
การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 

 วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งในสังคมโลกปจจุบันและอนาคต  เพราะวิทยาศาสตร
เก่ียวของกับทุกคน  ท้ังในการดํารงชีวิตประจําวันและการงานอาชีพตาง ๆ   เครื่องมือเครื่องใชเพ่ือ
อํานวยความสะดวกในชีวิตและการทํางาน ลวนเปนผลของความรูวิทยาศาสตร ผสมผสานกับ
ความคิดสรางสรรคและศาสตรอ่ืน ๆ ความรูวิทยาศาสตรชวยใหเกิดองคความรูและความเขาใจใน
ปรากฏการณธรรมชาติมากมาย   มีผลใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีอยางมากในทางกลับกัน  
เทคโนโลยีก็มีสวนสําคัญมากท่ีจะใหมีการศึกษาคนควาความรูทางวิทยาศาสตรตอไปอยางไมหยุดยั้ง
 วิทยาศาสตร ทําใหคนได พัฒนาวิธี คิด ท้ังความคิดเปน เหตุ เปนผล คิดสรางสรรค               
คิดวิเคราะหวิจารณ   มีทักษะสําคัญในการคนควาหาความรู  มีความสามารถในการแกปญหาอยาง
เปนระบบ  สามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลท่ีหลากหลายและมีประจักษพยานท่ีตรวจสอบได  
วิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหมซ่ึงเปนสังคมแหงการเรียนรู (K knowledge-based society) 
ทุกคนจึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหรูวิทยาศาสตร (scientific literacy for all) เพ่ือท่ีจะมีความรู
ความเขาใจโลกธรรมชาติและเทคโนโลยีท่ีมนุษยสรางสรรคข้ึน  และนําความรูไปใชอยางมีเหตุผล   
สรางสรรค มีคุณธรรม ความรูวิทยาศาสตรไมเพียงแตนํามาใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี แตยังชวย
ใหคนมีความรูความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับการใชประโยชน การดูแลรักษา ตลอดจน            การ
พัฒนาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและยั่งยืน  และท่ีสําคัญอยางยิ่งคือความรู
วิทยาศาสตรชวยเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจ สามารถแขงขันกับนานาประเทศ  และ
ดําเนินชีวิตอยูรวมกันในสังคมโลกอยางมีความสุข  การท่ีจะสรางความเขมแข็งทางดานวิทยาศาสตร
นั้น องคประกอบท่ีสําคัญประการหนึ่งคือการจัดการศึกษาเพ่ือเตรียมคนใหอยูในสังคมวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี เปนท้ังผูผลิตและผูบริโภคท่ีมีประสิทธิภาพ 
 วิทยาศาสตรเปนกลุมสาระเรียนรูหลักในโครงสรางหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 
2544 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดผลและประเมินผล       การเรียนรู  มี
ความสําคัญอยางยิ่งในการวางรากฐานการเรียนรูวิทยาศาสตรของผูเรียนแตละระดับชั้นใหตอเนื่อง
เชื่อมโยงตั้งแตชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ถึงมัธยมศึกษาปท่ี 6 ดังนั้นจึงจําเปนท่ีจะตองจัดหลักสูตร
แกนกลางท่ีมีการเรียงลําดับความยากงายของเนื้อหาสาระในแตะละระดับชั้นการเชื่อมโยงความรูกับ
กระบวนการ  การจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีจะใหผูเรียนพัฒนาความคิดท้ังความคิดเปนเหตุเปนผล คิด
สรางสรรค คิดวิเคราะหวิจารณ  มีทักษะท่ีสําคัญในการคนควา และสรางองคความรู ดวย
กระบวนการสืบเสาะหาความรู สามารถแกปญหาอยางเปนระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช  ขอมูล
หลากหลายและประจักษฺพยานท่ีครวจสอบได รวมถึงมีทักษะในการใชเทคโนโลยีในการสืบคนขอมูล
และการจัดการเทคโนโลยี(สสวท.) ไดรับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการใหรับผิดชอบกลุมสาระ
การเรียนรู วิทยาศาสตร  คณิตศาสตรและเทคโนโลยีในสวนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรสสวท. 
ไดกําหนดมาตรฐานการเรียนรู ข้ันพ้ืนฐาน มาตารการเรียนรูชวงชั้น และจัดทําหลักสูตรข้ันพ้ืนฐาน  
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น  และจัดทําหลักสูตรแกนกลางและการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   สาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร ประกอบดวยผังมโนทัศนสาระวิทยาศาสตร  ชวงชั้นรายป ผลการเรียนรูรายป 
รายภาค  ตั้งแตชั้นประถมศึกษา ปท่ี  1  ถึงมัธยมศึกษาปท่ี 6  จัดทําหนวยการเรียนรู  คําอธิบาย
รายวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน และ แผนจัดการเรียนรู เปนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542 มาตรา 27 วรรค 1 สถานศึกษาจะตอง



เพ่ิมเติมในสวนท่ีเก่ียวกับสภาพปญหาชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถ่ิน คุณลักษณะอันพึงประสงค 
เพ่ือเปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน  สังคมและประเทศชาติ เพ่ือใหเปนหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับ
สถานศึกษา ตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติแหงชาติ  พุทธศักราช 2542  มาตรา 27  วรรค 2 
 
คุณภาพผูเรียน 
 

จบช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ 

• เขาใจการรักษาดุลยภาพของเซลลและกลไกการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต 

• เขาใจกระบวนการถายทอดสารพันธุกรรม การแปรผัน มิวเทชัน วิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและปจจัยท่ีมีผลตอการอยูรอดของสิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดลอม
ตางๆ 

• เขาใจกระบวนการ ความสําคัญและผลของเทคโนโลยีชีวภาพตอมนุษย สิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดลอม 

• เขาใจชนิดของอนุภาคสําคัญท่ีเปนสวนประกอบในโครงสรางอะตอม  การจัดเรียงธาตุใน
ตารางธาตุ  การเกิดปฏิกิริยาเคมีและเขียนสมการเคมี  ปจจัยท่ีมีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

• เขาใจชนิดของแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาคและสมบัติตางๆ ของสารท่ีมีความสัมพันธ
กับแรงยึดเหนี่ยว 

• เขาใจการเกิดปโตรเลียม การแยกแกสธรรมชาติและการกลั่นลําดับสวนน้ํามันดิบ การนํา
ผลิตภัณฑปโตรเลียมไปใชประโยชนและผลตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 

• เขาใจชนิด สมบัติ ปฏิกิริยาท่ีสําคัญของพอลิเมอรและสารชีวโมเลกุล 

• เขาใจความสัมพันธระหวางปริมาณท่ีเก่ียวกับการเคลื่อนท่ีแบบตางๆ สมบัติของคลื่นกล 
คุณภาพของเสียงและการไดยิน สมบัติ ประโยชนและโทษของคลื่นแมเหล็กไฟฟา กัมมันตภาพรังสี
และพลังงานนิวเคลียร 

• เขาใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลกและปรากฏการณทางธรณีท่ีมีผลตอสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดลอม 

• เขาใจการเกิดและวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี เอกภพและความสําคัญของ
เทคโนโลยีอวกาศ 

• เขาใจความสัมพันธของความรูวิทยาศาสตรท่ีมีผลตอการพัฒนาเทคโนโลยีประเภทตางๆ 
และการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีสงผลใหมีการคิดคนความรูทางวิทยาศาสตรท่ีกาวหนา ผลของเทคโนโลยี
ตอชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอม 

• ระบุปญหา ตั้งคําถามท่ีจะสํารวจตรวจสอบ โดยมีการกําหนดความสัมพันธระหวางตัว
แปรตางๆ สืบคนขอมูลจากหลายแหลง ตั้งสมมติฐานท่ีเปนไปไดหลายแนวทาง ตัดสินใจเลือก
ตรวจสอบสมมติฐานท่ีเปนไปได 

• วางแผนการสํารวจตรวจสอบเพ่ือแกปญหาหรือตอบคําถาม วิเคราะห เชื่อมโยง
ความสัมพันธของตัวแปรตางๆ โดยใชสมการทางคณิตศาสตรหรือสรางแบบจําลองจากผลหรือความรู
ท่ีไดรับจากการสํารวจตรวจสอบ 



• สื่อสารความคิด ความรูจากผลการสํารวจตรวจสอบโดยการพูด เขียน จัดแสดง หรือใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

• ใชความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการดํารงชีวิต การศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม 
ทําโครงงานหรือสรางชิ้นงานตามความสนใจ 

• แสดงถึงความสนใจ มุงม่ัน รับผิดชอบ รอบคอบและซ่ือสัตยในการสืบเสาะหาความรู 
โดยใชเครื่องมือและวิธีการท่ีใหไดผลถูกตองเชื่อถือได 

• ตระหนักในคุณคาของความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีใชในชีวิตประจําวัน การ
ประกอบอาชีพ แสดงถึงความชื่นชม ภูมิใจ ยกยอง อางอิงผลงาน ชิ้นงานท่ีเปนผลจากภูมิปญญา
ทองถ่ินและการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

•  แสดงความซาบซ้ึง หวงใย มีพฤติกรรมเก่ียวกับการใชและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางรูคุณคา เสนอตัวเองรวมมือปฏิบัติกับชุมชนในการปองกัน ดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมของทองถ่ิน 

• แสดงถึงความพอใจ และเห็นคุณคาในการคนพบความรู พบคําตอบ หรือแกปญหาได 

• ทํางานรวมกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค แสดงความคิดเห็นโดยมีขอมูลอางอิงและเหตุผล
ประกอบ เก่ียวกับผลของการพัฒนาและการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางมีคุณธรรมตอสังคม
และสิ่งแวดลอม และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
 
ทําไมตองเรียนวิทยาศาสตร 

 วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งในสังคมโลกปจจุบันและอนาคต  เพราะวิทยาศาสตร
เก่ียวของกับทุกคนท้ังในชีวิตประจําวันและการงานอาชีพตาง ๆ   ตลอดจนเทคโนโลยี  เครื่องมือ
เครื่องใชและผลผลิตตาง ๆ  ท่ีมนุษยไดใชเพ่ืออํานวยความสะดวกในชีวิตและการทํางาน เหลานี้ลวน
เปนผลของความรูวิทยาศาสตร ผสมผสานกับความคิดสรางสรรคและศาสตรอ่ืน ๆ วิทยาศาสตรชวย
ใหมนุษยไดพัฒนาวิธีคิด ท้ังความคิดเปนเหตุเปนผล  คิดสรางสรรค  คิดวิเคราะห วิจารณ   มีทักษะ
สําคัญในการคนควาหาความรู  มีความสามารถในการแกปญหาอยางเปนระบบ  สามารถตัดสินใจโดย
ใชขอมูลท่ีหลากหลายและมีประจักษพยานท่ีตรวจสอบได  วิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลก
สมัยใหมซ่ึงเปนสังคมแหงการเรียนรู (knowledge-based society) ดังนั้นทุกคนจึงจําเปนตองไดรับการ
พัฒนาใหรูวิทยาศาสตร เพ่ือท่ีจะมีความรูความเขาใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีท่ีมนุษยสรางสรรค
ข้ึน สามารถนําความรูไปใชอยางมีเหตุผล สรางสรรค และมีคุณธรรม 
 
เรียนรูอะไรในวิทยาศาสตร 

 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรมุงหวังใหผูเรียน ไดเรียนรูวิทยาศาสตรท่ีเนนการเชื่อมโยง
ความรูกับกระบวนการ มีทักษะสําคัญในการคนควาและสรางองคความรู โดยใชกระบวนการในการ
สืบเสาะหาความรู และการแกปญหาท่ีหลากหลาย   ใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูทุกข้ันตอน มี
การทํากิจกรรมดวยการลงมือปฏิบัติจริงอยางหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น โดยไดกําหนด
สาระสําคัญไวดังนี้ 

• ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต   สิ่งมีชีวิต หนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต โครงสราง
และหนาท่ีของระบบตาง ๆ ของสิ่งมีชีวิต และกระบวนการดํารงชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ 
การถายทอดทางพันธุกรรม การทํางานของระบบตาง ๆ ของสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการและความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิต และเทคโนโลยีชีวภาพ 

• ชีวิตกับส่ิงแวดลอม   สิ่งมีชีวิตท่ีหลากหลายรอบตัว ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งแวดลอม ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศ ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การ
ใชและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในระดับทองถ่ิน ประเทศ และโลก ปจจัยท่ีมีผลตอการอยูรอดของ
สิ่งมีชีวิตในสภาพแวดลอมตาง ๆ 

• สารและสมบัติของสาร   สมบัติของวัสดุและสาร แรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค การ
เปลี่ยนสถานะ การเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร  สมการเคมี  และการแยกสาร     

• แรงและการเคล่ือนท่ี   ธรรมชาติของแรงแมเหล็กไฟฟา แรงโนมถวง แรงนิวเคลียร การ
ออกแรงกระทําตอวัตถุ การเคลื่อนท่ีของวัตถุ แรงเสียดทาน โมเมนตการเคลื่อนท่ีแบบตาง ๆ ใน
ชีวิตประจําวัน 

• พลังงาน   พลังงานกับการดํารงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน สมบัติและปรากฏการณ
ของแสง เสียง และวงจรไฟฟา คลื่นแมเหล็กไฟฟา กัมมันตภาพรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร 



ปฏิสัมพันธระหวางสารและพลังงานการอนุรักษพลังงาน ผลของการใชพลังงานตอชีวิตและ
สิ่งแวดลอม 

• กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก   โครงสรางและองคประกอบของโลก ทรัพยากร
ทางธรณี สมบัติทางกายภาพของดิน หิน น้ํา อากาศ สมบัติของผิวโลก และบรรยากาศ กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก ปรากฏการณทางธรณี ปจจัยท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศ 

• ดาราศาสตรและอวกาศ   วิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี เอกภพ ปฏิสัมพันธ
และผลตอสิ่งมีชีวิตบนโลก ความสัมพันธของดวงอาทิตย ดวงจันทร และโลก ความสําคัญของ
เทคโนโลยีอวกาศ 

• ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   กระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะ
หาความรู การแกปญหา และจิตวิทยาศาสตร 
 
มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สาระท่ี ๔   แรงและการเคล่ือนท่ี 
มาตรฐาน ว ๔. ๑    เขาใจธรรมชาติของแรงแมเหล็กไฟฟา แรงโนมถวง และแรงนิวเคลียร                    

มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน
อยางถูกตองและมีคุณธรรม    

มาตรฐาน ว ๔.๒    เขาใจลักษณะการเคลื่อนท่ีแบบตางๆ ของวัตถุในธรรมชาติมีกระบวนการ             
    สืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร   สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูและนําความรูไปใช 
     ประโยชน 

สาระท่ี ๕   พลังงาน 
มาตรฐาน ว ๕. ๑    เขาใจความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดํารงชีวิต การเปลี่ยนรูป

พลังงาน ปฏิสัมพันธระหวางสารและพลังงาน  ผลของการใชพลังงานตอชีวิตและ
สิ่งแวดลอม   มีกระบวน การสืบเสาะหาความรู   สื่อสารสิ่ง ท่ีเรียนรูและ                  
นําความรูไปใชประโยชน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวช้ีวัดและสาระการเรยีนรูแกนกลาง 
 
สาระท่ี ๔   แรงและการเคล่ือนท่ี 

มาตรฐาน ว ๔. ๑   เขาใจธรรมชาติของแรงแมเหล็กไฟฟา แรงโนมถวง และแรงนิวเคลียร                    
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน
อยางถูกตองและมีคุณธรรม    

 
ช้ัน ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ม.๔-ม.๖  ๑.  ทดลองและอธิบายความสัมพันธ
ระหวางแรงกับการเคลื่อนท่ีของ
วัตถุในสนามโนมถวง และนํา
ความรูไปใชประโยชน  

-    ในสนามโนมถวงจะมีแรงกระทําตอวัตถุ ทํา
ใหวัตถุมีน้ําหนัก เม่ือปลอยวัตถุ วัตถุจะตก
แบบเสรี  สนามโนมถวงทําใหวัตถุตางๆ ไม
หลุดจากโลก เชน  การโคจรของดาวเทียม
รอบโลก และอาจใชแรงโนมถวงไปใช
ประโยชนเพ่ือหาแนวดิ่งของชางกอสราง 

๒.  ทดลองและอธิบายความสัมพันธ
ระหวางแรงกับการเคลื่อนท่ีของ
อนุภาคในสนามไฟฟ า  และ 
นําความรูไปใชประโยชน  

- เมื่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟาอยูในสนามไฟฟา   จะ
มีแรงกระทําตออนุภาคนั้น ซ่ึงอาจทําให
สภาพการเคลื่อนท่ีของอนุภาคเปลี่ยนไป 
สามารถนํ า สมบั ติ นี้ ไ ปประยุ กต ส ร า ง
เครื่องมือบางชนิด เชน เครื่องกําจัดฝุน 
ออสซิลโลสโคป 

๓.  ทดลองและอธิบายความสัมพันธ
ระหวางแรงกับการเคลื่อนท่ีของ
อนุภาคในสนามแมเหล็ก และ   
นําความรูไปใชประโยชน  

- เ ม่ืออนุภาคท่ี มีประจุ ไฟฟา เคลื่ อน ท่ี ใน
สนามแมเหล็ก จะมีแรงกระทําตออนุภาค
นั้น ซ่ึงอาจทําใหสภาพการเคลื่อนท่ีของ
อนุภาคเปลี่ยนไป  สามารถนําสมบัตินี้ไป
ประยุกตสรางหลอดภาพโทรทัศน 

๔.  วิ เ ค ร า ะ ห แ ล ะ อ ธิ บ า ย แ ร ง
นิวเคลียรและแรงไฟฟาระหวาง
อนุภาคในนิวเคลียส 

- อนุภาคในนิวเคลียส เรียกวา นิวคลีออน  นิวคลีออน 
ประกอบดวยโปรตอนและนิวตรอน นิวคลีออน       
ในนิวเคลียสยึดเหนี่ยวกันดวยแรงนิวเคลียร    ซ่ึง
มีคามากกวาแรงผลักทางไฟฟาระหวาง         นิ
วคลีออน นิวคลีออนจึงอยูรวมกันในนิวเคลียสได 

 
 
 
 
 
 
 



สาระท่ี ๔   แรงและการเคล่ือนท่ี 

มาตรฐาน ว ๔.๒   เขาใจลักษณะการเคลื่อนท่ีแบบตางๆ ของวัตถุในธรรมชาติ มีกระบวนการ          
สืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร   สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูและนําความรูไปใช
ประโยชน 

 

ช้ัน ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ม.๔-ม.๖  ๑.   อ ธิ บ า ย แ ล ะ ท ด ล อ ง

ความสัมพันธระหวางการกระจัด 

เวลา ความเร็ว   ความเรงของการ

เคลื่อนท่ีในแนวตรง  

- การเคลื่อนท่ีแนวตรงเปนการเคลื่อนท่ีใน

แนวใดแนวหนึ่ง เชน แนวราบหรือแนวดิ่งท่ี

มีการกระจัด ความเร็ว ความเรง อยูในแนว

เสนตรงเดียวกัน โดยความเรงของวัตถุหา

ไดจากความเร็วท่ีเปลี่ยนไปในหนึ่งหนวย

เวลา 

๒.   สังเกตและอธิบายการเคลื่อนท่ีแบบ

โพรเจกไทล แบบวงกลม และแบบ

ฮารมอนิกอยางงาย            

- การเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล เปนการ

เคลื่อนท่ีวิถีโคงท่ีมีความเร็วในแนวราบคง

ตัวและความเรงในแนวดิ่งคงตัว 

- การเคลื่อนท่ีแบบวงกลมปนการเคลื่อนท่ีท่ี

มีความเร็วในแนวเสนสัมผัสวงกลมและมี

แรงในทิศทางเขาสูศูนยกลาง 

- การเคลื่อนท่ีแบบฮารมอนิกอยางงายเปน

การเคลื่อนท่ีกลับไปกลับมาซํ้าทางเดิม เชน 

การแกวงของลูกตุมอยางงาย โดยท่ีมุม

สูงสุดท่ีเบนจากแนวดิ่ง มีคาคงตัวตลอด 

๓.   อ ภิ ป ร า ย ผ ล ก า ร สื บ ค น แ ล ะ

ประโยชนเก่ียวกับการเคลื่อนท่ีแบบ

โพรเจกไทล แบบวงกลม และแบบ

ฮารมอนิกอยางงาย    

- การเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทลสามารถ

นําไปใชประโยชน เชน การเลนเทนนิส 

บาสเกตบอล 

- การเคลื่อนท่ีแบบวงกลมสามารถนําไปใช

ประโยชน เชน การวิ่งทางโคงของรถยนต

ใหปลอดภัย 

- การเคลื่อนท่ีแบบฮารมอนิกอยางงาย

สามารถนําไปใชประโยชนในการสราง

นาฬิกาแบบลูกตุม 
 
 



สาระท่ี ๕   พลังงาน 

มาตรฐาน ว ๕. ๑     เขาใจความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดํารงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน 
ปฏิสัมพันธระหวางสารและพลังงาน  ผลของการใชพลังงานตอชีวิตและ
สิ่งแวดลอม มีกระบวน การสืบเสาะหาความรู  สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูและนําความรู  
ไปใชประโยชน  

ช้ัน ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ม.๔-ม.๖  ๑.  ทดลองและอธิบายสมบัติของคลื่นกล 

และอธิบายความสัมพันธระหวาง 
อัตราเร็ว ความถ่ีและความยาวคลื่น  

-    คลื่นกลมีสมบัติ การสะทอน การหักเห การแทรก
สอด และการเลี้ยวเบน 

-   อัตราเร็ว ความถ่ีและความยาวคลืน่มีความสัมพันธ
กันดังนี้                              อัตราเร็ว 

=  ความถ่ี × ความยาวคลื่น 
๒.  อธิบายการเกิดคลื่นเสียงบีตส

ของเสียง     ความเขมเสียง 
ระดับความเขมเสียง การไดยิน
เสียง คุณภาพเสียง และนํา
ความรูไปใชประโยชน  

-    คลื่นเสียงเกิดจากการสั่นของแหลงกําเนิด
เสียง 

-    บี ตส ของ เสี ยง เ กิดจากคลื่ น เสี ย งจาก
แหลงกําเนิดสองแหลงท่ีมีความถ่ีตางกัน
เล็กนอย มารวมกัน ทําใหไดยินเสียงดังคอย
เปนจังหวะ 

-    ความเขมเสียง คือ พลังงานเสียงท่ีตกตั้ง
ฉากบนหนึ่งหนวยพ้ืนท่ีในหนึ่งหนวยเวลา 

-    ระดับความเขมเสียงจะบอกความดังคอยของ
เสียงท่ีไดยิน 

-    เครื่องดนตรีแตละชนิดท่ีใชตัวโนตเดียวกัน 
จะใหรูปคลื่น ท่ีแตกต าง กัน เรียกว า มี
คุณภาพเสียงตางกัน 

๓.  อภิปรายผลการสืบคนขอมูล
เก่ียวกับมลพิษทางเสียงท่ีมีตอ
สุขภาพของมนุษย  และการ
เสนอวิธีปองกัน  

- มลพิษทางเสียงมีผลตอสุขภาพของมนุษย  
ถาฟงเสียงท่ีมีระดับความเขมเสียงสูงกวา
มาตรฐานเปนเวลานาน อาจกอให เ กิด
อันตรายตอการไดยินและสภาพจิตใจได 
การปองกันโดยการหลีกเลี่ยงหรือใชเครื่อง
ครอบหูหรือลดการสั่นของแหลงกําเนิดเสียง 
เชน เครื่องจักร 

๔ .   อธิบายคลื่นแม เหล็ก ไฟฟ า 
สเปกตรัมคลื่นแมเหล็กไฟฟา 
และนําเสนอผลการสืบคนขอมูล

-  คลื่นแมเหล็กไฟฟาประกอบดวยสนามแมเหล็ก
และสนามไฟฟาท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  
สเปกตรัมคลื่นแม เหล็กไฟฟามีความถ่ี



ช้ัน ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
เ ก่ียวกับประโยชน  และการ
ป อ ง กั น อั น ต ร า ย จ า ก ค ลื่ น
แมเหล็กไฟฟา  

ตอเนื่องกัน โดยคลื่นแมเหล็กไฟฟาชวง
ความ ถ่ีต างๆ มีลั กษณะเฉพาะตั ว  ซ่ึ ง
สามารถนําไปใชประโยชนไดแตกตางกัน 
เชน การรับสงวิทยุ โทรทัศน การปองกัน
อันตรายจากคลื่นแมเหล็กไฟฟา เชน ไมอยู
ใกลเตาไมโครเวฟขณะเตาทํางาน 

๕. อธิบายปฏิกิริยานิวเคลียร ฟช
ชัน ฟวชัน และความสัมพันธ
ระหวางมวลกับพลังงาน           

- ปฏิกิริยานิวเคลียร เปนปฏิกิริยาท่ีทําให
นิวเคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลง ปฏิกิริยาท่ี
นิวเคลียสของธาตุท่ีมีเลขมวลมากแตกตัว 
เรียกวา ฟชชัน ปฏิ กิริยาท่ีเกิดจากการ
หลอมรวมนิวเคลียสของธาตุท่ีมีเลขมวล
นอย เรียกวา ฟวชัน ความสัมพันธระหวาง
มวลและพลั ง ง าน เป น ไปตามสมการ 
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๖.   สืบคนขอมูลเก่ียวกับพลังงานท่ี
ไดจากปฏิกิริยานิวเคลียรและผล
ตอสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดลอม  

-  ปฏิกิริยานิวเคลียรทําใหเกิดผลกระทบตอ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 

๗.   อภิปรายผลการสืบคนขอมูล
เก่ียวกับโรงไฟฟานิวเคลียร และ
นําไปใชประโยชน  

-  โรงไฟฟานิวเคลียรเปนโรงไฟฟาพลังงาน
ความรอนประเภทหนึ่ง ซ่ึงไดพลังงานความ
รอนจากพลังงานนิวเคลียร 

๘.  อธิบายชนิดและสมบัติของรังสี
จากธาตุกัมมันตรังสี  

-   รังสีจากธาตุ กัมมันตรังสี มี ๓ ชนิด คือ 
แอลฟา บีตาและแกมมา  ซ่ึงมีอํานาจทะลุ
ผานตางกัน 

 ๙.  อธิบายการเกิดกัมมันตภาพรังสี
และบอกวิธีการตรวจสอบรังสี
ในสิ่งแวดลอม การใชประโยชน 
ผลกระทบต อสิ่ ง มี ชี วิ ตและ
สิ่งแวดลอม            

-   กัมมันตภาพรั งสี เกิ ดจากการสลายของ
ไอโซโทปของธาตุท่ีไมเสถียร สามารถตรวจจับ
ไดโดยเครื่องตรวจวัดรังสี ในธรรมชาติมีรังสี
แตสวนใหญอยูในระดับต่ํามาก 

-   รั งสี มี ประโยชน ในด าน อุ ตสาหกรรม 
การเกษตร การแพทย โบราณคดี รังสีใน
ระดับสูงมีอันตรายตอสิ่งมีชีวิต 

 


