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กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู 

สาระท่ี 1  : วิทยาศาสตรชีวภาพ 

มาตรฐาน ว 1.1   :  เขาใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธระหวางสิ่งไมมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตตางๆ ในระบบนิเวศ การ

ถายทอดพลังงานการเปลี่ยนแปลงแทนท่ีในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปญหาและผลกระทบท่ีมีตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แนวทางใน

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมรวมท้ังนําความรูไปใชประโยชน 

มาตรฐาน ว 1.2   :  เขาใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต การลําเลียงสารเขาและออกจากเซลล ความสัมพันธของโครงสรางและหนาท่ีของระบบตางๆ ของสัตวและ

มนุษยท่ีทํางานสัมพันธกัน ความสัมพันธของโครงสรางและหนาท่ีของอวัยวะตางๆ ของพืชท่ีทํางานสัมพันธกัน รวมท้ังนําความรูไปใชประโยชน 

มาตรฐาน ว 1.3   :  เขาใจกระบวนการและความสําคัญของการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมท่ีมีผลตอสิ่งมีชีวิต ความหลากหลาย

ทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมท้ังนําความรูไปใชประโยชน 

 

สาระท่ี 2  : วิทยาศาสตรกายภาพ 

มาตรฐาน ว 2.1   :  เขาใจสมบัติของสสาร องคประกอบของสสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของสสารกับโครงสรางและแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค หลักและธรรมชาติของการ

เปลี่ยนแปลงสถานะของสสารการเกิดสารละลายและเกิดปฏิกิริยาเคมี 

มาตรฐาน ว 2.2   :  เขาใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจําวัน ผลของแรงท่ีกระทําตอวัตถุลักษณะการเคลื่อนท่ีแบบตางๆ ของวัตถุ รวมท้ังนําความรูไปใชประโยชน 

มาตรฐาน ว 2.3  :   เขาใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธระหวางสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจําวัน ธรรมชาติของคลื่น 

ปรากฏการณท่ีเก่ียวของกับเสียง แสง และคลื่นแมเหล็กไฟฟา รวมท้ังนําความรูไปใชประโยชน   
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สาระท่ี 3  : วิทยาศาสตรโลก และอวกาศ 

มาตรฐาน ว 3.1   :  เขาใจองคประกอบ ลักษณะกระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี ดาวฤกษและระบบสุริยะ รวมท้ังปฏิสัมพันธภายในระบบสุริยะท่ีสงผลตอ

สิ่งมีชีวิตและการประยุกตใชเทคโนโลยีอวกาศ 

มาตรฐาน ว 3.2   :  เขาใจองคประกอบและความสัมพันธของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟาอากาศและ

ภูมิอากาศโลก รวมท้ังผลตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 

 

สาระท่ี 4  : เทคโนโลยี 

มาตรฐาน ว 4.1   :  เขาใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพ่ือการดํารงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ใชความรูและทักษะทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และศาสตร

อ่ืนๆ เพ่ือแกปญหา หรือพัฒนางานอยางมีความคิดสรางสรรค ดวยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลกระทบ

ตอชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอม 

มาตรฐาน ว 4.2   :  เขาใจและใชแนวคิดเชิงคํานวณในการแกปญหาท่ีพบในชีวิตจริงอยางเปนข้ันตอนและเปนระบบ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู การทํางาน 

และการแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพรูเทาทัน และมีจริยธรรม 
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คําอธิบายรายวิชา 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร   ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
 

รายวิชาพ้ืนฐาน                                                                                                                                       กลุมสาระวิทยาศาสตร 

                                                                                    เวลา 120 ช่ัวโมง 

ภาคเรียนที่ 1 

 ศึกษาเก่ียวกับเก่ียวกับสารรอบตัว สมบัติของสาร การจําแนกสารดวยสถานะ เนื้อสาร และขนาดอนุภาคของสาร การเปลี่ยนแปลงของสาร สารบริสุทธิ์ และสารผสม สมบัติ

ของสารบริสุทธิ์และสารผสม การใชความรูทางเคมีใหเปนประโยชนตอการเลือกใชสารเคมีในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสมและปลอดภัย การศึกษาชีววิทยา โดยอาศัยวิธีการทาง

วิทยาศาสตร ศึกษาประเภทโครงสรางและหนาท่ีของสวนประกอบภายในเซลลสิ่งมีชีวิตดวยกลองจุลทรรศน ศึกษากระบวนการลําเลียงสารเขาและออกจากเซลลดวยวิธีการแพร และ

การออสโมซิส ศึกษาการดํารงชีวิตของพืช กระบวนการสังเคราะหดวยแสง การลําเลียงสารในพืช การเจริญเติบโตของพืช การสืบพันธุของพืช และเทคโนโลยีชีวภาพของพืช 

 โดยอาศัยกระบวนการทางเทคโนโลยี การรวบรวมขอมูล การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การลงมือปฏิบัติโดยใชกระบวนการออกแบบ การใชแนวคิดเชิงคํานวณอยางเปน

ข้ันตอน และเปนระบบในการแกปญหา การประมวลผล และการประเมินผลขอมูลสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู นําความรูไปแกปญหาในชีวิตจริง และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน อยางมี

คุณภาพ และจริยธรรม 

 

ภาคเรียนที่ 2 

 ศึกษาเก่ียวกับเก่ียวกับอุณหภูมิและการวัด ผลของความรอนท่ีมีตอการเปลี่ยนแปลงของสาร การถายโอนความรอน การดูดกลืนและคายความรอน สมดุลความรอน การแบง

ชัน้บรรยากาศ ผลของรังสีจากดวงอาทิตยตอบรรยากาศ องคประกอบของบรรยากาศไดแก อุณหภูมิอากาศ ความดันอากาศ ความชื้นอากาศ ลม เมฆ และฝน พายุฟาคะนอง พายุ

หมุนเขตรอน มรสุม การพยากรณอากาศ และการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก 

 โดยอาศัยกระบวนการเทคโนโลยี การรวบรวมขอมูล การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การลงมือปฏิบัติโดยใชกระบวนการออกแบบ การใชแนวคิดเชิงคํานวณอยางเปนข้ันตอน

และเปนระบบในการแกปญหา การประมวลผลและการประเมินผลขอมูล สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู นําความรูไปแกปญหาในชีวิตจริง และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน อยางมีคุณธรรมและ

จริยธรรม 
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หลักสูตรขอสอบรวมเครือซาเลเซียน ศูนยการศึกษาซาเลเซียน 

กลุมสาระฯ  วิทยาศาสตร     รหัสวิชา ว21101      ช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 1     ภาคเรียนที่    1   ปการศึกษา  2564  

หนวยการเรียนรู สาระท่ี มฐ.ท่ี ตัวช้ีวัด สาระแกนกลาง จุดประสงคการเรียนรู 
พฤติกรรม จํานวนขอ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 

หนวยท่ี 1 

พ้ืนฐานของ

สิ่งมีชีวิต 

1. วิทยาศาสตร     

    ชีวภาพ 

ว 1.2 1. เปรียบเทียบรูปราง 

ลักษณะ และโครงสราง

ของเซลลพชืและเซลล

สัตว รวมทั้งบรรยาย

หนาที่ของผนังเซลล  

เยื่อหุมเซลล  

ไซโทพลาสซึม  

นิวเคลียส แวคิวโอล  

ไมโทคอนเดรีย และ 

คลอโรพลาสต  

- เซลลเปนหนวยพ้ืนฐานของ

สิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิตบางชนิดมี

เซลลเพียงเซลลเดียว เชน 

อะมีบา พารามีเชียม ยีสต 

บางชนิดมีหลายเซลล เชน 

พืช สัตว 

1. เปรียบเทียบความ

แตกตางระหวางเซลล

พืช และเซลลสัตวได 

 

1 1  1   3  

   2.  ใชกลองจลุทรรศนใชแสง

ศึกษาเซลล และ

โครงสรางตางๆ ภายใน

เซลล  

- โครงสรางพ้ืนฐานท่ีพบท้ังใน

เซลลพืชและเซลลสัตวและ

สามารถสังเกตไดดวยกลอง

จุลทรรศนใชแสง ไดแก เยื่อ

หุมเซลล ไซโทพลาซึม และ

และนิวเคลียส โครงสรางท่ีพบ

ในเซลลพืชแตไมพบในเซลล

สัตว ไดแก ผนังเซลลและคลอ

โรพลาสต 

2. อธิบายลักษณะ และ

สวนประกอบท่ีสําคัญ

พรอมบอกหนาท่ีของ

เซลลพืช และเซลลสัตว

ได 

2 2  2   6  
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หลักสูตรขอสอบรวมเครือซาเลเซียน ศูนยการศึกษาซาเลเซียน 

กลุมสาระฯ  วิทยาศาสตร     รหัสวิชา ว21101      ช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 1     ภาคเรียนที่    1   ปการศึกษา  2564  

หนวยการเรียนรู สาระท่ี มฐ.ท่ี ตัวช้ีวัด สาระแกนกลาง จุดประสงคการเรียนรู 
พฤติกรรม จํานวนขอ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 

หนวยท่ี 1 

พ้ืนฐานของ

สิ่งมีชีวิต 

 

 

 

 

 

1. วิทยาศาสตร 

    ชีวภาพ 

 

 

 

 

 

ว 1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  โครงสรางตางๆ ของเซลลมี

หนาท่ีแตกตางกัน 

- ผนังเซลล ทําหนาท่ีใหความ

แข็งแรงแกเซลล 

- เยื่อหุมเซลล ทําหนาท่ีหอหุม

เซลลและควบคุมการลําเลียง

สารเขาและออกจากเซลล 

- นิวเคลียส ทําหนาท่ีควบคุม

การทํางานของเซลล 

- ไซโทพลาซึม มีออรแกเนลลท่ี

ทําหนาท่ีแตกตางกัน 

- แวคิวโอล ทําหนาท่ีเก็บน้ํา

และสารตางๆ 

- ไมโทคอนเดรีย ทําหนาท่ี

เก่ียวกับการสลายสารอาหาร

เพ่ือใหไดพลังงานแกเซลล 

- คลอโรพลาสต เปนแหลงท่ี

เกิดการสังเคราะหดวยแสง 

 

3. ใชกลองจุลทรรศนเพ่ือ

ศึกษารูปราง และ

สวนประกอบของเซลล

ได 

 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2 
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หลักสูตรขอสอบรวมเครือซาเลเซียน ศูนยการศึกษาซาเลเซียน 

กลุมสาระฯ  วิทยาศาสตร     รหัสวิชา ว21101      ช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 1     ภาคเรียนที่    1   ปการศึกษา  2564  

หนวยการเรียนรู สาระท่ี มฐ.ท่ี ตัวช้ีวัด สาระแกนกลาง จุดประสงคการเรียนรู 
พฤติกรรม จํานวนขอ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 

หนวยท่ี 1 
พ้ืนฐานของ
สิ่งมีชีวิต 
 
 

1. วิทยาศาสตร
ชีวภาพ 

ว 1.2 3. อธิบายความ 
สัมพันธระหวาง
รูปรางกับการทํา
หนาท่ีของเซลล  

- เซลลของสิ่งมีชีวิตมีรูปราง
ลักษณะ ท่ีหลากหลายและมี
ความเหมาะสมกับหนาท่ีของ
เซลลนั้น เชน เซลลประสาทสวน
ใหญ มีเสนใยประสาทเปนแขนง
ยาว นํากระแสประสาทไปยัง
เซลลอ่ืนๆ ท่ีอยูไกลออก ไปเซลล
ขนราก เปนเซลลผิวของรากท่ีมี
ผนังเซลลและเยื่อหุมเซลลยื่น
ยาวออกมาลักษณะคลายขนเสน
เล็กๆ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีผิวในการดูด
น้ําและธาตุอาหาร 

4. บอกความสัมพันธ
ระหวางรูปรางกับการ
ทําหนาท่ีของเซลลได 

1 1 1    3  

   4. อธิบายการจดัระบบ
ของสิ่งมีชีวิต โดยเริ่ม
จากเซลล เนือ้เยื่อ 
อวัยวะ ระบบอวัยวะ 
จนเปนสิ่งมชีีวิต       

-  พืชและสัตวเปนสิ่งมีชีวิตหลาย
เซลลมีการจัดระบบ โดยเริ่มจาก
เซลลไปเปนเนื้อเยื่ออวัยวะระบบ
อวัยวะ และสิ่งมีชีวิตตาม ลําดับ 
เซลลหลายเซลลมารวม กันเปน
เนื้อเยื่อ เนื้อเยื่อหลายชนิดมา
รวมกันและทํางานรวม กันเปน
อวัยวะ อวัยวะตางๆ ทํางาน
รวมกันเปนระบบอวัยวะ ระบบ
อวัยวะทุกระบบทํางานรวมกัน
เปนสิ่งมีชีวิต 

5. อธิบายการจัดระบบ
ของสิ่งมีชีวิต 

 

 2     2  
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หลักสูตรขอสอบรวมเครือซาเลเซียน ศูนยการศึกษาซาเลเซียน 

กลุมสาระฯ  วิทยาศาสตร     รหัสวิชา ว21101      ช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 1     ภาคเรียนที่    1   ปการศึกษา  2564  

หนวยการเรียนรู สาระท่ี มฐ.ท่ี ตัวช้ีวัด สาระแกนกลาง จุดประสงคการเรียนรู 
พฤติกรรม จํานวนขอ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 

หนวยท่ี 2 

กระบวนการสาร

ผานเซลลและ

การลําเลียงสาร

ในพืช 

1. วิทยาศาสตร 

   ชีวภาพ 

ว 1.2 5. อธิบายกระบวน การ

แพรและออสโมซิส

จากหลักฐานเชิง

ประจกัษ และ

ยกตัวอยางการแพร 

และออสโมซิสใน

วิตประจําวัน  

- เซลลมีการนําสารเขาสูเซลล 

เพ่ือใชในกระบวนการตางๆ 

ของเซลล และมีการขจัดสา

รางอยางท่ีเซลลไมตองการ

ออกนอกเซลล การนําสารเขา

และออกจากเซลลมีหลายวิธี 

เชน การแพร เปนการ

เคลื่อนท่ีของสารจากบริเวณท่ี

มีความเขมขนของสารสูงไปสู

บริเวณท่ีมีความเขมขนของ

สารต่ํา สวนออสโมซิส เปน

การแพรของน้ําผานเยื่อหุม

เซลล จากดานท่ีมีความ

เขมขนของสารละลายต่ําไป

ยังดานท่ีมีความเขมขนของ

สารละลายสูงกวา 

 

 

 

6. อธิบายกระบวนการแพร

และออสโมซิส 

7. ยกตัวอยางการแพร  

    และออสโมซิสในชีวิต 

    ประจําวันได 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

  6 

 

3 
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หลักสูตรขอสอบรวมเครือซาเลเซียน ศูนยการศึกษาซาเลเซียน 

กลุมสาระฯ  วิทยาศาสตร     รหัสวิชา ว21101      ช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 1     ภาคเรียนที่    1   ปการศึกษา  2564  

หนวยการเรียนรู สาระท่ี มฐ.ท่ี ตัวช้ีวัด สาระแกนกลาง จุดประสงคการเรียนรู 
พฤติกรรม จํานวนขอ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 

หนวยท่ี 2 
กระบวนการสาร
ผานเซลลและ

การลําเลียงสาร
ในพืช 

1. วิทยาศาสตร 
   ชีวภาพ 

ว 1.2 9.บรรยายลักษณะ 
และหนาท่ีของไซ
เล็มและโฟลเอ็ม 

10. เขียนแผนภาพท่ี
บรรยายทิศทาง 
การลําเลียงสารใน

ไซเล็มและโฟลเอ็ม
ของพืช 

- พืชมีไซเล็มและโฟลเอ็ม ซ่ึงเปน
เนื้อเยื่อ มีลักษณะคลายทอ 
เรียงตัวกันเปนกลุมเฉพาะท่ี 

โดยไซเล็มทําหนาท่ีลําเลียงน้ํา
และธาตุอาหารมีทิศทาง
ลําเลียงจากรากไปสูลําตน ใบ 

และ สวนตางๆ ของพืช เพ่ือใช
ในการสังเคราะหดวยแสง 
รวมถึงกระบวนการอ่ืนๆ สวน

โฟลเอ็มทําหนาท่ีลําเลียง
อาหารท่ีไดจากการสังเคราะห
ดวยแสงมีทิศทางลําเลียงจาก

บริเวณท่ีมีการสังเคราะหดวย
แสงไปสูสวนตางๆ ของพืช 

8. อธิบายลักษณะ และ
หนาท่ีของไซเล็มและ 

    โฟลเอ็มได 

9. เขียนแผนภาพเรื่อง
ลําดับการลําเลียงสารใน
ไซเอ็มและโฟลเอ็มของ

พืชได 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

 

 
 
 

3 
 
 

 

   2 
 

 
5 

 

 

 

 

หนวยท่ี 3 
กระบวนการ
สรางอาหารของ

พืช 

1. วิทยาศาสตร  
   ชีวภาพ 

ว 1.2 6. ระบุปจจัยท่ีจําเปน
ในการสังเคราะห
ดวยแสง และผล

ผิตท่ีเกิดข้ึนจาก
การสังเคราะหดวย
แสงโดยใชหลักฐาน

เชิงประจักษ   

-  กระบวนการสังเคราะหดวยแสง
ของพืชท่ีเกิดข้ึนในคลอโรพ
ลาสต จําเปนตองใชแสง แก็ส

คารบอนไดออกไซด คลอโรฟลล 
และน้ํา ผลผลิตท่ีไดจากการ
สังเคราะหดวยแสง ไดแก 

น้ําตาล และแกสออกซิเจน 

10.ระบุ และอธิบายปจจัย
ท่ีจําเปนในการ
สังเคราะหดวยแสง 

และผลผลิตท่ีเกิดข้ึน
จากกระบวนการ
สังเคราะหดวยแสงได 

 

2 2  5   9  
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หลักสูตรขอสอบรวมเครือซาเลเซียน ศูนยการศึกษาซาเลเซียน 

กลุมสาระฯ  วิทยาศาสตร     รหัสวิชา ว21101      ช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 1     ภาคเรียนที่    1   ปการศึกษา  2564  

หนวยการเรียนรู สาระท่ี มฐ.ท่ี ตัวช้ีวัด สาระแกนกลาง จุดประสงคการเรียนรู 
พฤติกรรม จํานวนขอ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 

หนวยท่ี 3 

กระบวนการ

สรางอาหารของ

พืช 

1. วิทยาศาสตร  

   ชีวภาพ 

ว 1.2 7. อธิบายความสําคัญ

ของการสังเคราะห

ดวยแสงของพืชตอ

สิ่งแวดลอม 

8. ตระหนักในคุณคา

ของพืชท่ีมีตอ

สิ่งมีชีวิต และ

สิ่งแวดลอม โดย

การรวมกันปลูก

และดูแลรักษา

ตนไมในโรงเรียน

และชุมชน 

- การสังเคราะหดวยแสง เปน
กระบวนการท่ีสําคัญตอ
สิ่งมีชีวิต เพราะเปน

กระบวนการเดียวท่ีสามารถนํา
พลังงานแสงมาเปลี่ยนเปน
พลังงานในรูปสารประกอบ

อินทรียและเก็บสะสมในรูปแบบ
ตางๆ ในโครงสรางของพืช พืช
จึงเปนแหลงอาหารและพลังงาน

ท่ีสําคัญของสิ่งมีชีวิตอ่ืน 
นอกจากนี้กระบวนการ
สังเคราะหดวยแสงยังเปน

กระบวนการหลักในการสราง
แกสออกซิเจนใหกับบรรยากาศ
เพ่ือใหสิ่งมีชีวิตอ่ืน ใชใน

กระบวนการหายใจ 

11.อธิบายความสําคัญของ

การสังเคราะหดวยแสง

ของพืชตอสิ่งมีชีวิตและ

สิ่งแวดลอม 

 2  1   3  

หนวยท่ี 4  

การสืบพันธุ และ

การขยายพันธุพืช 

1. วิทยาศาสตร 

   ชีวภาพ 

ว 1.2 11.อธิบายการ

สืบพันธุแบบอาศัย

เพศ และไมอาศัย

เพศของพืชดอก 

- พืชดอกทุกชนิดสามารถสืบพันธุ

แบบอาศัยเพศไดและบางชนิด

สามารถสืบพันธุแบบไมอาศัย

เพศได 

 

12.อธิบายการสืบพันธุแบบ

อาศัย และไมอาศัยเพศ

ของพืชดอกได 

1 2     3  
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หลักสูตรขอสอบรวมเครือซาเลเซียน ศูนยการศึกษาซาเลเซียน 

กลุมสาระฯ  วิทยาศาสตร     รหัสวิชา ว21101      ช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 1     ภาคเรียนที่    1   ปการศึกษา  2564  

หนวยการเรียนรู สาระท่ี มฐ.ท่ี ตัวช้ีวัด สาระแกนกลาง จุดประสงคการเรียนรู 
พฤติกรรม จํานวนขอ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 
หนวยท่ี 4  
การสืบพันธุและ
การขยายพันธุพืช 

1. วิทยาศาสตร
ชีวภาพ 

ว 1.2 12.อธิบายลักษณะ
โครงสรางของ
ดอกท่ีมีสวนทําให
เกิดการถายเรณู 
รวม ท้ังบรรยาย
การปฏิสนธิของ
พืชดอก การ
เกิดผล และเมล็ด 
การกระจายเมล็ด 
และการงอกของ
เมล็ด 

13.ตระหนักถึง
ความสําคัญของ
สัตวท่ีชวยในการ
ถายเรณูของพืช
ดอก โดยการไม
ทําลายชีวิตของ
สัตวท่ีชวยในการ
ถายเรณู 

- การสืบพันธุแบบอาศัยเพศเปน
การสืบพันธุท่ีมีการผสมกันของ
สเปรมกับเซลลไข การสืบพันธุ
แบบอาศัยเพศของพืชดอกเกิด 
ข้ึนท่ีดอก โดยภายในอับเรณูของ
สวนเกสรเพศผูมีเรณู ซ่ึงทําหนาท่ี
สรางสเปรม ภายในออวุลของสวน
เกสรเพศเมียมีถุงเอ็มบริโอ ทํา
หนาท่ีสรางเซลลไข 

- การสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ เปน
การสืบพันธุท่ีพืช ตนใหมไมไดเกิด
จากการปฏิสนธิระหวางสเปรมกับ
เซลลไข แตเกิดจากสวนตางๆ ของ
พืช เชน ราก ลําตน ใบ มีการเจริญ
เติบ โตและพัฒนาข้ึน มาเปนตน
ใหมได 

- การถายเรณู คือการเคลื่อนยาย
ของเรณูจากอับเรณูไปยังยอดเกสร
เพศเมีย ซ่ึงเก่ียวของกับลักษณะ
และโครงสรางของดอก เชน สีของ
กลีบดอก ตําแหนงของเกสรเพศผู
และเกสรเพศเมีย โดยสิ่งท่ีชวยใน
การถายเรณู เชน แมลง ลม 

13.สามารถอธิบาย
โครงสรางและ
สวนประกอบของดอก 
การถายละอองเรณู 
การปฏิสนธิของพืช
ดอกการเกิดผล และ
เมล็ด การกระจาย
เมล็ด และการงอก
ของเมล็ดได 

 

3 3 
 
 

 
 
 

2 
 
 

  8  
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หลักสูตรขอสอบรวมเครือซาเลเซียน ศูนยการศึกษาซาเลเซียน 

กลุมสาระฯ  วิทยาศาสตร     รหัสวิชา ว21101      ช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 1     ภาคเรียนที่    1   ปการศึกษา  2564  

หนวยการเรียนรู สาระท่ี มฐ.ท่ี ตัวช้ีวัด สาระแกนกลาง จุดประสงคการเรียนรู 
พฤติกรรม จํานวนขอ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 

    -  การถายเรณูจะนําไปสูการ
ปฏิสนธิ ซ่ึงจะเกิดข้ึนท่ีถุง
เอ็มบริโอภายในออวุล หลัง

การปฏิสนธิจะไดไซโกต และ
เอนโดสเปรม ไซโกตจะพัฒนา
ตอไปเปนเอ็มบริโอ ออวุล

พัฒนาไปเปนเมล็ด และรังไข
พัฒนาไปเปนผล 

-  ผลและเมล็ดมีการกระจาย

ออกจากตนเดิมโดยวิธีการ
ตางๆ เม่ือเมล็ดไปตกใน
สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมจะ

เกิดการงอกของเมล็ด โดย
เอ็มบริโอภายในเมล็ดจะเจริญ
ออกมา โดยระยะแรกจะอาศัย

อาหารท่ีสะสมภายในเมล็ด 
จนกระท่ังใบแทพัฒนา จน
สามารถสังเคราะหดวยแสงได

เต็มท่ี และสรางอาหารไดเอง
ตามปกติ 
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หลักสูตรขอสอบรวมเครือซาเลเซียน ศูนยการศึกษาซาเลเซียน 

กลุมสาระฯ  วิทยาศาสตร     รหัสวิชา ว21101      ช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 1     ภาคเรียนที่    1   ปการศึกษา  2564  

หนวยการเรียนรู สาระท่ี มฐ.ท่ี ตัวช้ีวัด สาระแกนกลาง จุดประสงคการเรียนรู 
พฤติกรรม จํานวนขอ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 

หนวยท่ี 4  
การสืบพันธุและ
การขยายพันธุพืช 

1. วิทยาศาสตร
ชีวภาพ 

ว 1.2 14.อธิบายความ 
สําคัญของธาตุ
อาหารบางชนิดท่ี
มีผลตอการเจริญ 
เติบโต และการ
ดํารงชีวิตของพืช 

- พืชตองการธาตุอาหารท่ี
จําเปนหลายชนิดในการ
เจริญเติบโต และการ
ดํารงชีวิต 

14.อธิบายความสําคัญของ
ธาตุอาหารท่ีมีผลตอการ
เจริญเติบโตในการ
ดํารงชีวิต และเลือกใชปุย
ท่ีมีธาตุอาหารเหมาะสม
กับพืชได 

 1 1    2  

หนวยท่ี 4  
การสืบพันธุและ
การขยายพันธุพืช 

1. วิทยาศาสตร 
   ชีวภาพ 

ว 1.2 15.เลือกใชปุยท่ีมีธาตุ
อาหารเหมาะสม
กับพืชใน
สถานการณท่ี
กําหนด   

- พืชตองการธาตุอาหารบาง
ชนิดในปริมาณมาก ไดแก 
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 
โพแทสเซียม แคลเซียม 
แมกนีเซียม และกํามะถัน 
ซ่ึงในดินอาจมีไมเพียงพอ
สําหรับการเจริญเติบโตของ
พืช จึงตองมีการใหธาตุ
อาหารในรูปของปุยกับพืช
อยางเหมาะสม 

         

   16.เลือกวิธีการขยาย 
พันธุพืชใหเหมาะ 
สมกับความตอง 
การของมนุษย โดย
ใชความรูเก่ียวกับ
การสืบพันธุของพืช 

-  มนุษยสามารถนําความรู
เรื่องการสืบพันธุแบบอาศัย
เพศ และไมอาศัยเพศ มาใช
ในการขยายพันธุเพ่ือเพ่ิม
จํานวนพืช เชน การใชเมล็ด 
ท่ีไดจากการสืบพันธุแบบ
อาศัยเพศมาเพาะเลี้ยง 

15.เลือกวิธีการขยายพันธุพืช
ใหเหมาะสมกับความ
ตองการของมนุษย และ
อธิบายความสําคัญของ
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืช และการใช
ประโยชนในดานตางๆ ได 

 2 1    3  
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หลักสูตรขอสอบรวมเครือซาเลเซียน ศูนยการศึกษาซาเลเซียน 

กลุมสาระฯ  วิทยาศาสตร     รหัสวิชา ว21101      ช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 1     ภาคเรียนที่    1   ปการศึกษา  2564  

หนวยการเรียนรู สาระท่ี มฐ.ท่ี ตัวช้ีวัด สาระแกนกลาง จุดประสงคการเรียนรู 
พฤติกรรม จํานวนขอ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 

หนวยท่ี 4 การ
สืบพันธุและการ
ขยายพันธุพืช 

1. วิทยาศาสตร 
   ชีวภาพ 

ว 1.2 17.อธิบาย
ความสําคัญของ
เทคโนโลยีการ

เพาะเลี้ยงเยื่อพืช
ในการใชประโยชน
ดานตางๆ 

18.ตระหนักถึง
ประโยชนของการ
ขยายพันธุพืชโดย

การนําความรูไปใช
ในชีวิตประจําวัน 

- วิธีการนี้จะไดพืชในปริมาณ
มาก แตอาจมีลักษณะท่ี
แตกตางไปจากพอแม สวน

การตอนก่ิง การปกชํา การ
ตอก่ิง การติดตา การทาบก่ิง 
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เปน

การนําความรูเรื่องการ
สืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ
ของพืชมาใชในการ

ขยายพันธุแตละวิธี มี
ข้ันตอนแตกตางกัน จึงควร
เลือกใหเหมาะสมกับความ

ตองการของมนุษยโดยตอง
คํานึงถึงชนิดของพืช และ
ลักษณะการสืบพันธุของพืช 

 
 
 

 

 

         

รวมจํานวนขอ 60  
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หลักสูตรขอสอบรวมเครือซาเลเซียน ศูนยการศึกษาซาเลเซียน 

กลุมสาระฯ  วิทยาศาสตร     รหัสวิชา ว21101      ช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 1     ภาคเรียนที่   1   ปการศึกษา  2564  

หนวยการเรียนรู สาระท่ี มฐ.ท่ี ตัวช้ีวัด สาระแกนกลาง จุดประสงคการเรียนรู 
พฤติกรรม จํานวนขอ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 

หนวยท่ี 5 
ธาตุและ
สารประกอบ 

2. วิทยาศาสตร 
   กายภาพ 

ว 2.1 1. อธิบายสมบัติทาง 
กายภาพบางประการ
ของธาตุโลหะ อโลหะ

และก่ึงโลหะ โดยใช
หลักฐานเชิงประจักษ
ท่ีไดจากการสังเกต

และการทดสอบและ
ใชสารสนเทศท่ีไดจาก
แหลงขอมูลตางๆ 

รวมท้ังจัดกลุมธาตุเปน
โลหะ อโลหะ และก่ึง
โลหะ   

- ธาตุแตละชนิดมีสมบัติ
เฉพาะตัวและมีสมบัติทาง
กายภาพบางประการ

เหมือนกันและบางประการ
ตางกัน ซ่ึงสามารถนํามาจัด
กลุมธาตุเปนโลหะ อโลหะ 

และก่ึงโลหะ ธาตุโลหะมีจุด
เดือดจุดหลอมเหลวสูง มีผิว
มันวาว นําความรอน นํา

ไฟฟา ดึงเปนเสนหรือตีเปน
แผนบางๆ ได และมีความ
หนาแนนท้ังสูงและต่ํา 

ธาตุอโลหะ มีจุดเดือด จุด
หลอมเหลวต่ํา มีผิวไมมัน
วาว ไมนําความรอน ไมนํา

ไฟฟา เปราะ แตกหักงาย 
และมีความหนาแนนต่ํา 
ธาตุก่ึงโลหะมีสมบัติบาง

ประการเหมือนโลหะ และ
สมบัติบางประการเหมือน
อโลหะ 

16.อธิบายสมบัติทาง
กายภาพบางประการของ
ธาตุโลหะ อโลหะ ก่ึง

โลหะ และสามารถจัด
กลุมได 

4 5  3    12 
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หลักสูตรขอสอบรวมเครือซาเลเซียน ศูนยการศึกษาซาเลเซียน 

กลุมสาระฯ  วิทยาศาสตร     รหัสวิชา ว21101      ช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 1     ภาคเรียนที่    1   ปการศึกษา  2564  

หนวยการเรียนรู สาระท่ี มฐ.ท่ี ตัวช้ีวัด สาระแกนกลาง จุดประสงคการเรียนรู 
พฤติกรรม จํานวนขอ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 

หนวยท่ี 5 
ธาตุและ
สารประกอบ 

2. วิทยาศาสตร 
   กายภาพ 

ว 2.1  2. วิเคราะหผลจากการใช
ธาตุโลหะ อโลหะ ก่ึง
โลหะ และธาตุ
กัมมันตรังสี ท่ีมีตอ
สิ่งมีชีวิต สิ่งแวดลอม  
เศรษฐกิจและสังคม  
จากขอมูลท่ีรวบรวมได  

- ธาตุโลหะ อโลหะ และก่ึง
โลหะ ท่ีสามารถแผรังสีได
จัดเปนธาตุกัมมันตรังสี 

17.บอกผลจากการใชธาตุ
โลหะ อโลหะ ก่ึงโลหะ
และธาตุกัมมันตรังสีท่ีมี
ตอสิ่งมีชีวิต สิ่งแวดลอม
เศรษฐกิจ สังคม และ
เห็นคาในการใชธาตุ
อยางปลอดภัยคุมคาได 

1 2 2     5 

   3. ตระหนักถึงคุณคาของ
การใชธาตุโลหะ อโลหะ 
ก่ึงโลหะ ธาตุ
กัมมันตรังสี โดยเสนอ
แนวทางการใชธาตุ
อยางปลอดภัย คุมคา  

- ธาตุมีท้ังประโยชน และโทษ 
การใชธาตุโลหะ อโลหะ ก่ึง
โลหะ ธาตุกัมมันตรังสี ควร
คํานึงถึงผลกระทบตอ
สิ่งมีชีวิต สิ่งแวดลอม 
เศรษฐกิจ และสังคม 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

    
 

   7. อธิบายเก่ียวกับ
ความสัมพันธระหวาง
อะตอม ธาตุ และ
สารประกอบ โดยใช
แบบจําลองและ
สารสนเทศ 
 

- สารบริสุทธิ์แบงออกเปนธาตุ 
และสารประกอบธาตุ
ประกอบดวยอนุภาคท่ีเล็ก
ท่ีสุดท่ียังแสดงสมบัติของ
ธาตุนั้นเรียกวา อะตอม 
ธาตุแตละชนิดประกอบ 
ดวย อะตอมเพียงชนิดเดียว
และไมสามารถแยกสลาย
เปนสารอ่ืนไดดวยวิธีทาง
เคมีธาตุเขียนแทนดวย 

18.อธิบายความสัมพันธ
ระหวางอะตอม ธาตุ 
และสารประกอบ โดย
ใชแบบจําลองได 

3 3  6    12 
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หลักสูตรขอสอบรวมเครือซาเลเซียน ศูนยการศึกษาซาเลเซียน 

กลุมสาระฯ  วิทยาศาสตร     รหัสวิชา ว21101      ช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 1     ภาคเรียนที่    1   ปการศึกษา  2564  

หนวยการเรียนรู สาระท่ี มฐ.ท่ี ตัวช้ีวัด สาระแกนกลาง จุดประสงคการเรียนรู 
พฤติกรรม จํานวนขอ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 
    สัญลักษณธาตุ สารประกอบ 

เกิดจากอะตอมของธาตุ
ต้ังแต ๒ ชนิดขึ้นไปรวมตัว
กันทางเคมีในอัตราสวนคงท่ี 
มีสมบัติแตกตางจากธาตุท่ี
เปนองคประกอบ สามารถ
แยกเปนธาตุไดดวยวิธีทาง
เคมี ธาตุและสารประกอบ
สามารถเขียนแทนไดดวย
สูตรเคม ี

         

หนวยที่ 5  
ธาตุและ
สารประกอบ 

2. วิทยาศาสตร 
   กายภาพ 

ว 2.1 8. อธิบายโครงสรางอะตอม
ท่ีประกอบดวยโปรตอน 
นิวตรอน และ
อิเล็กตรอน โดยใช
แบบจําลอง  

 

- อะตอมประกอบดวยโปรตอน 
นิวตรอน และอิเล็กตรอน 
โปรตอนมีประจุไฟฟาบวก 
ธาตุชนิดเดียวกันมีจํานวน
โปรตอนเทากัน และเปนคา
เฉพาะของธาตุน้ัน นิวตรอน
เปนกลางทางไฟฟา สวน
อิเล็กตรอนมีประจุไฟฟาลบ 
เมื่ออะตอมมีจํานวนโปรตอน
เทากับจํานวนอิเล็กตรอนจะ
เปนกลางทางไฟฟา โปรตอน
และนิวตรอนรวมกันตรง
กลางอะตอมเรียกวา 
นิวเคลียสสวนอิเล็กตรอน
เคล่ือนท่ีอยูในท่ีวางรอบ
นิวเคลียส 

19.อธิบายโครงสรางอะตอม
ท่ีประกอบดวยโปรตอน 
นิวตรอน และ
อิเล็กตรอน โดยใช
แบบจําลองได 

 

2 3 2     7 
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หลักสูตรขอสอบรวมเครือซาเลเซียน ศูนยการศึกษาซาเลเซียน 

กลุมสาระฯ  วิทยาศาสตร     รหัสวิชา ว21101      ช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 1     ภาคเรียนที่    1   ปการศึกษา  2564  

หนวยการเรียนรู สาระท่ี มฐ.ท่ี ตัวช้ีวัด สาระแกนกลาง จุดประสงคการเรียนรู 
พฤติกรรม จํานวนขอ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 

หนวยท่ี 6  

สารบริสุทธิ์และ

สารผสม 

2. วิทยาศาสตร 

   กายภาพ 

ว 2.1 4. เปรียบเทียบจุดเดือด จุด

หลอมเหลวของสาร

บริสุทธ์ิ และสารผสม 

โดยการวัดอุณหภูมิ 

เขียนกราฟ แปล

ความหมายขอมูลจาก

กราฟ หรอืสารสนเทศ 

- สารบริสุทธิ์ประกอบดวยสาร

เพียงชนิดเดียว สวนสารผสม

ประกอบดวยสารตั้งแต ๒ 

ชนิดข้ึนไป สารบริสุทธิ์แตละ

ชนิดมีสมบัติบางประการท่ี

เปนคาเฉพาะตัว เชน จุด

เดือด และจุดหลอมเหลวคงท่ี 

แตสารผสมมีจุดเดือดและจุด

หลอมเหลวไมคงท่ี ข้ึนอยูกับ

ชนิด และสัดสวนของสารท่ี

ผสมอยูดวยกัน 

20.อธิบายความหมายและ

เปรียบเทียบจุดเดือด  

จุดหลอมเหลวของสาร

บริสุทธิ์ สารผสม โดย

การวัดอุณหภูมิ เขียน

กราฟ และแปลความ 

หมายจากกราฟได 

4 4  2    10 

   5. อธิบายและ

เปรียบเทียบความ

หนาแนนของสาร 

บริสุทธิ์และสารผสม 

6. ใชเครื่องมือเพ่ือวัด

มวลและปริมาตรของ

สาร 

บริสุทธิ์และสารผสม  

- สารบริสุทธิ์แตละชนิดมีความ

หนาแนน หรือมวลตอหนึ่ง

หนวยปริมาตรคงท่ี เปนคา

เฉพาะของสารนั้น ณ สถานะ

และอุณหภูมิหนึ่ง แตสารผสม

มีความหนาแนนไมคงท่ีข้ึนอยู

กับชนิดและสัดสวนของสารท่ี

ผสมอยูดวยกัน 

21.อธิบายบอกความหมาย

และเปรียบเทียบความ

หนาแนนของสารบริสุทธิ์

และสารผสมได 

22.บอกเครื่องมือเพ่ือวัดมวล 

และปริมาตรของสาร

บริสุทธิ์ และสารผสมได 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

 

1 

 1    3 

 

 

 

2 
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หลักสูตรขอสอบรวมเครือซาเลเซียน ศูนยการศึกษาซาเลเซียน 

กลุมสาระฯ  วิทยาศาสตร     รหัสวิชา ว21101      ช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 1     ภาคเรียนที่    1   ปการศึกษา  2564  

หนวยการเรียนรู สาระท่ี มฐ.ท่ี ตัวช้ีวัด สาระแกนกลาง จุดประสงคการเรียนรู 
พฤติกรรม จํานวนขอ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 
หนวยที่ 7  
สถานะ และการ
เปล่ียนสถานะ
ของสาร 

2. วิทยาศาสตร 
   กายภาพ 

ว 2.1 9. อธิบาย และ
เปรียบเทียบการ
จัดเรียงอนุภาคแรง
ยึดเหน่ียวระหวาง
อนุภาค และการ
เคล่ือนท่ีของอนุภาค
ของสสารชนิด
เดียวกันในสถานะ
ของแข็ง ของเหลว 
และแกส โดยใช
แบบจําลอง 

- สสารทุกชนิดประกอบ ดวย
อนุภาค โดยสารชนิดเดียวกันท่ี
มีสถานะของแข็ง ของเหลว 
แกส จะมีการจัดเรียงอนุภาค 
แรงยึดเหน่ียวระหวางอนุภาค 
การเคล่ือนท่ีของอนุภาค
แตกตางกัน ซึ่งมีผลตอรูปราง 
และปริมาตรของสสาร 

- อนุภาคของของแขง็เรียงชิดกัน 
มีแรงยึดเหน่ียวระหวางอนุภาค
มากท่ีสุด อนุภาคส่ันอยูกับท่ี 
ทําใหมีรูปรางและปริมาตรคงท่ี 

- อนุภาคของของเหลวอยูใกลกัน 
มีแรงยึดเหน่ียวระหวางอนุภาค
นอยกวาของแข็งแตมากกวา
แกสอนุภาคเคล่ือนท่ีได แตไม
เปนอิสระเทาแกส ทําใหมี
รูปรางไมคงท่ี แตปริมาตรคงท่ี 

- อนุภาคของแกสอยูหางกันมาก 
มีแรงยึดเหน่ียวระหวางอนุภาค
นอยท่ีสุด อนุภาคเคล่ือนท่ีได
อยางอิสระทุกทิศทาง ทําใหมี
รูปรางและปริมาตรไมคงท่ี 

23.อธิบาย และเปรียบเทียบ
การจัดเรียงอนุภาค และ
แรงยึดเหน่ียวระหวาง
อนุภาค และการ
เคล่ือนท่ีของอนุภาคของ
สารชนิดเดียวกันใน
สถานะของแข็ง 
ของเหลว และแกส โดย
ใชแบบจําลองได 

2 2      4 
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หลักสูตรขอสอบรวมเครือซาเลเซียน ศูนยการศึกษาซาเลเซียน 

กลุมสาระฯ  วิทยาศาสตร     รหัสวิชา ว21101      ช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 1     ภาคเรียนที่    1   ปการศึกษา  2564  

หนวยการเรียนรู สาระท่ี มฐ.ท่ี ตัวช้ีวัด สาระแกนกลาง จุดประสงคการเรียนรู 
พฤติกรรม จํานวนขอ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 
หนวยที่ 7 
สถานะและการ
เปล่ียนสถานะ
ของสาร 

2. วิทยาศาสตร 
   กายภาพ 

ว 2.1 10. อธิบายความสัน
พันธระหวาง
พลังงานพลังงาน
ความรอนกับการ
เปล่ียนสถานะของ
สสาร โดยใช
หลักฐานเชิง
ประจักษ และ
แบบจําลอง 

- ความรอนมีผลตอการเปล่ียน
สถานะของสสาร เมื่อใหความ
รอนแกของแข็ง อนุภาคของ
ของแข็งจะมีพลังงาน และ
อุณหภูมิเพิ่มขึ้นจนถึงระดับหน่ึง 
ซึ่งของแข็งจะใชความรอนในการ
เปล่ียนสถานะเปนของเหลวเรียก
ความรอนท่ีใชในการเปล่ียน
สถานะจากของแข็ง เปน
ของเหลววา ความรอนแฝงของ
การหลอมเหลว และอุณหภูมิ
ขณะเปล่ียนสถานะจะคงท่ี เรียก
อุณหภูมิน้ีวาจุดหลอมเหลว 

- เมื่อใหความรอนแกของเหลว 
อนุภาคของของเหลว จะมี
พลังงานและอุณหภูมิเพิ่มขึ้น
จนถึงระดับหน่ึงซึ่งของเหลวจะใช
ความรอนในการเปล่ียนสถานะ
เปนแกส เรียกความรอนท่ีใชใน
การเปล่ียนสถานะจากของเหลว
เปนแกสวา ความรอนแฝงของ
การกลายเปนไอ และอุณหภูมิ
ขณะเปล่ียนสถานะจะคงท่ี เรียก
อุณหภูมิน้ีวา จุดเดือด  

24.อธิบายความสัมพันธ
ระหวางพลังงานความ
รอนกับการเปล่ียน
สถานะของสารได 

3 2      5 
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หลักสูตรขอสอบรวมเครือซาเลเซียน ศูนยการศึกษาซาเลเซียน 

กลุมสาระฯ  วิทยาศาสตร     รหัสวิชา ว21101      ช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 1     ภาคเรียนที่    1   ปการศึกษา  2564  

หนวยการเรียนรู สาระท่ี มฐ.ท่ี ตัวช้ีวัด สาระแกนกลาง จุดประสงคการเรียนรู 
พฤติกรรม จํานวนขอ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 

     - เม่ือทําใหอุณหภูมิของแกส
ลดลงจนถึงระดับหนึ่ง แกสจะ
เปลี่ยนสถานะเปนของเหลว 

เรียกอุณหภูมินี้วา จุดควบแนน 
ซ่ึงมีอุณหภูมิเดียวกับจุดเดือด
ของของเหลวนั้น 

- เม่ือทําใหอุณหภูมิของของเหลว
ลดลงจนถึงระดับหนึ่ง 
ของเหลว จะเปลี่ยนสถานะเปน

ของแข็ง เรียกอุณหภูมินี้วา จุด
เยือกแข็ง ซ่ึงมีอุณหภูมิเดียวกับ
จุดหลอมเหลวของของแข็งนั้น 

 

 

 

 

 

 

        

     ตอนท่ี 2 อัตนัย 
• เขียนสัญลักษณของ

ธาตุในรูปสัญลักษณ

นิวเคลียรได 
• บอกสมบัติของธาตุ

โลหะ อโลหะ ก่ึงโลหะ

ได 
 

        

1 

 

 

1 

รวมจํานวนขอ  60+2 
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หลักสูตรขอสอบรวมเครือซาเลเซียน ศูนยการศึกษาซาเลเซียน 

กลุมสาระฯ  วิทยาศาสตร     รหัสวิชา ว21102      ช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 1     ภาคเรียนที่    2   ปการศึกษา  2564  

หนวยการเรียนรู สาระท่ี มฐ.ท่ี ตัวช้ีวัด สาระแกนกลาง จุดประสงคการเรียนรู 
พฤติกรรม จํานวนขอ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 

หนวยท่ี 1 
แรงดันอากาศท่ี
ระดับตางกัน 

2. วิทยาศาสตร 
   กายภาพ 

ว 2.2 1. สรางแบบจําลองที่อธิบาย
ความสัมพนัธระหวาง
ความดันอากาศกับความ
สูงจากพื้นโลก  

- เม่ือวัตถุอยูในอากาศจะมี
แรงท่ีอากาศกระทําตอวัตถุ
ในทุกทิศทาง แรงท่ีอากาศ
กระทําตอวัตถุข้ึนอยูกับ
ขนาดพ้ืนท่ีของวัตถุนั้นแรง
ท่ีอากาศกระทําตั้งฉากกับ
ผิววัตถุตอหนึ่งหนวยพ้ืนท่ี
เรียกวา ความดันอากาศ 

25.อธิบายความหมาย
ความสัมพันธของความ
ดันอากาศ ความสูง และ
มวลอากาศ และ
คํานวณหาความดัน
อากาศ  

P = 
A
F  

1 1 1 2   5  

    - ความดันอากาศมี
ความสัมพันธกับความสูง
จากพ้ืนโลก โดยบริเวณท่ีสูง
จากพ้ืนโลกข้ึนไป อากาศเบา
บางลง มวลอากาศนอยลง 
ความดันอากาศก็จะลดลง 

         

หนวยท่ี 2  
พลังงานความ
รอน 

2. วิทยาศาสตร 
   กายภาพ 

ว 2.3 1. วิเคราะห แปลความ 
หมายขอมูล และคํานวณ
ปริมาณความรอนที่ทําให
สสารเปลี่ยนอุณหภูมิ 
และเปลี่ยนสถานะ โดย
ใชสมการ  
Q = mct และ 
Q = mL 

- เม่ือสสารไดรับหรือสูญเสีย
ความรอน อาจทําใหสสาร
เปลี่ยนอุณหภูมิ เปลี่ยน
สถานะ หรือเปลี่ยนรูปราง 
 

26.วิเคราะห/บอกความ 
หมายและคํานวณ
ปริมาณความรอนท่ีทําให
สสารเปลี่ยนอุณหภูมิและ
เปลี่ยนสถานะ 

 
 

2 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

  12 
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หลักสูตรขอสอบรวมเครือซาเลเซียน ศูนยการศึกษาซาเลเซียน 

กลุมสาระฯ  วิทยาศาสตร     รหัสวิชา ว21102      ช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 1     ภาคเรียนที่    2   ปการศึกษา  2564  

หนวยการเรียนรู สาระท่ี มฐ.ท่ี ตัวช้ีวัด สาระแกนกลาง จุดประสงคการเรียนรู 
พฤติกรรม จํานวนขอ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 

   2. ใชเทอรมอมิเตอรในการ

วัดอุณหภูมิของสสาร 

- ปริมาณความรอนท่ีทําให

สสารเปลี่ยนอุณหภูมิ

ข้ึนกับมวล ความรอน

จําเพาะ และอุณหภูมิท่ี

เปลี่ยนไป 

27.อธิบายวิธีการใช 

    เทอรมอมิเตอร และ 

    วัดอุณหภูมิ และหนวย   

    วัดอุณหภูมิของสิ่งตางๆ  

    และคํานวณ 

1 3 3 2   9  

   3. สรางแบบจําลองท่ี

อธิบายการขยายตัว

หรือหดตัวของสสาร

เนื่องจากไดรับหรือ

สูญเสียความรอน 

- ปริมาณความรอนท่ีทําให 

  สสารเปลี่ยนสถานะ ข้ึนกับ 

  มวลและความรอนแฝง 

  จําเพาะ โดยขณะท่ีสสาร 

  เปลี่ยนสถานะ อุณหภูมิจะ 

  ไมเปลี่ยนแปลง 

- ความรอนทําใหสสาร 

  ขยายตัวหรือหดตัวได  

  เนื่องจากเม่ือสสารไดรับ 

  ความรอนจะทําใหอนุภาค 

  เคลื่อนท่ีเร็วข้ึน ทําใหเกิด 

  การขยายตัว 

 

 

28.อธิบาย/วิเคราะหการ

เปลี่ยนสถานะของสสาร

ข้ึนกับมวล และความ

รอนแฝงจําเพาะ 

29.อธิบายการขยายตัว 

และหดตัวของสสารเม่ือ

ไดรับความรอน 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

    2 

 

 

 

2 
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หลักสูตรขอสอบรวมเครือซาเลเซียน ศูนยการศึกษาซาเลเซียน 

กลุมสาระฯ  วิทยาศาสตร     รหัสวิชา ว21102      ช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 1     ภาคเรียนที่    2   ปการศึกษา  2564  

หนวยการเรียนรู สาระท่ี มฐ.ท่ี ตัวช้ีวัด สาระแกนกลาง จุดประสงคการเรียนรู 
พฤติกรรม จํานวนขอ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 
หนวยท่ี 2  
พลังงานความ
รอน 

2. วิทยาศาสตร 
   กายภาพ 

ว 2.3 4. ตระหนักถึงประโยชนของ
ความรูของการหดตัว 
และขยายตัวของสสาร
เนื่องจากความรอน โดย
วิเคราะหสถานการณ
ปญหา และเสนอแนะ
วิธีการนําความรูมา
แกปญหาใน
ชีวิตประจําวัน 

5. วิเคราะหสถานการณ
การถายโอนความรอน
และคํานวณปริมาณ
ความรอนท่ีถายโอน
ระหวางสสารจนเกิด
สมดุลความรอนโดยใช
สมการ Q สูญเสีย =  
Q ไดรับ 

- แตเม่ือสสารคายความรอน 
  จะทําใหอนุภาคเคลื่อนท่ีชา 
  ลง ทําใหเกิดการหดตัว  
- ความรูเรื่องการหดและ

ขยายตัวของสสาร เนื่อง 
จากความรอนนําไปใช
ประโยชนไดดานตางๆ เชน 
การสรางถนน การสรางราง
รถไฟการทําเทอรมอมิเตอร 

- ความรอนถายโอนจากสสาร
ท่ีมีอุณหภูมิต่ํากวาจน 
กระท่ังอุณหภูมิของสสาร 
ท้ังสองเทากัน สภาพท่ีสสาร
ท้ังสองมีอุณหภูมิเทากัน 
เรียกวา สมดุลความรอน  

- เม่ือมีการถายโอนความ 
รอนจากสสารท่ีมีอุณหภูมิ
ตางกันจนเกิดสมดุลความ
รอน ความรอนเพ่ิมข้ึนของ
สสารหนึ่งจะเทากับความ
รอนท่ีลดลงของอีกสสาร
หนึ่ง ซ่ึงเปนไปตามกฎการ
อนุรักษพลังงาน 

30.อธิบายการคายความ
รอนจะทําใหอนุภาค
เคลื่อนท่ีชาลง และหด
ตัว 

31.วิเคราะหวิธีการหดตัว
และขยายตัว ไปใช
ประโยชนดานตางๆ ใน
ชีวิตประจําวัน 

32.อธิบายความหมายของ
สมดุลความรอน และไป
ใชประโยชนดานตางๆ 
ในชีวิตประจําวัน 

33.วิเคราะหปริมาณความ
รอนท่ีถายโอนจนเกิด
สมดุลความรอน 

34.คํานวณหาปริมาณความ
รอนท่ีถายโอนจนเกิด
สมดุลความรอน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
1 
 

1 
 
 
 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
3 

 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

  1 
 
 
 
2 
 
 
 
4 
 
 
 
4 
 
 
6 
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หลักสตูรขอสอบรวมเครือซาเลเซียน ศูนยการศึกษาซาเลเซียน 

กลุมสาระฯ  วิทยาศาสตร     รหัสวิชา ว21102      ช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 1     ภาคเรียนที่    2   ปการศึกษา  2564  

หนวยการเรียนรู สาระท่ี มฐ.ท่ี ตัวช้ีวัด สาระแกนกลาง จุดประสงคการเรียนรู 
พฤติกรรม จํานวนขอ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 

หนวยท่ี 2  

พลังงานความ
รอน 

2. วิทยาศาสตร

กายภาพ 

ว 2.3 6. สรางแบบจําลองท่ี

อธิบายการถายโอน
ความรอน โดยการ
นําความรอน การ

พาความรอน การ
แผรังสีความรอน  

7. ออกแบบ เลือกใช 

และสรางอุปกรณ
เพ่ือแกปญหาใน
ชีวิตประจําวันโดย

ใชความรูเก่ียวกับ
การถายโอนความ
รอน 

- การถายโอนความรอนมี 3แบบ 
คือ การนําความรอน การพา
ความรอน และ การแผรังสี
ความรอน การนําความรอน
เปนการถายโอนความรอนท่ี
อาศัยตัวกลาง โดยท่ีตัวกลาง
ไมเคลื่อนท่ี การพาความรอน
เปนการถายโอนความรอนท่ี
อาศัยตัวกลาง โดยท่ีตัวกลาง
เคลื่อนท่ีไปดวย สวนการแผ
รังสีความรอนเปนการถายโอน
ความรอนท่ีไมตองอาศัย
ตัวกลาง 

- ความรูเก่ียวกับการถายโอน
ความรอนสามารถนําไปใช
ประโยชนในชวีิตประจําวันได 
เชน การเลือกใชวัสดุเพ่ือนํามา
ทําภาชนะบรรจุอาหารเพ่ือเก็บ
ความรอน หรือการออกแบบ
ระบบระบายความรอนใน
อาคาร 

35.อธิบาย และยกตัวอยาง

การถายโอนความรอน 
   35.1 การนําความรอน 
   35.2 การพาความรอน 

   35.3 การแผรังสีความ   
           รอน 
36.การถายโอนความรอน

ไปใชประโยชนใน
ชีวิตประจําวัน 

 

 
1 
1 

1 

 

 
1 
1 

1 
 
2 

 

 
1 
1 

 
 
2 

 

 
 
 

 
 
1 

   

 
3 
3 

2 
 
5 

 

รวมจํานวนขอ 60  
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หลักสูตรขอสอบรวมเครือซาเลเซียน ศูนยการศึกษาซาเลเซียน 

กลุมสาระฯ  วิทยาศาสตร     รหัสวิชา ว21102      ช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 1     ภาคเรียนที่    2   ปการศึกษา  2564  

หนวยการเรียนรู สาระท่ี มฐ.ท่ี ตัวช้ีวัด สาระแกนกลาง จุดประสงคการเรียนรู 
พฤติกรรม จํานวนขอ 

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

3. วิทยาศาสตร
โลกและ
อวกาศ 

ว 3.2 1. สรางแบบจําลองท่ี
อธิบายการแบงช้ัน
บรรยากาศและ
เปรียบเทียบ
ประโยชนของ
บรรยากาศแตละช้ัน  

- โลกมีบรรยากาศหมหุม 
นักวิทยาศาสตรใชสมบัติและ
องคประกอบของบรรยากาศใน
การแบงบรรยากาศของโลก
ออกเปนชั้น ซึ่งแบงไดหลาย
รูปแบบ ตามเกณฑท่ีแตกตางกัน 
โดยท่ัวไปนักวิทยาศาสตรใช
เกณฑการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ
ตามความสูงแบงบรรยากาศได
เปน 5 ชั้น ไดแก ชั้นโทรโพส
เฟยร  ชั้นสตราโตสเฟยร ชั้นมี
โซสเฟยร ชั้นเทอรโมสเฟยร และ
ช้ันเอกโซสเฟยร 

37.อธิบาย และจําแนกชั้น
ของบรรยากาศตามเกณฑ
การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ
ตามความสูง 

 

2 2 1     5 

    - บรรยากาศแตละชั้นมีประโยชน
ตอส่ิงมีชีวิตแตกตางกัน โดยชั้น
โทรโพสเฟยรมีปรากฏการณลม
ฟาอากาศท่ีสําคัญตอการดํารง 
ชีวิตของส่ิงมีชีวิตชั้นสตราโตส
เฟยรชวยดูดกลืนรังสีอัลตราไว-
โอเลตจากดวงอาทิตยไมใหมายัง
โลกมาเกินไปชั้นมีโซสเฟยรชวย
ชะลอวัตถุนอกโลกท่ีผานเขามา
ใหเกิดการเผาไหมกลายเปนวัตถุ
ขนาดเล็ก ลดโอกาสท่ีจะทําความ 

38.บอกประโยชนของชั้น
บรรยากาศแตละชั้น 

 

1 2 1 1    5 
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หลักสูตรขอสอบรวมเครือซาเลเซียน ศูนยการศึกษาซาเลเซียน 

กลุมสาระฯ  วิทยาศาสตร     รหัสวิชา ว21102      ช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 1     ภาคเรียนที่    2   ปการศึกษา  2564  

หนวยการเรียนรู สาระท่ี มฐ.ท่ี ตัวช้ีวัด สาระแกนกลาง จุดประสงคการเรียนรู 
พฤติกรรม จํานวนขอ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 
    เสียหายแกส่ิงมีชีวิตบนโลก ชั้น

เทอรโมสเฟยรสามารถสะทอน
คล่ืนวิทยุ และช้ันเอกโทสเฟยร
สามารถสะทอนคล่ืน วิทยุ และ
ช้ันเอกโซสเฟยรเหมาะสําหรับ
การโคจรของดาวเทียมรอบโลก
ในระดับตํ่า 

         

หนวยที่ 4  
ลมฟาอากาศ 

3. วิทยาศาสตร
โลก และ
อวกาศ 

ว 3.2 2. อธิบายปจจัยท่ีมีผล
ตอการเปล่ียนแปลง
องคประกอบของลม
ฟาอากาศ จาก
ขอมูลท่ีรวบรวมได 
 

- ลมฟาอากาศ เปนสภาวะของ
อากาศในเวลาหน่ึงของพื้นท่ีหน่ึง
ท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอด เวลา
ขึ้นอยูกับองคประกอบลม ฟา
อากาศ ไดแกอุณหภูมิอากาศ 
ความกดอากาศลม ความช้ืน เมฆ 
และหยาดนํ้า ฟา โดยหยาดนํ้าฟา
ท่ีพบ บอยในประเทศไทยไดแก 
ฝน องคประกอบลมฟา อากาศ
เปล่ียนแปลงตลอดเวลาขึ้นอยูกับ
ปจจัยตางๆ เชนปริมาณรังสีจาก
ดวงอาทิตยและลักษณะพื้นผิว 
โลกสงผลตออุณหภูมิอากาศ 
อุณหภูมิอากาศ และปริมาณไอนํ้า
สงผลตอความชื้น ความกด
อากาศสงผลตอลม ความช้ืน และ
ลมสงผลตอเมฆ 

39.อธิบายความสัมพันธของ
อุณหภูมิความกดอากาศ
ลม ความช้ืน ฝน ในเวลา
หน่ึง 

40.อธิบายการเปล่ียนแปลง
ของลมฟาอากาศขึ้นอยู
กับปจจัยรังสีจากดวง
อาทิตย ลักษณะ
พื้นผิวโลกสงผลตอ
อุณหภูมิไอนํ้า สงผลตอ
ความช้ืน ความกดอากาศ
สงผลตอลมความช้ืน 
และลมสงผลตอเมฆ 

 
 

2 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
1 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 
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หลักสูตรขอสอบรวมเครือซาเลเซียน ศูนยการศึกษาซาเลเซียน 

กลุมสาระฯ  วิทยาศาสตร     รหัสวิชา ว21102      ช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 1     ภาคเรียนที่    2   ปการศึกษา  2564  

หนวยการเรียนรู สาระท่ี มฐ.ท่ี ตัวช้ีวัด สาระแกนกลาง จุดประสงคการเรียนรู 
พฤติกรรม จํานวนขอ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 
 3. วิทยาศาสตร

โลก และ
อวกาศ 

ว 3.2 3. เปรียบเทียบ
กระบวนการเกิด
พายุ ฝนฟาคะนอง
และพายุหมนุเขต
รอน และผลที่มีตอ
สิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดลอม รวมทั้ง
นําเสนอแนว
ทางการปฏิบัติตน
ใหเหมาะสมและ
ปลอดภัย 

- พายุฝนฟาคะนอง เกิดจากการท่ี
อากาศท่ีมีอุณหภูมิและความชื้น
สูงเคลื่อนท่ีข้ึนสูระดับความสูง 
ท่ีมีอุณหภูมิต่ําลง จนกระท่ังไอ
น้ําในอากาศเกิดการควบแนน
เปนละอองน้ําและเกิดตอเนื่อง
เปนเมฆขนาดใหญ พายุฝนฟา
คะนองทําใหเกิดฝนตกหนัก ลม
กรรโชกแรง ฟาแลบ ฟาผา ซ่ึง
อาจกอใหเกิดอันตรายตอชีวิต
และทรัพยสิน 

41.อธิบายและเปรียบเทียบ 
การเกิดพายุฝนฟา
คะนอง และพายุหมุน
เขตรอน 

 
 
 
 
 

1 2 2     5 

    - พายุหมุนเขตรอนเกิดเหนือ
มหาสมุทรหรือทะเลท่ีน้ํามี
อุณหภูมิสูงตั้งแต ๒๖–๒๗ องศา
เซลเซียสข้ึนไป ทําใหอากาศท่ีมี
อุณหภูมิและความชื้นสูงบริเวณ
นั้นเคลื่อนท่ีสูงข้ึนอยางรวดเร็ว
เปนบริเวณกวาง อากาศจาก
บริเวณอ่ืนเคลื่อนเขามาแทนท่ี 
และพัดเวียนเขาหาศูนยกลาง
ของพายุยิ่งใกลศูนยกลาง เกือบ
เปนวงกลม และมีอัตราเร็วท่ีสูง
ท่ีสุดพายุหมุนเขตรอนทําใหเกิด 

42.อธิบาย และเปรียบ 
เทียบผลกระทบของการ
เกิดพายุฝนฟาคะนอง 
และพายุหมุนเขตรอนตอ
สิ่งมีชีวิต และ
สิ่งแวดลอม พรอมบอก
แนวทางปฏิบัติตนให 
เหมาะสม และปลอดภัย 

 
 

 1 1     2 



   28 

หลักสูตรขอสอบรวมเครือซาเลเซียน ศูนยการศึกษาซาเลเซียน 

กลุมสาระฯ  วิทยาศาสตร     รหัสวิชา ว21102      ช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 1     ภาคเรียนที่    2   ปการศึกษา  2564  

หนวยการเรียนรู สาระท่ี มฐ.ท่ี ตัวช้ีวัด สาระแกนกลาง จุดประสงคการเรียนรู 
พฤติกรรม จํานวนขอ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 

    คลื่นพายุซัดฝง ฝนตกหนัก ซ่ึง
อาจกอใหเกิดอันตรายตอชีวิต
และทรัพยสิน จึงควรปฏิบัติตน
ใหปลอดภัยโดยติดตามขาวสาร
การพยากรณอากาศ และไมเขา
ไปอยูในพ้ืนท่ีท่ีเสี่ยงภัย 

         

หนวยท่ี 6 
การพยากรณ
อากาศ 

3. วิทยาศาสตร
โลก และ
อวกาศ 

ว 3.2 4. อธิบายการ
พยากรณอากาศ 
และพยากรณ
อากาศอยางงาย
จากขอมูลท่ี
รวบรวมได 

 
 
5. ตระหนักถึง

คุณคาของการ
พยากรณอากาศ 
โดยนําเสนอแนว
ทางการปฏิบัติตน 
และการใช
ประโยชนจากคํา
พยากรณอากาศ 

- การพยากรณอากาศเปนการ
คาดการณลมฟาอากาศท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคต โดยมีการ
ตรวจวัดองคประกอบลมฟา
อากาศ การสื่อสารแลกเปลี่ยน
ขอมูลองคประกอบลมฟาอากาศ
ระหวางพ้ืนท่ีการวิเคราะหขอมูล 
และสรางคําพยากรณอากาศ 

- การพยากรณอากาศสามารถ
นํามาใชประโยชนดานตางๆ 
เชน การใชชีวิตประจําวัน การ
คมนาคมการเกษตร การปองกัน 
และเฝาระวังภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ 

 

43.วิเคราะห และอธิบาย
การพยากรณอากาศ
จากขอมูลมา
แลกเปลี่ยนเพ่ือใชใน
การพยากรณ อากาศ 

 
 
 
44.อธิบาย และเสนอแนะ 
  วิธีการนําการพยากรณ 
  อากาศมาใชในชีวิต 
  ประจําวันในดานตางๆ  
  และปองกันหรือระวังภัย 
  พิบัติท่ีจะเกิด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
2 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

10 
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หลักสูตรขอสอบรวมเครือซาเลเซียน ศูนยการศึกษาซาเลเซียน 

กลุมสาระฯ  วิทยาศาสตร     รหัสวิชา ว21102      ช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 1     ภาคเรียนที่    2   ปการศึกษา  2564  

หนวยการเรียนรู สาระท่ี มฐ.ท่ี ตัวช้ีวัด สาระแกนกลาง จุดประสงคการเรียนรู 
พฤติกรรม จํานวนขอ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 

หนวยท่ี 6 
การพยากรณ
อากาศ 

3. วิทยาศาสตร
โลก และ
อวกาศ 

ว 3.2 6. อธิบายสถานการณ
และผลกระทบการ
เปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศโลกจาก
ขอมูลท่ีรวบรวมได 

 
 
 
 
 
 
 
7. ตระหนักถึง

ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศโลก โดย
นําเสนอแนว
ทางการปฏิบัติตน
ภายใตการ
เปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศโลก 

- ภูมิอากาศโลกเกิดการเปลี่ยน 
แปลงอยางตอเนื่องโดย
ปจจัยทางธรรมชาติ แต
ปจจุบันการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศเกิดข้ึนอยางรวด 
เร็วเนื่องจากกิจกรรมของ
มนุษยในการปลดปลอยแกส
เรือนกระจกสูบรรยากาศ
แกสเรือนกระจกท่ีถูกปลด 
ปลอยมากท่ีสุด ไดแก แกส
คารบอนไดออกไซด ซ่ึงหมุน 
เวียนอยูในวัฏจักรคารบอน 

- การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
โลกกอใหเกิดผลกระทบตอ
สิ่งมี ชีวิตและสิ่งแวดลอม 
เชน การหลอมเหลวของ
น้ําแข็งข้ัวโลก การเพ่ิมข้ึน
ของระดับน้ําทะเล การ
เปลี่ยนแปลงวัฏจักรน้ําการ
เกิดโรคอุบัติใหมและอุบัติข้ึน 
และการเกิดภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติท่ีรุนแรงข้ึน มนุษย 

45.อธิบาย และยกตัวอยาง
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
โลกจากกิจกรรมของมนุษย
ท่ีมีผลตอปรากฏการณ
ตางๆ 

 
 
 
 
 
 
 
46.อธิบาย และยกตัวอยาง

ผลกระทบตอสิ่งมีชีวิต 
และสิ่งแวดลอมท่ีเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศโลก 

47.อธิบาย และยกตัวอยาง
แนวทางการปฏิบัติท่ี
เหมาะสม และแนวทาง
การลดกิจกรรมท่ีสงผล
ตอการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศโลก 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
1 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
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พฤติกรรม จํานวนขอ 

1 2 3 4 5 6 กลาง ปลาย 

     จึงควรเรียนรูแนวทางการ
ปฏิบัติตนภายใตสถานการณ
ดังกลาว ท้ังแนวทางการ

ปฏิบัติตนใหเหมาะสมและ
แนวทางการลดกิจกรรมท่ี
สงผลตอการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศโลก 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
ตอนท่ี 2 อัตนัย 

• อธิบายความสัมพันธ
ระหวางอุณหภูมิ 
ความชื้น ความกดอากาศ

และคํานวณ 
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รวมจํานวนขอ  60+2 
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