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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   
 
วิสัยทัศน์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้  ด้าน
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการแก้ปัญหา โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้ง
พัฒนาผู้เรียนให้มีเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่เหมาะสมต่อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

ภารกิจ 
1. จัดท าค าอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์ในรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมทุกระดับชั้นตาม

เวลาที่ก าหนดในโครงสร้างเวลาเรียน  โดยยึดมาตรฐานและตัวชี้วัด 
2. จัดท ารายวิชาซ่ึงประกอบด้วยสาระด้านความรู้  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ 
3. แบ่งแต่ละรายวิชาเป็นหน่วยการเรียนรู้ย่อย  เพ่ือสะดวกในการจัดการเรียนรู้และ

ประเมินผล 

เป้าหมาย 
1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ และมีจิตวิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของ

ตนเองและสิ่งแวดล้อม 
2. มีความรู้อันเป็นสากล มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี 

เพ่ือพัฒนาความรู้และการด ารงชีวิต 
3. มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย  และพลโลก  ในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

ท าไมต้องเรียนวิทยาศาสตร์ 
 วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์
เก่ียวข้องกับทุกคนทั้งในชีวิตประจ าวันและการงานอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือ
เครื่องใช้และผลผลิตต่าง ๆ ที่มนุษย์ได้ใช้เพ่ืออ านวยความสะดวกในชีวิตและการท างาน เหล่านี้ล้วน
เป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์ อ่ืน ๆ วิทยาศาสตร์ช่วย
ให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทักษะ
ส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดย
ใช้ข้อมูลที่หลากหลายและมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่
ซ่ึงเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ( K knowledge - based society ) ดังนั้นทุกคนจึงจ าเป็นต้องได้รับการ
พัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพ่ือที่จะมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น 
สามารถน าความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 
 
เรียนรู้อะไรในวิทยาศาสตร์ 
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 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยง
ความรู้กับกระบวนการ มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้  โดยใช้กระบวนการในการ
สืบเสาะหาความรู้ และการแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน  มีการ
ท ากิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้นโดยได้ก าหนดสาระส าคัญ
ไว้ดังนี้ 

 ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต สิ่งมีชีวิต หน่วยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและ
หน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตและกระบวนการด ารงชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การถ่าย 
ทอดทางพันธุกรรม การท างานของระบบต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการและความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิต และเทคโนโลยีชีวภาพ 

 ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม สิ่งมีชีวิตที่หลากหลายรอบตัว ความสัมพันธ์ ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ ความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การ
ใช้ และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในระดับท้องถิ่น ประเทศ และโลก ปัจจัยที่มีผลต่อการอยู่รอดของ
สิ่งมีชีวิตในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ 

 สารและสมบัติของสาร   สมบัติของวัสดุและสาร แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค การ
เปลี่ยนสถานะ การเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร  สมการเคมี  และการแยกสาร     

 แรงและการเคล่ือนท่ี   ธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง แรงนิวเคลียร์ การ
ออกแรงกระท าต่อวัตถุ การเคลื่อนที่ของวัตถุ แร งเสียดทาน โมเมนต์การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน 

 พลังงาน   พลังงานกับการด ารงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน สมบัติและปรากฏการณ์
ของแสง เสียง และวงจรไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า กัมมันตภาพรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์ ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสารและพลังงานการอนุรักษ์พลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

 กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก   โครงสร้างและองค์ประกอบของโลก ทรัพยากร
ทางธรณี สมบัติทางกายภาพของดิน หิน น้ า อากาศ สมบัติของผิวโลก และบรรยากาศ กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก ปรากฏการณ์ทางธรณี ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศ 

 ดาราศาสตร์และอวกาศ   วิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี เอกภพ ปฏิสัมพันธ์
และผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก ความสัมพันธ์ของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก ความส าคัญของ
เทคโนโลยีอวกาศ 

 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสา ะ 
หาความรู้ การแก้ปัญหา และจิตวิทยาศาสตร์ 

 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระท่ี 1   ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 
มาตรฐาน ว 1.1    เข้าใจหน่วยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของ 

ระบบต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ท างานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตของตนเองและดูแล
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สิ่งมีชีวิต 
มาตรฐาน ว 1.2    เข้าใจกระบวนการและความส าคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 

วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยี 
ชีวภาพที่มีผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสาร สิ่งที่เรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

สาระท่ี 2   ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม 
มาตรฐาน ว 2.1    เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต   

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะ         
หาความรู้  และจิตวิทยาศาสตร์  สื่อสารสิ่งที่ เรียนรู้  และน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

มาตรฐาน ว 2.2   เข้าใจความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับ
ท้องถิ่น ประเทศ และโลกน าความรู้ไปใช้ในในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

สาระท่ี 3   สารและสมบัติของสาร 
มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจสมบัติของสาร   ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและ

แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค  มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยา
ศาสตร์สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร การเกิดสาร 
ละลายการเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และจิตวิทยาศาสตร์ 
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

สาระท่ี 4   แรงและการเคล่ือนท่ี 
มาตรฐาน ว 4.1 เข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และแรงนิวเคลียร์ มี 

กระบวนการสืบเสาะหา ความรู้  สื่อสารสิ่งที่ เรียนรู้  และน า ความรู้ไปใช้
ประโยชน์อย่างถูกต้องและมีคุณธรรม    

มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุในธรรมชาติมีกระบวนการ            
สืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ 
ประโยชน์ 

สาระท่ี 5   พลังงาน 
มาตรฐาน ว 5.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการด ารงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน  ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ 

สาระท่ี 6 กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก 
มาตรฐาน ว 6.1 เข้าใจกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์ของ

กระบวนการต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และ
สัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสาร
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สิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
สาระท่ี 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ 
มาตรฐาน ว 7.1 เข้าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซีและเอกภพการปฏิสั มพันธ์ภายใน

ระบบสุริยะและผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และ
จิตวิทยาศาสตร์  การสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

มาตรฐาน ว 7.2 เข้าใจความส าคัญของเทคโนโลยีอวกาศที่น ามาใช้ในการส ารวจอวกาศ และ
ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการเกษตรและการสื่อสาร มีกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์
อย่างมีคุณธรรมต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

สาระท่ี 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ 

การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบ      
ที่แน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่ มีอยู่
ในช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่า วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม   มี
ความเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน 

คุณภาพผู้เรียน 
จบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 เข้าใจลักษณะและองค์ประกอบที่ส าคัญของเซลล์สิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของการท างาน
ของระบบต่างๆ  การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  เทคโนโลยีชีวภาพ  ความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิต พฤติกรรมและการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสิ่งมีชีวิต  ความสัมพันธ์ร ะหว่างสิ่งมีชีวิตใน
สิ่งแวดล้อม 

 เข้าใจองค์ประกอบและสมบัติของสารละลาย สารบริสุทธ์ิ  การเปลี่ยนแปลงของสารใน
รูปแบบของการเปลี่ยนสถานะ การเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

 เข้าใจแรงเสียดทาน โมเมนต์ของแรง การเคลื่อนที่แบบต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน กฎการ
อนุรักษ์พลังงาน การถ่ายโอนพลังงาน สมดุลความร้อน การสะท้อน การหักเหและความเข้มของแสง 

 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณทางไฟฟ้า หลักการต่อวงจรไฟฟ้าในบ้าน พลังงาน
ไฟฟ้าและหลักการเบื้องต้นของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 

 เข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก แหล่งทรัพยากรธรณี ปัจจัยที่ มีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศ ปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ และผลที่มีต่อสิ่งต่างๆ บนโลก 
ความส าคัญของเทคโนโลยีอวกาศ 

 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี การพัฒนาและผลของการพัฒนา
เทคโนโลยีต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

 ต้ังค าถามที่มีการก าหนดและควบคุมตัวแปร คิดคาดคะเนค าตอบหลายแนวทา ง 
วางแผนและลงมือส ารวจตรวจสอบ วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของข้อมูล และสร้างองค์
ความรู้ 
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 สื่อสารความคิด ความรู้จากผลการส ารวจตรวจสอบโดยการพูด เขียน จัดแสดง หรือใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการด ารงชีวิต การศึกษาหา
ความรู้เพ่ิมเติม ท าโครงงานหรือสร้างชิ้นงานตามความสนใจ 

 แสดงถึงความสนใจ มุ่งม่ัน รับผิดชอบ รอบคอบ และซ่ือสัตย์ในการสืบเสาะหาความรู้
โดยใช้ เครื่องมือและวิธีการที่ให้ได้ผลถูกต้องเชื่อถือได้ 

 ตระหนักในคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตประจ าวันและการ
ประกอบอาชีพ แสดงความชื่นชม ยกย่องและเคารพสิทธิในผลงานของผู้คิดค้น 

 แสดงถึงความซาบซ้ึง ห่วงใย มีพฤติกรรมเก่ียวกับการใช้และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า มีส่วนร่วมในการพิทักษ์ ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อมใน
ท้องถิ่น 

 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ แสดงความคิดเห็นของตนเองและยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน 

 
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

สาระท่ี 1   ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 
มาตรฐาน ว1.1 เข้าใจหน่วยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ  
                  ของสิ่งมีชีวิตที่ท างานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ 
                  และน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 

ชั้น  ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1 1. สังเกตและอธิบายรูปร่างลักษณะของ

เซลล์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและ
เซลล์ของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์  

 เซลล์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว และเซลล์ของ   
สิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ เช่น เซลล์พืช และเซลล์
สัตว์มีรูปร่าง ลักษณะแตกต่างกัน 

 2. สังเกตและเปรียบเทียบส่วนประกอบ
ส าคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 
 

 นิวเคลียส ไซโทพลาซึม และเยื่อหุ้มเซลล์ เป็น
ส่วนประกอบส าคัญของเซลล์ท่ีเหมือนกันของ
เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 

 ผนังเซลล์และคลอโรพลาสต์ เป็น
ส่วนประกอบ ที่พบได้ในเซลล์พืช 

 3. ทดลองและอธิบายหน้าที่ของ
ส่วนประกอบที่ส าคัญของเซลล์พืช
และเซลล์สัตว์  

 นิวเคลียส ไซโทพลาซึม เยื่อหุ้มเซลล์         
แวคิวโอล เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญของเซลล์
สัตว์ มีหน้าที่แตกต่างกัน 

 นิวเคลียส ไซโทพลาซึม เยื่อหุ้มเซลล์        
แวคิวโอล ผนังเซลล์ และคลอโรพลาสต์ เป็น
ส่วนประกอบ ที่ส าคัญของเซลล์พืช มีหน้าที่
แตกต่างกัน 
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ชั้น  ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 4. ทดลองและอธิบายกระบวนการสาร

ผ่านเซลล์โดยการแพร่ และออสโมซิส  
 การแพร่เป็นการเคลื่อนที่ของสาร จาก

บริเวณที่มีความเข้มข้นสูงไปสู่บริเวณที่มี
ความเข้มข้นต่ า 

 ออสโมซิสเป็น การเคลื่อนที่ของน้ าผ่านเข้า
และออกจากเซลล์ จากบริเวณที่มีความ   
เข้มข้นของสารละลายต่ าไปสู่บริเวณที่มี     
ความเข้มข้นของสารละลายสูง โดยผ่านเยื่อ
เลือกผ่าน 

 5. ทดลองหาปัจจัยบางประการที่จ าเป็น
ต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 
และอธิบายว่าแสงคลอโรฟิลล์ แก๊ส 
คาร์บอนไดออกไซด์ น้ า เป็นปัจจัยที่
จ าเป็นต้องใช้ในการสังเคราะห์ด้วย
แสง     

 แสง คลอโรฟิลล์ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์  
และน้ า เป็นปัจจัยที่จ าเป็นต่อกระบวนการ
สังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 

ชั้น  ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1 
(ต่อ) 

6. ทดลองและอธิบายผลที่ได้จากการ
สังเคราะห์ด้วยแสงของพืช  

 น้ าตาล แก๊สออกซิเจนและน้ า เป็นผลิตภัณฑ์
ที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 

 7. อธิบายความส าคัญของกระบวนการ
สังเคราะห์ด้วยแสงของพืชต่อสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อม       
 

 กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีความส าคัญ
ต่อการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตและต่อ
สิ่งแวดล้อมใน ด้านอาหาร การหมุนเวียนของ
แก๊สออกซิเจนและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์  

 8. ทดลองและอธิบายกลุ่มเซลล์ท่ี
เก่ียวข้องกับการล าเลียงน้ าของพืช  

 เนื้อเยื่อล าเลียงน้ าเป็นกลุ่มเซลล์เฉพาะเรียง
ต่อเนื่องกันต้ังแต่ราก  ล าต้น จนถึงใบ ท า
หน้าที่   ในการล าเลียงน้ าและธาตุอาหาร 

 9. สังเกตและอธิบายโครงสร้างที่
เก่ียวกับระบบล าเลียงน้ าและอาหาร
ของพืช  

 เนื้อเยื่อล าเลียงน้ าและเนื้อเยื่อล าเลียงอาหาร
เป็นกลุ่มเซลล์ท่ีอยู่คู่ขนานกันเป็นท่อล าเลียง 
จากราก ล าต้นถึงใบ ซ่ึงการจัดเรียงตัวของ
ท่อล าเลียงในพืชใบเลี้ยงเด่ียวและพืชใบเลี้ยง
คู่จะแตกต่างกัน 

 เนื้อเยื่อล าเลียงน้ า ท าหน้าที่ในการล าเลียงน้ า
และธาตุอาหารจากรากสู่ใบ ส่วนเนื้อเยื่อ
ล าเลียงอาหารท าหน้าที่ล าเลียงอาหารจากใบ
สู่ส่วนต่างๆ ของพืช 

 การคายน้ ามีส่วนช่วยในการล าเลียงน้ าของพืช 
 10. ทดลองและอธิบายโครงสร้างของดอกที่  เกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียเป็นโครงสร้างที่
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ชั้น  ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เก่ียวข้องกับการสืบพันธุ์ของพืช  ใช้ในการสืบพันธุ์ของพืชดอก 

 11. อธิบายกระบวนการสืบพันธุ์แบบอาศัย
เพศของพืชดอกและการสืบพันธุ์  
แบบไม่อาศัยเพศของพืช โดยใช้ส่วน
ต่างๆ ของพืชเพ่ือช่วยในการ
ขยายพันธุ์  

 กระบวนการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืช
ดอกเป็นการปฏิสนธิระหว่างเซลล์สืบพันธุ์
เพศผู้และเซลล์ไข่ในออวุล 

 การแตกหน่อ การเกิดไหล เป็นการสืบพันธุ์ของ
พืชแบบไม่อาศัยเพศ โดยไม่มีการปฏิสนธิ 

 ราก ล าต้น ใบ และก่ิงของพืชสามารถน าไปใช้
ขยายพันธุ์พืชได้ 

 12. ทดลองและอธิบายการตอบสนอง
ของพืชต่อแสง น้ า และการสัมผัส   

 พืชตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอก โดยสังเกต
ได้จากการเคลื่อนไหวของส่วนประกอบของ
พืช ที่มีต่อแสง น้ า และการสัมผัส     

 13. อธิบายหลักการและผลของการใช้
เทคโนโลยี ชีวภาพในการขยายพันธุ์  
ปรับปรุงพันธุ์ เพ่ิมผลผลิตของพืช
และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 เทคโนโลยีชีวภาพ เป็นการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ   
ท าให้สิ่งมีชีวิตหรือองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต   
มีสมบัติตามต้องการ 

ชั้น  ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1 
(ต่อ) 

   การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช พันธุวิศวกรรม เป็น
เทคโนโลยีชีวภาพที่ใช้ในการขยายพันธุ์  
ปรับปรุงพันธุ์ และเพ่ิมผลผลิตของพืช 

ม.2 
 

1. อธิบายโครงสร้างและการท างานของ
ระบบย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียน
เลือด ระบบหายใจ ระบบขับถ่าย 
ระบบสืบพันธุ์ ของมนุษย์และสัตว์ 
รวมทั้งระบบประสาทของมนุษย์              

 ระบบย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด 
ระบบหายใจ  ระบบขับถ่าย  ระบบสืบพันธุ์  
และระบบประสาทของมนุษย์  ในแต่ละ
ระบบ    ประกอบด้วยอวัยวะหลายชนิดที่
ท างานอย่างเป็นระบบ 

 ระบบย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด 
ระบบหายใจ ระบบขับถ่าย ระบบสืบพันธุ์
ของสัตว์ ประกอบด้วยอวัยวะหลายชนิดที่
ท างานอย่างเป็นระบบ 

 2. อธิบายความสัมพันธ์ของระบบต่าง ๆ 
ของ มนุษย์และน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์  
 

 ระบบย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด 
ระบบหายใจ ระบบขับถ่าย  ระบบสืบพันธุ์
ของมนุษย์ในแต่ละระบบมีการท างานที่
สัมพันธ์กันท าให้มนุษย์ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่าง
ปกติ   ถ้าระบบใดระบบหนึ่งท างานผิดปกติ 
ย่อมส่งผลกระทบต่อระบบอ่ืนๆ ดังนั้นจึงต้อง
มีการดูแลรักษาสุขภาพ 
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

ชั้น  ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 3. สังเกตและอธิบายพฤติกรรมของ

มนุษย์และสัตว์ท่ีตอบสนองต่อสิ่งเร้า
ภายนอกและภายใน       

 แสง อุณหภูมิ และการสัมผัส จัดเป็นสิ่งเร้า   
ภายนอก ส่วนการเปลี่ยนแปลงระดับสารใน   
ร่างกาย เช่น ฮอร์โมน จัดเป็นสิ่งเร้าภายใน 
ซ่ึงทั้ง สิ่งเร้าภายนอกและสิ่งเร้าภายในมีผล
ต่อมนุษย์และสัตว์ ท าให้แสดงพฤติกรรม  
ต่าง ๆ ออกมา  

 4. อธิบายหลักการและผลของการใช้
เทคโนโลยีชีวภาพในการขยายพันธุ์ 
ปรับปรุงพันธุ์ และเพ่ิมผลผลิตของ
สัตว์และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  
 

 เทคโนโลยีชีวภาพเป็นการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ   
ท าให้สิ่งมีชีวิตหรือองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต    
มีสมบัติตามต้องการ 

 การผสมเทียม การถ่ายฝากตัวอ่อน การโคลน   
เป็นการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการขยายพันธุ์  
ปรับปรุงพันธุ์ และเพ่ิมผลผลิตของสัตว์   

 5. ทดลอง วิเคราะห์ และอธิบาย
สารอาหารในอาหารมีปริมาณ
พลังงานและสัดส่วนที่เหมาะสมกับ
เพศและวัย  

 แป้ง น้ าตาล ไขมัน โปรตีน วิตามินซี เป็นสาร 
อาหารและสามารถทดสอบได้ 

 การบริโภคอาหาร จ าเป็นต้องให้ได้สารอาหาร   
ที่ครบถ้วนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัย   

ชั้น  ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.2 
(ต่อ) 

  และได้รับปริมาณพลังงานที่เพียงพอกับความ
ต้องการของร่างกาย      

 6. อภิปรายผลของสารเสพติดต่อระบบ
ต่าง ๆ ของร่างกาย และแนวทางใน
การป้องกันตนเองจากสารเสพติด  

 สารเสพติดแต่ละประเภทมีผลต่อระบบต่าง ๆ     
ของร่างกาย ท าให้ระบบเหล่านั้นท าหน้าที่   
ผิดปกติ ดังนั้นจึงต้องหลีกเลี่ยงการใช้สารเสพ
ติด  และหาแนวทางในการป้องกันตนเองจาก 
สารเสพติด 

ม.3  - - 

สาระท่ี 1   ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 
มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจกระบวนการ และความส าคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิวัฒนาการ

ของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลกระทบ        
ต่อมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสาร 
สิ่งที่เรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ชั้น  ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1  - - 
ม.2  - - 
ม.3 1. สังเกตและอธิบายลักษณะของ  เม่ือมองเซลล์ผ่านกล้องจุลทรรศน์จะเห็น
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

ชั้น  ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
โครโมโซมที่มีหน่วยพันธุกรรมหรือ
ยีนในนิวเคลียส  
 

เส้นใยเล็กๆ พันกันอยู่ในนิวเคลียส เม่ือเกิด
การแบ่ง เซลล์ เส้นใยเหล่านี้จะขดสั้นเข้าจน
มีลักษณะเป็นท่อนสั้น เรียกว่า โครโมโซม 

 โครโมโซมประกอบด้วยดีเอ็นเอและโปรตีน 
 ยีนหรือหน่วยพันธุกรรมเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่

บนดีเอ็นเอ  
 2. อธิบายความส าคัญของสารพันธุกรรม

หรือดีเอ็นเอ และกระบวนการ
ถ่ายทอด ลักษณะทางพันธุกรรม  

 เซลล์หรือสิ่งมีชีวิต มีสารพันธุกรรมหรือ     
ดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะของการแสดงออก 

 ลักษณะทางพันธุกรรมที่ควบคุมด้วยยีนจาก
พ่อและแม่สามารถถ่ายทอดสู่ลูกผ่านทาง
เซลล์สืบพันธุ์และการปฏิสนธิ 

 3. อภิปรายโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจาก
ความผิดปกติของยีนและโครโมโซม
และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  
 
 
 

 โรคธาลัสซีเมีย ตาบอดสี เป็นโรคทาง
พันธุกรรม ที่เกิดจากความผิดปกติของยีน 

 กลุ่มอาการดาวน์เป็นความผิดปกติของ
ร่างกาย ซ่ึงเกิดจากการที่มีจ านวนโครโมโซม
เกินมา   
  

ชั้น  ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.3 
(ต่อ) 

  
 
 

 ความรู้เก่ียวกับโรคทางพันธุกรรมสามารถ
น าไปใช้ในการป้องกันโรค ดูแลผู้ป่วยและ
วางแผนครอบครัว 

 4. ส ารวจและอธิบายความหลากหลาย
ทางชีวภาพในท้องถิ่นที่ท าให้
สิ่งมีชีวิตด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างสมดุล  

 ความหลากหลายทางชีวภาพที่ท าให้สิ่งมีชีวิต
อยู่อย่างสมดุล ขึ้นอยู่กับความหลากหลาย
ของระบบนิเวศ  ความหลากหลายของชนิด
สิ่งมีชีวิต และความหลากหลายทาง
พันธุกรรม 

 5. อธิบายผลของความหลากหลายทาง
ชีวภาพที่มีต่อมนุษย์  สัตว์  พืช และ
สิ่งแวดล้อม  

 การตัดไม้ท าลายป่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้
เกิดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์  
สัตว์  พืชและสิ่งแวดล้อม 

 การใช้สารเคมีในการก าจัดศัตรูพืชและสัตว์    
ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทั้งมนุษย์ สัตว์และพืช ท า
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความหลากหลายทาง
ชีวภาพและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 6. อภิปรายผลของเทคโนโลยีชีวภาพต่อ  ผลของเทคโนโลยีชีวภาพ มีประโยชน์ต่อ
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

ชั้น  ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
การด ารงชีวิตของมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม 

มนุษย์ ทั้งด้านการแพทย์ การเกษตรและ
อุตสาหกรรม  

สาระท่ี 2   ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม 
มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ 

ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และจิตวิทยา 
ศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

ชั้น  ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1  - - 
ม.2  - - 
ม.3 1. ส ารวจระบบนิเวศต่างๆในท้องถิ่น

และอธิบายความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบภายในระบบนิเวศ   

 ระบบนิเวศในแต่ละท้องถิ่นประกอบด้วย   
องค์ประกอบทางกายภาพและองค์ประกอบ
ทางชีวภาพเฉพาะถิ่น ซ่ึงมีความเก่ียวข้อง
สัมพันธ์กัน 

 2. วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์
ของการถ่ายทอดพลังงานของ
สิ่งมีชีวิตในรูปของโซ่อาหารและ
สายใยอาหาร  

 สิ่งมีชีวิตมีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน โดยมี
การถ่ายทอดพลังงานในรูปของโซ่อาหารและ
สายใยอาหาร 

ชั้น  ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.3 
(ต่อ) 

3. อธิบายวัฏจักรน้ า วัฏจักรคาร์บอน 
และความส าคัญที่มีต่อระบบนิเวศ  

 น้ าและคาร์บอนเป็นองค์ประกอบในสิ่งมีชีวิต
และสิ่งไม่มีชีวิต 

 น้ าและคาร์บอนจะมีการหมุนเวียนเป็น     
วัฏจักรในระบบนิเวศ ท าให้สิ่งมีชีวิตในระบบ
นิเวศน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

 4. อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการ 
เปลี่ยนแปลงขนาดของประชากร     
ในระบบนิเวศ  

 อัตราการเกิด อัตราการตาย อัตราการอพยพ
เข้า และอัตราการอพยพออกของสิ่งมีชีวิต มี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากรใน
ระบบนิเวศ 

สาระท่ี 2   ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม  
มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับ

ท้องถิ่น ประเทศ และโลกน าความรู้ไปใช้ในในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

ชั้น  ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1  - - 
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

ชั้น  ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.2  - - 
ม.3 1. วิเคราะห์สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อม  

ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น และ
เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา  

 สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 
ธรรมชาติในท้องถิ่น เกิดจากการกระท าของ
ธรรมชาติ และมนุษย์ 

 ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่
เกิดขึ้น ควรมีแนวทางในการดูแลรักษาและ
ป้องกัน 

 2. อธิบายแนวทางการรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศ       

 ระบบนิเวศจะสมดุลได้จะต้องมีการควบคุม
จ านวนผู้ผลิต ผู้บริโภค ผู้สลายสารอินทรีย์ 
ให้มีปริมาณ สัดส่วน และการกระจายที่
เหมาะสม 

 การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนและ
การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม  เป็นการรักษา
สมดุลของระบบนิเวศ  

 3. อภิปรายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
อย่างยั่งยืน 

 การน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างคุ้มค่า
ด้วยการใช้ซ้ า น ากลับมาใช้ใหม่ ลดการใช้
ผลิตภัณฑ์ ใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเดิม ซ่อมแซม
สิ่งของเครื่องใช้ เป็นวิธีการใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

ชั้น  ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.3 
(ต่อ) 

4. วิเคราะห์และอธิบายการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง   

 การใช้ทรัพยากรธรรมชาติควรค านึงถึง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบนพ้ืนฐานของทาง
สายกลาง   และความไม่ประมาท โดยค านึงถึง
ความพอประมาณ  ความมีเหตุผลและ           
การเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับผลกระทบ  และ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

 5. อภิปรายปัญหาสิ่งแวดล้อมและ
เสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา   

 ปัญหาสิ่งแวดล้อม  อาจเกิดจากมลพิษทางน้ า    
มลพิษทางเสียง มลพิษทางอากาศ มลพิษทาง
ดิน 

 แนวทางการแก้ปัญหามีหลายวิธี เริ่มจากศึกษา
แหล่งที่มาของปัญหา เสาะหากระบวนการ   
ในการแก้ปัญหา และทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติเพ่ือแก้ปัญหานั้น 

 6. อภิปรายและมีส่วนร่วมในการดูแล
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

 การดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้
ยั่งยืน ควรได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายและ
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

ชั้น  ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
อย่างยั่งยืน  ต้องเป็นความรับผิดชอบของทุกคน 

 

สาระท่ี 3   สารและสมบัติของสาร 
มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสรา้งและแรงยึดเหนีย่ว 

ระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรยีนรู้ 
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ชั้น  ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1 1. ทดลองและจ าแนกสารเป็นกลุ่มโดย

ใช้เนื้อสารหรือขนาดอนุภาคเป็น
เกณฑ์ และอธิบายสมบัติของสารใน
แต่ละกลุ่ม  

 เม่ือใช้เนื้อสารเป็นเกณฑ์ จ าแนกสารได้เป็น
สารเนื้อเดียวและสารเนื้อผสม ซ่ึงสารแต่ละ
กลุ่มจะมีสมบัติแตกต่างกัน 

 เม่ือใช้ขนาดอนุภาคของสารเป็นเกณฑ์
จ าแนกสารเป็นสารแขวนลอย คอลลอยด์ 
และสารละลาย ซ่ึงสารแต่ละกลุ่มจะมีสมบัติ
แตกต่างกัน 

 2. อธิบายสมบัติและการเปลี่ยนสถานะ 
ของสาร โดยใช้แบบจ าลองการ
จัดเรียงอนุภาคของสาร   

 สี รูปร่าง ขนาด ความแข็ง  ความหนาแน่น 
จุดเดือด จุดหลอมเหลว  เป็นสมบัติทาง
กายภาพของสาร  ความเป็นกรด- เบส     
ความสามารถในการรวมตัวกับสารอ่ืน ๆ   การ
แยกสลายของสารและการเผาไหม้ เป็นสมบัติ
ทางเคมี 

ชั้น  ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1 
(ต่อ) 

   สารในสถานะต่าง ๆ  มีลักษณะการจัดเรียง
อนุภาค ระยะห่างระหว่างอนุภาค และแรงยึด
เหนี่ยวระหว่างอนุภาคแตกต่างกัน ซ่ึงสามารถ
ใช้แบบจ าลองการจัดเรียงอนุภาคของสาร
อธิบายสมบัติบางประการของสารได้ 

 3. ทดลองและอธิบายสมบัติความเป็น
กรด  เบส ของสารละลาย 

 สารละลายที่มีน้ าเป็นตัวท าละลาย อาจจะมี
สมบัติเป็นกรด  กลาง หรือเบส  ซ่ึงสามารถ
ทดสอบได้ด้วยกระดาษลิตมัส หรืออินดิเคเตอร์ 

 4. ตรวจสอบค่า pH ของสารละลาย
และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

 ความเป็นกรด - เบสของสารละลายระบุเป็น
ค่า pH ซ่ึงตรวจสอบได้ด้วยเครื่องมือวัดค่า 
pH   หรือยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์ 

 ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันอาจมีความ
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

ชั้น  ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เป็นกรดเบสแตกต่างกัน จึงควรเลือกใช้ให้
ถูกต้องปลอดภัยต่อตนเองและสิ่งแวดล้อม 

ม.2 1. ส ารวจและอธิบายองค์ประกอบ 
สมบัติของธาตุและสารประกอบ   
 
 
 
 
 

 ธาตุ เป็นสารบริสุทธ์ิที่ประกอบด้วยอะตอม
ชนิดเดียวกันและไม่สามารถแยกสลายเป็น
สารอ่ืนได้อีกโดยวิธีการทางเคมี 

 สารประกอบเป็นสารบริสุทธ์ิที่ประกอบด้วย
ธาตุต้ังแต่สองธาตุขึ้นไป รวมตัวกันด้วย
อัตราส่วนโดยมวลคงที่ และมีสมบัติแตกต่าง
จากสมบัติเดิมของธาตุที่เป็นองค์ประกอบ  

 2. สืบค้นข้อมูลและเปรียบเทียบสมบัติ
ของธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ ธาตุก่ึง
โลหะและธาตุกัมมันตรังสีและน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์        
 
 
 
      

 ธาตุแต่ละชนิดมีสมบัติบางประการที่
คล้ายกันและแตกต่างกัน จึงสามารถจ าแนก
กลุ่มธาตุตามสมบัติของธาตุเป็นธาตุโลหะ  
ก่ึงโลหะ อโลหะ และธาตุกัมมันตรังสี 

 ในชีวิตประจ าวันมีวัสดุอุปกรณ์และ
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆที่ผลิตมาจากธาตุและ
สารประกอบ จึงควรเลือกใช้ให้ถูกต้อง 
เหมาะสมปลอดภัย และยั่งยืน 

 3. ทดลองและอธิบายการหลักการแยก
สารด้วยวิธีการกรอง การตกผลึก  
การสกัด การกลั่น และ             
โครมาโทกราฟี และน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

 การกรอง การตกผลึก การสกัด การกลั่น 
และ โครมาโทกราฟี เป็นวิธีการแยกสารที่มี
หลักการแตกต่างกัน และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ม.3  - - 
 
 
 
 
 
 
 
สาระท่ี 3   สารและสมบัติของสาร 
มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร การเกิดสารละลาย   

การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่
เรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ชั้น  ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

ชั้น  ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1 
 

1. ทดลองและอธิบายวิธีเตรียม
สารละลายที่มีความเข้มข้นเป็นร้อย
ละ และอภิปรายการน าความรู้
เก่ียวกับสารละลายไปใช้ประโยชน์    

 สารละลายประกอบด้วยตัวละลายและตัวท า
ละลาย สารละลายที่ระบุความเข้มข้นเป็นร้อยละ
หมายถึงสารละลายที่มีอัตราส่วนของปริมาณ 
ตัวละลาย  ละลายอยู่ในสารละลายร้อยส่วน 

 ในชีวิตประจ าวัน ได้มีการน าความรู้เรื่อง
สารละลายไปใช้ประโยชน์ทางด้าน
การเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร การแพทย์ 
และด้านอ่ืน ๆ 

 2. ทดลองและอธิบายการเปลี่ยนแปลง
สมบัติ   มวลและพลังงานของสาร 
เม่ือสารเปลี่ยนสถานะและเกิดการ
ละลาย  

 เม่ือสารเกิดการเปลี่ยนสถานะและเกิดการ
ละลายมวลของสารจะไม่เปลี่ยนแปลง แต่
สมบัติทางกายภาพเปลี่ยนแปลง รวมทั้งมี
การถ่ายโอนพลังงานระหว่างระบบกับ
สิ่งแวดล้อม 

 3. ทดลองและอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อ
การเปลี่ยนสถานะ และการละลาย
ของสาร   

 อุณหภูมิ ความดัน ชนิดของสารมีผลต่อการ
เปลี่ยนสถานะ และการละลายของสาร 

ม.2 1. ทดลองและอธิบายการเปลี่ยนแปลง
สมบัติ มวล และพลังงานเม่ือสาร
เกิดปฏิกิริยาเคมี รวมทั้งอธิบาย
ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี   

 เม่ือสารเกิดปฏิกิริยาเคมีจะมีพลังงานเข้ามา
เก่ียวข้อง ซ่ึงอาจเป็นการดูดพลังงานความร้อน
หรือคายพลังงานความร้อน 

 อุณหภูมิ ความเข้มข้น ธรรมชาติของสาร
และตัวเร่งปฏิกิริยา มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยา
เคมีของสาร 

 2. ทดลอง อธิบายและเขียนสมการเคมี
ของปฏิกิริยาของสารต่าง ๆ  และ
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์    
    
 
 
 
 
 

 สมการเคมีใช้เขียนแสดงการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ของสาร ซ่ึงมีทั้งสารต้ังต้นและสารผลิตภัณฑ์ 

 ปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับออกซิเจน โลหะ
กับน้ า โลหะกับกรด กรดกับเบส และกรด
กับคาร์บอเนตเป็นปฏิกิริยาเคมีที่พบทั่วไป 

 การเลือกใช้วัสดุและสารรอบตัวในชีวิต 
ประจ าวันได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
โดยค านึงถึงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น 

ชั้น  ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.2 
(ต่อ) 

3. สืบค้นข้อมูลและอภิปรายผลของ
สารเคมี ปฏิกิริยาเคมีต่อสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อม       

 สารเคมีและปฏิกิริยาเคมี มีทั้งประโยชน์และ
โทษต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรง
และทางอ้อม  
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 4. สืบค้นข้อมูลและอธิบายการใช้
สารเคมีอย่างถูกต้อง ปลอดภัย วิธี
ป้องกันและแก้ไขอันตรายที่เกิดขึ้น
จากการใช้สารเคมี            

 การใช้สารเคมีต้องมีความระมัดระวัง  
ป้องกัน ไม่ให้เกิดอันตรายต่อตนเองและ
ผู้อ่ืน โดยใช้ให้ถูกต้อง ปลอดภัยและคุ้มค่า 

 ผู้ใช้สารเคมีควรรู้จักสัญลักษณ์เตือนภัยบน     
ฉลาก และรู้วิธีการแก้ไข และการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นเม่ือได้รับอันตรายจาก
สารเคมี 

ม.3  - - 

สาระท่ี 4   แรงและการเคล่ือนท่ี 
มาตรฐาน ว 4.1 เข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และแรงนิวเคลียร์ มีกระบวนการ 

สืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและมี
คุณธรรม    

ชั้น  ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1 
 

1. สืบค้นข้อ มูล และอธิบ ายปริมา ณ 
สเกลาร์  ปริมาณเวกเตอร์   

 ปริมาณทางกายภาพแบ่งเป็นปริมาณสเกลาร์
และปริมาณเวกเตอร์ ปริมาณสเกลาร์เป็น
ปริมาณที่มีแต่ขนาด ปริมาณเวกเตอร์เป็น
ปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทาง 

 2. ทดลองและอธิบายระยะทาง การ
กระจัด อัตราเร็วและความเร็ว ใน
การเคลื่อนที่ของวัตถุ  

 การเคลื่อนที่ของวัตถุเก่ียวข้องกับระยะทาง 
การกระจัด อัตราเร็ว ความเร็ว ระยะทาง คือ  
ความยาวท่ีวัดตามแนวทางการเคลื่อนที่ของ
วัตถุจากต าแหน่งเริ่มต้นไปยังต าแหน่งสุดท้าย
การกระจัด คือ เวกเตอร์ที่ชี้ต าแหน่งสุดท้าย
ของวัตถุเทียบกับต าแหน่งเริ่มต้น  อัตราเร็ว 
คือ ระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ในหนึ่งหน่วย
เวลา  ความเร็ว คือ การกระจัดของวัตถุใน
หนึ่งหน่วยเวลา   

ม.2 1. 
 

ทดลองและอธิบายการหาแรงลัพธ์
ของแรงหลายแรงในระนาบเดียวกัน
ที่กระท าต่อวัตถุ  

 แรงเป็นปริมาณเวกเตอร์  เม่ือมีแรงหลายแรง
ในระนาบเดียวกันกระท าต่อวัตถุเดียวกัน 
สามารถหาแรงลัพธ์ได้โดยใช้หลักการรวม
เวกเตอร์                               

 

ชั้น  ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
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ม.2 
(ต่อ) 

 

2. อธิบายแรงลัพธ์ท่ีกระท าต่อวัตถุที่
หยุดนิ่งหรือวัตถุเคลื่อนที่ด้วย
ความเร็วคงตัว    

 เม่ือแรงลัพธ์มีค่าเป็นศูนย์กระท าต่อวัตถุที่
หยุดนิ่ง วัตถุนั้นก็จะหยุดนิ่งตลอดไป แต่ถ้า
วัตถุ เคลื่ อนที่ ด้ วยควา มเร็ วคง ตัว  ก็จ ะ
เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวตลอดไป 

ม.3 1. อธิบายความเร่งและผลของแรงลัพธ์
ที่ท าต่อวัตถุ  

 วัตถุเคลื่อนที่ ด้วยความเร็วที่ เปลี่ยนแปลง 
เป็นการเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง เม่ือแรงลัพธ์มี
ค่า ไม่ เท่า กับศูนย์กร ะท า ต่อวั ตถุ วั ตถุ จ ะ
เคลื่อนที่ ด้วยความเร่งซ่ึงมีทิศทางเดียวกับ
แรงลัพธ์ 

 2. ทดลองและอธิบายแรงกิริยาและแรง
ปฏิกิริยาระหว่างวัตถุ  และ น า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์    
 

 ทุกแรงกิริยาจะมีแรงปฏิกิริยาโต้ตอบด้วย
ขนาดของแรงเท่ากัน แต่มีทิศทางตรงข้าม 

 การน าความรู้เรื่องแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา
ไปใช้อธิบาย เช่น การชักเย่อ การจุดบั้งไฟ 

 3. ทดลองและอธิบายแรงพยุงของ
ของเหลวท่ีกระท าต่อวัตถุ 

 แรงพยุง คือ แรงที่ของเหลวกระท าต่อวัตถุมี
ค่าเท่ากับน้ าหนักของของเหลวท่ีมีปริมาตร
เท่ากับส่วนที่จมของวัตถุ 

 ของเหลวท่ีมีความหนาแน่นมากจะมีแรงพยุง
มาก 

 วัตถุที่ลอยได้ในของเหลวจะมีความหนาแน่น
น้อยกว่าความหนาแน่นของของเหลว 

สาระท่ี 4   แรงและการเคล่ือนท่ี 
มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุในธรรมชาติ มีกระบวนการสืบเสาะ  

หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

ชั้น  ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1   - - 
ม.2  - - 
ม.3 1. ทดลองและอธิบายความแตกต่าง

ระหว่างแรงเสียดทานสถิตกับแรง
เสียดทานจลน์ และน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

 แรงเสียดทานสถิตเป็นแรงเสียดทานที่กระท า
ต่อวัตถุขณะหยุดนิ่ง  ส่วนแรงเสียดทานจลน์
เป็นแรงเสียดทานที่กระท าต่อวัตถุขณะ
เคลื่อนที่ 

 การเพ่ิมแรงเสียดทาน เช่น การออกแบบพ้ืน
รองเท้าเพ่ือกันลื่น 

 การลดแรงเสียดทาน เช่น การใช้น้ ามันหล่อลื่นที่            
จุดหมุน 

ชั้น  ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
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ม.3 
(ต่อ) 

 

2. ทดลองและวิเคราะห์โมเมนต์ของ
แรง และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์   

 เม่ือมีแรงที่กระท าต่อวัตถุ แล้วท าให้เกิด
โมเมนต์ของแรงรอบจุดหมุน  วัตถุจะเปลี่ยน
สภาพการหมุน 

 การวิเคราะห์โมเมนต์ของแรงในสถานการณ์ 
ต่าง ๆ 

 3. สังเกตและอธิบายการเคลื่อนที่ของ
วัตถุที่เป็นแนวตรง และแนวโค้ง   

 การเคลื่อนที่ของวัตถุมีทั้งการเคลื่อนที่ในแนว
ตรง เช่น การตกแบบเสรี และการเคลื่อนที่  
ในแนวโค้ง เช่น การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
ของลูกบาสเกตบอลในอากาศ การเคลื่อนที่
แบบวงกลมของวัตถุที่ผูกเชือกแล้วแกว่ง    
เป็นต้น 

 

สาระท่ี 5   พลังงาน 
มาตรฐาน ว 5.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการด ารงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ 

ระหว่างสารและพลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้  ไปใช้ประโยชน์  

ชั้น  ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1  1. ทดลองและอธิบายอุณหภูมิและการ

วัดอุณหภูมิ  
 การวัดอุณหภูมิเป็นการวัดระดับความร้อน

ของสาร สามารถวัดด้วยเทอร์มอมิเตอร์ 
 2. สังเกตและอธิบายการถ่ายโอนความ

ร้อน และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์   
 การถ่ายโอนความร้อนมีสามวิธี คือ การน า

ความร้อน การพาความร้อนและการแผ่รังสี
ความร้อน 

 การน าความร้อน เป็นการถ่ายโอนความร้อน
โดยการสั่นของโมเลกุล 

 การพาความร้อน เป็นการถ่ายโอนความร้อน
โดยโมเลกุลของสารเคลื่อนที่ไปด้วย 

 การแผ่รังสีความร้อน เป็นการถ่ายโอนความ
ร้อนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

 การน าความรู้เรื่องการถ่ายโอนความร้อนไป
ใช้ประโยชน์ 
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 3. อธิบายการดูดกลืน การคายความ
ร้อน โดยการแผ่รังสี และน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์       
 

 วัตถุที่แตกต่างกันมีสมบัติในการดูดกลืนความ
ร้อนและคายความร้อนได้ต่างกัน 

 การน าความรู้เรื่องการดูดกลืนความร้อนและ
การคายความร้อนไปใช้ประโยชน์ 

  
ชั้น  ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1 
(ต่อ)  

4. อธิบายสมดุลความร้อนและผลของ
ความร้อนต่อการขยายตัวของสาร 
และน าความ 
รู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  

 เม่ือวัตถุสองสิ่งอยู่ในสมดุลความร้อน วัตถุทั้ง
สองมีอุณหภูมิเท่ากัน 

 การขยายตัวของวัตถุเป็นผลจากความร้อนที่
วัตถุได้รับเพ่ิมขึ้น 

 การน าความรู้เรื่องการขยายตัวของวัตถุเม่ือ
ได้รับความร้อนไปใช้ประโยชน์ 

ม.2 
 

1. ทดลองและอธิบายการสะท้อน   
ของแสง การหักเหของแสง และ   
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์        
 

 เม่ือแสงตกกระทบผิววัตถุหรือตัวกลางอีก     
ตัวกลา งหนึ่ง  แสงจ ะเปลี่ ยนทิ ศทางกา ร
เคลื่อนที่โดยการสะท้อนของแสง หรือการหัก
เหของแสง 

 การน าความรู้เก่ียวกับการสะท้อนของแสง 
และการหักเหของแสงไปใช้อธิบายแว่นตา 
ทัศนอุปกรณ์ กระจก เส้นใยน าแสง 

 2. อธิบายผลของความสว่างที่มีต่อ
มนุษย์และสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ  

 นัยน์ตาของคนเราเป็นอวัยวะใช้มองดูสิ่ง   
ต่าง ๆ นัยน์ตามีองค์ประกอบส าคัญหลาย
อย่าง 

 ความสว่างมีผลต่อนัยน์ตามนุษย์ จึงมีการน า
ความรู้เก่ียวกับความสว่างมาช่วยในการจัด
ความสว่างให้เหมาะสมกับการท างาน 

 ออกแบบวิธีการตรวจสอบว่าความสว่างมีผล
ต่อสิ่งมีชีวิตอ่ืน 

 3. ทดลองและอธิบายการดูดกลืนแสงสี  
กา รมอง เห็ น สีของวั ตถุ และน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์  

 เม่ือแสงตกกระทบวัตถุ วัตถุจะดูดกลืนแสงสี
บางสีไว้ และสะท้อนแสงสีที่ เหลือออกมาท า
ให้เรามองเห็นวัตถุเป็นสีต่าง ๆ 

 การน าความรู้เก่ียวกับการดูดกลืนแสงสีการ
มองเห็นสีของวัตถุไปใช้ประโยชน์ในการถ่ายรูป
และในการแสดง 
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ม.3 1. อธิบายงาน พลังงานจลน์ พลังงาน
ศักย์โน้มถ่วง กฎการอนุรักษ์พลังงาน 
และความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ
เหล่านี้ รวมทั้งน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์  
 

 การให้งานแก่วัตถุเป็นการถ่ายโอนพลังงานให้
วัตถุ พลังงานนี้เป็นพลังงานกลซ่ึงประกอบ 
ด้วยพลังงานศักย์และพลังงานจลน์ พลังงาน
จลน์เป็นพลังงานของวัตถุขณะวัตถุเคลื่อนที่ 
ส่วนพลังงานศักย์โน้มถ่วงของวัตถุเป็นพลังงาน
ของวัตถุที่อยู่สูงจากพ้ืนโลก 
 

    
ชั้น  ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.3 
(ต่อ)  

   กฎการอนุรักษ์พลังงานกล่าวว่า พลังงานรวม 
      ของวัตถุไม่สูญหาย แต่สามารถเปลี่ยนจากรูป

หนึ่งไปเป็นอีกรูปหนึ่งได้ 
 การน ากฎการอนุรักษ์พลังงานไปใช้ประโยชน์

ในการอธิบายปรากฏการณ์ เช่น พลังงานน้ า
เหนือเขื่อนเปลี่ยนรูปจากพลังงานศักย์โน้ม
ถ่วงเป็นพลังงานจลน์, ปั้นจั่นตอกเสาเข็ม 

 2. ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า 
ความต้านทาน และน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์   

 ความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้าและความ
ต้านทานมีความสัมพันธ์กันตามกฎของโอห์ม 

 การน ากฎของโอห์มไปใช้วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
อย่างง่าย 

 3. ค านวณพลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ 
ไฟฟ้า และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์   

 การค านวณพลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า
เป็นส่วนหนึ่งของการคิดค่าไฟฟ้าและเป็น
แนวทางในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในบ้าน 

 4. สังเกตและอภิปรายการต่อวงจร 
ไฟฟ้าในบ้านอย่างถูกต้องปลอดภัย 
และประหยัด  

 การต่อวงจรไฟฟ้าในบ้านต้องออกแบบวงจร 
ติดต้ังเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่าง
ถูกต้อง โดยการต่อสวิตช์แบบอนุกรม  ต่อ
เต้ารับแบบขนาน และเพ่ือความปลอดภัย
ต้องต่อสายดินและฟิวส์  รวมทั้งต้องค านึงถึง
การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด 
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 5. อธิบายตัวต้านทาน ไดโอด 
ทรานซิสเตอร์ และทดลองต่อวงจร 
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นที่มี
ทรานซิสเตอร์   
        

 ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ตัวต้า นทา น 
ไดโอด ทรานซิสเตอร์ มีสมบัติทางไฟฟ้า
แตกต่างกันตัวต้านทานท าหน้าที่จ ากัด 
กระแสไฟฟ้าในวงจรไดโอดมีสมบัติให้
กระแสไฟฟ้าผ่านได้ทิศทางเดียวและ
ทรานซิสเตอร์ท าหน้าที่เป็นสวิตซ์ปิด-เปิดวงจร 

 การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นที่มี
ทรานซิสเตอร์ 1 ตัวท าหน้าที่เป็นสวิตซ์       

              

สาระท่ี 6  กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก  
มาตรฐาน ว 6.1 เข้าใจกระบวนการต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลกความสัมพันธ์ของ

กระบวนการต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศภูมิประเทศ และสัณฐา นของ
โลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่ เรียนรู้และน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์  

ชั้น  ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1 
  

1. สืบค้นและอธิบายองค์ประกอบและ
การแบ่งชั้นบรรยากาศที่ปกคลุมผิว
โลก  
 

 บรรยากาศของโลกประกอบด้วยส่วนผสม
ของแก๊สต่าง ๆ ที่อยู่รอบโลกสูงขึ้นไปจาก
พ้ืนผิวโลกหลายกิโลเมตร 

 บรรยากาศแบ่งเป็นชั้นตามอุณหภูมิและการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตามความสูงจาก
พ้ืนดิน 

 2. ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง 
อุณหภูมิ ความชื้นและความกด
อากาศที่มีผลต่อปรากฏการณ์ทางลม
ฟ้าอากาศ 

 อุณหภูมิ ความชื้นและความกดอากาศ       
มีผลต่อปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ 

 

 3. สังเกต วิเคราะห์และ อภิปรายการ
เกิดปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศที่
มีผลต่อมนุษย์  

 ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศได้แก่ การเกิด 
เมฆ ฝน พายุฟ้าคะนอง พายุหมุนเขตร้อน 
ลมมรสุม ฯลฯ 

 4. สืบค้นวิเคราะห์ และแปลความหมาย 
ข้อมูลจากการพยากรณ์อากาศ 
 

 การพยากรณ์อากาศอาศัยข้อมูลเก่ียวกับ
อุณหภูมิ ความกดอากาศ ความชื้น ปริมาณ
เมฆ ปริมาณน้ าฝนและน ามาแปลความหมาย
เพ่ือใช้ในการท านายสภาพอากาศ 



21 

 

โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

 5. สืบค้น วิเคราะห์ และอธิบายผลของ
ลมฟ้าอากาศต่อการด ารงชีวิตของ
สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม  

 สภาพลมฟ้าอากาศที่เปลี่ยนแปลงบนโลกท า
ให้เกิดพายุ  

 ปรากฏการณ์เอลนิโญ ลานีญา ซ่ึงส่งผลต่อ
การด ารงชีวิตของมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม   

 6. สืบค้น วิเคราะห์ และอธิบายปัจจัย
ทางธรรมชาติและการกระท าของ
มนุษย์ที่ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิของโลก รูโหว่โอโซน และ
ฝนกรด  

 ปัจจัยทางธรรมชาติและการกระท าของ
มนุษย์เช่นภูเขาไฟระเบิด การตัดไม้ท าลายป่า  
การเผาไหม้ของเครื่องยนต์และการปล่อย
แก๊สเรือนกระจก มีผลท าให้เกิดภาวะโลก
ร้อน รูโหว่ของชั้นโอโซน และฝนกรด 

 ภาวะโลกร้อนคือปรากฏการณ์ที่อุณหภูมิ
เฉลี่ยของโลกสูงขึ้น 

 
 

ชั้น  ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1 
(ต่อ) 

7. สืบค้น วิเคราะห์และอธิบายผลของ
ภาวะโลกร้อน รูโหว่โอโซน และ    
ฝนกรดที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม  

 ภาวะโลกร้อนท าให้เกิดการละลายของธาร
น้ าแข็ง ระดับน้ าทะเลสูงขึ้น การกัดเซาะ
ชายฝั่งเพ่ิมขึ้น น้ าท่วม ไฟป่า ส่งผลให้สิ่งมี 
ชีวิตบางชนิดสูญพันธุ์และท าให้สิ่งแวดล้อม
เปลี่ยนแปลงไป 

 รูโหว่โอโซน และฝนกรดมีผลต่อการเปลี่ยน 
แปลงของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

ม.2 1. ส ารวจ ทดลองและอธิบายลักษณะ
ของชั้นหน้าตัดดิน สมบัติของดิน และ
กระบวนการเกิดดิน   

 ดินมีลักษณะและสมบัติแตกต่างกันตามวัตถุ
ต้นก าเนิดดิน ลักษณะภูมิอากาศ  ลักษณะ
ภูมิประเทศ พืชพรรณ สิ่งมีชีวิต และ
ระยะเวลาในการเกิดดิน และตรวจสอบ
สมบัติบางประการของดิน 

 ชั้นหน้าตัดดินแต่ละชั้นและแต่ละพ้ืนที่มี
ลักษณะ สมบัติ และองค์ประกอบแตกต่างกัน 

 2. ส ารวจ วิเคราะห์และอธิบายการใช้
ประโยชน์และการปรับปรุงคุณภาพ
ของดิน  

 ดินในแต่ละท้องถิ่นมีลักษณะและสมบัติ
ต่างกันตามสภาพของดินจึงน าไปใช้ประโยชน์ 
ต่างกัน 

 การปรับปรุงคุณภาพดินขึ้นอยู่กับสภาพของ
ดินเพ่ือท าให้ดินมีความเหมาะสมต่อการใช้
ประโยชน์ 
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 3. ทดลองเลียนแบบเพ่ืออธิบาย
กระบวนการเกิด และลักษณะ
องค์ประกอบของหิน  
 

 กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาทั้งบน
และใต้พ้ืนผิวโลก ท าให้เกิดหินที่มีลักษณะ
องค์ประกอบแตกต่างกันทั้งทางด้านกายภาพ 
และทางเคมี 

 4. ทดสอบ และสังเกตองค์ประกอบและ
สมบัติของหิน เพ่ือจ าแนกประเภท
ของหิน และน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์  

 หินแบ่งเป็น หินอัคนี หินแปรและหินตะกอน
หินแต่ละประเภทมีความสัมพันธ์กัน และ
น าไปใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรม     
การก่อสร้างและอ่ืน ๆ 

 5. ตรวจสอบและอธิบาย ลักษณะทาง
กายภาพของแร่ และการน าไปใช้
ประโยชน์   

 เม่ือสภาวะแวดล้อมธรรมชาติที่อยู่ภายใ ต้
อุณหภูมิและความดันที่เหมาะสม ธาตุและ
สารประกอบจะตกผลึกเป็นแร่ที่มีลักษณะและ
สมบัติต่างกัน ซ่ึงต้องใช้วิธีตรวจสอบสมบัติแต่
ละอย่างแตกต่างกันไป 
 
 

ชั้น  ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.2 
(ต่อ) 

   แร่ที่ส ารวจพบในประเทศไทยมีหลายชนิด 
แต่ละชนิดตรวจสอบทางกายภาพได้จากรูป
ผลึก ความถ่วงจ าเพาะ ความแข็ง ความวาว   
แนวแตกเรียบ สีและสีผงของแร่และน าไปใช้
ประโยชน์ต่างกันเช่นใช้ท าเครื่องประดับ    
ใช้ในด้านอุตสาหกรรม 

 6. สืบค้นและอธิบายกระบวนการเกิด  
ลักษณะและสมบัติของปิโตรเลียม 
ถ่านหิน หินน้ ามัน และการน าไปใช้
ประโยชน์    

 ปิโตรเลียม ถ่านหิน หินน้ ามัน เป็นเชื้อเพลิง
ธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ทางธรณีวิทยา ซ่ึงแต่ละชนิดจะมีลักษณะ 
สมบัติและวิธีการน าไปใช้ประโยชน์แตกต่าง
กัน 

 7. ส ารวจและอธิบายลักษณะแหล่งน้ า
ธรรมชาติ การใช้ประโยชน์ และ  
การอนุรักษ์แหล่งน้ าในท้องถิ่น 
 

 แหล่งน้ าบนโลก มีทั้งน้ าจืด น้ าเค็ม โดย 
     แหล่งน้ าจืดมีอยู่ทั้งบนดิน ใต้ดิน และ       

ในบรรยากาศ 
 การใช้ประโยชน์ของแหล่งน้ า ต้องมีการวาง

แผนการใช้การอนุรักษ์ การป้องกัน การแก้ไข 
และผลกระทบ ด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
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 8. ทดลองเลียนแบบและอธิบายการเกิด
แหล่งน้ าบนดินแหล่งน้ าใต้ดิน 

 แหล่งน้ าบนดินหลายลักษณะขึ้นอยู่กับ
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะทางน้ า และ
ความเร็วของกระแสน้ าในแต่ละฤดูกาล 

 น้ าบนดินบางส่วนจะไหลซึมสู่ใต้ผิวดินถูกกัก
เก็บไว้ในชั้นดินและหิน เกิดเป็นน้ าใต้ดิน ซ่ึง
ส่วนหนึ่งจะซึมอยู่ตามช่องว่างระหว่างเม็ด
ตะกอน รียกว่า น้ าในดิน อีกส่วนหนึ่งจะไหล
ซึมลึกลงไปจนถูกกักเก็บไว้ตามช่องว่าง
ระหว่างเม็ดตะกอน ตามรูพรุน หรือตามรอย
แตกของหิน หรือชั้นหินเรียกว่า น้ าบาดาล 

 สมบัติของน้ าบาดาลขึ้นอยู่กับชนิดของดิน 
แหล่งแร่ และหินที่เป็นแหล่งกักเก็บน้ า
บาดาลและชั้นหินอุ้มน้ า 

 9. ทดลองเลียนแบบและอธิบาย
กระบวนการผุพังอยู่กับที่ การกร่อน 
การพัดพา การทับถม การตกผลึก
และผลของ กระบวนการดังกล่าว    
 

 การผุพังอยู่กับที่การกร่อนการพัดพาการทับ 
ถม และการตกผลึก เป็นกระบวนการส าคัญที่
ท าให้พ้ืนผิวโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นภูมิ
ลักษณ์ต่าง ๆ โดยมีลม น้ า ธารน้ าแข็ง คลื่น
และแรงโน้มถ่วงของโลกเป็นตัวการส าคัญ 

ชั้น  ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.2 
(ต่อ) 

10. สืบค้น สร้างแบบจ าลองและ อธิบาย
โครงสร้างและองค์ประกอบของโลก              

 โครงสร้างของโลกประกอบด้วยชั้นเปลือกโลก 
ชั้นเนื้อโลก และชั้นแก่นโลก โครงสร้างแต่ละ
ชั้นจะมีลักษณะและส่วนประกอบแตกต่างกัน 

ม.3  - - 

สาระท่ี 7  ดาราและอวกาศ 
มาตรฐาน ว 7.1 เข้าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซีและเอกภพ การปฏิสัมพันธ์ภายในระบบ

สุริยะและผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกมีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  
การสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

ชั้น  ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1   - - 
ม.2   - - 
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ม.3 1. สืบ ค้นและอธิ บ ายควา มสั มพัน ธ์
ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์
และดาว เครา ะห์ อ่ืน  ๆ และผลที่
เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิต
บนโลก    

 ดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์อยู่เป็นระบบ
ได้ภายใต้แรงโน้มถ่วง 

 แรงโน้มถ่วงระหว่างโลกกับดวงจันทร์ ท าให้
ดวงจันทร์โคจรรอบโลก แรงโน้มถ่วงระหว่าง
ดวงอาทิตย์กับบริวาร ท าให้บริวารเคลื่อน
รอบดวงอาทิตย์กลายเป็นระบบสุริยะ 

 แรงโน้มถ่วงที่ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์กระท า
ต่อโลกท าให้เกิดปรากฏการณ์น้ าขึ้น น้ าลง 
ซ่ึงส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตบนโลก 

 2. สืบค้นและอธิบายองค์ประกอบของ
เอกภพ กาแล็กซี และระบบสุริยะ   

 เอกภพประกอบด้วยกาแล็กซีมากมายนับ
แสนล้านแห่ง แต่ละกาแล็กซีประกอบด้วย
ดาวฤกษ์จ านวนมาก ที่อยู่เป็นระบบด้วยแรง
โน้มถ่วง กาแล็กซีทางช้างเผือกมีระบบสุริยะ
อยู่ที่แขนของกาแล็กซ่ีด้านกลุ่มดาวนายพราน 

 3. ระบุต าแหน่งของกลุ่มดาว และน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์  

 กลุ่มดาวฤกษ์ประกอบด้วยดาวฤกษ์หลายดวง
ที่ปรากฏอยู่ในขอบเขตแคบๆ และเรียงเป็นรูป
ต่างๆกันบนทรงกลมฟ้า โดยดาวฤกษ์ที่อยู่ใน
กลุ่มเดียวกัน ไม่จ าเป็นต้องอยู่ใกล้กันอย่างที่
ตาเห็น แต่มีต าแหน่งที่แน่นอนบนทรงกลมฟ้า 
จึงใช้บอกทิศและเวลาได้ 
 

สาระท่ี 7  ดาราและอวกาศ 
มาตรฐาน ว 7.2 เข้าใจควา มส าคัญของ เทคโนโลยีอวกาศที่น ามาใช้ในการส ารวจอวกาศและ       

ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการเกษตรและการสื่อสาร มีกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างมี
คุณธรรมต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม  

ชั้น  ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1  - - 
ม.2  -  
ม.3 1. สืบค้นและอภิปรายความก้าวหน้า

ของเทคโนโลยีอวกาศที่ใช้ส ารวจ
อวกาศ วัตถุท้องฟ้า สภาวะอากาศ 
ทรัพยากรธรรมชาติ การเกษตร และ
การสื่อสาร  
 

 มนุษย์ใช้กล้องโทรทรรศน์ จรวด ดาวเทียม     
ยานอวกาศ ส ารวจอวกาศ วัตถุท้องฟ้า   
สภาวะอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ การเกษตร
และใช้ในการสื่อสาร 
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สาระท่ี 8  ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้     

การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน 
สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้น ๆ 
เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมมีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน  

ชั้น  ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.

1-3 
 
 

1. ต้ังค าถามที่ก าหนดประเด็นหรือตัว
แปรที่ส าคัญในการส ารวจตรวจสอบ 
หรือศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจได้อย่าง
ครอบคลุมและเชื่อถือได้ 

- 

 2. สร้างสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบได้
และวางแผนการส ารวจตรวจสอบ
หลาย ๆ วิธี 

- 

 3. เลือกเทคนิควิธีการส ารวจตรวจสอบ
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่
ได้ผลเที่ยงตรงและปลอดภัย โดยใช้
วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสม 

- 

 4. รวบรวมข้อมูล จัดกระท าข้อมูลเชิง
ปริมาณและคุณภาพ 

- 

    
ชั้น  ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.

1-3 
(ต่อ) 

5. วิเคราะห์และประเมินความ
สอดคล้องของประจักษ์พยานกับ
ข้อสรุป ทั้งที่สนับสนุนหรือขัดแย้งกับ
สมมติฐาน และความผิดปกติของ
ข้อมูลจากการส ารวจตรวจสอบ 

- 

 6. สร้างแบบจ าลอง หรือรูปแบบที่
อธิบายผลหรือแสดงผลของการ
ส ารวจตรวจสอบ 

- 
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 7. สร้างค าถามที่น าไปสู่การส ารวจ
ตรวจสอบในเรื่องที่เก่ียวข้อง และน า
ความรู้ที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่
หรืออธิบายเก่ียวกับแนวคิด
กระบวนการ และผลของโครงงาน
หรือชิ้นงานให้ผู้อ่ืนเข้าใจ  

- 

 8. บันทึกและอธิบายผลการสังเกต การ
ส ารวจ ตรวจสอบ ค้นคว้าเพ่ิมเติม
จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ให้ได้ข้อมูลที่
เชื่อถือได้ และยอมรับการ         
เปลี่ยนแปลงความรู้ที่ค้นพบเม่ือมี
ข้อมูลและประจักษ์พยานใหม่เพ่ิมขึ้น
หรือโต้แย้งจากเดิม 

 

 9. จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ /
หรืออธิบายเก่ียวกับแนวคิด 
กระบวนการ และผลของโครงงาน
หรือชิ้นงานให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อภิธานศัพท์ 
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ( Scientific  Process ) 
 เป็นกระบวนการในการศึกษาหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  ซ่ึงประกอบด้วยขั้นตอนหลัก  คือ      
การต้ังค าถามหรือก าหนดปัญหา  การสร้างสมมติฐานหรือการคาดการณ์ค าตอบ   การออกแบบ
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล  การลงข้อสรุป  และการสื่อสาร  
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การแก้ปัญหา  ( Problem  Solving ) 
 เป็นการหาค าตอบของปัญหาที่ยังไม่รู้วิธีการมา ก่อน  ทั้งปัญหาที่เก่ียวข้องกับเนื้อหาใน
วิทยาศาสตร์โดยตรง  และปัญหาในชีวิตประจ าวัน  โดยใช้เทคนิค  วิธีการหรือกลยุทธ์ต่างๆ   

การวิเคราะห์  ( Analyzing ) 
 เป็นระดับของผลการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถแยกแยะข้อมูลหรือข้อสนเทศ  เพ่ือเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ 

การสังเกต  ( Observation ) 
 เป็นวิธีการหาข้อมูลโดยตรงโดยใช้ประสาทสัมผัสท้ังห้า ได้แก่ การดู การดม การฟัง การชิม  
และการสัมผัส 

การสืบค้นข้อมูล  ( Search ) 
 เป็นการหาข้อมูลหรือข้อสนเทศที่มีผู้รวบรวมไว้แล้วจากแหล่งต่าง ๆ เช่น ห้องสมุด  
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 
การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  ( Scientific  Inquiry ) 
 เป็นการหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือวิธีการอ่ืน ๆ 
เช่น การส ารวจ การสังเกต การวัด การจ าแนกประเภท การทดลอง การสร้างแบบจ าลอง การสืบค้น
ข้อมูล เป็นต้น 

การส ารวจ  ( Exploration ) 
 เป็นการหาข้อมูลเก่ียวกับสิ่ง ต่างๆ โดยใช้วิธีการและเทคนิคต่าง ๆ เช่น การสังเกต               
การสัมภาษณ์ การเก็บตัวอย่าง เพ่ือน ามาวิเคราะห์ จ าแนก หรือหาความสัมพันธ์ 

การส ารวจตรวจสอบ  ( Scientific  Investigation ) 
 เป็นวิธีการหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  โดยผ่านการรวบรวมข้อมูล  ใช้ความคิดที่มีเหตุผลใน
การต้ังสมมติฐาน อธิบายและแปลความหมายข้อมูล การส ารวจตรวจสอบท าได้หลายวิธี เช่น          
การสังเกต การส ารวจ การทดลอง เป็นต้น 

ความเข้าใจ  ( Understanding ) 
 เป็นระดับของผลการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถอธิบาย เปรียบเทียบ แยกประเภท ยกตัวอย่าง  
เขียนแผนภาพ เลือก ระบุ เลือกใช้เก่ียวกับเรื่องต่าง ๆ  
จิตวิทยาศาสตร์  (Scientific  mind / Scientific  attitudes) 
 เป็นคุณลักษณะหรือลักษณะนิ สัยของบุคคลที่เกิดขึ้นจากการศึกษาหาความรู้โดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 จิตวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยคุณลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ ความสนใจใฝ่รู้  ความมุ่งม่ัน อดทน  
รอบคอบ ความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย์ ประหยัด การร่วมแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน ความมีเหตุผล การท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสร้างสรรค์ 
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เจตคติต่อวิทยาศาสตร์  ( Attitudes  Toward  Sciences ) 
 เป็นความรู้สึกของบุคคลต่อวิทยาศาสตร์ ซ่ึงเป็นผลจากการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยผ่าน
กิจกรรมที่หลากหลาย ความรู้สึกดังกล่าว เช่น ความสนใจ ความชอบ การเห็นความส าคัญ และคุณค่า 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างอัตราเวลาเรียนและรหัสวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

ล าดับท่ี รหัสวิชา รายวิชา 
หน่วย 

การเรียน 
เวลาเรียน / 
ภาคเรียน 

ระดับชั้นปี 

1 ว 21101 วิทยาศาสตร์ 1.5 60 มัธยมศึกษาปีที่ 1 
2 ว 21102 วิทยาศาสตร์ 1.5 60 มัธยมศึกษาปีที่ 1 
3 ว 22101 วิทยาศาสตร์ 1.5 60 มัธยมศึกษาปีที่ 2 
4 ว 22102 วิทยาศาสตร์ 1.5 60 มัธยมศึกษาปีที่ 2 
5 ว 23101 วิทยาศาสตร์ 1.5 60 มัธยมศึกษาปีที่ 3 
6 ว 23102 วิทยาศาสตร์ 1.5 60 มัธยมศึกษาปีที่ 3 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ว 21101         รายวิชา วิทยาศาสตร์                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 จ านวน  1.5  หน่วยกิต         เวลา  60  ชั่วโมง / ภาคเรียน                        
*************************************************************************** 
 ศึกษาวิเคราะห์รูปร่าง ลักษณะของเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว และเซลล์ของสิ่งมีชีวิต
หลายเซลล์ ส่วนประกอบส าคัญและหน้าที่ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ กระบวนการสารแพร่ และ
ออสโมซิส ปัจจัยบางประการที่จ าเป็นต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช ผลท่ีดีจากการสังเคราะห์ด้วย
แสงของพืช ความส าคัญของกระบวนการสั งเคราะห์ด้วยแสงของพืชต่อสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม   
กลุ่มเซลล์ท่ีเก่ียวข้องกับการล าเลียงน้ าของพืช สร้างที่ เก่ียวกับระบบล าเลียงน้ าและอาหารของพืช 
โครงสร้างดอกที่เก่ียวข้องกับการสืบพันธุ์ของพืช กระบวนการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอกและ
พืชแบบไม่อาศัยเพศของพืชแต่ใช้ส่วนต่าง ๆ ของพืชในการขยายพันธุ์ การตอบสนองของพืชต่อแสง 
น้ าและการสัมผัส หลักการและผลของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์     
เพ่ิมผลผลิตของพืช และการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ การจ าแนกสารเป็นกลุ่มโดยใช้เนื้อสารหรือ
ขนาดอนุภาคเป็นเกณฑ์ สมบัติของสาร สมบัติและการเปลี่ยนสถานะของสาร แบบจ าลองการจัดเรียง
อนุภาคของสาร สมบัติการเป็นกรด-เบสของสารละลาย การตรวจสอบค่า pH ของสารละลาย และ
การน าความรู้ไปใช้ การเตรียมสารละลายที่มีความเข้มข้นเป็นร้อยละ และการน าความรู้ เก่ียวกับสาร
ไปใช้ประโยชน์ การเปลี่ยนแปลงสมบัติ มวล และพลังงานของสาร เม่ือสารเปลี่ยนสถานะ และเกิดการ
ละลาย ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนสถานะ และการละลายของสาร  
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้       
แก้ปัญหาโดยการต้ังค าถามที่ก าหนดประเด็นหรือตัวแปรที่ส าคัญ ส ารวจตรวจสอบหรือศึกษาค้นคว้า
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เรื่องที่สนใจได้อย่างครอบคลุม และเชื่อถือได้ สร้างสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบได้ วางแผนการ
ส ารวจตรวจสอบหลาย ๆ วิธี เลือกเทคนิควิธีการส ารวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ     
ที่ได้ผลเที่ยงตรง ปลอดภัย โดยใช้วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสม ร วบรวมข้อมูล จัดกระท าข้อมูล     
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของประจักษ์พยานกับข้อสรุป    
ทั้งที่สนับสนุนหรือขัดแย้งกับสมมติฐานและความผิดปกติของข้อมูลจากการส ารวจตรวจสอบ      
สร้างแบบจ าลองหรือรูปแบบที่อธิบายผลหรือแสดงผลของการส ารวจตร วจสอบ สร้างค าถามที่น าสู่
การส ารวจตรวจสอบในเรื่องที่เก่ียวข้อง และน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์หรืออธิบายเก่ียวกับ
แนวคิด กระบวนการ หรือผลของโครงงาน หรือชิ้นงานให้ผู้ อ่ืนเข้าใจ บันทึกและอภิปรายผล        
การสังเกต การส ารวจตรวจสอบ ค้นคว้าความรู้เพ่ิมเติมจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ 
และยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรู้ที่ค้นพบ เม่ือมีข้อมูลและประจักษ์พยานใหม่เพ่ิมขึ้นหรือโต้แย้ง
จากเดิม จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน / อธิบายเก่ียวกับแนวคิดกระบวนการ และผลของโครงงาน
หรือชิ้นงานให้ผู้อ่ืนเข้าใจ   

เพ่ือให้ผู้ เรียนไ ด้เรียน รู้วิทยา ศาสตร์ อย่างถูก ต้อง มีกระบวนการทางวิทย าศาสตร์           
ในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ ตัดสินใจ และสามารถสื่อสารเป็นที่เข้าใจ
ตรงกัน รวมทั้งมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม ตลอดจนเชื่อมโยง
ความรู้และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
รหัสตัวชี้วัด 
ว1.1 ม.1/1 ว1.1 ม.1/2 ว1.1 ม.1/3 ว1.1 ม.1/4 ว1.1 ม.1/5 ว1.1 ม.1/6 
ว1.1 ม.1/7 ว1.1 ม.1/8 ว1.1 ม.1/9 ว1.1 ม.1/10 ว1.1 ม.1/11 ว1.1 ม.1/12 
ว1.1 ม.1/13      
ว3.1 ม.1/1 ว3.1 ม.1/2 ว3.1 ม.1/3 ว3.1 ม.1/4   
ว3.2 ม.1/1 ว3.2 ม.1/2 ว3.2 ม.1/3      
ว8.1 ม.1/1 ว8.1 ม.1/2 ว8.1 ม.1/3 ว8.1 ม.1/4 ว8.1  ม.1/5 ว8.1 ม.1/6 
ว8.1 ม.1/7 ว8.1 ม.1/8 ว8.1 ม.1/9    
รวม 29 ตัวชี้วัด     
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  ว 21101 รายวิชา วิทยาศาสตร์          กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1      จ านวน  1.5  หน่วยกิต  เวลา  60  ชั่วโมง / ภาคเรียน 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อ
หน่วย 

มาตรฐานการเรียนรู้  
/ ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 หน่วย
ของ 
สิ่งมีชีวิต
และ 
การ
ด ารง 
ชีวิต
ของพืช 

ว1.1ม.1/1 สังเกตและอธิบาย
รูปร่างลักษณะของเซลล์ของ
สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและเซลล์
ของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ 
ว1.1ม.1/2  สังเกตและ
เปรียบเทียบส่วนประกอบ 
ส าคัญของเซลล์พืชและเซลล์
สัตว ์
ว1.1ม.1/3  ทดลองและ 
อธิบายหน้าที่ของส่วนประกอบ 
ที่ส าคัญของเซลล์พืชและเซลล์
สัตว ์ 
ว1.1ม.1/4 ทดลองและอธิบาย
กระบวนการสารผ่านเซลล์โดย
การแพร่ และ ออสโมซิส 
ว1.1ม.1/5  ทดลองหาปัจจัย
บางประการที่จ าเป็นต่อการ
สังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 
และอธิบายว่าแสงคลอโรฟิลล์ 
แก๊ส คาร์บอนไดออกไซด์ น้ า 
เป็นปัจจัยที่จ าเป็นต้องใช้ใน
การสังเคราะห์ด้วยแสง     
ว1.1ม.1/6  ทดลองและ
อธิบายผลท่ีได้จากการ
สังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 
ว1.1ม.1/7  อธิบาย

 สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว
หมายถึงสิ่งมีชีวิต
ประกอบด้วยเซลล์เพียง
เซลล์เดียวมีสมบัติในการ
ด ารงชีวิตเหมือนสิ่งมีชีวิต
หลายเซลล์ท่ีประกอบไป
ด้วยเซลล์มากกว่า 1เซลล์ 

 เซลล์มีส่วนประกอบที่
ส าคัญคือเยื่อหุ้มเซลล์ไซ
โทพลาซึม และนิวเคลียส 

 ผนังเซลล์และคลอโร 
พลาสต์เป็นส่วนหนึ่งที่
พบได้ในเซลล์พืช 

 การแพร่เป็นการเคลื่อนที่
ของสารจากบริเวณที่มี
ความเข้มข้นสูงไปบริเวณ
ที่มีความเข้มข้นต่ า 

 ออสโมซิสเป็นการเคลื่อน 
ที่น้ าผ่านเข้าและออกจาก
เซลล์ จากบริเวณที่มี
ความเข้มข้นของสาร 
ละลายต่ าไปสู่บริเวณที่มี
ความเข้มข้นของสาร 
ละลายสูง โดยผ่านเยื่อ
เลือกผ่าน 

 แสง คลอโรฟิลล์ แก๊ส

18 22 
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ความส าคัญของกระบวนการ
สังเคราะห์ด้วยแสงของพืชต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
    

คาร์บอนไดออกไซด์และ
น้ าเป็นปัจจัยที่จ าเป็นต่อ
กระบวนการสังเคราะห์
ด้วยแสงของพืช ได้
ผลิตภัณฑ์ คือ น้ าตาล 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อ
หน่วย 

มาตรฐานการเรียนรู้  
/ ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 
(ต่อ) 

 ว1.1ม.1/8  ทดลองและ
อธิบายกลุ่มเซลล์ท่ีเก่ียวข้อง
กับการล าเลียงน้ าของพืช 
ว1.1ม.1/9 สังเกตและอธิบาย
โครงสร้างที่เก่ียวกับระบบ
ล าเลียงน้ าและอาหารของพืช  
ว1.1ม.1/10 ทดลองและอธิบาย
โครงสร้างของดอกที่เก่ียวข้อง
กับการสืบพันธุ์ของพืช 
ว1.1ม.1/11 อธิบาย
กระบวนการสืบพันธุ์แบบ
อาศัยเพศของพืชดอก และ
การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ
ของพืช โดยใช้ส่วนต่าง ๆ 
ของพืชเพ่ือช่วยในการขยาย 
พันธุ ์
ว1.1ม.1/12  ทดลองและ
อธิบายการตอบสนองของพืช
ต่อแสง น้ า และการสัมผัส   
ว1.1ม.1/13 อธิบายหลักการ
และผลของการใช้เทคโนโลยี 
ชีวภาพในการขยายพันธุ์  
ปรับปรุงพันธุ์ เพ่ิมผลผลิตของ
พืชและน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
ว8.1ม.1/1 ต้ังค าถามที่ก าหนด 
ประเด็นหรือตัวแปรที่ส าคัญใน
การส ารวจตรวจสอบ หรือ
ศึกษาค้นคว้าเร่องที่สนใจได้

แก๊ส ออกซิเจน และน้ า 
 กระบวนการสังเคราะห์

ด้วยแสงมีความส าคัญต่อ
การด ารงชีวิตและต่อ
สิ่งแวดล้อมในด้านอาหาร
การหมุนเวียนของแก๊ส
ออกซิเจนและแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ 

 เนื้อเยื่อล าเลียงน้ า และ
เนื้อเยื่อล าเลียงอาหาร
เป็นกลุ่มเซลล์ท่ีอยู่คู่
ขนาดกลางเป็นท่อ
ล าเลียงจากราก ล าต้นถึง
ใบ ซ่ึงการจัดเรียงตัวของ
ท่อล าเลียงในพืชใบเลี้ยง
เด่ียวและพืชใบเลี้ยงคู่จะ
แตกต่างกันโดยเนื้อเยื่อ
ล าเลียงน้ า ท าหน้าที่ใน
การล าเลียงน้ าและธาตุ
อาหารจากรากสู่ใบเป็น
เนื้อเยื่อล าเลียงอาหารท า
หน้าที่ล าเลียงอาหารจาก
ใบสู่ส่วนต่างๆ ของพืช 

 การคายน้ ามีส่วนช่วยใน
การล าเลียงน้ าของพืช 

 เกสรเพศผู้และเกสรเพศ
เมียเป็นโครงสร้างที่ใช้ใน
การสืบพันธุ์เพศผู้และ
เซลล์ไข่ในออวุล 
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อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้ 
ว8.1ม.1/2  สร้างสมมติฐานที่
สามารถตรวจสอบได้ และ
วางแผนการส ารวจตรวจสอบ
หลาย ๆ วิธี 

 การแตกหน่อ การเกิด
ไหล เป็นการสืบพันธุ์ของ
พืชแบบไม่อาศัยเพศ โดย
ไม่มีการปฏิสนธิรากล าต้น 
ใบและก่ิงของพืชสามารถ 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อ
หน่วย 

มาตรฐานการเรียนรู้  
/ ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 
(ต่อ) 

 ว8.1ม.1/3 เลือกเทคนิควิธีการ 
ส ารวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพที่ได้ผล
เที่ยงตรงและปลอดภัย โดยใช้
วัสดุเครื่องมือที่เหมาะสม 
ว8.1ม.1/4 รวบรวมข้อมูล   
จัดกระท าข้อมูลเชิงปริมาณ
และคุณภาพ 
ว8.1ม.1/5 วิเคราะห์และ
ประเมินความสอดคล้องของ
ประจักษ์พยานกับข้อสรุปทั้งที่
สนับสนุนหรือขัดแย้งกับ
สมมติฐาน และความผิดปกติ
ของข้อมูลจากการส ารวจ
ตรวจสอบ 
ว8.1ม.1/6 สร้างแบบจ าลอง
หรือรูปแบบที่อธิบายผลหรือ
แสดงผลของการส ารวจ
ตรวจสอบ 
ว8.1ม.1/7  สร้างค าถามที่
น าไปสู่การส ารวจตรวจสอบ 
ในเรื่องที่เก่ียวข้องและน า
ความรู้ที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์
ใหม่ หรืออธิบายเก่ียวกับ
แนวคิดกระบวนการและผล
ของโครงงานหรือชิ้นงานให้
ผู้อ่ืนเข้าใจ   

น าไปใช้ขยายพันธุ์พืชได้ 
 พืชสนองต่อสิ่งเร้าภาย 

นอก โดยสังเกตได้จาก
การเคลื่อนไหวของส่วน 
ประกอบของพืชที่มีต่อ
แสง น้ า และการสัมผัส 

 เทคโนโลยีชีวภาพ เป็น
การใช้เทคโนโลยี เพ่ือท า
ให้สิ่งมีชีวิตหรือ
องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต
มีสมบัติตามต้องการ
เพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อพืช
พันธุวิศวกรรมเป็น
เทคโนโลยีชีวภาพที่ใช้ใน
การขยายพันธุ์ และเพ่ิม
ผลผลิตของพืช 

  



34 

 

โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

ว8.1ม.1/8 บันทึกหรืออธิบาย
ผลการสังเกต การส ารวจ
ตรวจสอบค้นคว้าเพ่ิมเติมจาก
แหล่งความรู้ต่าง ๆ ให้ได้
ข้อมูลที่เชื่อถือได้ และยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงความรู้ที่ 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อ
หน่วย 

มาตรฐานการเรียนรู้  
/ ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 
(ต่อ) 

 ค้นพบ เม่ือมีข้อมูลหรือ
ประจักษ์พยานใหม่เพ่ิมขึ้น
หรือโต้แย้งจากเดิม 
ว8.1ม.1/9 จัดแสดงผลงาน  
เขียนรายงานและ/หรืออธิบาย 
เก่ียวกับแนวคิด กระบวนการ
และผลของโครงงานหรือ
ชิ้นงานให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 

   

2 สาร 
และ 
การ
จ าแนก
ประเภท 

ว3.1ม.1/1 ทดลองและจ าแนก  
สารเป็นกลุ่มโดยใช้เนื้อสาร 
หรือขนาดอนุภาคเป็นเกณฑ์ 
และอธิบายสมบัติของสารใน 
แต่ละกลุ่ม 
ว3.1ม.1/2  อธิบายสมบัติและ
การเปลี่ยนสถานะของสาร  
โดยใช้แบบจ าลองการจัดเรียง
อนุภาคของสาร   
ว3.2ม.1/3 ทดลองและอธิบาย
ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยน
สถานะและการละลายของสาร   
ว8.1ม.1/1 ต้ังค าถามที่ก าหนด 
ประเด็นหรือตัวแปรที่ส าคัญ  
ในการส ารวจตรวจสอบ หรือ
ศึกษาค้นคว้าเร่องที่สนใจได้
อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้ 
ว8.1ม.1/2  สร้างสมมติฐาน 
ที่สามารถตรวจสอบได้ และ
วางแผนการส ารวจตรวจสอบ

 เม่ือใช้เนื้อสารเป็นเกณฑ์
จ าแนกสารได้เป็นสาร
เนื้อเดียวและสารเนื้อ
ผสม ซ่ึงสารแต่ละกลุ่มจะ
มีสมบัติแตกต่างกัน 

 เม่ือใช้ขนาดอนุภาคของ
สารเป็นเกณฑ์จ าแนกสาร
เป็นสารแขวนลอย 
คอลลอยด์และสารละลาย
ซ่ึงสารละกลุ่มจะมีสมบัติ
แตกต่างกัน 

 สี รูปร่างขนาดความแข็ง
ความหนาแน่นจุดเดือด 
จุดหลอมเหลว เป็นสมบัติ
ทางกายภาพของสาร 
ความเป็นกรด-เบส 
ความสามารถในการรวม 
ตัวกับสารอ่ืนๆ การแยก 
สลายของสารและการเผา
ไหม้ เป็นสมบัติทางเคมี 

22 26 
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หลาย ๆ วิธี 
ว8.1ม.1/3 เลือกเทคนิควิธีการ 
ส ารวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพที่ได้ผล
เที่ยงตรงและปลอดภัยโดยใช้
วัสดุเครื่องมือที่เหมาะสม 

 สารในสถานะต่างๆ มี
ลักษณะการจัดเรียงอนุ 
ภาค ระยะห่างระหว่าง 
อนุภาคและแรงยึดเหนี่ยว
ระหว่างอนุภาคแตกต่าง
กันซ่ึงสามารถใช้แบบ  

หน่วย
ท่ี 

ชื่อ
หน่วย 

มาตรฐานการเรียนรู้  
/ ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

2 
(ต่อ) 

 ว8.1ม.1/4 รวบรวมข้อมูล   
จัดกระท าข้อมูลเชิงปริมาณ
และคุณภาพ 
ว8.1ม.1/5 วิเคราะห์และ
ประเมินความสอดคล้องของ
ประจักษ์พยานกับข้อสรุปทั้งที่
สนับสนุนหรือขัดแย้งกับ
สมมติฐาน และความผิดปกติ
ของข้อมูลจากการส ารวจ
ตรวจสอบ 
ว8.1ม.1/6 สร้างแบบจ าลอง
หรือรูปแบบที่อธิบายผลหรือ
แสดงผลของการส ารวจ
ตรวจสอบ 
ว8.1ม.1/7  สร้างค าถามที่
น าไปสู่การส ารวจตรวจสอบ 
ในเรื่องที่เก่ียวข้องและน า
ความรู้ที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์
ใหม่ หรืออธิบายเก่ียวกับ
แนวคิดกระบวนการและผล
ของโครงงานหรือชิ้นงานให้
ผู้อ่ืนเข้าใจ   
ว8.1ม.1/8 บันทึกหรืออธิบาย
ผลการสังเกต การส ารวจ
ตรวจสอบค้นคว้าเพ่ิมเติมจาก
แหล่งความรู้ต่าง ๆ ให้ได้
ข้อมูลที่เชื่อถือได้ และยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงความรู้ที่

จ าลองจัดเรียงอนุภาค
ของสารอธิบายสมบัติบาง
ประการของสารได้ 

 อุณหภูมิ ความดัน ชนิด
ของสารมีผลต่อ       
การเปลี่ยนสถานะและ
การละลายของสาร 
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

ค้นพบ เม่ือมีข้อมูลหรือ
ประจักษ์พยานใหม่เพ่ิมขึ้น
หรือโต้แย้งจากเดิม 
ว8.1ม.1/9 จัดแสดงผลงาน  
เขียนรายงานและ/หรือ
อธิบาย เก่ียวกับแนวคิด  

หน่วย
ท่ี 

ชื่อ
หน่วย 

มาตรฐานการเรียนรู้  
/ ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

2 
(ต่อ) 

 กระบวนการและผลของ
โครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้อ่ืน
เข้าใจ 

   

3 สาร 
ละลาย 

ว3.1ม.1/3 ทดลองและอธิบาย
สมบัติความเป็นกรด  เบส ของ
สารละลาย 
ว3.1ม.1/4  ตรวจสอบค่า pH 
ของสารละลายและน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ 
ว3.2ม.1/1 ทดลองและอธิบาย
วิธีเตรียมสารละลายที่มีความ
เข้มข้นเป็นร้อยละและอภิปราย
การน าความรู้เก่ียวกับสาร 
ละลายไปใช้ประโยชน์    
ว8.1ม.1/1 ต้ังค าถามที่ก าหนด 
ประเด็นหรือตัวแปรที่ส าคัญ  
ในการส ารวจตรวจสอบ หรือ
ศึกษาค้นคว้าเร่องที่สนใจได้
อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้ 
ว8.1ม.1/2  สร้างสมมติฐาน 
ที่สามารถตรวจสอบได้ และ
วางแผนการส ารวจตรวจสอบ
หลาย ๆ วิธี 
ว8.1ม.1/3 เลือกเทคนิค
วิธีการ ส ารวจตรวจสอบทั้ง
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่
ได้ผลเที่ยงตรงและปลอดภัย
โดยใช้วัสดุเครื่องมือที่

 สารละลาย หมายถึงสาร
ที่ได้จากสาร 2ชนิดขึ้นไป 
มาละลายรวมเป็นเนื้อ
เดียวกันโดยไม่สามารถใช้
การสังเกตด้วยตาเปล่า
แล้วบอกว่าสารใดเป็น
สารใด 

 สารละลายประกอบด้วย
ตัวท าละลายและตัว
ละลาย 

 ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ละลายของสารได้แก่ชนิด
ของตัวละลาย อุณหภูมิ
และความดัน 

 ความเข้มข้นของสาร
หมายถึงปริมาณของตัว
ท าละลายในสารละลาย
นิยมบอกความเข้มข้น
ของสารละลายเป็น
ปริมาณหรือ มวนของตัว
ละลายในสารละลาย 
100 cm 

 สารละลายเข้มข้น 
หมายถึง สารละลายที่มี
ปริมาณตัวละลายมาก 

18 22 
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

เหมาะสม 
ว8.1ม.1/4 รวบรวมข้อมูล   
จัดกระท าข้อมูลเชิงปริมาณ
และคุณภาพ 
 

 สารละลายเจือจาง 
หมายถึง สารละลายที่มี
ปริมาณตัวละลายน้อย 

 สารละลายอ่ิมตัวหมายถึง 
สารละลายที่มีปริมาณ 
ตัวละลายอยู่เต็มที่จนไม่ 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อ
หน่วย 

มาตรฐานการเรียนรู้  
/ ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

3 
(ต่อ) 

 ว8.1ม.1/5 วิเคราะห์และ
ประเมินความสอดคล้องของ
ประจักษ์พยานกับข้อสรุปทั้งที่
สนับสนุนหรือขัดแย้งกับ
สมมติฐาน และความผิดปกติ
ของข้อมูลจากการส ารวจ
ตรวจสอบ 
ว8.1ม.1/6 สร้างแบบจ าลอง
หรือรูปแบบที่อธิบายผลหรือ
แสดงผลของการส ารวจ
ตรวจสอบ 
ว8.1ม.1/7  สร้างค าถามที่
น าไปสู่การส ารวจตรวจสอบ 
ในเรื่องที่เก่ียวข้องและน า
ความรู้ที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์
ใหม่ หรืออธิบายเก่ียวกับ
แนวคิดกระบวนการและผล
ของโครงงานหรือชิ้นงานให้
ผู้อ่ืนเข้าใจ   
ว8.1ม.1/8 บันทึกหรืออธิบาย
ผลการสังเกต การส ารวจ
ตรวจสอบค้นคว้าเพ่ิมเติมจาก
แหล่งความรู้ต่าง ๆ ให้ได้
ข้อมูลที่เชื่อถือได้ และยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงความรู้ที่
ค้นพบ เม่ือมีข้อมูลหรือ
ประจักษ์พยานใหม่เพ่ิมขึ้น
หรือโต้แย้งจากเดิม 

สามารถละลายได้อีกที่
อุณหภูมิขณะนั้น 

 ในชีวิตประจ าวันได้มีการ
น าความรู้เรื่องสารละลาย
ไปใช้ประโยชน์ทางด้าน
กานเกษตรอุตสาหกรรม
อาหาร การแพทย์ และ
ด้านอ่ืนๆ 

 เม่ือสารเกิดการเปลี่ยน
สถานะและเกิดการ
ละลาย มวลของสารจะ 
ไม่เปลี่ยนแปลงแต่สมบัติ
ทางกายภาพเปลี่ยนแปลง 
รวมทั้งมีการถ่ายโอน
พลังงานระหว่างระบบกับ
สิ่งแวดล้อม 

 อุณหภูมิความดัน ชนิด
ของสารมีผลต่อการ
เปลี่ยนสถานะ และการ
ละลายของสาร
สารละลายที่มีน้ าเป็นตัว
ละลาย อาจจะมีสมบัติ
เป็นกรด กลางหรือเบส 
ซ่ึงสามารถทดสอบได้ด้วย
กระดาษลิตมัส หรือ  
อินดิเคเตอร์ 

 ความเป็นกรด-เบสของ
สารละลายระบุเป็นค่า 
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

ว8.1ม.1/9 จัดแสดงผลงาน  
เขียนรายงานและ/หรือ
อธิบาย เก่ียวกับแนวคิด
กระบวนการและผลของ
โครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้อ่ืน
เข้าใจ 

pH ซ่ึงตรวจสอบได้ด้วย
เครื่องมือวัดค่า pH หรือ
นิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์ 

 ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิต 
ประจ าวันอาจมีความเป็น
กรด-เบสแตกต่างกัน 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อ
หน่วย 

มาตรฐานการเรียนรู้  
/ ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

3 
(ต่อ) 

  จึงควรเลือกใช้ให้ถูกต้อง
ปลอดภัยต่อตนเองและ
สิ่งแวดล้อม 

  

รวม 58 70 
สอบกลางภาคเรียน 1 10 
สอบปลายภาคเรียน 1 20 

รวมท้ังส้ิน 60 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

รหัสวิชา ว 21102           รายวิชา วิทยาศาสตร์                กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 จ านวน  1.5  หน่วยกิต          เวลา  60  ชั่วโมง / ภาคเรียน                        
*************************************************************************** 

ศึกษาวิเคราะห์ปริมาณสเกลาร์ ปริมาณเวกเตอร์ ระยะทางการกระจัดอัตราเร็ว และ
ความเร็วในการเคลื่อนที่ของวัตถุ อุณหภูมิ และการวัดอุณหภูมิ การถ่ายโอนความร้อนและการน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ การดูดกลืน การคายความร้อนโดยการแผ่รังสี และการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ สมดุลความร้อนต่อการขยายตัวของสาร การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน องค์ประกอบ
และการแบ่งชั้นบรรยากาศที่ปกคลุมผิวโลก ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิความชื้นและความกด
อากาศ ที่มีผลต่อปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ การเกิดปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศที่มีผล       
ต่อมนุษย์ การแปลความหมายข้อมูลจากพยากรณ์อากาศ ผลของลมฟ้าอากาศต่อการด ารงชีวิต    
ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ปัจจัยทางธรรมชาติและการกระท าของมนุษย์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิของโลก รูโหว่โอโซน และฝนกรด และผลของภาวะโลกร้อน รูโหว่โอโซน และฝนกรด ที่ มีต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ 
แก้ปัญหาโดยการต้ังค าถามที่ก าหนดประเด็นหรือตัวแปรที่ส าคัญในการส ารวจตรวจสอบ หรือศึกษา
ค้นคว้าเรื่องที่สนใจได้อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้ สร้างสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบได้ และ
วางแผนการส ารวจตรวจสอบหลาย ๆ วิธี เลือกเทคนิควิธีการส ารวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณ และ  
เชิงคุณภาพที่ได้ผลเที่ยงตรง ปลอดภัยโดยใช้วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสมรวบรวมข้อมูล จัดกระท า 
ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของประจักษ์พยานกับข้อสรุป
ทั้งที่สนับสนุนหรือขัดแย้งกับสมมติฐานและความผิดปกติของข้อมูลจากการส ารวจตรวจสอบ      
สร้างแบบจ าลองหรือรูปแบบที่อธิบายผลหรือแสดงผลของการส ารวจตรวจสอบ สร้างค าถามที่น าสู่
การส ารวจตรวจสอบในเรื่องที่เก่ียวข้อง และน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์หรืออธิบายเก่ียวกับ
แนวคิด กระบวนการ หรือผลของโครงงาน หรือชิ้นงานให้ผู้ อ่ืนเข้าใจ บันทึกและอภิปรายผล        
การสังเกต การส ารวจตรวจสอบ ค้นคว้าความรู้เพ่ิมเติมจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ 
และยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรู้ที่ค้นพบ เม่ือมีข้อมูลและประจักษ์พยานใหม่เพ่ิมขึ้นหรือโต้แย้ง
จากเดิม จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน / อธิบายเก่ียวกับแนวคิดกระบวนการ และผลของโครงงาน
หรือชิ้นงานให้ผู้อ่ืนเข้าใจ   

เพ่ือให้ผู้ เรียนไ ด้เรียน รู้วิทยา ศาสตร์ อย่างถูก ต้อง มีกระบวนการทางวิทย าศาสตร์           
ในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ ตัดสินใจ และสามารถสื่อสารเป็นที่เข้าใจ
ตรงกัน รวมทั้งมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม ตลอดจนเชื่อมโยง
ความรู้และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
รหัสตัวชี้วัด 
ว4.1 ม.1/1 ว4.1 ม.1/2     
ว5.1 ม.1/1 ว5.1 ม.1/2 ว5.1 ม.1/3 ว5.1 ม.1/4   
ว6.1 ม.1/1 ว6.1 ม.1/2 ว6.1 ม.1/3 ว6.1 ม.1/4 ว6.1 ม.1/5     ว6.1 ม.1/6  
ว6.1 ม1/7      
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

ว8.1 ม.1/1 ว8.1 ม.1/2 ว8.1 ม.1/3 ว8.1 ม.1/4 ว8.1 ม.1/5 ว8.1 ม.1/6 
ว8.1 ม.1/7 ว8.1 ม.1/8 ว8.1 ม.1/9    
รวม 22 ตัวชี้วัด     

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
โครงสร้างรายวิชา 

รหัสวิชา  ว 21102 รายวิชา วิทยาศาสตร์          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 2      จ านวน  1.5  หน่วยกิต  เวลา  60  ชั่วโมง / ภาคเรียน 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อ
หน่วย 

มาตรฐานการเรียนรู้  
/ ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 แรง 
การ
เคลื่อน 
ที ่

ว4.1ม.1/1 สืบค้นข้อมูล และ
อธิบายปริมาณ สเกลาร์  
ปริมาณเวกเตอร์   
ว4.1ม.1/2  ทดลองและ
อธิบายระยะทาง การกระจัด 
อัตราเร็วและความเร็ว ในการ
เคลื่อนที่ของวัตถุ 

 แรง คือ การกระท าต่อ
วัตถุนั้น ความสามารถ
ของแรง ได้แก่ เปลี่ยนที่
ของวัตถุและเปลี่ยน
ขนาดหรือรูปร่างของวัตถุ 

 ปริมาณทางกายภาพ
แบ่งเป็นปริมาณสเกลาร์

10 12 
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

ว8.1ม.1/1 ต้ังค าถามที่ก าหนด 
ประเด็นหรือตัวแปรที่ส าคัญใน
การส ารวจตรวจสอบ หรือ
ศึกษาค้นคว้าเร่องที่สนใจได้
อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้ 
ว8.1ม.1/2  สร้างสมมติฐานที่
สามารถตรวจสอบได้ และ
วางแผนการส ารวจตรวจสอบ
หลาย ๆ วิธี 
ว8.1ม.1/3 เลือกเทคนิควิธีการ 
ส ารวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพที่ได้ผล
เที่ยงตรงและปลอดภัย โดยใช้
วัสดุเครื่องมือที่เหมาะสม 
ว8.1ม.1/4 รวบรวมข้อมูล   
จัดกระท าข้อมูลเชิงปริมาณ
และคุณภาพ 
ว8.1ม.1/5 วิเคราะห์และ
ประเมินความสอดคล้องของ
ประจักษ์พยานกับข้อสรุปทั้งที่
สนับสนุนหรือขัดแย้งกับ
สมมติฐาน และความผิดปกติ
ของข้อมูลจากการส ารวจ
ตรวจสอบ 

และปริมาณเวกเตอร์ 
 ปริมาณสเกลาร์ คือ 

ปริมาณที่มีเฉพาะขนาด
เช่น ความยาว ระยะทาง 
เวลา ความสูง อัตราเร็ว 

 ปริมาณเวกเตอร์ คือ
ปริมาณที่มีทั้งขนาดและ
ทิศทาง เช่น แรง      
การกระจัด น้ าหนัก 
ความเร็ว ความเร่ง 

 การเครื่องที่ของวัตถุ
เก่ียวข้องกับระยะทาง
การกระจัด อัตรา 
ความเร็ว 

 ระยะทาง คือ ความยาว
ที่วัดความแนวทางการ
เคลื่อนที่ของวัตถุจาก
ต าแหน่งเริ่มต้นไปยัง
ต าแหน่งสุดท้าย 

 การกระจัด คือ เวกเตอร์
ทีชี้ต าแหน่งสุดท้ายของ
วัตถุเทียบกับต าแหน่ง
เริ่มต้น 

  
หน่วย

ท่ี 
ชื่อ

หน่วย 
มาตรฐานการเรียนรู้  

/ ตัวชี้วัด 
สาระส าคัญ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 
(ต่อ) 

 ว8.1ม.1/6 สร้างแบบจ าลอง
หรือรูปแบบที่อธิบายผลหรือ
แสดงผลของการส ารวจ
ตรวจสอบ 
ว8.1ม.1/7  สร้างค าถามที่
น าไปสู่การส ารวจตรวจสอบ 
ในเรื่องที่เก่ียวข้องและน า
ความรู้ที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์
ใหม่ หรืออธิบายเก่ียวกับ
แนวคิดกระบวนการและผล

 อัตราเร็ว คือ ระยะทางที่ 
วัตถุเคลื่อนที่ได้ในหนึ่ง
หน่วยเวลา 

 ความเร็ว คือ การกระจัด
ของวัตถุในหนึ่งหน่วย
เวลา 
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

ของโครงงานหรือชิ้นงานให้
ผู้อ่ืนเข้าใจ   
ว8.1ม.1/8 บันทึกหรืออธิบาย
ผลการสังเกต การส ารวจ
ตรวจสอบค้นคว้าเพ่ิมเติมจาก
แหล่งความรู้ต่าง ๆ ให้ได้
ข้อมูลที่เชื่อถือได้ และยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงความรู้ที่
ค้นพบ เม่ือมีข้อมูลหรือ
ประจักษ์พยานใหม่เพ่ิมขึ้น
หรือโต้แย้งจากเดิม 
ว8.1ม.1/9 จัดแสดงผลงาน  
เขียนรายงานและ/หรือ
อธิบาย เก่ียวกับแนวคิด 
กระบวนการและผลของ
โครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้อ่ืน
เข้าใจ 

2 พลัง 
งาน
ความ
ร้อน 

ว5.1ม.1/1  ทดลองและ
อธิบายอุณหภูมิและการวัด
อุณหภูมิ 
ว5.1ม.1/2  สังเกตและ
อธิบายการถ่ายโอนความร้อน 
และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์   
 

 เทอร์มอมิเตอร์ เป็น
เครื่องมือที่ใช้วัดระดับ
ความร้อนของสาร 
เรียกว่า อุณหภูมิ 

 หน่วยที่ใช้วัดอุณหภูมิ 
ได้แก่ น่วยองศาเซลเซียส   
( ° C) 

23 28 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อ
หน่วย 

มาตรฐานการเรียนรู้  
/ ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

2 
(ต่อ) 

 ว5.1ม.1/3 อธิบายการ
ดูดกลืน การคายความร้อน 
โดยการแผ่รังสี และน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์       
ว5.1ม.1/4  อธิบายสมดุล
ความร้อนและผลของความ
ร้อนต่อการขยายตัวของสาร 
และน าความรู้ไปใช้ในชีวิต 
ประจ าวัน 
ว8.1ม.1/1 ต้ังค าถามที่ก าหนด 

 หน่วยองศาฟาเรนไฮต์  
(°F) 

 และหน่วยเคลวิน (K) 
 การเปลี่ยนหน่วยวัด

อุณหภูมิสรุปเป็นสูตรได้
ดังนี้ 

 
 การถ่ายโอนพลังงาน

ความร้อน แบ่งได้ 3
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

ประเด็นหรือตัวแปรที่ส าคัญ  
ในการส ารวจตรวจสอบ หรือ
ศึกษาค้นคว้าเร่องที่สนใจได้
อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้ 
ว8.1ม.1/2  สร้างสมมติฐาน 
ที่สามารถตรวจสอบได้ และ
วางแผนการส ารวจตรวจสอบ
หลาย ๆ วิธี 
ว8.1ม.1/3 เลือกเทคนิควิธีการ 
ส ารวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพที่ได้ผล
เที่ยงตรงและปลอดภัยโดยใช้
วัสดุเครื่องมือที่เหมาะสม 
ว8.1ม.1/4 รวบรวมข้อมูล   
จัดกระท าข้อมูลเชิงปริมาณ
และคุณภาพ 
ว8.1ม.1/5 วิเคราะห์และ 
ประเมินความสอดคล้องของ
ประจักษ์พยานกับข้อสรุปทั้งที่
สนับสนุนหรือขัดแย้งกับ
สมมติฐาน และความผิดปกติ
ของข้อมูลจากการส ารวจ
ตรวจสอบ 
 

ลักษณะ คือ  
1 การพาความร้อน คือ 
การถ่ายโอนความร้อน
จากที่ท่ีมีอุณหภูมิสูงๆป
ยังที่ท่ีมีอุณหภูมิต่ า โดย
อาศัยตัวกลางที่ได้รับ
ความร้อนแล้วเคลื่อนที่
น าความร้อนแล้ว
เคลื่อนที่น าความร้อนนั้น
ไปด้วย 2. การน าความ
ร้อน คือ การถ่ายโอน
พลังงานความร้อนจากที่
ที่มีอุณหภูมิสูงไปยังที่ท่ีมี
อุณหภูมิต่ าโดยอาศัยวัตถุ
ตัวกลางซ่ึงไม่ได้เคลื่อนที่
ไปด้วย  3.การแผ่รังสี คือ 
การถ่ายโอนพลังงาน
ความร้อนออกไป โดนไม่
ต้องอาศัยตัวกลาง 

 ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ดูดกลืนและ คายความ
ร้อนของวัตถุ
องค์ประกอบของวัตถุ 
และสีของวัตถุ 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อ
หน่วย 

มาตรฐานการเรียนรู้  
/ ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

2 
(ต่อ) 

 ว8.1ม.1/6 สร้างแบบจ าลอง
หรือรูปแบบที่อธิบายผลหรือ
แสดงผลของการส ารวจ
ตรวจสอบ 
ว8.1ม.1/7  สร้างค าถามที่
น าไปสู่การส ารวจตรวจสอบ 
ในเรื่องที่เก่ียวข้องและน า
ความรู้ที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์
ใหม่ หรืออธิบายเก่ียวกับ
แนวคิดกระบวนการและผล

 เม่ือวัตถุสองสิ่งอยู่ใน
สมดุลความร้อนวัตถุทั้ง
สองมีอุณหภูมิเท่ากัน 
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

ของโครงงานหรือชิ้นงานให้
ผู้อ่ืนเข้าใจ   
ว8.1ม.1/8 บันทึกหรืออธิบาย
ผลการสังเกต การส ารวจ
ตรวจสอบค้นคว้าเพ่ิมเติมจาก
แหล่งความรู้ต่าง ๆ ให้ได้
ข้อมูลที่เชื่อถือได้ และยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงความรู้ที่
ค้นพบ เม่ือมีข้อมูลหรือ
ประจักษ์พยานใหม่เพ่ิมขึ้น
หรือโต้แย้งจากเดิม 
ว8.1ม.1/9 จัดแสดงผลงาน  
เขียนรายงานและ/หรือ
อธิบาย เก่ียวกับแนวคิด  

3 บรรยา 
กาศ 

ว6.1ม.1/1   สืบค้นและ
อธิบายองค์ประกอบและการ
แบ่งชั้นบรรยากาศที่ปกคลุม
ผิวโลก  
ว6.1ม.1/2  ทดลองและ
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง 
อุณหภูมิ ความชื้นและความ
กดอากาศที่มีผลต่อ
ปรากฏการณ์ทางลมฟ้า
อากาศ 

 บรรยากาศของโลก
ประกอบด้วยส่วนผสม
ของแก๊สต่างๆ ที่รอบโลก
สูงขึ้นไปจากพ้ืนผิวโลก
หลายกิโลเมตร 

 บรรยากาศแบ่งเป็นชั้น
ตามอุณหภูมิและการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
ตามความสูงจากพ้ืนดิน 

 

25 30 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อ
หน่วย 

มาตรฐานการเรียนรู้  
/ ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

3 
(ต่อ) 

 ว6.1ม.1/3   สังเกต วิเคราะห์
และ อภิปรายการเกิดปรากฏ 
การณ์ทางลมฟ้าอากาศที่มีผล
ต่อมนุษย์ 
ว6.1ม.1/4  สืบค้นวิเคราะห์ 
และแปลความหมาย ข้อมูล
จากการพยากรณ์อากาศ 
ว6.1ม.1/5  สืบค้น วิเคราะห์ 
และอธิบายผลของลมฟ้า
อากาศต่อการด ารงชีวิตของ

 อุณหภูมิ ควรชื้น และ
ความกดอากาศมีผลต่อ
ปรากฏการณ์ทางลมฟ้า
อากาศ 

 ปรากฏการณ์ทางลมฟ้า
อากาศได้แก่ การเกิดเมฆ 
ฝน พายุ ฟ้าคะนอง พายุ
หมุนเขตร้อน ลมมรสุม 
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม 
ว6.1ม.1/6  สืบค้น วิเคราะห์ 
และอธิบายปัจจัยทางธรรมชาติ
และการกระท าของมนุษย์ที่มี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลง 
อุณหภูมิของโลก รูโหว่โอโซน 
และฝนกรด 
ว6.1ม.1/7  สืบค้น วิเคราะห์
และอธิบายผลของภาวะโลกร้อน 
รูโหว่โอโซน และฝนกรดที่มี
ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
8.1ม.1/5 วิเคราะห์และ
ประเมินความสอดคล้องของ
ประจักษ์พยานกับข้อสรุปทั้งที่
สนับสนุนหรือขัดแย้งกับ
สมมติฐาน และความผิดปกติ
ของข้อมูลจากการส ารวจ
ตรวจสอบ 
ว8.1ม.1/1 ต้ังค าถามที่ก าหนด 
ประเด็นหรือตัวแปรที่ส าคัญ  
ในการส ารวจตรวจสอบ หรือ
ศึกษาค้นคว้าเร่องที่สนใจได้
อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้ 
 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อ
หน่วย 

มาตรฐานการเรียนรู้  
/ ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

3 
(ต่อ) 

 ว8.1ม.1/2  สร้างสมมติฐาน 
ที่สามารถตรวจสอบได้ และ
วางแผนการส ารวจตรวจสอบ
หลาย ๆ วิธี 
ว8.1ม.1/3 เลือกเทคนิควิธีการ 
ส ารวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพที่ได้ผล
เที่ยงตรง และปลอดภัยโดยใช้
วัสดุเครื่องมือที่เหมาะสม 
ว8.1ม.1/4 รวบรวมข้อมูล   
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

จัดกระท าข้อมูลเชิงปริมาณ
และคุณภาพ 
ว8.1ม.1/5 วิเคราะห์และ 
ประเมินความสอดคล้องของ
ประจักษ์พยานกับข้อสรุปทั้งที่
สนับสนุนหรือขัดแย้งกับ
สมมติฐาน และความผิดปกติ
ของข้อมูลจากการส ารวจ
ตรวจสอบ 
ว8.1ม.1/6 สร้างแบบจ าลอง
หรือรูปแบบที่อธิบายผลหรือ
แสดงผลของการส ารวจ
ตรวจสอบ 
ว8.1ม.1/7  สร้างค าถามที่
น าไปสู่การส ารวจตรวจสอบ 
ในเรื่องที่เก่ียวข้องและน า
ความรู้ที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์
ใหม่ หรืออธิบายเก่ียวกับ
แนวคิดกระบวนการและผล
ของโครงงานหรือชิ้นงานให้
ผู้อ่ืนเข้าใจ   
ว8.1ม.1/8 บันทึกหรืออธิบาย
ผลการสังเกต การส ารวจ
ตรวจสอบค้นคว้าเพ่ิมเติมจาก  

หน่วย
ท่ี 

ชื่อ
หน่วย 

มาตรฐานการเรียนรู้  
/ ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

3 
(ต่อ) 

 แหล่งความรู้ต่าง ๆ ให้ได้
ข้อมูลที่เชื่อถือได้ และยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงความรู้ที่
ค้นพบ เม่ือมีข้อมูลหรือ
ประจักษ์พยานใหม่เพ่ิมขึ้น
หรือโต้แย้งจากเดิม 
ว8.1ม.1/9 จัดแสดงผลงาน  
เขียนรายงานและ/หรือ
อธิบาย เก่ียวกับแนวคิด
กระบวนการและผลของ
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โครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้อ่ืน
เข้าใจ 
 

รวม 58 70 
สอบกลางภาคเรียน 1 10 
สอบปลายภาคเรียน 1 20 

รวมท้ังส้ิน 60 100 
 

 

 

 

 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ว 22101         รายวิชา วิทยาศาสตร์                  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์               ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 จ านวน  1.5  
หน่วยกิต         เวลา  60  ชั่วโมง / ภาคเรียน                        
************************************************************************ 

ศึกษา วิเคราะห์โครงสร้างและการท างานของระบบการย่อยอาหาร ระบบไหลเวียนเลือด 
ระบบหายใจ ระบบขับถ่าย ระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์และสัตว์ รวมทั้งระบบประสาทของมนุษย์ 
ความสัมพันธ์ของระบบต่าง ๆ ของมนุษย์ พฤติกรรมของมนุษย์และสัตว์ที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอก
และภายใน หลักการและผลของการน าเทคโนโลยีชีวภาพในการขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ และ  เพ่ิม
ผลผลิตของสัตว์ สารอาหารในอาหารที่มีปริมาณพลังงาน และสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัย ผล
ของสารเสพติดต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย และแนวทางในการป้องกันตน เองจากสารเสพติด  
องค์ประกอบ สมบัติของธาตุและสารประกอบ สมบัติของธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ ธาตุก่ึงโลหะ และธาตุ
กัมมันตรังสี หลักการแยกสารด้วยวิธีการกรอง  ตกผลึก การสกัด การกลั่น และโครมาโทรกราฟี  การ
เปลี่ยนแปลงสมบัติ มวล และพลังงานเม่ือเกิดปฏิกิริยาเคมี รวมทั้งปัจจั ยที่ มีผลต่อการเกิด ปฏิกิริยา
เคมี สมการเคมีของปฏิกิริยาเคมีของสารต่าง ๆ และการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ผลของสารเคมี
ปฏิกิริยาเคมีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม การใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง ปลอดภัย วิธีป้องกัน  และแก้ไข
อันตรายทีเกิดขึ้นจากการใช้สารเคมี 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ใน   การเสาะหาความรู้ แก้ปัญหา
โดยใช้การต้ังค าถามที่ก าหนดประเด็นหรือตัวแปรที่ส าคัญในการส ารวจตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้า
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เรื่องที่สนใจอย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้ สร้างสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบได้และวางแผน   การ
ส ารวจตรวจสอบหลาย ๆวิธี เลือกเทคนิควิธีการส ารวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพ     ที่
ได้ผลเที่ยงตรง ปลอดภัย โดยใช้วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสม รวบรวมข้อมูล จัดกระท าข้อมูล      เชิง
ปริมาณและคุณภาพ วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของประจักษ์พยานกับข้อสรุป  ที่สนับสนุน
หรือขัดแย้งกับสมมติฐานและ 
ความผิดปกติของข้อมูลจากการส ารวจตรวจสอบ สร้างแบบจ าลองหรือรูปแบบที่อธิบายบายผลของ
การส ารวจตรวจสอบ สร้างค าถามที่น าไปสู่การส ารวจตรวจสอบในเรื่องที่เก่ียวข้องและน าความรู้ที่ได้
ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ หรืออธิบายเก่ียวกับแนวคิดกระบวนการและผลของโครงงานหรื อชิ้นงานให้
ผู้อ่ืนเข้าใจ บันทึกหรืออธิบายผลการสังเกต          การส ารวจ ตรวจสอบ ค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่ง
ความรู้ต่าง ๆ ให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ และยอมรับ   การเปลี่ยนแปลงความรู้ที่ ค้นพบ เม่ือมีข้อมูลหรือ
ประจักษ์พยานใหม่เพ่ิมขึ้นหรือโต้แย้งจากเดิม จัดแสดงผลงาน เขียนรายงานและ / หรืออธิบาย
เก่ียวกับแนวคิด กระบวนการ และผลของโครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้ถูกต้อง มีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   
ในการค้นคว้าความรู้ ด้วยตนเอง ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ คิดตัดสินใจ  และสามารถสื่อสารเป็นที่
เข้าใจตรงกัน รวมทั้งมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม ตลอดจนเชื่อมโยง
ความรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 

รหัสตัวชี้วัด 

ว1.1 ม.2/1 ว1.1 ม.2/2 ว1.1 ม.2/3 ว1.1 ม.2/4 ว1.1 ม.2/5 ว1.1 ม.2/6 
ว3.1 ม.2/1 ว3.1 ม.2/2 ว3.1 ม.2/3    
ว3.2 ม.2/1 ว3.2 ม.2/2 ว3.2 ม.2/3 ว3.2 ม.2/4   
ว8.1 ม.2/1 ว8.1 ม.2/2 ว8.1 ม.2/3 ว8.1 ม.2/4 ว8.1 ม.2/5 ว8.1 ม.2/6 
ว8.1 ม.2/7 ว8.1 ม.2/8 ว8.1 ม.2/9    
รวม 22 ตัวชี้วัด     
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โครงสร้างรายวิชา 

รหัสวิชา  ว 22101 รายวิชา วิทยาศาสตร์          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1      จ านวน  1.5  หน่วยกิต  เวลา  60  ชั่วโมง / ภาคเรียน 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อ
หน่วย 

มาตรฐานการเรียนรู้  
/ ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 ระบบ
ในร่าง 
กาย
มนุษย์
และ
สัตว ์

ว1.1ม.2/1 อธิบายโครงสร้าง
และการท างานของระบบย่อย
อาหาร ระบบไหลเวียนเลือด  
ระบบหายใจ ระบบขับถ่าย 
ระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์และ
สัตว์ รวมทั้งระบบประสาท
ของมนุษย์ 
ว1.1ม.2/2  อธิบาย
ความสัมพันธ์ของระบบต่าง ๆ 
ของมนุษย์และการน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ 
ว1.1ม.2/3 สังเกตและอธิบาย 
พฤติกรรมของมนุษย์และสัตว์
ที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอก
และภายใน 
ว1.1 ม.2/4 อธิบายหลักการ
และผลการใช้เทคโนโลยี 
ชีวภาพในการขยายพันธุ์  
ปรับปรุงพันธุ์ และเพ่ิมผลผลิต
ของสัตว์และการน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ 
ว 8.1 ม.2/1 ต้ังค าถามที่
ก าหนดประเด็นหรือตัวแปรที่
ส าคัญในการส ารวจตรวจสอบ 
หรือศึกษาค้นคว้าเร่องที่สนใจ

 ระบบย่ออาหาร ระบบ
ไหลเวียนเลือด ระบบ
หายใจ ระบบขับถ่าย 
ระบบสืบพันธุ์และระบบ
ประสาทของมนุษย์ ใน
แต่ละระบบ ประกอบ 
ด้วยอวัยวะหลายชนิดที่
ท างานอย่างเป็นระบบ 

 ระบบย่ออาหาร ระบบ
ไหลเวียนเลือด ระบบ
หายใจ ระบบขับถ่าย 
ระบบสืบพันธุ์และระบบ
ประสาทของมนุษย์ในแต่
ละระบบมีการท างานที่
สัมพันธ์กันท าให้มนุษย์
ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติ   
ถ้าระบบใดระบบหนึ่ง
ท างานผิดปกติย่อมส่งผล
กระทบต่อระบบอ่ืนๆ  
ดังนั้นจึงต้องมีการดูแล
รักษาสุขภาพ 

 แสง อุณหภูมิ และการ
สัมผัส จัดเป็นสิ่งเร้า
ภายนอก ส่วนการ
เปลี่ยนแปลงระดับสาร 

13 16 
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ได้อย่างครอบคลุมและเชื่อถือ
ได้ 
ว8.1ม.2/2  สร้างสมมติฐานที่
สามารถตรวจสอบได้ และ
วางแผนการส ารวจตรวจสอบ
หลาย ๆ วิธี 

ในร่างกาย เช่น ฮอร์โมน 
จัดเป็นสิ่งเร้าภายใน ซ่ึง
ทั้งสิ่งเร้าภายนอกและ
ภายในมีผลต่อมนุษย์และ
สัตว์ ท าให้แสดง
พฤติกรรมต่าง ๆ ออกมา 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อ
หน่วย 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
/ ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 
(ต่อ) 

 ว8.1ม.2/3 เลือกเทคนิค
วิธีการส ารวจตรวจสอบทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพที่
ได้ผลเที่ยงตรงและปลอดภัย 
โดยใช้วัสดุเครื่องมือที่
เหมาะสม 
ว8.1ม.2/4 รวบรวมข้อมูล   
จัดกระท าข้อมูลเชิงปริมาณ
และคุณภาพ 
ว8.1ม.2/5 วิเคราะห์และ
ประเมินความสอดคล้องของ
ประจักษ์พยานกับข้อสรุป ทั้ง
ที่สนับสนุนหรือขัดแย้งกับ
สมมติฐาน และความผิดปกติ
ของข้อมูลจากการส ารวจ
ตรวจสอบ 
ว8.1ม.2/6 สร้างแบบจ าลอง
หรือรูปแบบที่อธิบายผลหรือ
แสดงผลของการส ารวจ
ตรวจสอบ 
ว8.1 ม.2/7 สร้างค าถามที่
น าไปสู่การส ารวจตรวจสอบ 
ในเรื่องที่เก่ียวข้องและน า
ความรู้ที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์
ใหม่ หรืออธิบายเก่ียวกับ

 เทคโนโลยีชีวภาพเป็น
การใช้เทคโนโลยี เพ่ือท า
ให้สิ่งมีชีวิตหรือ
องค์ประกอบของ
สิ่งมีชีวิตมีสมบัติตาม
ต้องการ 

 การผสมเทียม การถ่าย
ฝากตัวอ่อน การโคลน 
เป็นการใช้เทคโนโลยี 
ชีวภาพในการขยายพันธ์ 
ปรับปรุงพันธ์ และเพ่ิม
ผลผลิตของสัตว์ 
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แนวคิดกระบวนการและผล
ของโครงงานหรือชิ้นงานให้
ผู้อ่ืนเข้าใจ   
ว8.1ม.2/8 บันทึกหรืออธิบาย
ผลการสังเกต การส ารวจ
ตรวจสอบค้นคว้าเพ่ิมเติมจาก
แหล่งความรู้ต่าง ๆ ให้ได้
ข้อมูลที่เชื่อถือได้ และยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงความรู้ที่ 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อ
หน่วย 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
/ ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 
(ต่อ) 

 ค้นพบ เม่ือมีข้อมูลหรือ
ประจักษ์พยานใหม่เพ่ิมขึ้น
หรือโต้แย้งจากเดิม 
ว8.1ม.2/9 จัดแสองผลงาน  
เขียนรายงานและ/หรืออธิบาย
เก่ียวกับแนวคิด กระบวนการ
และผลของโครงงานหรือ
ชิ้นงานให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 

   

2 อาหาร
กับ    
การ
ด ารง 
ชีวิต 

ว1.1ม.2/5 ทดลอง วิเคราะห์ 
และอธิบายสารอาหารใน
อาหารที่มีปริมาณพลังงานและ
สัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและ
วัย 
ว1.1ม.2/6 อธิบายผลของสาร 
เสพติดต่อระบบต่าง ๆ ของ 
ร่างกาย และแนวทางในการ
แก้ไข 
ว8.1ม.2/1 ต้ังค าถามที่ก าหนด 
ประเด็นหรือตัวแปรที่ส าคัญ  
ในการส ารวจตรวจสอบ หรือ
ศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจได้
อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้ 
ว8.1ม.2/2 สร้างสมมติฐานที่
สามารถตรวจสอบได้และ 
วางแผนการส ารวจตรวจสอบ

 แป้ง น้ าตาล ไขมัน 
โปรตีน วิตามินซี เป็น
สารอาหารและสามารถ
ทดสอบได้ 

 การบริโภคอาหาร 
จ าเป็นต้องให้ได้
สารอาหารที่ครบถ้วนใน
สัดส่วนที่เหมาะสมกับ
เพศและวัย และได้รับ
ปริมาณพลังงานที่
เพียงพอกับความต้องการ
ของร่างกาย 

 สารเสพติดแต่ละประเภท
มีผลต่อระบบต่างๆของ
ร่างกาย ท าให้ระบบ
เหล่านั้น ท าหน้าที่
ผิดปกติ ดังนั้น จึงต้อง

10 12 
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

หลาย ๆ วิธี 
ว8.1ม.2/3 เลือกเทคนิควิธี 
การส ารวจตรวจสอบทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพที่ได้ 
ผล เที่ยงตรงและปลอดภัยโดย
ใช้วัสดุเครื่องมือที่เหมาะสม 
ว8.1ม.2/4 รวบรวมข้อมูล   
จัดกระท าข้อมูลเชิงปริมาณ
และคุณภาพ 

หลีกเลี่ยงการใช้สารเสพ
ติด และหาแนวทางใน
การป้องกันตนเองจาก
สารเสพติด        

หน่วย
ท่ี 

ชื่อ
หน่วย 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
/ ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

2 
(ต่อ) 

 ว8.1ม.2/5 วิเคราะห์และ
ประเมินความสอดคล้องของ
ประจักษ์พยานกับข้อสรุป ทั้ง
ที่สนับสนุนหรือขัดแย้งกับ
สมมติฐาน และความผิดปกติ
ของข้อมูลจากการส ารวจ
ตรวจสอบ 
ว8.1ม.2/6 สร้างแบบจ าลอง
หรือรูปแบบที่อธิบายผลหรือ
แสดงผลของการส ารวจ
ตรวจสอบ 
ว8.1ม.2/7 สร้างค าถามที่
น าไปสู่การส ารวจตรวจสอบ
ในเรื่องที่เก่ียวข้องและน า
ความรู้ที่ได้ไปใช้ในสถาน 
การณ์ใหม่ หรืออธิบาย
เก่ียวกับแนวคิดกระบวนการ
และผลของโครงงานหรือ
ชิ้นงานให้ผู้อ่ืนเข้าใจ   
ว8.1ม.2/8 บันทึกหรืออธิบาย
ผลการสังเกต การส ารวจ
ตรวจสอบค้นคว้าเพ่ิมเติมจาก
แหล่งความรู้ต่าง ๆ ให้ได้
ข้อมูลที่เชื่อถือได้ และยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงความรู้ที่
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

ค้นพบ เม่ือมีข้อมูลหรือ
ประจักษ์พยานใหม่เพ่ิมขึ้น
หรือโต้แย้งจากเดิม 
ว8.1ม.2/9 จดัแสองผลงาน  
เขียนรายงานและ / หรือ
อธิบายเก่ียวกับแนวคิด  
กระบวนการ และผลของ
โครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้อ่ืน
เข้าใจ 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อ
หน่วย 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
/ ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

3 
 

ธาตุ
และ 
สาร 
ประ 
กอบ 

ว3.1ม.2/1 ส ารวจและอธิบาย
องค์ประกอบ สมบัติของธาตุ
และสารประกอบ 
ว3.1ม.2/2 สืบค้นข้อมูลและ
เปรียบเทียบสมบัติของธาตุ
โลหะ ธาตุอโลหะ ธาตุก่ึงโลหะ
และธาตุกัมมันตรังสีและน า
ความรู้ไปใช้ ประโยชน์ 
ว8.1ม.2/1 ต้ังค าถามที่ก าหนด
ประเด็นหรือตัวแปรที่ส าคัญใน
การส ารวจตรวจสอบ หรือ
ศึกษาค้นคว้าเร่องที่สนใจได้
อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้ 
ว8.1ม.2/2 สร้างสมมติฐานที่
สามารถตรวจสอบได้และ 
วางแผนการส ารวจตรวจสอบ
หลาย ๆ วิธี 
ว8.1ม.2/3 เลือกเทคนิควิธี 
การส ารวจตรวจสอบทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพที่ได้ 
ผลเที่ยงตรงและปลอดภัยโดย 
ใช้วัสดุเครื่องมือที่เหมาะสม 
ว8.1ม.2/4 รวบรวมข้อมูล   
จัดกระท าข้อมูลเชิงปริมาณ
และคุณภาพ 

 ธาตุเป็นสารบริสุทธ์ิที่
ประกอบด้วยอะตอมชนิด
เดียวกันและไม่สามารถ
แยกสลายเป็นสารอ่ืนได้
อีกโดยวิธีการทางเคมี 

 สารประกอบเป็น      
สารบริสุทธ์ิที่ประกอบ 
ด้วยธาตุต้ังแต่สองชนิด
ขึ้นไปรวมตัวกันด้วย
อัตราส่วนโดยมวลคงที่
และมีสมบัติต่างจากเดิม
ของธาตุที่เป็น องค์ 
ประกอบ 

 ธาตุแต่ละชนิดมีสมบัติ
บางประการที่คล้ายกัน
และแตกต่างกันจึง
สามารถจ าแนกกลุ่มธาตุ
ตามสมบัติของธาตุโลหะ 
ธาตุอโลหะ ธาตุก่ึงโลหะ
และธาตุกัมมันตรังสี 

 ในชีวิตประจ าวันมีวัสดุ 
อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ ที่ผลิตมาจากธาตุ
และสารประกอบ จึงควร
เลือกใช้ให้ถูกต้อง

9 10 
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

ว8.1ม.2/5 วิเคราะห์และ
ประเมินความสอดคล้องของ
ประจักษ์พยานกับข้อสรุป   
ทั้งที่สนับสนุนหรือขัดแย้งกับ
สมมติฐาน และความผิดปกติ
ของข้อมูลจากการส ารวจ
ตรวจสอบ 
ว8.1ม.2/6 สร้างแบบจ าลอง
หรือรูปแบบที่อธิบายผลหรือ 

เหมาะสม ปลอดภัย และ
ยั่งยืน  

หน่วย
ท่ี 

ชื่อ
หน่วย 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
/ ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

3 
(ต่อ) 

 แสดงผลของการส ารวจ
ตรวจสอบ 
ว8.1ม.2/7 สร้างค าถามที่
น าไปสู่การส ารวจตรวจสอบ
ในเรื่องที่เก่ียวข้องและน า
ความรู้ที่ได้ไปใช้ใน
สถานการณ์ใหม่ หรืออธิบาย
เก่ียวกับแนวคิดกระบวนการ
และผลของโครงงานหรือ
ชิ้นงานให้ผู้อ่ืนเข้าใจ   
ว8.1ม.2/8 บันทึกหรืออธิบาย
ผลการสังเกต การส ารวจ
ตรวจสอบค้นคว้าเพ่ิมเติมจาก
แหล่งความรู้ต่าง ๆ ให้ได้
ข้อมูลที่เชื่อถือได้ และยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงความรู้ที่
ค้นพบ เม่ือมีข้อมูลหรือ
ประจักษ์พยานใหม่เพ่ิมขึ้น
หรือโต้แย้งจากเดิม 
ว8.1ม.2/9 จัดแสองผลงาน  
เขียนรายงานและ/หรืออธิบาย
เก่ียวกับแนวคิด กระบวนการ 
และผลของโครงงานหรือ
ชิ้นงานให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

4 การ
แยก
สาร 

ว3.1ม.2/3 ทดลองและ
อธิบายหลักการแยกสารด้วย
วิธีการกรอง การตกผลึก การ
สกัด การกลั่น และโครมาโท 
กราฟี และน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
ว8.1ม.2/1 ต้ังค าถามที่ก าหนด 
ประเด็นหรือตัวแปรที่ส าคัญ  
ในการส ารวจตรวจสอบ หรือ
ศึกษาค้นคว้าเร่องที่สนใจได้ 

 การกรอง  การตกผลึก  
การสกัด การกลั่น และ
โครมาโทรกราฟี เป็น
วิธีการแยกสารที่มี
หลักการแตกต่างกัน และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันโดย
วิธีการทางเคมี 

  สารประกอบเป็นสาร 
บริสุทธ์ิที่ประกอบด้วย  

10 12 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อ
หน่วย 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
/ ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

4 
(ต่อ) 

 อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้ 
ว8.1ม.2/2 สร้างสมมติฐานที่
สามารถตรวจสอบได้และ 
วางแผนการส ารวจตรวจสอบ
หลาย ๆ วิธี 
ว8.1ม.2/3 เลือกเทคนิค 
วิธีการส ารวจตรวจสอบทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพที่ได้ 
ผลเที่ยงตรงและปลอดภัยโดย 
ใช้วัสดุเครื่องมือที่เหมาะสม 
ว8.1ม.2/4  รวบรวมข้อมูล   
จัดกระท าข้อมูลเชิงปริมาณ
และคุณภาพ 
ว8.1ม.2/5 วิเคราะห์และ
ประเมินความสอดคล้องของ
ประจักษ์พยานกับข้อสรุป ทั้ง
ที่สนับสนุนหรือขัดแย้งกับ
สมมติฐาน และความผิดปกติ
ของข้อมูลจากการส ารวจ
ตรวจสอบ 
ว8.1ม.2/6 สร้างแบบจ าลอง
หรือรูปแบบที่อธิบายผลหรือ
แสดงผลของการส ารวจ
ตรวจสอบ 

ธาตุต้ังแต่สองชนิดขึ้นไป
รวมตัวกันด้วยอัตราส่วน
โดยมวลคงที่และมีสมบัติ
ต่างจากเดิมของธาตุที่
เป็น องค์ประกอบ ธาตุ
แต่ละชนิดมีสมบัติบาง
ประการที่คล้ายกันและ
แตกต่างกัน จึงสามารถ
จ าแนกกลุ่มธาตุตาม
สมบัติของธาตุโลหะ ธาตุ
อโลหะ ธาตุก่ึงโลหะและ          
ธาตุกัมมันตรังสี 

 ในชีวิตประจ าวันมีวัสดุ 
อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์
ต่างๆ ที่ผลิตมาจากธาตุ
และสารประกอบ จึงควร
เลือกใช้ให้ถูกต้อง
เหมาะสม ปลอดภัย และ
ยั่งยืน 
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

ว8.1ม.2/7 สร้างค าถามที่
น าไปสู่การส ารวจตรวจสอบ
ในเรื่องที่เก่ียวข้องและน า
ความรู้ที่ได้ไปใช้ใน
สถานการณ์ใหม่ หรืออธิบาย
เก่ียวกับแนวคิดกระบวนการ
และผลของโครงงานหรือ
ชิ้นงานให้ผู้อ่ืนเข้าใจ   
 
 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อ
หน่วย 

มาตรฐานการเรียนรู้  
/ ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

4 
(ต่อ) 

 ว8.1ม.2/8 บันทึกหรืออธิบาย
ผลการสังเกต การส ารวจ
ตรวจสอบค้นคว้าเพ่ิมเติมจาก
แหล่งความรู้ต่าง ๆ ให้ได้
ข้อมูลที่เชื่อถือได้ และยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงความรู้ที่
ค้นพบ เม่ือมีข้อมูลหรือ
ประจักษ์พยานใหม่เพ่ิมขึ้น
หรือโต้แย้งจากเดิม 
ว8.1ม.2/9 จัดแสองผลงาน  
เขียนรายงานและ/หรือ
อธิบายเก่ียวกับแนวคิด  
กระบวนการ และผลของ
โครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้อ่ืน
เข้าใจ 

    

5 ปฏิ 
กิริยา
เคมี 

ว3.2ม.2/1 ทดลองและอธิบาย
การเปลี่ยนแปลงสมบัติมวล 
และพลังงานเม่ือสารเกิด 
ปฏิกิริยาเคมี รวมทั้งอธิบาย 
ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิด 
ปฏิกิริยาเคมี 
ว3.2ม.2/2  ทดลองอธิบาย 
และเขียนสมการเคมีของ
ปฏิกิริยาของสารต่าง ๆ และ 

 เม่ือเกิดปฏิกิริยาเคมีจะมี
พลังงานเข้ามาเก่ียวข้อง 
ซ่ึงอาจเป็นการดูด
พลังงานความร้อนหรือ
คายพลังงานความร้อน 

 อุณหภูมิ ความเข้มข้น 
ธรรมชาติของสาร และ
ตัวเร่งปฏิกิริยา มีผลต่อ
การเกิดปฏิกิริยาเคมีของ

10 12 
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ว3.2ม.2/3  สืบค้นข้อมูลและ
อภิปรายผลของสารเคมี 
ปฏิกิริยาเคมีต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 
ว8.1ม.2/1 ต้ังค าถามที่ก าหนด 
ประเด็นหรือตัวแปรที่ส าคัญใน
การส ารวจตรวจสอบ หรือ
ศึกษาค้นคว้าเร่องที่สนใจได้
อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้ 

สาร 
 สมการเคมีใช้เขียนแสดง

การเกิดปฏิกิริยาเคมีของ
สาร ซ่ึงมีทั้งสารต้ังต้น
และผลิตภัณฑ์ 

 ปฏิกิริยาเคมีระหว่างดล
หะกับออกวิเจน โลหะกับ
น้ า โลหะกับกรด กรดกับ
เบส และกรดกับ
คาร์บอเนตเป็นปฏิกิริยา 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อ
หน่วย 

มาตรฐานการเรียนรู้  
/ ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

5 
(ต่อ) 

 ว8.1ม.2/2 สร้างสมมติฐานที่
สามารถตรวจสอบได้และ 
วางแผนการส ารวจตรวจสอบ
หลาย ๆ วิธี 
ว8.1ม.2/3 เลือกเทคนิควิธี 
การส ารวจตรวจสอบทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพที่ได้ 
ผลเที่ยงตรงและปลอดภัยโดย
ใช้วัสดุเครื่องมือที่เหมาะสม 
ว8.1ม.2/4 รวบรวมข้อมูล   
จัดกระท าข้อมูลเชิงปริมาณ
และคุณภาพ 
ว8.1ม.2/5 วิเคราะห์และ
ประเมินความสอดคล้องของ
ประจักษ์พยานกับข้อสรุป ทั้ง
ที่สนับสนุนหรือขัดแย้งกับ
สมมติฐาน และความผิดปกติ
ของข้อมูลจากการส ารวจ
ตรวจสอบ 
ว8.1ม.2/6  สร้างแบบจ าลอง
หรือรูปแบบที่อธิบายผลหรือ
แสดงผลของการส ารวจ
ตรวจสอบ 
ว8.1ม.2/7 สร้างค าถามที่

เคมีที่พบทั่วไป 
 การเลือกใช้วัสดุและ   

สารรอบตัวใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่าง
เหมาะสมและปลอดภัย 
โดยค านึงถึงปฏิกิริยาที่
เกิดขึ้น 

 สารเคมีและปฏิกิริยาเคมี 
มีทั้งประโยชน์และโทษ
ต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมทั้งทางตรง
และทางอ้อม 

  



58 

 

โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

น าไปสู่การส ารวจตรวจสอบ
ในเรื่องที่เก่ียวข้องและน า
ความรู้ที่ได้ไปใช้ใน
สถานการณ์ใหม่  หรืออธิบาย
เก่ียวกับแนวคิดกระบวนการ
และผลของโครงงานหรือ
ชิ้นงานให้ผู้อ่ืนเข้าใจ   
ว8.1ม.2/8 บันทึกหรืออธิบาย
ผลการสังเกต การส ารวจ
ตรวจสอบค้นคว้าเพ่ิมเติม 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อ
หน่วย 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
/ ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

5 
(ต่อ) 

 จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ให้ได้
ข้อมูลที่เชื่อถือได้ และยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงความรู้ที่
ค้นพบ เม่ือมีข้อมูลหรือ
ประจักษ์พยานใหม่เพ่ิมขึ้น
หรือโต้แย้งจากเดิม 
ว8.1ม.2/9 จัดแสองผลงาน  
เขียนรายงานและ / หรือ
อธิบายเก่ียวกับแนวคิด  
กระบวนการ และผลของ
โครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้อ่ืน
เข้าใจ 

    

6 สาร 
ในชีวิต 
ประจ า
วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ว3.2ม.2/4 สืบค้นข้อมูลและ
อธิบายการใช้สารเคมีอย่าง 
ถูกต้อง ปลอดภัย วิธีการ
ป้องกันและแก้ไขอันตรายที่
เกิดขึ้นจากสารเคมี 
ว8.1ม.2/1 ต้ังค าถามที่ก าหนด 
ประเด็นหรือตัวแปรที่ส าคัญ  
ในการส ารวจตรวจสอบ หรือ
ศึกษาค้นคว้าเร่องที่สนใจได้
อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้ 
ว8.1ม.2/2 สร้างสมมติฐานที่
สามารถตรวจสอบได้และ 

 การใช้สารเคมีต้องระมัด 
ระวังป้องกันไม่ให้เกิด
อันตรายต่อตนเองและ
ผู้อ่ืน โดยใช้ให้ถูกต้อง 
ปลอดภัยและคุ้มค่า 

 ผู้ใช้สารเคมีควรรู้จัก 
สัญลักษณ์เตือนภัยบน
ฉลาก และรู้วิธีการแก้ไข 
และการปฐมพยาบาล 

 
 
 

6 8 
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

วางแผนการส ารวจตรวจสอบ
หลาย ๆ วิธี 
ว8.1ม.2/3 เลือกเทคนิค 
วิธีการส ารวจตรวจสอบทั้ง   
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ   
ที่ได้ผลเที่ยงตรงและปลอดภัย 
โดยใช้วัสดุเครื่องมือที่ 
เหมาะสม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อ
หน่วย 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
/ ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

6 
(ต่อ) 

 ว8.1ม.2/4 รวบรวมข้อมูลจัด
กระท าข้อมูลเชิงปริมาณและ
คุณภาพ 
ว8.1ม.2/5 วิเคราะห์และ
ประเมินความสอดคล้องของ
ประจักษ์พยานกับข้อสรุป   
ทั้งที่สนับสนุนหรือขัดแย้งกับ
สมมติฐาน และความผิดปกติ
ของข้อมูลจากการส ารวจ
ตรวจสอบ 
ว8.1ม.2/6 สร้างแบบจ าลอง
หรือรูปแบบที่อธิบายผลหรือ
แสดงผลของการส ารวจ
ตรวจสอบ 
ว 8.1 ม.2/7  สร้างค าถามที่
น าไปสู่การส ารวจตรวจสอบ
ในเรื่องที่เก่ียวข้องและน า
ความรู้ที่ได้ไปใช้ใน
สถานการณ์ใหม่ หรืออธิบาย
เก่ียวกับแนวคิดกระบวนการ
และผลของโครงงานหรือ
ชิ้นงานให้ผู้อ่ืนเข้าใจ   
ว8.1ม.2/8 บันทึกหรืออธิบาย
ผลการสังเกต การส ารวจ
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ตรวจสอบค้นคว้าเพ่ิมเติม 
จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ให้ได้
ข้อมูลที่เชื่อถือได้ และยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงความรู้ที่
ค้นพบ เม่ือมีข้อมูลหรือ
ประจักษ์พยานใหม่เพ่ิมขึ้น
หรือโต้แย้งจากเดิม 
ว8.1ม.2/9 จัดแสองผลงาน  
เขียนรายงานและ/หรือ
อธิบายเก่ียวกับแนวคิด   

หน่วย
ท่ี 

ชื่อ
หน่วย 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
/ ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

6 
(ต่อ) 

 กระบวนการ และผลของ
โครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้อ่ืน
เข้าใจ 

   

รวม 58 70 
สอบกลางภาคเรียนท่ี 1 1 15 

สอบปลายภาคเรียนท่ี 1 1 15 
รวมตลอดภาคเรียน 60 100 

 
 
 
 
 

 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ว 22102     รายวิชา วิทยาศาสตร์                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 จ านวน  1.5  หน่วยกิต เวลา  60  ชั่วโมง / ภาคเรียน                        
***************************************************************************
 ศึกษา วิเคราะห์การหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรงในระนาบเดียวกันที่กระท าต่อวัตถุ       
แรงลัพธ์ท่ีกระท าต่อวัตถุที่หยุดนิ่งหรือวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว การสะท้อนของแสง การหักเห
ของแสงและน า ความรู้ไปใช้ปร ะโยชน์ ผลของความสว่างที่ มีผลต่อมนุษย์และสิ่ งมีชีวิ ตอ่ืนๆ            
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การดูดกลืน แสง การมองเห็นสีของวัตถุและน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ สัญลักษณ์ของหน้าตัดดิน 
สมบัติของดิน  และกระบวนกา รเกิด ดิน การใช้ป ระโยชน์  และกา รปรับปรุงคุณภาพของดิน 
กระบวนการเกิดและลักษณะองค์ประกอบของหิน องค์ประกอบและสมบัติของหิน เพ่ือจ าแนก
ประเภทของหินและน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ลักษณะทางกายภาพของแร่ และน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ กระบวนการเกิด ลักษณะสมบัติของปิโตรเลียม ถ่านหิน และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ลักษณะแหล่งน้ าธรรมชาติ การใช้ประโยชน์ การอนุรักษ์แหล่งน้ าในท้องถิ่น การเกิดแหล่งน้ าบนดิน 
แหล่งน้ าใต้ดิน กระบวนการผุพัง อยู่กับที่ การกร่อน การพัดพา การทับถม การตกผลึก และผลของ
กระบวนการดังกล่าว การสร้างแบบจ าลองโครงสร้างและองค์ประกอบของโลก  
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการเสาะหาความรู้  แก้ปัญหา 
โดยใช้การต้ังค าถามที่ก าหนดประเด็นหรือตัวแปรที่ส าคัญในการส ารวจตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้า
เรื่องที่สนใจอย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้ สร้า งสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบได้และวางแผน      
การส ารวจตรวจสอบหลาย ๆ วิธี เลือกเทคนิควิธีการส ารวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณ  และคุณภาพ    
ที่ได้ผลเที่ยงตรงและปลอดภัย โดยใช้วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสม รวบรวมข้อมูล จัดกระท าข้อมูล
เชิงปริมาณและคุณภาพ วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของประจักษ์พยานกับข้อสรุ ป          
ที่สนับสนุนหรือขัดแย้งกับสมมติฐานและความผิดปกติของข้อมูลจากการส ารวจตรวจสอบ สร้าง
แบบจ าลองหรือรูปแบบที่อธิบายบายผลของการส ารวจตรวจสอบ สร้างค าถามที่น าไปสู่การส ารวจ
ตรวจสอบในเรื่องที่เก่ียวข้องและน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ หรืออธิบายเก่ียวกับแนวคิด
กระบวนการและผลของโครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้ อ่ืนเข้าใจ บันทึกหรืออธิบายผล  การสังเกต         
การส ารวจตรวจสอบค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งความรู้ ต่าง ๆ ให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ และยอมรับ      
การเปลี่ยนแปลงความรู้ที่ ค้นพบ เม่ือมีข้อมูลหรือประจักษ์พยานใหม่เพ่ิมขึ้นหรือโต้แย้งจากเดิม       
จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ หรืออธิบายเก่ียวกับแนวคิด กระบวนการ และผลของโครงงาน
หรือชิ้นงานให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้ถูกต้อง มีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
ในการค้นคว้าความรู้ ด้วยตนเอง ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ คิดตัดสินใจ และสามารถสื่อสารเป็นที่
เข้าใจตรงกัน รวมทั้งมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม ตลอดจนเชื่อมโยง
ความรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 
รหัสตัวชี้วัด   
ว4.1 ม.2/1 ว4.1 ม.2/2     
ว5.1 ม.2/1 ว5.1 ม.2/2 ว5.1 ม.2/3    
ว6.1 ม.2/1 ว6.1 ม.2/2 ว6.1 ม.2/3 ว6.1 ม.2/4 ว6.1 ม.2/5 ว6.1 ม.2/6 
ว6.1 ม.2/7 ว6.1 ม.2/8 ว6.1 ม.2/9 ว6.1 ม.2/10   
ว8.1 ม.2/1 ว8.1 ม.2/2 ว8.1 ม.2/3 ว8.1 ม.2/4 ว8.1 ม.2/5 ว8.1 ม.2/6 
ว8.1 ม.2/7 ว8.1 ม.2/8 ว8.1 ม.2/9    
รวม 24 ตัวชี้วัด     
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โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  ว 22102 รายวิชา วิทยาศาสตร์          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2      จ านวน  1.5  หน่วยกิต  เวลา  60  ชั่วโมง / ภาคเรียน 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อ
หน่วย 

มาตรฐานการเรียนรู้  
/ ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 การ
เคลื่อน
ที่   
ของ
วัตถุ 

ว4.1ม.2/1 ทดลองและอธิบาย
การหาแรงลัพธ์ของแรง   
หลายแรงในระนาบเดียวกันที่
กระท าต่อวัตถุ 
ว4.1ม.2/2 อธิบายแรงลัพธ์  
ที่กระท าต่อวัตถุที่หยุดนิ่งหรือ
วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว  
คงตัว  
ว8.1ม.2/1 ต้ังค าถามที่ก าหนด 
ประเด็นหรือตัวแปรที่ส าคัญ  
ในการส ารวจตรวจสอบ หรือ
ศึกษาค้นคว้าเร่องที่สนใจได้

 แรงเป็นปริมาณเวกเตอร์ 
เม่ือมีแรงหลายแรงใน
ระนาบเดียวกันกระท าต่อ
วัตถุเดียวกัน สามารถหา
แรงลัพธ์ได้โดยการใช้
หลักการรวมเวกเตอร์ 

 เม่ือแรงลัพธ์มีค่าเป็นศูนย์
กระท าต่อวัตถุที่หยุดนิ่ง 
วัตถุนั้นก็จะหยุดนิ่ง
ตลอดไป แต่ถ้าวัตถุ
เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคง
ตัวก็จะเคลื่อนที่ด้วย

8 10 



63 
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อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้ 
ว8.1ม.2/2 สร้างสมมติฐานที่
สามารถตรวจสอบได้และวาง
แผนการส ารวจตรวจสอบ
หลาย ๆ วิธี 
ว8.1ม.2/3 เลือกเทคนิค
วิธีการส ารวจตรวจสอบทั้ง 
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
ที่ได้ผลเที่ยงตรงและปลอดภัย 
โดยใช้วัสดุเครื่องมือที่
เหมาะสม 
ว8.1ม.2/4 รวบรวมข้อมูล   
จัดกระท าข้อมูลเชิงปริมาณ
และคุณภาพ 
ว8.1ม.2/5 วิเคราะห์และ
ประเมินความสอดคล้องของ
ประจักษ์พยานกับข้อสรุป   
ทั้งทีส่นับสนุนหรือขัดแย้งกับ
สมมติฐาน และความผิดปกติ  

ความเร็วคงตัวตลอดไป 
 เทคโนโลยีชีวภาพเป็น

การใช้เทคโนโลยี เพ่ือท า
ให้สิ่งมีชีวิตหรือ
องค์ประกอบของสิ่งมี 
ชีวิตมีสมบัติตามต้องการ 

 การผสมเทียม การถ่าย
ฝากตัวอ่อน การโคลน 
เป็นการใช้เทคโนโลยี 
ชีวภาพในการขยายพันธ์ 
ปรับปรุงพันธ์ และเพ่ิม
ผลผลิตของสัตว์ 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อ
หน่วย 

มาตรฐานการเรียนรู้  
/ ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 
(ต่อ) 

 ของข้อมูลจากการส ารวจ
ตรวจสอบ 
ว8.1ม.2/6 สร้างแบบจ าลอง
หรือรูปแบบที่อธิบายผลหรือ
แสดงผลของการส ารวจ
ตรวจสอบ 
ว8.1ม.2/7 สร้างค าถามที่น า 
ไปสู่การส ารวจตรวจสอบใน
เรื่องที่เก่ียวข้องและน าความรู้
ที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่  
หรืออธิบายเก่ียวกับแนวคิด
กระบวนการและผลของ
โครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้อ่ืน
เข้าใจ   
ว8.1ม.2/8 บันทึกหรืออธิบาย
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ผลการสังเกต การส ารวจ
ตรวจสอบค้นคว้าเพ่ิมเติมจาก
แหล่งความรู้ต่าง ๆ ให้ได้
ข้อมูลที่เชื่อถือได้ และยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงความรู้ที่
ค้นพบ เม่ือมีข้อมูลหรือ
ประจักษ์พยานใหม่เพ่ิมขึ้น
หรือโต้แย้งจากเดิม 
ว8.1ม.2/9 จัดแสองผลงาน  
เขียนรายงานและ / หรือ
อธิบายเก่ียวกับแนวคิด  
กระบวนการ และผลของ
โครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้อ่ืน
เข้าใจ 

2 แสง 
และ
การ
มอง 
เห็น 

ว5.1ม.2/1 ทดลองและ
อธิบายการสะท้อนของแสง 
การหักเหของแสง และน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

 เม่ือแสงตกกระทบกับ
วัตถุหรือตัวกลางอีก
ตัวกลางหนึ่ง แสงจะ
เปลี่ยนทิศทางการ
เคลื่อนที่โดยการสะท้อน   

23 28 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อ
หน่วย 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
/ ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

2 
(ต่อ) 

 ว5.1ม.2/2 อธิบายผลของ
ความสว่างที่มีต่อมนุษย์และ
สิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ 
ว5.1ม.2/3 ทดลองและ
อธิบายการดูดกลืนแสงสี   
การมองเห็นสีของวัตถุ และ
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์  
ว8.1ม.2/1 ต้ังค าถามที่ก าหนด 
ประเด็นหรือตัวแปรที่ส าคัญใน
การส ารวจตรวจสอบ หรือ
ศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจได้
อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้ 
ว8.1ม.2/2  สร้างสมมติฐานที่
สามารถตรวจสอบได้และ 
วางแผนการส ารวจตรวจสอบ

ของแสงหรือ การหักเห
ของแสง 

 การน าความรู้เก่ียวกับ
การสะท้อนของแสงและ
การหักเหของแสงไปใช้
อธิบายแว่นตา ทัศน
อุปกรณ์ กระจกเส้นใย 
น าแสง 

 นัยน์ตาของคนเราเป็น
อวัยวะใช้มองดูสิ่งต่างๆ 
นัยน์ตามีองค์ประกอบ
ส าคัญหลายอย่าง 

 ความสว่างมีผลต่อ
นัยน์ตาของมนุษย์ จึงมี
การน าความรู้เก่ียวกับ
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หลาย ๆ วิธี 
ว8.1ม.2/3 เลือกเทคนิควิธีการ 
ส ารวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพที่ได้ผล
เที่ยงตรงและปลอดภัย โดยใช้
วัสดุเครื่องมือที่เหมาะสม 
ว8.1ม.2/4  รวบรวมข้อมูล   
จัดกระท าข้อมูลเชิงปริมาณ
และคุณภาพ 
ว8.1ม.2/5  วิเคราะห์และ
ประเมินความสอดคล้องของ
ประจักษ์พยานกับข้อสรุป ทั้ง
ที่สนับสนุนหรือขัดแย้งกับ
สมมติฐาน และความผิดปกติ
ของข้อมูลจากการส ารวจ
ตรวจสอบ 
ว8.1ม.2/6 สร้างแบบจ าลอง
หรือรูปแบบที่อธิบายผลหรือ
แสดงผลของการส ารวจ 

ความสว่างมาช่วยในการ
จัดความสว่างให้เหมาะ 
สมกับการท างาน 

 ออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบว่าความสว่าง     
มีผลต่อสิ่งมีชีวิตอ่ืน 

 เม่ือแสงตกกระทบกับ
วัตถุ วัตถุจะดูดกลืนแสง
บาวสีไว้ และสะท้อนแสง
สีที่เหลือออกมา ท าให้
เรามองเห็นวัตถุเป็นสี
ต่างๆ 

 การน าความรู้เก่ียวกับ
การดูดกลืนแสงสี การ
มองเห็นแสงสีของวัตถุไป
ใช้ประโยชน์ในการ
ถ่ายรูปและในการแสดง 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อ
หน่วย 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
/ ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

2 
(ต่อ) 

 ตรวจสอบ 
ว8.1ม.2/7  สร้างค าถามที่น า 
ไปสู่การส ารวจตรวจสอบใน
เรื่องที่เก่ียวข้องและน าความรู้
ที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่  
หรืออธิบายเก่ียวกับแนวคิด
กระบวนการและผลของ
โครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้อ่ืน 
เข้าใจ   
ว8.1ม.2/8 บันทึกหรืออธิบาย
ผลการสังเกต การส ารวจ
ตรวจสอบค้นคว้าเพ่ิมเติมจาก
แหล่งความรู้ต่าง ๆ ให้ได้
ข้อมูลที่เชื่อถือได้ และยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงความรู้ที่
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ค้นพบ เม่ือมีข้อมูลหรือ
ประจักษ์พยานใหม่เพ่ิมขึ้น
หรือโต้แย้งจากเดิม 
ว8.1ม.2/9  จัดแสดงผลงาน  
เขียนรายงานและ / หรือ
อธิบายเก่ียวกับแนวคิด  
กระบวนการ และผลของ
โครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้อ่ืน
เข้าใจ 

3 โลก
และ      
การ
เปลี่ยน
แปลง 

ว6.1ม.2/1 ส ารวจ ทดลอง
และอธิบายลักษณะของชั้น
หน้าตัดดิน สมบัติของดินและ
กระบวนการเกิดดิน 
ว6.1ม.2/2 ส ารวจ วิเคราะห์
และอธิบายการใช้ประโยชน์
และการปรับปรุงคุณภาพของ
ดิน 
ว6.1ม.2/3 ทดลองเลียนแบบ
เพ่ืออธิบายกระบวนการเกิด   

 ดินมีลักษณะและสมบัติ
แตกต่างกันตามวัตถุ   
ต้นก าเนิดดิน ลักษณะ
ภูมิอากาศ ลักษณะภูมิ
ประเทศ พืชพรรณ 
สิ่งมีชีวิตและระยะเวลา
ในการเกิดดิน และ
ตรวจสอบสมบัติบาง
ประการของดิน  

 

27 32 
 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อ
หน่วย 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
/ ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

3 
(ต่อ) 

 และลักษณะองค์ประกอบของ
หิน 
ว6.1ม.2/4 ทดสอบ และ
สังเกตองค์ประกอบและ
สมบัติของหิน เพ่ือจ าแนก
ประเภทของหินและ  
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์     
ว6.1ม.2/5  ตรวจสอบและ
อธิบายลักษณะทางกายภาพ
ของแร่ และการน าไปใช้
ประโยชน์ 
ว6.1ม.2/6 สืบค้นและอธิบาย 
กระบวนการเกิดลักษณะและ
สมบัติของปิโตรเลียม ถ่านหิน 
หินน้ ามัน และการน าไปใช้

 ดินในแต่ละท้องถิ่นมี
ลักษณะและสมบัติ
ต่างกันตามสภาพของดิน 
จึงน าไปใช้ประโยชน์
ต่างกัน 

 การปรับปรุงคุณภาพดิน
ขึ้นอยู่กับสภาพของดิน 
เพ่ือท าให้ดินมีความ
เหมาะสมต่อการใช้
ประโยชน์ 

 กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงทาง
ธรณีวิทยาทั้งบนและใต้
ผิวโลก ท าให้เกิดหินที่มี
ลักษณะองค์ประกอบ
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ประโยชน์ 
ว6.1 ม.2/7 ส ารวจและ
อธิบาย ลักษณะแหล่งน้ า
ธรรมชาติ การใช้ประโยชน์
และการอนุรักษ์แหล่งน้ าใน
ท้องถิ่น 
ว6.1ม.2/8 ทดลองเลียนแบบ
และอธิบายการเกิดแหล่งน้ า
บนดิน แหล่งน้ าใต้ดิน 
ว6.1ม.2/9 ทดลองเลียนแบบ
และอธิบายกระบวนการผุพัง
อยู่กับที่ การกร่อน การพัดพา 
การทับถม การตกผลึกและผล
ของกระบวนการดังกล่าว 
ว6.1ม.2/10 สืบค้น สร้าง
แบบจ าลองและอธิบาย
โครงสร้างและองค์ประกอบ
ของโลก             

แตกต่างกันทั้งทางด้าน
กายภาพ และทางเคมี 

 หินแบ่งออกเป็น หินอัคนี 
หินแปร และหินตะกอน  
หินแต่ละประเภทมี
ความสัมพันธ์กันและ
น าไปใช้ประโยชน์ในทาง
อุตสาหกรรม การ
ก่อสร้างและอ่ืนๆ 

 เม่ือสภาพแวดล้อม
ธรรมชาติที่อยู่ภายใต้
อุณหภูมิและความดันที่
เหมาะสม ธาตุและ
สารประกอบจะตกผลึก
เป็นแร่ที่มีลักษณะและ
สมบัติต่างกัน ซ่ึงต้องใช้
วิธีตรวจสอบสมบัติแต่ละ
อย่างแตกต่างกันไป 

 แร่ที่ส ารวจพบใน 
 
 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อ
หน่วย 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
/ ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

3 
(ต่อ) 

 ว8.1ม.2/1 ต้ังค าถามที่
ก าหนดประเด็นหรือตัวแปรที่
ส าคัญในการส ารวจตรวจสอบ 
หรือศึกษาค้นคว้าเร่องที่สนใจ
ได้อย่างครอบคลุมและเชื่อถือ
ได้ 
ว8.1ม.2/2 สร้างสมมติฐานที่
สามารถตรวจสอบได้และ 
วางแผนการส ารวจตรวจสอบ
หลาย ๆ วิธี 
ว 8.1 ม.2/3  เลือกเทคนิค
วิธีการส ารวจตรวจสอบทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพที่

 ประเทศไทยมีหลายชนิด  
แต่ละชนิดตรวจสอบทาง
กายภาพได้ จากรูปผลึก 
ความถ่วงจ าเพาะ ความ
แข็ง ความวาว แนวแตก
เรียบ สีและสีผงของแร่
และน าไปใช้ประโยชน์
ต่างกัน เช่น ใช้ท า
เครื่องประดับ ใช้ในด้าน 
อุตสาหกรรม 

 ปิโตรเลียม ถ่านหิน     
หินน้ ามัน เป็นแหล่ง
เชื้อเพลิงธรรมชาติที่เกิด
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ได้ผลเที่ยงตรงและปลอดภัย 
โดยใช้วัสดุเครื่องมือที่
เหมาะสม 
ว 8.1 ม.2/4  รวบรวมข้อมูล   
จัดกระท าข้อมูลเชิงปริมาณ
และคุณภาพ 
ว 8.1 ม.2/5  วิเคราะห์และ
ประเมินความสอดคล้องของ
ประจักษ์พยานกับข้อสรุป ทั้ง
ที่สนับสนุนหรือขัดแย้งกับ
สมมติฐาน และความผิดปกติ
ของข้อมูลจากการส ารวจ
ตรวจสอบ 
ว 8.1 ม.2/6  สร้าง
แบบจ าลองหรือรูปแบบที่
อธิบายผลหรือแสดงผลของ
การส ารวจตรวจสอบ 
ว8.1ม.2/7 สร้างค าถามที่
น าไปสู่การส ารวจตรวจสอบ
ในเรื่องที่เก่ียวข้องและน า  

จากกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงทาง
ธรณีวิทยา ซ่ึงแต่ละชนิด
จะมีลักษณะ สมบัติและ
วิธีการน าไปใช้ประโยชน์
แตกต่างกัน 

 แหล่งน้ าบนโลก            
มีทั้งน้ าจืด น้ าเค็ม  โดย
แหล่งน้ าจืดมีอยู่ทั้งบนดิน 
ใต้ดิน และในบรรยากาศ 

 การใช้ประโยชน์ของ
แหล่งน้ าต้องมีการวาง
แผนการใช้ การอนุรักษ์ 
การป้องกัน การแก้ไข 
และผลกระทบ ด้วย
วิธีการที่เหมาะสม 

 แหล่งน้ าบนดินมีหลาย
ลักษณะขึ้นอยู่กับ
ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะทางน้ า และ 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อ
หน่วย 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
/ ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

3 
(ต่อ) 

 ความรู้ที่ได้ไปใช้ใน
สถานการณ์ใหม่ หรืออธิบาย
เก่ียวกับแนวคิดกระบวนการ
และผลของโครงงานหรือ
ชิ้นงานให้ผู้อ่ืนเข้าใจ   
ว8.1ม.2/8 บันทึกหรืออธิบาย 
ผลการสังเกต การส ารวจ
ตรวจสอบค้นคว้าเพ่ิมเติมจาก
แหล่งความรู้ต่าง ๆ ให้ได้
ข้อมูลที่เชื่อถือได้ และยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงความรู้ที่
ค้นพบ เม่ือมีข้อมูลหรือ
ประจักษ์พยานใหม่เพ่ิมขึ้น
หรือโต้แย้งจากเดิม 

ความเร็วของกระแสน้ า
ในแต่ละฤดูกาลน้ าบนดิน
บางส่วนจะไหลซึมสู่ใต้ผิว
ดินถูกกักเก็บไว้ในชั้นดิน
และหิน เกิดเป็นน้ าใต้ดิน 
ซ่ึงส่วนหนึ่งจะซึมอยู่ตาม
ช่องว่างระหว่างเม็ด
ตะกอน เรียกว่า น้ าในดิน 
อีกส่วนหนึ่งจะไหลซึมลึก
ลงไป จนถูกกักเก็บไว้
ตามช่องว่างระหว่างเม็ด
ตะกอนตามรูพรุนหรือ
ตามรอยแตกของหินหรือ
ชั้นหินเรียกว่า น้ าบาดาล 

  



69 

 

โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

ว8.1ม.2/9 จัดแสองผลงาน  
เขียนรายงานและ / หรือ
อธิบายเก่ียวกับแนวคิด  
กระบวนการ และผลของ
โครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้อ่ืน 
 
 

 สมบัติของน้ าบาดาล
ขึ้นอยู่กับชนิดของดิน 
แหล่งแร่และหินที่เป็น
แหล่งกักเก็บน้ าบาดาล 
และชั้นหินอุ้มน้ า 

 การผุพังอยู่กับที่       
การกร่อน การพัดพา      
การทับถม และ        
การตกผลึก เป็น
กระบวนการส าคัญที่ท า
ให้พ้ืนผิวโลกเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเป็นภูมิ
ลักษณ์ต่างๆ โดยมีลม น้ า 
ธารน้ าแข็ง คลื่นและ      
แรงโน้มถ่วงของโลก   
เป็น ตัวการส าคัญ 

 โครงสร้างของโลก
ประกอบด้วยชั้นเปลือก
โลก ชั้นเนื้อโลก และชั้น
แก่นโลกโครงสร้างแต่ละ 

 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อ
หน่วย 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
/ ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

3 
(ต่อ) 

  ชั้นจะมีลักษณะและ
ส่วนประกอบต่างกัน 

  

รวม 58 70 

สอบกลางภาคเรียนท่ี 2 1 15 
สอบปลายภาคเรียนท่ี 2 1 15 

รวมท้ังภาคเรียน 60 100 
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

 
 
 
 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ว 23101     รายวิชา วิทยาศาสตร์                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 จ านวน  1.5  หน่วยกิต          เวลา  60  ชั่วโมง / ภาคเรียน                        
*************************************************************************** 

ศึกษา  วิเคราะห์  ลั กษณะของโครโมโซมที่มีหน่วย พันธุกรรม  หรือยีนในนิวเคลีย ส 
ความส าคัญของสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ และกระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม        
โรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของยีนและโครโมโซม ความหลากหลายทางชีวภาพ        
ในท้องถิ่นที่ท าให้สิ่งมีชีวิตด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างสมดุล ผลของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อมนุษย์ 
สัตว์ พืชและสิ่งแวดล้อม ผลของเทคโนโลยีชีวภาพต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม  ระบบ
นิเวศต่าง ๆ ในท้องถิ่นและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบภายในระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ของ       
การถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิตในรูปของโซ่อาหารและสายใยอาหาร วัฏจักรน้ า  วัฏจักรคาร์บอ น 
และความส าคัญที่มีต่อระบบนิเวศ ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากรในระบบนิเวศ 
สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น และเสนอแนวทางการแก้ปัญหา แนวทาง  
การรักษาสมดุลของระบบนิเวศ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ปัญหา
สิ่งแวดล้อมและแนวทางการแก้ปัญหา การมีส่วนร่วมในการดูแล และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ในการเสาะหาความรู้  แก้ปัญหา
โดยใช้การต้ังค าถามที่ก าหนดประเด็นหรือตัวแปรที่ส าคัญในการส ารวจตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้า
เรื่องที่สนใจอย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้ สร้างสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบได้  และวางแผน     
การส ารวจตรวจสอบหลาย ๆ วิธี เลือกเทคนิควิธีการส ารวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณ  และคุณภาพ    
ที่ได้ผลเที่ยงตรงและปลอดภัย โดยใช้วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสม รวบรวมข้อมูล จัดกระท าข้อ มูล
เชิงปริมาณและคุณภาพ วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของประจักษ์พยานกับข้อสรุ ป          
ที่สนับสนุนหรือขัดแย้งกับสมมติฐานและความผิดปกติของข้อมูลจากการส ารวจตรวจสอบ สร้าง
แบบจ าลองหรือรูปแบบที่อธิบายผลของการส ารวจตรวจสอบ สร้างค าถามที่น าไปสู่การส ารวจ
ตรวจสอบในเรื่องที่เก่ียวข้องและน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ หรืออธิบายเก่ียวกับแนวคิด
กระบวนการ และผลของโครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้ อ่ืนเข้าใจ บันทึกหรืออธิบายผลการสังเกต         
การส ารวจตรวจสอบค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งความรู้ ต่าง ๆ ให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ และยอม รับ    
การเปลี่ยนแปลงความรู้ที่ ค้นพบ เม่ือมีข้อมูลหรือประจักษ์พยานใหม่เพ่ิมขึ้นหรือโต้แย้งจากเดิม      
จัดแสดงผลงาน เขียนรายงานและ/หรืออธิบายเก่ียวกับแนวคิด กระบวนการ และผลของโครงงาน
หรือชิ้นงานให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 
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เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้ถูกต้อง มีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
ในการค้นคว้าความรู้ ด้วยตนเอง ผู้ เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ คิดตัดสินใจ และสามารถสื่อสาร        
เป็นที่เข้าใจตรงกัน รวมทั้งมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม ตลอดจน
เชื่อมโยง ความรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 
รหัสตัวชี้วัด 
ว1.2 ม.3/1 ว1.2 ม.3/2 ว1.2 ม.3/3 ว1.2 ม.3/4 ว1.2 ม.3/5 ว1.2 ม.3/6 
ว2.1 ม.3/1 ว2.1 ม.3/2 ว2.1 ม.3/3 ว2.1 ม.3/4   
ว2.2 ม.3/1 ว2.2 ม.3/2 ว2.2 ม.3/3 ว2.2 ม.3/4 ว2.2 ม.3/5 ว2.2 ม.3/6 
ว8.1 ม.3/1 ว8.1 ม.3/2 ว8.1 ม.3/3 ว8.1 ม.3/4 ว8.1 ม.3/5 ว8.1 ม.3/6 
ว8.1 ม.3/7 ว8.1 ม.3/8 ว8.1 ม.3/9    
รวม 25 ตัวชี้วัด     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  ว 23101 รายวิชา วิทยาศาสตร์          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 1      จ านวน  1.5  หน่วยกิต  เวลา  60  ชั่วโมง / ภาคเรียน 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อ
หน่วย 

มาตรฐานการเรียนรู้  
/ ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 
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1 พันธ ุ
กรรม
และ
ความ
หลาก 
หลาย
ใน
ท้องถิ่น 

ว1.2ม.3/1 สังเกตและอธิบาย
ลักษณะโครโมโซมที่มีหน่วย
พันธุกรรมหรือยีนในนิวเคลียส 
ว1.2ม.3/2 อธิบาย
ความส าคัญ ของสาร
พันธุกรรม หรือดีเอ็นเอ และ
กระบวนการถ่ายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรม 
ว1.2ม.3/อภิปรายโรคทาง
พันธุกรรมที่เกิดจากความผิด 
ปกติของยีนและโครโมโซม 
และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ว1.2ม.3/4 ส ารวจและอธิบาย
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ในท้องถิ่นที่ท าให้สิ่งมีชีวิต
ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างสมดุล 
ว1.2ม.3/5 อธิบายผลของ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ที่มีต่อมนุษย์ สัตว์ สัตว์ พืช
และสิ่งแวดล้อม 
ว1.2ม.3/6 อภิปรายผลของ
เทคโนโลยีชีวภาพต่อการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม   
ว8.1ม.2/1 ต้ังค าถามที่
ก าหนดประเด็นหรือตัวแปรที่
ส าคัญในการส ารวจตรวจสอบ 
หรือศึกษาค้นคว้าเร่องที่สนใจ
ได้อย่างครอบคลุมและเชื่อถือ
ได้ 
 

 เม่ือมองเซลล์ผ่านกล้อง
จุลทรรศน์จะเห็นเส้นใย
เล็กๆพันกันอยู่ใน
นิวเคลียส เม่ือเกิดการ
แบ่งเซลล์ เส้นใยเหล่านี้
จะหดสั้นเข้าจนมีลักษณะ
เป็นท่อนสั้น เรียกว่า 
โครโมโซม 

 โครโมโซมประกอบด้วย    
ดีเอ็นเอและโปรตีน 

 ยีนหรือหน่วยพันธุกรรม
เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่บนดี
เอ็นเอ 

 เซลล์หรือสิ่งมีชีวิต มีสาร
พันธุกรรมหรือดีเอ็นเอที่
ควบคุมลักษณะของการ
แสดงออก 

 ลักษณะทางพันธุกรรมที่
ควบคุมด้วยยีนจากพ่อ
และแม่สามารถถ่ายทอด
สู่ลูกผ่านทางเซลล์
สืบพันธุ์และการปฏิสนธิ 

 โรคธาลัสซีเมีย ตาบอดสี 
เป็นโรคทางพันธุกรรม ที่
เกิดจากความผิดปกติของ
ยีน 

 กลุ่มอาการดาวน์เป็น
ความผิดปกติของร่างกาย 
ซ่ึงเกิดจากการที่มีจ านวน
โครโมโซมเกินมา 

19 23 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อ
หน่วย 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
/ ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
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1 
(ต่อ) 

 ว8.1ม.2/2 สร้างสมมติฐานที่
สามารถตรวจสอบได้และวาง
แผนการส ารวจตรวจสอบ
หลาย ๆ วิธี 
ว8.1ม.2/3 เลือกเทคนิควิธี 
การส ารวจตรวจสอบทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพที่
ได้ผลเที่ยงตรงและปลอดภัย 
โดยใช้วัสดุเครื่องมือที่
เหมาะสม 
ว8.1ม.2/4 รวบรวมข้อมูล   
จัดกระท าข้อมูลเชิงปริมาณ
และคุณภาพ 
ว8.1ม.2/5 วิเคราะห์และ
ประเมินความสอดคล้องของ
ประจักษ์พยานกับข้อสรุป ทั้ง
ที่สนับสนุนหรือขัดแย้งกับ
สมมติฐาน และความผิดปกติ
ของข้อมูลจากการส ารวจ
ตรวจสอบ 
ว8.1ม.2/6  สร้างแบบจ าลอง
หรือรูปแบบที่อธิบายผลหรือ
แสดงผลของการส ารวจ
ตรวจสอบ 
ว8.1ม.2/7  สร้างค าถามที่
น าไปสู่การส ารวจตรวจสอบ
ในเรื่องที่เก่ียวข้องและน า
ความรู้ที่ได้ไปใช้ใน
สถานการณ์ใหม่ หรืออธิบาย
เก่ียวกับแนวคิดกระบวนการ
และผลของโครงงานหรือ
ชิ้นงานให้ผู้อ่ืนเข้าใจ   
  

 ความรู้เก่ียวกับโรคทาง
พันธุกรรม สามารถน า 
ไปใช้ในการป้องกันโรค 
ดูแลผู้ป่วยและวางแผน
ครอบครัว 

 ความหลากหลายทาง
ชีวภาพที่ท าให้สิ่งมีชีวิต
อยู่อย่างสมดุล ขึ้นอยู่กับ
ความหลากหลายของ
ระบบนิเวศ ความ
หลากหลายของชนิด
สิ่งมีชีวิตและความ
หลากหลายทาง
พันธุกรรม 

 การตัดไม้ท าลายป่าเป็น
สาเหตุหนึ่ง ที่ท าให้เกิด
การสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์ สัตว์ 
พืชและสิ่งแวดล้อม 

 การใช้สารเคมีในการ
ก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ 
ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต
ทั้งมนุษย์ สัตว์และพืช 
ท าให้เกิดการเปลี่ยน 
แปลงความหลากหลาย
ทางชีวภาพและส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 ผลของเทคโนโลยีชีวภาพ
มีประโยชน์ต่อมนุษย์ ทั้ง
ด้านการแพทย์ 
การเกษตรและ
อุตสาหกรรม 

  

หน่วย
ท่ี 

ชื่อ
หน่วย 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
/ ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

1 
(ต่อ) 

 ว8.1ม.2/8  บันทึกหรือ
อธิบายผลการสังเกต  การ
ส ารวจตรวจสอบค้นคว้า
เพ่ิมเติมจากแหล่งความรู้  
ต่าง ๆ ให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้  
และยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
ความรู้ที่ค้นพบ เม่ือมีข้อมูล
หรือประจักษ์พยานใหม่
เพ่ิมขึ้นหรือโต้แย้งจากเดิม 
ว8.1ม.2/9  จัดแสองผลงาน  
เขียนรายงานและ / หรือ
อธิบายเก่ียวกับแนวคิด  
กระบวนการ และผลของ
โครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้อ่ืน
เข้าใจ 

    

2 ระบบ
นิเวศ 

ว2.1ม.3/1 ส ารวจระบบนิเวศ
ต่าง ๆ ในท้องถิ่นและอธิบาย
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ 
ภายในระบบนิเวศ 
ว2.1ม.3/2 วิเคราะห์และ
อธิบายความสัมพันธ์ของการ
ถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิต
ในรูปโซ่อาหารและสายใย
อาหาร 
ว2.1ม.3/3 อธิบายวัฏจักรน้ า 
วัฏจักรคาร์บอน และ
ความส าคัญที่มีต่อระบบนิเวศ 
ว2.1ม.3/4 อธิบายปัจจัยที่มี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาด
ของประชากรในระบบนิเวศ 
ว8.1ม.2/1 ต้ังค าถามที่
ก าหนดประเด็นหรือตัวแปรที่
ส าคัญในการส ารวจตรวจสอบ 
หรือศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจ 

 ระบบนิเวศในแต่ละ
ท้องถิ่นประกอบด้วย
องค์ประกอบภายในและ
องค์ประกอบทางชีวภาพ
เฉพาะท้องถิ่นซ่ึงมีความ
เก่ียวข้องสัมพันธ์กัน 

 สิ่งมีชีวิตมีความเก่ียวข้อง
สัมพันธ์กันโดยมีการ
ถ่ายทอดพลังงานในรูป
ของโซ่อาหารและสายใย
อาหาร 

 น้ าและคาร์บอนเป็น
องค์ประกอบในสิ่งมีชีวิต
และสิ่งไม่มีชีวิต น้ าและ
คาร์บอนจะมีการ
หมุนเวียนเป็นวัฏจักรใน
ระบบนิเวศ ท าให้
สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ 

20 24 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อ
หน่วย 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
/ ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

2 
(ต่อ) 

 ได้อย่างครอบคลุมและเชื่อถือ
ได้ 
ว8.1ม.2/2 สร้างสมมติฐานที่
สามารถตรวจสอบได้และ 
วางแผนการส ารวจตรวจสอบ
หลาย ๆ วิธี 
ว8.1ม.2/3 เลือกเทคนิควิธี 
การส ารวจตรวจสอบทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพที่
ได้ผลเที่ยงตรงและปลอดภัย 
โดยใช้วัสดุเครื่องมือที่
เหมาะสม 
ว8.1ม.2/4 รวบรวมข้อมูล   
จัดกระท าข้อมูลเชิงปริมาณ
และคุณภาพ 
ว8.1ม.2/5 วิเคราะห์และ
ประเมินความสอดคล้องของ
ประจักษ์พยานกับข้อสรุป ทั้ง
ที่สนับสนุนหรือขัดแย้งกับ
สมมติฐาน และความผิดปกติ
ของข้อมูลจากการส ารวจ
ตรวจสอบ 
ว8.1ม.2/8  บันทึกหรือ
อธิบายผลการสังเกต การ
ส ารวจ ตรวจสอบค้นคว้า
เพ่ิมเติมจากแหล่งความรู้  
ต่าง ๆ ให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้  
และยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ความรู้ที่ค้นพบ เม่ือมีข้อมูล
หรือประจักษ์พยานใหม่
เพ่ิมขึ้นหรือโต้แย้งจากเดิม 
 
 

 อัตราการเกิด อัตราการ
ตาย อัตราการอพยพเข้า 
และอัตราอพยพออกของ
สิ่งมีชีวิต มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงขนาดของ
ประชากรในระบบนิเวศ 
 

  

หน่วย
ท่ี 

ชื่อ
หน่วย 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
/ ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

2 
(ต่อ) 

 ว8.1ม.2/9  จัดแสองผลงาน  
เขียนรายงานและ/หรือ
อธิบายเก่ียวกับแนวคิด  
กระบวนการ และผลของ
โครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้อ่ืน
เข้าใจ 

   

3 ชีวิต
และ 
สิ่ง 
แวด 
ล้อม 

ว2.2ม.3/1 วิเคราะห์สภาพ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร 
ธรรมชาติในท้องถิ่นและเสนอ
แนวทางการแก้ปัญหา 
ว2.2ม.3/2 อธิบายแนวทาง
การรักษาสมดุลของระบบ
นิเวศ 
ว2.2ม.3/3 อภิปรายการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน 
ว2.2ม.3/4 วิเคราะห์และ
อธิบายการใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
ว2.2ม.3/5 อภิปรายปัญหา  
สิ่งแวดล้อมและเสนอแนว
ทางการแก้ปัญหา 
ว2.2ม.3/6 อภิปรายและมี
ส่วนร่วมในการดูแลและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 
ว8.1ม.2/1 ต้ังค าถามที่ก าหนด 
ประเด็นหรือตัวแปรที่ส าคัญ  
ในการส ารวจตรวจสอบ หรือ
ศึกษาค้นคว้าเร่องที่สนใจได้
อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้ 
ว8.1ม.2/2 สร้างสมมติฐานที่
สามารถตรวจสอบได้และ 

 สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ
ในท้องถิ่นที่เกิดขึ้นจาก
การกระท าของธรรมชาติ
และมนุษย์ 

 ปัญหาสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่
เกิดขึ้น ควรมีแนวทางใน
การดูแลรักษาและ
ป้องกัน 

 ระบบนิเวศจะสมดุลได้
จะต้องมีการควบคุม
จ านวนผู้ผลิต ผู้บริโภค  
ผู้สลายสารอินทรีย์ให้มี
ปริมาณ สัดส่วน และการ
กระจายที่เหมาะสม 

 การใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติอย่างยั่งยืนและ
การดูแลรักษาสภาพ 
แวดล้อมเป็นการรักษา
สมดุลของระบบนิเวศ 

 การน าทรัพยากร 
ธรรมชาติมาอย่างคุ้มค่า
ด้วยการใช้ซ้ า น ากลับมา
ใช้ใหม่ ลดการใช้ผลิต 
ภัณฑ์ ใช้ผลิตภัณฑ์ชนิด
เดิม ซ่อมแซมสิ่งของ
เครื่องใช้ เป็นวิธีการใช้  

19 23 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อ
หน่วย 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
/ ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

3 
(ต่อ) 

 วางแผนการส ารวจตรวจสอบ
หลาย ๆ วิธี 
ว8.1ม.2/3 เลือกเทคนิค
วิธีการส ารวจตรวจสอบทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพที่
ได้ผลเที่ยงตรงและปลอดภัย 
โดยใช้วัสดุเครื่องมือที่
เหมาะสม 
ว8.1ม.2/4 รวบรวมข้อมูล   
จัดกระท าข้อมูลเชิงปริมาณ
และคุณภาพ 
ว8.1ม.2/5 วิเคราะห์และ
ประเมินความสอดคล้องของ
ประจักษ์พยานกับข้อสรุป ทั้ง
ที่สนับสนุนหรือขัดแย้งกับ
สมมติฐาน และความผิดปกติ
ของข้อมูลจากการส ารวจ
ตรวจสอบ 
ว8.1ม.2/6  สร้างแบบจ าลอง
หรือรูปแบบที่อธิบายผลหรือ
แสดงผลของการส ารวจ
ตรวจสอบ 
ว8.1ม.2/7 สร้างค าถามที่
น าไปสู่การส ารวจตรวจสอบ
ในเรื่องที่เก่ียวข้องและน า
ความรู้ที่ได้ไปใช้ใน
สถานการณ์ใหม่  หรืออธิบาย
เก่ียวกับแนวคิดกระบวนการ
และผลของโครงงานหรือ
ชิ้นงานให้ผู้อ่ืนเข้าใจ   
ว8.1ม.2/8  บันทึกหรือ
อธิบายผลการสังเกต การ
ส ารวจตรวจสอบค้นคว้า
เพ่ิมเติมจากแหล่งความรู้  

ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยืนยืน 

 การใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติควรค านึงถึง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงบนพ้ืนฐานของ
ทางสายกลาง และความ
ไม่ประมาณโดยค านึงถึง
ความพอประมาณ ความ
มีเหตุผล และการเตรียม
ตัวให้พร้อมที่จะรับ
ผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

 ปัญหาสิ่งแวดล้อม อาจ
เกิดจากมลพิษทางน้ า 
มลพิษทางเสียง มลพิษ
ทางอากาศ มลพิษทาง
ดิน 

 แนวทางการแก้ปัญหามี
หลายวิธี เริ่มจาก
การศึกษาแหล่งที่มาของ
ปัญหา เสาะหากระบวน 
การในการแก้ปัญหา และ
ทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติเพ่ือแก้ปัญหานั้น 

  

หน่วย
ท่ี 

ชื่อ
หน่วย 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
/ ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
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โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

3 
(ต่อ) 

 ต่าง ๆ ให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้  
และยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ความรู้ที่ค้นพบ  เม่ือมีข้อมูล
หรือประจักษ์พยานใหม่
เพ่ิมขึ้นหรือโต้แย้งจากเดิม 
ว8.1ม.2/9  จัดแสดงผลงาน  
เขียนรายงานและ/หรือ
อธิบายเก่ียวกับแนวคิด  
กระบวนการ และผลของ
โครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้อ่ืน
เข้าใจ 

   

รวม 58 70 

สอบกลางภาคเรียนท่ี 1 1 15 
สอบปลายภาคเรียนท่ี 1 1 15 

รวมท้ังภาคเรียน 60 100 

 
 

 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ว 23102    รายวิชา วิทยาศาสตร์                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 จ านวน  1.5  หน่วยกิต         เวลา  60  ชั่วโมง / ภาคเรียน                        
******************************************************************* 

ศึกษา วิเคราะห์ความเร่ง และผลของแรงลัพธ์ท่ีกระท าต่อวัตถุ แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา
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ความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า ความต้านทาน การค านวณค่าพลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า การต่อ
วงจรไฟฟ้าภายในบ้านอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และประหยัด ตัวต้านทาน ไดโอด ทรานซิสเตอร์ และ
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การต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นที่มีทรานซิสเตอร์ ความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์
และดาวเคราะห์อ่ืน ๆ และผลท่ีเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตบนโลก องค์ประกอบของเอกภพ 
กาแล็กซี และระบบสุริยะ ต าแหน่งของกลุ่มดาว ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศที่ส ารวจอวกาศ 
วัตถุท้องฟ้า สภาวะอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ การเกษตร และการสื่อสาร 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ในการเสาะหาความรู้  แก้ปัญหา
โดยใช้การต้ังค าถามที่ก าหนดประเด็นหรือตัวแปรที่ส าคัญในการส ารวจตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้า
เรื่องที่สนใจอย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้ สร้างสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบได้และวางแผน       
การส ารวจตรวจสอบหลาย ๆ วิธี เลือกเทคนิควิธีการส ารวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ     
ที่ได้ผลเที่ยงตรงและปลอดภัย โดยใช้วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสม รวบรวมข้อมูล จัดกระท าข้อมูล
เชิงปริมาณและคุณภาพ วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของประจักษ์พยานกับข้อสรุ ป           
ที่สนับสนุนหรือขัดแย้งกับสมมติฐานและความผิดปกติของข้อมูลจากการส ารวจตรวจสอบ สร้าง
แบบจ าลองหรือรูปแบบที่อธิบายบายผลของการส ารวจตรวจสอบ สร้างค าถามที่น าไปสู่การส ารวจ
ตรวจสอบในเรื่องที่เก่ียวข้องและน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ หรืออธิบายเก่ียวกับแนวคิด
กระบวนการและผลของโครงงานหรื อชิ้น งานให้ผู้ อ่ืนเข้ าใจ บันทึกหรืออธิ บายผลการสังเกต         
การส ารวจตรวจสอบค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งความรู้ ต่าง ๆ ให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ และยอมรับ     
การเปลี่ยนแปลงความรู้ที่ ค้นพบ เม่ือมีข้อมูลหรือประจักษ์พยานใหม่เพ่ิมขึ้นหรือโต้แย้งจากเดิม      
จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรือ อธิบายเก่ียวกับแนวคิด  กระบวนการ และผลของโครงงาน
หรือชิ้นงานให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้ถูกต้อง  มีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ในการค้นคว้าความรู้ด้วยตนเอง  ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ คิดตัดสินใจ และสามารถสื่อสารเป็นที่
เข้าใจตรงกัน รวมทั้งมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม ตลอดจนเชื่อมโยง
ความรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 
รหัสตัวชี้วัด 
ว4.1 ม.3/1 ว4.1 ม.3/2 ว4.1 ม.3/3    
ว4.2 ม.3/1 ว4.2 ม.3/2 ว4.2 ม.3/3    
ว5.1 ม.3/1 ว5.1 ม.3/2 ว5.1 ม.3/3 ว5.1 ม.3/4 ว5.1 ม.3/5  
ว7.1 ม.3/1 ว7.1 ม.3/2 ว7.1 ม.3/3    
ว7.2 ม.3/1      
ว8.1 ม.3/1 ว8.1 ม.3/2 ว8.1 ม.3/3 ว8.1 ม.3/4 ว8.1 ม.3/5 ว8.1 ม.3/6 
ว8.1 ม.3/7 ว8.1 ม.3/8 ว8.1 ม.3/9    
รวม 24 ตัวชี้วัด     
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โครงสร้างรายวิชา 

รหัสวิชา  ว 23102 รายวิชา วิทยาศาสตร์          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 2      จ านวน  1.5  หน่วยกิต  เวลา  60  ชั่วโมง / ภาคเรียน 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อ
หน่วย 

มาตรฐานการเรียนรู้  
/ ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 แรง
และ       
การ
เคลื่อน
ที่  
พลัง 
งาน 

ว4.1ม.3/1 อธิบายความเร่ง
และผลของแรงลัพธ์ท่ีกระท า
ต่อวัตถุ 
ว4.1ม.3/2 ทดลองและ
อธิบายแรงกิริยาและแรง
ปฏิกิริยาระหว่างวัตถุและน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ว4.1ม.3/3 ทดลองและ
อธิบายแรงพยุงของของเหลว
ที่กระท าต่อวัตถุ 
ว4.2ม.3/1 ทดลองและ
อธิบายความแตกจ่างระหว่าง
แรงเสียดทานสถิตกับแรง
เสียดทานจลน์ และน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ 

 วัตถุเคลื่อนที่ด้วย
ความเร็วท่ีเปลี่ยนแปลง 
เป็นการเคลื่อนที่ด้วย
ความเร่ง เม่ือมีแรงลัพธ์มี
ค่าไม่เท่ากับศูนย์กระท า
ต่อวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วย
ความเร่ง ซ่ึงมีทิศทาง
เดียวกับแรงลัพธ์ 

 ทุกแรงกิริยาจะมีแรง
ปฏิกิริยาโต้ตอบด้วย
ขนาดของแรงเท่ากัน แต่
ทิศทางตรงข้าม 

 การน าความรู้เรื่องแรง
กิริยาและแรงปฏิกิริยาไป
ใช้อธิบาย เช่น การชักเยอ่ 

13 16 
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ว4.2ม.3/2 ทดลองและ
วิเคราะห์โมเมนต์ของแรง 
และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ว4.2ม.3/3 สังเกตและอธิบาย
การเคลื่อนที่ของวัตถุที่เป็น
แนวตรงและแนวโค้ง   
ว5.1ม.3/1 อธิบายพลังงาน
จลน์ พลังงานศักย์โน้มถ่วง 
กฎการอนุรักษ์พลังงานและ
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ
เหล่านี้ รวมทั้งน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
ว8.1ม.2/1 ต้ังค าถามที่ก าหนด 
ประเด็นหรือตัวแปรที่ส าคัญ  
ในการส ารวจตรวจสอบ หรือ
ศึกษาค้นคว้าเร่องที่สนใจได้  

การจุดบั้งไฟ 
 แรงพยุง คือ แรงที่

ของเหลวกระท าต่อวัตถุ 
มีค่าเท่ากับน้ าหนักของ
ของเหลวท่ีมีปริมาตร
เท่ากับส่วนที่จมของวัตถุ 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อ
หน่วย 

มาตรฐานการเรียนรู้  
/ ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 
(ต่อ) 

 อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้ 
ว8.1ม.2/2 สร้างสมมติฐานที่
สามารถตรวจสอบได้และวาง
แผนการส ารวจตรวจสอบ
หลาย ๆ วิธี 
ว8.1ม.2/3 เลือกเทคนิค
วิธีการส ารวจตรวจสอบทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพที่
ได้ผลเที่ยงตรงและปลอดภัย 
โดยใช้วัสดุเครื่องมือที่
เหมาะสม 
ว8.1ม.2/4 รวบรวมข้อมูล   
จัดกระท าข้อมูลเชิงปริมาณ
และคุณภาพ 
ว8.1ม.2/5 วิเคราะห์และ
ประเมินความสอดคล้องของ
ประจักษ์พยานกับข้อสรุป   
ทั้งที่สนับสนุนหรือขัดแย้งกับ

   



82 

 

โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

สมมติฐาน และความผิดปกติ
ของข้อมูลจากการส ารวจ
ตรวจสอบ 
ว8.1ม.2/6 สร้างแบบจ าลอง
หรือรูปแบบที่อธิบายผลหรือ
แสดงผลของการส ารวจ
ตรวจสอบ 
ว8.1ม.2/7 สร้างค าถามที่
น าไปสู่การส ารวจตรวจสอบ
ในเรื่องที่เก่ียวข้องและน า
ความรู้ที่ได้ไปใช้ใน
สถานการณ์ใหม่ หรืออธิบาย
เก่ียวกับแนวคิดกระบวนการ
และผลของโครงงานหรือ
ชิ้นงานให้ผู้อ่ืนเข้าใจ   

 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อ
หน่วย 

มาตรฐานการเรียนรู้  
/ ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 
(ต่อ) 

 ว8.1ม.2/8 บันทึกหรืออธิบาย
ผลการสังเกต  การส ารวจ
ตรวจสอบค้นคว้าเพ่ิมเติมจาก
แหล่งความรู้ต่าง ๆ ให้ได้
ข้อมูลที่เชื่อถือได้ และยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงความรู้ที่
ค้นพบ เม่ือมีข้อมูลหรือ
ประจักษ์พยานใหม่เพ่ิมขึ้น
หรือโต้แย้งจากเดิม 
ว8.1ม.2/9 จดัแสองผลงาน  
เขียนรายงานและ / หรือ
อธิบายเก่ียวกับแนวคิด  
กระบวนการ และผลของ
โครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้อ่ืน
เข้าใจ 

   

2 ไฟฟ้า ว5.1ม.3/2 ทดลอง และ
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง

 ความต่างศักย์ กระแส 
ไฟฟ้า และความต้านทาน

14 17 
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ความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า 
ความต้านทาน และน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์  
ว 5.1 ม.3/3  ค านวณค่า
พลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ 
ไฟฟ้า และน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
ว5.1ม.3/4  สังเกตและ
อภิปราย การต่อวงจรไฟฟ้า 
ในบ้านอย่างถูกต้อง ปลอดภัย
และประหยัด 
ว8.1ม.2/1 ต้ังค าถามที่ก าหนด 
ประเด็นหรือตัวแปรที่ส าคัญ  
ในการส ารวจตรวจสอบ หรือ
ศึกษาค้นคว้าเร่องที่สนใจได้
อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้ 
 

มีความสัมพันธ์กันตาม
กฎของโอห์ม 

 การน ากฎของโอห์มไปใช้
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้าอย่าง
ง่าย 

 การค านวณพลังงาน
ไฟฟ้าเป็นส่วนหนึ่งของ
การคิดค่าไฟฟ้าและเป็น
แนวทางในการประหยัด
พลังงานไฟฟ้าในบ้าน 

 การต่อวงจรไฟฟ้าในบ้าน
ต้องออกแบวงจรติดต้ัง
เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์
ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง โดย
การต่อสวิตซ์แบบอนุกรม 
ต่อเต้ารับแบบขนานและ
เพ่ือความปลอดภัยต้อง 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อ
หน่วย 

มาตรฐานการเรียนรู้  
/ ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

2 
(ต่อ) 

 ว8.1ม.2/2  สร้างสมมติฐานที่ 
สามารถตรวจสอบได้และ 
วางแผนการส ารวจตรวจสอบ
หลาย ๆ วิธี 
ว8.1ม.2/3 เลือกเทคนิค
วิธีการส ารวจตรวจสอบทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพที่
ได้ผลเที่ยงตรงและปลอดภัย 
โดยใช้วัสดุเครื่องมือที่
เหมาะสม 
ว8.1ม.2/4 รวบรวมข้อมูล   
จัดกระท าข้อมูลเชิงปริมาณ
และคุณภาพ 
ว8.1ม.2/5 วิเคราะห์และ
ประเมินความสอดคล้องของ
ประจักษ์พยานกับข้อสรุป ทั้ง
ที่สนับสนุนหรือขัดแย้งกับ

ต่อสายดินและฟิวส์ 
รวมทั้งต้องค านึงถึงการ
ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด        
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สมมติฐาน และความผิดปกติ
ของข้อมูลจากการส ารวจ
ตรวจสอบ 
ว8.1ม.2/6 สร้างแบบจ าลอง
หรือรูปแบบที่อธิบายผลหรือ
แสดงผลของการส ารวจ
ตรวจสอบ 
ว8.1ม.2/7  สร้างค าถามที่
น าไปสู่การส ารวจตรวจสอบ
ในเรื่องที่เก่ียวข้องและน า
ความรู้ที่ได้ไปใช้ใน
สถานการณ์ใหม่ หรืออธิบาย
เก่ียวกับแนวคิดกระบวนการ
และผลของโครงงานหรือ
ชิ้นงานให้ผู้อ่ืนเข้าใจ   
 

 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อ
หน่วย 

มาตรฐานการเรียนรู้  
/ ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

2 
(ต่อ) 

 ว8.1ม.2/8 บันทึกหรืออธิบาย
ผลการสังเกต การส ารวจ
ตรวจสอบค้นคว้าเพ่ิมเติมจาก
แหล่งความรู้ต่าง ๆ ให้ได้
ข้อมูลที่เชื่อถือได้  และ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ความรู้ที่ค้นพบเม่ือมีข้อมูล
หรือประจักษ์พยานใหม่
เพ่ิมขึ้นหรือโต้แย้งจากเดิม 
ว8.1ม.2/9  จัดแสองผลงาน  
เขียนรายงานและ / หรือ
อธิบายเก่ียวกับแนวคิด  
กระบวนการ และผลของ
โครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้อ่ืน
เข้าใจ 
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3 อิเล็ก 
ทรอ
นิกส์
เบื้อง 
ต้น 

ว5.1ม.3/5 อธิบายตัว
ต้านทานไดโอด ทรานซิสเตอร์ 
และทดลองต่อวงจร
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นที่มี
ทรานซิสเตอร์ 
ว8.1ม.2/1 ต้ังค าถามที่ก าหนด 
ประเด็นหรือตัวแปรที่ส าคัญ  
ในการส ารวจตรวจสอบ หรือ
ศึกษาค้นคว้าเร่องที่สนใจได้
อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้ 
ว8.1ม.2/2 สร้างสมมติฐานที่
สามารถตรวจสอบได้และ 
วางแผนการส ารวจตรวจสอบ
หลาย ๆ วิธี 
ว8.1ม.2/3 เลือกเทคนิควิธี 
การส ารวจตรวจสอบทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพที่ได้ผล
เที่ยงตรงและปลอดภัยโดยใช้
วัสดุเครื่องมือที่เหมาะสม  

 ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
เช่น ตัวต้านทาน ไดโอด 
ทรานซิสเตอร์ มีสมบัติ
ทางไฟฟ้าแตกต่างกัน ตัว
ต้านทานท าหน้าที่จ ากัด
กระแสไฟฟ้าในวงจร 
ไดโอดมีสมบัติให้กระแส 
ไฟฟ้าผ่านได้ทิศทางเดียว 
และทรานซิสเตอร์ ท า
หน้าที่เป็นสวิตซ์ปิด เปิด
วงจร 

 การประกอบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  
ที่มีทรานซิสเตอร์ 1 ตัว 
ท าหน้าที่เป็นสวิตซ์ 

10 12 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อ
หน่วย 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
/ ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

3 
(ต่อ) 

 ว8.1ม.2/4 รวบรวมข้อมูล   
จัดกระท าข้อมูลเชิงปริมาณ
และคุณภาพ 
ว8.1ม.2/5 วิเคราะห์และ
ประเมินความสอดคล้องของ
ประจักษ์พยานกับข้อสรุป ทั้ง
ที่สนับสนุนหรือขัดแย้งกับ
สมมติฐาน และความผิดปกติ
ของข้อมูลจากการส ารวจ
ตรวจสอบ 
ว8.1ม.2/6 สร้างแบบจ าลอง
หรือรูปแบบที่อธิบายผลหรือ
แสดงผลของการส ารวจ
ตรวจสอบ 
ว8.1ม.2/7 สร้างค าถามที่น า 
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ไปสู่การส ารวจตรวจสอบใน
เรื่องที่เก่ียวข้องและน าความรู้
ที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่  
หรืออธิบายเก่ียวกับแนวคิด
กระบวนการและผลของ
โครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้อ่ืน
เข้าใจ   
ว8.1ม.2/8 บันทึกหรืออธิบาย
ผลการสังเกต การส ารวจ
ตรวจสอบค้นคว้าเพ่ิมเติมจาก
แหล่งความรู้ต่าง ๆ ให้ได้
ข้อมูลที่เชื่อถือได้ และยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงความรู้ที่
ค้นพบ เม่ือมีข้อมูลหรือ
ประจักษ์พยานใหม่เพ่ิมขึ้น
หรือโต้แย้งจากเดิม 
ว8.1ม.2/9 จัดแสองผลงาน  
เขียนรายงานและ/หรือ
อธิบายเก่ียวกับแนวคิด   

หน่วย
ท่ี 

ชื่อ
หน่วย 

มาตรฐานการเรียนรู้  
/ ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

3 
(ต่อ) 

 กระบวนการ และผลของ
โครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้อ่ืน
เข้าใจ 

   

4 ดวง 
ดาว
และ
อวกาศ 

ว7.1ม.3/1 สืบค้นและอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างดวง
อาทิตย์ โลก ดวงจันทร์และ
ดาวเคราะห์ต่าง ๆ และ
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อสิ่งแวด 
ล้อมและสิ่งมีชีวิตบนโลก 
ว7.1ม.3/2 สืบค้นและอธิบาย
องค์ประกอบของเอกภพ 
กาแล็กซี และระบบสุริยะ 
ว7.1ม.3/3 ระบุต าแหน่งของ
กลุ่มดาวและน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

 ดวงอาทิตย์ โลก ดวง
จันทร์ อยู่เป็นระบบได้
ภายใต้แรงโน้มถ่วง 

 แรงโน้มถ่วงระหว่างโลก
และดวงจันทร์ ท าให้ดวง
จันทร์โคจรรอบโลก แรง
โน้มถ่วงระหว่างดวง
อาทิตย์กับบริวาร ท าให้
บริวารเคลื่อนที่รอบดวง
อาทิตย์กลายเป็นระบบ
สุริยะ 

 แรงโน้มถ่วงที่ดวงจันทร์ 

21 25 
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ว7.2ม.3/1 สืบค้นและ
อภิปรายความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยี-อวกาศที่ใช้ส ารวจ
อวกาศ วัตถุท้องฟ้า สภาวะ
อากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ 
การเกษตรและการสื่อสาร      
ว8.1ม.2/1 ต้ังค าถามที่
ก าหนดประเด็นหรือตัวแปรที่
ส าคัญในการส ารวจตรวจสอบ 
หรือศึกษาค้นคว้าเร่องที่สนใจ
ได้อย่างครอบคลุมและเชื่อถือ
ได้ 
ว8.1ม.2/2 สร้างสมมติฐานที่
สามารถตรวจสอบได้และ 
วางแผนการส ารวจตรวจสอบ
หลายๆ วิธี 
 
  
 

ดวงอาทิตย์กระท าต่อโลก
ท าให้เกิดเป็นปรากฏการณ์ 
น้ าขึ้น – น้ าลง ซ่ึงส่งผล
ต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมี 
ชีวิตบนโลก 

 เอกภพประกอบด้วย 
กาแล็กซีมากมายนับแสน
ล้านแห่ง แต่ละกาแล็กซี
ประกอบด้วย ดาวฤกษ์
จ านวนมากที่อยู่เป็น
ระบบด้วยแรงโน้มถ่วง 
กาแล็กซีทางช้างเผือกมี
ระบบสุริยะอยู่ที่แขนของ
กาแล็กซีด้านกลุ่ม
นายพราน 

 กลุ่มดาวฤกษ์ประกอบ 
ด้วยดาวฤกษ์หลายดวงที่
ปรากฏอยู่ในขอบเขต
แคบๆ และเรียงเป็น  

หน่วย
ท่ี 

ชื่อ
หน่วย 

มาตรฐานการเรียนรู้  
/ ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

4 
(ต่อ) 

 
 

ว8.1ม.2/3 เลือกเทคนิควิธี 
การส ารวจตรวจสอบทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพที่ได้ 
ผลเที่ยงตรงและปลอดภัยโดย 
ใช้วัสดุเครื่องมือที่เหมาะสม 
ว8.1ม.2/4 รวบรวมข้อมูล   
จัดกระท าข้อมูลเชิงปริมาณ
และคุณภาพ 
ว8.1ม.2/5 วิเคราะห์และ
ประเมินความสอดคล้องของ
ประจักษ์พยานกับข้อสรุป ทั้ง
ที่สนับสนุนหรือขัดแย้งกับ
สมมติฐาน และความผิดปกติ
ของข้อมูลจากการส ารวจ
ตรวจสอบ 

รูปร่างต่างๆกัน บนทรง
กลมฟ้า โดยดาวฤกษ์ที่
อยู่ในกลุ่มเดียวกันไม่
จ าเป็นต้องอยู่ใกล้กัน
อย่างที่ตาเห็น แต่มี
ต าแหน่งที่แน่นอนบน
ทรงกลมฟ้า จึงใช้บอกทิศ
และเวลาได้ 

 มนุษย์ใช้กล้องโทรทรรศน์ 
จรวด ดาวเทียม ยาน
อวกาศ ส ารวจอวกาศ 
วัตถุท้องฟ้า สภาวะ
อากาศ ทรัพยากร 
ธรรมชาติ การเกษตร 
และใช้ในการสื่อสาร 

21 25 
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ว8.1ม.2/6  สร้างแบบจ าลอง
หรือรูปแบบที่อธิบายผลหรือ
แสดงผลของการส ารวจ
ตรวจสอบ 
ว8.1ม.2/7 สร้างค าถามที่
น าไปสู่การส ารวจตรวจสอบ
ในเรื่องที่เก่ียวข้องและน า
ความรู้ที่ได้ไปใช้ใน
สถานการณ์ใหม่ หรืออธิบาย
เก่ียวกับแนวคิดกระบวนการ
และผลของโครงงานหรือ
ชิ้นงานให้ผู้อ่ืนเข้าใจ   
ว8.1ม.2/8 บันทึกหรืออธิบาย
ผลการสังเกต  การส ารวจ
ตรวจสอบค้นคว้าเพ่ิมเติมจาก
แหล่งความรู้ต่าง ๆ ให้ได้
ข้อมูลที่เชื่อถือได้ และยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงความรู้ที่ 

 

 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อ
หน่วย 

มาตรฐานการเรียนรู้  
/ ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

4 
(ต่อ) 

 ค้นพบ เม่ือมีข้อมูลหรือ
ประจักษ์พยานใหม่เพ่ิมขึ้น
หรือโต้แย้งจากเดิม 
ว8.1ม.2/9 จัดแสองผลงาน  
เขียนรายงานและ/หรือ
อธิบายเก่ียวกับแนวคิด  
กระบวนการ และผลของ
โครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้อ่ืน
เข้าใจ 

   

รวม 58 70 

สอบกลางภาคเรียนท่ี 2 1 15 
สอบปลายภาคเรียนท่ี 2 1 15 

รวมท้ังภาคเรียน 60 100 
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ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ว 21201 วิทยาศาสตร์ เพ่ิมเติม 1   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 เวลา  20  ชั่วโมง               จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ศึกษา สังเกต เปรียบเทียบ จ าแนก จัดล าดับ เก็บรวบรวม จดบันทึก แสดงข้อมูล แปล
ความหมาย ตรวจวัดและใช้จ านวน ต้ังสมมติฐาน วางแผน และท าการส ารวจตรวจสอบที่มีการระบุตัว
แปรชัดเจน ท านายหรือคาดคะเนค าตอบ ลงความเห็น ลงข้อสรุป สร้างแบบจ าลองหรือใช้แบบจ าลอง 
และสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มี
ความสามารถในการตัดสินใจ  น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม
และค่านิยมที่เหมาะสม 

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ น า
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีความมุ่งม่ันในการท างาน รักความ
เป็นไทย มีจิตสาธารณะ รู้จักอยู่อย่างพอเพียงและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสร้างสรรค์โดยน าหลัก
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการเรียนการสอน 
  

ผลการเรียนรู้ 
1. ต้ังค าถามเก่ียวกับเรื่องที่จะศึกษาตามที่ก าหนดให้หรือตามความสนใจ 
2. วางแผนการสังเกต ส ารวจตรวจสอบ ศึกษาค้นคว้าโดยใช้ความคิดของตนเอง ของกลุ่ม 

และของครู 
3. ใช้วัสดุ อุปกรณ์ ในการส ารวจตรวจสอบและบันทึกผลด้วยวิธีง่าย ๆ 
4. จัดกลุ่มข้อมูลที่ได้จากการส ารวจตรวจสอบ และน าเสนอผล 
5. แสดงความคิดเห็นในการส ารวจตรวจสอบ 
6. บันทึกและอธิบายผลการสังเกต ส ารวจตรวจสอบ โดยเขียนภาพหรือข้อความสั้น ๆ  
7. น าเสนอผลงานด้วยวาจาให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 
 
รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู้ 
 
 

 

โครงสร้างรายวิชาเพ่ิมเติม 
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ว 21201 วิทยาศาสตร์ เพ่ิมเติม 1         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 เวลา  20  ชั่วโมง                   จ านวน  0.5  หน่วยกิต 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ผลการเรียนรู้ ชั่วโมง คะแนน 
1. มาฝึกทักษะการ
สังเกตกันเถอะ 

1. ต้ังค าถามเก่ียวกับเรื่องที่จะศึกษาตามที่ก าหนดให้
หรือตามความสนใจ 
2. วางแผนการสังเกต ส ารวจตรวจสอบ ศึกษา
ค้นคว้าโดยใช้ความคิดของตนเอง ของกลุ่ม และของ
ครู 
 

 
3 

 
10 

2. การใช้เครื่องมือใน
การสืบเสาะหาความรู้ 

3. ใช้วัสดุ อุปกรณ์ ในการส ารวจตรวจสอบและ
บันทึกผลด้วยวิธีง่าย ๆ 
 

 
3 

 
10 

3. ฝึกทักษะการจ าแนก
ประเภท 

4. จัดกลุ่มข้อมูลที่ได้จากการส ารวจตรวจสอบ และ
น าเสนอผล 
 

 
3 

 
10 

4. ฝึกทักษะการส ารวจ
ตรวจสอบ 

5. แสดงความคิดเห็นในการส ารวจตรวจสอบ 
 

3 10 

5. ฝึกทักษะการทดลอง 6. บันทึกและอธิบายผลการสังเกต ส ารวจตรวจสอบ 
โดยเขียนภาพหรือข้อความสั้น ๆ  
 

 
3 

 
10 

6. โครงงานวิทยาศาสตร์
เราท าได้ 

7. น าเสนอผลงานด้วยวาจาให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 
 

3 20 

 
รวม 

สอบกลางภาค 1 15 
สอบปลายภาค 1 15 

รวมทั้งสิ้น 20 100 
 
 
 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ว 21202 วิทยาศาสตร์ เพ่ิมเติม 2         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2    เวลา  20  ชั่วโมง              จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 
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ศึกษา สังเกต เปรียบเทียบ จ าแนก จัดล าดับ เก็บรวบรวม จดบันทึก แสดงข้อมูล แปล
ความหมาย ตรวจวัดและใช้จ านวน ต้ังสมมติฐาน วางแผน และท าการส ารวจตรวจสอบที่มีการระบุตัว
แปรชัดเจน ท านายหรือคาดคะเนค าตอบ ลงความเห็น ลงข้อสรุป สร้างแบบจ าลองหรือใช้แบบจ าลอง 
และสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มี
ความสามารถในการตัดสินใจ  น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม
และค่านิยมที่เหมาะสม 

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ น า
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีความมุ่งม่ันในการท างาน รักความ
เป็นไทย มีจิตสาธารณะ รู้จักอยู่อย่างพอเพียงและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสร้างสรรค์โดยน าหลัก
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการเรียนการสอน 

 ผลการเรียนรู้ 
1. ต้ังค าถามเก่ียวกับเรื่องที่จะศึกษาตามที่ก าหนดให้และตามความสนใจ 
2.  วางแผนการสังเกต เสนอวิธีส ารวจตรวจสอบ ศึกษาค้นคว้าโดยใช้ความคิดของตนเอง 
ของกลุ่ม 
    และคาดการณ์สิ่งที่จะพบจากการส ารวจตรวจสอบ 
3.  เลือกใช้อุปกรณ์ เครื่องมือที่เหมาะสมในการตรวจสอบและบันทึกข้อมูล 
4.  บันทึกข้อมูลในเชิงปริมาณ น าเสนอ สรุปผล 
5.  ต้ังค าถามใหม่จากผลการส ารวจตรวจสอบ 
6.  แสดงความคิดเห็นและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ 
7.  บันทึกและอธิบายผลการสังเกต ส ารวจตรวจสอบตามความเป็นจริง มีแผนภาพประกอบ 
    ค าอธิบาย 
8. น าเสนอ จัดแสดงผลงานโดยอธิบายด้วยวาจาและเขียนแสดงกระบวนการ และผลของ

งานให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 
 

รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู้ 
     โครงสร้างรายวิชาเพ่ิมเติม 

ว 21202 วิทยาศาสตร์ เพ่ิมเติม                 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2    เวลา  20  ชั่วโมง              จ านวน  0.5  หน่วยกิต 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ผลการเรียนรู้ ชั่วโมง คะแนน 
1. มาฝึกทักษะการ
สังเกตกันเถอะ 

1. ต้ังค าถามเก่ียวกับเรื่องที่จะศึกษาตามที่ก าหนดให้
และตามความสนใจ 
2. วางแผนการสังเกต เสนอวิธีส ารวจตรวจสอบ 
ศึกษาค้นคว้าโดยใช้ความคิดของตนเอง ของกลุ่ม 
และคาดการณ์สิ่งที่จะพบจากการส ารวจตรวจสอบ 
 

 
3 

 
10 



92 

 

โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 

2. การใช้เครื่องมือใน
การสืบเสาะหาความรู้ 

3. เลือกใช้อุปกรณ์ เครื่องมือที่เหมาะสมในการ
ตรวจสอบและบันทึกข้อมูล 
 

 
3 

 
10 

3. ฝึกทักษะการจ าแนก
ประเภท 

4. บันทึกข้อมูลในเชิงปริมาณ น าเสนอ สรุปผล 
 

3 10 

4. ฝึกทักษะการส ารวจ
ตรวจสอบ 

5. ต้ังค าถามใหม่จากผลการส ารวจตรวจสอบ 
6. แสดงความคิดเห็นและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ 
 

 
3 

 
10 

5. ฝึกทักษะการทดลอง 7. บันทึกและอธิบายผลการสังเกต ส ารวจตรวจสอบ
ตามความเป็นจริง มีแผนภาพประกอบค าอธิบาย 
 

 
3 

 
10 

6. โครงงานวิทยาศาสตร์
เราท าได้ 

8. น าเสนอ จัดแสดงผลงานโดยอธิบายด้วยวาจาและ
เขียนแสดงกระบวนการ และผลของงานให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 
 

 
3 

 
20 

 
รวม 

สอบกลางภาค 1 15 
สอบปลายภาค 1 15 

รวมทั้งสิ้น 20 100 
 
 
 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ว 22201 วิทยาศาสตร์ เพ่ิมเติม 3                 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   ภาคเรียนท่ี 1        เวลา  20  ชั่วโมง   จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ศึกษา สังเกต วิเคราะห์ ท ากิจกรรมที่บูรณาการการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี ผนวกกับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ซ่ึงเป็นการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา โดยประกอบด้วยขั้นตอนหลักคือ การระบุปัญหา การรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เก่ียวข้องกับ
ปัญหา การออกแบบวิธีการแก้ปัญหา การวางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา การทดสอบ ประเมินผล
และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน และการน าเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือ
ชิ้นงาน  

โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ การสืบเสาะหาความรู้ และการฝึกทักษะด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี  และกระบวนการทางวิศวกรรม    
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เพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจ และน าความรู้มาออกแบบชิ้นงานหรือวิธีการเพ่ือสนองความ
ต้องการหรือแก้ปัญหาที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้ได้เทคโนโลยีซ่ึงเป็นผลผลิตจาก
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ๆควบคู่ไปกับการ
พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21โดยน าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการเรียนการสอน  

 
ผลการเรียนรู้ 

1. ระบุปัญหา ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาหรือสถานการณ์ในชีวิตจริงได้อย่าง
ตรงประเด็น 

2. วิเคราะห์ปัญหา รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เก่ียวข้องกับปัญหาได้ 
3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา และสร้างทางเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลายได้ 
4. วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหาตามล าดับขั้นตอนได้อย่างเหมาะสม 
5. ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงานของตนเองได้ 
6. น าเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือชิ้นงานของตนเองได้ 

 
รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 

 
 

 

โครงสร้างรายวิชาเพ่ิมเติม 

ว 22201 วิทยาศาสตร์ เพ่ิมเติม 3                 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   ภาคเรียนท่ี 1        เวลา  20  ชั่วโมง จ านวน  0.5  หน่วยกิต 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ผลการเรียนรู้ ชั่วโมง คะแนน 

1. ระบุปัญหา 1. ระบุปัญหา ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาหรือ
สถานการณ์ในชีวิตจริงได้อย่างตรงประเด็น 
 
 

 
2 

 
10 

2. รวบรวมข้อมูลและ
แนวคิดที่เก่ียวข้อง 

2. วิเคราะห์ปัญหา รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่
เก่ียวข้องกับปัญหาได้ 
 
 

 
2 

 
10 

3. ออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหา 

3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา และสร้างทางเลือก
วิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลายได้ 
 

 
3 

 
10 
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4. วางแผนและ
ด าเนินการ 

4. วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหาตามล าดับ
ขั้นตอนได้อย่างเหมาะสม 
 
 

 
3 

 
12 

5. ทดสอบ ประเมินผล 
และปรับปรุง 

5. ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการ
แก้ปัญหาหรือชิ้นงานของตนเองได้ 
 
 

 
4 

 
12 

6. น าเสนอวิธีการ
แก้ปัญหา 

6. น าเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือ
ชิ้นงานของตนเองได้ 
 

 
4 

 
16 

 
รวม 

สอบกลางภาค 1 15 
สอบปลายภาค 1 15 

รวมทั้งสิ้น 20 100 
ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ว 22202 วิทยาศาสตร์ เพ่ิมเติม 4                   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   ภาคเรียนท่ี 2 เวลา  20  ชั่วโมง                   จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ศึกษา สังเกต วิเคราะห์ ท ากิจกรรมที่บูรณาการการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี ผนวกกับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ซ่ึงเป็นการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา โดยประกอบด้วยขั้นตอนหลักคือ การระบุปัญหา การรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เก่ียวข้องกับ
ปัญหา การออกแบบวิธีการแก้ปัญหา การวางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา การทดสอบ ประเมินผล
และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน และการน าเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือ
ชิ้นงาน  

โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ การสืบเสาะหาความรู้ และการฝึกทักษะด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี  และกระบวนการทางวิศวกรรม    

เพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจ และน าความรู้มาออกแบบชิ้นงานหรือวิธีการเพ่ือสนองความ
ต้องการหรือแก้ปัญหาที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้ได้เทคโนโลยีซ่ึงเป็นผลผลิตจาก
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ๆควบคู่ไปกับการ
พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยน าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการเรียนการสอน  

 
ผลการเรียนรู้ 

1. ระบุปัญหา ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาหรือสถานการณ์ในชีวิตจริงได้อย่าง
ตรงประเด็น 

2. วิเคราะห์ปัญหา รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เก่ียวข้องกับปัญหาได้ 
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3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา และสร้างทางเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลายได้ 
4. วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหาตามล าดับขั้นตอนได้อย่างเหมาะสม 
5. ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงานของตนเองได้ 
6. น าเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือชิ้นงานของตนเองได้ 

 
รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 
 

 
 

โครงสร้างรายวิชาเพ่ิมเติม 

ว 22202 วิทยาศาสตร์ เพ่ิมเติม 4                   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   ภาคเรียนท่ี 2 เวลา  20  ชั่วโมง                   จ านวน  0.5  หน่วยกิต 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ผลการเรียนรู้ ชั่วโมง คะแนน 

1. ระบุปัญหา 1. ระบุปัญหา ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาหรือ
สถานการณ์ในชีวิตจริงได้อย่างตรงประเด็น 
 
 

 
2 

 
10 

2. รวบรวมข้อมูลและ
แนวคิดที่เก่ียวข้อง 

2. วิเคราะห์ปัญหา รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่
เก่ียวข้องกับปัญหาได้ 
 
 

 
2 

 
10 

3. ออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหา 

3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา และสร้างทางเลือก
วิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลายได้ 
 

 
3 

 
10 

4. วางแผนและ
ด าเนินการ 

4. วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหาตามล าดับ
ขั้นตอนได้อย่างเหมาะสม 
 
 

 
3 

 
12 

5. ทดสอบ ประเมินผล 
และปรับปรุง 

5. ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการ
แก้ปัญหาหรือชิ้นงานของตนเองได้ 
 
 

 
4 

 
12 

6. น าเสนอวิธีการ 6. น าเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือ   
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แก้ปัญหา ชิ้นงานของตนเองได้ 
 

4 16 

 
รวม 

สอบกลางภาค 1 15 
สอบปลายภาค 1 15 

รวมทั้งสิ้น 20 100 
ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ว 23201 วิทยาศาสตร์ เพ่ิมเติม 5           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 เวลา  20  ชั่วโมง                   จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ศึกษา สังเกต วิเคราะห์ ท ากิจกรรมที่บูรณาการการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี ผนวกกับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ซ่ึงเป็นการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา โดยประกอบด้วยขั้นตอนหลักคือ การระบุปัญหา การรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เก่ียวข้องกับ
ปัญหา การออกแบบวิธีการแก้ปัญหา การวางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา การทดสอบ ประเมินผล
และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน และการน าเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือ
ชิ้นงาน  

โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ การสืบเสาะหาความรู้ และการฝึกทักษะด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี  และกระบวนการทางวิศวกรรม    

เพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจ และน าความรู้มาออกแบบชิ้นงานหรือวิธีการเพ่ือสนองความ
ต้องการหรือแก้ปัญหาที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้ได้เทคโนโลยีซ่ึงเป็นผลผลิตจาก
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ๆควบคู่ไปกับการ
พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21   โดยน าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการเรียนการสอน  

 
ผลการเรียนรู้ 

1. ระบุปัญหา ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาหรือสถานการณ์ในชีวิตจริงได้อย่าง
ตรงประเด็น 

2. วิเคราะห์ปัญหา รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เก่ียวข้องกับปัญหาได้ 
3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา และสร้างทางเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลายได้ 
4. วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหาตามล าดับขั้นตอนได้อย่างเหมาะสม 
5. ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงานของตนเองได้ 
6. น าเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือชิ้นงานของตนเองได้ 

 
              รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างรายวิชาเพ่ิมเติม 

ว 23201 วิทยาศาสตร์ เพ่ิมเติม 5           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 เวลา  20  ชั่วโมง                   จ านวน  0.5  หน่วยกิต 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ผลการเรียนรู้ ชั่วโมง คะแนน 

1. ระบุปัญหา 1. ระบุปัญหา ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาหรือ
สถานการณ์ในชีวิตจริงได้อย่างตรงประเด็น 
 
 

 
2 

 
10 

2. รวบรวมข้อมูลและ
แนวคิดที่เก่ียวข้อง 

2. วิเคราะห์ปัญหา รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่
เก่ียวข้องกับปัญหาได้ 
 
 

 
2 

 
10 

3. ออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหา 

3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา และสร้างทางเลือก
วิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลายได้ 
 

 
3 

 
10 

4. วางแผนและ
ด าเนินการ 

4. วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหาตามล าดับ
ขั้นตอนได้อย่างเหมาะสม 
 
 

 
3 

 
12 

5. ทดสอบ ประเมินผล 
และปรับปรุง 

5. ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการ
แก้ปัญหาหรือชิ้นงานของตนเองได้ 
 
 

 
4 

 
12 

6. น าเสนอวิธีการ
แก้ปัญหา 

6. น าเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือ
ชิ้นงานของตนเองได้ 
 

 
4 

 
16 

 
รวม 

สอบกลางภาค 1 15 
สอบปลายภาค 1 15 

รวมทั้งสิ้น 20 100 
ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

ว 23202 วิทยาศาสตร์ เพ่ิมเติม  6         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 เวลา  20  ชั่วโมง          จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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ศึกษา สังเกต วิเคราะห์ ท ากิจกรรมที่บูรณาการการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี ผนวกกับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ซ่ึงเป็นการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา โดยประกอบด้วยขั้นตอนหลักคือ การระบุปัญหา การรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เก่ียวข้องกับ
ปัญหา การออกแบบวิธีการแก้ปัญหา การวางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา การทดสอบ ประเมินผล
และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน และการน าเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือ
ชิ้นงาน  

โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ การสืบเสาะหาความรู้ และการฝึกทักษะด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี  และกระบวนการทางวิศวกรรม    

เพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจ และน าความรู้มาออกแบบชิ้นงานหรือวิธีการเพ่ือสนองความ
ต้องการหรือแก้ปัญหาที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้ได้เทคโนโลยีซ่ึงเป็นผลผลิตจาก
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ๆควบคู่ไปกับการ
พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  โดยน าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการเรียนการสอน  
 

ผลการเรียนรู้ 
1. ระบุปัญหา ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาหรือสถานการณ์ในชีวิตจริงได้อย่าง

ตรงประเด็น 
2. วิเคราะห์ปัญหา รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เก่ียวข้องกับปัญหาได้ 
3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา และสร้างทางเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลายได้ 
4. วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหาตามล าดับขั้นตอนได้อย่างเหมาะสม 
5. ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงานของตนเองได้ 
6. น าเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือชิ้นงานของตนเองได้ 

 
      รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 

 
 

 

โครงสร้างรายวิชาเพ่ิมเติม 

ว 23202 วิทยาศาสตร์ เพ่ิมเติม  6                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 เวลา  20  ชั่วโมง          จ านวน  0.5  หน่วยกิต 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ผลการเรียนรู้ ชั่วโมง คะแนน 

1. ระบุปัญหา 1. ระบุปัญหา ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาหรือ
สถานการณ์ในชีวิตจริงได้อย่างตรงประเด็น 
 
 

 
2 

 
10 
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2. รวบรวมข้อมูลและ
แนวคิดที่เก่ียวข้อง 

2. วิเคราะห์ปัญหา รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่
เก่ียวข้องกับปัญหาได้ 
 
 

 
2 

 
10 

3. ออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหา 

3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา และสร้างทางเลือก
วิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลายได้ 
 

 
3 

 
10 

4. วางแผนและ
ด าเนินการ 

4. วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหาตามล าดับ
ขั้นตอนได้อย่างเหมาะสม 
 
 

 
3 

 
12 

5. ทดสอบ ประเมินผล 
และปรับปรุง 

5. ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการ
แก้ปัญหาหรือชิ้นงานของตนเองได้ 
 
 

 
4 

 
12 

6. น าเสนอวิธีการ
แก้ปัญหา 

6. น าเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือ
ชิ้นงานของตนเองได้ 
 

 
4 

 
16 

 
รวม 

สอบกลางภาค 1 15 
สอบปลายภาค 1 15 

รวมทั้งสิ้น 20 100 
 
 

 
 

 


