การประกอบอาชีพ หรืออุตสาหกรรม  แสดงหลักฐานถึงการบูรณาการความรู้ทางเคมีร่วมกับ
สาขาวิชาอ่ืน รวมทั้งทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยเน้นการ
วิเคราะห์ การแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือแก้ปัญหาในสถานการณ์หรือประเด็นที่สนใจ  น าเสนอ
ผลงานหรือชิ้นงานที่ได้จากการแก้ปัญหาในสถานการณ์หรือประเด็นที่สนใจโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  แสดง
หลักฐานการเข้าร่วมการสัมมนา การเข้าร่วมประชุมวิชาการ หรือการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ในงาน
นิทรรศการ 
 โดยใช้การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  
สามารถน าความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์  เชื่อมโยง อธิบายปรากฎการณ์  หรือแก้ปัญหาในชีวิตปร าจ าวัน  
สามารถจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูล  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารในการตัดสินใจแก้ปัญหา  มีจิต
วิทยาศาสตร์  เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์  มีจริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลกำรเรียนรู้ 

1. ก าหนดปัญหา และน าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ทางเคมีจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 
ในชีวิตประจ าวัน การประกอบอาชีพ หรืออุตสาหกรรม 

2. แสดงหลักฐานถึงการบูรณาการความรู้ทางเคมีร่วมกับสาขาวิชาอ่ืน รวมทั้งทักษะกระบวนการทาง 
วิทยาศาสตร์หรือกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยเน้นการวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและความคิด
สร้างสรรค์ เพ่ือแก้ปัญหาในสถานการณ์หรือประเด็นท่ีสนใจ 

3. น าเสนอผลงานหรือชิ้นงานที่ได้จากการแก้ปัญหาในสถานการณ์หรือประเด็นที่สนใจโดยใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. แสดงหลักฐานการเข้าร่วมการสัมมนา การเข้าร่วมประชุมวิชาการ หรือการแสดงผลงาน 
สิ่งประดิษฐ์ในงานนิทรรศการ 
 

รวมทั้งหมด    4   ผลการเรียนรู้ 
 

 
3.   



 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

รหัสวิชำ  ว 30246      วิชำ ชีววิทยำ 6      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ วิทยำศำสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6    เวลำ 60  ชั่วโมง      จ ำนวน 1.5  หน่วยกิต (ภำคเรียนที่ 2) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 แนวคิดเก่ียวกับระบบนิเวศ กระบวนการถ่ายทอดพลังงานและ การหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ ความ
หลากหลายของไบโอม การเปลี่ยนแปลงแทนที่ ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ประชากรและรูปแบบการเพ่ิมของ
ประชากร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ และแนวทาง
การแก้ไขปัญหา  โดยใช้การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจ
ตรวจสอบ  สามารถน าความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์  เชื่อมโยง อธิบายปรากฎการณ์  หรือแก้ปัญหาใน
ชีวิตปร าจ าวัน  สามารถจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูล  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารในการตัดสิ นใจ
แก้ปัญหา  มีจิตวิทยาศาสตร์  เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์  มีจริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 

ผลกำรเรียนรู้ 
  1. วิเคราะห์ อธิบาย และยกตัวอย่างกระบวนการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ 

2. อธิบาย ยกตัวอย่างการเกิดไบโอแมกนิฟิเคชัน และบอกแนวทางในการลดการเกิดไบโอแมกนิฟิเค
ชัน 
3. สืบค้นข้อมูล และเขียนแผนภาพ เพ่ืออธิบายวัฏจักรไนโตรเจน วัฏจักรก ามะถัน และวัฏจักร 

ฟอสฟอรัส 
4. สืบค้นข้อมูล ยกตัวอย่าง และอธิบายลักษณะของไบโอมที่กระจายอยู่ตามเขตภูมิศาสตร์ต่าง ๆ บน 

โลก 
5. สืบค้นข้อมูล ยกตัวอย่าง อธิบาย และเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิ และการ 

เปลี่ยนแปลงแทนที่แบบทุติยภูมิ 
6. สืบค้นข้อมูล อธิบาย ยกตัวอย่าง และสรุปเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของประชากรของสิ่งมีชีวิตบาง 

ชนิด 
7. สืบค้นข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และยกตัวอย่างการเพ่ิมของประชากรแบบเอ็กโพเนนเชียล 

และการเพิ่มของประชากรแบบลอจิสติก 
8. อธิบาย และยกตัวอย่างปัจจัยที่ควบคุมการเติบโตของประชากร 
9. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหาการขาดแคลนน้ า การเกิดมลพิษทางน้ า และผลกระทบที่มีต่อ 

มนุษย์และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสนอแนวทางการวางแผนการจัดการน้ าและการแก้ไขปัญหา 
 
 



 
10. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหามลพิษทางอากาศ และผลกระทบที่มีต่อมนุษย์และ 

สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา 
11. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหาที่เกิดกับทรัพยากรดิน และผลกระทบที่มีต่อมนุษย์และ 

สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา 
12. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหา ผลกระทบที่เกิดจากการท าลายป่าไม้ รวมทั้งเสนอแนวทาง 

ในการป้องกันการท าลายป่าไม้และการอนุรักษ์ป่าไม้ 
13. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหา ผลกระทบที่ท าให้สัตว์ป่ามีจ านวนลดลง และแนวทางในการ 

อนุรักษ์สัตว์ป่า 
 
 รวมทั้งหมด     13   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 



 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

รหัสวิชำ ว 33221             วิชำ  ดำรำศำสตรแ์ละอวกำศ         กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ วิทยำศำสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6   เวลำ 20  ชั่วโมง      จ ำนวน 0.5  หน่วยกิต (ภำคเรียนที่ 1) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 เข้าใจสมดุลพลังงานของโลก การหมุนเวียนของอากาศบนโลก การหมุนเวียนของน้ าในมหาสมุทร การ
เกิดเมฆ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก และผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพยากรณ์อากาศ เข้าใจ
องค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ  กาแล็กซี ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ 
ความสัมพันธ์ของดาราศาสตร์กับมนุษย์จากการศึกษาต าแหน่งดาวบนทรงกลมฟ้า และปฏิสัมพันธ์ภายในระบบ
สุริยะ  รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศในการด ารงชีวิตโดยใช้การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  สามารถน าความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์  
เชื่อมโยง อธิบายปรากฎการณ์  หรือแก้ปัญหาในชีวิตปร าจ าวัน  สามารถจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูล  สื่อสาร
สิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารในการตัดสินใจแก้ปัญหา  มีจิตวิทยาศาสตร์  เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์   
มีจริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. อธิบายปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อการรับและคายพลังงานจากดวงอาทิตย์แตกต่างกัน 

และผลที่มีต่ออุณหภูมิอากาศในแต่ละบริเวณของโลก 
2. อธิบายกระบวนการที่ท าให้เกิดสมดุลพลังงานของโลก 
3. อธิบายผลของแรงเนื่องจากความแตกต่างของความกดอากาศ แรงคอริออลิส แรงสู่ศูนย์กลาง และ 
แรงเสียดทานที่มีต่อการหมุนเวียนของอากาศ 
4. อธิบายการหมุนเวียนของอากาศตามเขตละติจูด และผลที่มีต่อภูมิอากาศ 
5. อธิบายปัจจัยที่ท าให้เกิดการแบ่งชั้นน้ าในมหาสมุทร 
6. อธิบายปัจจัยที่ท าให้เกิดการหมุนเวียนของน้ าในมหาสมุทรและรูปแบบการหมุนเวียนของน้ าใน 
มหาสมุทร 
7. อธิบายผลของการหมุนเวียนของน้ าในมหาสมุทรที่มีต่อลักษณะลมฟ้าอากาศ สิ่งมีชีวิต และ 
สิ่งแวดล้อม 
8. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างเสถียรภาพอากาศและการเกิดเมฆ 
9. อธิบายการเกิดแนวปะทะอากาศแบบต่าง ๆ และลักษณะลมฟ้าอากาศท่ีเกี่ยวข้อง 
10. อธิบายปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก พร้อมยกตัวอย่างข้อมูล 
สนับสนุน 

 



 
11. วิเคราะห์ และอภิปรายเหตุการณ์ที่เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก และน าเสนอ 
แนวปฏิบัติของมนุษย์ที่มีส่วนช่วยในการชะลอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 
12. แปลความหมายสัญลักษณ์ลมฟ้าอากาศบนแผนที่อากาศ 
13. วิเคราะห์ และคาดการณ์ลักษณะลมฟ้าอากาศ เบื้องต้นจากแผนที่อากาศและข้อมูลสารสนเทศ 
อ่ืน ๆ เพื่อวางแผนในการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพลมฟ้า อากาศ 
14. อธิบายการก าเนิดและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน สสาร ขนาดอุณหภูมิของเอกภพหลังเกิดบิกแบง 
ในช่วงเวลาต่าง ๆ ตามวิวัฒนาการของเอกภพ 
15. อธิบายหลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบงจากความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับระยะทางของ 
กาแล็กซี รวมทั้งข้อมูลการค้นพบไมโครเวฟพ้ืนหลังจากอวกาศ 
16. อธิบายโครงสร้างและองค์ประกอบของกาแล็กซีทางช้างเผือก และระบุต าแหน่งของระบบสุริยะ 
พร้อมอธิบายเชื่อมโยงกับ การสังเกตเห็นทางช้างเผือกของคนบนโลก 
17. อธิบายกระบวนการเกิดดาวฤกษ์ โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงความดัน อุณหภูมิ ขนาด 
จากดาวฤกษ์ก่อนเกิดจนเป็นดาวฤกษ์ 
18. อธิบายกระบวนการสร้างพลังงานของดาวฤกษ์และผลที่เกิดขึ้น โดยวิเคราะห์ปฏิกิริยาลูกโซ่ 
โปรตอน-โปรตอน และวัฏจักรคาร์บอนไนโตรเจน ออกซิเจน 
19. ระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อความส่องสว่างของดาวฤกษ์ และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความส่อง 
สว่างกับโชติมาตรของดาวฤกษ์ 
20. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสี อุณหภูมิผิวและสเปกตรัมของดาวฤกษ์ 
21. อธิบายล าดับวิวัฒนาการที่สัมพันธ์กับมวลตั้งต้น และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสมบัติบาง 
ประการของดาวฤกษ์ในล าดับวิวัฒนาการ จากแผนภาพเฮิร์ซปรุง-รัสเซลล์ 
22. อธิบายกระบวนการเกิดระบบสุริยะ การแบ่งเขตบริวารของดวงอาทิตย์และลักษณะของ 
ดาวเคราะห์ที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิต 
23. อธิบายการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ด้วยกฎเคพเลอร์ และกฎความโน้มถ่วงของ 
นิวตัน พร้อมค านวณคาบการโคจรของดาวเคราะห์ 
24. อธิบายโครงสร้างของดวงอาทิตย์ การเกิดลมสุริยะ พายุสุริยะ และวิเคราะห์ น าเสนอ 
ปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผลของลมสุริยะ และพายุสุริยะที่มีต่อโลก  รวมทั้งประเทศ

ไทย 
25. สร้างแบบจ าลองทรงกลมฟ้า สังเกต และเชื่อมโยงจุดและเส้นส าคัญของแบบจ าลองทรงกลมฟ้า 
กับท้องฟ้าจริง และอธิบายการระบุพิกัดของดาวในระบบขอบฟ้า และระบบศูนย์สูตร 
26. สังเกตท้องฟ้า และอธิบายเส้นทางการขึ้นการตกของดวงอาทิตย์และดาวฤกษ์ 
 
 



 
27. อธิบายเวลาสุริยคติปรากฏ โดยรวบรวมข้อมูล และเปรียบเทียบเวลาขณะที่ดวงอาทิตย์ผ่าน 
เมริเดียนของผู้สังเกตในแต่ละวัน 
28. อธิบายเวลาสุริยคติปานกลาง และการเปรียบเทียบเวลาของแต่ละเขตเวลาบนโลก 
29. อธิบายมุมห่างที่สัมพันธ์กับต าแหน่งในวงโคจร และอธิบายเชื่อมโยงกับต าแหน่งปรากฏของดาว
เคราะห์ที่สังเกตได้จากโลก 
30. สืบค้นข้อมูล อธิบายการส ารวจอวกาศ โดยใช้กล้องโทรทรรศน์ในช่วงความยาวคลื่นต่าง ๆ  
ดาวเทียม ยานอวกาศ สถานีอวกาศ และน าเสนอแนวคิดการน าความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศ มา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันหรือในอนาคต 
31. สืบค้นข้อมูล ออกแบบ และน าเสนอกิจกรรมการสังเกตดาวบนท้องฟ้าด้วยตาเปล่าและ/หรือ 
กล้องโทรทรรศน์ 

 
รวมทั้งหมด 31  ผลการเรียนรู้ 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

รหัสวิชำ ว               วิชำ โลกของเรำ                                   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6            เวลำ 40  ชั่วโมง       จ ำนวน 1.o  หน่วยกิต (ภำคเรียนที่ 2) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

  เข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก ธรณีพิบัติภัย และผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
การศึกษาล าดับชั้นหิน ทรัพยากรธรณี แผนที่ การน าไปใช้ประโยชน์ โดยใช้การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  สามารถน าความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์  
เชื่อมโยง อธิบายปรากฎการณ์  หรือแก้ปัญหาในชีวิตปร าจ าวัน  สามารถจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูล  สื่อสาร
สิ่งที่ เรียนรู้   มีความสามารในการตัดสินใจแก้ปัญหา  มีจิตวิทยาศาสตร์  เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์   
มีจริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
  1. อธิบายการแบ่งชั้นและสมบัติของโครงสร้างโลก พร้อมยกตัวอย่างข้อมูลที่สนับสนุน 
  2. อธิบายหลักฐานทางธรณีวิทยาที่สนับสนุนการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี 

3. ระบุสาเหตุและอธิบายแนวรอยต่อของแผ่นธรณีที่สัมพันธ์กับการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีพร้อม 
ยกตัวอย่างหลักฐานทางธรณีวิทยาที่พบ 

4. วิเคราะห์หลักฐานทางธรณีวิทยาที่พบในปัจจุบัน และอธิบายล าดับเหตุการณ์ ทางธรณีวิทยาใน 
อดีต 

5. อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิดภูเขาไฟระเบิดและปัจจัยที่ท าให้ความรุนแรงของการปะทุ 
และรูปร่างของภูเขาไฟแตกต่างกัน รวมทั้งสืบค้นข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ออกแบบและน าเสนอแนวทางการเฝ้า
ระวังและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย 

6. อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิด ขนาดและความรุนแรง และผลจากแผ่นดินไหว รวมทั้งสืบค้น 
ข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัย ออกแบบและน าเสนอแนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย 

7. อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิด และผลจากสึนามิรวมทั้งสืบค้นข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัย ออกแบบและ 
น าเสนอแนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย 

8. ตรวจสอบ และระบุชนิดแร่ รวมทั้งวิเคราะห์สมบัติและน าเสนอการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแร่ที่ 
เหมาะสม 

9. ตรวจสอบ จ าแนกประเภท และระบุชื่อหินรวมทั้งวิเคราะห์สมบัติและน าเสนอการใช้ประโยชน์ของ 
ทรัพยากรหินที่เหมาะสม 
 



 
10. อธิบายกระบวนการเกิด และการส ารวจแหล่งปิโตรเลียมและถ่านหิน โดยใช้ข้อมูล ทาง 

ธรณีวิทยา 
11. อธิบายสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปิโตรเลียมและถ่านหิน พร้อมน าเสนอการใช้ประโยชน์อย่าง 

เหมาะสม 
12. อ่านและแปลความหมายจากแผนที่ ภูมิประเทศและแผนที่ธรณีวิทยาของพื้นที่ ที่ก าหนดพร้อม 

ทั้งอธิบายและยกตัวอย่าง การน าไปใช้ประโยชน์ 
 

รวมทั้งหมด 12  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 


