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๓. อธิบายลักษณะสำคัญ และยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิต • แบคทีเรียเป็นสิ่งมีชีวิตพวกโพรคาริโอต ผนังเซลล์
กลุ่มแบคทีเรีย สิ่งมีชีวิตกลุ่มโพรทิสต์ สิ่งมีชีวิต มีเพปทิโดไกลแคนเป็นองค์ประกอบสำคัญ
กลุ่มพืช สิ่งมีชีวิตกลุ่มฟังไจ และสิ่งมีชีวิต
แบคทีเรียทั่วไปสร้างอาหารเองไม่ได้ ดำรงชีวิต
กลุ่มสัตว์
แบบผู้สลายสารอินทรีย์หรือแบบปรสิต 

แต่แบคทีเรียบางกลุ่ม เช่น ไซยาโนแบคทีเรีย
สร้างอาหารเองได้จากกระบวนการสังเคราะห์
ด้วยแสง 
• โพรทิสต์เป็นสิ่งมีชีวิตพวกยูคาริโอต มีลักษณะ
หลากหลาย ทั้งที่เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวหรือ
สิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ที่ยังไม่พัฒนาไปเป็นเนื้อเยื่อ
อาจมีหรือไม่มผี นังเซลล์เป็นส่วนประกอบของเซลล์
• พืชเป็นสิง่ มีชวี ติ หลายเซลล์พวกยูคาริโอต มีผนังเซลล์
ซึ่งมีเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบ มีวัฏจักรชีวิต
แบบสลับ และมีระยะเอ็มบริโอในการสืบพันธุ์
แบบอาศัยเพศ พืชสร้างอาหารเองได้จาก
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
• ฟังไจเป็นสิ่งมีชีวิตพวกยูคาริโอต มีทั้งสิ่งมีชีวิต
เซลล์เดียวและหลายเซลล์ เซลล์ของฟังไจยังไม่
พัฒนาไปเป็นเนื้อเยื่อ ผนังเซลล์มีไคทินเป็นองค์
ประกอบสำคัญ ฟังไจสร้างอาหารเองไม่ได้และ
ดำรงชีวิตแบบผู้สลายสารอินทรีย์หรือแบบปรสิต
• สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์พวกยูคาริโอต 

ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ต้องได้รับอาหาร
จากสิ่งมีชีวิตอื่น ส่วนใหญ่มีระบบย่อยอาหาร
บางชนิดอาจเป็นปรสิต สัตว์มีระยะเอ็มบริโอ 

ในการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ
• สัตว์อาจแบ่งเป็นกลุ่มย่อยโดยพิจารณาลักษณะ
ต่าง ๆ คือ เนื้อเยื่อสมมาตร การเปลี่ยนแปลงของ
บลาสโทพอร์ การเจริญในระยะตัวอ่อน ทำให้
อาจแบ่งสัตว์เป็นกลุ่มย่อย เช่น กลุ่มฟองน้ำ 

กลุ่มไฮดรา กลุ่มหนอนตัวแบน กลุ่มหอยและ
หมึก กลุ่มไส้เดือนดิน กลุ่มหนอนตัวกลม 

กลุ่มสัตว์ที่มีขาเป็นปล้อง กลุ่มดาวทะเลและ
ปลิงทะเล และกลุ่มสัตว์ที่มีโนโทคอร์ด
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๔. อธิบาย และยกตัวอย่างการจำแนกสิ่งมีชีวิต
จากหมวดหมูใ่ หญ่จนถึงหมวดหมูย่ อ่ ย และวิธกี าร
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ในลำดับขั้นสปีชีส์ 
๕. สร้างไดโคโทมัสคีย์ในการระบุสิ่งมีชีวิตหรือ
ตัวอย่างที่กำหนดออกเป็นหมวดหมู่

• การจำแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นหมวดหมู่เป็นลำดับ
ขั้นต่าง ๆ เริ่มจากหมวดหมู่ใหญ่แล้วแบ่งเป็น
หมวดหมูย่ อ่ ย มีดงั นี้ คิงดอม ไฟลัม คลาส ออร์เดอร์
แฟมิลี จีนัส และสปีชีส์
• ชื่อวิทยาศาสตร์ของสิ่งมีชีวิตในลำดับขั้น สปีชีส์ 

ที่ตั้งขึ้นตามระบบทวินามเพื่อใช้ในการระบุถึง
สิง่ มีชวี ติ แต่ละชนิดให้มคี วามเข้าใจถูกต้องตรงกัน
ประกอบด้วย ๒ ส่วน โดยส่วนแรกเป็น ชื่อสกุล
ส่วนหลังเป็นคำที่ระบุลักษณะพิเศษของสิ่งมีชีวิต
ชนิดนั้น หรือเป็นคำที่มีความหมายเฉพาะ โดยทั้ง
๒ ส่วนนี้ต้องเป็นภาษาละติน
• ไดโคโทมัสคีย์เป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อระบุหมวดหมู่
ของสิ่งมีชีวิตลำดับขัน้ ต่าง ๆ โดยมีหลักเกณฑ์
ในการนำลักษณะที่ต่างกันของสิ่งมีชีวิต
มาพิจารณาเป็นคู่
• วิทเทเกอร์ เสนอแนวความคิดที่ว่าสิ่งมีชีวิตพวก
ยูคาริโอตมีวิวัฒนาการมาจากสิ่งมีชีวิตพวก
โพรคาริโอต และจำแนกสิ่งมีชีวิตเป็น ๕ คิงดอม
ประกอบด้วย มอเนอรา โพรทิสตา พืช ฟังไจ
และสัตว์
• โวสซ์ และคณะ จำแนกสิ่งมีชีวิตเป็น ๓ โดเมน
ประกอบด้วย แบคทีเรีย อาร์เคีย และยูคารีอา
โดยแนวความคิดการจำแนกสิง่ มีชวี ติ แต่ละโดเมน
เป็นกลุม่ ย่อยจะใช้หลักทีว่ า่ สิง่ มีชวี ติ ในกลุม่ เดียวกัน
มีสายวิวัฒนาการมาจากบรรพบุรุษร่วมกัน
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-
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ม.๕ ๑. อธิบายเกี่ยวกับชนิดและลักษณะของเนื้อเยื่อพืช • เนือ้ เยือ่ พืชแบ่งเป็น ๒ กลุม่ ใหญ่ คือ เนือ้ เยือ่ เจริญ
และเขียนแผนผังเพื่อสรุปชนิดของเนื้อเยื่อพืช
และเนื้อเยื่อถาวร
• เนื้อเยื่อเจริญแบ่งเป็นเนื้อเยื่อเจริญส่วนปลาย
เนื้อเยื่อเจริญเหนือข้อ และเนื้อเยื่อเจริญด้านข้าง
• เนื้อเยื่อถาวรเปลี่ยนแปลงมาจากเนื้อเยื่อเจริญ
เนื้อเยื่อถาวรอาจแบ่งได้เป็น ๓ ระบบ คือ ระบบ
เนื้อเยื่อผิว ระบบเนื้อเยื่อพื้น และระบบเนื้อเยื่อ
ท่อลำเลียง ซึ่งทำหน้าที่ต่างกัน
๒. สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้าง
ภายในของรากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและรากพืช 

ใบเลี้ยงคู่จากการตัดตามขวาง

• ราก คือ ส่วนแกนของพืชที่โดยทั่วไปเจริญอยู่
ใต้ระดับผิวดิน ทำหน้าที่ยึดหรือค้ำจุนให้พืช
เจริญเติบโตอยู่กับที่ได้ และยังมีหน้าที่สำคัญใน
การดูดน้ำและธาตุอาหารในดิน เพื่อส่งไปยังส่วน
ต่าง ๆ ของพืช
• โครงสร้างภายในของปลายรากที่ตัดตามยาว
ประกอบด้วย เนือ้ เยือ่ เจริญ แบ่งเป็นบริเวณต่าง ๆ
คือ บริเวณหมวกราก บริเวณเซลล์กำลังแบ่งตัว
บริเวณเซลล์ขยายตัวตามยาว และบริเวณที่เซลล์
มีการเปลี่ยนแปลงไปทำหน้าที่เฉพาะและเจริญ
เติบโตเต็มที่
• โครงสร้างภายในของรากระยะการเติบโตปฐมภูมิ
เมื่อตัดตามขวางจะเห็นโครงสร้างแบ่งเป็น ๓ ชั้น
เรียงจากด้านนอกเข้าไป คือ ชั้นเอพิเดอร์มิส 

ชั้นคอร์เทกซ์ และชั้นสตีล ในชั้นสตีลจะพบ
มัดท่อลำเลียงที่มีลักษณะแตกต่างกันใน
พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่
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• โครงสร้างภายในของรากระยะการเติบโตทุติยภูมิ
ชั้นเอพิเดอร์มิสจะถูกแทนที่ด้วยชั้นเพริเดิร์ม ซึ่งมี
คอร์กเป็นเนื้อเยื่อสำคัญ ชั้นคอร์เทกซ์อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดเซลล์ที่ทำให้มีความแข็งแรง
เพิ่มขึ้น หรือเกิดเซลล์ที่สะสมอาหารเพิ่มขึ้น 

ส่วนลักษณะมัดท่อลำเลียงจะเปลี่ยนไป เนื่องจาก
มีการสร้างเนื้อเยื่อลำเลียงเพิ่มขึ้น

๓. สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้าง
• ลำต้น คือ ส่วนแกนของพืชที่โดยทั่วไปเจริญ
ภายในของลำต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและลำต้นพืช อยู่เหนือระดับผิวดินถัดขึ้นมาจากราก ทำหน้าที่
ใบเลี้ยงคู่จากการตัดตามขวาง
สร้างใบและชูใบ ลำเลียงน้ำ ธาตุอาหาร และ
อาหารที่พืชสร้างขึ้นส่งไปยังส่วนต่าง ๆ 
• โครงสร้างภายในของลำต้นระยะการเติบโตปฐมภูมิ
เมื่อตัดตามขวางจะเห็นโครงสร้างแบ่งเป็น ๓ ชั้น
เรียงจากด้านนอกเข้าไป คือ ชั้นเอพิเดอร์มิส 

ชั้นคอร์เทกซ์ และชั้นสตีล ซึ่งชั้นสตีลจะพบมัด
ท่อลำเลียงที่มีลักษณะแตกต่างกันในพืช
ใบเลี้ยงเดี่ยว และพืชใบเลี้ยงคู่
• ลำต้นในระยะการเติบโตทุติยภูมิ จะมีเส้นรอบวง
เพิม่ ขึน้ และมีโครงสร้างแตกต่างจากเดิม เนือ่ งจาก
มีการสร้างเนื้อเยื่อเพริเดิร์ม และเนื้อเยื่อ
ท่อลำเลียงทุติยภูมิเพิ่มขึ้น
๔. สังเกต และอธิบายโครงสร้างภายในของใบพืช
จากการตัดตามขวาง 

• ใบมีหน้าที่สังเคราะห์ด้วยแสง แลกเปลี่ยนแก๊ส
และคายน้ำ ใบของพืชดอกประกอบด้วย ก้านใบ
แผ่นใบ เส้นกลางใบ และเส้นใบ พืชบางชนิดอาจ
ไม่มีก้านใบ ที่โคนก้านใบอาจพบหรือไม่พบหูใบ
• โครงสร้างภายในของใบตัดตามขวาง ประกอบด้วย
เนื้อเยื่อ ๓ กลุ่ม ได้แก่ เอพิเดอร์มิส มีโซฟิลล์
และเนื้อเยื่อท่อลำเลียง

๕. สืบค้นข้อมูล สังเกต และอธิบายการแลกเปลี่ยน • พืชมีการแลกเปลี่ยนแก๊สและการคายน้ำผ่านทาง
แก๊สและการคายน้ำของพืช
ปากใบเป็นส่วนใหญ่ ปากใบพบได้ที่ใบและ
ลำต้นอ่อน เมื่อความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ
ภายนอกต่ำกว่าความชื้นสัมพัทธ์ภายในใบพืช
ทำให้น้ำภายในใบพืชระเหยเป็นไอออกมาทาง
รูปากใบ เรียกว่า การคายน้ำ
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• ความชื้นในอากาศ ลม อุณหภูมิ สภาพน้ำในดิน
ความเข้มของแสง เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการคายน้ำ
ของพืช

๖. สืบค้นข้อมูล และอธิบายกลไกการลำเลียงน้ำ • พืชดูดน้ำและธาตุอาหารต่าง ๆ จากดิน โดยเซลล์
และธาตุอาหารของพืช 
ขนรากแล้วลำเลียงผ่านชั้นคอร์เทกซ์เข้าสู่
๗. สืบค้นข้อมูล อธิบายความสำคัญของธาตุอาหาร เนือ้ เยือ่ ลำเลียงน้ำในชัน้ สตีล ซึง่ เป็นการดูดน้ำจากดิน
และยกตัวอย่างธาตุอาหารที่สำคัญที่มีผลต่อ
สู่เนื้อเยื่อลำเลียงน้ำในแนวระนาบ และลำเลียง
การเจริญเติบโตของพืช
ไปยังส่วนต่าง ๆ ของพืชในแนวดิ่ง
• ในสภาวะปกติการลำเลียงน้ำจากรากสู่ยอด
ของพืชอาศัยแรงดึงจากการคายน้ำ ร่วมกับ
แรงโคฮีชัน แรงแอดฮีชัน
• ในภาวะที่บรรยากาศมีความชื้นสัมพัทธ์สูงมาก
จนไม่สามารถเกิดการคายน้ำได้ตามปกติ น้ำที่
เข้าไปในเซลล์รากจะทำให้เกิดแรงดันเรียกว่า 

แรงดันราก ทำให้เกิดปรากฏการณ์กัตเตชัน
• พืชแต่ละชนิดต้องการปริมาณและชนิดของ
ธาตุอาหารแตกต่างกัน สามารถนำความรู้
เกีย่ วกับสมบัตขิ องธาตุอาหารชนิดต่าง ๆ ทีม่ ผี ลต่อ
การเจริญเติบโตของพืชในสารละลายธาตุอาหาร
เพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ตามที่ต้องการ
๘. อธิบายกลไกการลำเลียงอาหารในพืช

• อาหารที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
จากแหล่งสร้าง จะถูกเปลี่ยนแปลงเป็นซูโครส
และลำเลียงผ่านทางท่อโฟลเอ็ม โดยอาศัยกลไก
การลำเลียงอาหารในพืชซึ่งเกี่ยวข้องกับแรงดันน้ำ
ไปยังแหล่งรับ

๙. สืบค้นข้อมูล และสรุปการศึกษาที่ได้จากการ
ทดลองของนักวิทยาศาสตร์ในอดีตเกี่ยวกับ
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

• การศึกษาค้นคว้าของนักวิทยาศาสตร์ในอดีต
ทำให้ได้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์
ด้วยแสงมาเป็นลำดับขั้นจนได้ข้อสรุปว่า
คาร์บอนไดออกไซด์ และน้ำ เป็นวัตถุดิบที่พืชใช้
ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง และผลผลิต
ที่ได้ คือ น้ำตาล ออกซิเจน
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ชั้น

ผลการเรียนรู้
๑๐. อธิบายขั้นตอนที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
สังเคราะห์ด้วยแสงของพืช C3

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
• กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมี ๒ ขั้นตอน คือ
ปฏิกิริยาแสง และการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์
• ปฏิกิริยาแสงเป็นปฏิกิริยาที่เปลี่ยนพลังงานแสง
เป็นพลังงานเคมี โดยแสงออกซิไดซ์โมเลกุลสารสี
ที่ไทลาคอยด์ของคลอโรพลาสต์ ทำให้เกิดการ
ถ่ายทอดอิเล็กตรอน ได้ผลิตภัณฑ์เป็น ATP และ
NADPH+ H+ ในสโตรมาของคลอโรพลาสต์
• การตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ เกิดในสโตรมา โดยใช้
RuBP และเอนไซม์รูบิสโก ได้สารที่ประกอบด้วย
คาร์บอน ๓ อะตอม คือ PGA โดยใช้ ATP และ
NADPH ที่ได้จากปฏิกิริยาแสงไปรีดิวซ์
สารประกอบคาร์บอน ๓ อะตอม ได้เป็นน้ำตาล
ที่มีคาร์บอน ๓ อะตอม คือ PGAL ซึ่งส่วนหนึ่ง
จะถูกนำไปสร้าง RuBP กลับคืนเป็นวัฏจักร 

โดยพืช C3 จะมีการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ด้วย
วัฏจักรคัลวินเพียงอย่างเดียว

๑๑. เปรียบเทียบกลไกการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ • พืช C4 ตรึงคาร์บอนอนินทรีย์ ๒ ครั้ง ครั้งแรก
ในพืช C3 พืช C4 และ พืช CAM
เกิดขึ้นที่เซลล์มีโซฟิลล์ โดย PEP และเอนไซม์
เพบคาร์บอกซิเลส ได้สารประกอบที่มีคาร์บอน 

๔ อะตอม คือ OAA ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลง
ทางเคมีได้สารประกอบที่มีคาร์บอน ๔ อะตอม
คือ กรดมาลิก ซึ่งจะถูกลำเลียงไปจนถึงเซลล์
บันเดิลชีทและปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์
ในคลอโรพลาสต์เพื่อใช้ในวัฏจักรคัลวินต่อไป
• พืช CAM มีกลไกในการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์
คล้ายพืช C4 แต่มีการตรึงคาร์บอนอนินทรีย์
ทั้ง ๒ ครั้งในเซลล์เดียวกัน โดยเซลล์มีการตรึง
คาร์บอนอนินทรีย์ครั้งแรกในเวลากลางคืน
และปล่อยออกมาในเวลากลางวันเพื่อใช้ใน
วัฏจักรคัลวินต่อไป
๑๒. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และสรุปปัจจัยความเข้ม • ปัจจัยที่มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง เช่น 

ของแสง ความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ ความเข้มของแสง ความเข้มข้นของ
และอุณหภูมิ ที่มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง คาร์บอนไดออกไซด์ อุณหภูมิ ปริมาณน้ำในดิน
ของพืช
ธาตุอาหาร อายุใบ
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สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม

๑๓. อธิบายวัฏจักรชีวิตแบบสลับของพืชดอก

• พืชดอกมีวัฏจักรชีวิตแบบสลับ ประกอบด้วย
ระยะที่สร้างสปอร์ เรียก ระยะสปอโรไฟต์ (2n)
และระยะที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์ เรียก 

ระยะแกมีโทไฟต์ (n)
• ส่วนประกอบของดอกที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์
โดยตรงคือชั้นเกสรเพศผู้และชั้นเกสรเพศเมีย 

ซึ่งจำนวนรังไข่เกี่ยวข้องกับการเจริญเป็นผล
ชนิดต่าง ๆ

๑๔. อธิบาย และเปรียบเทียบกระบวนการสร้าง
เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเพศเมียของพืชดอก
และอธิบายการปฏิสนธิของพืชดอก

• พืชดอกสร้างไมโครสปอร์และเมกะสปอร์ ซึ่งอาจ
สร้างในดอกเดียวกันหรือต่างดอกหรือต่างต้นกัน
• การสร้างไมโครสปอร์ของพืชดอกเกิดขึ้นโดย
ไมโครสปอร์มาเทอร์เซลล์แบ่งเซลล์แบบ
ไมโอซิสได้ไมโครสปอร์ โดยไมโครสปอร์นี้
แบ่งเซลล์แบบไมโทซิสได้ ๒ เซลล์ คือ ทิวบ์เซลล์
และเจเนอเรทิฟเซลล์ เมื่อมีการถ่ายเรณูไปตกบน
ยอดเกสรเพศเมีย ทิวบ์เซลล์จะงอกหลอดเรณู
และเจเนอเรทิฟเซลล์แบ่งไมโทซิสได้เซลล์สืบพันธุ์
เพศผู้ ๒ เซลล์
• การสร้างเมกะสปอร์เกิดขึ้นภายในออวุลในรังไข่
โดยเซลล์ที่เรียกว่า เมกะสปอร์มาเทอร์เซลล์ 

แบ่งไมโอซิสได้เมกะสปอร์ ซึ่งในพืชส่วนใหญ่
จะเจริญพัฒนาต่อไปได้เพียง ๑ เซลล์ ที่เหลืออีก
๓ เซลล์จะฝ่อ เมกะสปอร์จะแบ่งไมโทซิส ๓ ครั้ง
ได้ ๘ นิวเคลียส ที่ประกอบด้วย ๗ เซลล์โดยมี 

๑ เซลล์ ที่ทำหน้าที่เป็นเซลล์สืบพันธุ์ เรียก 

เซลล์ไข่ ส่วนอีก ๑ เซลล์มี ๒ นิวเคลียส เรียก 

โพลาร์นิวคลีไอ
• การปฏิสนธิของพืชดอกเป็นการปฏิสนธิคู่ โดย 

คู่หนึ่งเป็นการรวมกันของสเปิร์มเซลล์หนึ่ง 

กับเซลล์ไข่ได้เป็นไซโกต ซึ่งจะเจริญและพัฒนา
ไปเป็นเอ็มบริโอ และอีกคู่หนึ่งเป็นการรวมกัน
ของสเปิร์มอีกเซลล์หนึ่งกับโพลาร์นิวคลีไอ 

ได้เป็นเอนโดสเปิรม์ นิวเคลียส ซึง่ จะเจริญและพัฒนา
ต่อไปเป็นเอนโดสเปิร์ม
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ชั้น

ผลการเรียนรู้
๑๕. อธิบายการเกิดเมล็ดและการเกิดผลของพืชดอก
โครงสร้างของเมล็ดและผล และยกตัวอย่าง
การใช้ประโยชน์จากโครงสร้างต่าง ๆ ของเมล็ด
และผล

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
• ภายหลังการปฏิสนธิ ออวุลจะมีการเจริญ
และพัฒนาไปเป็นเมล็ด และรังไข่จะมีการเจริญ
และพัฒนาไปเป็นผล 
• โครงสร้างของเมล็ดประกอบด้วย เปลือกเมล็ด
เอ็มบริโอ และเอนโดสเปิร์ม โครงสร้างของผล
ประกอบด้วย ผนังผล และเมล็ด ซึ่งแต่ละส่วน
ของโครงสร้างจะมีประโยชน์ต่อพืชเองและต่อ
สิ่งมีชีวิตอื่น

๑๖. ทดลอง และอธิบายเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่มี • เมล็ดที่เจริญเต็มที่จะมีการงอกโดยมีปัจจัยต่าง ๆ
ผลต่อการงอกของเมล็ด สภาพพักตัวของเมล็ด ที่มีผลต่อการงอกของเมล็ด เช่น น้ำหรือความชื้น
และบอกแนวทางในการแก้สภาพพักตัว
ออกซิเจน อุณหภูมิ และแสง เมล็ดบางชนิด
ของเมล็ด
สามารถงอกได้ทนั ที แต่เมล็ดบางชนิดไม่สามารถ
งอกได้ทันทีเพราะอยู่ในสภาพพักตัว
• เมล็ดบางชนิดมีสภาพพักตัวเนื่องจากมีปัจจัย
บางประการที่มีผลยับยั้งการงอกของเมล็ด 

ซึ่งสภาพพักตัวของเมล็ดสามารถแก้ไขได้หลายวิธี
ตามปัจจัยที่ยับยั้ง
๑๗. สืบค้นข้อมูล อธิบายบทบาทและหน้าที่ของ
ออกซิน ไซโทไคนิน จิบเบอเรลลิน เอทิลีน
และกรดแอบไซซิก และอภิปรายเกี่ยวกับ
การนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 
๑๘. สืบค้นข้อมูล ทดลอง และอภิปรายเกี่ยวกับ
สิ่งเร้าภายนอกที่มีผลต่อการเจริญเติบโต
ของพืช

ม.๖
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-

• พืชสร้างสารควบคุมการเจริญเติบโตหลายชนิด 

ที่ส่วนต่าง ๆ ซึ่งสารนี้เป็นสิ่งเร้าภายในที่มีผล
ต่อการเจริญเติบโตของพืช เช่น ออกซิน ไซโทไคนิน
จิบเบอเรลลิน เอทิลีน และกรดแอบไซซิก
• แสงสว่าง แรงโน้มถ่วงของโลก สารเคมี และน้ำ
เป็นสิ่งเร้าภายนอกที่มีผลต่อการเจริญเติบโต
ของพืช
• ความรู้เกี่ยวกับการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายใน
และสิ่งเร้าภายนอกที่มีผลต่อการเจริญเติบโต
ของพืช สามารถนำมาประยุกต์ใช้ควบคุม
การเจริญเติบโตของพืช เพิ่มผลผลิต และยืดอายุ
ผลผลิตได้
-
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สาระชีววิทยา
๔.
		
		
		

เข้าใจการย่อยอาหารของสัตว์และมนุษย์ การหายใจและการแลกเปลี่ยนแก๊ส
การลำเลียงสารและการหมุนเวียนเลือด ภูมคิ มุ้ กันของร่างกาย การขับถ่าย การรับรู้
และการตอบสนอง การเคลื่อนที่ การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต ฮอร์โมนกับ
การรักษาดุลยภาพ และพฤติกรรมของสัตว์ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
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ม.๔

-

-

ม.๕ ๑. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้าง • รา มีการปล่อยเอนไซม์ออกมาย่อยอาหาร
และกระบวนการย่อยอาหารของสัตว์ที่ไม่มี
นอกเซลล์ ส่วนอะมีบาและพารามีเซียมมีการย่อย
ทางเดินอาหาร สัตว์ที่มีทางเดินอาหาร
อาหารภายในฟูดแวคิวโอลโดยเอนไซม์ใน
แบบไม่สมบูรณ์ และสัตว์ที่มีทางเดินอาหาร
ไลโซโซม
แบบสมบูรณ์
• ฟองน้ำ ไม่มีทางเดินอาหารแต่จะมีเซลล์พิเศษ 

๒. สังเกต อธิบาย การกินอาหารของไฮดรา 

ทำหน้าทีจ่ บั อาหารเข้าสูเ่ ซลล์แล้วย่อยภายในเซลล์
และพลานาเรีย
โดยเอนไซม์ในไลโซโซม
• ไฮดราและพลานาเรีย มีทางเดินอาหาร
แบบไม่สมบูรณ์ จะกินอาหารและขับกากอาหาร
ออกทางเดียวกัน
• ไส้เดือนดิน แมลง สัตว์ไม่มกี ระดูกสันหลังส่วนใหญ่
และสัตว์มีกระดูกสันหลังจะมีทางเดินอาหาร
แบบสมบูรณ์
๓. อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้าง หน้าที่ และ
กระบวนการย่อยอาหาร และการดูดซึม
สารอาหารภายในระบบย่อยอาหารของมนุษย์

• การย่อยอาหารของมนุษย์ประกอบด้วย การย่อย
เชิงกลโดยการบดอาหารให้มีขนาดเล็กลง และ
การย่อยทางเคมีโดยอาศัยเอนไซม์ในทางเดิน
อาหาร ทำให้โมเลกุลของอาหารมีขนาดเล็ก
จนเซลล์สามารถดูดซึมและนำไปใช้ได้
• การย่อยอาหารของมนุษย์เกิดขึ้นที่ช่องปาก
กระเพาะอาหาร และลำไส้เล็ก
• สารอาหารที่ย่อยแล้ว วิตามินบางชนิด และ
ธาตุอาหารจะถูกดูดซึมทีว่ ลิ ลัสเข้าสูห่ ลอดเลือดฝอย
แล้วผ่านตับก่อนเข้าสู่หัวใจ ส่วนสารอาหาร
ประเภทลิพิดและวิตามินที่ละลายในไขมัน
จะถูกดูดซึมเข้าสู่หลอดน้ำเหลืองฝอย

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

153

ชั้น

ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
• อาหารที่ไม่ถูกย่อยหรือย่อยไม่ได้จะเคลื่อนต่อไป
ยังลำไส้ใหญ่ น้ำ ธาตุอาหาร และวิตามินบางส่วน
ดูดซึมเข้าสู่ผนังลำไส้ใหญ่ ที่เหลือเป็นกากอาหาร
จะถูกกำจัดออกทางทวารหนัก

๔. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้าง
ที่ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สของฟองน้ำ ไฮดรา
พลานาเรีย ไส้เดือนดิน แมลง ปลา กบ และนก 
๕. สังเกต และอธิบายโครงสร้างของปอดในสัตว์
เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม

• ไส้เดือนดินมีการแลกเปลี่ยนแก๊สผ่านเซลล์บริเวณ
ผิวหนังที่เปียกชื้น
• แมลงมีการแลกเปลี่ยนแก๊สโดยผ่านทางท่อลม 

ซึ่งแตกแขนงเป็นท่อลมฝอย
• ปลาเป็นสัตว์น้ำมีการแลกเปลี่ยนแก๊สที่ละลาย
อยู่ในน้ำผ่านเหงือก
• สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกใช้ปอดและผิวหนัง 

ในการแลกเปลี่ยนแก๊ส
• สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ปีก และสัตว์เลี้ยงลูก 

ด้วยน้ำนมอาศัยปอดในการแลกเปลี่ยนแก๊ส

๖. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างที่ใช้ในการ
แลกเปลี่ยนแก๊ส และกระบวนการแลกเปลี่ยน
แก๊สของมนุษย์ 
๗. อธิบายการทำงานของปอด และทดลองวัด
ปริมาตรของอากาศในการหายใจออกของมนุษย์

• ทางเดินหายใจของมนุษย์ประกอบด้วย ช่องจมูก
โพรงจมูก คอหอย กล่องเสียง ท่อลม หลอดลม
และถุงลมในปอด
• ปอดเป็นบริเวณที่มีการแลกเปลี่ยนแก๊สระหว่าง
ถุงลมกับหลอดเลือดฝอย และบริเวณเซลล์ของ
เนื้อเยื่อต่าง ๆ มีการแลกเปลี่ยนแก๊ส โดยการ
แพร่ผ่านหลอดเลือดฝอยเช่นกัน
• การหายใจเข้าและการหายใจออกเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงความดันของอากาศภายในปอด
โดยการทำงานร่วมกันของกล้ามเนื้อกะบังลม
และกล้ามเนื้อระหว่างกระดูกซี่โครง และควบคุม
โดยสมองส่วนพอนส์และเมดัลลาออบลองกาตา

๘. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบระบบ • สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์ที่มีโครงสร้างร่างกาย
หมุนเวียนเลือดแบบเปิดและระบบหมุนเวียน
ไม่ซับซ้อนมีการลำเลียงสารต่าง ๆ โดยการแพร่
เลือดแบบปิด 
ระหว่างเซลล์กับสิ่งแวดล้อม
๙. สังเกต และอธิบายทิศทางการไหลของเลือด
• สัตว์ที่มโี ครงสร้างร่างกายซับซ้อนจะมีการลำเลียง
และการเคลื่อนที่ของเซลล์เม็ดเลือดในหางปลา สารโดยระบบหมุนเวียนเลือด ซึ่งประกอบด้วย
และสรุปความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของหลอดเลือด หัวใจ หลอดเลือด และเลือด
กับความเร็วในการไหลของเลือด
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• ระบบหมุนเวียนเลือดมี ๒ แบบ คือ ระบบ
หมุนเวียนเลือดแบบเปิดและระบบหมุนเวียนเลือด
แบบปิด
• ระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดพบในสัตว์จำพวก
หอย แมลง กุ้ง ส่วนระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิด
พบในไส้เดือนดินและสัตว์มีกระดูกสันหลัง

๑๐. อธิบายโครงสร้างและการทำงานของหัวใจ
และหลอดเลือดในมนุษย์
๑๑. สังเกต และอธิบายโครงสร้างหัวใจของสัตว์
เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ทิศทางการไหลของเลือด
ผ่านหัวใจของมนุษย์ และเขียนแผนผังสรุป
การหมุนเวียนเลือดของมนุษย์ 
๑๒. สืบค้นข้อมูล ระบุความแตกต่างของ
เซลล์เม็ดเลือดแดง เซลล์เม็ดเลือดขาว 

เพลตเลต และพลาสมา 
๑๓. อธิบายหมู่เลือดและหลักการให้และรับเลือด
ในระบบ ABO และระบบ Rh

• ระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย์ ประกอบด้วย
หัวใจ หลอดเลือด และเลือด ซึ่งเลือดไหลเวียน
อยู่เฉพาะในหลอดเลือด
• หัวใจมีเอเตรียมทำหน้าที่รับเลือดเข้าสู่หัวใจ และ
เวนตริเคิลทำหน้าที่สูบฉีดเลือดออกจากหัวใจ
โดยมีลิ้นกั้นระหว่างเอเตรียมกับเวนตริเคิล และ
ระหว่างเวนตริเคิลกับหลอดเลือดที่นำเลือด
ออกจากหัวใจ
• เลือดออกจากหัวใจทางหลอดเลือดเอออตาร์ 

อาร์เตอรี อาร์เตอริโอล หลอดเลือดฝอย เวนูล เวน
และเวนาคาวา แล้วเข้าสู่หัวใจ
• ขณะที่หัวใจบีบตัวสูบฉีดเลือด ทำให้เกิด
ความดันเลือดและชีพจร สภาพการทำงาน
ของร่างกาย อายุ และเพศของมนุษย์ เป็นปัจจัย
ที่มีผลต่อความดันเลือดและชีพจร
• เลือดมนุษย์ประกอบด้วยเซลล์เม็ดเลือดชนิดต่าง ๆ
เพลตเลต และพลาสมา ซึ่งทำหน้าที่แตกต่างกัน
• หมูเ่ ลือดของมนุษย์จำแนกตามระบบ ABO ได้เป็น
เลือดหมู่ A B AB และ O ซึ่งเรียกชื่อตามชนิด
ของแอนติเจนที่เยื่อหุ้มเซลล์เม็ดเลือดแดง และ
จำแนกตามระบบ Rh ได้เป็น เลือดหมู่ Rh+ และ
Rh- การให้และรับเลือดมีหลักว่า แอนติเจนของ
ผู้ให้ต้องไม่ตรงกับแอนติบอดีของผู้รับ และ
การให้และรับเลือดที่เหมาะสมที่สุดคือ ผู้ให้
และผู้รับควรมีเลือดหมู่ตรงกัน
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๑๔. อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับส่วนประกอบและ • ของเหลวที่ซึมผ่านผนังหลอดเลือดฝอยออกมา
หน้าที่ของน้ำเหลือง รวมทั้งโครงสร้างและ
อยู่ระหว่างเซลล์ เรียกว่า น้ำเหลือง ทำหน้าที่
หน้าที่ของหลอดน้ำเหลือง และต่อมน้ำเหลือง หล่อเลี้ยงเซลล์และสามารถแพร่เข้าสู่
หลอดน้ำเหลืองฝอย ซึง่ ต่อมาหลอดน้ำเหลืองฝอย
จะรวมกันมีขนาดใหญ่ขึ้นและเปิดเข้าสู่ระบบ
หมุนเวียนเลือดที่หลอดเลือดเวนใกล้หัวใจ 
• ระบบน้ำเหลืองประกอบด้วย น้ำเหลือง 

หลอดน้ำเหลือง และต่อมน้ำเหลือง โดยทำหน้าที่
นำน้ำเหลืองกลับเข้าสู่ระบบหมุนเวียนเลือด 

ต่อมน้ำเหลืองเป็นที่อยู่ของเซลล์เม็ดเลือดขาว 

ทำหน้าที่ทำลายสิ่งแปลกปลอมที่ลำเลียงมากับ
น้ำเหลือง
๑๕. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบกลไก
การต่อต้านหรือทำลายสิ่งแปลกปลอม
แบบไม่จำเพาะและแบบจำเพาะ 
๑๖. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบ 

การสร้างภูมิคุ้มกันก่อเองและภูมิคุ้มกันรับมา 
๑๗. สืบค้นข้อมูล และอธิบายเกีย่ วกับความผิดปกติ
ของระบบภูมิคุ้มกันที่ทำให้เกิดเอดส์ ภูมิแพ้
การสร้างภูมิต้านทานต่อเนื้อเยื่อตนเอง
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• กลไกที่ร่างกายต่อต้านหรือทำลายสิ่งแปลกปลอม
มีอยู่ ๒ แบบ คือ แบบจำเพาะและแบบไม่จำเพาะ
• ต่อมไขมัน ต่อมเหงื่อ ที่ผิวหนังช่วยป้องกันและ
ยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์บางชนิด และเมื่อ
เชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย เซลล์
เม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิลและโมโนไซต์
จะมีการต่อต้านและทำลายสิ่งแปลกปลอม
โดยกระบวนการฟาโกไซโทซิส ส่วนอีโอซิโนฟิล
เกี่ยวข้องกับการทำลายปรสิต เบโซฟิลเกี่ยวข้อง
กับปฏิกิริยาการแพ้ ซึ่งเป็นการต่อต้านหรือ
ทำลายสิ่งแปลกปลอมแบบไม่จำเพาะ
• การต่อต้านหรือทำลายสิ่งแปลกปลอมแบบ
จำเพาะจะเกี่ยวข้องกับการทำงานของลิมโฟไซต์
ชนิดเซลล์บีและเซลล์ที
• อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและตอบสนอง
ของลิมโฟไซต์ประกอบด้วย ต่อมน้ำเหลือง ทอนซิล
ม้าม ไทมัส และเนื้อเยื่อน้ำเหลืองที่ผนังลำไส้เล็ก
• การสร้างภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะของร่างกาย มี 

๒ แบบ คือ ภูมิคุ้มกันก่อเองและภูมิคุ้มกันรับมา
• การได้รับวัคซีนหรือทอกซอยด์เป็นตัวอย่างของ
ภูมิคุ้มกันก่อเอง โดยการกระตุ้นให้ร่างกาย
สร้างภูมคิ มุ้ กันขึน้ ด้วยวิธกี ารให้สารทีเ่ ป็นแอนติเจน
เข้าสู่ร่างกาย ส่วนภูมิคุ้มกันรับมาเป็นการรับ
แอนติบอดีโดยตรง เช่น การได้รับซีรัม การได้รับ
น้ำนมแม่

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
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ชั้น

ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
• เอดส์ ภูมแิ พ้ และการสร้างภูมติ า้ นทานต่อเนือ้ เยือ่
ตนเอง เป็นตัวอย่างของอาการที่เกิดจากระบบ
ภูมิคุ้มกันของร่างกายที่ทำงานผิดปกติ

๑๘. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบ
• อะมีบา และพารามีเซียมเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว
โครงสร้างและหน้าที่ในการกำจัดของเสีย 

ที่มีคอนแทรกไทล์แวคิวโอลทำหน้าที่ในการกำจัด
ออกจากร่างกายของฟองน้ำ ไฮดรา พลานาเรีย และรักษาดุลยภาพของน้ำและแร่ธาตุในเซลล์
ไส้เดือนดิน แมลง และสัตว์มีกระดูกสันหลัง • ฟองน้ำและไฮดรามีเซลล์ส่วนใหญ่สัมผัสกับน้ำ
โดยตรง ของเสียจึงถูกกำจัดออกโดยการแพร่สู่
สภาพแวดล้อม
• พลานาเรียใช้เฟลมเซลล์ซึ่งกระจายอยู่ ๒ ข้าง
ตลอดความยาวของลำตัวทำหน้าทีข่ บั ถ่ายของเสีย
• ไส้เดือนดินใช้เนฟริเดียม แมลงใช้มัลพิเกียนทิวบูล
และสัตว์มีกระดูกสันหลังใช้ไตในการขับถ่าย
ของเสีย
๑๙. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของไต และ
• ไตเป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการขับถ่าย
โครงสร้างที่ใช้ลำเลียงปัสสาวะออกจาก
และรักษาดุลยภาพของน้ำและแร่ธาตุในร่างกาย
ร่างกาย 
• ไตประกอบด้วยบริเวณส่วนนอก ที่เรียกว่า
๒๐. อธิบายกลไกการทำงานของหน่วยไต ในการ
คอร์เท็กซ์ และบริเวณส่วนใน ที่เรียกว่า เมดัลลา
กำจัดของเสียออกจากร่างกาย และเขียน
และบริเวณส่วนปลายของเมดัลลาจะยื่นเข้าไป
แผนผังสรุปขั้นตอนการกำจัดของเสีย 

จรดกับส่วนที่เป็นโพรงเรียกว่า กรวยไต 

ออกจากร่างกายโดยหน่วยไต 
โดยกรวยไตจะต่อกับท่อไตซึ่งทำหน้าที่ลำเลียง
๒๑. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างเกี่ยวกับ ปัสสาวะไปเก็บไว้ที่กระเพาะปัสสาวะเพื่อขับถ่าย
ความผิดปกติของไตอันเนื่องมาจากโรคต่าง ๆ ออกนอกร่างกาย
• ไตแต่ละข้างของมนุษย์ประกอบด้วยหน่วยไต
ลักษณะเป็นท่อ ปลายข้างหนึ่งเป็นรูปถ้วย 

เรียกว่า โบว์แมนส์แคปซูล ล้อมรอบกลุ่ม
หลอดเลือดฝอย ที่เรียกว่า โกลเมอรูลัส
• กลไกในการกำจัดของเสียออกจากร่างกาย
ประกอบด้วยการกรอง การดูดกลับ และการ
หลั่งสารที่เกินความต้องการออกจากร่างกาย
• โรคนิว่ และโรคไตวายเป็นตัวอย่างของโรคทีเ่ กิดจาก
ความผิดปกติของไต ซึง่ ส่งผลกระทบต่อการรักษา
ดุลยภาพของสารในร่างกาย

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
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ชั้น

ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
• นอกจากไตที่ทำหน้ารักษาดุลยภาพของน้ำแร่ธาตุ
และกรด-เบส ผิวหนัง และระบบหายใจ ยังมีส่วน
ช่วยในการรักษาดุลยภาพเหล่านี้ด้วย

ม.๖ ๑. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้าง • สัตว์ส่วนใหญ่มีระบบประสาททำให้สามารถรับรู้
และหน้าที่ของระบบประสาทของไฮดรา 

และตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้ เช่น ไฮดรา มีร่างแห
พลานาเรีย ไส้เดือนดิน กุ้ง หอย แมลง 

ประสาท พลานาเรีย ไส้เดือนดิน กุ้ง หอย และ
และสัตว์มีกระดูกสันหลัง 
แมลงมีปมประสาทและเส้นประสาท ส่วนสัตว์
๒. อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของ
มีกระดูกสันหลัง มีสมอง ไขสันหลัง ปมประสาท
เซลล์ประสาท
และเส้นประสาท
๓. อธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของศักย์ไฟฟ้า • หน่วยทำงานของระบบประสาท คือ เซลล์
ที่เยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์ประสาท และกลไก
ประสาท ซึ่งประกอบด้วยตัวเซลล์ และ
การถ่ายทอดกระแสประสาท
เส้นใยประสาททีท่ ำหน้าทีร่ บั และส่งกระแสประสาท
เรียกว่า เดนไดรต์และแอกซอน ตามลำดับ
• เซลล์ประสาทจำแนกตามหน้าที่ ได้เป็น 

เซลล์ประสาทรับความรู้สึก เซลล์ประสาทสั่งการ
และเซลล์ประสาทประสานงาน
• เซลล์ประสาทจำแนกตามรูปร่างได้เป็นเซลล์
ประสาทขั้วเดียว เซลล์ประสาทขั้วเดียวเทียม
เซลล์ประสาทสองขั้ว และเซลล์ประสาทหลายขั้ว
• กระแสประสาทเกิดจากการเปลีย่ นแปลงศักย์ไฟฟ้า
ที่เยื่อหุ้มเซลล์ของเดนไดรต์และแอกซอน ทำให้มี
การถ่ายทอดกระแสประสาทจากเซลล์ประสาท
ไปยังเซลล์ประสาท หรือเซลล์อื่น ๆ ผ่านทาง
ไซแนปส์
• ระบบประสาทของมนุษย์แบ่งได้เป็น ๒ ระบบ
ตามตำแหน่งและโครงสร้าง คือ ระบบประสาท
ส่วนกลาง ได้แก่ สมองและไขสันหลัง และระบบ
ประสาทรอบนอก ได้แก่ เส้นประสาทสมอง
และเส้นประสาทไขสันหลัง
๔. อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับโครงสร้างของระบบ
ประสาทส่วนกลางและระบบประสาทรอบนอก 
๕. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของ
ส่วนต่าง ๆ ในสมองส่วนหน้า สมองส่วนกลาง
สมองส่วนหลัง และไขสันหลัง 
๖. สืบค้นข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และ
ยกตัวอย่างการทำงานของระบบประสาท 

โซมาติก และระบบประสาทอัตโนวัติ
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• สมองแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน คือ สมองส่วนหน้า
สมองส่วนกลาง และสมองส่วนหลัง สมองแต่ละส่วน
จะควบคุมการทำงานของร่างกายแตกต่างกัน
โดยมีเส้นประสาทที่แยกออกจากสมอง ๑๒ คู่ 

ไปยังอวัยวะต่าง ๆ ซึง่ บางคูท่ ำหน้าทีร่ บั ความรูส้ กึ
เข้าสู่สมอง หรือนำคำสั่งจากสมองไปยังหน่วย
ปฏิบัติงาน หรือทำหน้าที่ทั้งสองอย่าง
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ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
• ไขสันหลังเป็นส่วนที่ต่อจากสมองอยู่ภายใน
กระดูกสันหลัง และมีเส้นประสาทแยกออกจาก
ไขสันหลังเป็นคู่ ซึ่งทำหน้าที่ประมวลผลการ
ตอบสนองโดยไขสันหลัง เช่น การเกิดรีเฟล็กซ์
ชนิดต่าง ๆ และการถ่ายทอดกระแสประสาท
ระหว่างไขสันหลังกับสมอง
• เส้นประสาทไขสันหลังทุกคู่จะทำหน้าที่รับ
ความรู้สึกเข้าสู่ไขสันหลังและนำคำสั่งออกจาก
ไขสันหลัง
• ระบบประสาทรอบนอกส่วนที่สั่งการแบ่งเป็น
ระบบประสาทโซมาติกซึ่งควบคุมการทำงาน
ของกล้ามเนือ้ โครงร่าง และระบบประสาทอัตโนวัติ
ซึ่งควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจ 

กล้ามเนื้อเรียบ และต่อมต่าง ๆ 
• ระบบประสาทอัตโนวัตแิ บ่งการทำงานเป็น ๒ ระบบ
คือ ระบบประสาทซิมพาเทติก และระบบประสาท
พาราซิมพาเทติก ซึ่งส่วนใหญ่ทำงานตรงกันข้าม
เพื่อรักษาดุลยภาพของกระบวนการต่าง ๆ 

ในร่างกาย

๗. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของ • ตา หู จมูก ลิ้น และผิวหนัง เป็นอวัยวะรับความ
ตา หู จมูก ลิน้ และผิวหนังของมนุษย์ ยกตัวอย่าง รู้สึกที่รับสิ่งเร้าที่แตกต่างกัน จึงมีความสำคัญ 

โรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และบอกแนวทางในการ ทีค่ วรดูแล ป้องกัน และรักษาให้สามารถทำงาน
ดูแลป้องกัน และรักษา 
ได้เป็นปกติ
๘. สังเกต และอธิบายการหาตำแหน่งของจุดบอด • ตาประกอบด้วย ชั้นสเคลอรา โครอยด์และเรตินา
โฟเวีย และความไวในการรับสัมผัสของผิวหนัง เลนส์ตาเป็นเลนส์นูนอยู่ถัดจากกระจกตา 

ทำหน้าที่รวมแสงจากวัตถุไปที่เรตินา ซึ่ง
ประกอบด้วย เซลล์รับแสง และเซลล์ประสาท
ที่นำกระแสประสาทสู่สมอง
• หูประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ หูสว่ นนอก หูสว่ นกลาง
และหูส่วนใน ภายในหูส่วนในมีคอเคลีย ซึ่ง
ทำหน้าที่รับและเปลี่ยนคลื่นเสียงเป็นกระแส
ประสาท นอกจากนี้ยังมีเซมิเซอร์คิวลาร์แคเเนล
ทำหน้าที่รับรู้เกี่ยวกับการทรงตัวของร่างกาย
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สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
• จมูกมีเซลล์ประสาทรับกลิ่นอยู่ภายในเยื่อบุจมูก
ที่เป็นตัวรับสารเคมีบางชนิดแล้วเกิดกระแส
ประสาทส่งไปยังสมอง
• ลิ้นทำหน้าที่รับรส โดยมีตุ่มรับรสกระจาย
อยู่ทั่วผิวลิ้นด้านบน ตุ่มรับรสมีเซลล์รับรส
อยู่ภายใน เมื่อเซลล์รับรสถูกกระตุ้นด้วยสารเคมี
จะกระตุ้นเดนไดรต์ของเซลล์ประสาทเกิดกระแส
ประสาทส่งไปยังสมอง 
• ผิวหนัง มีหน่วยรับสิ่งเร้าหลายชนิด เช่น หน่วย
รับสัมผัส หน่วยรับแรงกด หน่วยรับความเจ็บปวด
หน่วยรับอุณหภูมิ

๙. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้าง • สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวบางชนิดเคลื่อนที่โดยการ
และหน้าทีข่ องอวัยวะทีเ่ กีย่ วข้องกับการเคลือ่ นที่ ไหลของไซโทพลาซึม บางชนิดใช้แฟลเจลลัม
ของแมงกะพรุน หมึก ดาวทะเล ไส้เดือนดิน
หรือซิเลีย ในการเคลือ่ นที่
แมลง ปลา และนก
• สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง เช่น แมงกะพรุน
เคลื่อนที่โดยอาศัยการหดตัวของเนื้อเยื่อบริเวณ
ขอบกระดิ่งและแรงดันน้ำ
• หมึกเคลื่อนที่โดยอาศัยการหดตัวของกล้ามเนื้อ
บริเวณลำตัว ทำให้น้ำภายในลำตัวพ่นออกมา
ทางไซฟอน ส่วนดาวทะเลใช้ระบบท่อน้ำในการ
เคลื่อนที่
• ไส้เดือนดินมีการเคลื่อนที่ โดยอาศัยการหดตัว
และคลายตัวของกล้ามเนื้อวงและกล้ามเนื้อ
ตามยาวซึ่งทำงานในสภาวะตรงกันข้าม
• แมลงเคลื่อนที่โดยใช้ปีกหรือขา ซึ่งมีกล้ามเนื้อ
ภายในเปลือกหุ้มทำงานในสภาวะตรงกันข้าม
• สัตว์มีกระดูกสันหลัง เช่น ปลา เคลื่อนที่โดยอาศัย
การหดตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อที่ยึดติดอยู่
กับกระดูกสันหลังทั้ง ๒ ข้าง ทำงานในสภาวะ
ตรงกันข้าม และมีครีบที่อยู่ในตำแหน่งต่าง ๆ
ช่วยโบกพัดในการเคลื่อนที่ ส่วนนกเคลื่อนที่
โดยอาศัยการหดตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อ
กดปีกกับกล้ามเนื้อยกปีกซึ่งทำงานในสภาวะ
ตรงกันข้าม
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๑๐. สืบค้นข้อมูล และอธิบายโครงสร้างและหน้าที่ • มนุษย์เคลื่อนที่โดยอาศัยการทำงานของกระดูก
ของกระดูกและกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการ
และกล้ามเนื้อซึ่งยึดกันด้วยเอ็นยึดกระดูก 
เคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ของมนุษย์
• บริเวณทีก่ ระดูกตั้งแต่ ๒ ชิ้นมาต่อกัน เรียกว่า 

๑๑. สังเกต และอธิบายการทำงานของข้อต่อชนิด ข้อต่อ และยึดกันด้วยเอ็นยึดข้อ
ต่าง ๆ และการทำงานของกล้ามเนื้อโครงร่าง • กระดูกเป็นเนื้อเยื่อที่ใช้ค้ำจุนและทำหน้าที่ในการ
ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ เคลื่อนไหวของร่างกาย แบ่งตามตำแหน่งได้เป็น
ของมนุษย์
กระดูกแกนและกระดูกรยางค์
• กล้ามเนือ้ ในร่างกายมนุษย์แบ่งออกเป็น กล้ามเนือ้
โครงร่าง กล้ามเนื้อหัวใจ และกล้ามเนื้อเรียบ
กล้ามเนื้อทั้ง ๓ ชนิด พบในตำแหน่งที่ต่างกัน
และมีหน้าที่แตกต่างกัน
• กล้ามเนือ้ โครงร่างส่วนใหญ่ทำงานร่วมกันเป็นคู่ ๆ
ในสภาวะตรงกันข้าม
๑๒. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่าง 

• การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของสัตว์เป็นการ
การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศและการสืบพันธุ์ สืบพันธุ์ที่ไม่มีการรวมของเซลล์สืบพันธุ์ เช่น 

แบบอาศัยเพศในสัตว์
การแตกหน่อและการงอกใหม่ 
• การสืบพันธุแ์ บบอาศัยเพศของสัตว์เป็นการสืบพันธุ์
ที่เกิดจากการรวมนิวเคลียสของเซลล์สืบพันธุ์ 

ซึ่งมีทั้งการปฏิสนธิภายนอกและการปฏิสนธิ
ภายใน สัตว์บางชนิดมี ๒ เพศในตัวเดียวกัน 

แต่การผสมพันธุ์ส่วนใหญ่จะผสมข้ามตัว
๑๓. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของ • การสืบพันธุ์ของมนุษย์มีกระบวนการสร้างสเปิร์ม
อวัยวะในระบบสืบพันธุ์เพศชายและระบบ
จากเซลล์สเปอร์มาโทโกเนียมภายในอัณฑะ และ
สืบพันธุ์เพศหญิง 
กระบวนการสร้างเซลล์ไข่จากเซลล์โอโอโกเนียม
๑๔. อธิบายกระบวนการสร้างสเปิร์ม กระบวนการ ภายในรังไข่ 
สร้างเซลล์ไข่ และการปฏิสนธิในมนุษย์
• อวัยวะสืบพันธุ์ของเพศชายประกอบด้วย อัณฑะ
ทำหน้าที่สร้างสเปิร์มและฮอร์โมนเพศชาย และมี
โครงสร้างอื่น ๆ ที่ทำหน้าที่ลำเลียงสเปิร์ม 

สร้างน้ำเลี้ยงสเปิร์ม และสารหล่อลื่นท่อปัสสาวะ
• อัณฑะประกอบด้วยหลอดสร้างสเปิร์ม ซึ่งภายใน
มีเซลล์สเปอร์มาโทโกเนียมที่เป็นเซลล์ตั้งต้น
ของกระบวนการสร้างสเปิร์ม
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• อวัยวะสืบพันธุ์ของเพศหญิง ประกอบด้วย รังไข่
ท่อนำไข่ มดลูก และช่องคลอด รังไข่ทำหน้าที่
สร้างเซลล์ไข่และฮอร์โมนเพศหญิง
• กระบวนการสร้างสเปิร์มเริ่มต้นจากสเปอร์มาโทโกเนียมแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสได้ สเปอร์มาโทโกเนียมจำนวนมาก ซึ่งต่อมาบางเซลล์พัฒนา
เป็นสเปอร์มาโทไซต์ระยะแรก โดยสเปอร์มาโทไซต์
ระยะแรกจะแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส I ได้สเปอร์มาโทไซต์
ระยะที่สองซึ่งจะแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส II 

ได้สเปอร์มาทิดตามลำดับ จากนั้นพัฒนาเป็น
สเปิร์ม
• กระบวนการสร้างเซลล์ไข่เริ่มจากโอโอโกเนียม
แบ่งเซลล์แบบไมโทซิสได้โอโอโกเนียม ซึง่ จะพัฒนา
เป็นโอโอไซต์ระยะแรก แล้วแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส I
ได้โอโอไซต์ระยะที่สองซึ่งจะเกิดการตกไข่ต่อไป
เมื่อได้รับการกระตุ้นจากสเปิร์ม โอโอไซต์ระยะ
ที่สองจะแบ่งแบบไมโอซิส II แล้วพัฒนาเป็น
เซลล์ไข่
• การปฏิสนธิเกิดขึ้นภายในท่อนำไข่ได้ไซโกต 

ซึ่งจะเจริญเป็นเอ็มบริโอและไปฝังตัวที่ผนังมดลูก
จนกระทั่งครบกำหนดคลอด

๑๕. อธิบายการเจริญเติบโตระยะเอ็มบริโอ
• การเจริญเติบโตของสัตว์ เช่น กบ ไก่ และสัตว์
และระยะหลังเอ็มบริโอของกบ ไก่ และมนุษย์ เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม จะเริ่มต้นด้วยการแบ่งเซลล์
ของไซโกต การเกิดเนื้อเยื่อเอ็มบริโอ ๓ ชั้น คือ
เอกโทเดิร์ม เมโซเดิร์ม และเอนโดเดิร์ม การเกิด
อวัยวะ โดยมีการเพิ่มจำนวน ขยายขนาด และ
การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเซลล์เพื่อทำหน้าที่
เฉพาะอย่าง ซึ่งพัฒนาการของอวัยวะต่าง ๆ 

จะทำให้มกี ารเกิดรูปร่างทีแ่ น่นอนในสัตว์แต่ละชนิด
• การเจริญเติบโตของมนุษย์จะมีขั้นตอนคล้ายกับ
การเจริญเติบโตของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมอื่น ๆ
โดยเอ็มบริโอจะฝังตัวที่ผนังมดลูก และมีการ
แลกเปลี่ยนสารระหว่างแม่กับลูกผ่านทางรก
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๑๖. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเขียนแผนผังสรุป • ฮอร์โมนเป็นสารทีค่ วบคุมสมดุลต่าง ๆ ของร่างกาย
หน้าที่ของฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและเนื้อเยื่อ โดยผลิตจากต่อมไร้ทอ่ หรือเนือ้ เยือ่ โดยต่อมไร้ทอ่ นี้
ที่สร้างฮอร์โมน
จะกระจายอยู่ตามตำแหน่งต่าง ๆ ทั่วร่างกาย
• ต่อมไร้ท่อที่สร้างหรือหลั่งฮอร์โมน ไม่มีท่อในการ
ลำเลียงฮอร์โมนออกจากต่อมจึงถูกลำเลียง
โดยระบบหมุนเวียนเลือดไปยังอวัยวะเป้าหมาย
ที่จำเพาะเจาะจง
• ต่อมไพเนียลสร้างเมลาโทนินซึ่งยับยั้งการเจริญ
เติบโตของอวัยวะสืบพันธุ์ช่วงก่อนวัยเจริญพันธุ์
และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของแสง
ในรอบวัน
• ต่อมใต้สมองส่วนหน้าสร้างและหลั่งโกรทฮอร์โมน
โพรแลกทิน ACTH TSH FSH LH เอนดอร์ฟิน
ซึ่งทำหน้าที่แตกต่างกัน 
• ต่อมใต้สมองส่วนหลังหลั่งฮอร์โมนซึ่งสร้างจาก 

ไฮโพทาลามัส คือ ADH และออกซิโทซิน ซึ่งทำ
หน้าที่แตกต่างกัน
• ต่อมไทรอยด์สร้างไทรอกซินซึ่งควบคุมอัตรา
เมแทบอลิซึมของร่างกาย และสร้างแคลซิโทนิน
ซึ่งควบคุมระดับแคลเซียมในเลือดให้ปกติ
• ต่อมพาราไทรอยด์สร้างพาราทอร์โมนซึ่งควบคุม
ระดับแคลเซียมในเลือดให้ปกติ
• ตับอ่อนมีกลุ่มเซลล์ที่สร้างอินซูลินและกลูคากอน
ซึ่งควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ปกติ 
• ต่อมหมวกไตส่วนนอกสร้างกลูโคคอร์ติคอยด์ 

มิเนราโลคอร์ตคิ อยด์ และฮอร์โมนเพศ ซึง่ มีหน้าที่
แตกต่างกัน ส่วนต่อมหมวกไตส่วนในสร้าง
เอพิเนฟรินและนอร์เอพิเนฟริน ซึ่งมีหน้าที่
เหมือนกัน
• อัณฑะมีกลุ่มเซลล์สร้างเทสโทสเทอโรน ส่วนรังไข่
มีกลุ่มเซลล์ที่สร้างอีสโทรเจน และโพรเจสเทอโรน
ซึ่งมีหน้าที่แตกต่างกัน
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• เนื้อเยื่อบางบริเวณของอวัยวะ เช่น รก ไทมัส
กระเพาะอาหาร และลำไส้เล็ก สามารถสร้าง
ฮอร์โมนได้หลายชนิด ซึ่งมีหน้าที่แตกต่างกัน
• การควบคุมการหลั่งฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อ มีทั้ง
การควบคุมแบบป้อนกลับยับยั้ง และการควบคุม
แบบป้อนกลับกระตุ้น เพื่อรักษาดุลยภาพ
ของร่างกาย 
• ฟีโรโมนเป็นสารเคมีที่ผลิตจากต่อมมีท่อของสัตว์
ซึ่งส่งผลต่อสัตว์ตัวอื่นที่เป็นชนิดเดียวกัน

๑๗. สืบค้นข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และ
• พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมมีผลต่อการแสดง
ยกตัวอย่างพฤติกรรมที่เป็นมาแต่กำเนิด
พฤติกรรม 
และพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ของสัตว์ 
 • พฤติกรรมที่เป็นมาแต่กำเนิดแบ่งออกได้เป็น
๑๘. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่าง
หลายชนิด เช่น โอเรียนเตชัน (แทกซิสและ
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับ
ไคนีซิส) รีเฟล็กซ์ และฟิกแอกชันแพทเทิร์น 
วิวัฒนาการของระบบประสาท 
• พฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ แบ่งได้เป็น
๑๙. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างการสือ่ สาร แฮบบิชูเอชัน การฝังใจ การเชื่อมโยง 

ระหว่างสัตว์ที่ทำให้สัตว์แสดงพฤติกรรม
(การลองผิดลองถูกและการมีเงื่อนไข) 

และการใช้เหตุผล
• ระดับการแสดงพฤติกรรมที่สัตว์แต่ละชนิด
แสดงออกจะแตกต่างกันซึ่งเป็นผลมาจาก
วิวัฒนาการของระบบประสาทที่แตกต่างกัน
• การสื่อสารเป็นพฤติกรรมทางสังคมแบบหนึ่ง 

ซึ่งมีหลายวิธี เช่น การสื่อสารด้วยท่าทาง 

การสื่อสารด้วยเสียง การสื่อสารด้วยสารเคมี
และการสื่อสารด้วยการสัมผัส
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สาระชีววิทยา
๕.
		
		
		
		

เข้ า ใจแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ระบบนิ เวศ กระบวนการถ่ า ยทอดพลั ง งานและ
การหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ ความหลากหลายของไบโอม การเปลีย่ นแปลงแทนที่
ของสิ่ ง มี ชี วิ ต ในระบบนิ เวศ ประชากรและรู ป แบบการเพิ่ ม ของประชากร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ปัญหาและผลกระทบทีเ่ กิดจากการใช้ประโยชน์
และแนวทางการแก้ไขปัญหา
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สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม

ม.๔

-

-

ม.๕

-

-

ม.๖ ๑. วิเคราะห์ อธิบาย และยกตัวอย่างกระบวนการ • ระบบนิเวศจะดำรงอยู่ได้ต้องมีกระบวนการต่าง ๆ
ถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ 
เกิดขึ้น กระบวนการที่สำคัญ ได้แก่ การถ่ายทอด
๒. อธิบาย ยกตัวอย่างการเกิดไบโอแมกนิฟิเคชัน
พลังงาน และการหมุนเวียนสาร การถ่ายทอด
และบอกแนวทางในการลดการเกิด 

พลังงานในระบบนิเวศสามารถแสดงได้ด้วย
ไบโอแมกนิฟิเคชัน 
แผนภาพที่เรียกว่า โซ่อาหาร สายใยอาหาร 

๓. สืบค้นข้อมูล และเขียนแผนภาพ เพื่ออธิบาย
และพีระมิดทางนิเวศวิทยา 
วัฏจักรไนโตรเจน วัฏจักรกำมะถัน และวัฏจักร • พลังงานที่ถ่ายทอดไปในแต่ละลำดับขั้นการกิน
ฟอสฟอรัส
อาหารมีปริมาณที่ไม่เท่ากัน พลังงานส่วนใหญ่
จะสูญเสียไปในรูปความร้อนระหว่างการถ่ายทอด
จากสิ่งมีชีวิตหนึ่งไปยังสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่ง
• การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศบางครั้ง
อาจทำให้มีสารพิษสะสมอยู่ในสิ่งมีชีวิตด้วย 

เรียกว่า การเกิดไบโอแมกนิฟเิ คชัน ซึง่ อาจมีระดับ
ความเข้มข้นของสารพิษมากขึ้นตามลำดับขั้นของ
การกินจนอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต 
• สารต่าง ๆ ในระบบนิเวศมีการหมุนเวียนเกิดขึ้น
ผ่านทัง้ ในสิง่ มีชวี ติ และสิง่ ไม่มชี วี ติ กลับคืนสูร่ ะบบ
อย่างเป็นวัฏจักร เช่น วัฏจักรไนโตรเจน วัฏจักร
กำมะถัน และวัฏจักรฟอสฟอรัส 
๔. สืบค้นข้อมูล ยกตัวอย่าง และอธิบายลักษณะ • ไบโอมคือระบบนิเวศขนาดใหญ่ที่กระจายอยู่ตาม
ของไบโอมทีก่ ระจายอยูต่ ามเขตภูมศิ าสตร์ตา่ ง ๆ เขตภูมิศาสตร์ต่าง ๆ บนโลก เช่น ไบโอมทุนดรา
บนโลก
ไบโอมสะวันนา ไบโอมทะเลทราย โดยแต่ละ
ไบโอมจะมีลักษณะเฉพาะของปัจจัยทางกายภาพ
ชนิดของพืช และชนิดของสัตว์
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๕. สืบค้นข้อมูล ยกตัวอย่าง อธิบาย และเปรียบเทียบ • ระบบนิเวศมีการเปลีย่ นแปลงได้ การเปลีย่ นแปลง
การเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิ และ
ที่เกิดขึ้นอย่างช้า ๆ ทำให้ระบบนิเวศสามารถ
การเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบทุติยภูมิ
ปรับสมดุลได้ แต่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็วอาจส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบ
ทางชีวภาพในระบบนิเวศทำให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
แทนที่ของสิ่งมีชีวิตขึ้น 
• การเปลี่ยนแปลงแทนที่ทางนิเวศวิทยา มีทั้ง
การเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิและ
การเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบทุติยภูมิ
๖. สืบค้นข้อมูล อธิบาย ยกตัวอย่าง และสรุป
เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของประชากรของ
สิ่งมีชีวิตบางชนิด 
๗. สืบค้นข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และยกตัวอย่าง
การเพิ่มของประชากรแบบเอ็กโพเนนเชียล
และการเพิ่มของประชากรแบบลอจิสติก 
๘. อธิบาย และยกตัวอย่างปัจจัยทีค่ วบคุมการเติบโต
ของประชากร
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• ประชากรของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีลักษณะ
หลายประการที่เป็นลักษณะเฉพาะ เช่น ขนาด
ของประชากร ความหนาแน่นของประชากร 

การกระจายตัวของสมาชิกในประชากร
โครงสร้างอายุของประชากร อัตราส่วนระหว่าง
เพศ อัตราการเกิดและอัตราการตาย การอพยพเข้า
การอพยพออกของประชากร และการรอดชีวติ
ของสมาชิกที่มีอายุต่างกัน
• ลักษณะเฉพาะของประชากรมีอิทธิพลต่อ 

การเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากรซึ่งเป็น
กระบวนการที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ
• การเพิ่มประชากรแบบเอ็กโพเนนเชียลเป็นการ
เพิ่มจำนวนประชากรอย่างรวดเร็วแบบทวีคูณ
• การเพิ่มประชากรแบบลอจิสติกเป็นการเพิ่ม
จำนวนประชากรที่ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม
หรือมีตัวต้านทานในสิ่งแวดล้อมมาเกี่ยวข้อง
• การเติบโตของประชากรขึ้นกับปัจจัยต่าง ๆ ซึ่ง
แบ่งได้เป็น ปัจจัยที่ขึ้นกับความหนาแน่น
ของประชากร และปัจจัยทีไ่ ม่ขนึ้ กับความหนาแน่น
ของประชากร
• ประชากรมนุษย์มีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็ว
แบบเอ็กโพเนนเชียลหลังจากการปฏิวัติ 

ทางอุตสาหกรรมเป็นต้นมา
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๙. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหา 

• ปัญหาที่เกิดกับทรัพยากรน้ำ ส่วนใหญ่เกิดจาก
การขาดแคลนน้ำ การเกิดมลพิษทางน้ำ และ
การปล่อยน้ำที่ผ่านการใช้ประโยชน์จากกิจกรรม
ผลกระทบที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ต่าง ๆ ของมนุษย์และยังไม่ได้รับการบำบัดลง
เสนอแนวทางการวางแผนการจัดการน้ำ
สู่แหล่งน้ำ ทำให้เกิดมลพิษทางน้ำ
และการแก้ไขปัญหา
• การตรวจสอบคุณภาพน้ำนิยมใช้การหาค่า
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำ และค่าปริมาณ
ออกซิเจนที่จุลินทรีย์ในน้ำใช้ในการย่อยสลายสาร
อินทรีย์ในน้ำ 
• การจัดการทรัพยากรน้ำ เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุด
ควรมีการวางแผนการใช้น้ำ การแก้ไขปัญหา
คุณภาพน้ำ รวมทั้งการปลูกจิตสำนึกในการใช้น้ำ
อย่างถูกต้อง
๑๐. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหามลพิษทาง • การปนเปือ้ นของสารเคมี ฝุน่ ละออง และจุลนิ ทรีย์
อากาศ และผลกระทบที่มีต่อมนุษย์และ
ต่าง ๆ ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ ซึ่งเกิดได้ทั้ง
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไข
จากธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์
ปัญหา
• การเกิดมลพิษทางอากาศทีเ่ กิดขึน้ เองตามธรรมชาติ
เช่น การเกิดพายุ การเกิดไฟป่า และการเกิดแก๊สพิษ
จากการย่อยสลายของจุลินทรีย์
• การเกิดมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการกระทำ
ของมนุษย์ เช่น การใช้เชือ้ เพลิงฟอสซิลในรูปแบบ
ต่าง ๆ
• การจัดการทรัพยากรอากาศควรประกอบด้วย
การกำหนดนโยบาย และวางแผนงานเพื่อป้องกัน
และแก้ไข รวมทั้งการปลูกจิตสำนึกในการดูแล
รักษาคุณภาพอากาศ
๑๑. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหาที่เกิดกับ
ทรัพยากรดิน และผลกระทบที่มีต่อมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไข
ปัญหา

• มลพิษทางดินและปัญหาความเสื่อมโทรมของดิน
ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากการกระทำของมนุษย์
• การจัดการทรัพยากรดินเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดควรมีการป้องกันและการแก้ปัญหาการเกิด
มลพิษและความเสื่อมโทรมของดิน รวมทั้งการ
ปลูกจิตสำนึกในการใช้ดินอย่างถูกต้อง
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๑๒. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหา ผลกระทบ • พื้นที่ป่าไม้ที่ลดลงอาจมีสาเหตุมาจากธรรมชาติ
ที่เกิดจากการทำลายป่าไม้ รวมทั้งเสนอ
เช่น ไฟป่า แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด หรืออาจมี
แนวทางในการป้องกันการทำลายป่าไม้และ
สาเหตุมาจากการกระทำของมนุษย์ เช่น การตัดไม้
การอนุรักษ์ป่าไม้
ทำลายป่า การบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อครอบครองที่ดิน
การเผาป่า การทำเหมืองแร่ 
• พื้นที่ป่าไม้ที่ลดลงทำให้ภูมิประเทศมีสภาพ
แห้งแล้ง เกิดอุทกภัย เกิดการพังทลายของดิน
ตลอดจนการเพิ่มขึ้นของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
ซึ่งเป็นแก๊สเรือนกระจกชนิดหนึ่ง นอกจากนี้
ทำให้สัตว์ป่าและพืชพรรณธรรมชาติลดจำนวนลง
หรือสูญพันธุ์ได้
• การจัดการทรัพยากรป่าไม้ควรจัดการให้มี
ทรัพยากรป่าไม้คงอยู่อย่างยั่งยืนหรือเพิ่มขึ้น เช่น
การกำหนดพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ส่งเสริมการปลูกป่า
ป้องกันการบุกรุกป่า การใช้ไม้อย่างมีคุณค่าและ
มีประสิทธิภาพ รวมถึงการปลูกจิตสำนึกเรื่อง
การอนุรักษ์ป่าไม้
๑๓. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปปัญหา ผลกระทบ • การลดจำนวนลงของสัตว์ป่าเป็นผลเนื่องมาจาก
ที่ทำให้สัตว์ป่ามีจำนวนลดลง และแนวทาง
การกระทำของมนุษย์เป็นส่วนใหญ่ คือ การทำให้
ในการอนุรักษ์สัตว์ป่า
แหล่งที่อยู่อาศัยลดลงและการล่าสัตว์ป่า
• การจัดการทรัพยากรสัตว์ป่าควรมีการดำเนินการ
ให้มีพื้นที่ป่าไม้เพื่อการอยู่อาศัยอย่างเพียงพอ  
รวมทั้งการไม่ทำร้ายสัตว์ป่าหรือทำให้สัตว์ป่า
ลดจำนวนลง รวมทั้งการปลูกจิตสำนึกให้ช่วยกัน
อนุรักษ์

168

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

สาระเคมี

๑. เข้ า ใจโครงสร้ า งอะตอม การจั ด เรี ย งธาตุ ใ นตารางธาตุ สมบั ติ ข องธาตุ
		 พันธะเคมีและสมบัติของสาร แก๊สและสมบัติของแก๊ส ประเภทและสมบัติของ
		 สารประกอบอินทรีย์และพอลิเมอร์ รวมทั้งการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
ชั้น

ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม

ม.๔ ๑. สืบค้นข้อมูลสมมติฐาน การทดลอง หรือ
• นักวิทยาศาสตร์ศึกษาโครงสร้างของอะตอม และ
ผลการทดลองที่เป็นประจักษ์พยานในการเสนอ เสนอแบบจำลองอะตอมแบบต่าง ๆ จากการ
แบบจำลองอะตอมของนักวิทยาศาสตร์ 

ศึกษาข้อมูล การสังเกต การตั้งสมมติฐาน และ
และอธิบายวิวัฒนาการของแบบจำลองอะตอม ผลการทดลอง
• แบบจำลองอะตอมมีวิวัฒนาการ โดยเริ่มจาก 

ดอลตันเสนอว่าธาตุประกอบด้วยอะตอมซึ่งเป็น
อนุภาคขนาดเล็กไม่สามารถแบ่งแยกได้ ต่อมา
ทอมสันเสนอว่าอะตอมประกอบด้วยอนุภาค
ที่มีประจุลบ เรียกว่า อิเล็กตรอน และอนุภาค
ประจุบวก รัทเทอร์ฟอร์ดเสนอว่าประจุบวก
ที่เรียกว่า โปรตอน รวมตัวกันอยู่ตรงกึ่งกลาง
อะตอม เรียกว่า นิวเคลียส ซึ่งมีขนาดเล็กมาก
และมีอิเล็กตรอนอยู่รอบนิวเคลียส โบร์เสนอว่า
อิเล็กตรอนเคลื่อนที่เป็นวงรอบนิวเคลียส
โดยแต่ละวงมีระดับพลังงานเฉพาะตัว ในปัจจุบัน
นักวิทยาศาสตร์ยอมรับว่าอิเล็กตรอนมีการ
เคลื่อนที่รวดเร็วรอบนิวเคลียส และไม่สามารถ
ระบุตำแหน่งที่แน่นอนได้ จึงเสนอแบบจำลอง
อะตอมแบบกลุ่มหมอก ซึ่งแสดงโอกาสการพบ
อิเล็กตรอนรอบนิวเคลียส
๒. เขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ และระบุ
• สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ ประกอบด้วย
จำนวนโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอนของ สัญลักษณ์ธาตุ เลขอะตอมซึ่งแสดงจำนวน
อะตอมจากสัญลักษณ์นิวเคลียร์ รวมทั้งบอก
โปรตอน และเลขมวลซึง่ แสดงผลรวมของจำนวน
ความหมายของไอโซโทป
โปรตอนกับนิวตรอน อะตอมของธาตุชนิดเดียวกัน
ที่มีจำนวนโปรตอนเท่ากัน แต่มีจำนวนนิวตรอน
ต่างกัน เรียกว่า ไอโซโทป

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

169

ชั้น

170

ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม

๓. อธิบาย และเขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอน 

ในระดับพลังงานหลักและระดับพลังงานย่อย
เมื่อทราบเลขอะตอมของธาตุ

• การศึกษาสเปกตรัมการเปล่งแสงของอะตอมแก๊ส
ทำให้ทราบว่า อิเล็กตรอนจัดเรียงอยู่รอบ ๆ
นิวเคลียสในระดับพลังงานหลักต่าง ๆ และ
แต่ละระดับพลังงานหลักยังแบ่งเป็นระดับ
พลังงานย่อยซึ่งมีบริเวณที่จะพบอิเล็กตรอน 

เรียกว่า ออร์บิทัล ได้แตกต่างกัน และอิเล็กตรอน
จะจัดเรียงในออร์บิทัลให้มีระดับพลังงานต่ำที่สุด
สำหรับอะตอมในสถานะพื้น

๔. ระบุหมู่ คาบ ความเป็นโลหะ อโลหะ และ
กึ่งโลหะ ของธาตุเรพรีเซนเททีฟและธาตุ 

แทรนซิชันในตารางธาตุ

• ตารางธาตุในปัจจุบันจัดเรียงธาตุตามเลขอะตอม
และสมบัติที่คล้ายคลึงกันเป็นหมู่และคาบ 

โดยอาจแบ่งธาตุในตารางธาตุเป็นกลุ่มธาตุโลหะ
กึ่งโลหะ และอโลหะ นอกจากนี้อาจแบ่งเป็น
กลุ่มธาตุเรพรีเซนเททีฟและกลุ่มธาตุแทรนซิชัน

๕. วิเคราะห์ และบอกแนวโน้มสมบัติของธาตุ
เรพรีเซนเททีฟตามหมู่และตามคาบ

• ธาตุเรพรีเซนเททีฟในหมูเ่ ดียวกันมีจำนวนเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากัน และธาตุที่อยู่ในคาบเดียวกัน
มีเวเลนซ์อเิ ล็กตรอนในระดับพลังงานหลักเดียวกัน
ธาตุเรพรีเซนเททีฟมีสมบัติทางเคมีคล้ายคลึงกัน
ตามหมู่ และมีแนวโน้มสมบัติบางประการเป็นไป
ตามหมูแ่ ละตามคาบ เช่น ขนาดอะตอม รัศมีไอออน
พลังงานไอออไนเซชัน อิเล็กโทรเนกาติวิตี 

สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน

๖. บอกสมบัติของธาตุโลหะแทรนซิชัน และ
เปรียบเทียบสมบัติกับธาตุโลหะในกลุ่มธาตุ
เรพรีเซนเททีฟ

• ธาตุแทรนซิชันเป็นโลหะที่ส่วนใหญ่มีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ ๒ มีขนาดอะตอมใกล้เคียงกัน
มีจุดเดือด จุดหลอมเหลวและความหนาแน่นสูง
เกิดปฏิกิริยากับน้ำได้ช้ากว่าธาตุโลหะในกลุ่มธาตุ
เรพรีเซนเททีฟ เมื่อเกิดเป็นสารประกอบ
ส่วนใหญ่จะมีสี
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๗. อธิบายสมบัติ และคำนวณครึ่งชีวิตของไอโซโทป • ธาตุแต่ละชนิดมีไอโซโทป ซึ่งในธรรมชาติบางธาตุ
กัมมันตรังสี
มีไอโซโทปที่แผ่รังสีได้ เนื่องจากนิวเคลียส
ไม่เสถียร เรียกว่า ไอโซโทปกัมมันตรังสี สำหรับ
ธาตุกัมมันตรังสีเป็นธาตุที่ทุกไอโซโทปสามารถ
แผ่รังสีได้ รังสีที่เกิดขึ้น เช่น รังสีแอลฟา รังสีบีตา
รังสีแกมมา โดยครึ่งชีวิตของไอโซโทปกัมมันตรังสี
เป็นระยะเวลาที่ไอโซโทปกัมมันตรังสีสลายตัว
จนเหลือครึ่งหนึ่งของปริมาณเดิม ซึ่งเป็นค่าคงที่
เฉพาะของแต่ละไอโซโทปกัมมันตรังสี
๘. สืบค้นข้อมูล และยกตัวอย่างการนำธาตุ 

มาใช้ประโยชน์ รวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อม

• สมบัติบางประการของธาตุแต่ละชนิด ทำให้
สามารถนำธาตุไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ 

ได้อย่างหลากหลาย ทั้งนี้การนำธาตุไปใช้ต้อง
ตระหนักถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งมีชีวิต และ
สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะสารกัมมันตรังสีซึ่งต้องมี
การจัดการอย่างเหมาะสม

๙. อธิบายการเกิดไอออนและการเกิดพันธะ 

ไอออนิก โดยใช้แผนภาพหรือสัญลักษณ์
แบบจุดของลิวอิส

• สารเคมีเกิดจากการยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะเคมี
ซึ่งเกี่ยวข้องกับเวเลนซ์อิเล็กตรอนที่แสดงได้ด้วย
สัญลักษณ์แบบจุดของลิวอิส โดยการเกิด
พันธะเคมี ส่วนใหญ่เป็นไปตามกฎออกเตต
• พันธะไอออนิกเกิดจากการยึดเหนี่ยวระหว่าง
ประจุไฟฟ้าของไอออนบวกกับไอออนลบ 

ส่วนใหญ่ไอออนบวกเกิดจากโลหะเสียอิเล็กตรอน
และไอออนลบเกิดจากอโลหะรับอิเล็กตรอน
สารประกอบที่เกิดจากพันธะไอออนิก เรียกว่า
สารประกอบไอออนิก สารประกอบไอออนิก
ไม่อยู่ในรูปโมเลกุล แต่เป็นโครงผลึกที่ประกอบ
ด้วยไอออนบวกและไอออนลบจัดเรียงตัวต่อเนื่อง
กันไปทั้งสามมิติ

๑๐. เขียนสูตร และเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก • สารประกอบไอออนิกเขียนแสดงสูตรเคมีโดยให้
สัญลักษณ์ธาตุที่เป็นไอออนบวกไว้ข้างหน้าตาม
ด้วยสัญลักษณ์ธาตุที่เป็นไอออนลบ โดยมีตัวเลข
แสดงอัตราส่วนอย่างต่ำของจำนวนไอออนที่เป็น
องค์ประกอบ
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• การเรียกชื่อสารประกอบไอออนิกทำได้โดย
เรียกชื่อไอออนบวกแล้วตามด้วยชื่อไอออนลบ
สำหรับสารประกอบไอออนิกที่เกิดจากโลหะที่มี
เลขออกซิเดชันได้หลายค่า ต้องระบุเลข
ออกซิเดชันของโลหะด้วย

๑๑. คำนวณพลังงานที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยา
การเกิดสารประกอบไอออนิกจากวัฏจักร 

บอร์น-ฮาเบอร์

• ปฏิกิริยาการเกิดสารประกอบไอออนิกจากธาตุ
เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาเคมีหลายขั้นตอน มีทั้ง
ที่เป็นปฏิกิริยาดูดพลังงานและคายพลังงาน 

ซึ่งแสดงได้ด้วยวัฏจักรบอร์น-ฮาเบอร์ และ
พลังงานของปฏิกิริยาการเกิดสารประกอบ
ไอออนิกเป็นผลรวมของพลังงานทุกขั้นตอน

๑๒. อธิบายสมบัติของสารประกอบไอออนิก

• สารประกอบไอออนิกส่วนใหญ่มีลักษณะเป็น
ผลึกของแข็ง เปราะ มีจุดหลอมเหลวและ
จุดเดือดสูง ละลายน้ำแล้วแตกตัวเป็นไอออน
เรียกว่า สารละลายอิเล็กโทรไลต์ เมือ่ เป็นของแข็ง
ไม่นำไฟฟ้า แต่ถ้าทำให้หลอมเหลวหรือละลาย
ในน้ำจะนำไฟฟ้า
• สารละลายของสารประกอบไอออนิกแสดงสมบัติ
ความเป็นกรด–เบส ต่างกัน สารละลายของ
สารประกอบคลอไรด์มีสมบัติเป็นกลาง และ
สารละลายของสารประกอบออกไซด์มีสมบัติ
เป็นเบส

๑๓. เขียนสมการไอออนิกและสมการไอออนิกสุทธิ • ปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก สามารถเขียน
ของปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก
แสดงด้วยสมการไอออนิกหรือสมการไอออนิก
สุทธิ โดยที่สมการไอออนิกแสดงสารตั้งต้นและ
ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่แตกตัวได้ในรูปของไอออน
ส่วนสมการไอออนิกสุทธิแสดงเฉพาะไอออนที่
ทำปฏิกิริยากัน และผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น
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๑๔. อธิบายการเกิดพันธะโคเวเลนต์แบบพันธะเดีย่ ว • พันธะโคเวเลนต์เป็นการยึดเหนีย่ วทีเ่ กิดขึน้ ภายใน
พันธะคู่ และพันธะสาม ด้วยโครงสร้างลิวอิส โมเลกุลจากการใช้เวเลนซ์อิเล็กตรอนร่วมกัน
ของธาตุ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นธาตุอโลหะ โดยทั่วไป
จะเป็นไปตามกฎออกเตต สารที่ยึดเหนี่ยวกันด้วย
พันธะโคเวเลนต์เรียกว่า สารโคเวเลนต์ พันธะ
โคเวเลนต์เกิดได้ทั้งพันธะเดี่ยว พันธะคู่ และ
พันธะสาม ซึ่งสามารถเขียนแสดงได้ด้วย
โครงสร้างลิวอิส โดยแสดงอิเล็กตรอนคูร่ ว่ มพันธะ
ด้วยจุดหรือเส้น และแสดงอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว
ของแต่ละอะตอมด้วยจุด
๑๕.เขียนสูตร และเรียกชื่อสารโคเวเลนต์

• สูตรโมเลกุลของสารโคเวเลนต์ โดยทั่วไป
เขียนแสดงด้วยสัญลักษณ์ของธาตุเรียงลำดับ
ตามค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตีจากน้อยไปมาก 

โดยมีตัวเลขแสดงจำนวนอะตอมของธาตุ
ที่มีมากกว่า ๑ อะตอมในโมเลกุล
• การเรียกชื่อสารโคเวเลนต์ทำได้โดยเรียกชื่อ
ธาตุที่อยู่หน้าก่อน แล้วตามด้วยชื่อธาตุที่อยู่ถัดมา
โดยมีคำนำหน้าระบุจำนวนอะตอมของธาตุที่เป็น
องค์ประกอบ

๑๖. วิเคราะห์ และเปรียบเทียบความยาวพันธะ
และพลังงานพันธะในสารโคเวเลนต์ รวมทั้ง
คำนวณพลังงานที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาของ
สารโคเวเลนต์จากพลังงานพันธะ

• ความยาวพันธะและพลังงานพันธะในสาร
โคเวเลนต์ขึ้นกับชนิดของอะตอมคู่ร่วมพันธะ
และชนิดของพันธะ โดยพันธะเดี่ยว พันธะคู่ 

และพันธะสาม มีความยาวพันธะและพลังงาน
พันธะแตกต่างกัน นอกจากนี้ โมเลกุลโคเวเลนต์
บางชนิดมีค่าความยาวพันธะและพลังงานพันธะ
แตกต่างจากของพันธะเดีย่ ว พันธะคู่ และพันธะสาม
ซึ่งสารเหล่านี้สามารถเขียนโครงสร้างลิวอิส
ที่เหมาะสมได้มากกว่า ๑ โครงสร้าง ที่เรียกว่า 

โครงสร้างเรโซแนนซ์
• พลังงานพันธะนำมาใช้ในการคำนวณพลังงาน
ของปฏิกิริยา ซึ่งได้จากผลต่างของพลังงาน
พันธะรวมของสารตั้งต้นกับผลิตภัณฑ์

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
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๑๗. คาดคะเนรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ โดยใช้
• รูปร่างของโมเลกุลโคเวเลนต์ อาจพิจารณาโดยใช้
ทฤษฎีการผลักระหว่างคูอ่ เิ ล็กตรอนในวงเวเลนซ์ ทฤษฎีการผลักระหว่างคู่อิเล็กตรอนในวงเวเลนซ์
และระบุสภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต์
(VSEPR) ซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนพันธะและจำนวน
อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวรอบอะตอมกลาง 

โมเลกุลโคเวเลนต์มีทั้งโมเลกุลมีขั้วและไม่มีขั้ว
สภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต์เป็นผลรวม
ปริมาณเวกเตอร์สภาพขั้วของแต่ละพันธะตาม
รูปร่างโมเลกุล
๑๘. ระบุชนิดของแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล • แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลซึ่งอาจเป็น
โคเวเลนต์ และเปรียบเทียบจุดหลอมเหลว
แรงแผ่กระจายลอนดอน แรงระหว่างขั้ว 

จุดเดือด และการละลายน้ำของสารโคเวเลนต์ และพันธะไฮโดรเจน มีผลต่อจุดหลอมเหลว
จุดเดือด และการละลายน้ำของสาร นอกจากนี้
สารโคเวเลนต์ส่วนใหญ่ยังมีจุดหลอมเหลว 

และจุดเดือดต่ำกว่าสารประกอบไอออนิก
เนื่องจากแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล
มีค่าน้อยกว่าพันธะไอออนิก
• สารโคเวเลนต์ส่วนใหญ่มีจุดหลอมเหลวและ
จุดเดือดต่ำ และไม่ละลายในน้ำ สำหรับสาร
โคเวเลนต์ที่ละลายน้ำมีทั้งแตกตัวและไม่แตกตัว
เป็นไอออน สารละลายที่ได้จากสารที่ไม่แตกตัว
เป็นไอออนจะไม่นำไฟฟ้า เรียกว่า สารละลายนอนอิเล็กโทรไลต์ ส่วนสารละลายที่ได้จากสาร
ที่แตกตัวเป็นไอออนจะนำไฟฟ้า เรียกว่า
สารละลายอิเล็กโทรไลต์ สารละลายของ
สารประกอบคลอไรด์และออกไซด์จะมีสมบัติ
เป็นกรด
๑๙. สืบค้นข้อมูล และอธิบายสมบัติของ
สารโคเวเลนต์โครงร่างตาข่ายชนิดต่าง ๆ
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• สารโคเวเลนต์บางชนิดที่มีโครงสร้างโมเลกุล
ขนาดใหญ่และมีพันธะโคเวเลนต์ต่อเนื่อง
เป็นโครงร่างตาข่าย จะมีจุดหลอมเหลวและ
จุดเดือดสูง สารโคเวเลนต์โครงร่างตาข่ายที่มี
ธาตุองค์ประกอบเหมือนกัน แต่มีอัญรูปต่างกัน
จะมีสมบัติต่างกัน เช่น เพชร แกรไฟต์

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ชั้น

ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม

๒๐. อธิบายการเกิดพันธะโลหะและสมบัตขิ องโลหะ • พันธะโลหะเกิดจากเวเลนซ์อิเล็กตรอนของ
ทุกอะตอมของโลหะเคลื่อนที่อย่างอิสระไปทั่ว
ทั้งโลหะ และเกิดแรงยึดเหนี่ยวกับโปรตอน
ในนิวเคลียสทุกทิศทาง
• โลหะส่วนใหญ่เป็นของแข็ง มีผวิ มันวาว สามารถ 

ตีเป็นแผ่นหรือดึงเป็นเส้นได้ นำความร้อนและนำ
ไฟฟ้าได้ดี มีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดสูง
๒๑. เปรียบเทียบสมบัตบิ างประการของสารประกอบ • สารประกอบไอออนิก สารโคเวเลนต์ และโลหะ 

ไอออนิก สารโคเวเลนต์ และโลหะ สืบค้นข้อมูล มีสมบัติเฉพาะตัวบางประการที่แตกต่างกัน เช่น
และนำเสนอตัวอย่างการใช้ประโยชน์ของ
จุดเดือด จุดหลอมเหลว การละลายน้ำ การนำ
สารประกอบไอออนิก สารโคเวเลนต์ และ
ไฟฟ้า จึงสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ
โลหะ ได้อย่างเหมาะสม
ได้ตามความเหมาะสม
ม.๕ ๑. อธิบายความสัมพันธ์และคำนวณปริมาตร 

ความดัน หรืออุณหภูมิของแก๊สที่ภาวะต่าง ๆ
ตามกฎของบอยล์ กฎของชาร์ล กฎของ 

เกย์–ลูสแซก 
๒. คำนวณปริมาตร ความดัน หรืออุณหภูมิ 

ของแก๊สที่ภาวะต่าง ๆ ตามกฎรวมแก๊ส

• พฤติกรรมของแก๊ส และความสัมพันธ์ระหว่าง
ปริมาตร ความดัน และอุณหภูมิของแก๊ส อธิบาย
ได้ด้วยกฎของบอยล์ กฎของชาร์ล กฎของ
เกย์–ลูสแซก และกฎรวมแก๊ส ซึ่งสามารถนำมา
ใช้ในการคำนวณปริมาตร ความดัน หรืออุณหภูมิ
ของแก๊สที่ภาวะต่าง ๆ ได้

๓. คำนวณปริมาตร ความดัน อุณหภูมิ จำนวนโมล • ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตร และจำนวนโมล
หรือมวลของแก๊ส จากความสัมพันธ์ตามกฎของ หรือมวลของแก๊ส อธิบายความสัมพันธ์ได้ด้วย
อาโวกาโดร และกฎแก๊สอุดมคติ
กฎของอาโวกาโดร สำหรับความสัมพันธ์ระหว่าง
ปริมาตร ความดัน อุณหภูมิ และจำนวนโมล
ของแก๊ส อธิบายได้ดว้ ยกฎแก๊สอุดมคติ ซึง่ สามารถ
นำมาใช้ในการคำนวณและการอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับจำนวนโมลของแก๊ส
ที่ภาวะต่าง ๆ ได้
๔. คำนวณความดันย่อยหรือจำนวนโมลของแก๊ส • ในธรรมชาติ แก๊สส่วนใหญ่อยูร่ วมกันเป็นแก๊สผสม
ในแก๊สผสม โดยใช้กฎความดันย่อยของดอลตัน ในกรณีที่แก๊สในแก๊สผสมไม่ทำปฏิกิริยากัน
ความดันของแก๊สแต่ละชนิดแปรผันตามเศษส่วน
โมลของแก๊ส ที่มีอยู่ในแก๊สผสมตามกฎ
ความดันย่อยของดอลตัน

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
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การแพร่ของแก๊ส โดยใช้กฎการแพร่ผ่านของ
เกรแฮม

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
• แก๊สสามารถแพร่ได้ การแพร่ของแก๊สอธิบาย
ได้ด้วยทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ที่อุณหภูมิเดียวกัน
แก๊สจะแพร่ได้ช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับมวลโมเลกุล
ของแก๊ส อัตราการแพร่ของแก๊สเป็นสัดส่วน
ผกผันกับรากที่สองของมวลโมเลกุลของแก๊ส 

สัมพันธ์กับกฎการแพร่ผ่านของเกรแฮม

๖. สืบค้นข้อมูล นำเสนอตัวอย่าง และอธิบายการ • สมบัติและกฎต่าง ๆ ของแก๊สสามารถนำไปใช้
ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับสมบัติและกฎต่าง ๆ อธิบายปรากฏการณ์ หรือประยุกต์ใช้ในชีวิต
ของแก๊สในการอธิบายปรากฏการณ์ หรือ
ประจำวันและในอุตสาหกรรม
แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันและในอุตสาหกรรม
ม.๖ ๑. สืบค้นข้อมูลและนำเสนอตัวอย่างสารประกอบ • สารประกอบอินทรีย์เป็นสารประกอบของ
อินทรีย์ที่มีพันธะเดี่ยว พันธะคู่ หรือพันธะสาม คาร์บอนส่วนใหญ่พบในสิ่งมีชีวิต มีโครงสร้าง
ที่พบในชีวิตประจำวัน
หลากหลายและแบ่งได้หลายประเภท เนื่องจาก
ธาตุคาร์บอนสามารถเกิดพันธะโคเวเลนต์กับธาตุ
คาร์บอนด้วยพันธะเดี่ยว พันธะคู่ พันธะสาม
นอกจากนี้ยังสามารถเกิดพันธะโคเวเลนต์กับธาตุ
อื่น ๆ ได้อีกด้วย และมีการนำสารประกอบ
อินทรีย์ไปใช้ประโยชน์อย่างหลากหลาย
๒. เขียนสูตรโครงสร้างลิวอิส สูตรโครงสร้างแบบย่อ • โครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์แสดงได้ด้วย
และสูตรโครงสร้างแบบเส้นของสารประกอบ
สูตรโครงสร้างลิวอิส สูตรโครงสร้างแบบย่อ 

อินทรีย์
หรือสูตรโครงสร้างแบบเส้น
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๓. วิเคราะห์โครงสร้าง และระบุประเภท
ของสารประกอบอินทรีย์จากหมู่ฟังก์ชัน

• สารประกอบอินทรียม์ หี ลายประเภท การพิจารณา
ประเภทของสารประกอบอินทรียอ์ าจใช้หมูฟ่ งั ก์ชนั
เป็นเกณฑ์ได้เป็นแอลเคน แอลคีน แอลไคน์
อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน แอลกอฮอล์ อีเทอร์
เอมีน แอลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิก 

เอสเทอร์ เอไมด์

๔. เขียนสูตรโครงสร้างและเรียกชื่อสารประกอบ
อินทรีย์ประเภทต่าง ๆ ที่มีหมู่ฟังก์ชันไม่เกิน 

๑ หมู่ ตามระบบ IUPAC

• การเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์ประเภทแอลเคน
แอลคีน แอลไคน์ แอลกอฮอล์ อีเทอร์ เอมีน 

แอลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิก เอสเทอร์
และเอไมด์ จะเรียกตามระบบ IUPAC หรือ
อาจเรียกโดยใช้ชื่อสามัญ
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สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
• ปรากฏการณ์ที่สารมีสูตรโมเลกุลเหมือนกันแต่มี
สมบัติแตกต่างกัน เรียกว่า ไอโซเมอริซึม และ
เรียกสารแต่ละชนิดว่า ไอโซเมอร์ ไอโซเมอร์ที่มี
สูตรโมเลกุลเหมือนกันแต่มีสูตรโครงสร้างต่างกัน
เรียกว่า ไอโซเมอร์โครงสร้าง

๖. วิเคราะห์ และเปรียบเทียบจุดเดือดและ
• สารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชัน ขนาดโมเลกุล
การละลายในน้ำของสารประกอบอินทรีย์ที่มี
หรือโครงสร้างของสารต่างกันจะมีจุดเดือดและ
หมู่ฟังก์ชัน ขนาดโมเลกุล หรือโครงสร้างต่างกัน การละลายในน้ำต่างกัน สำหรับการละลายของ
สารพิจารณาได้จากความมีขั้วของตัวละลายและ
ตัวทำละลาย โดยสารสามารถละลายได้ใน 

ตัวทำละลายที่มีขั้วใกล้เคียงกัน
๗. ระบุประเภทของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน
และเขียนผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาการเผาไหม้
ปฏิกิริยากับโบรมีน หรือปฏิกิริยากับ
โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต

• สารประกอบอินทรีย์ประเภทแอลเคน แอลคีน
แอลไคน์ อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน เป็น
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน ซึ่งเมื่อเกิดปฏิกิริยา
การเผาไหม้ ปฏิกิริยากับโบรมีนและปฏิกิริยากับ
โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต จะให้ผลของ
ปฏิกิริยาต่างกัน จึงสามารถใช้เป็นเกณฑ์
ในการจำแนกประเภทของสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนได้

๘. เขียนสมการเคมีและอธิบายการเกิดปฏิกิริยา • กรดคาร์บอกซิลิกทำปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์ได้
เอสเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยาการสังเคราะห์เอไมด์ เป็นเอสเทอร์ เรียกว่า ปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน
ปฏิกริ ยิ าไฮโดรลิซสิ และปฏิกริ ยิ าสะปอนนิฟเิ คชัน กรดคาร์บอกซิลิกทำปฏิกิริยากับเอมีนเกิดเป็น
๙. ทดสอบปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยา
เอไมด์ เอสเทอร์และเอไมด์สามารถเกิดปฏิกิริยา
ไฮโดรลิซิส และปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน
ไฮโดรลิซิส ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเอสเทอร์
ในเบสแอลคาไล เรียกว่า ปฏิกริ ยิ าสะปอนนิฟเิ คชัน
๑๐. สืบค้นข้อมูล และนำเสนอตัวอย่างการนำ
สารประกอบอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ในชีวิต
ประจำวันและอุตสาหกรรม

• สารประกอบอินทรีย์สามารถนำไปใช้ประโยชน์
ได้มากมายในชีวิตประจำวัน รวมทั้งนำไปใช้เป็น
สารตั้งต้นและตัวทำละลายในอุตสาหกรรม
ด้านต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมเชือ้ เพลิงและพลังงาน
อุตสาหกรรมอาหารและยา อุตสาหกรรมเกษตร
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๑๑. ระบุประเภทของปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์
จากโครงสร้างของมอนอเมอร์หรือพอลิเมอร์

• พอลิเมอร์เป็นสารที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ 

ซึ่งประกอบด้วยหน่วยย่อยที่เรียกว่า มอนอเมอร์
เชื่อมต่อกันด้วยพันธะโคเวเลนต์ โดยมีทั้ง
พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์
ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์ อาจเป็นปฏิกิริยาแบบ
ควบแน่นหรือปฏิกิริยาแบบเติม ขึ้นอยู่กับ
หมู่ฟังก์ชันและโครงสร้างของมอนอเมอร์

๑๒. วิเคราะห์ และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
โครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์ รวมทั้ง
การนำไปใช้ประโยชน์

• พอลิเมอร์มีโครงสร้างต่างกันอาจเป็นโครงสร้าง
แบบเส้น แบบกิ่ง หรือแบบร่างแห ขึ้นอยู่กับชนิด
ของมอนอเมอร์และภาวะของปฏิกิริยาการเกิด
พอลิเมอร์ ซึ่งโครงสร้างของพอลิเมอร์ส่งผลต่อ
จุดหลอมเหลว ความหนาแน่น ความเปราะ
ความเหนียว ความยืดหยุ่น จึงสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลาย 

๑๓. ทดสอบ และระบุประเภทของพลาสติก
และผลิตภัณฑ์ยาง รวมทั้งการนำไปใช้
ประโยชน์

• พอลิเมอร์ที่ให้ความร้อนแล้วสามารถนำกลับมา
ขึ้นรูปใหม่ได้ เรียกว่า พอลิเมอร์เทอร์มอพลาสติก
ส่วนใหญ่มีโครงสร้างแบบเส้นและแบบกิ่ง 

ส่วนพอลิเมอร์ที่ให้ความร้อนแล้วไม่อ่อนตัว 

จึงไม่สามารถนำกลับมาขึ้นรูปใหม่ได้ เรียกว่า 

พอลิเมอร์เทอร์มอเซต มีโครงสร้างแบบร่างแห
พลาสติกมีทั้งที่เป็นพอลิเมอร์เทอร์มอพลาสติก
และพอลิเมอร์เทอร์มอเซต ผลิตภัณฑ์ยางเป็น
พอลิเมอร์เทอร์มอเซต ซึ่งทำให้มีสมบัติและ
การนำไปใช้ประโยชน์ต่างกัน

๑๔. อธิบายผลของการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง และ • การปรับเปลี่ยนโครงสร้างหรือการสังเคราะห์ 

การสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่มีต่อสมบัติของ 

พอลิเมอร์ เช่น วัลคาไนเซชัน การสังเคราะห์ 

พอลิเมอร์
โคพอลิเมอร์ การสังเคราะห์พอลิเมอร์นำไฟฟ้า
เป็นการปรับปรุงคุณภาพของพอลิเมอร์ เพื่อให้ได้
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างเหมาะสมและหลากหลายมากขึ้น
๑๕. สืบค้นข้อมูล และนำเสนอตัวอย่างผลกระทบ • การใช้และการกำจัดผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ อาจส่ง
จากการใช้และการกำจัดผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม จึงควร
และแนวทางแก้ไข
ตระหนักถึงผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ และแนวทางแก้ไข
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ม.๔ ๑. แปลความหมายสัญลักษณ์ในสมการเคมี 

เขียนและดุลสมการเคมีของปฏิกิริยาเคมี 

บางชนิด

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
• ปฏิกิริยาเคมี เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีสารใหม่
เกิดขึ้นจากการจัดเรียงตัวใหม่ของอะตอมธาตุ
โดยจำนวนและชนิดของอะตอมธาตุไม่เปลีย่ นแปลง
ปฏิกิริยาเคมีเขียนแสดงได้ด้วยสมการเคมี 

ซึ่งประกอบด้วยสูตรเคมีของสารตั้งต้นและ
ผลิตภัณฑ์ ลูกศรแสดงทิศทางของการเกิด
ปฏิกิริยา และเลขสัมประสิทธิ์ของสารตั้งต้น
และผลิตภัณฑ์ทดี่ ลุ แล้ว นอกจากนีอ้ าจมีสญั ลักษณ์
แสดงสถานะของสาร หรือปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในการเกิดปฏิกิริยาเคมี
• การดุลสมการเคมีทำได้โดยการเติมเลขสัมประสิทธิ์
หน้าสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์ เพื่อให้อะตอม
ของธาตุในสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์เท่ากัน

๒. คำนวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมี 

ที่เกี่ยวข้องกับมวลสาร 
๓. คำนวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมี 

ที่เกี่ยวข้องกับความเข้มข้นของสารละลาย 
๔. คำนวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมี 

ที่เกี่ยวข้องกับปริมาตรแก๊ส

• การเปลี่ยนแปลงปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมี
มีความสัมพันธ์กันตามเลขสัมประสิทธิ์
ในสมการเคมี ซึง่ บอกถึงอัตราส่วนโดยโมลของสาร
ในปฏิกิริยา สามารถนำมาใช้ในการคำนวณ
ปริมาณของสารที่เกี่ยวข้องกับมวล ความเข้มข้น
ของสารละลาย และปริมาตรของแก๊สได้

๕. คำนวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมี
หลายขั้นตอน

• ความสัมพันธ์ของโมลสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์ 

ในปฏิกิริยาเคมีหลายขั้นตอน พิจารณาได้จาก
เลขสัมประสิทธิ์ของสมการเคมีรวม

๖. ระบุสารกำหนดปริมาณ และคำนวณปริมาณ
สารต่าง ๆ ในปฏิกิริยาเคมี

• ปฏิกิริยาเคมีที่สารตั้งต้นทำปฏิกิริยาไม่พอดีกัน
สารตั้งต้นที่ทำปฏิกิริยาหมดก่อน เรียกว่า 

สารกำหนดปริมาณ ซึ่งเป็นสารที่กำหนดปริมาณ
ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น และปริมาณสารตั้งต้นอื่น
ที่ทำปฏิกิริยาไปเมื่อสิ้นสุดปฏิกิริยา

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

179

ชั้น

ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม

๗. คำนวณผลได้ร้อยละของผลิตภัณฑ์ในปฏิกิริยา • ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจริงในปฏิกิริยาเคมีส่วนใหญ่ 

เคมี
มีปริมาณน้อยกว่าที่คำนวณได้ตามทฤษฎี 

ซึ่งค่าเปรียบเทียบผลได้จริงกับผลได้ตามทฤษฎี
เป็นร้อยละ เรียกว่า ผลได้ร้อยละ
ม.๕ ๑. ทดลอง และเขียนกราฟการเพิ่มขึ้นหรือลดลง • ปฏิกิริยาเคมีแต่ละปฏิกิริยามีอัตราการเกิด
ของสารที่ทำการวัดในปฏิกิริยา 
ปฏิกิริยาเคมีต่างกัน โดยอาจวัดจากการลดลง
๒. คำนวณอัตราการเกิดปฏิกริ ยิ าเคมี และเขียนกราฟ ของสารตั้งต้นหรือการเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์
การลดลงหรือเพิ่มขึ้นของสารที่ไม่ได้วัด
ต่อหนึง่ หน่วยเวลา และหารด้วยเลขสัมประสิทธิ์
ในปฏิกิริยา
ของสารนัน้ ๆ ในสมการเคมี เพือ่ ให้ได้อตั ราการเกิด
ปฏิกิริยาเคมีที่เท่ากันไม่ว่าจะเป็นการวัดจาก
สารตั้งต้นหรือผลิตภัณฑ์
๓. เขียนแผนภาพ และอธิบายทิศทางการชนกัน
ของอนุภาคและพลังงานที่ส่งผลต่ออัตรา 

การเกิดปฏิกิริยาเคมี

• ปฏิกิริยาเคมีจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่ออนุภาคของ
สารตั้งต้นชนกันในทิศทางที่เหมาะสมและมี
พลังงานอย่างน้อยเท่ากับพลังงานก่อกัมมันต์ 

ดังนัน้ อัตราการเกิดปฏิกริ ยิ าจึงขึน้ กับทิศทางการชน
และพลังงานที่เกิดจากการชน

๔. ทดลอง และอธิบายผลของความเข้มข้น พืน้ ทีผ่ วิ • อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสารหนึ่ง ๆ ขึ้นอยู่
ของสารตั้งต้น อุณหภูมิ และตัวเร่งปฏิกิริยาที่มี กับความเข้มข้น พื้นที่ผิว อุณหภูมิ ตัวเร่งและ
ต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
ตัวหน่วงปฏิกิริยา นอกจากนี้อัตราการเกิด
๕. เปรียบเทียบอัตราการเกิดปฏิกิริยาเมื่อมีการ
ปฏิกิริยาเคมียังขึ้นอยู่กับชนิดของสารที่ทำ
เปลีย่ นแปลงความเข้มข้น พืน้ ทีผ่ วิ ของสารตัง้ ต้น ปฏิกริ ิยาด้วย
อุณหภูมิ และตัวเร่งปฏิกิริยา
๖. ยกตัวอย่าง และอธิบายปัจจัยที่มีผลต่ออัตรา
การเกิดปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน
หรืออุตสาหกรรม

180

• ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิด
ปฏิกิริยาเคมีสามารถนำมาใช้อธิบายกระบวนการ
ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันหรืออุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ชั้น

ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม

๗. ทดสอบ และอธิบายความหมายของ
ปฏิกิริยาผันกลับได้และภาวะสมดุล 
๘. อธิบายการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสาร
อัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้า และอัตรา
การเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับ เมื่อเริ่มปฏิกิริยา
จนกระทั่งระบบอยู่ในภาวะสมดุล

• ปฏิกิริยาเคมีที่สามารถดำเนินไปข้างหน้าและ
ย้อนกลับได้ เรียกว่า ปฏิกิริยาผันกลับได้ เมื่อ
ปฏิกิริยาดำเนินไปความเข้มข้นของสารตั้งต้น
และอัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้าจะลดลง
ส่วนความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์และอัตราการเกิด
ปฏิกิริยาย้อนกลับจะเพิ่มขึ้น เมื่ออัตราการเกิด
ปฏิกิริยาไปข้างหน้าเท่ากับอัตราการเกิด
ปฏิกิริยาย้อนกลับ ระบบจะอยู่ในภาวะสมดุล 

ทีม่ คี วามเข้มข้นของสารตัง้ ต้นและผลิตภัณฑ์คงที่
เรียกว่า สมดุลพลวัต

  ๙. คำนวณค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยา 
๑๐. คำนวณความเข้มข้นของสารที่ภาวะสมดุล

• ณ ภาวะสมดุล ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้น
ของผลิตภัณฑ์กับสารตั้งต้น แสดงได้ด้วย 

ค่าคงที่สมดุล ซึ่งเป็นค่าคงที่ ณ อุณหภูมิหนึ่ง

๑๑. คำนวณค่าคงที่สมดุลหรือความเข้มข้นของ
ปฏิกิริยาหลายขั้นตอน

• ค่าคงทีส่ มดุลของปฏิกริ ยิ าหลายขัน้ ตอน หาได้จาก
ผลคูณของค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยาย่อยที่นำ
สมการเคมีมารวมกัน โดยถ้ามีการคูณสมการย่อย
ให้ยกกำลังค่าคงที่สมดุลด้วยตัวเลขที่คูณ และ
หากมีการกลับข้างสมการ ให้กลับค่าคงที่สมดุล
เป็นตัวหาร

๑๒. ระบุปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลและ
ค่าคงที่สมดุลของระบบ รวมทั้งคาดคะเน 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อภาวะสมดุล
ของระบบถูกรบกวน โดยใช้หลักของ
เลอชาเตอลิเอ

• เมื่อระบบที่อยู่ในภาวะสมดุลถูกรบกวน โดยการ
เปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสาร ความดัน หรือ
อุณหภูมิ ระบบจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อเข้าสู่
ภาวะสมดุลอีกครั้งตามหลักของเลอชาเตอลิเอ
ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิมีผลทำให้
ค่าคงที่สมดุลเปลี่ยนแปลง

๑๓. ยกตัวอย่าง และอธิบายสมดุลเคมีของ
• ความรู้เกี่ยวกับสมดุลเคมีสามารถนำมาใช้อธิบาย
กระบวนการทีเ่ กิดขึน้ ในสิง่ มีชวี ติ ปรากฏการณ์ กระบวนการที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต ปรากฏการณ์
ในธรรมชาติและกระบวนการในอุตสาหกรรม ในธรรมชาติและกระบวนการในอุตสาหกรรม
๑๔. ระบุ และอธิบายว่าสารเป็นกรดหรือเบส 

โดยใช้ทฤษฎีกรด–เบสของอาร์เรเนียส
เบรินสเตด–ลาวรี และลิวอิส

• สารในชีวิตประจำวันหลายชนิดมีสมบัติเป็นกรด
หรือเบส ซึ่งพิจารณาได้โดยใช้ทฤษฎีกรด-เบส
ของอาร์เรเนียส เบรินสเตด–ลาวรี หรือลิวอิส 

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
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ชั้น

ผลการเรียนรู้
๑๕. ระบุคู่กรด-เบสของสารตามทฤษฎีกรด-เบส
ของเบรินสเตด-ลาวรี

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
• ตามทฤษฎีกรด-เบสของเบรินสเตด–ลาวรี เมื่อ
กรดหรือเบสละลายน้ำหรือทำปฏิกิริยากับสารอื่น
จะมีการถ่ายโอนโปรตอนระหว่างสารตั้งต้น
ที่เป็นกรดและเบส เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็น
โมเลกุลหรือไอออนที่เป็นคู่กรด-เบสของ
สารตั้งต้นนั้น โดยสารที่เป็นคู่กรด-เบสกันจะมี
โปรตอนต่างกัน ๑ โปรตอน

๑๖. คำนวณ และเปรียบเทียบความสามารถ 

• กรดและเบสแต่ละชนิดสามารถแตกตัวในน้ำได้
ในการแตกตัวหรือความแรงของกรดและเบส แตกต่างกัน กรดแก่หรือเบสแก่สามารถแตกตัว
เป็นไอออนในน้ำได้เกือบสมบูรณ์ ส่วนกรดอ่อน
หรือเบสอ่อนแตกตัวเป็นไอออนได้น้อย 

โดยความสามารถในการแตกตัวหรือความแรง
ของกรดหรือเบสอาจพิจารณาได้จากค่าคงที่
การแตกตัวของกรดหรือเบส หรือปริมาณ
การแตกตัวเป็นร้อยละของกรดหรือเบส
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๑๗. คำนวณค่า pH ความเข้มข้นของไฮโดรเนียม
ไอออนหรือไฮดรอกไซด์ไอออนของ
สารละลายกรดและเบส

• น้ำบริสุทธิ์ที่อุณหภูมิ ๒๕ องศาเซลเซียสแตกตัว
ให้ไฮโดรเนียมไอออนและไฮดรอกไซด์ไอออน
ทีม่ คี วามเข้มข้นเท่ากัน คือ 1.0 x 10-7 โมลต่อลิตร
โดยมีค่าคงที่การแตกตัวของน้ำ เท่ากับ 

1.0 x 10-14
• เมื่อกรดหรือเบสแตกตัวในน้ำ ค่าความเป็นกรดเบสของสารละลายแสดงได้ด้วยค่า pH ซึ่ง
สัมพันธ์กับความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออน
โดยสารละลายกรดมีความเข้มข้นของไฮโดรเนียม
ไอออนมากกว่า 1.0 x 10-7 โมลต่อลิตร
หรือมีค่า pH น้อยกว่า ๗ ส่วนสารละลายเบสมี
ความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนน้อยกว่า 

1.0 x 10-7 โมลต่อลิตร หรือมีค่า pH มากกว่า ๗

๑๘. เขียนสมการเคมีแสดงปฏิกิริยาสะเทิน และ
ระบุความเป็นกรด-เบสของสารละลาย 

หลังการสะเทิน 
๑๙. เขียนปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเกลือ และระบุ
ความเป็นกรด-เบสของสารละลายเกลือ

• ปฏิกิริยาสะเทินระหว่างกรดแก่และเบสแก่ 

ให้สารละลายที่เป็นกลาง ปฏิกิริยาสะเทิน
ระหว่างกรดแก่และเบสอ่อน ให้สารละลาย
ที่เป็นกรด ส่วนปฏิกิริยาสะเทินระหว่างกรดอ่อน
และเบสแก่ ให้สารละลายที่เป็นเบส

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ชั้น

ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
• เกลือที่ได้จากการสะเทินของกรดแก่ด้วยเบสอ่อน
เมื่อละลายในน้ำจะเกิดปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสได้
สารละลายที่มีสมบัติเป็นกรด ส่วนเกลือที่ได้จาก
การสะเทินของกรดอ่อนด้วยเบสแก่ เมื่อละลาย
ในน้ำจะเกิดปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสได้สารละลาย
ที่มีสมบัติเป็นเบส

๒๐. ทดลอง และอธิบายหลักการการไทเทรต 

และเลือกใช้อินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับ
การไทเทรตกรด-เบส

• การไทเทรตเป็นเทคนิคในการวิเคราะห์หาปริมาณ
หรือความเข้มข้นของสารที่ทำปฏิกิริยาพอดีกัน
จุดที่สารทำปฏิกิริยาพอดีกันเรียกว่า จุดสมมูล 

ในทางปฏิบตั ิ จุดสมมูลของปฏิกริ ยิ าอาจไม่สามารถ
สังเกตเห็นได้ จึงสังเกตจากการเปลี่ยนสีของ
อินดิเคเตอร์ เพือ่ บอกจุดยุตขิ องการไทเทรต ดังนัน้
อินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมในการไทเทรตกรด-เบส
ควรเป็นอินดิเคเตอร์ที่เปลี่ยนสีในช่วง pH ตรงกับ
หรือใกล้เคียงกับ pH ของสารละลาย ณ จุดสมมูล

๒๑. คำนวณปริมาณสารหรือความเข้มข้นของ
สารละลายกรดหรือเบสจากการไทเทรต

• ปริมาณกรดและเบสที่ทำปฏิกิริยาพอดีกันจาก
การไทเทรตกรด-เบส สามารถนำไปคำนวณ
ความเข้มข้นของกรดหรือเบสที่ต้องการทราบ
ความเข้มข้นได้

๒๒. อธิบายสมบัติ องค์ประกอบ และประโยชน์
ของสารละลายบัฟเฟอร์

• สารละลายบัฟเฟอร์เป็นสารละลายของกรดอ่อน
กับเกลือของกรดอ่อนนั้น หรือเบสอ่อนกับเกลือ
ของเบสอ่อนนั้น เมื่อเติมกรด เบส หรือน้ำ 

จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่า pH น้อยกว่า
สารละลายทั่วไป สมบัติเฉพาะของสารละลาย
บัฟเฟอร์เป็นประโยชน์ต่อการควบคุม pH 

ของระบบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

๒๓. สืบค้นข้อมูล และนำเสนอตัวอย่างการใช้ประโยชน์ • ความรูเ้ กีย่ วกับกรด-เบส สามารถนำมาใช้ประโยชน์
และการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับ
และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน เกษตรกรรม
กรด–เบส
อุตสาหกรรม และการแพทย์ 
๒๔. คำนวณเลขออกซิเดชัน และระบุปฏิกิริยา
ที่เป็นปฏิกิริยารีดอกซ์

• เคมีไฟฟ้าเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ระหว่างพลังงานไฟฟ้าและการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ที่มีการถ่ายโอนอิเล็กตรอนแล้วทำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชัน ซึ่งเป็นเลขที่แสดง
ประจุไฟฟ้าหรือประจุไฟฟ้าสมมติของอะตอมธาตุ
เรียกปฏิกิริยาชนิดนี้ว่า ปฏิกิริยารีดอกซ์
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๒๕. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชัน
• ปฏิกิริยารีดอกซ์มีทั้งครึ่งปฏิกิริยาที่มีการให้
และระบุตัวรีดิวซ์และตัวออกซิไดส์ รวมทั้ง
อิเล็กตรอน เรียกว่า ครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชัน
เขียนครึง่ ปฏิกริ ยิ าออกซิเดชันและครึง่ ปฏิกริ ยิ า และครึ่งปฏิกิริยาที่มีการรับอิเล็กตรอน เรียกว่า
รีดักชันของปฏิกิริยารีดอกซ์
ครึง่ ปฏิกิริยารีดักชัน โดยสารที่ให้อิเล็กตรอน
จะมีเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้น เรียกว่า ตัวรีดิวซ์
ส่วนสารที่รับอิเล็กตรอนจะมีเลขออกซิเดชัน
ลดลง เรียกว่า ตัวออกซิไดส์
๒๖. ทดลอง และเปรียบเทียบความสามารถในการ • การเปรียบเทียบความสามารถในการเป็นตัวรีดิวซ์
เป็นตัวรีดิวซ์หรือตัวออกซิไดส์ และเขียนแสดง หรือตัวออกซิไดส์สามารถพิจารณาได้จากผล
ปฏิกิริยารีดอกซ์
การทดลองของปฏิกิริยารีดอกซ์ 
๒๗. ดุลสมการรีดอกซ์ด้วยการใช้เลขออกซิเดชัน
และวิธีครึ่งปฏิกิริยา

• ปฏิกิริยารีดอกซ์เขียนแทนได้ด้วยสมการรีดอกซ์
ซึ่งการดุลสมการรีดอกซ์ทำได้โดยการใช้
เลขออกซิเดชันและวิธีครึ่งปฏิกิริยา 

๒๘. ระบุองค์ประกอบของเซลล์เคมีไฟฟ้า และ
เขียนสมการเคมีของปฏิกิริยาที่แอโนดและ
แคโทด ปฏิกิริยารวม และแผนภาพเซลล์

• เซลล์เคมีไฟฟ้าประกอบด้วยแอโนด แคโทด และ
สารละลายอิเล็กโทรไลต์ ซึ่งอาจเชื่อมต่อกันด้วย
สะพานเกลือ โดยทีแ่ อโนดเกิดปฏิกริ ยิ าออกซิเดชัน
และแคโทดเกิดปฏิกิริยารีดักชัน ทำให้อิเล็กตรอน
เคลื่อนที่จากแอโนดไปแคโทด เซลล์เคมีไฟฟ้า
สามารถเขียนแสดงได้ด้วยแผนภาพเซลล์ 

๒๙. คำนวณค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์ 

• ค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์คำนวณได้จาก
และระบุประเภทของเซลล์เคมีไฟฟ้า ขั้วไฟฟ้า ค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์ ถ้าค่า
และปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้น
ศักย์ไฟฟ้าของเซลล์เป็นบวก แสดงว่าปฏิกิริยา
รีดอกซ์เกิดขึ้นได้เอง ซึ่งทำให้เกิดกระแสไฟฟ้า
เรียกเซลล์ชนิดนี้ว่า เซลล์กัลวานิก แต่ถ้าค่า
ศักย์ไฟฟ้าของเซลล์เป็นลบ แสดงว่าปฏิกิริยา
รีดอกซ์ไม่สามารถเกิดได้เอง ต้องมีการให้กระแส
ไฟฟ้าจึงจะเกิดปฏิกิริยาได้ เซลล์ชนิดนี้เรียกว่า
เซลล์อิเล็กโทรลิติก
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๓๐. อธิบายหลักการทำงาน และเขียนสมการแสดง • เซลล์เคมีไฟฟ้าสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
ปฏิกิริยาของเซลล์ปฐมภูมิและเซลล์ทุติยภูมิ
ในชีวติ ประจำวัน เช่น แบตเตอรี่ ซึง่ มีทงั้ เซลล์ปฐมภูมิ
และเซลล์ทุติยภูมิ โดยปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้น
ภายในเซลล์ปฐมภูมิไม่สามารถทำให้เกิดปฏิกิริยา
ย้อนกลับได้โดยการประจุไฟ จึงไม่สามารถนำกลับ
มาใช้ได้อีก ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นภายใน
เซลล์ทตุ ยิ ภูมสิ ามารถทำให้เกิดปฏิกริ ยิ าย้อนกลับ
ได้โดยการประจุไฟ จึงนำกลับมาใช้ได้อีก
๓๑. ทดลองชุบโลหะและแยกสารเคมีด้วยกระแส • เซลล์อเิ ล็กโทรลิตกิ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
ไฟฟ้า และอธิบายหลักการทางเคมีไฟฟ้าที่ใช้ ทัง้ ในชีวิตประจำวัน และในอุตสาหกรรม
ในการชุบโลหะ การแยกสารเคมีด้วยกระแส
หลายประเภท เช่น การชุบโลหะ การแยกสารเคมี
ไฟฟ้า การทำโลหะให้บริสุทธิ์ และการป้องกัน ด้วยกระแสไฟฟ้า การทำโลหะให้บริสุทธิ์ 

การกัดกร่อนของโลหะ
การป้องกันการกัดกร่อนของโลหะ
๓๒. สืบค้นข้อมูล และนำเสนอตัวอย่างความก้าวหน้า • ปฏิกิริยาเคมีหลายปฏิกิริยาที่พบในชีวิตประจำวัน
ทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเซลล์เคมีไฟฟ้า
เป็นปฏิกิริยารีดอกซ์ เช่น ปฏิกิริยาการเผาไหม้
ในชีวิตประจำวัน
ปฏิกิริยาในเซลล์เคมีไฟฟ้า ซึ่งความรู้เรื่อง
เซลล์เคมีไฟฟ้าและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้องกับเซลล์เคมีไฟฟ้า นำไปสู่นวัตกรรม
ด้านพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ม.๖

-

-
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ความรูแ้ ละทักษะในการอธิบายปรากฏการณ์ในชีวติ ประจำวันและการแก้ปัญหา
ทางเคมี
ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม

ม.๔ ๑. บอก และอธิบายข้อปฏิบตั เิ บือ้ งต้น และปฏิบตั ติ น • การทำปฏิบัติการเคมีต้องคำนึงถึงความปลอดภัย
ทีแ่ สดงถึงความตระหนักในการทำปฏิบตั กิ ารเคมี และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงควร
เพื่อให้มีความปลอดภัยทั้งต่อตนเอง ผู้อื่นและ
ศึกษาข้อปฏิบตั ิของการทำปฏิบัติการเคมี เช่น
สิ่งแวดล้อม และเสนอแนวทางแก้ไขเมื่อเกิด
ความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์และสารเคมี
อุบัติเหตุ
การป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการทดลอง 

การกำจัดสารเคมี
๒. เลือก และใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือในการทำ • อุปกรณ์และเครื่องมือชั่ง ตวง วัดแต่ละชนิด 

ปฏิบัติการ และวัดปริมาณต่าง ๆ ได้อย่าง
มีวิธีการใช้งานและการดูแลแตกต่างกัน ซึ่งการ
เหมาะสม 
วัดปริมาณต่าง ๆ ให้ได้ข้อมูลที่มีความเที่ยงและ
ความแม่นในระดับนัยสำคัญที่ต้องการ ต้องมี
การเลือกและใช้อุปกรณ์ในการทำปฏิบัติการ
อย่างเหมาะสม
๓. นำเสนอแผนการทดลอง ทดลองและเขียน
• การทำปฏิบัติการเคมีต้องมีการวางแผน
รายงานการทดลอง
การทดลอง การทำการทดลอง การบันทึกข้อมูล
สรุปและวิเคราะห์ นำเสนอข้อมูล และการ
เขียนรายงานการทดลองที่ถูกต้อง โดยการทำ
ปฏิบตั กิ ารเคมีตอ้ งคำนึงถึงวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

และจิตวิทยาศาสตร์
๔. ระบุหน่วยวัดปริมาณต่าง ๆ ของสาร และ
• การทำปฏิบัติการเคมีต้องมีการวัดปริมาณต่าง ๆ
เปลี่ยนหน่วยวัดให้เป็นหน่วยในระบบเอสไอ
ของสาร การบอกปริมาณของสารอาจระบุ
ด้วยการใช้แฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วย
อยู่ในหน่วยต่าง ๆ ดังนั้นเพื่อให้มีมาตรฐาน
เดียวกัน จึงมีการกำหนดหน่วยในระบบเอสไอ
ให้เป็นหน่วยสากล ซึ่งการเปลี่ยนหน่วย
เพื่อให้เป็นหน่วยสากล สามารถทำได้ดว้ ยการใช้
แฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วย
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๕. บอกความหมายของมวลอะตอมของธาตุ และ • มวลอะตอมของธาตุ เป็นมวลของธาตุ ๑ อะตอม
คำนวณมวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ มวลโมเลกุล ซึ่งเป็นผลรวมของมวลโปรตอน นิวตรอน และ
และมวลสูตร
อิเล็กตรอน แต่เนือ่ งจากอิเล็กตรอนมีมวลน้อยมาก
เมื่อเทียบกับโปรตอนและนิวตรอน ดังนั้น
มวลอะตอมจึงมีค่าใกล้เคียงกับผลรวมของ
มวลโปรตอนและนิวตรอน
• มวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุเป็นค่าเฉลี่ยจากค่า
มวลอะตอมของแต่ละไอโซโทปของธาตุชนิดนั้น
ตามปริมาณที่มีในธรรมชาติ
• มวลโมเลกุลและมวลสูตรเป็นผลรวมของ
มวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุที่เป็นองค์ประกอบ
ของสารนั้น
๖. อธิบาย และคำนวณปริมาณใดปริมาณหนึ่งจาก • โมลเป็นปริมาณสารที่มีจำนวนอนุภาคเท่ากับ
ความสัมพันธ์ของโมล จำนวนอนุภาค มวล และ เลขอาโวกาโดร คือ 6.02 × 1023 อนุภาค
ปริมาตรของแก๊สที่ STP
มวลของสาร ๑ โมล ที่มีหน่วยเป็นกรัม เรียกว่า 

มวลต่อโมล ซึ่งมีค่าตัวเลขเท่ากับมวลอะตอม
มวลโมเลกุลหรือมวลสูตรของสารนั้น สำหรับสาร
ที่มีสถานะแก๊ส ๑ โมล จะมีปริมาตรเท่ากับ 

22.4 ลูกบาศก์เดซิเมตร ที่ STP
๗. คำนวณอัตราส่วนโดยมวลของธาตุองค์ประกอบ • สารประกอบเกิดจากการรวมตัวของธาตุ ตั้งแต่ 

ของสารประกอบตามกฎสัดส่วนคงที่
๒ ชนิดขึ้นไป โดยมีอัตราส่วนโดยมวลของธาตุ
องค์ประกอบคงที่เสมอ ตามกฎสัดส่วนคงที่
๘. คำนวณสูตรอย่างง่ายและสูตรโมเลกุลของสาร • สูตรเคมีสามารถแสดงได้ด้วยสูตรเอมพิริคัลหรือ
สูตรอย่างง่ายและสูตรโมเลกุล ซึ่งสูตรอย่างง่าย
คำนวณได้จากร้อยละโดยมวลและมวลอะตอม
ของธาตุองค์ประกอบ และถ้าทราบมวลโมเลกุล
ของสารจะสามารถคำนวณสูตรโมเลกุลได้
๙. คำนวณความเข้มข้นของสารละลายในหน่วย • สารที่พบในชีวิตประจำวันจำนวนมากอยู่ในรูป
ต่าง ๆ
ของสารละลาย การบอกปริมาณของสาร
ในสารละลายสามารถบอกเป็นความเข้มข้น
ในหน่วยร้อยละ ส่วนในล้านส่วน 

ส่วนในพันล้านส่วน โมลาริตี โมแลลิตี 

และเศษส่วนโมล
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๑๐. อธิบายวิธีการ และเตรียมสารละลายให้มี
ความเข้มข้นในหน่วยโมลาริตี และปริมาตร
สารละลายตามที่กำหนด

• การเตรียมสารละลายให้มีความเข้มข้นและ
ปริมาตรของสารละลายตามที่กำหนด ทำได้โดย
การละลายตัวละลายที่เป็นสารบริสุทธิ์ใน
ตัวทำละลายหรือนำสารละลายที่มีความเข้มข้น
มาเจือจางด้วยตัวทำละลาย โดยปริมาณของสารทีใ่ ช้
ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นและปริมาตรของ
สารละลายที่ต้องการ
๑๑. เปรียบเทียบจุดเดือดและจุดเยือกแข็งของ
• สารละลายมีจุดเดือดและจุดเยือกแข็งแตกต่างไป
สารละลายกับสารบริสุทธิ์ รวมทั้งคำนวณ
จากสารบริสุทธิ์ที่เป็นตัวทำละลายในสารละลาย
จุดเดือดและจุดเยือกแข็งของสารละลาย
โดยสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยู่กับปริมาณของ
ตัวละลายในตัวทำละลาย และชนิดของ
ตัวทำละลาย
ม.๕
ม.๖ ๑. กำหนดปัญหา และนำเสนอแนวทางการแก้ปญั หา • สถานการณ์บางสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน  
โดยใช้ความรู้ทางเคมีจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
การประกอบอาชีพ หรืออุตสาหกรรม สามารถ
ในชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพ หรือ
นำความรูท้ างเคมีไปใช้ประโยชน์หรือแก้ปญ
ั หาได้
อุตสาหกรรม
๒. แสดงหลักฐานถึงการบูรณาการความรู้ทางเคมี • การศึกษาและการแก้ปัญหาในสถานการณ์ หรือ
ร่วมกับสาขาวิชาอื่น รวมทั้งทักษะกระบวนการ ประเด็นที่สนใจทำได้โดยการบูรณาการความรู้
ทางวิทยาศาสตร์หรือกระบวนการออกแบบ
ทางเคมีร่วมกับวิทยาศาสตร์แขนงอื่น รวมทั้ง
เชิงวิศวกรรม โดยเน้นการคิดวิเคราะห์ การ
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อแก้
ทางวิทยาศาสตร์หรือกระบวนการออกแบบ
ปัญหาในสถานการณ์หรือประเด็นที่สนใจ
เชิงวิศวกรรม โดยเน้นการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา
และความคิดสร้างสรรค์
๓. นำเสนอผลงานหรือชิน้ งานทีไ่ ด้จากการแก้ปญ
ั หา • การนำเสนองานหรือแสดงผลงาน เป็นการเปิด
ในสถานการณ์หรือประเด็นที่สนใจโดยใช้
โอกาสให้ผู้มีส่วนร่วมได้แลกเปลี่ยนแนวคิด 

เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลงาน รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการพัฒนางาน 

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ
ประกอบการนำเสนอ ซึ่งจะทำให้การสื่อสาร
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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๔. แสดงหลักฐานการเข้าร่วมการสัมมนา การเข้า
ร่วมประชุมวิชาการ หรือการแสดงผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ในงานนิทรรศการ

• การสัมมนา การประชุมวิชาการ หรือการ
ร่วมแสดงผลงาน สิ่งประดิษฐ์ในงานนิทรรศการ
เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนร่วมได้แลกเปลี่ยน
ความคิด แสดงทัศนคติตอ่ กรณีศกึ ษา สถานการณ์
หรือประเด็นสำคัญทางเคมี ซึ่งช่วยส่งเสริม
ให้พัฒนากระบวนการคิด ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการใช้เทคโนโลยี เพื่อการค้นคว้าและ
การสื่อสาร ซึ่งสามารถทำได้หลายระดับ โดย
อาจเป็นระดับชั้นเรียน โรงเรียน กลุ่มโรงเรียน
ชุมชน ระดับชาติ หรือนานาชาติ
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สาระฟิสิกส์

๑.
		
		
		
ชั้น

เข้าใจธรรมชาติทางฟิสิกส์ ปริมาณและกระบวนการวัด การเคลื่อนที่แนวตรง
แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน กฎความโน้มถ่วงสากล แรงเสียดทานสมดุล
กลของวัตถุ งาน และกฎการอนุรักษ์พลังงานกล โมเมนตัมและกฎการอนุรกั ษ์
โมเมนตัม การเคลือ่ นทีแ่ นวโค้ง รวมทัง้ นำความรูไ้ ปใช้ประโยชน์
ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม

ม.๔ ๑. สืบค้น และอธิบายการค้นหาความรู้ทางฟิสิกส์ • ฟิสิกส์เป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับ
ประวัติความเป็นมา รวมทั้งพัฒนาการของ
สสาร พลังงาน อันตรกิริยาระหว่างสสารกับ
หลักการและแนวคิดทางฟิสิกส์ที่มีผลต่อ 

พลังงาน และแรงพื้นฐานในธรรมชาติ
การแสวงหาความรูใ้ หม่และการพัฒนาเทคโนโลยี • การค้นคว้าหาความรูท้ างฟิสกิ ส์ได้มาจากการสังเกต
การทดลอง และเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์
หรือจากการสร้างแบบจำลองทางความคิด เพื่อสรุป
เป็นทฤษฎี หลักการหรือกฎ ความรู้เหล่านี้
สามารถนำไปใช้อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติ
หรือทำนายสิง่ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในอนาคต
• ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของหลักการ
และแนวคิดทางฟิสิกส์เป็นพื้นฐานในการแสวงหา
ความรู้ใหม่เพิ่มเติม รวมถึงการพัฒนาและความ
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก็มีส่วนในการค้นหา
ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์ด้วย
๒. วัด และรายงานผลการวัดปริมาณทางฟิสิกส์ • ความรู้ทางฟิสิกส์ส่วนหนึ่งได้จากการทดลอง 

ได้ถูกต้องเหมาะสม โดยนำความคลาดเคลื่อน
ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการวัดปริมาณทางฟิสิกส์
ในการวัดมาพิจารณาในการนำเสนอผล รวมทั้ง ซึง่ ประกอบด้วยตัวเลขและหน่วยวัด
แสดงผลการทดลองในรูปของกราฟ วิเคราะห์ • ปริมาณทางฟิสิกส์สามารถวัดได้ด้วยเครื่องมือ
และแปลความหมายจากกราฟเส้นตรง
ต่าง ๆ โดยตรงหรือทางอ้อม หน่วยที่ใช้ในการวัด
ปริมาณทางวิทยาศาสตร์คือ ระบบหน่วย
ระหว่างชาติ เรียกย่อว่า ระบบเอสไอ
• ปริมาณทางฟิสิกส์ที่มีค่าน้อยกว่าหรือมากกว่า 

๑ มาก ๆ นิยมเขียนในรูปของสัญกรณ์วทิ ยาศาสตร์
หรือเขียนโดยใช้คำนำหน้าหน่วยของระบบเอสไอ
การเขียนโดยใช้สญั กรณ์วทิ ยาศาสตร์เป็นการเขียน
เพื่อแสดงจำนวนเลขนัยสำคัญที่ถูกต้อง
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• การทดลองทางฟิสกิ ส์เกีย่ วกับการวัดปริมาณต่าง ๆ
การบันทึกปริมาณที่ได้จากการวัดด้วยจำนวน
เลขนัยสำคัญทีเ่ หมาะสม และค่าความคลาดเคลือ่ น
การวิเคราะห์และการแปลความหมายจากกราฟ
เช่น การหาความชันจากกราฟเส้นตรง จุดตัดแกน
พื้นที่ใต้กราฟ เป็นต้น
• การวัดปริมาณต่าง ๆ จะมีความคลาดเคลือ่ นเสมอ
ขึ้นอยู่กับเครื่องมือ วิธีการวัด และประสบการณ์
ของผู้วัด ซึ่งค่าความคลาดเคลื่อนสามารถแสดง
ในการรายงานผลทั้งในรูปแบบตัวเลขและกราฟ
• การวัดควรเลือกใช้เครื่องมือวัดให้เหมาะสมกับ
สิ่งที่ต้องการวัด เช่นการวัดความยาวของวัตถุ
ที่ต้องการความละเอียดสูง อาจใช้เวอร์เนียร์
แคลลิเปิร์ส หรือไมโครมิเตอร์
• ฟิสกิ ส์อาศัยคณิตศาสตร์เป็นเครือ่ งมือในการศึกษา
ค้นคว้า และการสื่อสาร

๓. ทดลอง และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
ตำแหน่ง การกระจัด ความเร็ว และความเร่ง
ของการเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวตรงที่มีความเร่ง
คงตัวจากกราฟและสมการ รวมทั้งทดลองหาค่า
ความเร่งโน้มถ่วงของโลก และคำนวณปริมาณ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

• ปริมาณที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ ได้แก่ ตำแหน่ง
การกระจัด ความเร็ว และความเร่ง โดยความเร็ว
และความเร่งมีทั้งค่าเฉลี่ยและค่าขณะหนึ่งซึ่งคิด
ในช่วงเวลาสั้น ๆ สำหรับปริมาณต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แนวตรงด้วยความเร่ง
คงตัวมีความสัมพันธ์ตามสมการ
v = u + at
∆x = u +2 v t
1 2
∆x = ut +    at
2
v2 = u2 + 2a∆x
• การอธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุสามารถเขียน
อยู่ในรูปกราฟตำแหน่งกับเวลา กราฟความเร็ว
กับเวลา หรือกราฟความเร่งกับเวลา ความชัน
ของเส้นกราฟตำแหน่งกับเวลาเป็นความเร็ว
ความชันของเส้นกราฟความเร็วกับเวลาเป็น
ความเร่ง และพื้นที่ใต้เส้นกราฟความเร็วกับเวลา
เป็นการกระจัด ในกรณีที่ผู้สังเกตมีความเร็ว
ความเร็วของวัตถุที่สังเกตได้เป็นความเร็วที่เทียบ
กับผู้สังเกต

( (
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• การตกแบบเสรีเป็นตัวอย่างหนึ่งของการเคลื่อนที่
ในหนึ่งมิติที่มีความเร่งเท่ากับความเร่งโน้มถ่วง
ของโลก

๔. ทดลอง และอธิบายการหาแรงลัพธ์ของแรงสอง • แรงเป็นปริมาณเวกเตอร์จึงมีทั้งขนาดและทิศทาง
แรงที่ทำมุมต่อกัน
กรณีที่มีแรงหลาย ๆ แรง กระทำต่อวัตถุ สามารถ
หาแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ โดยใช้วิธีเขียน
เวกเตอร์ของแรงแบบหางต่อหัว วิธสี ร้างรูปสีเ่ หลีย่ ม
ด้านขนานของแรงและวิธีคำนวณ
๕. เขียนแผนภาพของแรงที่กระทำต่อวัตถุอิสระ • สมบัติของวัตถุที่ต้านการเปลี่ยนสภาพการ
ทดลอง และอธิบายกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
เคลื่อนที่ เรียกว่า ความเฉื่อย มวลเป็นปริมาณ
และการใช้กฎการเคลือ่ นทีข่ องนิวตันกับสภาพการ ทีบ่ อกให้ทราบว่าวัตถุใดมีความเฉือ่ ยมากหรือน้อย
เคลื่อนที่ของวัตถุ รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ • การหาแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุสามารถเขียนเป็น
ที่เกี่ยวข้อง
แผนภาพของแรงที่กระทำต่อวัตถุอิสระได้
• กรณีที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำ วัตถุจะ
ไม่เปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ซึ่งเป็นไปตามกฎ
การเคลื่อนที่ข้อที่หนึ่งของนิวตัน
• กรณีที่มีแรงภายนอกมากระทำโดยแรงลัพธ์ 

ที่กระทำต่อวัตถุไม่เป็นศูนย์ วัตถุจะมีความเร่ง
โดยความเร่งมีทิศทางเดียวกับแรงลัพธ์ 

ความสัมพันธ์ระหว่างแรงลัพธ์ มวลและความเร่ง
เขียนแทนได้ด้วยสมการ               
n

∑Fi = ma
                  ตามกฎการเคลื
่อนที่ข้อ
i=1
   ที่สองของนิวตัน
• เมือ่ วัตถุสองก้อนออกแรงกระทำต่อกัน แรงระหว่าง
วัตถุทงั้ สองจะมีขนาดเท่ากัน แต่มที ศิ ทางตรงข้าม
และกระทำต่อวัตถุคนละก้อน เรียกว่า แรงคู่
กิริยา-ปฏิกิริยา ซึ่งเป็นไปตามกฎการเคลื่อนที่
ข้อที่สามของนิวตัน และเกิดขึ้นได้ทั้งกรณีที่วัตถุ
ทั้งสองสัมผัสกันหรือไม่สัมผัสกันก็ได้

๖. อธิบายกฎความโน้มถ่วงสากลและผลของ
สนามโน้มถ่วงที่ทำให้วัตถุมีน้ำหนัก รวมทั้ง
คำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

• แรงดึงดูดระหว่างมวลเป็นแรงทีม่ วลสองก้อนดึงดูด
ซึง่ กันและกัน ด้วยแรงขนาดเท่ากันแต่ทศิ ทางตรงข้าม
และเป็นไปตามกฎความโน้มถ่วงสากล เขียนแทน
  ได้ด้วยสมการ FG = G m1m2 2
R
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• รอบโลกมีสนามโน้มถ่วงทำให้เกิดแรงโน้มถ่วง 

ซึง่ เป็นแรงดึงดูดของโลกทีก่ ระทำต่อวัตถุ ทำให้วตั ถุ
มีน้ำหนัก

๗. วิเคราะห์ อธิบาย และคำนวณแรงเสียดทาน
ระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุคู่หนึ่ง ๆ ในกรณีที่วัตถุ
หยุดนิ่งและวัตถุเคลื่อนที่ รวมทั้งทดลองหา
สัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างผิวสัมผัส
ของวัตถุคู่หนึ่ง ๆ และนำความรู้เรื่องแรงเสียด
ทานไปใช้ในชีวิตประจำวัน

• แรงที่เกิดขึ้นที่ผิวสัมผัสระหว่างวัตถุสองก้อน 

ในทิศทางตรงข้ามกับทิศทางการเคลื่อนที่หรือ
แนวโน้มที่จะเคลื่อนที่ของวัตถุ เรียกว่า 

แรงเสียดทาน แรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสคูห่ นึง่ ๆ
ขึ้นกับสัมประสิทธิ์ความเสียดทานและ
แรงปฏิกิริยาตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสคู่นั้น ๆ
• ขณะออกแรงพยายามแต่วัตถุยังคงอยู่นิ่ง 

แรงเสียดทานมีขนาดเท่ากับแรงพยายามทีก่ ระทำต่อ
วัตถุนั้น และแรงเสียดทานมีค่ามากที่สุดเมื่อวัตถุ
เริ่มเคลื่อนที่ เรียกแรงเสียดทานนี้ว่า 

แรงเสียดทานสถิต แรงเสียดทานที่กระทำต่อวัตถุ
ขณะกำลังเคลื่อนที่ เรียกว่าแรงเสียดทานจลน์
โดยแรงเสียดทานที่เกิดระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุ
คู่หนึ่ง ๆ คำนวณได้จากสมการ
ƒs ≤ µsN
ƒk = µkN

• การเพิ่มหรือลดแรงเสียดทานมีผลต่อการเคลื่อนที่
ของวัตถุ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
๘. อธิบายสมดุลกลของวัตถุ โมเมนต์ และผลรวม • สมดุลกลเป็นสภาพทีว่ ตั ถุรกั ษาสภาพการเคลือ่ นที่
ของโมเมนต์ที่มีต่อการหมุน แรงคู่ควบและผล
ให้คงเดิมคือหยุดนิ่งหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว
ของแรงคู่ควบที่มีต่อสมดุลของวัตถุ เขียน
คงตัวหรือหมุนด้วยความเร็วเชิงมุมคงตัว
แผนภาพของแรงที่กระทำต่อวัตถุอิสระเมื่อวัตถุ • วัตถุจะสมดุลต่อการเลื่อนที่คือหยุดนิ่งหรือ
อยู่ในสมดุลกล และคำนวณปริมาณต่าง ๆ 

เคลื่อนทีด่ ้วยความเร็วคงตัวเมื่อแรงลัพธ์ที่กระทำ
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทดลองและอธิบายสมดุล
ต่อวัตถุเป็นศูนย์ เขียนแทนได้ด้วยสมการ 
n
ของแรงสามแรง 

∑Fi = 0
i=1

• วัตถุจะสมดุลต่อการหมุนคือไม่หมุนหรือหมุนด้วย
ความเร็วเชิงมุมคงตัวเมื่อผลรวมของโมเมนต์ที่
กระทำต่อวัตถุเป็นศูนย์เขียนแทนได้ด้วยสมการ
n

∑Mi = 0
                  
i=1
  โดยโมเมนต์คำนวณได้
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• พลังงานกลเป็นผลรวมของพลังงานจลน์
และพลังงานศักย์ตามสมการ E = Ek + EP
• แรงที่ทำให้เกิดงานโดยงานของแรงนั้นไม่ขึ้นกับ
เส้นทางการเคลื่อนที่ เช่น แรงโน้มถ่วงและ
แรงสปริง เรียกว่า แรงอนุรักษ์ 
• งานและพลังงานมีความสัมพันธ์กัน โดยงานของ
แรงลัพธ์เท่ากับพลังงานจลน์ของวัตถุที่เปลี่ยนไป
ตามทฤษฎีบทงาน-พลังงานจลน์ เขียนแทนได้
ด้วยสมการ W = ∆Ek

๑๒. อธิบายกฎการอนุรักษ์พลังงานกล รวมทั้ง
• ถ้างานที่เกิดขึ้นกับวัตถุเป็นงานเนื่องจากแรง
วิเคราะห์ และคำนวณปริมาณต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง อนุรักษ์เท่านั้น พลังงานกลของวัตถุจะคงตัว 

กับการเคลื่อนที่ของวัตถุในสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานกล เขียน
โดยใช้กฎการอนุรักษ์พลังงานกล
แทนได้ด้วยสมการ Ek + Ep = ค่าคงตัว
โดยที่พลังงานศักย์อาจเปลี่ยนเป็นพลังงานจลน์
• กฎการอนุรกั ษ์พลังงานกลใช้วเิ คราะห์การเคลือ่ นที่
ต่าง ๆ เช่น การเคลื่อนที่ของวัตถุที่ติดสปริง 

การเคลื่อนที่ภายใต้สนามโน้มถ่วงของโลก
๑๓. อธิบายการทำงาน ประสิทธิภาพและการได้ • การทำงานของเครือ่ งกลอย่างง่าย ได้แก่ คาน รอก
เปรียบเชิงกลของเครื่องกลอย่างง่ายบางชนิด พืน้ เอียง ลิม่ สกรู และ ล้อกับเพลา ใช้หลักของงาน
โดยใช้ความรู้เรื่องงานและสมดุลกล รวมทั้ง
และสมดุลกลประกอบการพิจารณาประสิทธิภาพ
คำนวณประสิทธิภาพและการได้เปรียบเชิงกล และการได้เปรียบเชิงกลของเครื่องกลอย่างง่าย
ประสิทธิภาพคำนวณได้จากสมการ 
Wout x 100%
  Efficiency = W
in

  การได้เปรียบเชิงกลคำนวณได้จากสมการ
S
  M.A. = FFout = S in
in
out

๑๔. อธิบาย และคำนวณโมเมนตัมของวัตถุ และ • วัตถุที่เคลื่อนที่จะมีโมเมนตัมซึ่งเป็นปริมาณ 

การดลจากสมการและพื้นที่ใต้กราฟ
เวกเตอร์มีค่าเท่ากับผลคูณระหว่างมวล
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงลัพธ์กับเวลา รวมทั้ง และความเร็วของวัตถุ ดังสมการ p = mv
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงดลกับ
• เมื่อมีแรงลัพธ์กระทำต่อวัตถุจะทำให้โมเมนตัม
โมเมนตัม
ของวัตถุเปลี่ยนไป โดยแรงลัพธ์เท่ากับอัตรา
การเปลี่ยนโมเมนตัมของวัตถุ
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• แรงลัพธ์ทกี่ ระทำต่อวัตถุในเวลาสัน้ ๆ เรียกว่า แรงดล
โดยผลคูณของแรงดลกับเวลา เรียกว่า การดล 
  ตามสมการ I =

n

(∑ (

Fi ∆t
i=1

  ซึ่งการดลอาจหาได้จากพื้นที่ใต้กราฟระหว่าง
แรงดลกับเวลา
๑๕. ทดลอง อธิบาย และคำนวณปริมาณต่าง ๆ 
 • ในการชนกันของวัตถุและการดีดตัวออกจากกัน
ที่เกี่ยวกับการชนของวัตถุในหนึ่งมิติ ทั้งแบบ ของวัตถุในหนึ่งมิติ เมื่อไม่มีแรงภายนอกมา
ยืดหยุ่น ไม่ยืดหยุ่น และการดีดตัวแยกจากกัน กระทำ โมเมนตัมของระบบมีค่าคงตัวซึ่งเป็นไป
ในหนึ่งมิติซึ่งเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์
ตามกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม เขียนแทนได้ด้วย
โมเมนตัม
สมการ pi = pf
โดย pi เป็นโมเมนตัมของระบบก่อนชน
    
และ pf  เป็นโมเมนตัมของระบบหลังชน
    
• ในการชนกันของวัตถุ พลังงานจลน์ของระบบ
อาจคงตัวหรือไม่คงตัวก็ได้ การชนที่พลังงานจลน์
ของระบบคงตัวเป็นการชนแบบยืดหยุน่ ส่วนการชน
ที่พลังงานจลน์ของระบบไม่คงตัวเป็นการชน
แบบไม่ยืดหยุ่น
๑๖. อธิบาย วิเคราะห์ และคำนวณปริมาณต่าง ๆ • การเคลื่อนที่แนวโค้งพาราโบลาภายใต้สนาม
ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
โน้มถ่วง โดยไม่คิดแรงต้านของอากาศเป็นการ
และทดลองการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
เคลือ่ นที่แบบโพรเจกไทล์ วัตถุมีการเปลี่ยน
ตำแหน่งในแนวดิ่งและแนวระดับพร้อมกัน
และเป็นอิสระต่อกัน สำหรับการเคลื่อนที่
ในแนวดิ่งเป็นการเคลื่อนที่ที่มีแรงโน้มถ่วงกระทำ
จึงมีความเร็วไม่คงตัว ปริมาณต่าง ๆ มีความสัมพันธ์
ตามสมการ
          vy = uy + ayt
uy + vy
2 t
1 t2
∆y = uyt +    a
2 y
2
2
         v  =
uy + 2ay∆y
y
  ส่วนการเคลื่อนที่ในแนวระดับไม่มีแรงกระทำจึงมี
ความเร็วคงตัว ตำแหน่ง ความเร็ว และเวลา มี
ความสัมพันธ์ตามสมการ ∆x = uxt
∆y =
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๑๗. ทดลอง และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
แรงสู่ศูนย์กลาง รัศมีของการเคลื่อนที่
อัตราเร็วเชิงเส้น อัตราเร็วเชิงมุม และมวล
ของวัตถุ ในการเคลื่อนที่แบบวงกลมในระนาบ
ระดับ รวมทัง้ คำนวณปริมาณต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
และประยุกต์ใช้ความรู้การเคลื่อนที่
แบบวงกลม ในการอธิบายการโคจรของดาวเทียม

• วัตถุที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมหรือส่วนของวงกลม
เรียกว่า วัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่แบบวงกลม ซึ่งมี
แรงลัพธ์ที่กระทำกับวัตถุในทิศเข้าสู่ศูนย์กลาง
เรียกว่า แรงสู่ศูนย์กลาง ทำให้เกิดความเร่ง
สู่ศูนย์กลางที่มีขนาดสัมพันธ์กับรัศมีของการ
เคลื่อนที่และอัตราเร็วเชิงเส้นของวัตถุ 

ซึ่งแรงสู่ศูนย์กลางคำนวณได้จากสมการ
Fc =

mv2
r

• นอกจากนี้การเคลื่อนที่แบบวงกลมยังสามารถ
อธิบายได้ด้วยอัตราเร็วเชิงมุม ซึ่งมีความสัมพันธ์
กับอัตราเร็วเชิงเส้นตามสมการ v = ωr และ
แรงสู่ศูนย์กลางมีความสัมพันธ์กับอัตราเร็วเชิงมุม
ตามสมการ Fc = mω2r
• ดาวเทียมทีโ่ คจรในแนววงกลมรอบโลกมีแรงดึงดูด
ที่โลกกระทำต่อดาวเทียมเป็นแรงสู่ศูนย์กลาง
ดาวเทียมที่มีวงโคจรค้างฟ้าในระนาบของ
เส้นศูนย์สูตรมีคาบการโคจรเท่ากับคาบการหมุน
รอบตัวเองของโลก หรือมีอัตราเร็วเชิงมุมเท่ากับ
อัตราเร็วเชิงมุมของตำแหน่งบนพื้นโลก ดาวเทียม
จึงอยู่ตรงกับตำแหน่งที่กำหนดไว้บนพื้นโลก
ตลอดเวลา
ม.๕

-

-

ม.๖

-

-
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๒. เข้าใจการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกส์อย่างง่าย ธรรมชาติของคลื่น เสียงและ
		 การได้ยิน ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสงและการเห็น ปรากฏการณ์
		 ที่เกี่ยวข้องกับแสง รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
ชั้น

ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม

ม.๔
ม.๕ ๑. ทดลอง และอธิบายการเคลือ่ นทีแ่ บบฮาร์มอนิก • การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายเป็นการ
อย่างง่ายของวัตถุติดปลายสปริงและลูกตุ้ม
เคลื่อนที่ของวัตถุที่กลับไปกลับมาซ้ำรอยเดิมผ่าน
อย่างง่าย รวมทัง้ คำนวณปริมาณต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ตำแหน่งสมดุล โดยมีคาบและแอมพลิจูดคงตัว
และมีการกระจัดจากตำแหน่งสมดุลที่เวลาใด ๆ
เป็นฟังก์ชันแบบไซน์ โดยปริมาณต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง มีความสัมพันธ์ตามสมการ
    x = Asin(ωt + Ø)
v = Aωcos(ωt + Ø)
v = ±ω√A2– x2

a = –Aω2sin(ωt + Ø)
a = –ω2x

• การสั่นของวัตถุติดปลายสปริง และการแกว่ง
ของลูกตุม้ อย่างง่ายเป็นการเคลือ่ นทีแ่ บบฮาร์มอนิก
อย่างง่ายที่มีขนาดของความเร่งแปรผันตรงกับ
ขนาดของการกระจัดจากตำแหน่งสมดุล แต่มี
ทิศทางตรงข้าม โดยมีคาบการสั่นของวัตถุ
ที่ติดอยู่ที่ปลายสปริง และคาบการแกว่งของ
ลูกตุ้มตามสมการ 
                และ              ตามลำดับ
๒. อธิบายความถี่ธรรมชาติของวัตถุและการเกิด
การสั่นพ้อง
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• เมือ่ ดึงวัตถุทตี่ ดิ ปลายสปริงออกจากตำแหน่งสมดุล
แล้วปล่อยให้สั่น วัตถุจะสั่นด้วยความถี่เฉพาะตัว
การดึงลูกตุ้มออกจากแนวดิ่งแล้วปล่อยให้แกว่ง
ลูกตุม้ จะแกว่งด้วยความถีเ่ ฉพาะตัวเช่นกัน ความถี่
ที่มีค่าเฉพาะตัวนี้ เรียกว่า ความถี่ธรรมชาติ 

เมื่อกระตุ้นให้วัตถุสั่นด้วยความถี่ที่มีค่าเท่ากับ
ความถี่ธรรมชาติของวัตถุ จะทำให้วัตถุสั่นด้วย
แอมพลิจูดเพิ่มขึ้น เรียกว่า การสั่นพ้อง
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๓. อธิบายปรากฏการณ์คลื่น ชนิดของคลื่น 

• คลื่นเป็นปรากฏการณ์การถ่ายโอนพลังงาน 

ส่วนประกอบของคลื่น การแผ่ของหน้าคลื่น
จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง
ด้วยหลักการของฮอยเกนส์ และการรวมกัน
• คลื่นทีถ่ ่ายโอนพลังงานโดยต้องอาศัยตัวกลาง
ของคลื่นตามหลักการซ้อนทับ พร้อมทั้งคำนวณ เรียกว่า คลื่นกล ส่วนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าถ่ายโอน
อัตราเร็ว ความถี่ และความยาวคลื่น
พลังงานโดยไม่ต้องอาศัยตัวกลาง นอกจากนี้
ยังจำแนกชนิดของคลื่นออกเป็นสองชนิด ได้แก่
คลื่นตามขวาง และคลื่นตามยาว
• คลื่นที่เกิดจากแหล่งกำเนิดคลื่นที่ส่งคลื่นอย่าง
ต่อเนื่องและมีรูปแบบที่ซ้ำกันบรรยายได้ด้วย 

การกระจัด สันคลืน่ ท้องคลืน่ เฟส ความยาวคลืน่
ความถี่ คาบ แอมพลิจูด และอัตราเร็ว 

โดยอัตราเร็ว ความถี่ และความยาวคลื่น 

มีความสัมพันธ์ตามสมการ v = f
• การแผ่ของหน้าคลืน่ เป็นไปตามหลักของฮอยเกนส์
และถ้ามีคลื่นตั้งแต่สองขบวนมาพบกันจะรวมกัน
ตามหลักการซ้อนทับ
๔. สังเกต และอธิบายการสะท้อน การหักเห 

• คลื่นมีการสะท้อน การหักเห การแทรกสอด และ
การแทรกสอด และการเลี้ยวเบนของคลื่นผิวน้ำ การเลี้ยวเบน 
รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• คลื่นเกิดการสะท้อนเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปถึง
สิ่งกีดขวางหรือรอยต่อระหว่างตัวกลางที่ต่างกัน
แล้วเปลีย่ นทิศทางเคลือ่ นทีก่ ลับมาในตัวกลางเดิม
โดยเป็นไปตามกฎการสะท้อน เขียนแทนได้ด้วย
สมการ
          มุมสะท้อน = มุมตกกระทบ
• คลื่นเกิดการหักเหเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อ
ระหว่างตัวกลางที่ต่างกันแล้วอัตราเร็วคลื่น
เปลี่ยนไปซึ่งเป็นไปตามกฎการหักเห เขียนแทน
ได้ด้วยสมการ
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• คลื่นเกิดการแทรกสอดเมื่อคลื่นสองคลื่นเคลื่อนที่
มาพบกันแล้วรวมกันตามหลักการซ้อนทับ 

โดยกรณีที่ S1 และ S2 เป็นแหล่งกำเนิดคลื่นที่มี
ความถี่เท่ากันและเฟสตรงกัน ปริมาณต่าง ๆ 

ที่เกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์ตามสมการ
                  เมื่อ 
                           เมื่อ

๕. อธิบายการเกิดเสียง การเคลื่อนที่ของเสียง
ความสัมพันธ์ระหว่างคลื่น การกระจัดของ
อนุภาคกับคลื่นความดัน ความสัมพันธ์ระหว่าง
อัตราเร็วของเสียงในอากาศที่ขึ้นกับอุณหภูมิ
ในหน่วยองศาเซลเซียส สมบัตขิ องคลืน่ เสียง ได้แก่
การสะท้อน การหักเห การแทรกสอด 

การเลี้ยวเบน รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ 

ที่เกี่ยวข้อง
๖. อธิบายความเข้มเสียง ระดับเสียง องค์ประกอบ
ของการได้ยิน คุณภาพเสียง และมลพิษทาง
เสียง รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

• คลืน่ นิง่ เกิดจากคลืน่ อาพันธ์สองขบวนแทรกสอดกัน
แล้วเกิดตำแหน่งที่มีการแทรกสอดแบบเสริม
ตลอดเวลา เรียกว่า ปฏิบัพ และตำแหน่งที่มี 

การแทรกสอดแบบหักล้างตลอดเวลา เรียกว่า บัพ
• คลื่นเกิดการเลี้ยวเบนเมื่อคลื่นเคลื่อนที่พบ
สิ่งกีดขวางแล้วมีคลื่นแผ่จากขอบสิ่งกีดขวาง
ไปด้านหลังได้
• เสียงเป็นคลื่นกลและคลื่นตามยาว เกิดจาก 

การถ่ายโอนพลังงานจากการสั่นของแหล่ง
กำเนิดเสียงผ่านอนุภาคตัวกลางทำให้อนุภาค
ของตัวกลางสั่น อัตราเร็วเสียงในอากาศขึ้นกับ
อุณหภูมิของอากาศ คำนวณได้จากสมการ
v = 331 + 0.6 TC
• เสียงมีสมบัตกิ ารสะท้อน การหักเห การแทรกสอด
และการเลี้ยวเบน
• กำลังเสียงเป็นอัตราการถ่ายโอนพลังงานเสียง
จากแหล่งกำเนิดเสียง กำลังเสียงต่อหนึง่ หน่วยพืน้ ที่
ของหน้าคลื่นทรงกลมเรียกว่า ความเข้มเสียง 
   คำนวณได้จากสมการ 
• ระดับเสียงเป็นปริมาณที่บอกความดังของเสียง
โดยหาได้จากลอการิทึมของอัตราส่วนระหว่าง
ความเข้มเสียงกับความเข้มเสียงอ้างอิงที่มนุษย์
  เริ่มได้ยิน ตามสมการ
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๗. ทดลอง และอธิบายการเกิดการสั่นพ้องของ
อากาศในท่อปลายเปิดหนึ่งด้าน รวมทั้งสังเกต
และอธิบายการเกิดบีต คลื่นนิ่ง ปรากฏการณ์
ดอปเพลอร์ คลื่นกระแทกของเสียง คำนวณ
ปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำความรู้
เรื่องเสียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
• ระดับสูงต่ำของเสียงขึ้นกับความถี่ของเสียง 

เสียงที่ได้ยินมีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกัน
เนื่องจากมีคุณภาพเสียงแตกต่างกัน
• เสียงที่มีระดับเสียงสูงมากหรือเสียงบางประเภท
ที่มีผลต่อสภาพจิตใจของผู้ฟังจัดเป็นมลพิษ
ทางเสียง
• ถ้าอากาศในท่อถูกกระตุน้ ด้วยคลืน่ เสียงทีม่ คี วามถี่
เท่ากับความถี่ธรรมชาติของอากาศในท่อนั้น 

จะเกิดการสั่นพ้องของเสียง โดยความถี่ในการ
เกิดการสั่นพ้องของท่อปลายเปิดหนึ่งด้านคำนวณ
ได้จากสมการ
เมื่อ
1,3,5,...
• ถ้าเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงสองแหล่งที่มีความถี่
ต่างกันไม่มากมาพบกันจะเกิดบีต ทำให้ได้ยิน
เสียงดัง ค่อย เป็นจังหวะ
• คลื่นเสียงสองขบวนที่มีความถี่เท่ากัน 

มาแทรกสอดกัน จะทำให้เกิดคลื่นนิ่ง
• เมื่อแหล่งกำเนิดเสียงเคลื่อนที่โดยผู้ฟังอยู่นิ่ง ผู้ฟัง
เคลื่อนที่โดยแหล่งกำเนิดเสียงอยู่นิ่ง หรือทั้ง
แหล่งกำเนิดและผูฟ้ งั เคลือ่ นทีเ่ ข้าหรือออกจากกัน
ผู้ฟังจะได้ยินเสียงที่มีความถี่เปลี่ยนไป เรียกว่า
ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์
• ถ้าแหล่งกำเนิดเสียงเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วมาก
กว่าอัตราเร็วเสียงในตัวกลางเดียวกัน จะเกิด
คลืน่ กระแทก ทำให้เสียงตามแนวหน้าคลืน่ กระแทก
มีพลังงานสูงมากมีผลทำให้ผู้สังเกตในบริเวณใกล้
เคียงได้ยินเสียงดังมาก
• ความรู้เรื่องเสียงนำไปประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ
เช่น การปรับเทียบเสียงเครือ่ งดนตรี อธิบายหลักการ
ทำงานของเครื่องดนตรี การเปล่งเสียงของมนุษย์
การประมง การแพทย์ ธรณีวิทยา อุตสาหกรรม
เป็นต้น
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๘. ทดลอง และอธิบายการแทรกสอดของแสง
ผ่านสลิตคู่และเกรตติง การเลี้ยวเบน
และการแทรกสอดของแสงผ่านสลิตเดี่ยว 

รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
• เมื่อแสงผ่านช่องเล็กยาวเดี่ยว (สลิตเดี่ยว) และ
ช่องเล็กยาวคู่ (สลิตคู่) จะเกิดการเลี้ยวเบน
และการแทรกสอด ทำให้เกิดแถบมืด และ
แถบสว่างบนฉาก โดยปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีความสัมพันธ์ตามสมการ
  แถบมืด สำหรับสลิตเดี่ยว
                      เมื่อ
  แถบสว่าง สำหรับสลิตคู่
                      เมื่อ
  แถบมืด สำหรับสลิตคู่
                                เมื่อ

• เกรตติง เป็นอุปกรณ์ที่ประกอบด้วยช่องเล็กยาว
ที่มีจำนวนช่องต่อหนึ่งหน่วยความยาวเป็น
จำนวนมาก และระยะห่างระหว่างช่องมีค่าน้อย
โดยแต่ละช่องห่างเท่า ๆ กัน ใช้สำหรับหา
ความยาวคลืน่ ของแสงและศึกษาสมบัตกิ ารเลีย้ วเบน
และการแทรกสอดของแสง โดยปริมาณต่าง ๆ 

ที่เกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์ตามสมการ
                      เมื่อ n = 0,1,2,...
๙. ทดลอง และอธิบายการสะท้อนของแสงทีผ่ วิ วัตถุ • เมื่อแสงตกกระทบผิววัตถุ จะเกิดการสะท้อน 

ตามกฎการสะท้อน เขียนรังสีของแสงและ
ซึ่งเป็นไปตามกฎการสะท้อน
คำนวณตำแหน่งและขนาดภาพของวัตถุ เมือ่ แสง • วัตถุที่อยู่หน้ากระจกเงาราบและกระจกเงา
ตกกระทบกระจกเงาราบและกระจกเงาทรงกลม ทรงกลม จะเกิดภาพที่สามารถหาตำแหน่ง ขนาด
รวมทั้งอธิบายการนำความรู้เรื่องการสะท้อน
และชนิดของภาพที่เกิดขึ้น ได้จากการเขียนภาพ
ของแสงจากกระจกเงาราบ และกระจกเงา
ของรังสีแสงหรือการคำนวณจากสมการ
ทรงกลมไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
  กรณีกระจกเงาราบ
  กรณีกระจกเงาทรงกลม
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สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม

๑๐. ทดลอง และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
• เมื่อแสงเคลื่อนที่ผ่านผิวรอยต่อของตัวกลางสอง
ดรรชนีหักเห มุมตกกระทบ และมุมหักเห 

ตัวกลางจะเกิดการหักเห โดยอัตราส่วนระหว่าง
รวมทัง้ อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความลึกจริง ไซน์ของมุมตกกระทบกับไซน์ของมุมหักเหของ
และความลึกปรากฏ มุมวิกฤตและการ
ตัวกลางคู่หนึ่งมีค่าคงตัว เรียกความสัมพันธ์นี้ว่า
สะท้อนกลับหมดของแสง และคำนวณ
กฎของสเนลล์ เขียนแทนได้ด้วยสมการ
ปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• การหักเหของแสงทำให้มองเห็นภาพของวัตถุที่อยู่
ในตัวกลางต่างชนิดกันมีตำแหน่งเปลี่ยนไป
จากเดิม ซึ่งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
จากสมการ
• มุมตกกระทบที่ทำให้มุมหักเหมีค่า ๙๐ องศา
เรียกว่า มุมวิกฤต ซึ่งเกิดขึ้นในกรณีที่แสงเดินทาง
จากตัวกลางที่มีดรรชนีหักเหมากไปตัวกลางที่มี
ดรรชนีหักเหน้อย คำนวณได้จากสมการ
• การสะท้อนกลับหมดเกิดขึ้นเมื่อมุมตกกระทบ
มากกว่ามุมวิกฤต
๑๑. ทดลอง และเขียนรังสีของแสงเพื่อแสดงภาพ • เมื่อวางวัตถุหน้าเลนส์บางจะเกิดภาพของวัตถุ
ที่เกิดจากเลนส์บาง หาตำแหน่ง ขนาด ชนิด
โดยตำแหน่ง ขนาด และชนิดของภาพที่เกิดขึ้น
ของภาพ และความสัมพันธ์ระหว่างระยะวัตถุ หาได้จากการเขียนภาพของรังสีแสง หรือคำนวณ
ระยะภาพและความยาวโฟกัส รวมทั้งคำนวณ ได้จากสมการ
ปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และอธิบายการนำ
ความรู้เรื่องการหักเหของแสงผ่านเลนส์บาง
ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
• ความรู้เรื่องเลนส์นำไปประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ
เช่น แว่นขยาย กล้องจุลทรรศน์ เป็นต้น
๑๒. อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกี่ยวกับแสง • กฎการสะท้อนและการหักเหของแสงใช้อธิบาย
เช่น รุ้ง การทรงกลด มิราจ และการเห็น
ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสง เช่น รุ้ง การทรงกลด
ท้องฟ้าเป็นสีต่าง ๆ ในช่วงเวลาต่างกัน
และมิราจ
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๑๓. สังเกต และอธิบายการมองเห็นแสงสี สีของ
วัตถุ การผสมสารสี และการผสมแสงสี 

รวมทั้งอธิบายสาเหตุของการบอดสี

ม.๖
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สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
• เมื่อแสงตกกระทบอนุภาคหรือโมเลกุลของอากาศ
แสงจะเกิดการกระเจิง ใช้อธิบายการเห็นท้องฟ้า
เป็นสีต่าง ๆ ในช่วงเวลาต่างกัน
• การมองเห็นสีจะขึ้นกับแสงสีที่ตกกระทบกับวัตถุ
และสารสีบนวัตถุ โดยสารสีจะดูดกลืนบางแสงสี
และสะท้อนบางแสงสี 
• การผสมสารสีทำให้ได้สารสีทมี่ สี เี ปลีย่ นไปจากเดิม
ถ้านำแสงสีปฐมภูมิในสัดส่วนที่เหมาะสม
มาผสมกันจะได้แสงขาว
• แผ่นกรองแสงสียอมให้บางแสงสีผ่านไปได้
และดูดกลืนบางแสงสี
• การผสมแสงสีและการผสมสารสีสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านศิลปะ 

ด้านการแสดง
• ความผิดปกติในการมองเห็นสีหรือการบอดสี 

เกิดจากความบกพร่องของเซลล์รูปกรวย ซึ่งเป็น
เซลล์รับแสงชนิดหนึ่งบนจอตา
-
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๓.
		
		
		
		
		

เข้าใจแรงไฟฟ้า และกฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้า และกฎของโอห์ม วงจรไฟฟ้ากระแสตรง พลังงานไฟฟ้า และกำลังไฟฟ้า
การเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก แรงแม่เหล็ก
ที่กระทำกับประจุไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าและกฎ
ของฟาราเดย์ ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการสื่อสาร รวมทั้ง
นำความรู้ไปใช้ประโยชน์

ชั้น

ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม

ม.๔

-

-

ม.๕ ๑. ทดลอง และอธิบายการทำวัตถุที่เป็นกลางทาง • การนำวัตถุที่เป็นกลางทางไฟฟ้ามาขัดสีกัน 

ไฟฟ้าให้มีประจุไฟฟ้าโดยการขัดสีกันและการ
จะทำให้วัตถุไม่เป็นกลางทางไฟฟ้า เนื่องจาก
เหนี่ยวนำไฟฟ้าสถิต
อิเล็กตรอนถูกถ่ายโอนจากวัตถุหนึง่ ไปอีกวัตถุหนึง่
โดยการถ่ายโอนประจุเป็นไปตาม กฎการอนุรักษ์
ประจุไฟฟ้า
• เมื่อนำวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าไปใกล้ตัวนำไฟฟ้า 

จะทำให้เกิดประจุชนิดตรงข้ามบนตัวนำทางด้าน
ที่ใกล้วัตถุและประจุชนิดเดียวกันด้านที่ไกลวัตถุ
เรียกวิธีการนี้ว่า การเหนี่ยวนำไฟฟ้าสถิต ซึ่ง
สามารถใช้วิธีการนี้ในการทำให้วัตถุมีประจุได้
๒. อธิบาย และคำนวณแรงไฟฟ้าตามกฎของ 

คูลอมบ์

• จุดประจุไฟฟ้ามีแรงกระทำซึ่งกันและกัน โดยมี
ทิศอยู่ในแนวเส้นตรงระหว่างจุดประจุทั้งสอง
และมีขนาดของแรงระหว่างจุดประจุแปรผัน
ตรงกับผลคูณของขนาดของประจุทั้งสอง
และแปรผกผันกับกำลังสองของระยะห่าง
ระหว่างจุดประจุ ซึ่งเป็นไปตามกฎของคูลอมบ์
เขียนแทนได้ด้วยสมการ
                      เมื่อ

4πε0
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๓. อธิบาย และคำนวณสนามไฟฟ้าและแรงไฟฟ้า • รอบอนุภาคทีม่ ปี ระจุไฟฟ้า     มีสนามไฟฟ้าขนาด
ที่กระทำกับอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าที่อยู่ในสนาม                  ทำให้เกิดแรงไฟฟ้ากระทำต่ออนุภาค
ไฟฟ้า รวมทั้งหาสนามไฟฟ้าลัพธ์เนื่องจากระบบ
  ทีม่ ีประจุไฟฟ้า 
จุดประจุโดยรวมกันแบบเวกเตอร์
• สนามไฟฟ้าทีต่ ำแหน่งใด ๆ มีความสัมพันธ์กบั แรงไฟฟ้า
ที่กระทำต่อประจุไฟฟ้า     ตามสมการ
• สนามไฟฟ้าลัพธ์เนื่องจากจุดประจุหลายจุดประจุ
เท่ากับผลรวมแบบเวกเตอร์ของสนามไฟฟ้า
เนื่องจากจุดประจุแต่ละจุดประจุ
• ตัวนำทรงกลมที่มีประจุไฟฟ้ามีสนามไฟฟ้าภายใน
ตัวนำเป็นศูนย์ และสนามไฟฟ้าบนตัวนำมีทิศทาง
ตั้งฉากกับผิวตัวนำนั้น โดยสนามไฟฟ้าเนื่องจาก
ประจุบนตัวนำทรงกลมที่ตำแหน่งห่างจากผิว
ออกไปหาได้เช่นเดียวกับสนามไฟฟ้า เนื่องจาก
จุดประจุทมี่ จี ำนวนประจุเท่ากันแต่อยูท่ ศี่ นู ย์กลาง
ของทรงกลม
• สนามไฟฟ้าของแผ่นโลหะคู่ขนานเป็นสนามไฟฟ้า
สม่ำเสมอ
๔. อธิบาย และคำนวณพลังงานศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า • ประจุที่อยู่ในสนามไฟฟ้ามีพลังงานศักย์ไฟฟ้า
และความต่างศักย์ระหว่างสองตำแหน่งใด ๆ
คำนวณได้จากสมการ U = k q1rq2
• พลังงานศักย์ไฟฟ้าที่ตำแหน่งใด ๆ ต่อหนึ่งหน่วย
ประจุ เรียกว่า ศักย์ไฟฟ้าที่ตำแหน่งนั้น โดย
ศักย์ไฟฟ้าทีต่ ำแหน่งซึง่ อยูห่ า่ งจากจุดประจุแปรผัน
ตรงกับขนาดของประจุ และแปรผกผันกับระยะทาง
จากจุดประจุถึงตำแหน่งนั้น เขียนแทนได้ด้วย
สมการ V = k Qr
• ศักย์ไฟฟ้ารวมเนื่องจากจุดประจุหลายจุดประจุ
คือ ผลรวมของศักย์ไฟฟ้าเนื่องจากจุดประจุแต่ละ
  จุดประจุ เขียนแทนได้ด้วยสมการ
nq

   V = k � rii
i=1
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• ความต่างศักย์ระหว่างสองตำแหน่งใด ๆ ใน
บริเวณที่มีสนามไฟฟ้าคือ งานในการเคลื่อนประจุ
บวกหนึ่งหน่วยจากตำแหน่งหนึ่งไปอีก
ตำแหน่งหนึ่ง เขียนแทนได้ด้วยสมการ
• ความต่างศักย์ระหว่างสองตำแหน่งใด ๆ ใน
สนามไฟฟ้าสม่ำเสมอขึ้นกับขนาดของสนามไฟฟ้า
และระยะทางระหว่างสองตำแหน่งนั้น ในแนว
ขนานกับสนามไฟฟ้า ตามสมการ
vB – vA = Ed

๕. อธิบายส่วนประกอบของตัวเก็บประจุ 

• ตัวเก็บประจุประกอบด้วยตัวนำไฟฟ้าสองชิ้น
ความสัมพันธ์ระหว่างประจุไฟฟ้า ความต่างศักย์ ที่คั่นด้วยฉนวน โดยปริมาณประจุที่เก็บได้
และความจุของตัวเก็บประจุ และอธิบาย
ขึ้นอยู่กับความต่างศักย์คร่อมตัวเก็บประจุ
พลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ และความจุสมมูล และความจุของตัวเก็บประจุ ตามสมการ
รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• ตัวเก็บประจุจะมีพลังงานสะสมซึ่งมีค่าขึ้นกับ
ความต่างศักย์และปริมาณประจุ ตามสมการ
• เมื่อนำตัวเก็บประจุมาต่อแบบอนุกรม ความจุ
สมมูลมีค่าลดลง ตามสมการ
• เมื่อนำตัวเก็บประจุมาต่อแบบขนาน ความจุ
สมมูลมีค่าเพิ่มขึ้น ตามสมการ
๖. นำความรูเ้ รือ่ งไฟฟ้าสถิตไปอธิบายหลักการทำงาน • ความรู้เรื่องไฟฟ้าสถิตสามารถนำไปอธิบาย 

ของเครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิด และปรากฏการณ์
การทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิด เช่น
ในชีวิตประจำวัน
เครื่องกำจัดฝุ่นในอากาศ เครื่องพ่นสี เครื่องถ่าย
ลายนิ้วมือ และเครื่องถ่ายเอกสาร
• ความรู้เรื่องไฟฟ้าสถิตยังสามารถนำไปอธิบาย
ปรากฏการณ์ในชีวิตประจำวันได้ เช่น ฟ้าผ่า
ประกายไฟจากการเสียดสีกันของวัตถุ ซึ่งช่วยให้
สามารถป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
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๗. อธิบายการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอิสระและ • เมื่อต่อลวดตัวนำกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้าในลวดตัวนำ ความสัมพันธ์ระหว่าง อิเล็กตรอนอิสระที่อยู่ในลวดตัวนำจะเคลื่อนที่ใน
กระแสไฟฟ้าในลวดตัวนำกับความเร็วลอยเลื่อน ทิศตรงข้ามกับสนามไฟฟ้า ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้า
ของอิเล็กตรอนอิสระ ความหนาแน่นของ
ซึ่งทิศของกระแสไฟฟ้ามีทิศทางเดียวกับสนาม
อิเล็กตรอนในลวดตัวนำและพื้นที่หน้าตัด
ไฟฟ้า หรือมีทิศทางจากจุดที่มีศักย์ไฟฟ้าสูงไปยัง
ของลวดตัวนำ และคำนวณปริมาณต่าง ๆ 

จุดที่มีศักย์ไฟฟ้าต่ำกว่า
ที่เกี่ยวข้อง
• กระแสไฟฟ้าในตัวนำไฟฟ้ามีความสัมพันธ์
กับความเร็วลอยเลื่อนของอิเล็กตรอนอิสระ
ความหนาแน่นของอิเล็กตรอนอิสระในตัวนำ
และพื้นที่หน้าตัดของตัวนำ ตามสมการ
I = nevd A

๘. ทดลอง และอธิบายกฎของโอห์ม อธิบาย
• เมื่ออุณหภูมิคงตัว กระแสไฟฟ้าในตัวนำโลหะ
ความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานกับความยาว ความต่างศักย์ที่ปลายทั้งสองและความต้านทาน
พืน้ ทีห่ น้าตัด และสภาพต้านทานของตัวนำโลหะ ของตัวนำนั้นมีความสัมพันธ์กันตามกฎของโอห์ม 
ที่อุณหภูมิคงตัว และคำนวณปริมาณต่าง ๆ 

1
  เขียนแทนได้ด้วยสมการ I =        V
R
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอธิบายและคำนวณ
ความต้านทานสมมูล เมื่อนำตัวต้านทาน
• ความต้านทานของวัตถุเมื่ออุณหภูมิคงตัว
มาต่อกันแบบอนุกรมและแบบขนาน
ขึ้นอยู่กับชนิดและรูปร่างของวัตถุ ตามสมการ
  R = ρ l

()

A

• ค่าความต้านทานของตัวต้านทานอ่านได้จาก
แถบสีบนตัวต้านทาน
• เมื่อนำตัวต้านทานมาต่อแบบอนุกรม 

ความต้านทานสมมูลมีค่าเพิ่มขึ้น ตามสมการ
   R = R1 + R2 + R3 +...
• เมือ่ นำตัวต้านทานมาต่อแบบขนาน ความต้านทาน
สมมูลมีค่าลดลง ตามสมการ
1
R

๙. ทดลอง อธิบาย และคำนวณอีเอ็มเอฟของ
แหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง รวมทั้งอธิบาย
และคำนวณพลังงานไฟฟ้า และกำลังไฟฟ้า
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= R1 + R1 + R1 +...
1

2

3

• แหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง เช่น แบตเตอรี่ 

เป็นอุปกรณ์ที่ให้พลังงานไฟฟ้าแก่วงจร 

พลังงานไฟฟ้าที่ประจุไฟฟ้าได้รับต่อหนึ่งหน่วย
ประจุไฟฟ้าเมื่อเคลื่อนที่ผ่านแหล่งกำเนิดไฟฟ้า
เรียกว่า อีเอ็มเอฟ คำนวณได้จากสมการ
  ε = ∆V + Ir
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• พลังงานไฟฟ้าที่ถูกใช้ไปในเครื่องใช้ไฟฟ้าใน
หนึ่งหน่วยเวลา เรียกว่า กำลังไฟฟ้า ซึ่งมีค่า
ขึ้นกับความต่างศักย์และกระแสไฟฟ้า คำนวณ
ได้จากสมการ                 และ

๑๐. ทดลอง และคำนวณอีเอ็มเอฟสมมูลจากการ • เมื่อนำแบตเตอรี่มาต่อแบบอนุกรม อีเอ็มเอฟ
ต่อแบตเตอรี่แบบอนุกรมและแบบขนาน 

สมมูลและความต้านทานภายในสมมูลมีค่า
รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เพิ่มขึน้ ตามสมการ
ในวงจรไฟฟ้ากระแสตรงซึ่งประกอบด้วย
  ε = ε1 + ε2 + ... + εn และ
แบตเตอรี่และตัวต้านทาน
  r = r1 + r2 + ... + rn ตามลำดับ
• เมื่อนำแบตเตอรี่ที่เหมือนกันมาต่อแบบขนาน 

อีเอ็มเอฟสมมูลมีค่าคงเดิม และความต้านทาน
ภายในสมมูลมีค่าลดลง ตามสมการ
ε = ε1 = ε2 = ... = εn  และ
1

1
1
1
                                 ตามลำดั
บ
r = r1 + r2 +...+ rn

• กระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสตรงที่
ประกอบด้วยแบตเตอรี่และตัวต้านทาน 

ε
คำนวณได้ตามสมการ
๑๑. อธิบายการเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็น
พลังงานไฟฟ้า รวมทั้งสืบค้นและอภิปราย
เกี่ยวกับเทคโนโลยี ที่นำมาแก้ปัญหาหรือ
ตอบสนองความต้องการทางด้านพลังงาน
ไฟฟ้า โดยเน้นด้านประสิทธิภาพและ
ความคุ้มค่าด้านค่าใช้จ่าย

ม.๖ ๑. สังเกต และอธิบายเส้นสนามแม่เหล็ก อธิบาย
และคำนวณฟลักซ์แม่เหล็กในบริเวณที่กำหนด
รวมทั้งสังเกต และอธิบายสนามแม่เหล็กที่
เกิดจากกระแสไฟฟ้าในลวดตัวนำเส้นตรง 

และโซเลนอยด์

• การนำพลังงานทดแทนมาใช้เป็นการแก้ปัญหา
หรือตอบสนองความต้องการด้านพลังงาน เช่น
การเปลี่ยนพลังงานนิวเคลียร์เป็นพลังงานไฟฟ้า
ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และการเปลี่ยนพลังงาน
แสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยเซลล์สุริยะ 
• เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่นำมาแก้ปัญหาหรือตอบสนอง
ความต้องการทางด้านพลังงานเป็นการนำความรู้
ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาสร้าง
อุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ช่วยให้การใช้
พลังงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
• เส้นสนามแม่เหล็กเป็นเส้นสมมติที่ใช้แสดงบริเวณ
ทีม่ สี นามแม่เหล็ก โดยบริเวณทีม่ เี ส้นสนามแม่เหล็ก
หนาแน่นมากแสดงว่าเป็นบริเวณที่สนามแม่เหล็ก
มีความเข้มมาก
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• ฟลักซ์แม่เหล็ก คือ จำนวนเส้นสนามแม่เหล็ก
ทีผ่ า่ นพืน้ ทีท่ พี่ จิ ารณา และอัตราส่วนระหว่าง
ฟลักซ์แม่เหล็กต่อพื้นที่ตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก
คือ ขนาดของสนามแม่เหล็ก เขียนแทนได้ด้วย
สมการ
• เมื่อมีกระแสไฟฟ้าผ่านลวดตัวนำเส้นตรงหรือ
โซเลนอยด์จะเกิดสนามแม่เหล็กขึ้น

๒. อธิบาย และคำนวณแรงแม่เหล็กที่กระทำต่อ
อนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก
แรงแม่เหล็กทีก่ ระทำต่อเส้นลวดทีม่ กี ระแสไฟฟ้า
ผ่านและวางในสนามแม่เหล็ก รัศมีความโค้งของ
การเคลื่อนที่เมื่อประจุเคลื่อนที่ตั้งฉากกับ
สนามแม่เหล็ก รวมทัง้ อธิบายแรงระหว่างเส้นลวด
ตัวนำคู่ขนานที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน

• อนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่เข้าไปใน
สนามแม่เหล็ก จะเกิดแรงกระทำต่ออนุภาคนั้น
คำนวณได้จากสมการ 
• กรณีที่ประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ตั้งฉากเข้าไปใน
สนามแม่เหล็ก จะทำให้ประจุเคลื่อนที่เปลี่ยนไป 

โดยรัศมีความโค้งของการเคลื่อนที่คำนวณได้จาก
สมการ
• ลวดตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านและอยู่ใน
สนามแม่เหล็ก จะเกิดแรงกระทำต่อลวดตัวนำนั้น
โดยทิศทางของแรงหาได้จากกฎมือขวา และ
คำนวณขนาดของแรงได้จากสมการ
• เมื่อวางเส้นลวดสองเส้นขนานกันและมีกระแส
ไฟฟ้าผ่านทั้งสองเส้น จะเกิดแรงกระทำระหว่าง
ลวดตัวนำทั้งสอง

๓. อธิบายหลักการทำงานของแกลแวนอมิเตอร์
และมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง รวมทั้งคำนวณ
ปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

• เมื่อมีกระแสไฟฟ้าผ่านขดลวดตัวนำที่อยู่ใน
สนามแม่เหล็กจะมีโมเมนต์ของแรงคู่ควบกระทำ
ต่อขดลวดทำให้ขดลวดหมุน ซึ่งนำไปใช้อธิบาย
การทำงานของแกลแวนอมิเตอร์และมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสตรง โดยโมเมนต์ของแรงคู่ควบ
คำนวณได้จากสมการ 

๔. สังเกต และอธิบายการเกิดอีเอ็มเอฟเหนี่ยวนำ • เมื่อมีฟลักซ์แม่เหล็กเปลี่ยนแปลงตัดขดลวดตัวนำ
กฎการเหนี่ยวนำของฟาราเดย์ และคำนวณ
จะเกิดอีเอ็มเอฟเหนี่ยวนำในขดลวดตัวนำนั้น
ปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนำความรู้
อธิบายได้โดยใช้กฎการเหนี่ยวนำของฟาราเดย์
เรื่องอีเอ็มเอฟเหนี่ยวนำไปอธิบายการทำงาน
เขียนแทนได้ด้วยสมการ ε
ของเครื่องใช้ไฟฟ้า
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• ทิศทางของกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำหาได้โดยใช้
กฎของเลนซ์
• ความรู้เกี่ยวกับอีเอ็มเอฟเหนี่ยวนำไปใช้อธิบาย
การทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และการ
ทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น แบลลัสต์
แบบขดลวดของหลอดฟลูออเรสเซนต์ การเกิด
อีเอ็มเอฟกลับในมอเตอร์ไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า
เหนี่ยวนำ และกีตาร์ไฟฟ้า

๕. อธิบาย และคำนวณความต่างศักย์อาร์เอ็มเอส • ไฟฟ้ากระแสสลับที่ส่งไปตามบ้านเรือน มีความ
และกระแสไฟฟ้าอาร์เอ็มเอส
ต่างศักย์และกระแสไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงไปตาม
เวลาในรูปของฟังก์ชันแบบไซน์
• การวัดความต่างศักย์และกระแสไฟฟ้าสลับ 

ใช้ค่ายังผลหรือค่ามิเตอร์ ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยแบบ
รากทีส่ องของกำลังสองเฉลีย่ คำนวณได้จากสมการ

๖. อธิบายหลักการทำงานและประโยชน์ของ
• เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ ๓ เฟส มีขดลวด
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ ๓ เฟส 

ตัวนำ ๓ ชุด แต่ละชุดวางทำมุม ๑๒๐ องศา ซึ่ง
การแปลงอีเอ็มเอฟของหม้อแปลง และคำนวณ กันและกัน ไฟฟ้ากระแสสลับจากขดลวดแต่ละชุด
ปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
จะมีเฟสต่างกัน ๑๒๐ องศา ซึ่งช่วยให้มี
ประสิทธิภาพในการผลิตและการส่งพลังงาน
ไฟฟ้า
• ไฟฟ้ากระแสสลับที่ส่งไปตามบ้านเรือนเป็นไฟฟ้า
กระแสสลับที่ต้องเพิ่มอีเอ็มเอฟจากโรงไฟฟ้าแล้ว
ลดอีเอ็มเอฟให้มีค่าที่ต้องการโดยใช้หม้อแปลงซึ่ง
ประกอบด้วยขดลวดปฐมภูมิและขดลวดทุติยภูมิ
• ไฟฟ้ากระแสสลับที่ผ่านขดลวดปฐมภูมิของ
หม้อแปลงจะทำให้เกิดอีเอ็มเอฟเหนี่ยวนำใน
ขดลวดทุติยภูมิของหม้อแปลง โดยอีเอ็มเอฟใน
ขดลวดทุติยภูมิขึ้นกับอีเอ็มเอฟในขดลวดปฐมภูมิ
และจำนวนรอบของขดลวดทั้งสอง ตามสมการ
ε
ε
2
1
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๗. อธิบายการเกิดและลักษณะเฉพาะของ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แสงไม่โพลาไรส์ 

แสงโพลาไรส์เชิงเส้น และแผ่นโพลารอยด์ 

รวมทั้งอธิบายการนำคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ในช่วงความถี่ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้และหลัก
การทำงานของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 

• การเหนี่ยวนำต่อเนื่องระหว่างสนามแม่เหล็กและ
สนามไฟฟ้า ทำให้เกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแผ่ออก
จากแหล่งกำเนิด 
• คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าประกอบด้วยสนามแม่เหล็ก
และสนามไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดย
สนามทั้งสองมีทิศตั้งฉากกันและตั้งฉากกับ
ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่น
• แสงเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่ง โดยแสงใน
ชีวิตประจำวันเป็นแสงไม่โพลาไรส์ เมื่อแสงนั้น
ผ่านแผ่นโพลารอยด์ สนามไฟฟ้าจะมีทิศทางอยู่
ในระนาบเดียวเรียกว่า แสงโพลาไรส์เชิงเส้น
สมบัติของแสงลักษณะนี้เรียกว่า โพลาไรเซชัน
• คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีความถี่ต่าง ๆ มากมาย โดย
ความถี่นี้มีค่าต่อเนื่องกันเป็นช่วงกว้าง เรียกว่า
สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
• ตัวอย่างอุปกรณ์ที่ทำงานโดยอาศัย
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น เครื่องฉายรังสีเอกซ์
เครื่องควบคุมระยะไกล เครื่องระบุตำแหน่งบน
พื้นโลก เครื่องถ่ายภาพเอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์
และเครื่องถ่ายภาพการสั่นพ้องแม่เหล็ก

๘. สืบค้น และอธิบายการสื่อสารโดยอาศัย
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการส่งผ่านสารสนเทศ
และเปรียบเทียบการสื่อสารด้วยสัญญาณ
แอนะล็อกกับสัญญาณดิจิทัล

• การสื่อสารเพื่อส่งผ่านสารสนเทศจากที่หนึ่ง
ไปอีกที่หนึ่ง ทำได้โดยอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
สารสนเทศจะถูกแปลงให้อยู่ในรูปสัญญาณ
สำหรับส่งไปยังปลายทางซึ่งจะมีการแปลง
สัญญาณกลับมาเป็นสารสนเทศที่เหมือนเดิม
•  สัญญาณมีสองชนิดคือแอนะล็อกและดิจิทัล 

โดยการส่งผ่านสารสนเทศด้วยสัญญาณดิจิทัล
มีความผิดพลาดน้อยกว่าสัญญาณแอนะล็อก
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๔.
		
		
		
		
		
		

เข้าใจความสัมพันธ์ของความร้อนกับการเปลี่ยนอุณหภูมิและสถานะของสสาร
สภาพยืดหยุน่ ของวัสดุและมอดุลสั ของยัง ความดันในของไหล แรงพยุง และหลัก
ของอาร์คิมีดิส ความตึงผิวและแรงหนืดของของเหลว ของไหลอุดมคติ และ
สมการแบร์นูลลี กฎของแก๊ส ทฤษฎีจลน์ของแก๊สอุดมคติและพลังงานในระบบ
ทฤษฎีอะตอมของโบร์ ปรากฏการณ์ โ ฟโตอิ เ ล็ ก ทริ ก ทวิ ภ าวะของคลื่ น และ
อนุภาค กัมมันตภาพรังสี แรงนิวเคลียร์ ปฏิกิริยานิวเคลียร์ พลังงานนิวเคลียร์
ฟิสิกส์อนุภาค รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
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ม.๔

-

-

ม.๕

-

-

ม.๖ ๑. อธิบาย และคำนวณความร้อนที่ทำให้สสาร
• เมื่อสสารได้รับหรือคายความร้อน สสารอาจมี
เปลี่ยนอุณหภูมิ ความร้อนที่ทำให้สสารเปลี่ยน อุณหภูมิเปลี่ยนไป และสสารอาจเปลี่ยนสถานะ
สถานะ และความร้อนที่เกิดจากการถ่ายโอน
โดยไม่เปลี่ยนอุณหภูมิ ซึ่งปริมาณความร้อน
ตามกฎการอนุรักษ์พลังงาน
ทีท่ ำให้สสารเปลีย่ นอุณหภูมคิ ำนวณได้จากสมการ
Q = mc∆T
  ส่วนปริมาณของพลังงานความร้อนที่ทำให้สสาร
เปลี่ยนสถานะคำนวณได้จากสมการ Q = mL
• วัตถุที่มีอุณหภูมิสูงกว่าจะถ่ายโอนความร้อน
ไปสู่วัตถุที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า เป็นไปตามกฎ
การอนุรักษ์พลังงาน โดยปริมาณความร้อนที่วัตถุ
หนึ่งให้จะเท่ากับปริมาณความร้อนที่วัตถุหนึ่งรับ
เขียนแทนได้ด้วยสมการ Qลด= Qเพิ่ม
• เมื่อวัตถุมีอุณหภูมิเท่ากันจะไม่มีการถ่ายโอน
ความร้อน เรียกว่าวัตถุอยู่ในสมดุลความร้อน
๒. อธิบายสภาพยืดหยุ่นและลักษณะการยืด
• สมบัติที่วัสดุเปลี่ยนรูปและกลับสู่รูปเดิม เมื่อหยุด
และหดตัวของวัสดุที่เป็นแท่ง เมื่อถูกกระทำ
ออกแรงกระทำเรียกว่า สภาพยืดหยุ่น ถ้ายัง
ด้วยแรงค่าต่าง ๆ รวมทั้งทดลอง อธิบายและ
ออกแรงต่อไป วัสดุจะขาดหรือเสียรูปอย่างถาวร
คำนวณความเค้นตามยาว ความเครียดตามยาว • ในกรณีที่วัตถุมีการเปลีย่ นแปลงความยาว 

และมอดุลัสของยัง และนำความรู้เรื่อง 

ถ้าออกแรงกระทำต่อเส้นลวดไม่เกินขีดจำกัด
สภาพยืดหยุ่นไปใช้ในชีวิตประจำวัน
การแปรผันตรง ความยาวทีเ่ พิ่มขึ้นของเส้นลวด
แปรผันตรงกับขนาดของแรงดึง ทำให้
ความเครียดตามยาวที่เกิดขึ้นแปรผันตรงกับ 
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  ความเค้นตามยาว โดยความเค้นตามยาว

F วนความเครียด
  คำนวณได้จากสมการ σ =     ส่
A

  ตามยาวคำนวณได้จากสมการ ε = ∆L
L
0

• อัตราส่วนความเค้นตามยาวต่อความเครียด
ตามยาว เรียกว่า มอดุลัสของยัง ซึ่งมีค่าขึ้นกับ
ชนิดของวัสดุ คำนวณได้จากสมการ 
σ อ Y = F/A
   Y =      หรื
∆L/L0
ε
• ถ้าวัสดุมีมอดุลัสของยังสูงแสดงว่าวัสดุนั้น
เปลี่ยนแปลงความยาวได้น้อย ถ้าออกแรงเพิ่มขึ้น
เกินขีดจำกัดสภาพยืดหยุ่น วัสดุไม่สามารถ
กลับคืนสู่สภาพเดิมได้ สมบัตินี้นำไปใช้พิจารณา
ในการเลือกวัสดุที่เหมาะสมกับการใช้งาน
๓. อธิบาย และคำนวณความดันเกจ ความดัน
สัมบูรณ์ และความดันบรรยากาศ รวมทั้ง
อธิบายหลักการทำงานของแมนอมิเตอร์
บารอมิเตอร์ และเครื่องอัดไฮดรอลิก

• ภาชนะที่มีของเหลวบรรจุอยู่จะมีแรงเนื่องจาก
ของเหลวกระทำต่อพื้นผิวภาชนะ โดยขนาดของ
แรงที่ของเหลวกระทำตั้งฉากต่อพื้นที่หนึ่งหน่วย
เป็นความดันในของเหลว
• ความดันที่เครื่องมือวัดได้ เรียกว่า ความดันเกจ
คำนวณได้จากสมการ             ส่วนผลรวมของ
ความดันบรรยากาศและความดันเกจ เรียกว่า
ความดันสัมบูรณ์ คำนวณได้จากสมการ
• ค่าของความดันอ่านได้จากเครื่องวัดความดัน เช่น
แมนอมิเตอร์ บารอมิเตอร์
• เมื่อเพิ่มความดัน ณ ตำแหน่งใด ๆ ในของเหลว
ที่อยู่นิ่งในภาชนะปิด ความดันที่เพิ่มขึ้นจะส่งผ่าน
ไปทุก ๆ จุดในของเหลวนั้น เรียกว่า กฎพาสคัล
กฎนี้นำไปใช้อธิบายการทำงานของ
เครื่องอัดไฮดรอลิก
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๔. ทดลอง อธิบาย และคำนวณขนาดแรงพยุง
จากของไหล

• วัตถุที่อยู่ในของไหลทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน 

จะถูกแรงพยุงจากของไหลกระทำ โดยขนาด
แรงพยุงเท่ากับขนาดน้ำหนักของของไหล
ที่ถูกวัตถุแทนที่ตามหลักของอาร์คิมีดีส 

ซึ่งใช้อธิบายการลอยการจมของวัตถุต่าง ๆ
ในของไหล ขนาดแรงพยุงจากของไหลคำนวณได้
จากสมการ

๕. ทดลอง อธิบาย และคำนวณความตึงผิวของ
ของเหลว รวมทั้งสังเกตและอธิบายแรงหนืด
ของของเหลว

• ความตึงผิวเป็นสมบัติของของเหลวที่ยึดผิว
ของเหลวไว้ด้วยแรงดึงผิว ปรากฏการณ์ที่เป็นผล
จากความตึงผิว เช่น การเดินบนผิวน้ำของแมลง
บางชนิด การซึมตามรูเล็ก หรือ การโค้งของผิว
ของเหลว โดยความตึงผิวของของเหลวคำนวณได้
จากสมการ
• ความหนืดเป็นสมบัติของของไหล วัตถุที่เคลื่อนที่
ในของไหลจะมีแรงเนื่องจากความหนืดต้านการ
เคลื่อนที่ของวัตถุ เรียกว่า แรงหนืด 

๖. อธิบายสมบัติของของไหลอุดมคติ สมการ
• ของไหลอุดมคติเป็นของไหลที่มีการไหลอย่าง
ความต่อเนื่อง และสมการแบร์นูลลี รวมทั้ง
สม่ำเสมอ ไม่มีความหนืด บีบอัดไม่ได้ และไหล
คำนวณปริมาณต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และนำความรู้ โดยไม่หมุน มีอัตราการไหลตามสมการ
เกีย่ วกับสมการความต่อเนือ่ งและสมการแบร์นลู ลี ความต่อเนื่อง Av = ค่าคงตัว
ไปอธิบายหลักการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ
• ตำแหน่งสองตำแหน่งบนสายกระแสเดียวกัน
ของของไหลอุดมคติที่ไหลอย่างสม่ำเสมอ จะมี
ผลรวมของความดันสัมบูรณ์ พลังงานจลน์
ต่อหนึ่งหน่วยปริมาตร และพลังงานศักย์ต่อหนึ่ง
หน่วยปริมาตร เป็นค่าคงตัวตามสมการแบร์นูลลี
                             ค่าคงตัว
๗. อธิบายกฎของแก๊สอุดมคติและคำนวณปริมาณ • แก๊สอุดมคติเป็นแก๊สที่โมเลกุลมีขนาดเล็กมาก
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล มีการเคลื่อนที่
แบบสุ่ม และมีการชนแบบยืดหยุ่น 
• ความสัมพันธ์ระหว่างความดัน ปริมาตร และ
อุณหภูมิของแก๊สอุดมคติเป็นไปตามกฎของ
แก๊สอุดมคติ เขียนแทนได้ด้วยสมการ
PV = nRT = NkBT
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๘. อธิบายแบบจำลองของแก๊สอุดมคติ ทฤษฎีจลน์ • จากแบบจำลองของแก๊สอุดมคติ กฎการเคลื่อนที่
ของแก๊ส และอัตราเร็วอาร์เอ็มเอสของโมเลกุล ของนิวตัน และจากกฎของแก๊สอุดมคติ ทำให้
ของแก๊ส รวมทัง้ คำนวณปริมาณต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง สามารถศึกษาสมบัติทางกายภาพบางประการ
ของแก๊สได้ ได้แก่ ความดัน พลังงานจลน์เฉลี่ย
และอัตราเร็วอาร์เอ็มเอส ของโมเลกุลของแก๊สได้ 
• จากทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ความดันและพลังงานจลน์
เฉลีย่ ของโมเลกุลของแก๊สมีความสัมพันธ์ตามสมการ
                  ส่
วนอัตราเร็วอาร์เอ็มเอสของ
k
โมเลกุลของแก๊สคำนวณได้จากสมการ
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๙. อธิบาย และคำนวณงานทีท่ ำโดยแก๊สในภาชนะปิด
โดยความดันคงตัว และอธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างความร้อน พลังงานภายในระบบ และงาน
รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

และนำความรู้เรื่องพลังงานภายในระบบ
ไปอธิบายหลักการทำงานของเครื่องใช้ในชีวิต
ประจำวัน

• ในภาชนะปิดเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงปริมาตรของ
แก๊สโดยความดันคงตัว งานที่เกิดขึ้นคำนวณได้
จากสมการ W = P∆V
• โมเลกุลของแก๊สอุดมคติในภาชนะปิดจะมี
พลังงานจลน์ โดยพลังงานจลน์รวมของโมเลกุล
เรียกว่า พลังงานภายในของแก๊สหรือพลังงาน
ภายในระบบ ซึ่งแปรผันตรงกับจำนวนโมเลกุล
และอุณหภูมิสัมบูรณ์ของแก๊ส
• พลังงานภายในระบบมีความสัมพันธ์กับความร้อน
และงาน เช่น เมื่อมีการถ่ายโอนความร้อนใน
ระบบปิด ผลของการถ่ายโอนความร้อนนี้
จะเท่ากับผลรวมของพลังงานภายในระบบ
ที่เปลี่ยนแปลงกับงาน เป็นไปตามกฎการอนุรักษ์
พลังงานเรียกกฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์
แสดงได้ด้วยสมการ Q =  ∆U + W
• ความรู้เรื่องพลังงานภายในระบบสามารถนำไป
ประยุกต์ในด้านต่าง ๆ เช่น การทำงานของ
เครื่องยนต์ความร้อน ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ

๑๐. อธิบายสมมติฐานของพลังค์ ทฤษฎีอะตอม
ของโบร์ และการเกิดเส้นสเปกตรัมของ
อะตอมไฮโดรเจน รวมทั้งคำนวณปริมาณ 

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

• พลังค์เสนอสมมติฐานเพื่ออธิบายการแผ่รังสี
ของวัตถุดำ ซึง่ สรุปได้วา่ พลังงานทีว่ ตั ถุดำดูดกลืน
หรือแผ่ออกมามีค่าได้เฉพาะบางค่าเท่านั้น และ
ค่านี้จะเป็นจำนวนเท่าของ hf เรียกว่า ควอนตัม
พลังงาน โดยแสงความถี่ f จะมีพลังงานตาม
สมการ E = nhf
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• ทฤษฎีอะตอมของไฮโดรเจนที่เสนอโดยโบร์
อธิบายว่า อิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่รอบนิวเคลียส
ในวงโคจรบางวงได้โดยไม่แผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ถ้าอิเล็กตรอนมีการเปลี่ยนวงโคจรจะมีการรับ
หรือปล่อยพลังงานในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ตามสมมติฐานของพลังค์ ซึ่งสามารถนำไป
คำนวณรัศมีวงโคจรของอิเล็กตรอน และพลังงาน
อะตอมของไฮโดรเจนได้ตามสมการ 
                           และ
  ตามลำดับ
• ทฤษฎีอะตอมของโบร์สามารถนำไปคำนวณ
ความยาวคลื่นของแสงในสเปกตรัมเส้นสว่าง
ของอะตอมไฮโดรเจนตามสมการ
f

๑๑. อธิบายปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกและ
คำนวณพลังงานโฟตอน พลังงานจลน์ของ 

โฟโตอิเล็กตรอนและฟังก์ชันงานของโลหะ

i

• ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกเป็นปรากฏการณ์
ที่อิเล็กตรอนหลุดจากผิวโลหะเมื่อมีแสงที่มี
ความถี่เหมาะสมมาตกกระทบ โดยจำนวน
โฟโตอิเล็กตรอนทีห่ ลุดจะเพิม่ ขึน้ ตามความเข้มแสง
และพลังงานจลน์สูงสุดของโฟโตอิเล็กตรอน
จะขึ้นกับความถี่ของแสงนั้น โดยพลังงานของแสง
หรือโฟตอนตามสมมติฐานของพลังค์ 
• ไอน์สไตน์อาศัยกฎการอนุรักษ์พลังงานและ
สมมติฐานของพลังค์ อธิบายปรากฏการณ์ 

โฟโตอิเล็กทริกตามสมการ hf = W + Ekmax
• การทดลอง พลังงานจลน์สงู สุดของโฟโตอิเล็กตรอน
และฟังก์ชันงานของโลหะคำนวณได้จากสมการ              
               และ            ตามลำดับ
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๑๒. อธิบายทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค รวมทั้ง • การค้นพบการแทรกสอดและการเลี้ยวเบน
อธิบาย และคำนวณความยาวคลืน่ เดอบรอยล์
ของอิเล็กตรอนสนับสนุนความคิดของเดอบรอยล์
ที่เสนอว่า อนุภาคแสดงสมบัติของคลื่นได้ 

โดยเมื่ออนุภาคประพฤติตัวเป็นคลื่นจะมี
ความยาวคลื่น เรียกว่า ความยาวคลื่นเดอบรอยล์
ซึ่งมีค่าขึ้นกับโมเมนตัมของอนุภาค 
  ตามสมการ
• จากความคิดของไอน์สไตน์และเดอบรอยล์ ทำให้
สรุปได้ว่า คลื่นแสดงสมบัติของอนุภาคได้และ
อนุภาคแสดงสมบัติของคลื่นได้ สมบัติดังกล่าว
เรียกว่า ทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค
๑๓. อธิบายกัมมันตภาพรังสีและความแตกต่าง
ของรังสีแอลฟา บีตา และแกมมา

• กัมมันตภาพรังสีเป็นปรากฏการณ์ที่ธาตุ
กัมมันตรังสีแผ่รังสีได้เองอย่างต่อเนื่อง รังสี
ที่ออกมามี ๓ ชนิด คือ แอลฟา บีตา และแกมมา 
• การแผ่รังสีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงนิวเคลียส
ของธาตุกัมมันตรังสี ซึ่งเขียนแทนได้ด้วยสมการ
  การสลายให้แอลฟา
  การสลายให้บีตาลบ
  การสลายให้บีตาบวก
  การสลายให้แกมมา

๑๔. อธิบาย และคำนวณกัมมันตภาพของ
• ในการสลายของธาตุกัมมันตรังสี อัตราการแผ่รังสี
นิวเคลียสกัมมันตรังสี รวมทั้งทดลอง อธิบาย ออกมาในขณะหนึ่ง เรียกว่า กัมมันตภาพ
และคำนวณจำนวนนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสี ปริมาณนี้บอกถึงอัตราการลดลงของจำนวน
ที่เหลือจากการสลาย และครึ่งชีวิต
นิวเคลียสของธาตุกัมมันตรังสี คำนวณได้จาก
สมการ 
• ช่วงเวลาที่จำนวนนิวเคลียสลดลงเหลือครึ่งหนึ่ง
ของจำนวนเริ่มต้น เรียกว่า ครึ่งชีวิต โดยจำนวน
นิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีที่เหลือจากการสลาย
และครึ่งชีวิตคำนวณได้จากสมการ 
N = N0e–λt
  และ              ตามลำดั
บ
T1 = 1n2
2

λ

๑๕. อธิบายแรงนิวเคลียร์ เสถียรภาพของนิวเคลียส • ภายในนิวเคลียสมีแรงนิวเคลียร์ที่ใช้อธิบาย
และพลังงานยึดเหนี่ยว รวมทั้งคำนวณปริมาณ เสถียรภาพของนิวเคลียส 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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• การทำให้นิวคลีออนในนิวเคลียสแยกออกจากกัน
ต้องใช้พลังงานเท่ากับพลังงานยึดเหนี่ยว 

ซึ่งคำนวณได้จากความสัมพันธ์ระหว่างมวล
และพลังงาน ตามสมการ
• นิวเคลียสที่มีพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนสูง
จะมีเสถียรภาพดีกว่านิวเคลียสที่มีพลังงาน
ยึดเหนีย่ วต่อนิวคลีออนต่ำ โดยพลังงานยึดเหนีย่ ว
ต่อนิวคลีออนคำนวณได้จากสมการ

๑๖. อธิบายปฏิกิริยานิวเคลียร์ ฟิชชันและฟิวชัน
รวมทั้งคำนวณพลังงานนิวเคลียร์

• ปฏิกิริยาที่ทำให้นิวเคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลง
องค์ประกอบหรือระดับพลังงาน เรียกว่า
ปฏิกิริยานิวเคลียร์ 
• ฟิชชันเป็นปฏิกิริยาที่นิวเคลียสที่มีมวลมาก
แตกออกเป็นนิวเคลียสที่มีมวลน้อยกว่า 

ส่วนฟิวชันเป็นปฏิกิริยาที่นิวเคลียสที่มีมวลน้อย
รวมตัวกันเกิดเป็นนิวเคลียสที่มีมวลมากขึ้น
• พลังงานที่ปลดปล่อยออกมาจากฟิชชันหรือฟิวชัน
เรียกว่า พลังงานนิวเคลียร์ ซึ่งมีค่าเป็นไปตาม
ความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับพลังงาน 

ตามสมการ

๑๗. อธิบายประโยชน์ของพลังงานนิวเคลียร์ และ • พลังงานนิวเคลียร์และรังสีจากการสลายของธาตุ
รังสี รวมทั้งอันตรายและการป้องกันรังสี
กัมมันตรังสีสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ
ในด้านต่าง ๆ
ขณะเดียวกันต้องมีการป้องกันอันตรายที่
อาจเกิดขึ้นได้
๑๘. อธิบายการค้นคว้าวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาค
แบบจำลองมาตรฐาน และการใช้ประโยชน์
จากการค้นคว้าวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาค
ในด้านต่าง ๆ

• การศึกษาโปรตอนและนิวตรอนในนิวเคลียส 

ด้วยเครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูงพบว่า โปรตอน
และนิวตรอนประกอบด้วยอนุภาคอื่นที่มี
ขนาดเล็กกว่า เรียกว่า ควาร์ก ซึ่งยึดเหนี่ยวกันไว้
ด้วยแรงเข้ม
• นักฟิสิกส์ยังได้ค้นพบอนุภาคที่เป็นสื่อของแรงเข้ม
ซึง่ ได้แก่ กลูออน และอนุภาคทีเ่ ป็นสือ่ ของแรงอ่อน
ซึ่งได้แก่ W - โบซอน และ Z - โบซอน
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• อนุภาคที่ไม่สามารถแยกเป็นองค์ประกอบได้ 

รวมทั้งอนุภาคที่เป็นสื่อของแรง จัดเป็นอนุภาค
มูลฐานในแบบจำลองมาตรฐาน
• แบบจำลองมาตรฐานเป็นทฤษฎีที่ใช้อธิบาย
พฤติกรรมและอันตรกิริยาระหว่างอนุภาคมูลฐาน
• การค้นคว้าวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคนำไปสู่การ
พัฒนาเทคโนโลยีที่นำมาใช้ประโยชน์ในด้าน
ต่าง ๆ เช่น ด้านการแพทย์ มีการใช้เครือ่ งเร่งอนุภาค
ในการรักษาโรคมะเร็ง การใช้เครื่องถ่ายภาพ
รังสีระนาบด้วยการปล่อยโพซิตรอนในการ
วินิจฉัยโรคมะเร็ง ด้านการรักษาความปลอดภัย
มีการใช้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ในการ
ตรวจวัตถุอันตรายในสนามบิน
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สาระโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
๑. เข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก ธรณีพิบัติภัย และผลต่อสิ่งมีชีวิต
		 และสิ่ ง แวดล้ อ ม รวมทั้ ง การศึ ก ษาลำดั บ ชั้ น หิ น ทรั พ ยากรธรณี แผนที่
		 การนำไปใช้ประโยชน์
ชั้น

ผลการเรียนรู้
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ม.๔ ๑. อธิบายการแบ่งชั้นและสมบัติของโครงสร้างโลก • การศึกษาโครงสร้างโลกใช้ข้อมูลหลายด้าน เช่น
พร้อมยกตัวอย่างข้อมูลที่สนับสนุน
องค์ประกอบทางเคมีของหินและแร่ 

องค์ประกอบทางเคมีของอุกกาบาต ข้อมูลคลืน่ ไหว
สะเทือนที่เคลื่อนที่ผ่านโลก จึงสามารถแบ่งชั้น
โครงสร้างโลกได้ ๒ แบบ คือ โครงสร้างโลก
ตามองค์ประกอบทางเคมี แบ่งได้เป็น ๓ ชั้น
ได้แก่ เปลือกโลก เนื้อโลก และแก่นโลก และ
โครงสร้างโลกตามสมบัตเิ ชิงกล แบ่งได้เป็น ๕ ชัน้
ได้แก่ ธรณีภาค ฐานธรณีภาค มัชฌิมภาค 

แก่นโลกชั้นนอก และแก่นโลกชั้นใน นอกจากนี้
ยังมีการค้นพบรอยต่อระหว่างชั้นโครงสร้างโลก
เช่น แนวแบ่งเขตโมโฮโรวิซกิ แนวแบ่งเขตกูเทนเบิรก์
แนวแบ่งเขตเลห์แมน
๒. อธิบายหลักฐานทางธรณีวิทยาที่สนับสนุน
การเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี

• แผ่นธรณีต่าง ๆ เป็นส่วนประกอบของ ธรณีภาค
ซึ่งเป็นชั้นนอกสุดของโครงสร้างโลก โดยมีการ
เปลี่ยนแปลงขนาดและตำแหน่งตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน การเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีดังกล่าว
อธิบายได้ตามทฤษฎีธรณีแปรสัณฐาน ซึ่งมี
รากฐานมาจากทฤษฎีทวีปเลื่อนและทฤษฎีการ
แผ่ขยายพื้นสมุทร โดยมีหลักฐานที่สนับสนุน
ได้แก่ รูปร่างของขอบทวีปทีส่ ามารถเชือ่ มต่อกันได้
ความคล้ายคลึงกันของกลุ่มหินและแนวเทือกเขา
ซากดึกดำบรรพ์ ร่องรอย การเคลื่อนที่ของ
ตะกอนธารน้ำแข็ง ภาวะแม่เหล็กโลกบรรพกาล
อายุหินของพื้นมหาสมุทร รวมทั้ง การค้นพบ
สันเขากลางสมุทร และร่องลึกก้นสมุทร
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๓. ระบุสาเหตุและอธิบายแนวรอยต่อของแผ่นธรณี • การพาความร้อนของแมกมาภายในโลก ทำให้
ที่สัมพันธ์กับการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี 

เกิดการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี ตามทฤษฎีธรณี
พร้อมยกตัวอย่างหลักฐานทางธรณีวิทยาที่พบ
แปรสัณฐาน ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้สำรวจพบ
หลักฐานทางธรณีวิทยา ได้แก่ ธรณีสัณฐาน
และธรณีโครงสร้างที่บริเวณแนวรอยต่อของ
แผ่นธรณี เช่น ร่องลึกก้นสมุทร หมู่เกาะภูเขาไฟ
รูปโค้ง แนวภูเขาไฟ แนวเทือกเขา หุบเขาทรุด
และสันเขากลางสมุทร รอยเลื่อน นอกจากนี้
ยังพบการเกิดธรณีพิบัติภัยที่บริเวณแนวรอยต่อ
ของแผ่นธรณี เช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 

สึนามิ ซึ่งหลักฐานดังกล่าวสัมพันธ์กับรูปแบบ
การเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี นักวิทยาศาสตร์
จึงสรุปได้วา่ แนวรอยต่อของแผ่นธรณีมี ๓ รูปแบบ
ได้แก่ แนวแผ่นธรณีแยกตัว แนวแผ่นธรณี
เคลื่อนที่เข้าหากัน แนวแผ่นธรณีเคลื่อนที่ผ่านกัน
ในแนวราบ
๔. วิเคราะห์หลักฐานทางธรณีวทิ ยาทีพ่ บในปัจจุบนั • การลำดับชั้นหิน เป็นการศึกษาการวางตัว 

และอธิบายลำดับเหตุการณ์ ทางธรณีวิทยา
การแผ่กระจาย ลำดับอายุ ความสัมพันธ์ของชั้นหิน
ในอดีต
รอยชั้นไม่ต่อเนื่อง และหลักฐานทางธรณีวิทยา
อื่น ๆ ที่ปรากฏ ทำให้ทราบลำดับเหตุการณ์ทาง
ธรณีวทิ ยา การเปลีย่ นแปลงสภาพแวดล้อม
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นบนโลกตั้งแต่
กำเนิดโลกจนถึงปัจจุบัน
• หลักฐานทางธรณีวิทยา ได้แก่ ซากดึกดำบรรพ์
หิน และลักษณะโครงสร้างทางธรณี ซึ่งนำมา
หาอายุได้ ๒ แบบ ได้แก่ อายุเปรียบเทียบ คือ
อายุของ ซากดึกดำบรรพ์ หิน และ/หรือ
เหตุการณ์ทางธรณีวิทยา เมื่อเทียบกับ
ซากดึกดำบรรพ์ หิน และ/หรือเหตุการณ์ทาง
ธรณีวิทยาอื่น ๆ และอายุสัมบูรณ์ คือ อายุที่ระบุ
เป็นตัวเลขของหิน และ/หรือเหตุการณ์ทาง
ธรณีวิทยาซึ่งคำนวณได้จากไอโซโทปของธาตุ
• ข้อมูลจากอายุเปรียบเทียบและอายุสัมบูรณ์
สามารถนำมาจัดทำมาตราธรณีกาล คือ การลำดับ
ช่วงเวลาของโลกตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบัน 

แบ่งออกเป็น บรมยุค มหายุค ยุค และสมัย ซึง่ แต่ละ
ช่วงเวลามีสิ่งมีชีวิต สภาพแวดล้อมและเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นแตกต่างกัน
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๕. อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิดภูเขาไฟระเบิด • ภูเขาไฟระเบิด เกิดจากการแทรกดันของแมกมา
และปัจจัยที่ทำให้ความรุนแรงของการปะทุ
ขึ้นมาตามส่วนเปราะบาง หรือรอยแตก
และรูปร่างของภูเขาไฟแตกต่างกัน รวมทั้ง
บนเปลือกโลก มักพบหนาแน่นบริเวณรอยต่อ
สืบค้นข้อมูลพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัย ออกแบบและนำเสนอ ระหว่างแผ่นธรณีทำให้บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่
แนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตน
เสีย่ งภัย ความรุนแรงของการปะทุและรูปร่าง
ให้ปลอดภัย
ของภูเขาไฟที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ
ของแมกมา ผลจากการระเบิดของภูเขาไฟมีทั้ง
ประโยชน์และโทษ จึงต้องศึกษาแนวทางในการ
เฝ้าระวัง และการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย
๖. อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิด ขนาดและ
• แผ่นดินไหวเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานทีส่ ะสม
ความรุนแรง และผลจากแผ่นดินไหว รวมทั้ง
ไว้ของเปลือกโลกในรูปของคลื่นไหวสะเทือน
สืบค้นข้อมูลพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัย ออกแบบและนำเสนอ แผ่นดินไหวมีขนาดและความรุนแรงแตกต่างกัน
แนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้
และทำลายทรัพย์สิน ศูนย์เกิดแผ่นดินไหวมักอยู่
ปลอดภัย
บริเวณรอยต่อของแผ่นธรณี และพื้นที่ภายใต้
อิทธิพลของการเคลื่อนของแผ่นธรณีที่ระดับ
ความลึกต่างกัน ให้บริเวณดังกล่าวเป็นพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัย
แผ่นดินไหว ซึ่งส่งผลให้สิ่งก่อสร้างเสียหาย 

เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน จึงต้องศึกษา
แนวทางในการเฝ้าระวัง และการปฏิบัติตน
ให้ปลอดภัย
๗. อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิด และผลจาก
• สึนามิ คือคลื่นน้ำที่เกิดจากการแทนที่มวลน้ำ 

สึนามิรวมทั้งสืบค้นข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ออกแบบ ในปริมาณมหาศาล ส่วนมากจะเกิดในทะเล
และนำเสนอแนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัติ หรือมหาสมุทร โดยคลื่นมีลักษณะเฉพาะ คือ
ตนให้ปลอดภัย
ความยาวคลื่นมากและเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง
เมื่ออยู่กลางมหาสมุทรจะมีความสูงคลื่นน้อย
และอาจเพิ่มความสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อคลื่น
เคลื่อนที่ผ่านบริเวณน้ำตื้น ทำให้พื้นที่บริเวณ
ชายฝั่งบางบริเวณเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิ 

ก่อให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์และสิ่งก่อสร้าง
ในบริเวณชายหาดนั้น จึงต้องศึกษาแนวทาง
ในการเฝ้าระวัง และการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย
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๘. ตรวจสอบ และระบุชนิดแร่ รวมทั้งวิเคราะห์
สมบัติและนำเสนอการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรแร่ที่เหมาะสม

• แร่ คือ ธาตุหรือสารประกอบอนินทรีย์ที่มีสถานะ
เป็นของแข็ง เกิดขึน้ เองตามธรรมชาติ มีโครงสร้าง
ภายในที่เป็นระเบียบ และมีสูตรเคมีและสมบัติ
อื่น ๆ ที่แน่นอน หรืออาจเปลี่ยนแปลงได้ภายใต้
วงจำกัด ทำให้แร่มีสมบัติทางกายภาพที่แน่นอน
สามารถนำมาใช้เพื่อตรวจสอบชนิดของแร่
ทางกายภาพ และการทำปฏิกิริยาเคมีกับกรด
• ทรัพยากรแร่สามารถนำไปใช้เป็นวัตถุดิบ 

ในอุตสาหกรรมได้หลายประเภท เช่น อาหารและยา
เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อัญมณี

๙. ตรวจสอบ จำแนกประเภท และระบุชื่อหิน 

รวมทั้งวิเคราะห์สมบัติและนำเสนอการใช้
ประโยชน์ของทรัพยากรหินที่เหมาะสม

• หิน เป็นมวลของแข็งที่ประกอบด้วยแร่ ตั้งแต่ 

๑ ชนิดขึ้นไป หรือประกอบด้วยแก้วธรรมชาติ
หรือสสารจากสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นเอง
• หินสามารถจำแนกตามลักษณะการเกิดและ
เนื้อหิน ได้เป็น ๓ ประเภท ได้แก่ หินอัคนี
หินตะกอน และหินแปร การระบุชื่อของหิน
แต่ละประเภท จะใช้ลักษณะและองค์ประกอบ
ทางแร่ของหินเป็นเกณฑ์ หินสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได้หลายด้าน เช่น วัสดุก่อสร้าง 

เครื่องประดับ วัตถุดิบในอุตสาหกรรม

๑๐. อธิบายกระบวนการเกิด และการสำรวจ
• ทรัพยากรปิโตรเลียมและถ่านหินเป็นทรัพยากร
แหล่งปิโตรเลียมและถ่านหิน โดยใช้ข้อมูล
สิ้นเปลืองที่มีอยู่อย่างจำกัด ใช้แล้วหมดไป
ทางธรณีวิทยา
ไม่สามารถเกิดขึ้นทดแทนได้ในเวลาอันรวดเร็ว
๑๑. อธิบายสมบัตขิ องผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้จากปิโตรเลียม ทรัพยากรปิโตรเลียมและถ่านหินถูกนำมาใช้
และถ่านหิน พร้อมนำเสนอการใช้ประโยชน์
ในอุตสาหกรรม ที่สำคัญของประเทศ เช่น 

อย่างเหมาะสม
การคมนาคม การผลิตไฟฟ้า เชื้อเพลิงใน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ
• การศึกษากระบวนการเกิดและการสำรวจ
แหล่งปิโตรเลียมและถ่านหินต้องใช้ความรู้
พื้นฐานธรณีวิทยาหลายด้าน เช่น ตะกอนวิทยา
การลำดับชั้นหิน ธรณีโครงสร้าง รวมทั้งวิธีการ
และเทคนิคต่าง ๆ ที่เหมาะสมเพื่อที่จะนำ
ทรัพยากรมาใช้ได้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน
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๑๒. อ่านและแปลความหมายจากแผนที่ ภูมปิ ระเทศ • แผนที่ภูมิประเทศ เป็นแผนที่ที่สร้างเพื่อจำลอง
และแผนที่ธรณีวิทยาของพื้นที่ ที่กำหนด
ลักษณะของผิวโลกหรือบางส่วนของพืน้ ทีบ่ นผิวโลก
พร้อมทั้งอธิบายและยกตัวอย่าง การนำไปใช้ โดยมีทศิ ทางทีช่ ดั เจน และมาตราส่วนขนาดต่าง ๆ
ประโยชน์
ตามความเหมาะสมกับการใช้งาน แผนที่
ภูมปิ ระเทศมักแสดงเส้นชัน้ ความสูง และคำอธิบาย
สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ปรากฏในแผนที่
• แผนที่ธรณีวิทยา เป็นแผนที่แสดงการกระจายตัว
ของหินกลุ่มต่างๆ ที่โผล่ให้เห็นบนพื้นผิว ทำให้
ทราบถึงขอบเขตของหินในพื้นที่ นอกจากนี้ยัง
แสดงลักษณะการวางตัวของชั้นหิน
ซากดึกดำบรรพ์ และธรณีโครงสร้าง
• ข้อมูลจากแผนที่ภูมิประเทศและแผนที่ธรณีวิทยา
สามารถนำไปใช้วางแผนการใช้ประโยชน์และ
ประเมินศักยภาพของพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม 

เช่น ประเมินศักยภาพแหล่งทรัพยากรธรณีต่าง ๆ
การวางผังเมือง การสร้างเขื่อน
ม.๕

-

-

ม.๖

-

-
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สาระโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
๒. เข้าใจสมดุลพลังงานของโลก การหมุนเวียนของอากาศบนโลก การหมุนเวียน
ของน้ำในมหาสมุทร การเกิดเมฆ การเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศโลก และผลต่อสิง่ มีชวี ติ
		 และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพยากรณ์อากาศ
ชั้น

ผลการเรียนรู้

ม.๔ -

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
-

ม.๕ ๑. อธิบายปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการรับและ
• บริเวณต่าง ๆ ของโลกได้รับพลังงานจาก 

คายพลังงานจากดวงอาทิตย์แตกต่างกัน
ดวงอาทิตย์ในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
และผลทีม่ ตี อ่ อุณหภูมอิ ากาศในแต่ละบริเวณของโลก ในปริมาณทีแ่ ตกต่างกัน เนื่องจากโลกมีสัณฐาน
๒. อธิบายกระบวนการที่ทำให้เกิดสมดุลพลังงาน
คล้ายทรงกลมและแกนหมุนโลกเอียงทำมุมกับ
ของโลก
แนวตั้งฉากกับระนาบการโคจรของโลก
รอบดวงอาทิตย์ ส่งผลต่อการตกกระทบของรังสี
ดวงอาทิตย์ ซึ่งส่วนที่ผ่านเข้ามาในชั้นบรรยากาศ
จนถึงพื้นผิวโลก จะเกิดกระบวนการสะท้อน 

ดูดกลืน และถ่ายโอนพลังงาน แล้วปลดปล่อย
กลับสู่อวกาศแตกต่างกันเนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ
เช่น ลักษณะของพืน้ ผิว ชนิดและปริมาณของแก๊ส
เรือนกระจก ละอองลอย และเมฆ ทำให้พนื้ ผิวโลก
แต่ละบริเวณมีอุณหภูมิอากาศแตกต่างกัน
• พลังงานจากดวงอาทิตย์โดยเฉลี่ยที่โลกได้รับ
เท่ากับพลังงานเฉลีย่ ทีโ่ ลกปลดปล่อยกลับสูอ่ วกาศ
ทำให้เกิดสมดุลพลังงานของโลก ส่งผลให้
อุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวโลกในแต่ละปีค่อนข้าง
คงที่
๓. อธิบายผลของแรงเนื่องจากความแตกต่างของ • การหมุนเวียนของอากาศเกิดขึ้นจาก
ความกดอากาศ แรงคอริออลิส แรงสู่ศูนย์กลาง ความกดอากาศที่แตกต่างกันระหว่างสองบริเวณ 

และแรงเสียดทานทีม่ ตี อ่ การหมุนเวียนของอากาศ โดยอากาศเคลือ่ นทีจ่ ากบริเวณทีม่ คี วามกดอากาศสูง
ไปยังบริเวณที่มีความกดอากาศต่ำซึ่งจะเห็นได้
ชัดเจนในการเคลื่อนที่ของอากาศในแนวราบ
และเมือ่ พิจารณาในการเคลือ่ นทีข่ องอากาศในแนวดิง่
จะพบว่าอากาศเหนือบริเวณความกดอากาศต่ำ
จะมีการยกตัวขึ้น ขณะที่อากาศเหนือบริเวณ
ความกดอากาศสูงจะจมตัวลง โดยการเคลื่อนที่
ของอากาศทั้งในแนวราบและแนวดิ่งนี้ ทำให้เกิด
เป็นการหมุนเวียนของอากาศ
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• การหมุนรอบตัวเองของโลกจะทำให้เกิด 

แรงคอริออลิสซึ่งมีผลให้ทิศทางการเคลื่อนที่
ของอากาศเบนไป โดยอากาศทีเ่ คลือ่ นทีใ่ นบริเวณ
ซีกโลกเหนือจะเบนไปทางขวาจากทิศทางเดิม
ส่วนบริเวณซีกโลกใต้จะเบนไปทางซ้ายจาก
ทิศทางเดิม เช่น ลมค้า และมรสุม
• แรงสู่ศูนย์กลางซึ่งทำให้เกิดการหมุนของลม เช่น
พายุหมุนเขตร้อน ทอร์นาโด พายุงวงช้าง และ
แรงต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุ หรือแรงเสียดทาน
ส่งผลต่ออัตราเร็วลม เช่น พายุไต้ฝนุ่ เมือ่ เคลือ่ นตัว
เข้าสู่ชายฝั่งจะลดระดับความรุนแรงลงเป็นพายุ
โซนร้อนหรือดีเพรสชั่น

๔. อธิบายการหมุนเวียนของอากาศตามเขตละติจูด • แต่ละบริเวณของโลกมีความกดอากาศแตกต่างกัน
และผลที่มีต่อภูมิอากาศ
ประกอบกับอิทธิพลจากการหมุนรอบตัวเอง
ของโลกทำให้อากาศในแต่ละซีกโลกเกิดการ
หมุนเวียนของอากาศตามเขตละติจดู แบ่งออกเป็น
๓ แถบ โดยแต่ละแถบมีภูมิอากาศแตกต่างกัน
ได้แก่ การหมุนเวียนแถบขั้วโลกมีภูมิอากาศ
แบบหนาวเย็น การหมุนเวียนแถบละติจูดกลาง
มีภูมิอากาศแบบอบอุ่น และการหมุนเวียน
แถบเขตร้อนมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้น
• บริเวณรอยต่อของการหมุนเวียนอากาศแต่ละ
แถบละติจดู จะมีลกั ษณะลมฟ้าอากาศทีแ่ ตกต่างกัน
เช่น บริเวณใกล้ศูนย์สูตรมีปริมาณหยาดน้ำฟ้า
เฉลี่ยสูงกว่าบริเวณอื่น บริเวณละติจูด ๓๐ องศา
มีอากาศแห้งแล้ง ส่วนบริเวณละติจูด ๖๐ องศา
อากาศมีความแปรปรวนสูง
๕. อธิบายปัจจัยที่ทำให้เกิดการแบ่งชั้นน้ำ 

ในมหาสมุทร

• น้ำในมหาสมุทรมีอุณหภูมิและความเค็มของน้ำ
แตกต่างกันในแต่ละบริเวณ และแต่ละระดับ
ความลึก ซึ่งหากพิจารณามวลน้ำในแนวดิ่ง
และใช้อุณหภูมิเป็นเกณฑ์ จะสามารถแบ่งชั้นน้ำ
ได้เป็น ๓ ชั้น คือ น้ำชั้นบน น้ำชั้นเทอร์โมไคลน์
และน้ำชั้นล่าง
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๖. อธิบายปัจจัยที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของน้ำใน • การหมุนเวียนของกระแสน้ำผิวหน้าในมหาสมุทร
มหาสมุทรและรูปแบบการหมุนเวียนของน้ำใน ได้รับอิทธิพลจากการหมุนเวียนของอากาศ
มหาสมุทร
ในแต่ละแถบละติจูดเป็นปัจจัยหลัก ประกอบกับ
แรงคอริออลิสทำให้บริเวณซีกโลกเหนือมีการ
ไหลเวียนของกระแสน้ำผิวหน้าในทิศทางตาม
เข็มนาฬิกา และทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้ 

ซึง่ กระแสน้ำผิวหน้าในมหาสมุทรมีทงั้ กระแสน้ำอุน่
และกระแสน้ำเย็น ส่วนการหมุนเวียนกระแส
น้ำลึกเป็นการหมุนเวียนของน้ำชั้นล่าง เกิดจาก
ความแตกต่างของอุณหภูมิและความเค็มของน้ำ
โดยกระแสน้ำผิวหน้าและกระแสน้ำลึกจะ
หมุนเวียนต่อเนื่องกัน
๗. อธิบายผลของการหมุนเวียนของน้ำในมหาสมุทร • การหมุนเวียนอากาศและน้ำในมหาสมุทร ส่งผลต่อ
ที่มีต่อลักษณะลมฟ้าอากาศ สิ่งมีชีวิต และ
ลักษณะอากาศ สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
แตกต่างกันไป เช่น การเกิดน้ำผุดน้ำจม จะส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของชายฝั่ง เช่น กระแส
น้ำอุน่ กัลฟ์สตรีม ทีท่ ำให้บางประเทศในทวีปยุโรป
ไม่หนาวเย็นจนเกินไปนักและเมื่อการหมุนเวียน
อากาศและน้ำในมหาสมุทรแปรปรวน ทำให้เกิด
ผลกระทบต่อสภาพลมฟ้าอากาศ เช่น ปรากฏการณ์
เอลนีโญและลานีญา ซึ่งเกิดจากความแปรปรวน
ของลมค้าและส่งผลต่อสภาพลมฟ้าอากาศของ
ประเทศที่อยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก รวมถึง
บริเวณอื่น ๆ บนโลก
๘. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างเสถียรภาพอากาศ • เสถียรภาพอากาศ หมายถึง สภาวะของบรรยากาศ
ที่ช่วยส่งเสริมหรือยับยั้งให้ก้อนอากาศเคลื่อนที่
และการเกิดเมฆ
ขึ้นลงในแนวดิ่ง ในกรณีที่ก้อนอากาศมีอุณหภูมิ
ต่ำกว่าอุณหภูมิของอากาศที่อยู่โดยรอบ 

ก้อนอากาศนัน้ จะไม่สามารถยกตัวสูงขึน้ ได้มากนัก
และจมตัวกลับสูท่ เี่ ดิม เรียกว่า อากาศมีเสถียรภาพ
จะพบสภาวะอากาศแจ่มใส เมฆน้อยหรือปราศจาก
เมฆ ส่วนสภาวะอากาศไม่มีเสถียรภาพนั้น
อุณหภูมิก้อนอากาศจะสูงกว่าอุณหภูมิของ
อากาศโดยรอบทำให้ก้อนอากาศยกตัวขึ้น
อย่างรวดเร็ว เกิดเมฆในแนวตัง้ เช่น เมฆคิวมูโลนิมบัส
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• แนวปะทะอากาศเกิดจากการเคลื่อนที่ปะทะกัน
ของก้อนอากาศที่สมบัติต่างกันตั้งแต่สองก้อน
ขึ้นไป แนวปะทะอากาศแบ่งออกได้ ๔ รูปแบบ
คือ แนวปะทะอากาศอุ่น ซึ่งมักพบเมฆแผ่น เช่น
เมฆซีร์รัส อัลโตสเตรตัส เกิดฝนกระจายเป็น
บริเวณกว้าง แนวปะทะอากาศเย็น เกิดเมฆก้อน
เช่น เมฆคิวมูโลนิมบัส ทำให้อากาศแปรปรวนเกิด
ฝนฟ้าคะนอง แนวปะทะอากาศรวม 

เกิดเมฆคิวมูโลนิมบัสที่ส่งผลต่อการเกิดพายุฝน
แนวปะทะอากาศคงที่ จะมีลักษณะอากาศแจ่มใส
จนถึงมีเมฆบางส่วน และอาจส่งผลให้เกิด
แนวปะทะอากาศแบบอื่นต่อไปได้

๑๐. อธิบายปัจจัยต่าง ๆ ทีม่ ผี ลต่อการเปลีย่ นแปลง • โลกได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์ โดยปริมาณ
ภูมิอากาศของโลก พร้อมยกตัวอย่างข้อมูล
พลังงานเฉลี่ยที่โลกได้รับเท่ากับพลังงานเฉลี่ยที่
สนับสนุน
โลกปลดปล่อยกลับสู่อวกาศ ทำให้เกิดสมดุล
พลังงานของโลก ส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลก
ในแต่ละปีค่อนข้างคงที่และมีลักษณะภูมิอากาศ
ที่ไม่เปลี่ยนแปลง หากสมดุลพลังงานของโลกเกิด
การเปลี่ยนแปลงไป จะทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของ
พื้นผิวโลกและภูมิอากาศเกิดการเปลี่ยนแปลงได้
โดยมีปัจจัยหลายประการ ทั้งปัจจัยที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติและปัจจัยที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์
เช่น การเปลี่ยนแปลงความรีของวงโคจรโลกรอบ
ดวงอาทิตย์ การเปลี่ยนแปลงมุมเอียงของแกน
หมุนโลกและการหมุนควงของแกนหมุนโลก 

รวมทั้งชนิดและปริมาณของละอองลอย เมฆ
และแก๊สเรือนกระจก ซึ่งมีข้อมูลสนับสนุน
การเปลีย่ นแปลงอุณหภูมโิ ลกตัง้ แต่อดีตถึงปัจจุบนั
ที่ได้จากการวิเคราะห์หลักฐานต่าง ๆ เช่น 

แกนน้ำแข็ง
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๑๑. วิเคราะห์ และอภิปรายเหตุการณ์ที่เป็นผลจาก
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก และนำเสนอ
แนวปฏิบตั ขิ องมนุษย์ทมี่ สี ว่ นช่วยในการชะลอ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก

• การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกอาจส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เช่น การเพิ่มขึ้นของ
อุณหภูมเิ ฉลีย่ โลก การหลอมเหลวของน้ำแข็งขัว้ โลก
การเพิม่ ขึน้ ของระดับน้ำทะเล การเปลีย่ นแปลงของ
ระบบนิเวศทั้งทางบกและทางทะเล
• มนุษย์อาจมีสว่ นช่วยในการชะลอการเปลีย่ นแปลง
ภูมิอากาศโลกได้โดยการลดปัจจัยที่ทำให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงสมดุลพลังงานที่เกิดจากกระทำ
ของมนุษย์

๑๒. แปลความหมายสัญลักษณ์ลมฟ้าอากาศ
บนแผนที่อากาศ

• แบบแสดงข้อมูลของสถานีตรวจอากาศผิวพื้น
เป็นการแสดงข้อมูลตรวจอากาศที่แสดงในรูป
สัญลักษณ์หรือตัวเลขที่ปรากฏบนแผนที่อากาศ
เช่น อุณหภูมิ ความชื้น ความกดอากาศ ความเร็ว
และทิศทางลม ปริมาณและชนิดของเมฆ ทำให้
ทราบลักษณะอากาศ ณ สถานีนั้น ๆ ในเวลาที่มี
การตรวจวัด เมื่อนำข้อมูลของสถานีตรวจอากาศ
ผิวพื้นมาแสดงในแผนที่อากาศทำให้สามารถ
วิเคราะห์ลักษณะอากาศในบริเวณกว้างได้ เช่น
บริเวณความกดอากาศสูง หย่อมความกดอากาศต่ำ
พายุหมุนเขตร้อน ร่องความกดอากาศต่ำ

๑๓. วิเคราะห์ และคาดการณ์ลักษณะลมฟ้าอากาศ
เบือ้ งต้นจากแผนทีอ่ ากาศและข้อมูลสารสนเทศ
อืน่ ๆ เพื่อวางแผนในการประกอบอาชีพและ
การดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพลมฟ้า
อากาศ 

• การแปลความหมายสัญลักษณ์ที่ปรากฏบนแผนที่
อากาศ ร่วมกับข้อมูลสารสนเทศอื่น ๆ เช่น
โปรแกรมประยุกต์เกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศ
เรดาร์ตรวจอากาศ ภาพถ่ายดาวเทียม และ
ค่าทางสถิติ สามารถนำมาวิเคราะห์รูปแบบ 

คาดการณ์การเกิดและการเปลี่ยนแปลง
ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศในช่วงเวลาต่าง ๆ
ซึ่งสามารถนำมาใช้วางแผนการดำเนินชีวิตให้
สอดคล้องกับสภาพลมฟ้าอากาศ เช่น การเลือก
ช่วงเวลาในการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับฤดูกาล
การเตรียมพร้อมรับมือสภาพอากาศแปรปรวน

-

-
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๓. เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ
		 กาแล็กซี ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ ความสัมพันธ์ของดาราศาสตร์กับมนุษย์
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		 รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศในการดำรงชีวิต
ชั้น
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ม.๔

-

-

ม.๕

-

-

ม.๖ ๑. อธิบายการกำเนิดและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน • ทฤษฎีกำเนิดเอกภพที่ยอมรับในปัจจุบัน คือ
สสาร ขนาดอุณหภูมิของเอกภพหลังเกิดบิกแบง ทฤษฎีบิกแบง ระบุว่าเอกภพเริ่มต้นจากบิกแบง
ในช่วงเวลาต่าง ๆ ตามวิวัฒนาการของเอกภพ
ที่เอกภพมีขนาดเล็กมาก และมีอุณหภูมิสูงมาก
ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเวลาและวิวัฒนาการของ
เอกภพ โดยหลังเกิดบิกแบง เอกภพเกิดการ
ขยายตัวอย่างรวดเร็ว มีอุณหภูมิลดลง มีสสาร
คงอยู่ในรูปอนุภาคและปฏิยานุภาคหลายชนิด
และมีวิวัฒนาการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมี
เนบิวลา กาแล็กซี ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ
เป็นสมาชิกบางส่วนของเอกภพ 
๒. อธิบายหลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง 

• หลักฐานสำคัญที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง คือ 

จากความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับระยะทาง การขยายตัวของเอกภพ ซึง่ อธิบายด้วยกฎฮับเบิล
ของกาแล็กซี รวมทั้งข้อมูลการค้นพบไมโครเวฟ โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วแนวรัศมี
พื้นหลังจากอวกาศ
และระยะทางของกาแล็กซีที่เคลื่อนที่ห่าง
ออกจากโลกและหลักฐานอีกประการ คือ 

การค้นพบไมโครเวฟพื้นหลังที่กระจายตัวอย่าง
สม่ำเสมอทุกทิศทาง และสอดคล้องกับอุณหภูมิ
เฉลี่ยของอวกาศ มีค่าประมาณ ๒.๗๓ เคลวิน
๓. อธิบายโครงสร้างและองค์ประกอบของกาแล็กซี • กาแล็กซี ประกอบด้วย ดาวฤกษ์จำนวน
ทางช้างเผือก และระบุตำแหน่งของระบบสุริยะ หลายแสนล้านดวง ซึ่งอยู่กันเป็นระบบของ
พร้อมอธิบายเชื่อมโยงกับ การสังเกตเห็น
ดาวฤกษ์ นอกจากนี้ยังประกอบด้วยเทห์ฟ้าอื่น
ทางช้างเผือกของคนบนโลก
เช่น เนบิวลา และสสารระหว่างดาว โดย
องค์ประกอบต่าง ๆ ภายในของกาแล็กซี
อยู่รวมกันด้วยแรงโน้มถ่วง 
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• กาแล็กซีมรี ปู ร่างแตกต่างกัน โดยระบบสุรยิ ะอยูใ่ น
กาแล็กซีทางช้างเผือกซึ่งเป็นกาแล็กซีกังหันแบบ
มีคาน มีโครงสร้าง คือ นิวเคลียส จาน และฮาโล
ดาวฤกษ์จำนวนมากอยู่ในบริเวณนิวเคลียสและ
จาน โดยมีระบบสุริยะอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลาง
ของกาแล็กซีทางช้างเผือก ประมาณ ๓๐,๐๐๐
ปีแสง ซึ่งทางช้างเผือกที่สังเกตเห็นในท้องฟ้าเป็น
บริเวณหนึ่งของกาแล็กซีทางช้างเผือกในมุมมอง
ของคนบนโลก แถบฝ้าสีขาวจาง ๆ ของทางช้าง
เผือกคือดาวฤกษ์ ที่อยู่อย่างหนาแน่นในกาแล็กซี
ทางช้างเผือก

๔. อธิบายกระบวนการเกิดดาวฤกษ์ โดยแสดง
• ดาวฤกษ์ส่วนใหญ่อยู่รวมกันเป็นระบบดาวฤกษ์
การเปลี่ยนแปลงความดัน อุณหภูมิ ขนาด 

คือ ดาวฤกษ์ที่อยู่รวมกัน ตั้งแต่ ๒ ดวงขึ้นไป 

จากดาวฤกษ์ก่อนเกิดจนเป็นดาวฤกษ์
ดาวฤกษ์เป็นก้อนแก๊สร้อนขนาดใหญ่ เกิดจาก
๕. อธิบายกระบวนการสร้างพลังงานของดาวฤกษ์ การยุบตัวของกลุ่มสสารในเนบิวลาภายใต้
และผลที่เกิดขึ้น โดยวิเคราะห์ปฏิกิริยาลูกโซ่
แรงโน้มถ่วง ทำให้บางส่วนของเนบิวลามีขนาด
โปรตอน-โปรตอน และวัฏจักรคาร์บอน
เล็กลง ความดันและอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเกิดเป็น
ไนโตรเจน ออกซิเจน
ดาวฤกษ์ก่อนเกิด เมื่ออุณหภูมิที่แก่นสูงขึ้น
จนเกิดปฏิกิริยาเทอร์มอนิวเคลียร์ ดาวฤกษ์
ก่อนเกิดจะกลายเป็นดาวฤกษ์ ดาวฤกษ์อยู่ใน
สภาพสมดุลระหว่างแรงดันกับแรงโน้มถ่วง
ซึ่งเรียกว่าสมดุลอุทกสถิต จึงทำให้ดาวฤกษ์
มีขนาดคงที่เป็นเวลานานตลอดช่วงชีวิต
ของดาวฤกษ์
• ปฏิกิริยาเทอร์มอนิวเคลียร์ เป็นปฏิกิริยาหลักของ
กระบวนการสร้างพลังงานของดาวฤกษ์ ทำให้
เกิดการหลอมนิวเคลียสของไฮโดรเจนเป็น
นิวเคลียสฮีเลียมที่แก่นของดาวฤกษ์ ซึ่งมี 

๒ กระบวนการ คือ ปฏิกิริยาลูกโซ่โปรตอนโปรตอน และวัฏจักรคาร์บอน ไนโตรเจน
ออกซิเจน
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๖. ระบุปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อความส่องสว่างของดาวฤกษ์ • ความส่องสว่างของดาวฤกษ์เป็นพลังงานจาก
และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความส่องสว่าง ดาวฤกษ์ที่ปลดปล่อยออกมาในเวลา ๑ วินาทีต่อ
กับโชติมาตรของดาวฤกษ์
หน่วยพื้นที่ ณ ตำแหน่งของผู้สังเกต แต่เนื่องจาก
ตาของมนุษย์ไม่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ความส่องสว่างที่มีค่าน้อย ๆ จึงกำหนดค่า
การเปรียบเทียบความส่องสว่างของดาวฤกษ์
ด้วยค่าโชติมาตร ซึ่งเป็นการแสดงระดับ
ความส่องสว่างของดาวฤกษ์ (หรือเทห์ฟ้าอื่น) 

ณ ตำแหน่งของผู้สังเกต
๗. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสี อุณหภูมิผิว 

และสเปกตรัมของดาวฤกษ์

• สีของดาวฤกษ์สัมพันธ์กับอุณหภูมิผิว 

ซึง่ นักดาราศาสตร์ใช้ดชั นีสใี นการแบ่งชนิดสเปกตรัม
ของดาวฤกษ์ และใช้สเปกตรัมในการจำแนกชนิด
ของดาวฤกษ์

๘. อธิบายวิธีการหาระยะทางของดาวฤกษ์
ด้วยหลักการแพรัลแลกซ์ พร้อมคำนวณ
หาระยะทางของดาวฤกษ์

• การหาระยะทางของดาวฤกษ์ที่มีระยะทาง
ห่างจากโลกไม่เกิน ๑๐๐ พาร์เซก มีวิธีการ
ทีส่ ำคัญ คือ วิธแี พรัลแลกซ์ โดยวัดมุมแพรัลแลกซ์
ของดาวฤกษ์ เมื่อโลกเปลี่ยนตำแหน่งไป
ในวงโคจร ทำให้ตำแหน่งปรากฏของดาวฤกษ์
เปลี่ยนไปเมื่อเทียบกับดาวฤกษ์อ้างอิง

๙. อธิบายลำดับวิวัฒนาการที่สัมพันธ์กับมวลตั้งต้น • มวลของดาวฤกษ์ขึ้นอยู่กับมวลของดาวฤกษ์
และวิเคราะห์การเปลีย่ นแปลงสมบัตบิ างประการ ก่อนเกิดดาวฤกษ์ที่มีมวลมากจะผลิตและใช้
ของดาวฤกษ์ในลำดับวิวัฒนาการ จากแผนภาพ พลังงานมาก จึงมีอายุสนั้ กว่าดาวฤกษ์ทมี่ มี วลน้อย
เฮิร์ซปรุง-รัสเซลล์
• ดาวฤกษ์มีการวิวัฒนาการที่แตกต่างกัน 

การวิวัฒนาการและจุดจบของดาวฤกษ์ขึ้นอยู่กับ
มวลตั้งต้นของดาวฤกษ์ ส่วนใหญ่เทียบกับ
จำนวนเท่าของมวลดวงอาทิตย์
• ดาวฤกษ์จะมีการเปลี่ยนแปลงสมบัติบางประการ
ตามวิวัฒนาการ โดยนักวิทยาศาสตร์ได้แสดงการ
เปลีย่ นแปลงดังกล่าวด้วยแผนภาพเฮิรซ์ ปรุง-รัสเซลล์
ซึ่งเป็นแผนภาพที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
โชติมาตรสัมบูรณ์และดัชนีสขี องดาวฤกษ์ โดยดาวฤกษ์
ส่วนใหญ่จะอยู่ในแถบลำดับหลัก ซึ่งเป็นแถบ
ที่แสดงว่าดาวฤกษ์จะมีช่วงชีวิตส่วนใหญ่อยู่ใน
สภาวะสมดุล
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
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๑๐. อธิบายกระบวนการเกิดระบบสุรยิ ะ การแบ่งเขต • ระบบสุริยะเกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มฝุ่น
บริวารของดวงอาทิตย์และลักษณะของ
และแก๊สที่เรียกว่า เนบิวลาสุริยะ โดยฝุ่นและแก๊ส
ดาวเคราะห์ที่เอื้อต่อการดำรงชีวิต 
ประมาณร้อยละ ๙๙.๘ ของมวล ได้รวมตัวเป็น
๑๑. อธิบายการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ ดวงอาทิตย์ซ่งึ เป็นก้อนแก๊สร้อน หรือ พลาสมา
ด้วยกฎเคพเลอร์ และกฎความโน้มถ่วงของ
สสารส่วนที่เหลือรวมตัวเป็นดาวเคราะห์และ
นิวตัน พร้อมคำนวณคาบการโคจรของ
บริวารอื่น ๆ ของดวงอาทิตย์ ดังนั้นจึงแบ่งเขต
ดาวเคราะห์
บริวารของดวงอาทิตย์ตามลักษณะการเกิด
และองค์ประกอบ ได้แก่ ดาวเคราะห์ชั้นใน 

ดาวเคราะห์นอ้ ย ดาวเคราะห์ชนั้ นอก และดงดาวหาง
• โลกเป็นดาวเคราะห์ในระบบสุริยะที่มีสิ่งมีชีวิต
เพราะโคจรรอบดวงอาทิตย์ในระยะทางทีเ่ หมาะสม
จึงเป็นเขตที่เอื้อต่อการมีสิ่งมีชีวิต ทำให้โลก
มีอุณหภูมิเหมาะสมและสามารถเกิดน้ำที่ยังคง
สถานะเป็นของเหลวได้ และปัจจุบันมีการค้นพบ
ดาวเคราะห์ที่อยู่นอกระบบสุริยะจำนวนมาก 

โดยมีดาวเคราะห์บางดวงที่มีลักษณะคล้ายโลก
และอยู่ในเขตที่เอื้อต่อการมีสิ่งมีชีวิต
• บริวารของดวงอาทิตย์อยู่รวมกันเป็นระบบภายใต้
แรงโน้มถ่วงระหว่างดาวเคราะห์กับดวงอาทิตย์
ตามกฎแรงโน้มถ่วงของนิวตัน ส่วนการโคจร
ของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์เป็นไปตาม
กฎเคพเลอร์
๑๒. อธิบายโครงสร้างของดวงอาทิตย์ การเกิด
ลมสุริยะ พายุสุริยะ และวิเคราะห์ นำเสนอ
ปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ผลของลมสุริยะ และพายุสุริยะที่มีต่อโลก
รวมทั้งประเทศไทย

234

• ดวงอาทิตย์มีโครงสร้างภายในแบ่งเป็น 

แก่น เขตการแผ่รังสี และเขตการพาความร้อน
และมีชั้นบรรยากาศอยู่เหนือเขตพาความร้อน 

ซึ่งแบ่งเป็น ๓ ชั้น คือ ชั้นโฟโตสเฟียร์ 

ชั้นโครโมสเฟียร์ และคอโรนา ในชั้นบรรยากาศ
ของดวงอาทิตย์ มีปรากฏการณ์สำคัญ เช่น จุดมืด
ดวงอาทิตย์ การลุกจ้า ที่ทำให้เกิดลมสุริยะ และ
พายุสุริยะ ซึ่งส่งผลต่อโลก
• ลมสุริยะ เกิดจากการแพร่กระจายของอนุภาค
จากชั้นคอโรนาออกสู่อวกาศตลอดเวลา อนุภาค
ที่หลุดออกสู่อวกาศเป็นอนุภาคที่มีประจุ 

ลมสุรยิ ะส่งผลทำให้เกิดหางของดาวหางทีเ่ รืองแสง
และชี้ไปทางทิศตรงกันข้ามกับดวงอาทิตย์ 

และเกิดปรากฏการณ์แสงเหนือ แสงใต้
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• พายุสุริยะ เกิดจากการปลดปล่อยอนุภาคมีประจุ
พลังงานสูงจำนวนมหาศาล มักเกิดบ่อยครัง้ ในช่วง
ที่มีการลุกจ้า และในช่วงที่มีจุดมืดดวงอาทิตย์
จำนวนมาก และในบางครั้งมีการพ่นก้อนมวล
คอโรนา พายุสรุ ยิ ะอาจส่งผลต่อสนามแม่เหล็กโลก
จึงอาจรบกวนระบบการส่งกระแสไฟฟ้าและ
การสือ่ สาร รวมทัง้ อาจส่งผลต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ของดาวเทียม นอกจากนั้นมักทำให้เกิด
ปรากฏการณ์แสงเหนือ แสงใต้ทสี่ งั เกตได้ชัดเจน

๑๓. สร้างแบบจำลองทรงกลมฟ้า สังเกต และเชือ่ มโยง • ทรงกลมฟ้า เป็นทรงกลมสมมติขนาดใหญ่ที่มี
จุดและเส้นสำคัญของแบบจำลองทรงกลมฟ้า รัศมีอนันต์ มีจดุ ศูนย์กลางของโลกเป็นจุดศูนย์กลาง
กับท้องฟ้าจริง และอธิบายการระบุพิกัด
ของทรงกลมฟ้า มีดวงดาวและเทห์ฟ้าต่าง ๆ
ของดาวในระบบขอบฟ้า และระบบศูนย์สูตร ปรากฏอยู่บนผิวของทรงกลมฟ้านี้ การระบุพิกัด
ของดวงดาวและเทห์ฟ้าต่าง ๆ บนทรงกลมฟ้า
ตามระบบที่สำคัญ ได้แก่
- ระบบขอบฟ้า เป็นระบบที่อ้างอิงจากตำแหน่ง 

ผู้สังเกตบนโลก โดยระบุพิกัดเป็นมุมทิศและ
มุมเงย อ้างอิงกับทิศเหนือและเส้นขอบฟ้าของ
ผู้สังเกต
- ระบบศูนย์สตู ร เป็นระบบทีอ่ า้ งอิงกับเส้นศูนย์สตู ร
ฟ้าและจุดวิษุวัต ระบุพิกัดเป็นไรต์แอสเซนชัน
และเดคลิเนชัน
๑๔. สังเกตท้องฟ้า และอธิบายเส้นทางการขึ้น 

การตกของดวงอาทิตย์และดาวฤกษ์

• โลกหมุนรอบตัวเองจากทางทิศตะวันตกไปทาง
ทิศตะวันออก ทำให้เกิดปรากฏการณ์การขึ้น 

การตกของดวงอาทิตย์และดวงดาวในรอบวัน 

ซึง่ เส้นทางปรากฏของการขึน้ การตกของดวงอาทิตย์
จะเปลี่ยนแปลงตามวันเวลาและตำแหน่งละติจูด
ของผู้สังเกต ส่วนเส้นทางปรากฏของการขึ้น 

การตกของดาวฤกษ์จะเปลี่ยนแปลงตามละติจูด
ของผู้สังเกต

๑๕. อธิบายเวลาสุริยคติปรากฏ โดยรวบรวมข้อมูล • การกำหนดเวลาสุริยคติจะเทียบกับดวงอาทิตย์
และเปรียบเทียบเวลาขณะที่ดวงอาทิตย์ผ่าน
โดยเวลาสุริยคติ มีทั้งเวลาสุริยคติปรากฏ และ
เมริเดียนของผู้สังเกตในแต่ละวัน
เวลาสุริยคติปานกลาง 

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
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ชั้น

ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
• เวลาสุริยคติปรากฏ เป็นเวลาที่ได้จากการสังเกต
ดวงอาทิตย์จริงที่เคลื่อนที่อยู่บนท้องฟ้าของ
ผู้สังเกต ช่วงเวลาระหว่างการเห็นจุดศูนย์กลาง
ของดวงอาทิตย์ผ่านเมริเดียนครั้งแรกถึงครั้งถัดไป
เรียกว่า ๑ วัน สุริยคติปรากฏ

๑๖. อธิบายเวลาสุริยคติปานกลาง และ
• เวลาสุรยิ คติปานกลางกำหนดโดยให้มดี วงอาทิตย์
การเปรียบเทียบเวลาของแต่ละเขตเวลาบนโลก สมมติเคลื่อนที่บนเส้นศูนย์สูตรฟ้าด้วยอัตราเร็ว
สม่ำเสมอ ช่วงเวลาระหว่างการเห็นจุดศูนย์กลาง
ของดวงอาทิตย์ผ่านเมริเดียนครั้งแรกถึงครั้งถัดไป
เรียกว่า ๑ วัน สุรยิ คติปานกลาง ซึง่ ยาว ๒๔ ชัว่ โมง
๐ นาที ๐ วินาที เวลาสุริยคติปานกลางกรีนิซ
เป็นเวลาสุริยคติปานกลางที่ใช้เมริเดียนของ
หอดูดาวกรีนิซในประเทศอังกฤษเป็นตัวกำหนด
ซึง่ นำมาใช้ในการกำหนดเขตเวลามาตรฐานสากล
ของตำแหน่งอื่น ๆ บนโลก
๑๗. อธิบายมุมห่างที่สัมพันธ์กับตำแหน่ง 

ในวงโคจร และอธิบายเชื่อมโยงกับตำแหน่ง
ปรากฏของดาวเคราะห์ที่สังเกตได้จากโลก
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• โลกและดาวเคราะห์ทุกดวงหมุนรอบตัวเองและ
โคจรรอบดวงอาทิตย์จากทิศตะวันตกไปทาง
ทิศตะวันออก หรือในทิศทวนเข็มนาฬิกาจาก
มุมมองด้านบน คนบนโลกจะสังเกตเห็นดาวเคราะห์
มีตำแหน่งปรากฏแตกต่างกันในช่วงวันเวลาต่าง ๆ
เพราะดาวเคราะห์มีมุมห่างที่แตกต่างกัน
• มุมห่างของดาวเคราะห์ คือ มุมระหว่างเส้นตรง 

ที่เชื่อมระหว่างโลกกับดาวเคราะห์กับเส้นตรงที่
เชื่อมระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ เมื่อวัดบน
เส้นสุริยวิถี โดยดาวเคราะห์อาจอยู่ห่างจาก
ดวงอาทิตย์ไปทางทิศตะวันออก หรือทางทิศ
ตะวันตก ซึ่งมีการเรียกชื่อตามตำแหน่งของ
ดาวเคราะห์ในวงโคจร ขนาดของมุมห่าง 

และทิศทางของมุมห่าง
• ดาวเคราะห์ทมี่ มี มุ ห่างต่างกันจะมีตำแหน่งปรากฏ
บนท้องฟ้าแตกต่างกัน โดยตำแหน่งปรากฏของ
ดาวเคราะห์วงในจะอยู่ใกล้ขอบฟ้าในช่วงเวลา
ใกล้รุ่งหรือเวลาหัวค่ำ ส่วนตำแหน่งปรากฏ
ของดาวเคราะห์วงนอกจะสามารถเห็นได้ใน

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ชั้น

ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
  ช่วงเวลาอื่น ๆ นอกจากนี้ มุมห่างยังสามารถ
นำมาอธิบายปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ เช่น
ดาวเคียงเดือน ดาวเคราะห์ชุมนุม ดาวเคราะห์
ผ่านหน้าดวงอาทิตย์

๑๘. สืบค้นข้อมูล อธิบายการสำรวจอวกาศ โดยใช้ • มนุษย์ใช้เทคโนโลยีอวกาศในการศึกษา เพื่อ
กล้องโทรทรรศน์ในช่วงความยาวคลื่นต่าง ๆ
ขยายขอบเขตความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และ
ดาวเทียม ยานอวกาศ สถานีอวกาศ และนำเสนอ ในขณะเดียวกันมนุษย์ได้นำเทคโนโลยีอวกาศ
แนวคิดการนำความรูท้ างด้านเทคโนโลยีอวกาศ มาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น วัสดุศาสตร์
มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหรือในอนาคต 
 อาหาร การแพทย์
๑๙. สืบค้นข้อมูล ออกแบบ และนำเสนอกิจกรรม • นักวิทยาศาสตร์ได้สร้างกล้องโทรทรรศน์ เพื่อ
การสังเกตดาวบนท้องฟ้าด้วยตาเปล่าและ/
ศึกษาแหล่งกำเนิดของรังสีหรืออนุภาคในอวกาศ
หรือกล้องโทรทรรศน์
ในช่วงความยาวคลื่นต่าง ๆ ได้แก่ คลื่นวิทยุ
ไมโครเวฟ อินฟราเรด แสง อัลตราไวโอเลต 

และรังสีเอ็กซ์
• ยานอวกาศ คือ ยานพาหนะที่นำมนุษย์หรือ
อุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ขึ้นไปสู่อวกาศ เพื่อ
สำรวจหรือเดินทางไปยังดาวดวงอื่น ส่วนสถานี
อวกาศ คือ ห้องปฏิบตั กิ ารลอยฟ้าทีโ่ คจรรอบโลก
ใช้ในการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในสาขา
ต่าง ๆ ในสภาพไร้น้ำหนัก
• ดาวเทียม คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการสำรวจวัตถุ
ท้องฟ้าและนำมาประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ เช่น
การสื่อสารโทรคมนาคม การระบุตำแหน่งบนโลก
การสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ อุตุนิยมวิทยา
โดยดาวเทียมมีหลายประเภทสามารถแบ่งได้
ตามเกณฑ์วงโคจรและการใช้งาน

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
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อภิธานศัพท์
ศัพท์ทเี่ กีย่ วข้องกับตัวชีว้ ดั กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
ที่

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

๑. กำหนดปัญหา

define problem

๒. แก้ปัญหา

solve problem

๓. เขียนแผนผัง/วาดภาพ

construct diagram/
illustrate

๔. คาดคะเน

predict

๕. คำนวณ

calculate

๖. จำแนก

classify

๗. ตั้งคำถาม

ask question
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ความหมาย
ระบุคำถาม ประเด็นหรือ
สถานการณ์ที่เป็นข้อสงสัย
เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาหรือ
อภิปรายร่วมกัน
หาคำตอบของปัญหาที่ยังไม่รู้
วิธีการมาก่อน ทั้งปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
โดยตรงและปัญหาในชีวิต
ประจำวันโดยใช้เทคนิคและ 

วิธีการต่าง ๆ
นำเสนอข้อมูลหรือผลการสำรวจ
ตรวจสอบด้วยแผนผัง กราฟ
หรือภาพวาด
คาดการณ์ผลทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต
โดยอาศัยข้อมูลที่สังเกตได้
และประสบการณ์ที่มี
หาผลลัพธ์จากข้อมูล โดยใช้
หลักการ ทฤษฎี หรือวิธีการทาง
คณิตศาสตร์
จัดกลุ่มของสิ่งต่าง ๆ โดยอาศัย
ลักษณะที่เหมือนกันเป็นเกณฑ์
พูดหรือเขียนประโยค หรือวลี
เพื่อให้ได้มาซึ่งการค้นหา
คำตอบที่ต้องการ

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ที่

ภาษาไทย

๘. ทดลอง

๙. นำเสนอ

๑๐. บรรยาย

๑๑. บอก
๑๒. บันทึก
๑๓. เปรียบเทียบ

๑๔. แปลความหมาย

๑๕. ยกตัวอย่าง

๑๖. ระบุ

ภาษาอังกฤษ

ความหมาย

conduct/experiment ปฏิบัติการเพื่อหาคำตอบ
ของคำถาม หรือปัญหาในการ
ทดลอง โดยตั้งสมมติฐานเพื่อ
เป็นแนวทางในการกำหนด
ตัวแปรและวางแผนดำเนินการ
เพื่อตรวจสอบสมมติฐาน
present
แสดงข้อมูล เรื่องราว หรือ
ความคิด เพื่อให้ผู้อื่นรับรู้
หรือพิจารณา
describe
ให้รายละเอียดของเหตุการณ์
หรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นให้
ผู้อื่นได้รับรู้ด้วยการบอก
หรือเขียน
tell
ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่ผู้อื่น
ด้วยการพูด หรือเขียน
record
เขียนข้อมูลที่ได้จากการสังเกต
เพือ่ ช่วยจำ หรือเพือ่ เป็นหลักฐาน
compare
บอกความเหมือน และ/หรือ
ความแตกต่าง ของสิ่งที่
เทียบเคียงกัน
interpret
แสดงความหมายของข้อมูล
จากหลักฐานที่ปรากฏ 

เพื่อลงข้อสรุป
give examples
ให้ขอ้ มูลเหตุการณ์ หรือสถานการณ์
เพื่อแสดงความเข้าใจในสิ่งที่ได้
เรียนรู้
identify
ชี้บอกสิ่งต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูล
ประกอบอย่างเพียงพอ

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

239

ที่

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

๑๗. เลือกใช้

select

๑๘. วัด

measure

๑๙. วิเคราะห์

analyze

๒๐. สร้างแบบจำลอง

construct model

๒๑. สังเกต

observe

๒๒. สำรวจ

explore

๒๓. สืบค้นข้อมูล

search
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ความหมาย
พิจารณา และตัดสินใจนำวัสดุ
สิ่งของ อุปกรณ์ หรือวิธีการ
มาใช้ได้อย่างเหมาะสม
หาขนาด หรือปริมาณ ของ
สิ่งต่าง ๆ โดยใช้เครื่องมือ 

ที่เหมาะสม
แยกแยะ จัดระบบ เปรียบเทียบ
จัดลำดับ จัดจำแนก หรือ
เชื่อมโยงข้อมูล
นำเสนอแนวคิด หรือเหตุการณ์
ในรูปของแผนภาพ ชิ้นงาน
สมการ ข้อความ คำพูดและ/
หรือใช้แบบจำลองเพื่ออธิบาย
ความคิด วัตถุ หรือเหตุการณ์
ต่าง ๆ
หาข้อมูลด้วยการใช้ประสาท
สัมผัสทั้งห้า ที่เหมาะสมตาม
ข้อเท็จจริงที่ปรากฏ โดยไม่ใช้
ประสบการณ์เดิมของผู้สังเกต
หาข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ 

โดยใช้วีธีการและเทคนิคที่
เหมาะสม เพื่อนำข้อมูลมาใช้
ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
หาข้อมูล หรือข้อสนเทศที่มี
ผู้รวบรวมไว้แล้วจากแหล่งต่าง ๆ
มาใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ที่

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

๒๔. สื่อสาร

communicate

๒๕. อธิบาย

explain

๒๖. อภิปราย

discuss

๒๗. ออกแบบการทดลอง

design experiment

ความหมาย
นำเสนอ และแลกเปลี่ยน
ความคิด ข้อมูล หรือผลจากการ
สำรวจตรวจสอบ ด้วยวิธี
ที่เหมาะสม
กล่าวถึงเรื่องราวต่าง ๆ อย่างมี
เหตุผล และมีข้อมูล หรือ
ประจักษ์พยานอ้างอิง
แสดงความคิดเห็นต่อประเด็น
หรือคำถามอย่างมีเหตุผล
โดยอาศัยความรูแ้ ละประสบการณ์
ของผู้อภิปรายและข้อมูล
ประกอบ
กำหนด และวางแผนวิธีการ
ทดลองให้สอดคล้องกับ
สมมติฐานและตัวแปรต่าง ๆ
รวมทั้งการบันทึกข้อมูล

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
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ศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดสาระเทคโนโลยี
ที่

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

๑. การใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
โดยชอบธรรม

fair use

๒. การตรวจและแก้ไข
ข้อผิดพลาด

debugging

๓. การประมวลผลข้อมูล

data processing 

๔. การรวบรวมข้อมูล

data collection

๕. ข้อมูลปฐมภูมิ

primary data
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ความหมาย
การนำสื่อ หรือข้อมูลที่เป็น
ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นไปใช้โดยชอบ
ด้วยกฎหมาย ภายใต้เงื่อนไข
บางประการ เช่น
๑) นำไปใช้ในการศึกษา หรือ
การค้า
๒) งานนั้นเป็นงานวิชาการ หรือ
บันเทิง
๓) คัดลอกเพียงส่วนน้อย หรือ
คัดลอกจำนวนมาก
๔) ทำให้เจ้าของเสียผลประโยชน์
ทางการเงิน มากน้อยเพียงใด
กระบวนการในการค้นหา
ข้อผิดพลาดของโปรแกรม 

เพื่อแก้ไขให้ทำงานได้ถูกต้อง
การดำเนินการต่าง ๆ กับข้อมูล
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีความหมาย
และมีประโยชน์ต่อการนำ
ไปใช้งานมากยิ่งขึ้น
กระบวนการในการรวบรวม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่ง
ข้อมูลต่าง ๆ 
ข้อมูลที่รวบรวมโดยตรง
จากแหล่งข้อมูลขั้นต้น โดยอาจ
ใช้วิธีการสังเกต การทดลอง 

การสำรวจ การสัมภาษณ์

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ที่

ภาษาไทย

๖. เทคโนโลยี

๗. แนวคิดเชิงคำนวณ

๘. แนวคิดเชิงนามธรรม

๙. ระบบทางเทคโนโลยี

ภาษาอังกฤษ

ความหมาย

technology

สิ่งที่มนุษย์สร้างหรือพัฒนาขึ้น
ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งชิ้นงาน หรือ
วิธีการ เพื่อใช้แก้ปัญหาสนอง
ความต้องการ หรือเพิ่ม
ความสามารถในการทำงาน
ของมนุษย์
computational
กระบวนการในการแก้ปัญหา
thinking
การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล
เป็นขั้นตอน เพื่อหาวิธีการ
แก้ปัญหาในรูปแบบที่สามารถ
นำไปประมวลผลได้
abstraction 
การพิจารณารายละเอียดทีส่ ำคัญ
ของปัญหา แยกแยะสาระสำคัญ
ออกจากส่วนที่ไม่สำคัญ 
technological system กลุ่มของส่วนต่าง ๆ ตั้งแต่
สองส่วนขึ้นไป ประกอบเข้า
ด้วยกัน และทำงานร่วมกัน
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

โดยในการทำงานของระบบ
ทางเทคโนโลยีจะประกอบไปด้วย
ตัวป้อน (input) กระบวนการ
(process) และผลผลิต
(output) ที่สัมพันธ์กัน 

นอกจากนี้ระบบทางเทคโนโลยี
อาจมีข้อมูลย้อนกลับ
(feedback) เพื่อใช้ปรับปรุง
การทำงานได้ตามวัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
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ที่

ภาษาไทย

๑๐. เหตุผลเชิงตรรกะ

๑๑. เหตุผลวิบัติ

๑๒. อัตลักษณ์ 

๑๓. อัลกอริทึม

๑๔. แอปพลิเคชัน

244

ภาษาอังกฤษ

ความหมาย

logical reasoning

การใช้เหตุผล กฎ กฎเกณฑ์
หรือเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
แก้ปัญหาได้ครอบคลุมทุกกรณี  
logical fallacy
การใช้เหตุผลทีผ่ ดิ พลาด ไม่อยูบ่ น
พืน้ ฐานของความจริง ไม่มนี ำ้ หนัก
สมเหตุสมผลมาสนับสนุน หรือ
ชี้นำข้อสรุปที่ผิดให้ดูน่าเชื่อถือ
Identity
ลักษณะเฉพาะหรือข้อมูลสำคัญ
ที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของ
บุคคลหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น 

ชื่อบัญชีผู้ใช้ ใบหน้า ลายนิ้วมือ
algorithm
ขั้นตอนในการแก้ปัญหาหรือ
การทำงาน โดยมีลำดับของ
คำสั่งหรือวิธีการที่ชัดเจน 

ที่คอมพิวเตอร์สามารถปฏิบัติ
ตามได้
software application ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ที่ทำงาน
บนคอมพิวเตอร์ สมาร์ตโฟน
แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์เทคโนโลยี
อื่น ๆ 

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

คณะผู้จัดทำ

ที่ปรึกษา
ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร
รศ.ดร.สัญญา มิตรเอม

ผูอ้ ำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองผูอ้ ำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
คณะทำงานยกร่าง
๑. ดร.วนิดา ธนประโยชน์ศักดิ์
๒. ศ.ดร.ไพศาล สิทธิกรกุล
๓. รศ.ดร.วีระวรรณ สิทธิกรกุล
๔. ผศ.ดร.พัชนี สิงห์อาษา
๕. นายณรงค์ พ่วงศรี
๖. นางสาวสุนิสา แสงมงคลพิพัฒน์
๗. ดร.เทพกัญญา พรหมขัติแก้ว
๘. ดร.พจนา ดอกตาลยงค์
๙. นายธีรพัฒน์ เวชชประสิทธิ์
๑๐. ดร.ปารวีร์ เล็กประเสริฐ
๑๑. ดร.ขวัญชนก ศรัทธาสุข
๑๒. นางสาวปาณิก เวียงชัย
๑๓. นางสาวปุณยาพร บริเวธานันท์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สสวท.
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สสวท.
ผู้เชี่ยวชาญ สสวท.
ผู้ชำนาญ สสวท.
ผู้ชำนาญ สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
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คณะผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่าง
๑. รศ.ดร.กิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ
๒. รศ.ดร.ปรีดา บุญ-หลง
๓. ดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล
๔. ผศ.ดร.รัชนีกร ธรรมโชติ
๕. ผศ.ดร.ชุมพล คุณวาสี
๖. อ.ดร.นพดล กิตนะ
๗. ดร.สุทธิกัญจน์ ทิพยเกษร
๘. ดร.ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ
๙. นางกุณฑรี เพชรทวีพรเดช
๑๐. นางหทัยทัต บุพพะเนติ
๑๑. นายอติโรจน์ ปพัฒน์เปรมสิริ
๑๒. นางณัฐนันท์ คงรัตน์
๑๓. นางศรีวิมล เสคุนด์
๑๔. นายสุรเดช เอ่งฉ้วน
๑๕. นางสาววิมลมาลย์ โสพรรณรัตน์
๑๖. นางจุรีภรณ์ ไชยเหล็ก
๑๗. นางสาวเยาวเรช หมู่ดี
๑๘. นางจารุลัทธิ์ กลิ่นเกษร
๑๙. นางสาวดวงกมล เหมะรัต
๒๐. นางสาวลัดดาวัลย์ แสงสำลี
๒๑. นางไสว ธราภิชาติบุตร
๒๒. นางสาวรตพร หลิน
๒๓. นางสาวกมลชนก บริบูรณ์
๒๔. ดร.เสาวลักษณ์ บัวอิน

246

นักวิชาการอิสระ
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนสตรีทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง
โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ จังหวัดกระบี่
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต
โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จังหวัดพะเยา
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
ผู้เชี่ยวชาญ สสวท.
ผู้ชำนาญ สสวท.
ผู้ชำนาญ สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ สสวท.

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๕. ดร.สุนัดดา โยมญาติ
๒๖. นางสาววิลาส รัตนานุกูล
๒๗. ดร.นันทยา อัครอารีย์
๒๘. ดร.ภัณฑิลา อุดร

สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.

คณะบรรณาธิการกิจ
๑. ศ.ดร.ไพศาล สิทธิกรกุล
๒. รศ.ดร.ธีรพงษ์ บัวบูชา
๓. ผศ.ดร.นฤมล ยุตาคม
๔. ผศ.ดร.ณัฐวิทย์ พจนตันติ
๕. รศ.ดร.ศุภจิตรา ชัชวาลย์
๖. ดร.วนิดา ธนประโยชน์ศักดิ์
๗. นายธีรพัฒน์ เวชชประสิทธิ์
๘. ดร.พจนา ดอกตาลยงค์
๙. นางสาวสุนิสา แสงมงคลพิพัฒน์

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สสวท.
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ สสวท.

สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ
คณะทำงานยกร่าง
๑. ดร.กุศลิน มุสิกุล
๒. ดร.สุพรรณี ชาญประเสริฐ
๓. นายรังสรรค์ ศรีสาคร
๔. นางสาววราภรณ์ ถิรสิริ
๕. นางกิ่งแก้ว คูอมรพัฒนะ
๖. ดร.วันชัย น้อยวงค์
๗. นางสาวศานิกานต์ เสนีวงศ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สสวท.
ผู้เชี่ยวชาญ สสวท.
ผู้เชี่ยวชาญ สสวท.
ผู้เชี่ยวชาญ สสวท.
ผู้เชี่ยวชาญ สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ สสวท.
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247

๘. นางสาวสุณิสา สมสมัย
๙. ดร.เบ็ญจวรรณ หาญพิพัฒน์
๑๐. ดร.ณัฐธิดา พรหมยอด
๑๑. ดร.นิพนธ์ จันเลน
๑๒. นางสุทธาทิพย์ หวังอำนวยพร
๑๓. นางกมลวรรณ เกียรติกวินกุล
๑๔. นางสาวศิริรัตน์ พริกสี
๑๕. นายวินัย เลิศเกษมสันต์
๑๖. ดร.จำเริญตา ปริญญาธารมาศ
๑๗. นายรักษพล ธนานุวงศ์

สาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.

คณะผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่าง
๑. ผศ.ดร.นภา ตั้งเตรียมจิตมั่น
๒. ผศ.ดร.ชูศักดิ์ พูนสวัสดิ์
๓. ผศ.ดร.นฤมล สุวรรณจันทร์ดี
๔. ดร.ธีระชาติ ลี้ประเสริฐ
๕. ผศ.ดร.พรรัตน์ วัฒนกสิวิชช์
๖. ดร.สุภาพ ตาเมือง
๗. ผศ.ดร.สุทธิดา รักกะเปา
๘. ดร.ภุชงค์ วรรัตนานุรักษ์
๙. ผศ.ดร.ประสงค์ เกษราธิคุณ
๑๐. ดร.วันดี สิริธนา
๑๑. ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์
๑๒. นางกรกมล ชูช่วย
๑๓. ดร.ศักดิ์ สุวรรณฉาย

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
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๑๔. ดร.วันเพ็ญ ประทุมทอง
๑๕. ดร.สิงหา ประสิทธิ์พงศ์
๑๖. ดร.เดชา ศุภพิทยาภรณ์
๑๗. ดร.ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล
๑๘. ดร.ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์
๑๙. นายสุนทร ภูรีปรีชาเลิศ
๒๐. นายศักดิ์สิทธิ์ โอปัณณา
๒๑. รศ.วีระชาติ สวนไพรินทร์
๒๒. นางสาวกฤษดา สงวนสิน
๒๓. ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
๒๔. นายณัฐพล ตฤณเกศโกศล
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
๒๕. นายนิวัฒน์ โลณวัณต์
โรงเรียนโยธินบูรณะ
๒๖. นายชาลี ครองศักดิ์ศิริ
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
๒๗. นางสาวปิยะมาศ บุญประกอบ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
๒๘. นายพลพิพัฒน์ วัฒนเศรษฐานุกุล โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
๒๙. นายบุญโฮม สุขล้วน
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง
๓๐. นายอดิศักดิ์ ยงยุทธ
โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
๓๑. นายโฆสิต สิงหสุต
โรงเรียนศึกษานารี
๓๒. นายธิฒิวุฒิ พันธุ์เจริญเกียรติ
โรงเรียนลาซาล
๓๓. นางสาวจิรวรรณ แสงศิลา
โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
๓๔. นางเกศินี ทองอ่ำ
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
๓๕. นางสาววัชราภรณ์ สีทา
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์
๓๖. นางปาลิกา ศรีสารากร
โรงเรียนดรุณาราชบุรี จังหวัดราชบุรี
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๓๗. นางจุฑารัตน์ ทองคำชุม
๓๘. นายสุพรรณ วิรุณพันธ์
๓๙. นางมลิวัลย์ เลาหสูต
๔๐. นางอารีย์ พิเคราะห์
๔๑. นายสุเนตร ศรีบุญเลิศ

๔๓. นางปาริฉัตร พวงมณี
๔๔. ผศ.ดร.จินดา แต้มบรรจง
๔๕. นายบุญชัย ตันไถง
๔๖. นายสมพร วัธนเวคิน
๔๗. นางสาววิมลมาศ ศรีนาราง
๔๘. ดร.ชลิตา ธัญญะคุปต์
๔๙. ดร.ปุณิกา พระพุทธคุณ
๕๐. นายศุภวิริยะ สรณารักษ์

โรงเรียนทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนทรายทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา จังหวัดศรีสะเกษ
โรงเรียนปัว จังหวัดน่าน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา 
(ศึกษาศาสตร์) จังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา 
(ศึกษาศาสตร์) จังหวัดขอนแก่น
ผู้เชี่ยวชาญ สสวท.
ผู้ชำนาญ สสวท.
ผู้ชำนาญ สสวท.
ผู้ชำนาญ สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.

คณะบรรณาธิการกิจ
๑. รศ.ดร.ทัศนีย์ บุญเติม
๒. ศ.ดร.มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์
๓. ผศ.ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย
๔. รศ.ดร.พลังพล คงเสรี
๕. ผศ.ดร.เทียนทอง ทองพันชั่ง
๖. ผศ.ดร.ขวัญ อารยะธนิตกุล
๗. รศ.ดร.วีระพงษ์ แสงชูโต

นักวิชาการอิสระ
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๔๒. ผศ.สุมิตร ถิ่นปัญจา

250
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๘. ดร.กุศลิน มุสิกุล
๙. นายณรงค์ศิลป์ ธูปพนม
๑๐. ดร.สุพรรณี ชาญประเสริฐ
๑๑. นายรังสรรค์ ศรีสาคร
๑๒. ดร.วันชัย น้อยวงค์
๑๓. ดร.เบ็ญจวรรณ หาญพิพัฒน์
๑๔. นางสุทธาทิพย์ หวังอำนวยพร
๑๕. นายรักษพล ธนานุวงศ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สสวท.
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษอาวุโส สสวท.
ผู้เชี่ยวชาญ สสวท.
ผู้เชี่ยวชาญ สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.

สาระที่ ๓ วิทยาศาสตร์ โลก และอวกาศ
คณะทำงานยกร่าง
๑. นายสุพจน์ วุฒิโสภณ
๒. นางเบ็ญจวรรณ ศรีเจริญ
๓. นางชุติมา เตมียสถิต
๔. นายนิพนธ์ ทรายเพชร
๕. นางสาวบุศราศิริ ธนะ
๖. นางสาวธนพรรณ ชาลี
๗. นางสาวลลิดา อ่ำบัว
๘. นางสาวกมลนารี ลายคราม
๙. นางฤทัย เพลงวัฒนา
๑๐. นางสาววิชุราตรี  กลับแสง
๑๑. นางสาวรัมภา ศรีบางพลี
๑๒. ว่าที่ ร.ต.ภูริวัจน์ จิราตันติพัฒน์

ผู้เชี่ยวชาญ สสวท.
ผู้เชี่ยวชาญ สสวท.
ผู้เชี่ยวชาญ สสวท.
ราชบัณฑิตดาราศาสตร์
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
สาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
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คณะผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่าง
๑. ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา
๒. รศ.ดร.ปราโมทย์ โศจิศุภร
๓. รศ.ดร.น้ำฝน คูเจริญไพศาล
๔. ผศ.ดร.ฑิราณี ขำล้ำเลิศ
๕. ผศ.ดร.สุรจิตร์ พระเมือง
๖. ดร.ปริญญา พุทธาภิบาล
๗. ดร.อาทิตย์ ลภิรัตนากูล
๘. ดร.พงศกร จิวาภรณ์คุปต์
๙. นายมนตรี ประเสริฐฤทธิ์
๑๐. นางสาวรังสิกุล ศิริรังษี
๑๑. นางสาวชุณหภัค เทิดอวยพร
๑๒. นางกุลนาถ โชติสุดเสน่ห์
๑๓. นางพรทิพย์ ฐีตะธรรมานนท์
๑๔. นางสุภาพ แสงนวกิจ
๑๕. นางสาวพัชราภรณ์ อ่วมอรุณ
๑๖. นางสำรวย อรรคบุตร
๑๗. นางนิตยา เดิมบางชัน
๑๘. นางต้องตา ไชยเสือ
๑๙. นางกมลรัตน์ แดงสว่าง
๒๐. นายศักดิ์สิทธิ์ โอปัณณา
๒๑. ผศ.ดร.อลิศราชูชาติ
๒๒. นางสาวประพีร์ วิราพร
๒๓. นางพรรณทิพา ธนากรโยธิน
๒๔. นางดาริกา วีรวินันทนกุล
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สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
สาขาวิชาธรณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โรงเรียนบางกะปิ
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒
โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” จังหวัดสระบุรี
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ จังหวัดสุพรรณบุรี
โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม จังหวัดชลบุรี
โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม จังหวัดระยอง
โรงเรียนชุมแพศึกษา จังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
นักวิชาการอิสระ
นักวิชาการอิสระ
ผู้เชี่ยวชาญ สสวท.
ผู้ชำนาญ สสวท.

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๕. นางสาวสมรศรี กันภัย
๒๖. นางยุพาพร ลาภหลาย
๒๗. นางสาวสุวินัย มงคลธารณ์
๒๘. นายนิทัศน์ ลิ้มผ่องใส

โครงการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโลก สสวท.
โครงการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโลก สสวท.
โครงการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโลก สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.

คณะบรรณาธิการกิจ
๑. นายนิพนธ์ ทรายเพชร
๒. รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม
๓. ดร.ปริญญา พุทธาภิบาล
๔. ดร.นภาพร พันธุ์กมลศิลป์
๕. นายสุพจน์ วุฒิโสภณ
๖. นางเบ็ญจวรรณ ศรีเจริญ
๗. นางชุติมา เตมียสถิต
๘. นางสาวบุศราศิริ ธนะ
๙. นางฤทัย เพลงวัฒนา
๑๐. นางสาววิชุราตรี กลับแสง

ราชบัณฑิตด้านดาราศาสตร์
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ผู้เชี่ยวชาญ สสวท.
ผู้เชี่ยวชาญ สสวท.
ผู้เชี่ยวชาญ สสวท.
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.

รายชื่อ (เพิ่มเติม) ผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่าง
๑. นายไพบูรย์ พุทธวงค์
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
๒. นางสาวสมศรี แก้วทองมา
โรงเรียนอนุบาลสตูล จังหวัดสตูล
๓. นางวารีทิพย์ คงศรี
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
๔. นางวัลภา วิเชียรสราง
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
๕. นายสมชาย ช่วยชูหนู
โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๖. นางสุภลักษณ์ ตั้งกลชาญ
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม จังหวัดระยอง

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
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๗. นางสาวสมบูรณ์ ไตรยาวัฒน์
๘. นายไพชยนต์ พูนขวัญ
๙. นายวีรวุฒิ เกตุจำนงค์
๑๐. นายธีระพล เพชรพิพัฒน์
๑๑. นายสมเกียรติ นารีรักษ์
๑๒. นายพิชัย จุลวรรณโณ
๑๓. นายสุพรรณ ทองสุข
๑๔. นายเนตร รอดประชา
๑๕. นางชัชญาภา บูรณ์ญเพ็ชร
๑๖. นายวันเสาร์ ส่งศิริ
๑๗. นางสาวอัจฉรา ปานรอด
๑๘. นางปราณี ประวาลพฤกษ์
๑๙. นายชาติ ก๋าแก้ว
๒๐. นางกานดา ช่วงชัย
๒๑. นางสุรางค์ พุฒกลาง
๒๒. นายวีระชัย วรรณวิชิต
๒๓. นายสุริยา ชาปู่
๒๔. นายนิเทศ แสงศรีเรือง
๒๕. นายจักรพันธ์ อุดทะดาดวง
๒๖. นางจุฑารัตน์ มาลากรณ์
๒๗. นางอุษา พุ่มศรีภานนท์
๒๘. นางพัทธกานต์ หนูนารถ
๒๙. นางสาวลำใย สายโงน
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โรงเรียนวัดคลองเตย กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดเกาะวังไทร จังหวัดนครปฐม
โรงเรียนบ้านหนองเขิน จังหวัดชลบุรี
โรงเรียนบ้านหนองละมาน จังหวัดนครสวรรค์
โรงเรียนบ้านแม่ละเมา จังหวัดตาก
โรงเรียนบ้านสดำ จังหวัดศรีสะเกษ
โรงเรียนบ้านสวาย จังหวัดสุรินทร์
โรงเรียนชุมชนบึงบา จังหวัดปทุมธานี
โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนราชินี กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนปัว จังหวัดน่าน
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนดอนจานวิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ จังหวัดสุโขทัย
โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร จังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑
สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓๐. นางสุนันทา รักพงษ์
๓๑. นางสุปราณี ขุนจันทร์
๓๒. นางสาวภัชชฎา โอษคลัง
๓๓. นางสาวนิภาพร หาญพิพัฒน์
๓๔. นายเดชา พลกันยิ้ม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

รายชื่อ (เพิ่มเติม) ครูวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่าง
๑. นางศรีสมบูรณ์ แสนสมบัติ
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย จังหวัดเชียงราย
๒. นางรุ่งหฤทัย ตาไฝ
โรงเรียนบ้านป่าซาง (ซางดรุณาสาสน์) จังหวัดเชียงราย
๓. นางประคอง กลิ่นจันทร์
โรงเรียนธารทองวิทยา (ป่ารวก) จังหวัดเชียงราย
๔. นางรอยพิมพ์ กาพย์ไทย
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
๕. นางสาววรางคณา ปันทะนา
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
๖. นางพิมพ์ผกา เมืองไสย
โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 
จังหวัดเชียงใหม่
๗. นางสุนีย์ คุ้มฤทธิ์
โรงเรียนรัฐราษฎร์นุเคราะห์ จังหวัดน่าน
๘. นายสุรพล ทองงาม
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
๙. นายธงไชย ภู่ถนนนอก
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์
๑๐. นางอำพรรณ ใบศรี
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ จังหวัดสุโขทัย
๑๑. นายประดิษฐ์ แก้วสีหาบุตร
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
๑๒. นางทัศนภรณ์ แสงศรีเรือง
โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร จังหวัดขอนแก่น
๑๓. นางณัฎฐนันท์ นิภาธรกวินศิริ
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จังหวัดขอนแก่น
๑๔. นายอภิวัฒน์ ศรีกัณหา
โรงเรียนชุมแพศึกษาจังหวัดขอนแก่น

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
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๑๕. นายสุเนตร ศรีบุญเลิศ
๑๖. นางอุไรวรรณ บัณฑิตภิรมย์
๑๗. นางส่องแสง สารบรรณ
๑๘. นางสาวเกศินี ชมเกียรติกุล
๑๙. นางสมกิตต์ โอรสรัมย์
๒๐. นางสาววรรณา ใจกว้าง
๒๑. นางนัฐญา ไหมฉิม
๒๒. นางสมพร ขุนเกลี้ยง
๒๓. นางสุรีรัตน์ พุทธวิโร
๒๔. นางศิวพร ไกรนรา
๒๕. นายมูฮำมัด สาแม
๒๖. นางวราภรณ์ ไชยศรี
๒๗. นางอ่อนพักร์ หนูเงิน
๒๘. นางสาวศิริวรรณ ตรีเพ็ชร์
๒๙. นางสุดา โกยทอง
๓๐. นางเสาวนีย์ อารีรักษ์
๓๑. นางพัชรินทร์ รัตตะรมย์
๓๒. นางอรุณี วังบอน
๓๓. นายสราวุธ พัฒนะมาศ
๓๔. นางยุพดี โชติพันธุ์
๓๕. นางพชรมน นวลดี
๓๖. นางเฉลิมศรี จักษุพา
๓๗. นางสาวพัชรินทร์ เผือคำ
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา 
(ศึกษาศาสตร์) จังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา จังหวัดอุดรธานี
โรงเรียนบ้านสามโค จังหวัดสุรินทร์
โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์
โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน จังหวัดสระแก้ว
โรงเรียนอนุบาลสตูล จังหวัดสตูล
โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด จังหวัดสงขลา
โรงเรียนวัดเนินพิชัย จังหวัดสงขลา
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ จังหวัดภูเก็ต
โรงเรียน อบจ. บ้านตลาดเหนือ (วันครู ๒๕๐๒) จังหวัดภูเก็ต
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒ จังหวัดกระบี่
โรงเรียนกุยบุรีวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม จังหวัดระยอง
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม จังหวัดระยอง
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม จังหวัดระยอง
โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา จังหวัดตราด
โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ จังหวัดสุพรรณบุรี
โรงเรียนหันคาพิทยาคม จังหวัดชัยนาท
โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จังหวัดนนทบุรี

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๓๘. นางสาวอุทุมพร จันทร์สิงห์
๓๙. นางกัลยกร เถื่อนแสน
๔๐. นางสาวรุ่งธิวา วาริชา
๔๑. นางจรรยา พ่วงขำ
๔๒. นางสาววรรณวีร์ เหมือนประยูร
๔๓. นางสาวจันทร์ตรี เศรษฐาวิวัฒน์
๔๔. นายนิวัฒน์ โลณวัณต์
๔๕. นางสาวจุฑารัตน์ จริงธนสาร
๔๖. นางอุทัยรัก นวลนุกูล
๔๗. นางเนตรนรินทร์ มีชัย
๔๘. นางสาวนงนิจ ตังสุวรรณ์
๔๙. นางสาวจิรารัตน์ จอมป้อ
๕๐. นางภัสภสร แสวงศรี
๕๑. นางกมลรัตน์ แดงสว่าง
๕๒. นางจารุลัทธิ์ กลิ่นเกษร
๕๓. นายศักดิ์สิทธิ์ โอปัณณา
๕๔. นางสาวกฤษดา สงวนสิน

โรงเรียนชุมชนบึงบา จังหวัดปทุมธานี
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนประภามนตรี ๓ จังหวัดสมุทรปราการ
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 
โรงเรียนโยธินบูรณะ 
โรงเรียนโยธินบูรณะ 
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 
โรงเรียนราชินี 
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 
โรงเรียนรุจิเสรีวิทยา 
โรงเรียนบีคอนเฮ้าส์แย้มสะอาดลาดพร้าว 
โรงเรียนสมาคมสตรีไทย
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สาระที่ ๔ เทคโนโลยี
• การออกแบบและเทคโนโลยี
คณะทำงานยกร่าง
๑. ดร.อภิสิทธิ์ ธงไชย
๒. นายบุญวิทย์ รัตนทิพยาภรณ์
๓. นายขจิต เมตตาเมธา

สาขาเทคโนโลยี สสวท.
สาขาเทคโนโลยี สสวท.
สาขาเทคโนโลยี สสวท.

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
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๔. นายสยามชัย สุกใส
๕. นางสาวสุธิดา การีมี
๖. นางสาวสุทธิดา บุญทวี
๗. ดร.นุศวดี พจนานุกิจ
๘. ดร.ตรีสุคนธ์ ตรีบุพชาติสกุล
๙. นายสุนทร พรมมงคล
๑๐. นางเอมอร รสเครือ
๑๑. นายกมลเทพ ชังชู
๑๒. ผศ.ดร.พลัง วงศ์ธนสุภรณ์
๑๓. ผศ.ดร.สุชัย นพรัตน์แจ่มจำรัส
๑๔. รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล
คณะผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่าง
๑. ผศ.ดร.ถวิดา มณีวรรณ์
๒. รศ.ดร.อภิญญา อัศวนิก
๓. นายวัสสา รวยรวย
๔. ผศ.พิเชษฐ์ ศรีสังข์งาม
๕. ผศ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน
๖. ผศ.ดร.ทิพบุษฎ์ เอกแสงศรี
๗. ดร.ศรีวรรณ ฉัตรสุริยวงศ์
๘. นายกฤษขจร ศรีถาวร
๙. นายวีระพจน์ รัตนรัตน์
๑๐. นางสาวสุขสวัสดิ์ ปรียาโชติ
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สาขาเทคโนโลยี สสวท.
สาขาเทคโนโลยี สสวท.
สาขาเทคโนโลยี สสวท.
สาขาเทคโนโลยี สสวท.
สาขาเทคโนโลยี สสวท.
สาขาเทคโนโลยี สสวท.
นักวิชาการอิสระ
โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม จังหวัดสมุทรสาคร
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าวัว จังหวัดบุรีรัมย์
โรงเรียนดรุณาราชบุรี จังหวัดราชบุรี
โรงเรียนปรียาโชติ จังหวัดนครสวรรค์

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

คณะบรรณาธิการกิจ
๑. ผศ.ดร.สุชัย นพรัตน์แจ่มจำรัส
๒. รศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์
๓. ผศ.อาสาฬห์ สุวรรณฤทธิ์
๔. รศ.ดร.สัญญา มิตรเอม
๕. ดร.เขมวดี พงศานนท์

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองผู้อำนวยการ สสวท.
สาขาเทคโนโลยี สสวท.

• วิทยาการคำนวณ
คณะทำงานยกร่าง
๑. นายพรพจน์ พุฒวันเพ็ญ
๒. นายนิพนธ์ ศุภศรี
๓. นางสาวจินดาพร หมวกหมื่นไวย
๔. นางสาวทัศนีย์ กรองทอง
๕. นางสาวพรพิมล ตั้งชัยสิน
๖. นายพนมยงค์ แก้วประชุม
๗. นางสาววชิรพรรณ ทองวิจิตร
๘. รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
๙. รศ.ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า
๑๐. ผศ.ดร.ชวลิต ศรีสถาพรพัฒน์
๑๑. ผศ.ศิริกร จันทร์นวล
๑๒. ผศ.ดร.ชัยพร ใจแก้ว
๑๓. ผศ.ดร.ธนาวินท์ รักธรรมานนท์
๑๔. นายผนวกเดช สุวรรณทัต
๑๕. ดร.อักฤทธิ์ สังข์เพ็ชร
๑๖. ดร.ปกป้อง ส่องเมือง

ผู้เชี่ยวชาญ สสวท.
สาขาเทคโนโลยี สสวท.
สาขาเทคโนโลยี สสวท.
สาขาเทคโนโลยี สสวท.
สาขาเทคโนโลยี สสวท.
สาขาเทคโนโลยี สสวท.
สาขาเทคโนโลยี สสวท.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
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คณะผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่าง
๑. ผศ.ดร.สุกรี สินธุภิญโญ
๒. ดร.สรรเสริญ เจียมอนันท์กุล
๓. นายณัฐพล บัวอุไร
๔. นายบุญสิทธิ์ แซ่อึ้ง
๕. นายกิตติ์ดนัย แจ้งแสงทอง
๖. ดร.พัชรพล ธรรมแสง
๗. นายวรปรัชญ์ ลาวัณย์วิไลวงศ์
๘. นายนพดล มิ่งสำแดง
๙. ดร.สุชิรา มีอาษา
๑๐. ดร.สุนันทา พุฒพันธ์
๑๑. นางสาวสุนันทา สร้อยสวัสดิ์
๑๒. นางสาววิลาวัลย์ ยาทองคำ
๑๓. นายอรรณพ แตงอ่อน
๑๔. นายวิทยา เมฆวัน
๑๕. ดร.โรจนฤทธิ์ จันนุ่ม
๑๖. ดร.เขมวดี พงศานนท์
๑๗. ดร.อภิสิทธิ์ ธงไชย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จังหวัดปทุมธานี
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จังหวัดปทุมธานี
โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนนราสิกขาลัย จังหวัดนราธิวาส
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ๒ “อดุลศาสนกิจศึกษา”
จังหวัดปราจีนบุรี
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จังหวัดนครนายก
โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม จังหวัดยโสธร
โรงเรียนวัดสระแก้ว จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนบ้านแม่เทย จังหวัดลำพูน
โรงเรียนไตรประชาสามัคคี จังหวัดนครสวรรค์
โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ จังหวัดสกลนคร
โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
สาขาเทคโนโลยี สสวท.
สาขาเทคโนโลยี สสวท.

คณะบรรณาธิการกิจ
๑. รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
๒. รศ.ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า
๓. นายผนวกเดช สุวรรณทัต
๔. นางสาวจินดาพร หมวกหมื่นไวย
๕. นางสาวทัศนีย์ กรองทอง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขาเทคโนโลยี สสวท.
สาขาเทคโนโลยี สสวท.
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ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

สาระชีววิทยา
คณะทำงานยกร่าง
๑. ดร.วนิดา ธนประโยชน์ศักดิ์
๒. ศ.ดร.ไพศาล สิทธิกรกุล
๓. รศ.ดร.วีระวรรณ สิทธิกรกุล
๔. ผศ.ดร.พัชนี สิงห์อาษา
๕. นายณรงค์ พ่วงศรี
๖. นางเพ็ชรรัตน์ ศรีวิลัย
๗. นายธีรพัฒน์ เวชชประสิทธิ์
๘. ดร.สุนัดดา โยมญาติ
๙. นางสาววิลาส รัตนานุกูล
๑๐. ดร.ขวัญชนก ศรัทธาสุข
๑๑. ดร.นันทยา อัครอารีย์
๑๒. ดร.ปารวีร์ เล็กประเสริฐ
๑๓. ดร.ภัณฑิลา อุดร
๑๔. นางสาวปาณิก เวียงชัย
๑๕. นางสาวปุณยาพร บริเวธานันท์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สสวท.
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สสวท.
ผู้เชี่ยวชาญ สสวท.
ผู้ชำนาญ สสวท.
ผู้ชำนาญ สสวท.
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.

คณะผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่าง
๑. รศ.ดร.กิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ
๒. ผศ.เรณู ถาวโรฤทธิ์
๓. ผศ.ดร.ชุมพล คุณวาสี
๔. นางสาวศศิพินทุ์ นรเศรษฐพันธุ์
๕. นางขวัญใจ สุวรรณ
๖. นางปัณณิกา ไชยนวล

นักวิชาการอิสระ
นักวิชาการอิสระ
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม
โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
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๗. นางสาวสุคนธา มะโน
๘. นายฉัตรชัย ชัยนนถี
๙. นายอนุรุทธิ์ หมีดเส็น
๑๐. ดร.อติโรจน์ ปพัฒน์เปรมสิริ
๑๑. นางกนกลดา สมพงษ์
๑๒. นายพิบูลย์ ถานสีมี

โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์
โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ จังหวัดแพร่
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา จังหวัดศรีสะเกษ
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จังหวัดบุรีรัมย์

คณะบรรณาธิการกิจ
๑. รศ.ดร.ธีรพงษ์ บัวบูชา
๒. ศ.ดร.ไพศาล สิทธิกรกุล
๓. ดร.วนิดา ธนประโยชน์ศักดิ์
๔. นายธีรพัฒน์ เวชชประสิทธิ์

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สสวท.
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.

สาระเคมี
คณะทำงานยกร่าง
๑. ดร.สุพรรณี ชาญประเสริฐ
๒. ผศ.ดร.จินดา แต้มบรรจง
๓. ศ.ดร.มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์
๔. นางสุทธาทิพย์ หวังอำนวยพร
๕. นางกมลวรรณ พฤฒินันทกุล
๖. ดร.สนธิ พลชัยยา
๗. นางสาวศิริรัตน์ พริกสี
๘. นายชาญณรงค์ พูลเพิ่ม
๙. ดร.ปุณิกา พระพุทธคุณ
๑๐. นางสาวณัฏฐิกา งามกิจภิญโญ
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ผู้เชี่ยวชาญ สสวท.
ผู้ชำนาญ สสวท.
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๑. นายศุภวิริยะ สรณารักษ์
๑๒. นายเตชทัต เรืองธรรม

สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.
สาขาวิจัยและประเมินมาตรฐาน สสวท.

คณะผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่าง
๑. ดร.พร้อมพงศ์ เพียรพินิจธรรม
๒. ดร.ธีรชาติ ลี้ประเสริฐ
๓. ดร.ชัชลิฎา บุญเพนียด

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
๔. นางชื่นจิตร เดชอุดม
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
๕. นางสาวสุทธาทิพย์ เลิศจุลัศจรรย์ โรงเรียนสตรีวิทยา
๖. นายพิชญ์ สรจรูญ
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
๗. นางสาวอรัญญา คงแก้ว
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดสุรินทร์
๘. นางสาวธัญพิมล อาภัย
โรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา
๙. นางจันทร์ดาว แสงแก้ว
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
๑๐. นางจันทร์ฟอง ผิวสะอาด
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
๑๑. นางชมพูนุช อุทัยรัตน์
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา
๑๒. นายณรงค์ศิลป์ ธูปพนม
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษอาวุโส สสวท.

คณะบรรณาธิการกิจ
๑. ศ.ดร.มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์
๒. นายณรงค์ศิลป์ ธูปพนม
๓. ดร.สุพรรณี ชาญประเสริฐ
๔. ผศ.ดร.จินดา แต้มบรรจง
๕. นางสุทธาทิพย์ หวังอำนวยพร

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษอาวุโส สสวท.
ผู้เชี่ยวชาญ สสวท.
ผู้ชำนาญ สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
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สาระฟิสิกส์
คณะทำงานยกร่าง
๑. นายราม ติวารี
๒. นายรังสรรค์ ศรีสาคร
๓. นางกิ่งแก้ว คูอมรพัฒนะ
๔. นายนัทธี สามารถ
๕. นางเพ็ญจันทร์ ซิงห์
๖. นายสมพร วัธนเวคิน
๗. นายสุมิตร สวนสุข
๘. รศ.ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์
๙. ผศ.ดร.นรินทร์ ณัฐวุฒิ
๑๐. นายวินัย เลิศเกษมสันต์
๑๑. ดร.จำเริญตา ปริญญาธารมาศ
๑๒. นายรักษพล ธนานุวงศ์
๑๓. ดร.ปรีดา พัชรมณีปกรณ์
๑๔. นายสรจิตต์ อารีรัตน์
๑๕. นายจอมพรรค นวลดี
๑๖. นายธนะรัชต์ คัณทักษ์
๑๗. นายเทพนคร แสงหัวช้าง

ผู้เชี่ยวชาญ สสวท.
ผู้เชี่ยวชาญ สสวท.
ผู้เชี่ยวชาญ สสวท.
ผู้ชำนาญ สสวท.
ผู้ชำนาญ สสวท.
ผู้ชำนาญ สสวท.
ผู้ชำนาญ สสวท.
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.

คณะผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่าง
๑. ผศ.ดร.วุทธิพันธุ์ ปรัชญพฤทธิ์
๒. รศ.สุวรรณ คูสำราญ
๓. ผศ.ดร.บุรินทร์ อัศวพิภพ

นักวิชาการอิสระ
นักวิชาการอิสระ
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔. ดร.นรพัทธ์ ศรีมโนภาษ
๕. ผศ.ดร.ขวัญ อารยะธนิตกุล
๖. นายณรงค์ฤทธิ์ มณีจิระปราการ
๗. ดร.สิรพัฒน์ ประโทนเทพ
๘. นายพิพัฒน์พงษ์ สาจันทร์
๙. นายพลพิพัฒน์ วัฒนเศรษฐานุกุล
๑๐. นายวิศาล จิตต์วาริน
๑๑. นางสาวปิยะมาศ บุญประกอบ
๑๒. นายชูศักดิ์ วังเรียง
๑๓. นายวีระพล พงศ์ดา
๑๔. นางณัฐภัสสร เหล่าเนตร์
๑๕. นายจีระศักดิ์ อบอาย
๑๖. นายณรรตธร คงเจริญ
๑๗. นางสังวาลย์ กุลบุตรดี
๑๘. นางสาวสายชล สุขโข
๑๙. นางน้ำค้าง รัตนพันธ์
๒๐. นางสมสุข แสงปราบ
๒๑. นายบุญชัย ตันไถง

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โรงเรียนเทพลีลา
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
โรงเรียนบดินทร์เดชา
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
โรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โรงเรียนห้วยน้ำหอม จังหวัดนครสวรรค์
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย
โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จังหวัดลำปาง
โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก
โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์
โรงเรียนนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
ผู้ชำนาญ สสวท.

คณะบรรณาธิการกิจ
๑. ผศ.ดร.วุทธิพันธุ์ ปรัชญพฤทธิ์
๒. รศ.สุวรรณ คูสำราญ
๓. รศ.ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์
๔. ผศ.ดร.ขวัญ อารยะธนิตกุล

นักวิชาการอิสระ
นักวิชาการอิสระ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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๕. ผศ.ดร.บุรินทร์ อัศวพิภพ
๖. นายราม ติวารี
๗. นายรังสรรค์ ศรีสาคร
๘. นางกิ่งแก้ว คูอมรพัฒนะ
๙. นางเพ็ญจันทร์ ซิงห์

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้เชี่ยวชาญ สสวท.
ผู้เชี่ยวชาญ สสวท.
ผู้เชี่ยวชาญ สสวท.
ผู้ชำนาญ สสวท.

สาระโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
คณะทำงานยกร่าง
๑. นายสุพจน์ วุฒิโสภณ
๒. นางเบ็ญจวรรณ ศรีเจริญ
๓. นางพรรณทิพา ธนากรโยธิน
๔. นางดาริกา วีรวินันทกุล
๕. นางฤทัย เพลงวัฒนา
๖. นายนิพนธ์ ทรายเพชร
๗. นางสาวบุศราศิริ ธนะ
๘. นายมนตรี ประเสริฐฤทธิ์
๙. นายวิทยา อินโท
๑๐. นางสาววิชุราตรี กลับแสง
๑๑. นางสาวรัมภา ศรีบางพลี
๑๒. นางสาวโศภิตา จันทร์ศรี
๑๓. ว่าที่ ร.ต.ภูริวัจน์ จิราตันติพัฒน์

ผู้เชี่ยวชาญ สสวท.
ผู้เชี่ยวชาญ สสวท.
ผู้ชำนาญ สสวท.
ผู้ชำนาญ สสวท.
ผู้ชำนาญ สสวท.
ราชบัณฑิตดาราศาสตร์
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
โรงเรียนบางกะปิ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท.

คณะผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่าง
๑. นางสาวประพีร์ วิราพร
๒. ผศ.ดร.อลิศรา ชูชาติ
๓. ผศ.ดร.วิชัย จูฑะโกสิทธิ์กานนท์

นักวิชาการอิสระ
นักวิชาการอิสระ
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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๔. ผศ.ดร.พิษณุพงศ์ กาญจนพยนต์
๕. ดร.อำนาจ สาทานนท์
๖. ดร.สธน วิจารณ์วรรณลักษณ์
๗. ดร.ปริญญา พุทธาภิบาล
๘. ดร.จตุรงค์ สุธนธชาติ
๙. ดร.ดุษฎี ศุขวัฒน์
๑๐. ดร.สงกรานต์ อักษร
๑๑. นายภูริชัย ชัยศร
๑๒. นายวีระชัย จันทร์สุข
๑๓. นางนิตยา เดิมบางชัน

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
กรมอุตุนิยมวิทยา
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม
โรงเรียนลองวิทยา จังหวัดแพร่
โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม จังหวัดระยอง

คณะบรรณาธิการกิจ
๑. นางสาวประพีร์ วิราพร
๒. นายนิพนธ์ ทรายเพชร
๓. รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม
๔. รศ.ดร.พิษณุ วงศ์พรชัย
๕. ผศ.ดร.กฤษณ์ วันอินทร์
๖. ดร.สงกรานต์ อักษร
๗. นายสุพจน์ วุฒิโสภณ
๘. นางฤทัย เพลงวัฒนา

นักวิชาการอิสระ
ราชบัณฑิตดาราศาสตร์
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรมอุตุนิยมวิทยา
ผู้เชี่ยวชาญ สสวท.
ผู้ชำนาญ สสวท.
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