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กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิยาศาสตร ์
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 

 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระท่ี 1  : วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
มาตรฐาน ว 1.1   :  เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศ การ

ถ่ายทอดพลังงานการเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

มาตรฐาน ว 1.2   :  เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การล าเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่างๆ ของสัตว์และ
มนุษย์ที่ท างานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ ของพืชที่ท างานสัมพันธ์กัน รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

มาตรฐาน ว 1.3   :  เข้าใจกระบวนการและความส าคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 
สาระท่ี 2  : วิทยาศาสตร์กายภาพ 
มาตรฐาน ว 2.1   :  เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการ

เปลี่ยนแปลงสถานะของสสารการเกิดสารละลายและเกิดปฏิกิริยาเคมี 
มาตรฐาน ว 2.2   :  เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจ าวัน ผลของแรงที่กระท าต่อวัตถุลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุ รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
มาตรฐาน ว 2.3  :   เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจ าวัน ธรรมชาติของคลื่น 

ปรากฏการณ์ที่เก่ียวข้องกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์   
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สาระท่ี 3  : วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 
มาตรฐาน ว 3.1   :  เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะกระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี ดาวฤกษ์และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อ

สิ่งมีชีวิตและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ 
มาตรฐาน ว 3.2   :  เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและ

ภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 
สาระท่ี 4  : เทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว 4.1   :  เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์

อ่ืนๆ เพื่อแก้ปัญหา หรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงผลกระทบ
ต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 

มาตรฐาน ว 4.2   :  เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การท างาน 
และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพรู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

 

รายวิชาพื้นฐาน                                                                                                                                       กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
                                                                                    เวลา 120 ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่ 1 
 ศึกษาเกี่ยวกับเกี่ยวกับสารรอบตัว สมบัติของสาร การจ าแนกสารด้วยสถานะ เนื้อสาร และขนาดอนุภาคของสาร การเปลี่ยนแปลงของสาร สารบริสุทธิ์ และสารผสม สมบัติ
ของสารบริสุทธิ์และสารผสม การใช้ความรู้ทางเคมีให้เป็นประโยชน์ต่อการเลือกใช้สารเคมีในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย การศึกษาชีววิทยา โดยอาศัยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ ศึกษาประเภทโครงสร้างและหน้าที่ของส่วนประกอบภายในเซลล์สิ่งมีชีวิตด้วยกล้องจุลทรรศน์ ศึกษากระบวนการล าเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ด้วยวิธีการแพร่ และ
การออสโมซิส ศึกษาการด ารงชีวิตของพืช กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง การล าเลียงสารในพืช การเจริญเติบโตของพืช การสืบพันธุ์ของพืช และเทคโนโลยีชีวภาพของพืช 
 โดยอาศัยกระบวนการทางเทคโนโลยี การรวบรวมข้อมูล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การลงมือปฏิบัติโดยใช้กระบวนการออกแบบ การใช้แนวคิดเชิงค านวณอย่างเป็น
ขั้นตอน และเป็นระบบในการแก้ปัญหา การประมวลผล และการประเมินผลข้อมูลสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ น าความรู้ไปแก้ปัญหาในชีวิตจริง และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน อย่างมี
คุณภาพ และจริยธรรม 
 

ภาคเรียนที่ 2 
 ศึกษาเกี่ยวกับเกี่ยวกับอุณหภูมิและการวัด ผลของความร้อนที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของสาร การถ่ายโอนความร้อน การดูดกลืนและคายความร้อน สมดุลความร้อน การแบ่ง
ชั้นบรรยากาศ ผลของรังสีจากดวงอาทิตย์ต่อบรรยากาศ องค์ประกอบของบรรยากาศได้แก่ อุณหภูมิอากาศ ความดันอากาศ ความชื้นอากาศ ลม เมฆ และฝน พายุฟ้าคะนอง พายุ
หมุนเขตร้อน มรสุม การพยากรณ์อากาศ และการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก 
 โดยอาศัยกระบวนการเทคโนโลยี การรวบรวมข้อมูล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การลงมือปฏิบัติโดยใช้กระบวนการออกแบบ การใช้แนวคิดเชิงค านวณอย่างเป็นขั้นตอน
และเป็นระบบในการแก้ปัญหา การประมวลผลและการประเมินผลข้อมูล สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ น าความรู้ไปแก้ปัญหาในชีวิตจริง และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน อย่างมีคุณธรรมและ
จริยธรรม 
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หลักสูตรข้อสอบร่วมเครือซาเลเซียน ศูนย์การศึกษาซาเลเซียน 
กลุ่มสาระฯ  วิทยาศาสตร์     รหัสวิชา ว21101      ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1     ภาคเรียนที่    1   ปีการศึกษา  2563  

หน่วยการเรียนรู้ สาระท่ี มฐ.ที่ ตัวช้ีวัด สาระแกนกลาง จุดประสงค์การเรียนรู้ 
พฤติกรรม จ านวนข้อ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 
หน่วยที่ 1 
พ้ืนฐานของ
สิ่งมีชีวิต 

1. วิทยาศาสตร์     
    ชีวภาพ 

ว 1.2 1. เปรียบเทียบรูปร่าง 
ลักษณะ และโครงสร้าง
ของเซลล์พชืและเซลล์
สัตว์ รวมทั้งบรรยาย
หน้าที่ของผนังเซลล์  
เยื่อหุ้มเซลล์  
ไซโทพลาสซึม  
นิวเคลียส แวคิวโอล  
ไมโทคอนเดรีย และ 
คลอโรพลาสต์  

- เซลล์เป็นหน่วยพื้นฐานของ
สิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิตบางชนิดมี
เซลล์เพียงเซลล์เดียว เช่น 
อะมีบา พารามีเชียม ยีสต์ 
บางชนิดมีหลายเซลล์ เช่น 
พืช สัตว์ 

1. เปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างเซลล์
พืช และเซลล์สัตว์ได้ 

 

1 1  1   3  

   2.  ใช้กลอ้งจลุทรรศนใ์ช้แสง
ศึกษาเซลล์ และ
โครงสรา้งตา่งๆ ภายใน
เซลล์  

- โครงสร้างพ้ืนฐานที่พบทั้งใน
เซลล์พืชและเซลล์สัตว์และ
สามารถสังเกตได้ด้วยกล้อง
จุลทรรศน์ใช้แสง ได้แก่ เยื่อ
หุ้มเซลล์ ไซโทพลาซึม และ
และนิวเคลียส โครงสร้างที่พบ
ในเซลล์พืชแต่ไม่พบในเซลล์
สัตว์ ได้แก่ ผนังเซลล์และคลอ
โรพลาสต์ 

2. อธิบายลักษณะ และ
ส่วนประกอบที่ส าคัญ
พร้อมบอกหน้าที่ของ
เซลล์พืช และเซลล์สัตว์
ได้ 

2 2  2   6  
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หลักสูตรข้อสอบร่วมเครือซาเลเซียน ศูนย์การศึกษาซาเลเซียน 
กลุ่มสาระฯ  วิทยาศาสตร์     รหัสวิชา ว21101      ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1     ภาคเรียนที่    1   ปีการศึกษา  2563  

หน่วยการเรียนรู้ สาระท่ี มฐ.ที่ ตัวช้ีวัด สาระแกนกลาง จุดประสงค์การเรียนรู้ 
พฤติกรรม จ านวนข้อ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 
หน่วยที่ 1 
พ้ืนฐานของ
สิ่งมีชีวิต 
 
 
 
 
 

1. วิทยาศาสตร์ 
    ชีวภาพ 
 
 
 
 
 

ว 1.2 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

-  โครงสร้างต่างๆ ของเซลล์มี
หน้าที่แตกต่างกัน 

- ผนังเซลล์ ท าหน้าที่ให้ความ
แข็งแรงแก่เซลล์ 

- เยื่อหุ้มเซลล์ ท าหน้าที่ห่อหุ้ม
เซลล์และควบคุมการล าเลียง
สารเข้าและออกจากเซลล์ 

- นิวเคลียส ท าหน้าที่ควบคุม
การท างานของเซลล์ 

- ไซโทพลาซึม มีออร์แกเนลล์ที่
ท าหน้าที่แตกต่างกัน 

- แวคิวโอล ท าหน้าที่เก็บน้ า
และสารต่างๆ 

- ไมโทคอนเดรีย ท าหน้าที่
เกี่ยวกับการสลายสารอาหาร
เพ่ือให้ได้พลังงานแก่เซลล์ 

- คลอโรพลาสต์ เป็นแหล่งที่
เกิดการสังเคราะห์ด้วยแสง 

 

3. ใช้กล้องจุลทรรศน์เพ่ือ
ศึกษารูปร่าง และ
ส่วนประกอบของเซลล์
ได้ 

 
 

 2 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  2 
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หลักสูตรข้อสอบร่วมเครือซาเลเซียน ศูนย์การศึกษาซาเลเซียน 
กลุ่มสาระฯ  วิทยาศาสตร์     รหัสวิชา ว21101      ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1     ภาคเรียนที่    1   ปีการศึกษา  2563  

หน่วยการเรียนรู้ สาระท่ี มฐ.ที่ ตัวช้ีวัด สาระแกนกลาง จุดประสงค์การเรียนรู้ 
พฤติกรรม จ านวนข้อ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 
หน่วยที่ 1 
พ้ืนฐานของ
สิ่งมีชีวิต 
 
 

1. วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ 

ว 1.2 3. อธิบายความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
รูปร่างกับการท า
หน้าที่ของเซลล์  

- เซลล์ของสิ่งมีชีวิตมีรูปร่าง
ลักษณะ ที่หลากหลายและมี
ความเหมาะสมกับหน้าที่ของ
เซลล์นั้น เช่น เซลล์ประสาทส่วน
ใหญ่ มีเส้นใยประสาทเป็นแขนง
ยาว น ากระแสประสาทไปยัง
เซลล์อ่ืนๆ ที่อยู่ไกลออก ไปเซลล์
ขนราก เป็นเซลล์ผิวของรากท่ีมี
ผนังเซลล์และเยื่อหุ้มเซลล์ยื่น
ยาวออกมาลักษณะคล้ายขนเส้น
เล็กๆ เพื่อเพ่ิมพ้ืนที่ผิวในการดูด
น้ าและธาตุอาหาร 

4. บอกความสัมพันธ์
ระหว่างรูปร่างกับการ
ท าหน้าที่ของเซลล์ได้ 

1 1 1    3  

   4. อธิบายการจัดระบบ
ของสิ่งมีชีวิต โดยเริ่ม
จากเซลล์ เนือ้เยื่อ 
อวัยวะ ระบบอวัยวะ 
จนเป็นสิ่งมชีีวิต       

-  พืชและสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตหลาย
เซลล์มีการจัดระบบ โดยเริ่มจาก
เซลล์ไปเป็นเนื้อเยื่ออวัยวะระบบ
อวัยวะ และสิ่งมีชีวิตตาม ล าดับ 
เซลล์หลายเซลล์มารวม กันเป็น
เนื้อเยื่อ เนื้อเยื่อหลายชนิดมา
รวมกันและท างานร่วม กันเป็น
อวัยวะ อวัยวะต่างๆ ท างาน
ร่วมกันเป็นระบบอวัยวะ ระบบ
อวัยวะทุกระบบท างานร่วมกัน
เป็นสิ่งมีชีวิต 

5. อธิบายการจัดระบบ
ของสิ่งมีชีวิต 

 

 2     2  
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พฤติกรรม จ านวนข้อ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 
หน่วยที่ 2 
กระบวนการสาร
ผ่านเซลล์และ
การล าเลียงสาร
ในพืช 

1. วิทยาศาสตร์ 
   ชีวภาพ 

ว 1.2 5. อธิบายกระบวน การ
แพร่และออสโมซิส
จากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ และ
ยกตัวอย่างการแพร่ 
และออสโมซิสใน
วิตประจ าวัน  

- เซลล์มีการน าสารเข้าสู่เซลล์ 
เพ่ือใช้ในกระบวนการต่างๆ 
ของเซลล์ และมีการขจัดสา
รางอย่างที่เซลล์ไม่ต้องการ
ออกนอกเซลล์ การน าสารเข้า
และออกจากเซลล์มีหลายวิธี 
เช่น การแพร่ เป็นการ
เคลื่อนที่ของสารจากบริเวณที่
มีความเข้มข้นของสารสูงไปสู่
บริเวณท่ีมีความเข้มข้นของ
สารต่ า ส่วนออสโมซิส เป็น
การแพร่ของน้ าผ่านเยื่อหุ้ม
เซลล์ จากด้านท่ีมีความ
เข้มข้นของสารละลายต่ าไป
ยังด้านที่มีความเข้มข้นของ
สารละลายสูงกว่า 

 
 
 

6. อธิบายกระบวนการแพร่
และออสโมซิส 

7. ยกตัวอย่างการแพร่  
    และออสโมซิสในชีวิต 
    ประจ าวันได้ 
 

 
 
 
 
 

1 
 
1 
 
 
 

 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 

  6 
 
3 
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หลักสูตรข้อสอบร่วมเครือซาเลเซียน ศูนย์การศึกษาซาเลเซียน 
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หน่วยการเรียนรู้ สาระท่ี มฐ.ที่ ตัวช้ีวัด สาระแกนกลาง จุดประสงค์การเรียนรู้ 
พฤติกรรม จ านวนข้อ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 

หน่วยที่ 2 
กระบวนการสาร
ผ่านเซลล์และ
การล าเลียงสาร
ในพืช 

1. วิทยาศาสตร์ 
   ชีวภาพ 

ว 1.2 9.บรรยายลักษณะ 
และหน้าที่ของไซ
เล็มและโฟลเอ็ม 

10. เขียนแผนภาพที่
บรรยายทิศทาง 
การล าเลียงสารใน
ไซเล็มและโฟลเอ็ม
ของพืช 

- พืชมีไซเล็มและโฟลเอ็ม ซึ่งเป็น
เนื้อเยื่อ มีลักษณะคล้ายท่อ 
เรียงตัวกันเป็นกลุ่มเฉพาะที่ 
โดยไซเล็มท าหน้าที่ล าเลียงน้ า
และธาตุอาหารมีทิศทาง
ล าเลียงจากรากไปสู่ล าต้น ใบ 
และ ส่วนต่างๆ ของพืช เพื่อใช้
ในการสังเคราะห์ด้วยแสง 
รวมถึงกระบวนการอ่ืนๆ ส่วน
โฟลเอ็มท าหน้าที่ล าเลียง
อาหารที่ได้จากการสังเคราะห์
ด้วยแสงมีทิศทางล าเลียงจาก
บริเวณท่ีมีการสังเคราะห์ด้วย
แสงไปสู่ส่วนต่างๆ ของพืช 

8. อธิบายลักษณะ และ
หน้าที่ของไซเล็มและ 

    โฟลเอ็มได้ 
9. เขียนแผนภาพเรื่อง

ล าดับการล าเลียงสารใน
ไซเอ็มและโฟลเอ็มของ
พืชได้ 

1 
 
 
1 
 
 

1 
 
 
1 
 
 
 

 
 
 
3 
 
 
 

   2 
 

 
5 
 
 
 

 

หน่วยที่ 3 
กระบวนการ
สร้างอาหารของ
พืช 

1. วิทยาศาสตร์  
   ชีวภาพ 

ว 1.2 6. ระบุปัจจัยที่จ าเป็น
ในการสังเคราะห์
ด้วยแสง และผล
ผิตที่เกิดข้ึนจาก
การสังเคราะห์ด้วย
แสงโดยใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ ์  

-  กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
ของพืชที่เกิดขึ้นในคลอโรพ
ลาสต์ จ าเป็นต้องใช้แสง แก็ส
คาร์บอนไดออกไซด์ คลอโรฟิลล์ 
และน้ า ผลผลิตที่ได้จากการ
สังเคราะห์ด้วยแสง ได้แก่ 
น้ าตาล และแก๊สออกซิเจน 

10.ระบุ และอธิบายปัจจัย
ที่จ าเป็นในการ
สังเคราะห์ด้วยแสง 
และผลผลิตที่เกิดข้ึน
จากกระบวนการ
สังเคราะห์ด้วยแสงได้ 

 

2 2  5   9  
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กลุ่มสาระฯ  วิทยาศาสตร์     รหัสวิชา ว21101      ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1     ภาคเรียนที่    1   ปีการศึกษา  2563  

หน่วยการเรียนรู้ สาระท่ี มฐ.ที่ ตัวช้ีวัด สาระแกนกลาง จุดประสงค์การเรียนรู้ 
พฤติกรรม จ านวนข้อ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 
หน่วยที่ 3 
กระบวนการ
สร้างอาหารของ
พืช 

1. วิทยาศาสตร์  
   ชีวภาพ 

ว 1.2 7. อธิบายความส าคัญ
ของการสังเคราะห์
ด้วยแสงของพืชต่อ
สิ่งแวดล้อม 

8. ตระหนักในคุณค่า
ของพืชที่มีต่อ
สิ่งมีชีวิต และ
สิ่งแวดล้อม โดย
การร่วมกันปลูก
และดูแลรักษา
ต้นไม้ในโรงเรียน
และชุมชน 

- การสังเคราะห์ด้วยแสง เป็น
กระบวนการที่ส าคัญต่อ
สิ่งมีชีวิต เพราะเป็น
กระบวนการเดียวที่สามารถน า
พลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็น
พลังงานในรูปสารประกอบ
อินทรีย์และเก็บสะสมในรูปแบบ
ต่างๆ ในโครงสร้างของพืช พืช
จึงเป็นแหล่งอาหารและพลังงาน
ที่ส าคัญของสิ่งมีชีวิตอ่ืน 
นอกจากนี้กระบวนการ
สังเคราะห์ด้วยแสงยังเป็น
กระบวนการหลักในการสร้าง
แก๊สออกซิเจนให้กับบรรยากาศ
เพ่ือให้สิ่งมีชีวิตอ่ืน ใช้ใน
กระบวนการหายใจ 

11.อธิบายความส าคัญของ
การสังเคราะห์ด้วยแสง
ของพืชต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

 2  1   3  

หน่วยที่ 4  
การสืบพันธุ์ และ
การขยายพันธุ์พืช 

1. วิทยาศาสตร์ 
   ชีวภาพ 

ว 1.2 11.อธิบายการ
สืบพันธุ์แบบอาศัย
เพศ และไม่อาศัย
เพศของพืชดอก 

- พืชดอกทุกชนิดสามารถสืบพันธุ์
แบบอาศัยเพศได้และบางชนิด
สามารถสืบพันธุ์แบบไม่อาศัย
เพศได้ 

 

12.อธิบายการสืบพันธุ์แบบ
อาศัย และไม่อาศัยเพศ
ของพืชดอกได้ 

1 2     3  
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หน่วยการเรียนรู้ สาระท่ี มฐ.ที่ ตัวช้ีวัด สาระแกนกลาง จุดประสงค์การเรียนรู้ 
พฤติกรรม จ านวนข้อ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 
หน่วยที่ 4  
การสืบพันธุ์และ
การขยายพันธุ์พืช 

1. วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ 

ว 1.2 12.อธิบายลักษณะ
โครงสร้างของ
ดอกที่มีส่วนท าให้
เกิดการถ่ายเรณู 
รวม ทั้งบรรยาย
การปฏิสนธิของ
พืชดอก การ
เกิดผล และเมล็ด 
การกระจายเมล็ด 
และการงอกของ
เมล็ด 

13.ตระหนักถึง
ความส าคัญของ
สัตว์ที่ช่วยในการ
ถ่ายเรณูของพืช
ดอก โดยการไม่
ท าลายชีวิตของ
สัตว์ที่ช่วยในการ
ถ่ายเรณู 

- การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเป็น
การสืบพันธุ์ที่มีการผสมกันของ
สเปิร์มกับเซลล์ไข่ การสืบพันธุ์
แบบอาศัยเพศของพืชดอกเกิด 
ขึ้นที่ดอก โดยภายในอับเรณูของ
ส่วนเกสรเพศผู้มีเรณู ซึ่งท าหน้าที่
สร้างสเปิร์ม ภายในออวุลของส่วน
เกสรเพศเมียมีถุงเอ็มบริโอ ท า
หน้าที่สร้างเซลล์ไข่ 

- การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ เป็น
การสืบพันธุ์ที่พืช ต้นใหม่ไม่ได้เกิด
จากการปฏิสนธิระหว่างสเปิร์มกับ
เซลล์ไข่ แต่เกิดจากส่วนต่างๆ ของ
พืช เช่น ราก ล าต้น ใบ มีการเจริญ
เติบ โตและพัฒนาขึ้น มาเป็นต้น
ใหม่ได้ 

- การถ่ายเรณู คือการเคลื่อนย้าย
ของเรณูจากอับเรณูไปยังยอดเกสร
เพศเมีย ซึ่งเก่ียวข้องกับลักษณะ
และโครงสร้างของดอก เช่น สีของ
กลีบดอก ต าแหน่งของเกสรเพศผู้
และเกสรเพศเมีย โดยสิ่งที่ช่วยใน
การถ่ายเรณู เช่น แมลง ลม 

13.สามารถอธิบาย
โครงสร้างและ
ส่วนประกอบของดอก 
การถ่ายละอองเรณู 
การปฏิสนธิของพืช
ดอกการเกิดผล และ
เมล็ด การกระจาย
เมล็ด และการงอก
ของเมล็ดได้ 

 

3 3 
 
 

 
 
 

2 
 
 

  8  
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1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 
    -  การถ่ายเรณูจะน าไปสู่การ

ปฏิสนธิ ซึ่งจะเกิดขึ้นที่ถุง
เอ็มบริโอภายในออวุล หลัง
การปฏิสนธิจะได้ไซโกต และ
เอนโดสเปิร์ม ไซโกตจะพัฒนา
ต่อไปเป็นเอ็มบริโอ ออวุล
พัฒนาไปเป็นเมล็ด และรังไข่
พัฒนาไปเป็นผล 

-  ผลและเมล็ดมีการกระจาย
ออกจากต้นเดิมโดยวิธีการ
ต่างๆ เมื่อเมล็ดไปตกใน
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมจะ
เกิดการงอกของเมล็ด โดย
เอ็มบริโอภายในเมล็ดจะเจริญ
ออกมา โดยระยะแรกจะอาศัย
อาหารที่สะสมภายในเมล็ด 
จนกระท่ังใบแท้พัฒนา จน
สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้
เต็มที่ และสร้างอาหารได้เอง
ตามปกติ 
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หน่วยที่ 4  
การสืบพันธุ์และ
การขยายพันธุ์พืช 

1. วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ 

ว 1.2 14.อธิบายความ 
ส าคัญของธาตุ
อาหารบางชนิดที่
มีผลต่อการเจริญ 
เติบโต และการ
ด ารงชีวิตของพืช 

- พืชต้องการธาตุอาหารที่
จ าเป็นหลายชนิดในการ
เจริญเติบโต และการ
ด ารงชีวิต 

14.อธิบายความส าคัญของ
ธาตุอาหารที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตในการ
ด ารงชีวิต และเลือกใช้ปุ๋ย
ที่มีธาตุอาหารเหมาะสม
กับพืชได้ 

 1 1    2  

หน่วยที่ 4  
การสืบพันธุ์และ
การขยายพันธุ์พืช 

1. วิทยาศาสตร์ 
   ชีวภาพ 

ว 1.2 15.เลือกใช้ปุ๋ยที่มีธาตุ
อาหารเหมาะสม
กับพืชใน
สถานการณ์ที่
ก าหนด   

- พืชต้องการธาตุอาหารบาง
ชนิดในปริมาณมาก ได้แก่ 
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 
โพแทสเซียม แคลเซียม 
แมกนีเซียม และก ามะถัน 
ซึ่งในดินอาจมีไม่เพียงพอ
ส าหรับการเจริญเติบโตของ
พืช จึงต้องมีการให้ธาตุ
อาหารในรูปของปุ๋ยกับพืช
อย่างเหมาะสม 

         

   16.เลือกวิธีการขยาย 
พันธุ์พืชให้เหมาะ 
สมกับความต้อง 
การของมนุษย์ โดย
ใช้ความรู้เกี่ยวกับ
การสืบพันธุ์ของพืช 

-  มนุษย์สามารถน าความรู้
เรื่องการสืบพันธุ์แบบอาศัย
เพศ และไม่อาศัยเพศ มาใช้
ในการขยายพันธุ์เพ่ือเพ่ิม
จ านวนพืช เช่น การใช้เมล็ด 
ที่ได้จากการสืบพันธุ์แบบ
อาศัยเพศมาเพาะเลี้ยง 

15.เลือกวิธีการขยายพันธุ์พืช
ให้เหมาะสมกับความ
ต้องการของมนุษย์ และ
อธิบายความส าคัญของ
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืช และการใช้
ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้ 

 2 1    3  
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หลักสูตรข้อสอบร่วมเครือซาเลเซียน ศูนย์การศึกษาซาเลเซียน 
กลุ่มสาระฯ  วิทยาศาสตร์     รหัสวิชา ว21101      ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1     ภาคเรียนที่    1   ปีการศึกษา  2563  

หน่วยการเรียนรู้ สาระท่ี มฐ.ที่ ตัวช้ีวัด สาระแกนกลาง จุดประสงค์การเรียนรู้ 
พฤติกรรม จ านวนข้อ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 

หน่วยที่ 4 การ
สืบพันธุ์และการ
ขยายพันธุ์พืช 

1. วิทยาศาสตร์ 
   ชีวภาพ 

ว 1.2 17.อธิบาย
ความส าคัญของ
เทคโนโลยีการ
เพาะเลี้ยงเยื่อพืช
ในการใช้ประโยชน์
ด้านต่างๆ 

18.ตระหนักถึง
ประโยชน์ของการ
ขยายพันธุ์พืชโดย
การน าความรู้ไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน 

- วิธีการนี้จะได้พืชในปริมาณ
มาก แต่อาจมีลักษณะที่
แตกต่างไปจากพ่อแม่ ส่วน
การตอนกิ่ง การปักช า การ
ต่อกิ่ง การติดตา การทาบกิ่ง 
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เป็น
การน าความรู้เรื่องการ
สืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ
ของพืชมาใช้ในการ
ขยายพันธุ์แต่ละวิธี มี
ขั้นตอนแตกต่างกัน จึงควร
เลือกให้เหมาะสมกับความ
ต้องการของมนุษย์โดยต้อง
ค านึงถึงชนิดของพืช และ
ลักษณะการสืบพันธุ์ของพืช 

 
 
 
 
 

         

รวมจ านวนข้อ 60  
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หลักสูตรข้อสอบร่วมเครือซาเลเซียน ศูนย์การศึกษาซาเลเซียน 
กลุ่มสาระฯ  วิทยาศาสตร์     รหัสวิชา ว21101      ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1     ภาคเรียนที่   1   ปีการศึกษา  2563  

หน่วยการเรียนรู้ สาระท่ี มฐ.ที่ ตัวช้ีวัด สาระแกนกลาง จุดประสงค์การเรียนรู้ 
พฤติกรรม จ านวนข้อ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 

หน่วยที่ 5 
ธาตุและ
สารประกอบ 

2. วิทยาศาสตร์ 
   กายภาพ 

ว 2.1 1. อธิบายสมบัติทาง 
กายภาพบางประการ
ของธาตุโลหะ อโลหะ
และก่ึงโลหะ โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์
ที่ได้จากการสังเกต
และการทดสอบและ
ใช้สารสนเทศท่ีได้จาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ 
รวมทั้งจัดกลุ่มธาตุเป็น
โลหะ อโลหะ และก่ึง
โลหะ   

- ธาตุแต่ละชนิดมีสมบัติ
เฉพาะตัวและมีสมบัติทาง
กายภาพบางประการ
เหมือนกันและบางประการ
ต่างกัน ซึ่งสามารถน ามาจัด
กลุ่มธาตุเป็นโลหะ อโลหะ 
และก่ึงโลหะ ธาตุโลหะมีจุด
เดือดจุดหลอมเหลวสูง มีผิว
มันวาว น าความร้อน น า
ไฟฟ้า ดึงเป็นเส้นหรือตีเป็น
แผ่นบางๆ ได้ และมีความ
หนาแน่นทั้งสูงและต่ า 
ธาตุอโลหะ มีจุดเดือด จุด
หลอมเหลวต่ า มีผิวไม่มัน
วาว ไม่น าความร้อน ไม่น า
ไฟฟ้า เปราะ แตกหักง่าย 
และมีความหนาแน่นต่ า 
ธาตุกึ่งโลหะมีสมบัติบาง
ประการเหมือนโลหะ และ
สมบัติบางประการเหมือน
อโลหะ 

16.อธิบายสมบัติทาง
กายภาพบางประการของ
ธาตุโลหะ อโลหะ กึ่ง
โลหะ และสามารถจัด
กลุ่มได้ 

4 5  3    12 
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หลักสูตรข้อสอบร่วมเครือซาเลเซียน ศูนย์การศึกษาซาเลเซียน 
กลุ่มสาระฯ  วิทยาศาสตร์     รหัสวิชา ว21101      ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1     ภาคเรียนที่    1   ปีการศึกษา  2563  

หน่วยการเรียนรู้ สาระท่ี มฐ.ที่ ตัวช้ีวัด สาระแกนกลาง จุดประสงค์การเรียนรู้ 
พฤติกรรม จ านวนข้อ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 

หน่วยที่ 5 
ธาตุและ
สารประกอบ 

2. วิทยาศาสตร์ 
   กายภาพ 

ว 2.1  2. วิเคราะห์ผลจากการใช้
ธาตุโลหะ อโลหะ กึ่ง
โลหะ และธาตุ
กัมมันตรังสี ที่มีต่อ
สิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล้อม  
เศรษฐกิจและสังคม  
จากข้อมูลที่รวบรวมได้  

- ธาตุโลหะ อโลหะ และก่ึง
โลหะ ที่สามารถแผ่รังสีได้
จัดเป็นธาตุกัมมันตรังสี 

17.บอกผลจากการใช้ธาตุ
โลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ
และธาตุกัมมันตรังสีที่มี
ต่อสิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล้อม
เศรษฐกิจ สังคม และ
เห็นค่าในการใช้ธาตุ
อย่างปลอดภัยคุ้มค่าได้ 

1 2 2     5 

   3. ตระหนักถึงคุณค่าของ
การใช้ธาตุโลหะ อโลหะ 
กึ่งโลหะ ธาตุ
กัมมันตรังสี โดยเสนอ
แนวทางการใช้ธาตุ
อย่างปลอดภัย คุ้มค่า  

- ธาตุมีท้ังประโยชน์ และโทษ 
การใช้ธาตุโลหะ อโลหะ กึ่ง
โลหะ ธาตุกัมมันตรังสี ควร
ค านึงถึงผลกระทบต่อ
สิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล้อม 
เศรษฐกิจ และสังคม 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

    
 

   7. อธิบายเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
อะตอม ธาตุ และ
สารประกอบ โดยใช้
แบบจ าลองและ
สารสนเทศ 
 

- สารบริสุทธิ์แบ่งออกเป็นธาตุ 
และสารประกอบธาตุ
ประกอบด้วยอนุภาคที่เล็ก
ที่สุดที่ยังแสดงสมบัติของ
ธาตุนั้นเรียกว่า อะตอม 
ธาตุแต่ละชนิดประกอบ 
ด้วย อะตอมเพียงชนิดเดียว
และไม่สามารถแยกสลาย
เป็นสารอื่นได้ด้วยวิธีทาง
เคมีธาตุเขียนแทนด้วย 

18.อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างอะตอม ธาตุ 
และสารประกอบ โดย
ใช้แบบจ าลองได้ 

3 3  6    12 
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หลักสูตรข้อสอบร่วมเครือซาเลเซียน ศูนย์การศึกษาซาเลเซียน 
กลุ่มสาระฯ  วิทยาศาสตร์     รหัสวิชา ว21101      ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1     ภาคเรียนที่    1   ปีการศึกษา  2563  

หน่วยการเรียนรู้ สาระท่ี มฐ.ที่ ตัวช้ีวัด สาระแกนกลาง จุดประสงค์การเรียนรู้ 
พฤติกรรม จ านวนข้อ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 
    สัญลักษณ์ธาตุ สารประกอบ 

เกิดจากอะตอมของธาตุ
ต้ังแต่ ๒ ชนิดขึ้นไปรวมตัว
กันทางเคมีในอัตราส่วนคงท่ี 
มีสมบัติแตกต่างจากธาตุท่ี
เป็นองค์ประกอบ สามารถ
แยกเป็นธาตุได้ด้วยวิธีทาง
เคมี ธาตุและสารประกอบ
สามารถเขียนแทนได้ด้วย
สูตรเคมี 

         

หน่วยที่ 5  
ธาตุและ
สารประกอบ 

2. วิทยาศาสตร์ 
   กายภาพ 

ว 2.1 8. อธิบายโครงสร้างอะตอม
ท่ีประกอบด้วยโปรตอน 
นิวตรอน และ
อิเล็กตรอน โดยใช้
แบบจ าลอง  

 

- อะตอมประกอบด้วยโปรตอน 
นิวตรอน และอิเล็กตรอน 
โปรตอนมีประจุไฟฟ้าบวก 
ธาตุชนิดเดียวกันมีจ านวน
โปรตอนเท่ากัน และเป็นค่า
เฉพาะของธาตุน้ัน นิวตรอน
เป็นกลางทางไฟฟ้า ส่วน
อิเล็กตรอนมีประจุไฟฟ้าลบ 
เมื่ออะตอมมีจ านวนโปรตอน
เท่ากับจ านวนอิเล็กตรอนจะ
เป็นกลางทางไฟฟ้า โปรตอน
และนิวตรอนรวมกันตรง
กลางอะตอมเรียกว่า 
นิวเคลียสส่วนอิเล็กตรอน
เคลื่อนท่ีอยู่ในท่ีว่างรอบ
นิวเคลียส 

19.อธิบายโครงสร้างอะตอม
ท่ีประกอบด้วยโปรตอน 
นิวตรอน และ
อิเล็กตรอน โดยใช้
แบบจ าลองได้ 

 

2 3 2     7 



   17 

หลักสูตรข้อสอบร่วมเครือซาเลเซียน ศูนย์การศึกษาซาเลเซียน 
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หน่วยการเรียนรู้ สาระท่ี มฐ.ที่ ตัวช้ีวัด สาระแกนกลาง จุดประสงค์การเรียนรู้ 
พฤติกรรม จ านวนข้อ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 
หน่วยที่ 6  
สารบริสุทธิ์และ
สารผสม 

2. วิทยาศาสตร์ 
   กายภาพ 

ว 2.1 4. เปรียบเทียบจุดเดือด จุด
หลอมเหลวของสาร
บริสุทธิ์ และสารผสม 
โดยการวัดอุณหภูมิ 
เขียนกราฟ แปล
ความหมายข้อมูลจาก
กราฟ หรอืสารสนเทศ 

- สารบริสุทธิ์ประกอบด้วยสาร
เพียงชนิดเดียว ส่วนสารผสม
ประกอบด้วยสารตั้งแต่ ๒ 
ชนิดขึ้นไป สารบริสุทธิ์แต่ละ
ชนิดมีสมบัติบางประการที่
เป็นค่าเฉพาะตัว เช่น จุด
เดือด และจุดหลอมเหลวคงที่ 
แต่สารผสมมีจุดเดือดและจุด
หลอมเหลวไม่คงที่ ขึ้นอยู่กับ
ชนิด และสัดส่วนของสารที่
ผสมอยู่ด้วยกัน 

20.อธิบายความหมายและ
เปรียบเทียบจุดเดือด  
จุดหลอมเหลวของสาร
บริสุทธิ์ สารผสม โดย
การวัดอุณหภูมิ เขียน
กราฟ และแปลความ 
หมายจากกราฟได้ 

4 4  2    10 

   5. อธิบายและ
เปรียบเทียบความ
หนาแน่นของสาร 
บริสุทธิ์และสารผสม 

6. ใช้เครื่องมือเพ่ือวัด
มวลและปริมาตรของ
สาร 
บริสุทธิ์และสารผสม  

- สารบริสุทธิ์แต่ละชนิดมีความ
หนาแน่น หรือมวลต่อหนึ่ง
หน่วยปริมาตรคงที่ เป็นค่า
เฉพาะของสารนั้น ณ สถานะ
และอุณหภูมิหนึ่ง แต่สารผสม
มีความหนาแน่นไม่คงท่ีขึ้นอยู่
กับชนิดและสัดส่วนของสารที่
ผสมอยู่ด้วยกัน 

21.อธิบายบอกความหมาย
และเปรียบเทียบความ
หนาแน่นของสารบริสุทธิ์
และสารผสมได้ 

22.บอกเครื่องมือเพื่อวัดมวล 
และปริมาตรของสาร
บริสุทธิ์ และสารผสมได้ 

 
 
 
 
1 

2 
 
 
 
1 

 1    3 
 
 
 
2 
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กลุ่มสาระฯ  วิทยาศาสตร์     รหัสวิชา ว21101      ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1     ภาคเรยีนที่    1   ปีการศึกษา  2563  

หน่วยการเรียนรู้ สาระท่ี มฐ.ที่ ตัวช้ีวัด สาระแกนกลาง จุดประสงค์การเรียนรู้ 
พฤติกรรม จ านวนข้อ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 
หน่วยที่ 7  
สถานะ และการ
เปลี่ยนสถานะ
ของสาร 

2. วิทยาศาสตร์ 
   กายภาพ 

ว 2.1 9. อธิบาย และ
เปรียบเทียบการ
จัดเรียงอนุภาคแรง
ยึดเหนี่ยวระหว่าง
อนุภาค และการ
เคลื่อนท่ีของอนุภาค
ของสสารชนิด
เดียวกันในสถานะ
ของแข็ง ของเหลว 
และแก๊ส โดยใช้
แบบจ าลอง 

- สสารทุกชนิดประกอบ ด้วย
อนุภาค โดยสารชนิดเดียวกันท่ี
มีสถานะของแข็ง ของเหลว 
แก๊ส จะมีการจัดเรียงอนุภาค 
แรงยึดเหน่ียวระหว่างอนุภาค 
การเคลื่อนท่ีของอนุภาค
แตกต่างกัน ซึ่งมีผลต่อรูปร่าง 
และปริมาตรของสสาร 

- อนุภาคของของแข็งเรียงชิดกัน 
มีแรงยึดเหน่ียวระหว่างอนุภาค
มากท่ีสุด อนุภาคสั่นอยู่กับท่ี 
ท าให้มีรูปร่างและปริมาตรคงท่ี 

- อนุภาคของของเหลวอยู่ใกล้กัน 
มีแรงยึดเหน่ียวระหว่างอนุภาค
น้อยกว่าของแข็งแต่มากกว่า
แก๊สอนุภาคเคลื่อนท่ีได้ แต่ไม่
เป็นอิสระเท่าแก๊ส ท าให้มี
รูปร่างไม่คงที่ แต่ปริมาตรคงท่ี 

- อนุภาคของแก๊สอยู่ห่างกันมาก 
มีแรงยึดเหน่ียวระหว่างอนุภาค
น้อยท่ีสุด อนุภาคเคลื่อนท่ีได้
อย่างอิสระทุกทิศทาง ท าให้มี
รูปร่างและปริมาตรไม่คงท่ี 

23.อธิบาย และเปรียบเทียบ
การจัดเรียงอนุภาค และ
แรงยึดเหน่ียวระหว่าง
อนุภาค และการ
เคลื่อนท่ีของอนุภาคของ
สารชนิดเดียวกันใน
สถานะของแข็ง 
ของเหลว และแก๊ส โดย
ใช้แบบจ าลองได้ 

2 2      4 
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หลักสูตรข้อสอบร่วมเครือซาเลเซียน ศูนย์การศึกษาซาเลเซียน 
กลุ่มสาระฯ  วิทยาศาสตร์     รหสัวิชา ว21101      ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1     ภาคเรียนที่    1   ปีการศึกษา  2563  

หน่วยการเรียนรู้ สาระท่ี มฐ.ที่ ตัวช้ีวัด สาระแกนกลาง จุดประสงค์การเรียนรู้ พฤติกรรม จ านวนข้อ 
1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 

หน่วยที่ 7 
สถานะและการ
เปลี่ยนสถานะ
ของสาร 

2. วิทยาศาสตร์ 
   กายภาพ 

ว 2.1 10. อธิบายความสัน
พันธ์ระหว่าง
พลังงานพลังงาน
ความร้อนกับการ
เปลี่ยนสถานะของ
สสาร โดยใช้
หลักฐานเชิง
ประจักษ์ และ
แบบจ าลอง 

- ความร้อนมีผลต่อการเปลี่ยน
สถานะของสสาร เมื่อให้ความ
ร้อนแก่ของแข็ง อนุภาคของ
ของแข็งจะมีพลังงาน และ
อุณหภูมิเพิ่มขึ้นจนถึงระดับหน่ึง 
ซึ่งของแข็งจะใช้ความร้อนในการ
เปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวเรียก
ความร้อนท่ีใช้ในการเปลี่ยน
สถานะจากของแข็ง เป็น
ของเหลวว่า ความร้อนแฝงของ
การหลอมเหลว และอุณหภูมิ
ขณะเปล่ียนสถานะจะคงท่ี เรียก
อุณหภูมินี้ว่าจุดหลอมเหลว 

- เมื่อให้ความร้อนแก่ของเหลว 
อนุภาคของของเหลว จะมี
พลังงานและอุณหภูมิเพิ่มขึ้น
จนถึงระดับหน่ึงซึ่งของเหลวจะใช้
ความร้อนในการเปลี่ยนสถานะ
เป็นแก๊ส เรียกความร้อนท่ีใช้ใน
การเปลี่ยนสถานะจากของเหลว
เป็นแก๊สว่า ความร้อนแฝงของ
การกลายเป็นไอ และอุณหภูมิ
ขณะเปล่ียนสถานะจะคงท่ี เรียก
อุณหภูมินี้ว่า จุดเดือด  

24.อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างพลังงานความ
ร้อนกับการเปลี่ยน
สถานะของสารได้ 

3 2      5 
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หลักสูตรข้อสอบร่วมเครือซาเลเซียน ศูนย์การศึกษาซาเลเซียน 
กลุ่มสาระฯ  วิทยาศาสตร์     รหัสวิชา ว21101      ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1     ภาคเรียนที่    1   ปีการศึกษา  2563  

หน่วยการเรียนรู้ สาระท่ี มฐ.ที่ ตัวช้ีวัด สาระแกนกลาง จุดประสงค์การเรียนรู้ 
พฤติกรรม จ านวนข้อ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 
     - เมื่อท าให้อุณหภูมิของแก๊ส

ลดลงจนถึงระดับหนึ่ง แก๊สจะ
เปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว 
เรียกอุณหภูมินี้ว่า จุดควบแน่น 
ซึ่งมีอุณหภูมิเดียวกับจุดเดือด
ของของเหลวนั้น 

- เมื่อท าให้อุณหภูมิของของเหลว
ลดลงจนถึงระดับหนึ่ง 
ของเหลว จะเปลี่ยนสถานะเป็น
ของแข็ง เรียกอุณหภูมินี้ว่า จุด
เยือกแข็ง ซึ่งมีอุณหภูมิเดียวกับ
จุดหลอมเหลวของของแข็งนั้น 

 
 
 
 
 
 

        

     ตอนที่ 2 อัตนัย 
 เขียนสัญลักษณ์ของ

ธาตุในรูปสัญลักษณ์
นิวเคลียร์ได้ 

 บอกสมบัติของธาตุ
โลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ
ได้ 

 

        
1 
 
 
1 

รวมจ านวนข้อ  60+2 
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หลักสูตรข้อสอบร่วมเครือซาเลเซียน ศูนย์การศึกษาซาเลเซียน 
กลุ่มสาระฯ  วิทยาศาสตร์     รหัสวิชา ว21102      ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1     ภาคเรียนที่    2   ปีการศึกษา  2563  

หน่วยการเรียนรู้ สาระท่ี มฐ.ที่ ตัวช้ีวัด สาระแกนกลาง จุดประสงค์การเรียนรู้ 
พฤติกรรม จ านวนข้อ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 

หน่วยที่ 1 
แรงดันอากาศที่
ระดับต่างกัน 

2. วิทยาศาสตร์ 
   กายภาพ 

ว 2.2 1. สร้างแบบจ าลองที่อธิบาย
ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ความดันอากาศกับความ
สูงจากพื้นโลก  

- เมื่อวัตถุอยู่ในอากาศจะมี
แรงที่อากาศกระท าต่อวัตถุ
ในทุกทิศทาง แรงที่อากาศ
กระท าต่อวัตถุขึ้นอยู่กับ
ขนาดพ้ืนที่ของวัตถุนั้นแรง
ที่อากาศกระท าตั้งฉากกับ
ผิววัตถุต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่
เรียกว่า ความดันอากาศ 

25.อธิบายความหมาย
ความสัมพันธ์ของความ
ดันอากาศ ความสูง และ
มวลอากาศ และ
ค านวณหาความดัน
อากาศ  

P = 
A

F  

1 1 1 2   5  

    - ความดันอากาศมี
ความสัมพันธ์กับความสูง
จากพ้ืนโลก โดยบริเวณที่สูง
จากพ้ืนโลกขึ้นไป อากาศเบา
บางลง มวลอากาศน้อยลง 
ความดันอากาศก็จะลดลง 

         

หน่วยที่ 2  
พลังงานความ
ร้อน 

2. วิทยาศาสตร์ 
   กายภาพ 

ว 2.3 1. วิเคราะห์ แปลความ 
หมายข้อมูล และค านวณ
ปริมาณความร้อนที่ท าให้
สสารเปลี่ยนอุณหภูมิ 
และเปลี่ยนสถานะ โดย
ใช้สมการ  
Q = mct และ 
Q = mL 

- เมื่อสสารได้รับหรือสูญเสีย
ความร้อน อาจท าให้สสาร
เปลี่ยนอุณหภูมิ เปลี่ยน
สถานะ หรือเปลี่ยนรูปร่าง 
 

26.วิเคราะห์/บอกความ 
หมายและค านวณ
ปริมาณความร้อนที่ท าให้
สสารเปลี่ยนอุณหภูมิและ
เปลี่ยนสถานะ 

 
 

2 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

  12 
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หลักสูตรข้อสอบร่วมเครือซาเลเซียน ศูนย์การศึกษาซาเลเซียน 
กลุ่มสาระฯ  วิทยาศาสตร์     รหัสวิชา ว21102      ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1     ภาคเรียนที่    2   ปีการศึกษา  2563  

หน่วยการเรียนรู้ สาระท่ี มฐ.ที่ ตัวช้ีวัด สาระแกนกลาง จุดประสงค์การเรียนรู้ 
พฤติกรรม จ านวนข้อ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 
   2. ใช้เทอร์มอมิเตอร์ในการ

วัดอุณหภูมิของสสาร 
- ปริมาณความร้อนที่ท าให้

สสารเปลี่ยนอุณหภูมิ
ขึ้นกับมวล ความร้อน
จ าเพาะ และอุณหภูมิที่
เปลี่ยนไป 

27.อธิบายวิธีการใช้ 
    เทอร์มอมิเตอร์ และ 
    วัดอุณหภูมิ และหน่วย   
    วัดอุณหภูมิของสิ่งต่างๆ  
    และค านวณ 

1 3 3 2   9  

   3. สร้างแบบจ าลองที่
อธิบายการขยายตัว
หรือหดตัวของสสาร
เนื่องจากได้รับหรือ
สูญเสียความร้อน 

- ปริมาณความร้อนที่ท าให้ 
  สสารเปลี่ยนสถานะ ขึ้นกับ 
  มวลและความร้อนแฝง 
  จ าเพาะ โดยขณะที่สสาร 
  เปลี่ยนสถานะ อุณหภูมิจะ 
  ไม่เปลี่ยนแปลง 
- ความร้อนท าให้สสาร 
  ขยายตัวหรือหดตัวได้  
  เนื่องจากเมื่อสสารได้รับ 
  ความร้อนจะท าให้อนุภาค 
  เคลื่อนที่เร็วขึ้น ท าให้เกิด 
  การขยายตัว 
 
 

28.อธิบาย/วิเคราะห์การ
เปลี่ยนสถานะของสสาร
ขึ้นกับมวล และความ
ร้อนแฝงจ าเพาะ 

29.อธิบายการขยายตัว 
และหดตัวของสสารเมื่อ
ได้รับความร้อน 

 
 
 
 
 

2 
 
 
 
2 

    2 
 
 
 
2 
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หลักสูตรข้อสอบร่วมเครือซาเลเซียน ศูนย์การศึกษาซาเลเซียน 
กลุ่มสาระฯ  วิทยาศาสตร์     รหัสวิชา ว21102      ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1     ภาคเรียนที่    2   ปีการศึกษา  2563  

หน่วยการเรียนรู้ สาระท่ี มฐ.ที่ ตัวช้ีวัด สาระแกนกลาง จุดประสงค์การเรียนรู้ 
พฤติกรรม จ านวนข้อ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 
หน่วยที่ 2  
พลังงานความ
ร้อน 

2. วิทยาศาสตร์ 
   กายภาพ 

ว 2.3 4. ตระหนักถึงประโยชน์ของ
ความรู้ของการหดตัว 
และขยายตัวของสสาร
เนื่องจากความรอ้น โดย
วิเคราะห์สถานการณ์
ปัญหา และเสนอแนะ
วิธีการน าความรูม้า
แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวนั 

5. วิเคราะห์สถานการณ์
การถ่ายโอนความร้อน
และค านวณปริมาณ
ความร้อนท่ีถ่ายโอน
ระหว่างสสารจนเกิด
สมดุลความร้อนโดยใช้
สมการ Q สูญเสีย =  
Q ได้รับ 

- แต่เมื่อสสารคายความร้อน 
  จะท าให้อนุภาคเคลื่อนที่ช้า 
  ลง ท าให้เกิดการหดตัว  
- ความรู้เรื่องการหดและ

ขยายตัวของสสาร เนื่อง 
จากความร้อนน าไปใช้
ประโยชน์ได้ด้านต่างๆ เช่น 
การสร้างถนน การสร้างราง
รถไฟการท าเทอร์มอมิเตอร์ 

- ความร้อนถ่ายโอนจากสสาร
ที่มีอุณหภูมิต่ ากว่าจน 
กระทั่งอุณหภูมิของสสาร 
ทั้งสองเท่ากัน สภาพที่สสาร
ทั้งสองมีอุณหภูมิเท่ากัน 
เรียกว่า สมดุลความร้อน  

- เมื่อมีการถ่ายโอนความ 
ร้อนจากสสารที่มีอุณหภูมิ
ต่างกันจนเกิดสมดุลความ
ร้อน ความร้อนเพ่ิมขึ้นของ
สสารหนึ่งจะเท่ากับความ
ร้อนที่ลดลงของอีกสสาร
หนึ่ง ซึ่งเป็นไปตามกฎการ
อนุรักษ์พลังงาน 

30.อธิบายการคายความ
ร้อนจะท าให้อนุภาค
เคลื่อนที่ช้าลง และหด
ตัว 

31.วิเคราะห์วิธีการหดตัว
และขยายตัว ไปใช้
ประโยชน์ด้านต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน 

32.อธิบายความหมายของ
สมดุลความร้อน และไป
ใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ 
ในชีวิตประจ าวัน 

33.วิเคราะห์ปริมาณความ
ร้อนที่ถ่ายโอนจนเกิด
สมดุลความร้อน 

34.ค านวณหาปริมาณความ
ร้อนที่ถ่ายโอนจนเกิด
สมดุลความร้อน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
1 
 

1 
 
 
 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
3 

 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

  1 
 
 
 
2 
 
 
 
4 
 
 
 
4 
 
 
6 
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หลักสูตรข้อสอบร่วมเครือซาเลเซียน ศูนย์การศึกษาซาเลเซียน 
กลุ่มสาระฯ  วิทยาศาสตร์     รหัสวิชา ว21102      ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1     ภาคเรียนที่    2   ปีการศึกษา  2563  

หน่วยการเรียนรู้ สาระท่ี มฐ.ที่ ตัวช้ีวัด สาระแกนกลาง จุดประสงค์การเรียนรู้ 
พฤติกรรม จ านวนข้อ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 
หน่วยที่ 2  
พลังงานความ
ร้อน 

2. วิทยาศาสตร์
กายภาพ 

ว 2.3 6. สร้างแบบจ าลองที่
อธิบายการถ่ายโอน
ความร้อน โดยการ
น าความร้อน การ
พาความร้อน การ
แผ่รังสีความร้อน  

7. ออกแบบ เลือกใช้ 
และสร้างอุปกรณ์
เพ่ือแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวันโดย
ใช้ความรู้เกี่ยวกับ
การถ่ายโอนความ
ร้อน 

- การถ่ายโอนความร้อนมี 3แบบ 
คือ การน าความร้อน การพา
ความร้อน และ การแผ่รังสี
ความร้อน การน าความร้อน
เป็นการถ่ายโอนความร้อนที่
อาศัยตัวกลาง โดยที่ตัวกลาง
ไม่เคลื่อนที่ การพาความร้อน
เป็นการถ่ายโอนความร้อนที่
อาศยัตัวกลาง โดยที่ตัวกลาง
เคลื่อนที่ไปด้วย ส่วนการแผ่
รังสีความร้อนเป็นการถ่ายโอน
ความร้อนท่ีไม่ต้องอาศัย
ตัวกลาง 

- ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายโอน
ความร้อนสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 
เช่น การเลือกใช้วัสดุเพื่อน ามา
ท าภาชนะบรรจุอาหารเพ่ือเก็บ
ความร้อน หรือการออกแบบ
ระบบระบายความร้อนใน
อาคาร 

35.อธิบาย และยกตัวอย่าง
การถ่ายโอนความร้อน 

   35.1 การน าความร้อน 
   35.2 การพาความร้อน 
   35.3 การแผ่รังสีความ   
           ร้อน 
36.การถ่ายโอนความร้อน

ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

 
 
1 
1 
1 

 
 
1 
1 
1 
 
2 

 
 
1 
1 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
1 

   
 
3 
3 
2 
 
5 

 

รวมจ านวนข้อ 60  
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หน่วยการเรียนรู้ สาระท่ี มฐ.ที่ ตัวช้ีวัด สาระแกนกลาง จุดประสงค์การเรียนรู้ 
พฤติกรรม จ านวนข้อ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 
หน่วยที่ 3 
บรรยากาศของ
โลก 

3. วิทยาศาสตร์
โลกและ
อวกาศ 

ว 3.2 1. สร้างแบบจ าลองท่ี
อธิบายการแบ่งชั้น
บรรยากาศและ
เปรียบเทียบ
ประโยชน์ของ
บรรยากาศแต่ละชั้น  

- โลกมีบรรยากาศหม่หุ้ม 
นักวิทยาศาสตร์ใช้สมบัติและ
องค์ประกอบของบรรยากาศใน
การแบ่งบรรยากาศของโลก
ออกเป็นชั้น ซึ่งแบ่งได้หลาย
รูปแบบ ตามเกณฑ์ท่ีแตกต่างกัน 
โดยท่ัวไปนักวิทยาศาสตร์ใช้
เกณฑ์การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
ตามความสูงแบ่งบรรยากาศได้
เป็น 5 ชั้น ได้แก่ ชั้นโทรโพส
เฟียร์  ชั้นสตราโตสเฟียร์ ชั้นมี
โซสเฟียร์ ชั้นเทอร์โมสเฟียร์ และ
ชั้นเอกโซสเฟียร์ 

37.อธิบาย และจ าแนกชั้น
ของบรรยากาศตามเกณฑ์
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
ตามความสูง 

 

2 2 1     5 

    - บรรยากาศแต่ละชั้นมีประโยชน์
ต่อสิ่งมีชีวิตแตกต่างกัน โดยชั้น
โทรโพสเฟียร์มีปรากฏการณ์ลม
ฟ้าอากาศท่ีส าคัญต่อการด ารง 
ชีวิตของสิ่งมีชีวิตชั้นสตราโตส
เฟียร์ช่วยดูดกลืนรังสีอัลตราไว-
โอเลตจากดวงอาทิตย์ไม่ให้มายัง
โลกมาเกินไปชั้นมีโซสเฟียร์ช่วย
ชะลอวัตถุนอกโลกท่ีผ่านเข้ามา
ให้เกิดการเผาไหม้กลายเป็นวัตถุ
ขนาดเล็ก ลดโอกาสที่จะท าความ 

38.บอกประโยชน์ของชั้น
บรรยากาศแต่ละชั้น 

 

1 2 1 1    5 
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หลักสูตรข้อสอบร่วมเครือซาเลเซียน ศูนย์การศกึษาซาเลเซียน 
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หน่วยการเรียนรู้ สาระท่ี มฐ.ที่ ตัวช้ีวัด สาระแกนกลาง จุดประสงค์การเรียนรู้ 
พฤติกรรม จ านวนข้อ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 
    เสียหายแก่สิ่งมีชีวิตบนโลก ชั้น

เทอร์โมสเฟียร์สามารถสะท้อน
คลื่นวิทยุ และชั้นเอกโทสเฟียร์
สามารถสะท้อนคลื่น วิทยุ และ
ชั้นเอกโซสเฟียร์เหมาะส าหรับ
การโคจรของดาวเทียมรอบโลก
ในระดับต่ า 

         

หน่วยที่ 4  
ลมฟ้าอากาศ 

3. วิทยาศาสตร์
โลก และ
อวกาศ 

ว 3.2 2. อธิบายปัจจัยท่ีมีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์ประกอบของลม
ฟ้าอากาศ จาก
ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
 

- ลมฟ้าอากาศ เป็นสภาวะของ
อากาศในเวลาหนึ่งของพื้นท่ีหนึ่ง
ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอด เวลา
ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบลม ฟ้า
อากาศ ได้แก่อุณหภูมิอากาศ 
ความกดอากาศลม ความชื้น เมฆ 
และหยาดน้ า ฟ้า โดยหยาดน้ าฟ้า
ท่ีพบ บ่อยในประเทศไทยได้แก่ 
ฝน องค์ประกอบลมฟ้า อากาศ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยต่างๆ เช่นปริมาณรังสีจาก
ดวงอาทิตย์และลักษณะพื้นผิว 
โลกส่งผลต่ออุณหภูมิอากาศ 
อุณหภูมิอากาศ และปริมาณไอน้ า
ส่งผลต่อความชื้น ความกด
อากาศส่งผลต่อลม ความชื้น และ
ลมส่งผลต่อเมฆ 

39.อธิบายความสัมพันธ์ของ
อุณหภูมิความกดอากาศ
ลม ความชื้น ฝน ในเวลา
หนึ่ง 

40.อธิบายการเปลี่ยนแปลง
ของลมฟ้าอากาศขึ้นอยู่
กับปัจจัยรังสีจากดวง
อาทิตย ์ลักษณะ
พื้นผิวโลกส่งผลต่อ
อุณหภูมิไอน้ า ส่งผลต่อ
ความชื้น ความกดอากาศ
ส่งผลต่อลมความชื้น 
และลมส่งผลต่อเมฆ 

 
 

2 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
1 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
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หน่วยการเรียนรู้ สาระท่ี มฐ.ที่ ตัวช้ีวัด สาระแกนกลาง จุดประสงค์การเรียนรู้ 
พฤติกรรม จ านวนข้อ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 
 3. วิทยาศาสตร์

โลก และ
อวกาศ 

ว 3.2 3. เปรียบเทียบ
กระบวนการเกิด
พายุ ฝนฟ้าคะนอง
และพายุหมนุเขต
ร้อน และผลที่มีตอ่
สิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
น าเสนอแนว
ทางการปฏิบัติตน
ให้เหมาะสมและ
ปลอดภัย 

- พายุฝนฟ้าคะนอง เกิดจากการที่
อากาศท่ีมีอุณหภูมิและความชื้น
สูงเคลื่อนที่ขึ้นสู่ระดับความสูง 
ที่มีอุณหภูมิต่ าลง จนกระทั่งไอ
น้ าในอากาศเกิดการควบแน่น
เป็นละอองน้ าและเกิดต่อเนื่อง
เป็นเมฆขนาดใหญ่ พายุฝนฟ้า
คะนองท าให้เกิดฝนตกหนัก ลม
กรรโชกแรง ฟ้าแลบ ฟ้าผ่า ซึ่ง
อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต
และทรัพย์สิน 

41.อธิบายและเปรียบเทียบ 
การเกิดพายุฝนฟ้า
คะนอง และพายุหมุน
เขตร้อน 

 
 
 
 
 

1 2 2     5 

    - พายุหมุนเขตร้อนเกิดเหนือ
มหาสมุทรหรือทะเลที่น้ ามี
อุณหภูมิสูงตั้งแต่ ๒๖–๒๗ องศา
เซลเซียสขึ้นไป ท าให้อากาศที่มี
อุณหภูมิและความชื้นสูงบริเวณ
นั้นเคลื่อนที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
เป็นบริเวณกว้าง อากาศจาก
บริเวณอ่ืนเคลื่อนเข้ามาแทนที่ 
และพัดเวียนเข้าหาศูนย์กลาง
ของพายุยิ่งใกล้ศูนย์กลาง เกือบ
เป็นวงกลม และมีอัตราเร็วที่สูง
ที่สุดพายุหมุนเขตร้อนท าให้เกิด 

42.อธิบาย และเปรียบ 
เทียบผลกระทบของการ
เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง 
และพายุหมุนเขตร้อนต่อ
สิ่งมีชีวิต และ
สิ่งแวดล้อม พร้อมบอก
แนวทางปฏิบัติตนให้ 
เหมาะสม และปลอดภัย 

 
 

 1 1     2 
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หลักสูตรข้อสอบร่วมเครือซาเลเซียน ศูนย์การศึกษาซาเลเซียน 
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หน่วยการเรียนรู้ สาระท่ี มฐ.ที่ ตัวช้ีวัด สาระแกนกลาง จุดประสงค์การเรียนรู้ 
พฤติกรรม จ านวนข้อ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 
    คลื่นพายุซัดฝั่ง ฝนตกหนัก ซึ่ง

อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต
และทรัพย์สิน จึงควรปฏิบัติตน
ให้ปลอดภัยโดยติดตามข่าวสาร
การพยากรณ์อากาศ และไม่เข้า
ไปอยู่ในพ้ืนที่ที่เสี่ยงภัย 

         

หน่วยที่ 6 
การพยากรณ์
อากาศ 

3. วิทยาศาสตร์
โลก และ
อวกาศ 

ว 3.2 4. อธิบายการ
พยากรณ์อากาศ 
และพยากรณ์
อากาศอย่างง่าย
จากข้อมูลที่
รวบรวมได้ 

 
 
5. ตระหนักถึง

คุณค่าของการ
พยากรณ์อากาศ 
โดยน าเสนอแนว
ทางการปฏิบัติตน 
และการใช้
ประโยชน์จากค า
พยากรณ์อากาศ 

- การพยากรณ์อากาศเป็นการ
คาดการณ์ลมฟ้าอากาศที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคต โดยมีการ
ตรวจวัดองค์ประกอบลมฟ้า
อากาศ การสื่อสารแลกเปลี่ยน
ข้อมูลองค์ประกอบลมฟ้าอากาศ
ระหว่างพื้นที่การวิเคราะห์ข้อมูล 
และสร้างค าพยากรณ์อากาศ 

- การพยากรณ์อากาศสามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ 
เช่น การใช้ชีวิตประจ าวัน การ
คมนาคมการเกษตร การป้องกัน 
และเฝ้าระวังภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ 

 

43.วิเคราะห์ และอธิบาย
การพยากรณ์อากาศ
จากข้อมูลมา
แลกเปลี่ยนเพ่ือใช้ใน
การพยากรณ์ อากาศ 

 
 
 
44.อธิบาย และเสนอแนะ 
  วิธีการน าการพยากรณ์ 
  อากาศมาใช้ในชีวิต 
  ประจ าวันในด้านต่างๆ  
  และป้องกันหรือระวังภัย 
  พิบัติที่จะเกิด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
2 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
2 
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หน่วยการเรียนรู้ สาระท่ี มฐ.ที่ ตัวช้ีวัด สาระแกนกลาง จุดประสงค์การเรียนรู้ 
พฤติกรรม จ านวนข้อ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 
หน่วยที่ 6 
การพยากรณ์
อากาศ 

3. วิทยาศาสตร์
โลก และ
อวกาศ 

ว 3.2 6. อธิบายสถานการณ์
และผลกระทบการ
เปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศโลกจาก
ข้อมูลที่รวบรวมได้ 

 
 
 
 
 
 
 
7. ตระหนักถึง

ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศโลก โดย
น าเสนอแนว
ทางการปฏิบัติตน
ภายใต้การ
เปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศโลก 

- ภูมิอากาศโลกเกิดการเปลี่ยน 
แปลงอย่างต่อเนื่องโดย
ปัจจัยทางธรรมชาติ แต่
ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศเกิดขึ้นอย่างรวด 
เร็วเนื่องจากกิจกรรมของ
มนุษย์ในการปลดปล่อยแก๊ส
เรือนกระจกสู่บรรยากาศ
แก๊สเรือนกระจกท่ีถูกปลด 
ปล่อยมากที่สุด ได้แก่ แก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งหมุน 
เวียนอยู่ในวัฏจักรคาร์บอน 

- การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
โลกก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งมี ชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
เช่น การหลอมเหลวของ
น้ าแข็งขั้วโลก การเพ่ิมขึ้น
ของระดับน้ าทะเล การ
เปลี่ยนแปลงวัฏจักรน้ าการ
เกิดโรคอุบัติใหม่และอุบัติขึ้น 
และการเกิดภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติที่รุนแรงขึ้น มนุษย์ 

45.อธิบาย และยกตัวอย่าง
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
โลกจากกิจกรรมของมนุษย์
ที่มีผลต่อปรากฏการณ์
ต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 
46.อธิบาย และยกตัวอย่าง

ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต 
และสิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศโลก 

47.อธิบาย และยกตัวอย่าง
แนวทางการปฏิบัติที่
เหมาะสม และแนวทาง
การลดกิจกรรมที่ส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศโลก 
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1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 
     จึงควรเรียนรู้แนวทางการ

ปฏิบัติตนภายใต้สถานการณ์
ดังกล่าว ทั้งแนวทางการ
ปฏิบัติตนให้เหมาะสมและ
แนวทางการลดกิจกรรมที่
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศโลก 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ตอนที่ 2 อัตนัย 
 อธิบายความสัมพันธ์

ระหว่างอุณหภูมิ 
ความชื้น ความกดอากาศ
และค านวณ 
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