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  ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  นี้ได้ก ำหนดสำระกำรเรียนรู้ออกเป็น ๘ สำระ 
ได้แก่ สำระที่ ๑ วิทยำศำสตร์ชีวภำพ  สำระที่ ๒ วิทยำศำสตร์กำยภำพ  สำระที่ ๓ วิทยำศำสตร์โลกและอวกำศ 
สำระที่ ๔ ชีววิทยำ สำระที่ ๕ เคมี สำระที่ ๖ ฟิสิกส์ สำระที่ ๗ โลก ดำรำศำสตร์ และอวกำศ และสำระที่ ๘ 
เทคโนโลยี  ซึ่งองค์ประกอบของหลักสูตร ทั้งในด้ำนของเนื้อหำ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรวัดและประเมินผล
กำรเรียนรู้นั้นมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรวำงรำกฐำนกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้นให้มี 
ควำมต่อเนื่องเชื่อมโยงกันตั้งแต่ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ จนถึงชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ ส ำหรับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์ ได้ก ำหนดตัวชี้วัดและสำระกำรเรียนรู้แกนกลำง ที่ผู้เรียนจ ำเป็นต้องเรียนเป็นพ้ืนฐำน เพ่ือให้สำมำรถ
น ำควำมรู้นี้ไปใช้ในกำรด ำรงชีวิต หรือศึกษำต่อในวิชำชีพที่ต้องใช้วิทยำศำสตร์ได้ โดยจัดเรียงล ำดับควำมยำกง่ำย
ของเนื้อหำทั้ง ๘ สำระในแต่ละระดับชั้นให้มีกำรเชื่อมโยงควำมรู้กับกระบวนกำรเรียนรู้ และกำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนำควำมคิด ทั้งควำมคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้ำงสรรค์  คิดวิเครำะห์วิจำรณ์ มีทักษะที่
ส ำคัญทั้งทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ในกำรค้นคว้ำและสร้ำงองค์ควำมรู้ด้วย
กระบวนกำรสืบเสำะหำควำมรู้ สำมำรถแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบ สำมำรถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลหลำกหลำยและ
ประจักษ์พยำนที่ตรวจสอบได้   

สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรจัดกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์ที่มุ่งหวังให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อผู้เรียนมำกที่สุด จึงได้จัดท ำตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 ขึ้น เพ่ือให้สถำนศึกษำ ครูผู้สอน ตลอดจนหน่วยงำนต่ำง ๆ ได้ใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ
หนังสือเรียน คู่มือครู สื่อประกอบกำรเรียนกำรสอน ตลอดจนกำรวัดและประเมินผล โดยตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ที่จัดท ำขึ้นนี้ ได้ปรับปรุงเพ่ือให้มีควำมสอดคล้องและเชื่อมโยงกันภำยในสำระกำรเรียนรู้
เดียวกันและระหว่ำงสำระกำรเรียนรู้ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ตลอดจนกำรเชื่อมโยงเนื้อหำควำมรู้ 
ทำงวิทยำศำสตร์กับคณิตศำสตร์ด้วย นอกจำกนี้  ยังได้ปรับปรุงเพ่ือให้มีควำมทันสมัยต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
และควำมเจริญก้ำวหน้ำของวิทยำกำรต่ำง ๆ และทัดเทียมกับนำนำชำติ  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์สรุปเป็น
แผนภำพได้ดังนี้ 
  

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
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ในกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนได้ค้นพบควำมรู้ด้วยตนเองมำกที่สุด เพ่ือให้ได้  
ทั้งกระบวนกำรและควำมรู้จำกวิธีกำรสังเกต กำรส ำรวจตรวจสอบ กำรทดลอง แล้วน ำผลที่ได้มำจัดระบบ  
เป็นหลักกำร แนวคิด และองค์ควำมรู้ 

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์จึงมีเป้ำหมำยที่ส ำคัญดังนี้ 
๑. เพ่ือให้เข้ำใจหลักกำร ทฤษฎี และกฎที่เป็นพ้ืนฐำนในวิชำวิทยำศำสตร์ 
๒. เพ่ือให้เข้ำใจขอบเขตของธรรมชำติของวิชำวิทยำศำสตร์และข้อจ ำกัดในกำรศึกษำวิชำวิทยำศำสตร์ 
๓. เพ่ือให้มีทักษะที่ส ำคัญในกำรศึกษำค้นคว้ำและคิดค้นทำงเทคโนโลยี 
๔. เพ่ือให้ตระหนักถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงวิชำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี มวลมนุษย์ และสภำพแวดล้อม 

ในเชิงที่มีอิทธิพลและผลกระทบซึ่งกันและกัน 
๕ . เพ่ือน ำควำมรู้ควำมเข้ำใจในวิชำวิทยำศำสตร์  และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม  

และกำรด ำรงชีวิต 
๖. เพ่ือพัฒนำกระบวนกำรคิดและจินตนำกำร ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำและกำรจัดกำร ทักษะ  

ในกำรสื่อสำร และควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจ 
๗. เพ่ือให้เป็นผู้ที่มีจิตวิทยำศำสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมในกำรใช้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

อย่ำงสร้ำงสรรค์ 

เป้าหมายของวิทยาศาสตร ์

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
วิทยาศาสตร์  สาระที่ ๔ ชวีวิทยา 

-มาตรฐาน ว ๔.๑ - ว ๔.๕

สาระที่ ๕ เคม ี
-มาตรฐาน ว ๕.๑ - ว ๕.๓สาระที่ ๖ ฟิสิกส ์

-มาตรฐาน ว ๖.๑ - ว ๖.๔

สาระที่ ๗  
โลก ดาราศาสตร ์และอวกาศ 
-มาตรฐาน ว ๗.๑ - ว ๗.๓

สาระที่ ๑  
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

-มาตรฐาน ว ๑.๑ - ว ๑.๓

สาระที่ ๒  
วิทยาศาสตร์กายภาพ 

-มาตรฐาน ว ๒.๑ - ว ๒.๓ สาระที่ ๓ 
วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 
-มาตรฐาน ว ๓.๑ - ว ๓.๒

สาระที่ ๘  เทคโนโลยี 
-มาตรฐาน ว ๘.๑ - ว ๘.๒
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยำศำสตร์ที่เน้นกำรเชื่อมโยงควำมรู้ 
กับกระบวนกำร มีทักษะส ำคัญในกำรค้นคว้ำและสร้ำงองค์ควำมรู้ โดยใช้กระบวนกำรในกำรสืบเสำะหำควำมรู้ และ
แก้ปัญหำที่หลำกหลำย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีกำรท ำกิจกรรมด้วยกำรลงมือปฏิบัติจริง 
อย่ำงหลำกหลำย เหมำะสมกับระดับชั้น โดยก ำหนดสำระส ำคัญดังนี้ 
  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  เรียนรู้เกี่ยวกับ ชีวิตในสิ่งแวดล้อม องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต กำรด ำรงชีวิต
ของมนุษย์และสัตว์ กำรด ำรงชีวิตของพืช พันธุกรรม ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและวิวัฒนำกำรของสิ่งมีชีวิต 
  วิทยาศาสตร์กายภาพ เรียนรู้เกี่ยวกับ ธรรมชำติของสำร กำรเปลี่ยนแปลงของสำร กำรเคลื่อนที่ 
พลังงำน และคลื่น 
  วิทยาศาสตร์ โลกและอวกาศ   เรียนรู้ เกี่ยวกับ โลกในเอกภพ ระบบโลก และมนุษย์กับ 
กำรเปลี่ยนแปลงของโลก 
     ชีววิทยา  เรียนรู้เกี่ยวกับ กำรศึกษำชีววิทยำ สำรเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล์ของสิ่งมีชีวิต พันธุกรรมและ
กำรถ่ำยทอด วิวัฒนำกำร ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ โครงสร้ำงและกำรท ำงำนของส่วนต่ำง  ๆ ในพืชดอก  
ระบบและกำรท ำงำนในอวัยวะต่ำง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ และสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม   
     เคมี  เรียนรู้เกี่ยวกับ ปริมำณสำร องค์ประกอบและสมบัติของสำร กำรเปลี่ยนแปลงของสำร ทักษะ
และกำรแก้ปัญหำทำงเคมี   
     ฟิสิกส ์ เรียนรู้เกี่ยวกับ ธรรมชำติและกำรค้นพบทำงฟิสิกส์ แรงและกำรเคลื่อนที่ และพลังงำน    
     โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ  เรียนรู้เกี่ยวกับ โลกและกระบวนกำรเปลี่ยนแปลงทำงธรณีวิทยำ  
ข้อมูลทำงธรณีวิทยำและกำรน ำไปใช้ประโยชน์ กำรถ่ำยโอนพลังงำนควำมร้อนของโลก กำรเปลี่ยนแปลงลักษณะ 
ลมฟ้ำอำกำศกับกำรด ำรงชีวิตของมนุษย์ โลกในเอกภพ และดำรำศำสตร์กับมนุษย์ 
     เทคโนโลยี  

          การออกแบบและเทคโนโลยี  เรียนรู้เกี่ยวกับกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีเพ่ือด ำรงชีวิตในสังคมที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ใช้ควำมรู้และทักษะทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ 
คณิตศำสตร์ และศำสตร์อ่ืน ๆ เพ่ือแก้ปัญหำ หรือพัฒนำงำนอย่ำงมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ด้วยกระบวนกำรออกแบบ 
เชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสมโดยค ำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 

          วิทยาการค านวณ  เรียนรู้เกี่ยวกับกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ มีทักษะกำรคิด      
เชิงค ำนวณ กำรคิดวิเครำะห์ แก้ปัญหำเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ประยุกต์ใช้ควำมรู้ด้ำนวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ 
และเทคโนโลยีสำรสนเทศสื่อสำรในกำรแก้ปัญหำที่พบในชีวิตจริงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
 

เรียนรู้อะไรในวิทยาศาสตร ์
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สาระท่ี ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
มำตรฐำน ว ๑.๑  เข้ำใจควำมหลำกหลำยของระบบนิเวศ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและ 
                      ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่ำง ๆ ในระบบนิเวศ กำรถ่ำยทอดพลังงำน  
    กำรเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ควำมหมำยของประชำกร ปัญหำและผลกระทบที่มีต่อ 
                      ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม แนวทำงในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและกำรแก้ไข 
                      ปัญหำสิ่งแวดล้อมรวมทั้งน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ 
มำตรฐำน ว ๑.๒  เข้ำใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐำนของสิ่งมีชีวิต กำรล ำเลียงสำรเข้ำและออกจำกเซลล์   
   ควำมสัมพันธ์ของโครงสร้ำง และหน้ำที่ของระบบต่ำง ๆ ของสัตว์และมนุษยท์ี่ท ำงำนสัมพันธ์กัน  
   ควำมสัมพันธ์ของโครงสร้ำง และหน้ำที่ของอวัยวะต่ำง ๆ ของพืชที่ท ำงำนสัมพันธ์กัน รวมทั้ง                   
                      น ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ 
มำตรฐำน ว ๑.๓  เข้ำใจกระบวนกำรและควำมส ำคัญของกำรถ่ำยทอดลักษณะทำงพันธุกรรม สำรพันธุกรรม  

 กำรเปลี่ยนแปลงทำงพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและวิวัฒนำกำร 
 ของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ 

หมายเหตุ:  มำตรฐำน ว ๑.๑ – ว ๑.๓ ส ำหรับผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓  
       และผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ – ๖ ทีไ่ม่เน้นวิทยำศำสตร์ 
 

สาระท่ี ๒  วิทยาศาสตร์กายภาพ  
มำตรฐำน ว ๒.๑  เข้ำใจสมบัติของสสำร องค์ประกอบของสสำร ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสมบัติของสสำรกับ 
   โครงสร้ำงและแรงยึดเหนี่ยวระหว่ำงอนุภำค หลักและธรรมชำติของกำรเปลี่ยนแปลงสถำนะ 
                      ของสสำร กำรเกิดสำรละลำย และกำรเกิดปฏิกิริยำเคมี  
มำตรฐำน ว ๒.๒  เข้ำใจธรรมชำติของแรงในชีวิตประจ ำวัน ผลของแรงที่กระท ำต่อวัตถุ ลักษณะกำรเคลื่อนที่ 
       แบบต่ำง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ 
มำตรฐำน ว ๒.๓  เข้ำใจควำมหมำยของพลังงำน กำรเปลี่ยนแปลงและกำรถ่ำยโอนพลังงำน ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำง 
   สสำรและพลังงำน พลังงำนในชีวิตประจ ำวัน ธรรมชำติของคลื่น ปรำกฏกำรณ์ที่เก่ียวข้องกับ 
                      เสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ รวมทั้งน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ 
หมายเหตุ:  มำตรฐำน ว ๒.๑ – ว ๒.๓ ส ำหรับผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓  
       และผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ – ๖ ทีไ่ม่เน้นวิทยำศำสตร์ 
 
สาระท่ี ๓  วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ  
มำตรฐำน ว ๓.๑  เข้ำใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนกำรเกิด และวิวัฒนำกำรของเอกภพ กำแล็กซี ดำวฤกษ์  
                      และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภำยในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและกำรประยุกต์ใช้ 
                      เทคโนโลยีอวกำศ 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู ้
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มำตรฐำน ว ๓.๒  เข้ำใจองค์ประกอบและควำมสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนกำรเปลี่ยนแปลงภำยในโลก และ 
 บนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนกำรเปลี่ยนแปลงลมฟ้ำอำกำศและภูมิอำกำศโลก รวมทั้งผลต่อ 
 สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

หมายเหตุ:  มำตรฐำน ว ๓.๑ – ว ๓.๒ ส ำหรับผู้เรียนทุกคนในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษำ 
               ปีที่ ๓ และผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ – ๖ ทีไ่ม่เน้นวิทยำศำสตร์ 
 
สาระท่ี ๔  ชีววิทยา 
มำตรฐำน ว ๔.๑  เข้ำใจธรรมชำติของสิ่งมีชีวิต กำรศึกษำชีววิทยำและวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ สำรที่เป็น 
       องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต ปฏิกิริยำเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้ำงและ 

 หน้ำที่ของเซลล์ กำรล ำเลียงสำรเข้ำและออกจำกเซลล์ กำรแบ่งเซลล์ และกำรหำยใจระดับเซลล์ 
มำตรฐำน ว ๔.๒  เข้ำใจกำรถ่ำยทอดลักษณะทำงพันธุกรรม กำรถ่ำยทอดยีนบนโครโมโซม สมบัติและหน้ำที่ 
   ของสำรพันธุกรรม กำรเกิดมิวเทชัน เทคโนโลยีทำงดีเอ็นเอ หลักฐำน ข้อมูลและแนวคิด 

 เกี่ยวกับวิวัฒนำกำรของสิ่งมีชีวิต ภำวะสมดุลของฮำร์ดี-ไวน์เบิร์ก กำรเกิดสปีชีส์ใหม่   
 ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ก ำเนิดของสิ่งมีชีวิต ควำมหลำกหลำยของสิ่งมีชีวิต และ   

       อนุกรมวิธำน รวมทั้งน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ 
มำตรฐำน ว ๔.๓  เข้ำใจส่วนประกอบของพืช กำรแลกเปลี่ยนแก๊สและคำยน้ ำของพืช กำรล ำเลียงของพืช  
    กำรสังเครำะห์ด้วยแสง กำรสืบพันธุ์ของพืชดอกและกำรเจริญเติบโต และกำรตอบสนอง 
    ของพืช รวมทั้งน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ 
มำตรฐำน ว ๔.๔  เข้ำใจกำรย่อยอำหำรของสัตว์และมนุษย์ รวมทั้งกำรหำยใจและกำรแลกเปลี่ยนแก๊ส   

 กำรล ำเลียงสำรและกำรหมุนเวียนเลือด ภูมิคุ้มกันของร่ำงกำย กำรขับถ่ำย กำรรับรู้และ 
    กำรตอบสนอง กำรเคลื่อนที่ กำรสืบพันธุ์และกำรเจริญเติบโต ฮอร์โมนกับกำรรักษำ 

 ดุลยภำพ  และพฤติกรรมของสัตว์ รวมทั้งน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ 
มำตรฐำน ว ๔.๕  เข้ำใจแนวคิดเก่ียวกับระบบนิเวศ กระบวนกำรถ่ำยทอดพลังงำนและกำรหมุนเวียนสำร 
   ในระบบนิเวศ ควำมหลำกหลำยของไบโอม กำรเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิตในระบบ 
   นิเวศ ประชำกรและรูปแบบกำรเพ่ิมของประชำกร ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
   ปัญหำ และผลกระทบที่เกิดจำกกำรใช้ประโยชน์ และแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ 
หมายเหตุ:  มำตรฐำน ว ๔.๑ – ว ๔.๕ ส ำหรับผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ – ๖ ทีเ่น้นวิทยำศำสตร์  
 
สาระท่ี ๕  เคมี 
มำตรฐำน ว ๕.๑  เข้ำใจโครงสร้ำงอะตอม กำรจัดเรียงธำตุในตำรำงธำตุ สมบัติของธำตุ พันธะเคมีและสมบัติของ 
   สำร แก๊สและสมบัติของแก๊ส ประเภทและสมบัติของสำรประกอบอินทรีย์และพอลิเมอร์ รวมทั้ง 
   กำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ 
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มำตรฐำน ว ๕.๒  เข้ำใจกำรเขียนและกำรดุลสมกำรเคมี ปริมำณสัมพันธ์ในปฏิกิริยำเคมี อัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำเคมี  
   สมดุลในปฏิกิริยำเคมี สมบัติและปฏิกิริยำของกรด–เบส ปฏิกิริยำรีดอกซ์และเซลล์เคมีไฟฟ้ำ  
   รวมทั้งกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์   
มำตรฐำน ว ๕.๓  เข้ำใจหลักกำรท ำปฏิบัติกำรเคมี กำรวัดปริมำณสำร หน่วยวัดและกำรเปลี่ยนหน่วย กำรค ำนวณ 

 ปริมำณของสำร ควำมเข้มข้นของสำรละลำย รวมทั้งกำรบูรณำกำรควำมรู้และทักษะในกำรอธิบำย 
 ปรำกฏกำรณ์ในชีวิตประจ ำวันและกำรแก้ปัญหำทำงเคมี   

หมายเหตุ:  มำตรฐำน ว ๕.๑ – ว ๕.๓ ส ำหรับผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ – ๖ ทีเ่น้นวิทยำศำสตร์ 
 
สาระท่ี ๖  ฟิสิกส ์
มำตรฐำน ว ๖.๑  เข้ำใจธรรมชำติทำงฟิสิกส์ ปริมำณและกระบวนกำรวัด  กำรเคลื่อนที่แนวตรง แรงและ  

 กฎกำรเคลื่อนที่ของนิวตัน กฎควำมโน้มถ่วงสำกล แรงเสียดทำน สมดุลกลของวัตถุ งำน 
 และกฎกำรอนุรักษ์พลังงำนกล โมเมนตัมและกฎกำรอนุรักษ์โมเมนตัม กำรเคลื่อนที่แนวโค้ง 
 รวมทั้งน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์  

มำตรฐำน ว ๖.๒  เข้ำใจกำรเคลื่อนที่แบบฮำร์มอนิกส์อย่ำงง่ำย ธรรมชำติของคลื่น เสียงและกำรได้ยิน  
 ปรำกฏกำรณ์ที่เก่ียวข้องกับเสียง แสงและกำรเห็น ปรำกฏกำรณ์ที่เก่ียวข้องกับแสง รวมทั้ง 
 น ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ 

มำตรฐำน ว ๖.๓  เข้ำใจแรงไฟฟ้ำและกฎของคูลอมบ์ สนำมไฟฟ้ำ ศักย์ไฟฟ้ำ ควำมจุไฟฟ้ำ กระแสไฟฟ้ำ และ 
    กฎของโอห์ม วงจรไฟฟ้ำกระแสตรง พลังงำนไฟฟ้ำและก ำลังไฟฟ้ำ กำรเปลี่ยนพลังงำนทดแทน 
   เป็นพลังงำนไฟฟ้ำ สนำมแม่เหล็ก แรงแม่เหล็กท่ีกระท ำกับประจุไฟฟ้ำ และกระแสไฟฟ้ำ   
   กำรเหนี่ยวน ำแม่เหล็กไฟฟ้ำและกฎของฟำรำเดย์ ไฟฟ้ำกระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ และ 
   กำรสื่อสำร รวมทั้งน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ 
มำตรฐำน ว ๖.๔  เข้ำใจควำมสัมพันธ์ของควำมร้อนกับกำรเปลี่ยนอุณหภูมิและสถำนะของสสำร  สภำพยืดหยุ่น 
   ของวัสดุ และมอดุลัสของยัง ควำมดันในของไหล แรงพยุง และหลักของอำร์คิมีดีส ควำมตึงผิว  
    และแรงหนืดของของเหลว ของไหลอุดมคติ และสมกำรแบร์นูลลี กฎของแก๊ส  ทฤษฎีจลน์ของ 
    แก๊ส อุดมคติและพลังงำนในระบบ  ทฤษฎีอะตอมของโบร์ ปรำกฏกำรณ์โฟโตอิเล็กทริก  ทวิภำวะ 
     ของคลื่นและอนุภำค กัมมันตภำพรังสี แรงนิวเคลียร์ ปฏิกิริยำนิวเคลียร์ พลังงำนนิวเคลียร์ ฟิสิกส์ 
   อนุภำค รวมทั้งน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ 
หมายเหตุ:  มำตรฐำน ว ๖.๑ – ว ๖.๔ ส ำหรับผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ – ๖ ทีเ่น้นวิทยำศำสตร์ 
 
สาระท่ี ๗  โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 
มำตรฐำน ว ๗.๑  เข้ำใจกระบวนกำรเปลี่ยนแปลงภำยในโลก ธรณีพิบัติภัยและผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  

 กำรศึกษำล ำดับชั้นหิน ทรัพยำกรธรณี แผนที่ และกำรน ำไปใช้ประโยชน์ 
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มำตรฐำน ว ๗.๒  เข้ำใจสมดุลพลังงำนของโลก กำรหมุนเวียนของอำกำศบนโลก กำรหมุนเวียนของน้ ำในมหำสมุทร 
   กำรเกิดเมฆ กำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศโลกและผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง 

 กำรพยำกรณ์อำกำศ   
มำตรฐำน ว ๗.๓  เข้ำใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนกำรเกิดและวิวัฒนำกำรของเอกภพ กำแล็กซี ดำวฤกษ์  

 และระบบสุริยะ ควำมสัมพันธ์ของดำรำศำสตร์กับมนุษย์จำกกำรศึกษำต ำแหน่งดำว 
 บนทรงกลมฟ้ำและปฏิสัมพันธ์ภำยในระบบสุริยะ รวมทั้งกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกำศ  

หมายเหตุ:  มำตรฐำน ว ๗.๑ – ว ๗.๓ ส ำหรับผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ – ๖ ทีเ่น้นวิทยำศำสตร์ 
 
สาระท่ี ๘  เทคโนโลยี 
มำตรฐำน ว ๘.๑  เข้ำใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพ่ือกำรด ำรงชีวิตในสังคมท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว  
   ใช้ควำมรู้และทักษะทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และศำสตร์อ่ืน ๆ เพ่ือแก้ปัญหำ หรือ 
    พัฒนำงำนอย่ำงมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ด้วยกระบวนกำรออกแบบเชิงวิศวกรรม  เลือกใช้เทคโนโลยี 
                      อย่ำงเหมำะสมโดยค ำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 
มำตรฐำน ว ๘.๒  เข้ำใจและใช้แนวคิดเชิงค ำนวณในกำรแก้ปัญหำที่พบในชีวิตจริงอย่ำงเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ  
   ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในกำรเรียนรู้ กำรท ำงำน และกำรแก้ปัญหำได้อย่ำงมี 

 ประสิทธิภำพ รู้เท่ำทัน และมีจริยธรรม   
หมายเหตุ:  มำตรฐำน ว ๘.๑ ส ำหรับผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ – ๖  
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๕๙ 

สาระท่ี ๒  วิทยาศาสตร์กายภาพ 
มาตรฐาน ว ๒.๒  เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจ าวัน  ผลของแรงท่ีกระท าต่อวัตถุ  ลักษณะ 
    การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุ  รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ - - 
ป.๒ - - 
ป.๓ ๑. ระบุผลของแรงที่มีต่อกำรเปลี่ยนแปลง 

กำรเคลื่อนที่ของวัตถุจำกหลักฐำนเชิงประจักษ์ 
 

 กำรดึง หรือกำรผลัก เป็นกำรออกแรงกระท ำต่อ
วัตถุ แรงมีผลต่อกำรเคลื่อนที่ของวัตถุ แรงอำจท ำให้
วัตถุเกิดกำรเคลื่อนที่โดยเปลี่ยนต ำแหน่งจำกที่หนึ่ง 
ไปยังอีกท่ีหนึ่ง  

 กำรเปลี่ยนแปลงกำรเคลื่อนที่ของวัตถุ ได้แก่ วัตถุ
ที่อยู่นิ่งเปลี่ยนเป็นเคลื่อนที่ วัตถุท่ีก ำลังเคลื่อนที่
เปลี่ยนเป็นเคลื่อนที่เร็วขึ้นหรือช้ำลงหรือหยุดนิ่ง หรือ
เปลี่ยนทิศทำงกำรเคลื่อนที่ 

๒. เปรียบเทียบและยกตัวอย่ำงแรงสัมผัสและ
แรงไม่สัมผัสที่มีผลต่อกำรเคลื่อนที่ของวัตถุ 
โดยใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ 

 กำรดึงหรือกำรผลักเป็นกำรออกแรงที่เกิดจำกวัตถุ
หนึ่งกระท ำกับอีกวัตถุหนึ่ง โดยวัตถุท้ังสองอำจสัมผัส
หรือไม่ต้องสัมผัสกัน เช่น กำรออกแรงโดยใช้มือดึง
หรือกำรผลักโต๊ะให้เคลื่อนที่เป็นกำรออกแรงที่วัตถุ
ต้องสัมผัสกัน แรงนี้จึงเป็นแรงสัมผัส ส่วนกำรที่
แม่เหล็กดึงดูดหรือผลักระหว่ำงแม่เหล็กเป็นแรงที่
เกิดข้ึนโดยแม่เหล็กไม่จ ำเป็นต้องสัมผัสกัน แรง
แม่เหล็กนี้จึงเป็นแรงไม่สัมผัส 

๓. จ ำแนกวัตถุโดยใช้กำรดึงดูดกับแม่เหล็ก 
เป็นเกณฑ์จำกหลักฐำนเชิงประจักษ์   
๔. ระบุข้ัวแม่เหล็กและพยำกรณ์ผลที่เกิดขึ้น
ระหว่ำงขั้วแม่เหล็กเมื่อน ำมำเข้ำใกล้กันจำก
หลักฐำนเชิงประจักษ์ 

 แม่เหล็กสำมำรถดึงดูดสำรแม่เหล็กได้ 

 แรงแม่เหล็กเป็นแรงที่เกิดข้ึนระหว่ำงแม่เหล็ก 
กับสำรแม่เหล็ก หรือแม่เหล็กกับแม่เหล็ก แม่เหล็ก 
มี ๒ ขั้วคือ ขั้วเหนือและข้ัวใต้ ขั้วแม่เหล็กชนิดเดียวกัน
จะผลักกัน ต่ำงชนิดกันจะดึงดูดกัน  

ป.๔ ๑. ระบุผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุจำก
หลักฐำนเชิงประจักษ์ 
๒. ใช้เครื่องชั่งสปริงในกำรวัดน้ ำหนักของวัตถุ 

 แรงโน้มถ่วงของโลกเป็นแรงดึงดูดท่ีโลกกระท ำต่อ
วัตถุ มีทิศทำงเข้ำสู่ศูนย์กลำงโลก และเป็นแรงไม่สัมผัส 
แรงดึงดูดที่โลกกระท ำกับวัตถุหนึ่ง ๆ ท ำให้วัตถุตกลง
สู่พื้นโลก และท ำให้วัตถุมีน้ ำหนัก วัดน้ ำหนักของวัตถุ
ได้จำกเครื่องชั่งสปริง น้ ำหนักของวัตถุขึ้นกับมวลของ

เอก
สา
รต
้นฉ

บับ
 

อยู่
ระห

ว่า
งด
ําเน

ินก
ารจ

ัดพ
ิมพ

์



๖๐ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
วัตถุ โดยวัตถุท่ีมีมวลมำกจะมีน้ ำหนักมำก วัตถุที่มี
มวลน้อยจะมีน้ ำหนักน้อย 

๓. บรรยำยมวลของวัตถุที่มีผลต่อกำร
เปลี่ยนแปลงกำรเคลื่อนที่ของวัตถุจำกหลักฐำน
เชิงประจักษ์ 

 มวล คือ ปริมำณเนื้อของสำรทั้งหมดที่ประกอบกัน
เป็นวัตถุ ซึ่งมีผลต่อควำมยำกง่ำยในกำรเปลี่ยนแปลง
กำรเคลื่อนที่ของวัตถุ วัตถุที่มีมวลมำกจะเปลี่ยนแปลง
กำรเคลื่อนที่ได้ยำกกว่ำวัตถุที่มีมวลน้อย ดังนั้น 
มวลของวัตถุนอกจำกจะหมำยถึงเนื้อทั้งหมดของวัตถุ
นั้นแล้วยังหมำยถึงกำรต้ำนกำรเปลี่ยนแปลง 
กำรเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นด้วย 

ป.๕ ๑. อธิบำยวิธีกำรหำแรงลัพธ์ของแรงหลำยแรง
ในแนวเดียวกันที่กระท ำต่อวัตถุในกรณีที่วัตถุ
อยู่นิ่งจำกหลักฐำนเชิงประจักษ์ 
๒. เขียนแผนภำพแสดงแรงที่กระท ำต่อวัตถุที่
อยู่ในแนวเดียวกันและแรงลัพธ์ที่กระท ำต่อวัตถุ 
๓. ใช้เครื่องชั่งสปริงในกำรวัดแรงที่กระท ำต่อ
วัตถ ุ

 แรงลัพธ์เป็นผลรวมของแรงที่กระท ำต่อวัตถุ โดย
แรงลัพธ์ของแรง ๒ แรงที่กระท ำต่อวัตถุเดียวกันจะมี
ขนำดเท่ำกับผลรวมของแรงทั้งสองเมื่อแรงทั้งสอง 
อยู่ในแนวเดียวกันและมีทิศทำงเดียวกัน แต่จะมี
ขนำดเท่ำกับผลต่ำงของแรงทั้งสองเม่ือแรงทั้งสอง 
อยู่ในแนวเดียวกันแต่มีทิศทำงตรงข้ำมกัน ส ำหรับ
วัตถุท่ีอยู่นิ่ง แรงลัพธ์ที่กระท ำต่อวัตถุมีค่ำเป็นศูนย์  

 กำรเขียนแผนภำพของแรงที่กระท ำต่อวัตถุ
สำมำรถเขยีนได้โดยใช้ลูกศร โดยหัวลูกศรแสดง
ทิศทำงของแรง และควำมยำวของลูกศรแสดงขนำด
ของแรงที่กระท ำต่อวัตถุ 

๔. ระบุผลของแรงเสียดทำนที่มีต่อ 
กำรเปลี่ยนแปลงกำรเคลื่อนที่ของวัตถุจำก
หลักฐำนเชิงประจักษ์ 
๕. เขียนแผนภำพแสดงแรงเสียดทำนและแรง 
ที่อยู่ในแนวเดียวกันที่กระท ำต่อวัตถุ 
 

 แรงเสียดทำนเป็นแรงที่เกิดขึ้นระหว่ำงผิวสัมผัสของ
วัตถุ เพ่ือต้ำนกำรเคลื่อนที่ของวัตถุนั้น โดยถ้ำออกแรง
กระท ำต่อวัตถุที่อยู่นิ่งบนพื้นผิวหนึ่งให้เคลื่อนที่  
แรงเสียดทำนจำกพ้ืนผิวนั้นก็จะต้ำนกำรเคลื่อนที่ของ
วัตถุ แต่ถ้ำวัตถุก ำลังเคลื่อนที่ แรงเสียดทำนก็จะท ำให้
วัตถุนั้นเคลื่อนที่ช้ำลง หรือหยุดนิ่ง 

ป.๖ ๑. อธิบำยกำรเกิดและผลของแรงไฟฟ้ำซึ่งเกิด
จำกวัตถุที่ผ่ำนกำรขัดถูโดยใช้หลักฐำนเชิง
ประจักษ์ 

 วัตถุ ๒ ชนิดที่ผ่ำนกำรขัดถูแล้ว เมื่อน ำเข้ำใกล้กัน 
อำจดึงดูดหรือผลักกัน แรงที่เกิดข้ึนนี้เป็นแรงไฟฟ้ำ 
ซึ่งเป็นแรงไมส่ัมผัส เกิดข้ึนระหว่ำงวัตถุที่มีประจุไฟฟ้ำ 
ซึ่งประจุไฟฟ้ำมี ๒ ชนิด คือ ประจุไฟฟ้ำบวกและประจุ
ไฟฟ้ำลบ วัตถุท่ีมีประจุไฟฟ้ำชนิดเดียวกันผลักกัน  
ชนิดตรงข้ำมกันดึงดูดกัน 
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๖๑ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๑ ๑. สร้ำงแบบจ ำลองที่อธิบำยควำมสัมพันธ์

ระหว่ำงควำมดันอำกำศกับควำมสูงจำกพ้ืนโลก 
 เมื่อวัตถุอยู่ในอำกำศจะมีแรงที่อำกำศกระท ำต่อ
วัตถุในทุกทิศทำง แรงที่อำกำศกระท ำต่อวัตถุข้ึนอยู่
กับขนำดพ้ืนที่ของวัตถุนั้น แรงที่อำกำศกระท ำตั้งฉำก
กับผิววัตถุต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่เรียกว่ำควำมดันอำกำศ  
-ควำมดันอำกำศมีควำมสัมพันธ์กับควำมสูงจำกพ้ืน
โลก โดยบริเวณท่ีสูงจำกพ้ืนโลกขึ้นไป อำกำศเบำบำง
ลง มวลอำกำศน้อยลง ควำมดันอำกำศก็จะลดลง 

ม.๒ ๑. พยำกรณ์กำรเคลื่อนที่ของวัตถุท่ีเป็นผลของ
แรงลัพธ์ที่เกิดจำกแรงหลำยแรงที่กระท ำต่อ
วัตถุในแนวเดียวกันจำกหลักฐำนเชิงประจักษ์ 
๒. เขียนแผนภำพแสดงแรงและแรงลัพธ์ที่เกิด
จำกแรงหลำยแรงที่กระท ำต่อวัตถุในแนว
เดียวกัน 

 แรงเป็นปริมำณเวกเตอร์ เมื่อมีแรง  หลำย ๆ แรง
กระท ำต่อวัตถุ แล้วแรงลัพธ์ที่กระท ำต่อวัตถุมีค่ำ 
เป็นศูนย์ วัตถุจะไม่เปลี่ยนแปลงกำรเคลื่อนที่ แต่ถ้ำ
แรงลัพธ์ที่กระท ำต่อวัตถุมีค่ำไม่เป็นศูนย์ วัตถุจะ
เปลี่ยนแปลงกำรเคลื่อนที่ 

๓. ออกแบบกำรทดลองและทดลองด้วยวิธี 
ที่เหมำะสมในกำรอธิบำยปัจจัยที่มีผลต่อ 
ควำมดันของของเหลว 

 เมื่อวัตถุอยู่ในของเหลวจะมีแรงที่ของเหลวกระท ำ
ต่อวัตถุในทุกทิศทำง โดยแรงที่ของเหลวกระท ำ 
ตั้งฉำกกับผิววัตถุต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ เรียกว่ำควำมดัน
ของของเหลว 

 ควำมดันของของเหลวมีควำมสัมพันธ์กับควำมลึก
จำกระดับผิวหน้ำของของเหลว โดยบริเวณท่ีลึกลงไป
จำกระดับผิวหน้ำของของเหลวมำกขึ้น ควำมดันของ
ของเหลวจะเพ่ิมขึ้น เนื่องจำกของเหลวที่อยู่ลึกกว่ำ 
จะมีน้ ำหนักของของเหลวด้ำนบนกระท ำมำกกว่ำ 

๔. วิเครำะห์แรงพยุงและกำรจม กำรลอยของ
วัตถุในของเหลวจำกหลักฐำนเชิงประจักษ์ 
๕. เขียนแผนภำพแสดงแรงที่กระท ำต่อวัตถุ 
ในของเหลว 

 เมื่อวัตถุอยู่ในของเหลว จะมีแรงพยุงเนื่องจำก
ของเหลวกระท ำต่อวัตถุโดยมีทิศขึ้นในแนวดิ่ง กำรจม
หรือกำรลอยของวัตถุข้ึนกับน้ ำหนักของวัตถุและ 
แรงพยุง ถ้ำน้ ำหนักของวัตถุและแรงพยุงของ
ของเหลวมีค่ำเท่ำกัน วัตถุจะลอยนิ่งอยู่ในของเหลว 
แต่ถ้ำน้ ำหนักของวัตถุมีค่ำมำกกว่ำแรงพยุงของ
ของเหลว วัตถุจะจม 

๖. อธิบำยแรงเสียดทำนสถิตและแรงเสียดทำน
จลน์จำกหลักฐำนเชิงประจักษ์ 

 แรงเสียดทำนเป็นแรงที่เกิดขึ้นระหว่ำงผิวสัมผัส
ของวัตถุ เพ่ือต้ำนกำรเคลื่อนที่ของวัตถุนั้น โดยถ้ำ
ออกแรงกระท ำต่อวัตถุท่ีอยู่นิ่งบนพื้นผิวให้เคลื่อนที่ 

เอก
สา
รต
้นฉ

บับ
 

อยู่
ระห

ว่า
งด
ําเน

ินก
ารจ

ัดพ
ิมพ

์



๖๒ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
แรงเสียดทำนก็จะต้ำนกำรเคลื่อนที่ของวัตถุ  
แรงเสียดทำนที่เกิดข้ึนในขณะที่วัตถุยังไม่เคลื่อนที่ 
เรียก แรงเสียดทำนสถิต แต่ถ้ำวัตถุก ำลังเคลื่อนที่ 
แรงเสียดทำนก็จะท ำให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่ช้ำลง หรือ
หยุดนิ่ง เรียก แรงเสียดทำนจลน์ 

๗. ออกแบบกำรทดลองและทดลองด้วยวิธีที่
เหมำะสมในกำรอธิบำยปัจจัยที่มีผลต่อขนำด
ของแรงเสียดทำน 
๘. เขียนแผนภำพแสดงแรงเสียดทำนและแรง
อ่ืน ๆ ที่กระท ำต่อวัตถุ 

 ขนำดของแรงเสียดทำนระหว่ำงผิวสัมผัสของวัตถุ
ขึ้นกับลักษณะผิวสัมผัสและขนำดของแรงปฏิกิริยำ 
ต้ังฉำกระหว่ำงผิวสัมผัส 
 

๙. ตระหนักถึงประโยชน์ของควำมรู้เรื่อง 
แรงเสียดทำนโดยวิเครำะห์สถำนกำรณ์ปัญหำ
และเสนอแนะวิธีกำรลด หรือเพ่ิมแรงเสียดทำน 
ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรท ำกิจกรรมในชีวติประจ ำวัน 

 กิจกรรมในชีวิตประจ ำวันบำงกิจกรรมต้องกำร 
แรงเสียดทำน เช่น กำรเปิดฝำเกลียวขวดน้ ำ กำรใช้
แผ่นกันลื่นในห้องน้ ำ บำงกิจกรรมไม่ต้องกำร 
แรงเสียดทำน เช่น กำรลำกวัตถุบนพ้ืน กำรใช้
น้ ำมันหล่อลื่นในเครื่องยนต์ 

 ควำมรู้เรื่องแรงเสียดทำนสำมำรถน ำไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ ำวันได้ 

๑๐. ออกแบบกำรทดลองและทดลองด้วยวิธี 
ที่เหมำะสมในกำรอธิบำยโมเมนต์ของแรง 
เมื่อวัตถุอยู่ในสภำพสมดุลต่อกำรหมุน 
และค ำนวณโดยใช้สมกำร M = Fl  

 เมื่อมีแรงที่กระท ำต่อวัตถุโดยไม่ผ่ำนศูนย์กลำงมวล
ของวัตถุ จะเกิดโมเมนต์ของแรง ท ำให้วัตถุหมุนรอบ
ศูนย์กลำงมวลของวัตถุนั้น 

  โมเมนต์ของแรงเป็นผลคูณของแรงที่กระท ำต่อ
วัตถุกับระยะทำงจำกจุดหมุนไปตั้งฉำกกับแนวแรง 
เมื่อผลรวมของโมเมนต์ของแรงมีค่ำเป็นศูนย์ วัตถุจะ
อยู่ในสภำพสมดุลต่อกำรหมุน โดยโมเมนต์ของแรง 
ในทิศทวนเข็มนำฬิกำจะมีขนำดเท่ำกับโมเมนต์ของ
แรงในทิศตำมเข็มนำฬิกำ 

 ของเล่นหลำยชนิดประกอบด้วยอุปกรณ์หลำยส่วน
ที่ใช้หลักกำรโมเมนต์ของแรง ควำมรู้เรื่องโมเมนต์ของ
แรงสำมำรถน ำไปใช้ออกแบบและประดิษฐ์ของเล่นได้ 

 ๑๑. เปรียบเทียบแหล่งของสนำมแม่เหล็ก 
สนำมไฟฟ้ำ และสนำมโน้มถ่วง และทิศทำง

 วัตถุท่ีมีมวลจะมีสนำมโน้มถ่วงอยู่โดยรอบ  แรง
โน้มถ่วงที่กระท ำต่อวัตถุท่ีอยู่ในสนำมโน้มถ่วงจะมีทิศ
พุ่งเข้ำหำวัตถุท่ีเป็นแหล่งของสนำมโน้มถ่วง 
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๖๓ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ของแรงที่กระท ำต่อวัตถุที่อยู่ในแต่ละสนำม
จำกข้อมูลที่รวบรวมได้ 
๑๒. เขียนแผนภำพแสดงแรงแม่เหล็ก  
แรงไฟฟ้ำและแรงโน้มถ่วงที่กระท ำต่อวัตถุ 

 วัตถุท่ีมีประจุไฟฟ้ำจะมีสนำมไฟฟ้ำอยู่โดยรอบ  
แรงไฟฟ้ำที่กระท ำต่อวัตถุท่ีมีประจุจะมีทิศพุ่งเข้ำหำ
หรือออกจำกวัตถุที่มีประจุที่เป็นแหล่งของ
สนำมไฟฟ้ำ 

 วัตถุท่ีเป็นแม่เหล็กจะมีสนำมแม่เหล็กอยู่โดยรอบ  
แรงแม่เหล็กที่กระท ำต่อขั้วแม่เหล็กจะมีทิศพุ่งเข้ำหำ
หรือออกจำกข้ัวแม่เหล็กท่ีเป็นแหล่งของ
สนำมแม่เหล็ก 

๑๓. วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงขนำดของ
แรงแม่เหล็ก แรงไฟฟ้ำและแรงโน้มถ่วงที่กระท ำ
ต่อวัตถุท่ีอยู่ในสนำมนั้น ๆ กับระยะห่ำงจำก
แหล่งของสนำมถึงวัตถุจำกข้อมูลที่รวบรวมได้ 

 ขนำดของแรงโน้มถ่วง แรงไฟฟ้ำ และแรงแม่เหล็ก
ที่กระท ำต่อวัตถุท่ีอยู่ในสนำมนั้น ๆ จะมีค่ำลดลง  
เมื่อวัตถุอยู่ห่ำงจำกแหล่งของสนำมนั้น ๆ มำกขึ้น 

๑๔. อธิบำยและค ำนวณอัตรำเร็วและควำมเร็ว
ของกำรเคลื่อนที่ของวัตถุโดยใช้สมกำร 

t

s
v 

 และ t

s
v





  
    จำกหลักฐำนเชิงประจักษ์ 

 กำรเคลื่อนที่ของวัตถุเป็นกำรเปลี่ยนต ำแหน่งของ
วัตถุเทียบกับต ำแหน่งอ้ำงอิง โดยมีปริมำณท่ีเกี่ยวข้อง
กับกำรเคลื่อนที่  ซึ่งมีทั้งปริมำณสเกลำร์และปริมำณ
เวกเตอร์ เช่น ระยะทำง อัตรำเร็ว กำรกระจัด 
ควำมเร็ว ปริมำณสเกลำร์เป็นปริมำณที่มีขนำด เช่น 
ระยะทำง อัตรำเร็ว ปริมำณเวกเตอร์เป็นปริมำณท่ีมี
ทั้งขนำดและทิศทำง เช่น กำรกระจัด ควำมเร็ว 

๑๕. เขียนแผนภำพแสดงกำรกระจัดและควำมเร็ว  เขียนแผนภำพแทนปริมำณเวกเตอร์ได้ด้วยลูกศร 
โดยควำมยำวของลูกศรแสดงขนำดและหัวลูกศร
แสดงทิศทำงของเวกเตอร์นั้น ๆ 

 ระยะทำงเป็นปริมำณสเกลำร์ โดยระยะทำง 
เป็นควำมยำวของเส้นทำงที่เคลื่อนที่ได้ 

 กำรกระจัดเป็นปริมำณเวกเตอร์ โดยกำรกระจัด 
มีทิศชี้จำกต ำแหน่งเริ่มต้นไปยังต ำแหน่งสุดท้ำย และ
มีขนำดเท่ำกับระยะที่สั้นที่สุดระหว่ำงสองต ำแหน่งนั้น 

 อัตรำเร็วเป็นปริมำณสเกลำร์ โดยอัตรำเร็ว 
เป็นอัตรำส่วนของระยะทำงต่อเวลำ 

 ควำมเร็วปริมำณเวกเตอร์มีทิศเดียวกับทิศของ 
กำรกระจัด โดยควำมเร็วเป็นอัตรำส่วนของ 
กำรกระจัดต่อเวลำ 
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๖๔ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๓ - - 
ม.๔ - - 
ม.๕ ๑. วิเครำะห์และแปลควำมหมำยข้อมูล

ควำมเร็วกับเวลำของกำรเคลื่อนที่ของวัตถุ 
เพ่ืออธิบำยควำมเร่งของวัตถุ 
 

 กำรเคลื่อนที่ของวัตถุที่มีกำรเปลี่ยนควำมเร็ว  
เป็นกำรเคลื่อนที่ด้วยควำมเร่ง ควำมเร่งเป็นอัตรำส่วน
ของควำมเร็วที่เปลี่ยนไปต่อเวลำและเป็นปริมำณ
เวกเตอร์ ในกรณีที่วัตถุที่อยู่นิ่ง หรือเคลื่อนที่ในแนวตรง
ด้วยควำมเร็วคงตัววัตถุนั้นมีควำมเร่งเป็นศูนย์ 
- วัตถุมีควำมเร็วเพ่ิมขึ้น ถ้ำควำมเร็วและควำมเร่ง   
มีทิศเดียวกัน และมีควำมเร็วลดลง ถ้ำควำมเร็วและ
ควำมเร่งมีทิศตรงกันข้ำม 

๒. สังเกตและอธิบำยกำรหำแรงลัพธ์ที่เกิดจำก
แรงหลำยแรงที่อยู่ในระนำบเดียวกันที่กระท ำ
ต่อวัตถุโดยกำรเขียนแผนภำพกำรรวมแบบ
เวกเตอร์ 

 เมื่อมีแรงหลำยแรงกระท ำต่อวัตถุหนึ่งโดยแรง 
ทุกแรงอยู่ในระนำบเดียวกันสำมำรถหำแรงลัพธ์ 
ที่กระต่อวัตถุนั้นได้โดยรวมแบบเวกเตอร์ 

๓. สังเกต วิเครำะห์ และอธิบำยควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงควำมเร่งของวัตถุกับแรงลัพธ์ที่กระท ำ
ต่อวัตถุและมวลของวัตถุ 

 เมื่อแรงลัพธ์มีค่ำไม่เท่ำกับศูนย์กระท ำต่อวัตถุ 
จะท ำให้วัตถุเคลื่อนที่ด้วยควำมเร่งมีทิศทำงเดียวกับ
แรงลัพธ์โดยขนำดของควำมเร่งขึ้นกับขนำดของ 
แรงลัพธ์กระท ำต่อวัตถุและมวลของวัตถุ 

๔. สังเกตและอธิบำยแรงกิริยำและแรง
ปฏิกิริยำระหว่ำงวัตถุคู่หนึ่ง ๆ 

 แรงกระท ำระหว่ำงวัตถุคู่หนึ่ง ๆ เป็นแรงกิริยำและ
แรงปฏิกิริยำ แรงทั้งสองมีขนำดเท่ำกัน เกิดข้ึนพร้อม
กัน กระท ำกับวัตถุคนละก้อน แต่มีทิศทำงตรงข้ำม 

๕. สังเกตและอธิบำยผลของควำมเร่งที่มีต่อ
กำรเคลื่อนที่แบบต่ำง ๆ ของวัตถุได้แก่ กำร
เคลื่อนที่แนวตรง กำรเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 
กำรเคลื่อนที่แบบวงกลม และ กำรเคลื่อนที่
แบบสั่น 

 วัตถุท่ีเคลื่อนที่ด้วยควำมเร่งคงตัว หรือควำมเร่ง 
ไม่คงตัว อำจเป็นกำรเคลื่อนที่แนวตรง กำรเคลื่อนที่
แนวโค้ง หรือกำรเคลื่อนที่แบบสั่น กำรเคลื่อนที่ 
แนวตรงด้วยควำมเร่งคงตัว น ำไปใช้อธิบำยกำรตก
แบบเสรีกำรเคลื่อนที่แนวโค้งด้วยควำมเร่งคงตัว 
น ำไปใช้อธิบำยกำรเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 
กำรเคลื่อนที่แนวโค้งด้วยควำมเร่งมีทิศทำงตั้งฉำกกับ
ควำมเร็วตลอดเวลำ น ำไปใช้อธิบำยกำรเคลื่อนที่ 
แบบวงกลมกำรเคลื่อนที่กลับไปกลับมำด้วยควำมเร่ง 
มีทิศทำงเข้ำสู่จุดที่แรงลัพธ์เป็นศูนย์ เรียกจุดนี้ว่ำ
ต ำแหน่งสมดุล ซึ่งน ำไปใช้อธิบำยกำรเคลื่อนที่แบบสั่น 
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๖๕ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๖. สืบค้นข้อมูลและอธิบำยแรงโน้มถ่วงที่
เกี่ยวกับกำรเคลื่อนที่ของวัตถุต่ำง ๆ รอบโลก 

 ในบริเวณท่ีมีสนำมโน้มถ่วง เมื่อมีวัตถุที่มีมวล จะมี
แรงโน้มถ่วงซึ่งเป็นแรงดึงดูดของโลกกระท ำต่อวัตถุ 
แรงนี้น ำไปใช้อธิบำยกำรเคลื่อนที่ของวัตถุต่ำง ๆ เช่น 
ดำวเทียม และดวงจันทร์รอบโลก 

๗. สังเกตและอธิบำยกำรเกิดสนำมแม่เหล็ก
เนื่องจำกกระแสไฟฟ้ำ 
 

 กระแสไฟฟ้ำท ำให้เกิดสนำมแม่เหล็กในบริเวณรอบ
แนวกำรเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้ำ หำทิศทำงของ
สนำมแม่เหล็กเนื่องจำกกระแสไฟฟ้ำได้จำกกฎมือขวำ 

๘. สังเกตและอธิบำยแรงแม่เหล็กท่ีกระท ำต่อ
อนุภำคท่ีมีประจุไฟฟ้ำที่เคลื่อนที่ในสนำม 
แม่เหล็ก และแรงแม่เหล็กท่ีกระท ำต่อลวด
ตัวน ำที่มีกระแสไฟฟ้ำผ่ำนในสนำมแม่เหล็ก 
รวมทั้งอธิบำยหลักกำรท ำงำนของมอเตอร์ 

 ในบริเวณท่ีมีสนำมแม่เหล็ก เมื่อมีอนุภำคที่มีประจุ
ไฟฟ้ำเคลื่อนที่โดยไม่อยู่ในแนวเดียวกับสนำมแม่เหล็ก 
หรือมีกระแสไฟฟ้ำผ่ำนลวดตัวน ำโดยกระแสไฟฟ้ำ 
ไม่อยู่ในแนวเดียวกับสนำมแม่เหล็ก จะมีแรงแม่เหล็ก
กระท ำ ซึ่งเป็นพื้นฐำนในกำรสร้ำงมอเตอร์ 

๙. สังเกตและอธิบำยกำรเกิดอีเอ็มเอฟ รวมทั้ง
ยกตัวอย่ำงกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 เมื่อมีสนำมแม่เหล็กเปลี่ยนแปลงตัดขดลวดตัวน ำ 
ท ำให้เกิดอีเอ็มเอฟ ซึ่งเป็นพื้นฐำนในกำรสร้ำง 
เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ 

๑๐. สืบค้นข้อมูลและอธิบำยแรงเข้มและแรงอ่อน  ภำยในนิวเคลียสมีแรงเข้มที่เป็นแรงยึดเหนี่ยวของ
อนุภำคในนิวเคลียส  และเป็นแรงหลักท่ีใช้อธิบำย
เสถียรภำพของนิวเคลียส นอกจำกนี้ยังมีแรงอ่อน ซึ่ง
เป็นแรงที่ใช้อธิบำยกำรสลำยให้อนุภำคบีตำของธำตุ
กัมมันตรังสี 

ม.๖ - - 
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๖๖ 

สาระท่ี ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ 
มาตรฐาน ว ๒.๓  เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ 
    ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจ าวัน ธรรมชาติของคลื่น  ปรากฏการณ์ 

  ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
  

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๑ ๑. บรรยำยกำรเกิดเสียงและทิศทำง 

กำรเคลื่อนที่ของเสียงจำกหลักฐำนเชิงประจักษ์ 
 เสียงเกิดจำกกำรสั่นของวัตถุ วัตถุท่ีท ำให้เกิดเสียง
เป็นแหล่งก ำเนิดเสียงซึ่งมีท้ังแหล่งก ำเนิดเสียงตำม
ธรรมชำติและแหล่งก ำเนิดเสียงที่มนุษย์สร้ำงขึ้น  
เสียงเคลื่อนที่ออกจำกแหล่งก ำเนิดเสียงทุกทิศทำง  

ป.๒ ๑. บรรยำยแนวกำรเคลื่อนที่ของแสงจำก
แหล่งก ำเนิดแสง และอธิบำยกำรมองเห็นวัตถุ 
จำกหลักฐำนเชิงประจักษ์  
๒. ตระหนักในคุณค่ำของควำมรู้ของกำรมองเห็น
โดยเสนอแนะแนวทำงกำรป้องกันอันตรำย 
จำกกำรมองวัตถุที่อยู่ในบริเวณท่ีมีแสงสว่ำง 
ไม่เหมำะสม 

 แสงเคลื่อนทีจ่ำกแหล่งก ำเนิดแสงทุกทิศทำงเป็น
แนวตรง เมื่อมีแสงจำกวัตถุมำเข้ำตำจะท ำให้มองเห็น
วัตถุนั้น กำรมองเห็นวัตถุท่ีเป็นแหล่งก ำเนิดแสง แสง
จำกวัตถุนั้นจะเข้ำสู่ตำโดยตรง  ส่วนกำรมองเห็นวัตถุ
ที่ไม่ใช่แหล่งก ำเนิดแสง ต้องมีแสงจำกแหล่งก ำเนิด
แสงไปกระทบวัตถุแล้วสะท้อนเข้ำตำ ถ้ำมีแสงที่สว่ำง 
มำก ๆ เข้ำสู่ตำอำจเกิดอันตรำยต่อตำได้ จึงต้อง
หลีกเลี่ยงกำรมองหรือใช้แผ่นกรองแสงที่มีคุณภำพ
เมื่อจ ำเป็น และต้องจัดควำมสว่ำงให้เหมำะสมกับ 
กำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ เช่น กำรอ่ำนหนังสือ กำรดู
จอโทรทัศน์ กำรใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต 

ป.๓ ๑. ยกตัวอย่ำงกำรเปลี่ยนพลังงำนหนึ่งไปเป็น
อีกพลังงำนหนึ่งจำกหลักฐำนเชิงประจักษ์ 

 พลังงำนเป็นปริมำณที่แสดงถึงควำมสำมำรถ 
ในกำรท ำงำน พลังงำนมีหลำยแบบ เช่น พลังงำนกล 
พลังงำนไฟฟ้ำ พลังงำนแสง พลังงำนเสียง และ
พลังงำนควำมร้อน โดยพลังงำนสำมำรถเปลี่ยนจำก
พลังงำนหนึ่งไปเป็นอีกพลังงำนหนึ่งได้ เช่น กำรถูมือ
จนรู้สึกร้อน เป็นกำรเปลี่ยนพลังงำนกลเป็นพลังงำน
ควำมร้อน แผงเซลล์สุริยะเปลี่ยนพลังงำนแสง 
เป็นพลังงำนไฟฟ้ำ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้ำเปลี่ยนพลังงำน
ไฟฟ้ำเป็นพลังงำนอ่ืน 

๒. บรรยำยกำรท ำงำนของเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ
และระบุแหล่งพลังงำนในกำรผลิตไฟฟ้ำ 
จำกข้อมูลที่รวบรวมได้ 

 ไฟฟ้ำผลิตจำกเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำซึ่งใช้พลังงำนจำก
แหล่งพลังงำนธรรมชำติหลำยแหล่ง  เช่น พลังงำน
จำกลม พลังงำนจำกน้ ำ พลังงำนจำกแก๊สธรรมชำติ    
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๖๗ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๓. ตระหนักในประโยชน์และโทษของไฟฟ้ำ 
โดยน ำเสนอวิธีกำรใช้ไฟฟ้ำอย่ำงประหยัด 
และปลอดภัย 

 พลังงำนไฟฟ้ำมีควำมส ำคัญต่อชีวิตประจ ำวัน  
กำรใช้ไฟฟ้ำนอกจำกต้องใช้อย่ำงถูกวิธี ประหยัด 
และคุ้มค่ำแล้ว ยังต้องค ำนึงถึงควำมปลอดภัยด้วย 

ป.๔ ๑. จ ำแนกวัตถุเป็นตัวกลำงโปร่งใส ตัวกลำง
โปร่งแสง และวัตถุทึบแสง จำกลักษณะ 
กำรมองเห็นสิ่งต่ำง ๆ ผ่ำนวัตถุนั้นเป็นเกณฑ์
โดยใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ 

 เมื่อมองสิ่งต่ำง ๆ โดยมีวัตถุต่ำงชนิดกันมำกั้นแสง 
จะท ำให้ลักษณะกำรมองเห็นสิ่งนั้นๆ ชัดเจนต่ำงกัน  
จึงจ ำแนกวัตถุที่มำก้ันออกเป็นตัวกลำงโปร่งใส 
ซึ่งท ำให้มองเห็นสิ่งต่ำง ๆ ได้ชัดเจน ตัวกลำงโปร่ง
แสงท ำให้มองเห็น สิ่งต่ำง ๆ ได้ไม่ชัดเจน และ 
วัตถุทึบแสงท ำให้มองไม่เห็นสิ่งต่ำง ๆ นั้น 

ป.๕ ๑. อธิบำยกำรได้ยินเสียงผ่ำนตัวกลำง 
จำกหลักฐำนเชิงประจักษ์ 

 กำรได้ยินเสียงนั้นต้องอำศัยตัวกลำงโดยอำจเป็น
ของแข็ง ของเหลว หรืออำกำศ เสียงจะส่งผ่ำน
ตัวกลำงมำยังหู 

๒. ระบุตัวแปร ทดลองและอธิบำย ลักษณะ
และกำรเกิดเสียงสูง เสียงต่ ำ  
๓. ออกแบบกำรทดลองและอธิบำย ลักษณะ
และกำรเกิดเสียงดัง เสียงค่อย  
๔. วัดระดับเสียงโดยใช้เครื่องมือวัดระดับเสียง  
๕. ตระหนักในคุณค่ำของควำมรู้เรื่องระดับ
เสียงโดยเสนอแนะแนวทำงในกำรหลีกเลี่ยง
และลดมลพิษทำงเสียง 

 เสียงที่ได้ยินมีระดับสูงต่ ำของเสียงต่ำงกันข้ึนกับ
ควำมถี่ของกำรสั่นของแหล่งก ำเนิดเสียง โดยเมื่อ
แหล่งก ำเนิดเสียงสั่นด้วยควำมถ่ีต่ ำจะเกิดเสียงต่ ำ  
แต่ถ้ำสั่นด้วยควำมถี่สูงจะเกิดเสียงสูง ส่วนเสียงดัง
ค่อยที่ได้ยินขึ้นกับพลังงำนกำรสั่นของแหล่งก ำเนิด
เสียง โดยเมื่อแหล่งก ำเนิดเสียงสั่นพลังงำนมำกจะเกิด
เสียงดัง แต่ถ้ำแหล่งก ำเนิดเสียงสั่นด้วยพลังงำนน้อย
จะเกิดเสียงค่อย 

 เสียงดังมำก ๆ เป็นอันตรำยต่อกำรได้ยินและเสียง
ที่ก่อให้เกิดควำมร ำคำญเป็นมลพิษทำงเสียง เดซิเบล
เป็นหน่วยที่บอกถึงควำมดังของเสียง 

ป.๖ 
  

๑. ระบุส่วนประกอบและบรรยำยหน้ำที่ 
ของแต่ละส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้ำ 
อย่ำงง่ำยจำกหลักฐำนเชิงประจักษ์ 
๒. เขียนแผนภำพและต่อวงจรไฟฟ้ำอย่ำงง่ำย 

 วงจรไฟฟ้ำอย่ำงง่ำยประกอบด้วยแหล่งก ำเนิดไฟฟ้ำ 
สำยไฟฟ้ำ และเครื่องใช้ไฟฟ้ำหรืออุปกรณ์ไฟฟ้ำ 
แหล่งก ำเนิดไฟฟ้ำ เช่น ถ่ำนไฟฉำย หรือแบตเตอรี่ 
ท ำหน้ำที่ให้พลังงำนไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำเป็นตัวน ำไฟฟ้ำ
ท ำหน้ำที่เชื่อมต่อระหว่ำงแหล่งก ำเนิดไฟฟ้ำ 
และเครื่องใช้ไฟฟ้ำเข้ำด้วยกัน เครื่องใช้ไฟฟ้ำมีหน้ำที่
เปลี่ยนพลังงำนไฟฟ้ำเป็นพลังงำนอ่ืน 
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๖๘ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๓. ออกแบบกำรทดลองและทดลองด้วยวิธี 
ที่เหมำะสมในกำรอธิบำยวิธีกำรและผลของ
กำรต่อเซลล์ไฟฟ้ำแบบอนุกรม 
๔. ตระหนักถึงประโยชน์ของควำมรู้ของกำรต่อ
เซลล์ไฟฟ้ำแบบอนุกรมโดยบอกประโยชน์และ
กำรประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน 

 เมื่อน ำเซลล์ไฟฟ้ำหลำยเซลล์มำต่อเรียงกัน โดยให้
ขั้วบวกของเซลล์ไฟฟ้ำเซลล์หนึ่งต่อกับขั้วลบของ 
อีกเซลล์หนึ่งเป็นกำรต่อแบบอนุกรม ท ำให้มีพลังงำน
ไฟฟ้ำเหมำะสมกับเครื่องใช้ไฟฟ้ำ ซึ่งกำรต่อเซลล์ไฟฟ้ำ
แบบอนุกรมสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ ำวัน เช่น กำรต่อเซลล์ไฟฟ้ำในไฟฉำย 

๕. ออกแบบกำรทดลองและทดลองด้วยวิธี 
ที่เหมำะสมในกำรอธิบำยกำรต่อหลอดไฟฟ้ำ
แบบอนุกรมและแบบขนำน 
๖. ตระหนักถึงประโยชน์ของควำมรู้ของกำรต่อ
หลอดไฟฟ้ำแบบอนุกรมและแบบขนำน  โดย
บอกประโยชน์ ข้อจ ำกัด และกำรประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตประจ ำวัน 

 กำรต่อหลอดไฟฟ้ำแบบอนุกรมเม่ือถอดหลอดไฟฟ้ำ
ดวงใดดวงหนึ่งออกท ำให้หลอดไฟฟ้ำที่เหลือดับ
ทั้งหมด  ส่วนกำรต่อหลอดไฟฟ้ำแบบขนำน เมื่อถอด
หลอดไฟฟ้ำดวงใดดวงหนึ่งออก หลอดไฟฟ้ำที่เหลือ 
ก็ยังสว่ำงได้ กำรต่อหลอดไฟฟ้ำแต่ละแบบสำมำรถ
น ำไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น กำรต่อหลอดไฟฟ้ำ 
หลำยดวงในบ้ำนจึงต้องต่อหลอดไฟฟ้ำแบบขนำน 
เพ่ือเลือกใช้หลอดไฟฟ้ำดวงใดดวงหนึ่งได้ตำมต้องกำร 

๗. อธิบำยกำรเกิดเงำมืดเงำมัวจำกหลักฐำน 
เชิงประจักษ์ 
๘. เขียนแผนภำพรังสีของแสงแสดงกำรเกิดเงำ
มืดเงำมัว 

 เมื่อน ำวัตถุทึบแสงมำก้ันแสงจะเกิดเงำบนฉำก 
รับแสงที่อยู่ด้ำนหลังวัตถุ โดยเงำมีรูปร่ำงคล้ำยวัตถุ 
ที่ท ำให้เกิดเงำ เงำมัวเป็นบริเวณท่ีมีแสงบำงส่วน 
ตกลงบนฉำก ส่วนเงำมืดเป็นบริเวณท่ีไม่มีแสงตกลง
บนฉำกเลย 

ม.๑ ๑. วิเครำะห์ แปลควำมหมำยข้อมูล และ
ค ำนวณปริมำณควำมร้อนที่ท ำให้สสำรเปลี่ยน
อุณหภูมิและเปลี่ยนสถำนะ โดยใช้สมกำร   

โดยใช้สมกำร tmcQ   และ mLQ   

๒. ใช้เทอร์มอมิเตอร์ในกำรวัดอุณหภูมิของ
สสำร 

 เมื่อสสำรได้รับหรือสูญเสียควำมร้อนอำจท ำให้
สสำรเปลี่ยนอุณหภูมิ เปลี่ยนสถำนะ หรือเปลี่ยน
รูปร่ำง  

 ปริมำณควำมร้อนที่ท ำให้สสำรเปลี่ยนอุณหภูมิ
ขึ้นกับมวล ควำมร้อนจ ำเพำะ และอุณหภูมิ 
ที่เปลี่ยนไป  

 ปริมำณควำมร้อนที่ท ำให้สสำรเปลี่ยนสถำนะ
ขึ้นกับมวลและควำมร้อนแฝงจ ำเพำะ โดยขณะที่
สสำรเปลี่ยนสถำนะ อุณหภูมิจะไม่เปลี่ยนแปลง 

๓. สร้ำงแบบจ ำลองที่อธิบำยกำรขยำยตัว หรือ
หดตัวของสสำรเนื่องจำกได้รับหรือสูญเสีย
ควำมร้อน 

 ควำมร้อนท ำให้สสำรขยำยตัวหรือหดตัวได้ 
เนื่องจำกเมื่อสสำรได้รับควำมร้อนจะท ำให้อนุภำค
เคลื่อนที่เร็วขึ้น ท ำให้เกิดกำรขยำยตัว แต่เมื่อสสำร
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๖๙ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๔. ตระหนักถึงประโยชน์ของควำมรู้ของกำรหด
และขยำยตัวของสสำรเนื่องจำกควำมร้อน 
โดยวิเครำะห์สถำนกำรณ์ปัญหำ และเสนอแนะ
วิธีกำรน ำควำมรู้มำแก้ปัญหำในชีวิตประจ ำวัน 

คำยควำมร้อนจะท ำให้อนุภำคเคลื่อนที่ช้ำลง ท ำให้
เกิดกำรหดตัว 

 ควำมรู้เรื่องกำรหดและขยำยตัวของสสำรเนื่องจำก
ควำมร้อนน ำไปใช้ประโยชน์ได้ด้ำนต่ำง ๆ เช่น  
กำรสร้ำงถนน กำรสร้ำงรำงรถไฟ กำรท ำเทอร์มอมิเตอร์ 

๕. วิเครำะห์สถำนกำรณ์กำรถ่ำยโอนควำมร้อน
และค ำนวณปริมำณควำมร้อนที่ถ่ำยโอน
ระหว่ำงสสำรจนเกิดสมดุลควำมร้อนโดยใช้
สมกำร Qสูญเสีย = Q ได้รับ 

 ควำมร้อนถ่ำยโอนจำกสสำรที่มีอุณหภูมิสูงกว่ำ 
ไปยังสสำรที่มีอุณหภูมิต่ ำกว่ำจนกระท่ังอุณหภูมิของ
สสำรทั้งสองเท่ำกัน สภำพที่สสำรทั้งสองมีอุณหภูมิ
เท่ำกัน เรียกว่ำ สมดุลควำมร้อน 

 เมื่อมีกำรถ่ำยโอนควำมร้อนจำกสสำรที่มีอุณหภูมิ
ต่ำงกันจนเกิดสมดุลควำมร้อน ควำมร้อนท่ีเพ่ิมขึ้น
ของสสำรหนึ่งจะเท่ำกับควำมร้อนที่ลดลงของ 
อีกสสำรหนึ่ง ซึ่งเป็นไปตำมกฎกำรอนุรักษ์พลังงำน 

๖. สร้ำงแบบจ ำลองที่อธิบำยกำรถ่ำยโอน 
ควำมร้อนโดยกำรน ำควำมร้อน กำรพำควำม
ร้อน กำรแผ่รังสีควำมร้อน 
 

 กำรถ่ำยโอนควำมร้อนมี ๓ แบบ คือ กำรน ำ 
ควำมร้อน กำรพำควำมร้อนและกำรแผ่รังสี  
ควำมร้อน กำรน ำควำมร้อนเป็นกำรถ่ำยโอนควำม
ร้อนที่อำศัยตัวกลำง โดยที่ตัวกลำงไม่เคลื่อนที่  
กำรพำควำมร้อนเป็นกำรถ่ำยโอนควำมร้อนที่อำศัย
ตัวกลำง โดยที่ตัวกลำงเคลื่อนที่ไปด้วย ส่วนกำรแผ่
รังสีควำมร้อนเป็นกำรถ่ำยโอนควำมร้อนที่ไม่ต้อง
อำศัยตัวกลำง 

๗. ออกแบบ เลือกใช้และสร้ำงอุปกรณ์ 
เพ่ือแก้ปัญหำในชีวิตประจ ำวันโดยใช้ควำมรู้
เกี่ยวกับกำรถ่ำยโอนควำมร้อน 

 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรถ่ำยโอนควำมร้อนสำมำรถ
น ำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ ำวันได้ เช่น  
กำรเลือกใช้วัสดุเพื่อน ำมำท ำภำชนะบรรจุอำหำร 
เพ่ือเก็บควำมร้อน หรือกำรออกแบบระบบระบำย
ควำมร้อนในอำคำร 

ม.๒ ๑. วิเครำะห์สถำนกำรณ์และค ำนวณเกี่ยวกับ
งำนและก ำลังที่เกิดจำกแรงที่กระท ำต่อวัตถุ 

โดยใช้สมกำร FsW   และ 
t

W
P  จำก

ข้อมูลที่รวบรวมได้  

 เมื่อออกแรงกระท ำต่อวัตถุ แล้วท ำให้วัตถุเคลื่อนที่ 
โดยแรงอยู่ในแนวเดียวกับกำรเคลื่อนที่จะเกิดงำน 
งำนจะมีค่ำมำก หรือน้อยขึ้นกับขนำดของแรงและ
ระยะทำงในแนวเดียวกับแรง  

 งำนที่ท ำในหนึ่งหน่วยเวลำเรียกว่ำก ำลัง หลักกำร
ของงำนน ำไปอธิบำยกำรท ำงำนของเครื่องกล 
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๗๐ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๒. วิเครำะห์หลักกำรท ำงำนของเครื่องกล 
อย่ำงง่ำยจำกข้อมูลที่รวบรวมได้ 
๓. ตระหนักถึงประโยชน์ของควำมรู้ของ
เครื่องกลอย่ำงง่ำยโดยบอกประโยชน์และ 
กำรประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน 

อย่ำงงำ่ย ได้แก่ คำน พื้นเอียง รอกเดี่ยว ลิ่ม สกรู  
ล้อและเพลำ ซี่งน ำไปใช้ประโยชน์ด้ำนต่ำง ๆ ในชีวิต 
ประจ ำวัน 
 

๔. ออกแบบและทดลองด้วยวิธีที่เหมำะสม 
ในกำรอธิบำยปัจจัยที่มีผลต่อพลังงำนจลน์ 
และพลังงำนศักย์โน้มถ่วง 

 พลังงำนจลน์เป็นพลังงำนของวัตถุที่เคลื่อนที่ 
พลังงำนจลน์จะมีค่ำมำก หรือน้อยข้ึนกับมวลและ
อัตรำเร็ว ส่วนพลังงำนศักย์โน้มถ่วงเก่ียวข้องกับ
ต ำแหน่งของวัตถุ จะมีค่ำมำก หรือน้อยขึ้นกับมวล
และต ำแหน่งของวัตถุ เมื่อวัตถุอยู่ในสนำมโน้มถ่วง
วัตถุจะมีพลังงำนศักย์โน้มถ่วง พลังงำนจลน์และ
พลังงำนศักย์โน้มถ่วงเป็นพลังงำนกล 

๕. แปลควำมหมำยข้อมูลและอธิบำยกำรเปลี่ยน
พลังงำนระหว่ำงพลังงำนศักย์โน้มถ่วงและ
พลังงำนจลน์ของวัตถุโดยพลังงำนกลของวัตถุ 
มีค่ำคงตัวจำกข้อมูลที่รวบรวมได้ 

 ผลรวมของพลังงำนศักย์โน้มถ่วงและพลังงำนจลน์
เป็นพลังงำนกล พลังงำนศักย์โน้มถ่วงและพลังงำน
จลน์ของวัตถุหนึ่ง ๆ สำมำรถเปลี่ยนกลับไปมำได้  
โดยผลรวมของพลังงำนศักย์โน้มถ่วงและพลังงำนจลน์
มีค่ำคงตัว นั่นคือพลังงำนกลของวัตถุมีค่ำคงตัว 

๖. วิเครำะห์สถำนกำรณ์และอธิบำยกำรเปลี่ยน
และกำรถ่ำยโอนพลังงำนโดยใช้กฎกำรอนุรักษ์
พลังงำน 

 พลังงำนรวมของระบบมีค่ำคงตัวซึ่งอำจเปลี่ยนจำก
พลังงำนหนึ่งเป็นอีกพลังงำนหนึ่ง เช่น พลังงำนกล
เปลี่ยนเป็นพลังงำนไฟฟ้ำ พลังงำนจลน์เปลี่ยนเป็น
พลังงำนควำมร้อน พลังงำนเสียง พลังงำนแสง
เนื่องมำจำกแรงเสียดทำน พลังงำนเคมีในอำหำร
เปลี่ยนเป็นพลังงำนที่ไปใช้ในกำรท ำงำนของสิ่งมีชีวิต  

 นอกจำกนี้พลังงำนยังสำมำรถถ่ำยโอนไปยังอีก
ระบบหนึ่ง หรือได้รับพลังงำนจำกระบบอ่ืนได้ เช่น 
กำรถ่ำยโอนควำมร้อนระหว่ำงสสำร กำรถ่ำยโอน
พลังงำนของกำรสั่นของแหล่งก ำเนิดเสียงไปยังผู้ฟัง 
ทั้งกำรเปลี่ยนพลังงำนและกำรถ่ำยโอนพลังงำน 
พลังงำนรวมทั้งหมดมีค่ำเท่ำเดิมตำมกฎกำรอนุรักษ์
พลังงำน 
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๗๑ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๓ ๑. วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมต่ำง

ศักย์ กระแสไฟฟ้ำ และควำมต้ำนทำน และ
ค ำนวณปริมำณท่ีเกี่ยวข้องโดยใช้สมกำร 

𝑉 = 𝐼𝑅 
จำกหลักฐำนเชิงประจักษ์ 
๒. เขียนกรำฟควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
กระแสไฟฟ้ำและควำมต่ำงศักย์ไฟฟ้ำ 
๓. ใช้โวลต์มิเตอร์ แอมมิเตอร์ ในกำรวัด
ปริมำณทำงไฟฟ้ำ 

 เมื่อต่อวงจรไฟฟ้ำครบวงจรจะมีกระแสไฟฟ้ำ 
ออกจำกขั้วบวกผ่ำนวงจรไฟฟ้ำไปยังขั้วลบของ
แหล่งก ำเนิดไฟฟ้ำ  ซึ่งวัดค่ำได้จำกแอมมิเตอร์ 

 ค่ำท่ีบอกควำมแตกต่ำงของพลังงำนไฟฟ้ำต่อหน่วย
ประจุระหว่ำงจุด ๒ จุด เรียกว่ำ ควำมต่ำงศักย์  
ซึ่งวัดค่ำได้จำกโวลต์มิเตอร์ 

 ขนำดของกระแสไฟฟ้ำมีค่ำแปรผันตรงกับ 
ควำมต่ำงศักย์ระหว่ำงปลำยทั้งสองของตัวน ำ โดย
อัตรำส่วนระหว่ำงควำมต่ำงศักย์และกระแสไฟฟ้ำ 
มีค่ำคงที่ เรียกค่ำคงที่นี้ว่ำ ควำมต้ำนทำน 

๔. วิเครำะห์ควำมต่ำงศักย์ไฟฟ้ำและ
กระแสไฟฟ้ำในวงจรไฟฟ้ำเมื่อต่อตัวต้ำนทำน
หลำยตัว แบบอนุกรมและแบบขนำน 
จำกหลักฐำนเชิงประจักษ์  
๕. เขียนแผนภำพวงจรไฟฟ้ำแสดงกำรต่อตัว
ต้ำนทำนแบบอนุกรมและขนำน 

 ในวงจรไฟฟ้ำประกอบด้วยแหล่งก ำเนิดไฟฟ้ำ 
สำยไฟฟ้ำ และอุปกรณ์ไฟฟ้ำ โดยอุปกรณ์ไฟฟ้ำ 
แต่ละชิ้นมีควำมต้ำนทำน ในกำรต่อตัวต้ำนทำน 
หลำยตัว มีทั้งต่อแบบอนุกรมและแบบขนำน 

 กำรต่อตัวต้ำนทำนหลำยตัว แบบอนุกรมในวงจร 
ไฟฟ้ำ ควำมต่ำงศักย์ท่ีคร่อมตัวต้ำนทำนแต่ละตัวมีค่ำ
เท่ำกับผลรวมของควำมต่ำงศักย์ท่ีคร่อมตัวต้ำนทำน
แต่ละตัว โดยกระแสไฟฟ้ำที่ผ่ำนตัวต้ำนทำนแต่ละตัว
มีค่ำเท่ำกัน 

๖. บรรยำยกำรท ำงำนของชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์อย่ำงง่ำยในวงจรจำกข้อมูล 
ที่รวบรวมได้ 
๗. เขยีนแผนภำพและต่อชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
อย่ำงง่ำยในวงจรไฟฟ้ำ 

 กำรต่อตัวต้ำนทำนหลำยตัวแบบขนำนในวงจรไฟฟ้ำ 
กระแสไฟฟ้ำที่ผ่ำนวงจรมีค่ำเท่ำกับผลรวมของกระแส 
ไฟฟ้ำที่ผ่ำนตัวต้ำนทำนแต่ละตัวโดยควำมต่ำงศักย์ 
ที่คร่อมตัวต้ำนทำนแต่ละตัวมีค่ำเท่ำกัน 

 ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มีหลำยชนิด เช่น ตัวต้ำนทำน 
ไดโอด ทรำนซิสเตอร์ ตัวเก็บประจุ โดยชิ้นส่วนแต่ละ
ชนิดท ำหน้ำที่แตกต่ำงกันเพ่ือให้วงจรท ำงำนได้ตำม
ต้องกำร  

 ตัวต้ำนทำนท ำหน้ำที่ควบคุมปริมำณกระแสไฟฟ้ำ
ในวงจรไฟฟ้ำ ไดโอดท ำหน้ำที่ให้กระแสไฟฟ้ำผ่ำน
ทำงเดียว ทรำนซิสเตอร์ท ำหน้ำที่เป็นสวิตช์ปิด หรือ
เปิดวงจรไฟฟ้ำและควบคุมปริมำณกระแสไฟฟ้ำ  
ตัวเก็บประจุท ำหน้ำที่เก็บและคำยประจุไฟฟ้ำ 
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๗๒ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 เครื่องใช้ไฟฟ้ำอย่ำงง่ำยประกอบด้วยชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์หลำยชนิดที่ท ำงำนร่วมกัน กำรต่อ
วงจรอิเล็กทรอนิกส์โดยเลือกใช้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ที่เหมำะสมตำมหน้ำที่ของชิ้นส่วนนั้น ๆ จะสำมำรถ
ท ำให้วงจรไฟฟ้ำท ำงำนได้ตำมต้องกำร 

๘. อธิบำยและค ำนวณพลังงำนไฟฟ้ำโดยใช้

สมกำร 𝑊 = 𝑃𝑡 รวมทั้งค ำนวณค่ำไฟฟ้ำ
ของเครื่องใช้ไฟฟ้ำในบ้ำน  
๙. ตระหนักในคุณค่ำของกำรเลือกใช้
เครื่องใช้ไฟฟ้ำโดยน ำเสนอแนะวิธีกำรใช้
เครื่องใช้ไฟฟ้ำอย่ำงประหยัดและปลอดภัย 

  เครือ่งใช้ไฟฟ้ำจะมีค่ำก ำลังไฟฟ้ำและควำมต่ำงศักย์
ก ำกับไว้ ก ำลังไฟฟ้ำมีหน่วยเป็นวัตต์ ควำมต่ำงศักย์ 
มีหน่วยเป็นโวลต์ ค่ำไฟฟ้ำส่วนใหญ่คิดจำกพลังงำน
ไฟฟ้ำที่ใช้ทั้งหมด ซึ่งหำได้จำกผลคูณของก ำลังไฟฟ้ำ 
ในหน่วย กิโลวัตต์ กับเวลำในหน่วยชั่วโมง พลังงำน
ไฟฟ้ำมีหน่วยเป็น กโิลวัตต์ ชั่วโมง หรือหน่วย 

 วงจรไฟฟ้ำในบ้ำนมีกำรต่อเครื่องใช้ไฟฟ้ำแบบขนำน
เพ่ือให้ควำมต่ำงศักย์เท่ำกัน กำรใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ำ 
ในชีวิตประจ ำวันต้องเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ำที่มี 
ควำมต่ำงศักย์และก ำลังไฟฟ้ำให้เหมำะกับกำรใช้งำน 
และกำรใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้ำต้องใช้
อย่ำงถูกต้อง ปลอดภัยและประหยัด 

๑๐. สร้ำงแบบจ ำลองที่อธิบำยกำรเกิดคลื่น
และบรรยำยส่วนประกอบของคลื่น 

 คลื่นเกิดจำกกำรส่งผ่ำนพลังงำนโดยอำศัยตัวกลำง
และไม่อำศัยตัวกลำง  ในคลื่นกลพลังงำนจะถูกถ่ำย
โอนผ่ำนตัวกลำงโดยอนุภำคของตัวกลำงไม่เคลื่อนที่
ไปกับคลื่น คลื่นที่แผ่ออกมำจำกแหล่งก ำเนิดคลื่น
อย่ำงต่อเนื่อง และมีรูปแบบที่ซ้ ำกัน บรรยำยได้ด้วย
ควำมยำวคลื่น ควำมถี่ แอมพลิจูด 

๑๑.อธิบำยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำและสเปกตรัม
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำจำกข้อมูลที่รวบรวมได้ 
๑๒. ตระหนักถึงประโยชน์และอันตรำยจำก
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำโดยน ำเสนอกำรใช้
ประโยชน์ในด้ำน ต่ำง ๆ และอันตรำยจำกคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้ำในชีวิตประจ ำวัน 

 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำเป็นคลื่นที่ไม่อำศัยตัวกลำง 
ในกำรเคลื่อนที่ มีควำมถี่ต่อเนื่องเป็นช่วงกว้ำงมำก 
เคลื่อนที่ในสุญญำกำศด้วยอัตรำเร็วเท่ำกัน แต่จะ
เคลื่อนที่ด้วยอัตรำเร็วต่ำงกันในตัวกลำงอ่ืน  
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำแบ่งออกเป็นช่วงควำมถ่ีต่ำง ๆ 
เรียกว่ำ สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ แต่ละช่วง
ควำมถี่มีชื่อเรียกต่ำงกัน ได้แก่ คลื่นวิทยุ ไมโครเวฟ 
อินฟรำเรด แสงที่มองเห็น อัลตรำไวโอเลต รังสีเอกซ์
และรังสีแกมมำ  ซึ่งสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้  
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๗๓ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 เลเซอร์เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำที่มีควำมยำวคลื่น
เดียวเป็นล ำแสงขนำนและมีควำมเข้มสูง น ำไปใช้
ประโยชน์ในด้ำนต่ำง ๆ เช่น ด้ำนกำรสื่อสำรมีกำรใช้
เลเซอร์ส ำหรับส่งสำรสนเทศผ่ำนเส้นใยน ำแสง 
โดยอำศัยหลักกำรกำรสะท้อนกลับหมดของแสง  
ด้ำนกำรแพทย์ใช้ในกำรผ่ำตัด   

 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำนอกจำกจะสำมำรถน ำไปใช้
ประโยชน์แล้ว ยังมีโทษต่อมนุษย์ด้วย เช่น ถ้ำมนุษย์
ได้รับรังสีอัลตร้ำไวโอเลตมำกเกินไป อำจจะท ำให้เกิด
มะเร็งผิวหนัง หรือถ้ำได้รังสีแกมมำซึ่งเป็นคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้ำที่มีพลังงำนสูงและสำมำรถทะลุผ่ำน
เซลล์และอวัยวะได้ อำจท ำลำยเนื้อเยื่อ หรืออำจ 
ท ำให้เสียชีวิตได้เมื่อได้รับรังสีแกมมำในปริมำณสูง 

๑๓. ออกแบบกำรทดลอง และด ำเนินกำร
ทดลองด้วยวิธีที่เหมำะสมในกำรอธิบำย 
กฎกำรสะท้อนของแสง 
๑๔. เขียนแผนภำพกำรเคลื่อนที่ของแสง 
แสดงกำรเกิดภำพจำกกระจกเงำ 

 เมื่อแสงตกกระทบวัตถุจะเกิดกำรสะท้อนซึ่งเป็นไป
ตำมกฎกำรสะท้อนของแสง โดยรังสีตกกระทบ 
เส้นแนวฉำก รังสีสะท้อนอยู่ในระนำบเดียวกัน และ
มุมตกกระทบเท่ำกับมุมสะท้อน ภำพจำกกระจกเงำ
เกิดจำกรังสีสะท้อนตัดกัน หรือต่อแนวรังสีสะท้อนให้
ตัดกัน โดยถ้ำรังสีสะท้อนตัดกันจริง จะเกิดภำพจริง  
แต่ถ้ำต่อแนวรังสีสะท้อนให้ไปตัดกัน จะเกิด
ภำพเสมือน 

๑๕. อธิบำยกำรหักเหของแสงเมื่อผ่ำนตัวกลำง
โปร่งใสที่แตกต่ำงกัน และอธิบำยกำรกระจำย
แสงของแสงขำวเมื่อผ่ำนปริซึมจำกหลักฐำน 
เชิงประจักษ์  
๑๖. เขียนแผนภำพกำรเคลื่อนที่ของแสงแสดง
กำรเกิดภำพจำกเลนส์บำง 

 เมื่อแสงเดินทำงผ่ำนตัวกลำงโปร่งใสที่แตกต่ำงกัน 
เช่น อำกำศและน้ ำ อำกำศและแก้ว จะเกิดกำรหักเห 
หรืออำจเกิดกำรสะท้อนกลับหมดในตัวกลำงที่แสงตก
กระทบ กำรหักเหของแสงผ่ำนเลนส์ท ำให้เกิดภำพที่มี
ชนิดและขนำดต่ำง ๆ   

 แสงขำวประกอบด้วยแสงสีต่ำง ๆ เมื่อแสงขำวผ่ำน
ปริซึมจะเกิดกำรกระจำยแสงเป็นแสงสีต่ำง ๆ เรียกว่ำ 
สเปกตรัมของแสงขำว เมื่อเคลื่อนที่ในตัวกลำงใด ๆ 
ที่ไม่ใช่อำกำศ จะมีอัตรำเร็วต่ำงกัน จึงมีกำรหักเห
ต่ำงกัน   
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๗๔ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๑๗. อธิบำยปรำกฏกำรณ์ที่เกี่ยวกับแสง 
และกำรท ำงำนของทัศนอุปกรณ์จำกข้อมูล 
ที่รวบรวมได้ 
๑๘. เขียนแผนภำพกำรเคลื่อนที่ของแสง 
แสดงกำรเกิดภำพของทัศนอุปกรณ์และเลนส์ตำ 
 

 กำรสะท้อนและกำรหักเหของแสงน ำไปใช้อธิบำย
ปรำกฏกำรณ์ที่เก่ียวกับแสง เช่น รุ้ง มิรำจ และ
อธิบำยกำรท ำงำนของทัศนอุปกรณ์ เช่น แว่นขยำย 
กระจกโค้งจรำจร กล้องโทรทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์ 
และแว่นสำยตำ 

 ในกำรมองวัตถุ เลนส์ตำจะถูกปรับโฟกัส เพื่อให้
เกิดภำพชัดที่จอตำ ควำมบกพร่องทำงสำยตำ เช่น 
สำยตำสั้นและสำยตำยำว เป็นเพรำะต ำแหน่งที่เกิด
ภำพไม่ได้อยู่ที่จอตำพอดี จึงต้องใช้เลนส์ในกำรแก้ไข
เพ่ือช่วยให้มองเห็นเหมือนคนสำยตำปกติโดยคน
สำยตำสั้นใช้เลนส์เว้ำ ส่วนคนสำยตำยำวใช้เลนส์นูน 

๑๙. อธิบำยผลของควำมสว่ำงที่มีต่อดวงตำ
จำกข้อมูลที่ได้จำกกำรสืบค้น 
๒๐. วัดควำมสว่ำงของแสงโดยใช้อุปกรณ์วัด
ควำมสว่ำงของแสง 
๒๑. ตระหนักในคุณค่ำของควำมรู้เรื่อง 
ควำมสว่ำงของแสงที่มีต่อดวงตำโดยวิเครำะห์
สถำนกำรณ์ปัญหำและเสนอแนะกำรจัด 
ควำมสว่ำงให้เหมำะสมในกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ 

 ควำมสว่ำงของแสงมีผลต่อดวงตำมนุษย์ กำรใช้
สำยตำในสภำพแวดล้อมที่มีควำมสว่ำงไม่เหมำะสม
จะเป็นอันตรำยต่อดวงตำ เช่น กำรดูวัตถุในที่มี 
ควำมสว่ำงมำกหรือน้อยเกินไป กำรจ้องดูหน้ำจอภำพ
เป็นเวลำนำน ควำมสว่ำงบนพื้นท่ีรับแสงมีหน่วยเป็น
ลักซ์ ควำมรู้เกี่ยวกับควำมสว่ำงสำมำรถน ำมำใช้จัด
ควำมสว่ำงให้เหมำะสมกับกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ เช่น 
กำรจัดควำมสว่ำงที่เหมำะสมส ำหรับกำรอ่ำนหนังสือ 

ม.๔ - - 
ม.๕ ๑. สืบค้นข้อมูลและอธิบำยพลังงำนนิวเคลียร์ 

ฟิชชันและฟิวชันและควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมวล
กับพลังงำนที่ปลดปล่อยออกมำจำกฟิชชัน
และฟิวชัน 

 พลังงำนที่ปลดปล่อยออกมำจำกฟิชชัน หรือฟิวชัน
เรียกว่ำพลังงำนนิวเคลียร์ โดยฟิชชันเป็นปฏิกิริยำ 
ที่นิวเคลียสที่มีมวลมำกแตกออกเป็นนิวเคลียสที่มี
มวลน้อยกว่ำ ส่วนฟิวชันเป็นปฏิกิริยำที่นิวเคลียสที่มี
มวลน้อยรวมตัวกันเกิดเป็นนิวเคลียสที่มีมวลมำกข้ึน 
พลังงำนนิวเคลียร์ที่ปลดปล่อยออกมำจำกฟิชชัน
และฟิวชันมีค่ำเป็นไปตำมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมวล
กับพลังงำน 

๒. สืบค้นข้อมูลและอธิบำยกำรเปลี่ยนพลังงำน
ทดแทนเป็นพลังงำนไฟฟ้ำ รวมทั้งสืบค้นและ
อภิปรำยเกี่ยวกับเทคโนโลยี ที่น ำมำแก้ปัญหำ
หรือตอบสนองควำมต้องกำรทำงด้ำนพลังงำน 

 กำรน ำพลังงำนทดแทนมำใช้เป็นกำรแก้ปัญหำ 
หรือตอบสนองควำมต้องกำรด้ำนพลังงำน เช่น  
กำรเปลี่ยนพลังงำนนิวเคลียร์เป็นพลังงำนไฟฟ้ำ 
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๗๕ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
โดยเน้นด้ำนประสิทธิภำพและควำมคุ้มค่ำด้ำน
ค่ำใช้จ่ำย 

ในโรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์ และกำรเปลี่ยนพลังงำน
แสงอำทิตย์เป็นพลังงำนไฟฟ้ำโดยเซลล์สุริยะ    

 เทคโนโลยีต่ำง ๆ ที่น ำมำแก้ปัญหำ หรือตอบสนอง
ควำมต้องกำรทำงด้ำนพลังงำนเป็นกำรน ำควำมรู้
ทักษะและกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์มำสร้ำง
อุปกรณ ์หรือผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ  ที่ช่วยให้กำรใช้
พลังงำนมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

๓. สังเกตและอธิบำยกำรสะท้อน กำรหักเห 
กำรเลี้ยวเบน และกำรรวมคลื่น 

 เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปพบสิ่งกีดขวำง จะเกิด 
กำรสะท้อน เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่ำนรอยต่อระหว่ำง
ตัวกลำงที่ต่ำงกัน จะเกิดกำรหักเห เมื่อคลื่นเคลื่อนที่
ไปพบขอบสิ่งกีดขวำงจะเกิดกำรเลี้ยวเบน เมื่อคลื่น
สองขบวนมำพบกันจะเกิดกำรรวมคลื่นเกิดรูปร่ำง
ของคลื่นรวม หลังจำกคลื่นทั้งสองเคลื่อนที่ผ่ำนพ้นกัน
แล้วจะแยกกัน โดยแต่ละคลื่นยังคงมีรูปร่ำงและ
ทิศทำงเดิม 

๔. สังเกตและอธิบำย ควำมถี่ธรรมชำติ  
กำรสั่นพ้อง และผลที่เกิดข้ึนจำกกำรสั่นพ้อง 

 เมื่อกระตุ้นให้วัตถุสั่นแล้วหยุดกระตุ้น วัตถุจะสั่น
ด้วยควำมถี่ที่เรียกว่ำ ควำมถ่ีธรรมชำติ ถ้ำมีแรง
กระตุ้นวัตถุที่ก ำลังสั่นด้วยควำมถ่ีของกำรออกแรง
ตรงกับควำมถี่ธรรมชำติของวัตถุนั้น จะท ำให้วัตถุสั่น
ด้วยแอมพลิจูดมำกขึ้น เรียกว่ำ กำรสั่นพ้อง เช่น  
กำรสั่นพ้องของอำคำรสูง กำรสั่นพ้องของสะพำน 
กำรสั่นพ้องของเสียงในเครื่องดนตรีประเภทเป่ำ 

๕. สังเกตและอธิบำยกำรสะท้อน กำรหักเห 
กำรเลี้ยวเบน และกำรรวมคลื่นของคลื่นเสียง  

 เสียงมีกำรสะท้อน กำรหักเห กำรเลี้ยวเบนและ
กำรรวมคลื่นเช่นเดียวกับคลื่นอ่ืน ๆ 

๖. สืบค้นข้อมูลและอธิบำยควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงควำมเข้มเสียงกับระดับเสียงและผล
ของควำมถี่กับระดับเสียงที่มีต่อกำรได้ยินเสียง  

 ควำมถี่ของคลื่นเสียงเป็นปริมำณท่ีใช้บอกเสียงสูง
เสียงต่ ำโดยควำมถีท่ี่คนได้ยินมีค่ำอยู่ระหว่ำง  
๒๐-๒๐,๐๐๐ เฮิรตซ์ ระดับเสียงเป็นปริมำณที่ใช้บอก
ควำมดังของเสียงซึ่งขึ้นกับควำมเข้มเสียง โดย 
ควำมเข้มเสียงเป็นพลังงำนเสียงที่ตกตั้งฉำกบนพ้ืนที่
หนึ่งหน่วยในหนึ่งหน่วยเวลำเสียงที่มีควำมดัง 
มำกเกินไปเป็นอันตรำยต่อหู 
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๗๖ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๗. สังเกตและอธิบำยกำรเกิดเสียงสะท้อนกลับ 
บีต ดอปเพลอร์ และกำรสั่นพ้องของเสียง 

 เมื่อเสียงจำกแหล่งก ำเนิดเดินทำงไปกระทบวัตถุ
แล้วสะท้อนกลับมำยังผู้ฟัง ถ้ำผู้ฟังได้ยินเสียง 
ที่ออกจำกแหล่งก ำเนิดและเสียงที่สะท้อนกลับมำ 
แยกจำกกัน เสียงที่ได้ยินนี้เป็นเสียงสะท้อนกลับ  

 เมือ่คลื่นเสียงสองขบวนที่มีควำมถี่ใกล้เคียงกัน 
มำรวมกันจะเกิดบีต  

 เมื่อแหล่งก ำเนิดเสียงเคลื่อนที่ ผู้ฟังเคลื่อนที่ หรือ
ทั้งแหล่งก ำเนิดและผู้ฟังเคลื่อนที่ ผู้ฟังจะได้ยินเสียงที่
มีควำมถ่ีเปลี่ยนไป เรียกว่ำ ปรำกฎกำรณ์ดอปเพลอร์ 

 ถ้ำอำกำศในท่อถูกกระตุ้นด้วยคลื่นเสียงที่มีควำมถี่
เท่ำกับควำมถ่ีธรรมชำติของอำกำศในท่อนั้น จะเกิด
กำรสั่นพ้องของเสียง 

๘. สืบค้นข้อมูลและยกตัวอย่ำงกำรน ำควำมรู้
เกี่ยวกับเสียงไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ ำวัน   

 ควำมรู้เกี่ยวกับเสียงน ำไปใช้ประโยชน์ในด้ำนต่ำง ๆ 
เช่น คลื่นเหนือเสียงหรืออัลตรำซำวนด์ ใช้ในทำง
กำรแพทย์  บีตของเสียงในกำรปรับเทียบเสียงของ
เครื่องดนตรี กำรสั่นพ้องของเสียงใช้ในกำรออกแบบ
เครื่องดนตรีและอธิบำยกำรเปล่งเสียงของมนุษย์ 

๙. สังเกตและอธิบำยกำรมองเห็นสีของวัตถุ
และควำมผิดปกติในกำรมองเห็นสี   

 เมื่อแสงตกกระทบวัตถุ วัตถุจะดูดกลืนแสงสีบำงสี 
โดยขึ้นกับสำรสีบนผิววัตถุ และสะท้อนแสงสีที่เหลือ
ออกมำ ท ำให้มองเห็นวัตถุเป็นสีต่ำง ๆ ขึ้นกับแสงสีที่
สะท้อนออกมำ ควำมผิดปกติในกำรมองเห็นสี หรือ 
กำรบอดสีเกิดจำกควำมบกพร่องของเซลล์รูปกรวยบนจอตำ 

๑๐. สังเกตและอธิบำยกำรท ำงำนของแผ่น
กรองแสงสี กำรผสมแสงสี กำรผสมสำรสี 
และกำรน ำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ ำวัน 

 แผ่นกรองแสงสียอมให้แสงสีบำงสีผ่ำนออกไปได้ 
และก้ันบำงแสงสี 

 กำรผสมแสงสีท ำให้ได้แสงสีที่หลำกหลำย 
เปลี่ยนไปจำกเดิม ถ้ำน ำแสงสีปฐมภูมิในสัดส่วน 
ที่เหมำะสมมำผสมกันจะได้แสงขำว  

 กำรผสมสำรสีท ำให้ได้สำรสีที่หลำกหลำย 
เปลี่ยนไปจำกเดิม ถ้ำน ำสำรสีปฐมภูมิในปริมำณ 
ที่เท่ำกันมำผสมกันจะได้สำรสีผสมเป็นสีด ำ  
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๗๗ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 กำรผสมแสงสีและกำรผสมสำรสีสำมำรถน ำไปใช้
ประโยชน์ในด้ำนต่ำง ๆ เช่น ด้ำนศิลปะ ด้ำนกำรแสดง 

๑๑. สืบค้นข้อมูลและอธิบำยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ
ส่วนประกอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ และหลักกำร
ท ำงำนของอุปกรณ์บำงชนิดที่อำศัย 
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ  

 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำประกอบด้วยสนำมแม่เหล็ก
และสนำมไฟฟ้ำที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ โดยสนำม
ทั้งสองมีทิศทำงตั้งฉำกกัน และตั้งฉำกกับทิศทำง 
กำรเคลื่อนที่ของคลื่น 

 อุปกรณ์บำงชนิดท ำงำนโดยอำศัยคลื่นแม่เหล็ก 
ไฟฟ้ำ เช่น เครื่องควบคุมระยะไกล เครื่องถ่ำยภำพ
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ และเครื่องถ่ำยภำพกำรสั่นพ้อง
แม่เหล็ก 

๑๒. สืบค้นข้อมูลและอธิบำยกำรสื่อสำร 
โดยอำศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำในกำรส่งผ่ำน
สำรสนเทศและเปรียบเทียบกำรสื่อสำร 
ด้วยสัญญำณแอนะล็อกกับสัญญำณดิจิทัล 

 ในกำรสื่อสำรโดยอำศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ 
เพ่ือส่งผ่ำนสำรสนเทศจำกที่หนึ่งไปอีกท่ีหนึ่ง 
สำรสนเทศจะถูกแปลงให้อยู่ในรูปสัญญำณ 
ส ำหรับส่งไปยังปลำยทำงซึ่งจะมีกำรแปลงสัญญำณ
กลับมำเป็นสำรสนเทศที่เหมือนเดิม  

 สัญญำณที่ใช้ในกำรสื่อสำรมีสองชนิดคือ   
แอนะล็อกและดิจิทัล กำรส่งผ่ำนสำรสนเทศ 
ด้วยสัญญำณดิจิทัลสำมำรถส่งผ่ำนได้ 
โดยมีควำมผิดพลำดน้อยกว่ำสัญญำณแอนะล็อก 

ม.๖ - - 
 
หมายเหตุ:  มำตรฐำน ว ๒.๑ – ว ๒.๓ ส ำหรับผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓  
       และผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ – ๖ ทีไ่ม่เน้นวิทยำศำสตร์ 
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