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ตัวชี้วัด ประเภท
ตัวชี้วัด 
(K/P/A) 

คําสําคัญ สาระการเรยีนรู 

ว 2.3 ม. 3/1 วิเคราะห
ความสัมพันธระหวางความตาง
ศักย กระแสไฟฟา และความ
ตานทาน และคํานวณ ปริมาณที่
เกี่ยวของโดยใชสมการ V = IR 
จากหลักฐานเชิงประจักษ 
 

K วิเคราะห • เมื่อตอวงจรไฟฟาครบวงจรจะมี
กระแสไฟฟา ออกจากข้ัวบวกผาน
วงจรไฟฟาไปยังข้ัวลบของ แหลงกําเนิด
ไฟฟา ซึ่งวัดคาไดจากแอมมิเตอร  
• คาที่บอกความแตกตางของพลงังานไฟฟา
ตอหนวย ประจุระหวางจุด 2 จุด เรียกวา 
ความตางศักย ซึ่งวัดคาไดจากโวลตมเิตอร  
• ขนาดของกระแสไฟฟามีคาแปรผันตรงกับ 
ความตางศักยระหวางปลายทั้งสองของ
ตัวนําโดยอัตราสวนระหวางความตางศักย
และกระแสไฟฟา มีคาคงที่ เรียกคาคงที่น้ีวา 
ความตานทาน  

ว 2.3 ม. 3/2. เขียนกราฟ
ความสัมพันธระหวาง
กระแสไฟฟา และความตาง
ศักยไฟฟา 
 

P เขียนกราฟ 

ว 2.3 ม. 3/3 ใชโวลตมิเตอร 
แอมมิเตอรในการวัดปริมาณทาง
ไฟฟา  

P ใช 

ว 2.3 ม. 3/4 วิเคราะหความตาง
ศักยไฟฟาและกระแสไฟฟา ใน
วงจรไฟฟาเมื่อตอตัวตานทาน
หลายตัว แบบอนุกรมและแบบ
ขนานจากหลักฐาน เชิงประจักษ  
 
 

K วิเคราะห • ในวงจรไฟฟาประกอบดวยแหลงกําเนิด
ไฟฟา สายไฟฟา และอุปกรณไฟฟา โดย
อุปกรณไฟฟา แตละช้ินมีความตานทาน ใน
การตอตัวตานทาน หลายตัว มีทัง้ตอแบบ
อนุกรมและแบบขนาน  
• การตอตัวตานทานหลายตัวแบบอนุกรมใน 
วงจรไฟฟา ความตางศักยที่ครอมตัว



ตัวชี้วัด ประเภท
ตัวชี้วัด 
(K/P/A) 

คําสําคัญ สาระการเรยีนรู 

ว 2.3 ม. 3/5 เขียนแผนภาพ
วงจรไฟฟา แสดงการตอตัว
ตานทานแบบอนุกรมและขนาน 

P เขียน
แผนภาพ 

ตานทาน แตละตัวมีคาเทากบัผลรวมของ
ความตางศักย ที่ครอมตัวตานทานแตละตัว 
โดยกระแสไฟฟา ที่ผานตัวตานทานแตละตัว
มีคาเทากัน 

ว 2.3 ม. 3/6 บรรยายการทํางาน
ของช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส อยาง
งายในวงจรจากขอมลูทีร่วบรวม
ได  

K บรรยาย • การตอตัวตานทานหลายตัวแบบขนานใน
วงจรไฟฟากระแสไฟฟาทีผ่านวงจรมีคา
เทากับผลรวมของกระแสไฟฟาที่ผานตัว



ตัวชี้วัด ประเภท
ตัวชี้วัด 
(K/P/A) 

คําสําคัญ สาระการเรยีนรู 

ว 2.3 ม. 3/7 เขียนแผนภาพและ
ตอช้ินสวนอิเลก็ทรอนิกส อยาง
งายในวงจรไฟฟา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P เขียน
แผนภาพ 

ตานทานแตละตัว โดยความตางศักยที่ครอม
ตัวตานทานแตละตัว มีคาเทากัน  
• ช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสมหีลายชนิด เชน ตัว
ตานทาน ไดโอด ทรานซิสเตอร ตัวเกบ็ประจุ 
โดยช้ินสวน แตละชนิดทําหนาที่แตกตางกัน
เพื่อใหวงจร ทํางานไดตามตองการ  
• ตัวตานทานทําหนาที่ควบคุม ปริมาณ
กระแสไฟฟา ในวงจรไฟฟา ไดโอดทําหนาที่
ใหกระแสไฟฟา ผานทางเดียว ทรานซิสเตอร
ทําหนาทีเ่ปนสวิตช ปดหรือเปดวงจรไฟฟา
และควบคุมปริมาณ กระแสไฟฟา ตัวเก็บ
ประจุทําหนาที่เก็บและ คายประจุไฟฟา  
• เครื่องใชไฟฟาอยางงายประกอบดวย
ช้ินสวน อิเล็กทรอนิกสหลายชนิดที่ทํางาน
รวมกัน การตอวงจรอิเล็กทรอนิกสโดย
เลือกใชช้ินสวน อิเล็กทรอนิกสทีเ่หมาะสม
ตามหนาที่ของช้ินสวน น้ัน ๆ จะสามารถทํา
ใหวงจรไฟฟาทํางานไดตาม ตองการ  



ตัวชี้วัด ประเภท
ตัวชี้วัด 
(K/P/A) 

คําสําคัญ สาระการเรยีนรู 

ว 2.3 ม. 3/8 อธิบายและคํานวณ
พลังงานไฟฟาโดยใชสมการ W = 
Pt รวมทงคํานวณคาไฟฟาของ
เครื่องใช ไฟฟาในบาน  
 
 
 
 
 
 

K 
P 

อธิบาย 
คํานวณ 

• เครื่องใชไฟฟาจะมีคากําลัง ไฟฟา และ
ความตางศักญ ืกํากับไว กําลังไฟฟามีหนวย
เปนวัตต ความตางศักย มีหนวยเปนโวลต 
คาไฟฟาสวนใหญคิดจาก พลังงานไฟฟาที่ใช
ทั้งหมด ซึ่งหาไดจากผลคูณ ของกําลังไฟฟา 
ในหนวยกิโลวัตต กับเวลาใน หนวยช่ัวโมง 
พลังงานไฟฟามหีนวยเปน กิโลวัตต ช่ัวโมง 
หรือหนวย  
• วงจรไฟฟาในบานมีการตอเครื่องใชไฟฟา
แบบขนานเพื่อใหความตางศักย เทากันการ
ใชเครื่องใชไฟฟา ในชีวิต ประจําวันตอง
เลือกใชเครื่องใชไฟฟาที่มีความตางศักยและ
กําลังไฟฟาใหเหมาะกบั การใชงาน และการ
ใชเครื่องใชไฟฟาและอปุกรณไฟฟาตองใช
อยางถูกตองปลอดภัย และประหยัด  

ว 2.3 ม. 3/9 ตระหนักในคุณคา
ของการเลือกใชเครื่องใชไฟฟา
โดยนําเสนอวิธีการใช
เครื่องใชไฟฟา อยางประหยัดและ
ปลอดภัย 
 
 
 

A  ตระหนัก 

ว 2.3 ม. 3/10 สรางแบบจําลอง 
ที่อธิบายการเกิดคลื่น และ
บรรยายสวนประกอบของคลื่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P สราง
แบบจําลอง 

• คลื่นเกิดจากการสงผานพลงังานโดยอาศัย
ตัวกลาง และไมอาศัยตัวกลาง ในคลื่นกล 
พลังงานจะถูก ถายโอนผานตัวกลางโดย
อนุภาคของตัวกลาง ไมเคลือ่นที่ไปกบัคลื่น 
คลื่นที่แผออกมาจาก แหลงกําเนิดคลื่นอยาง
ตอเน่ืองและมรีูปแบบที่ ซากัน บรรยายได
ดวยความยาวคลื่น ความถ่ี แอมพลิจูด  



ตัวชี้วัด ประเภท
ตัวชี้วัด 
(K/P/A) 

คําสําคัญ สาระการเรยีนรู 

ว 2.3 ม. 3/11 อธิบายคลื่น
แมเหล็กไฟฟาและสเปกตรัม คลืน่
แมเหล็กไฟฟาจากขอมลูที่
รวบรวมได  

K อธิบาย • คลื่นแมเหลก็ไฟฟาเปนคลื่นที่ไมอาศัย
ตัวกลาง ในการเคลอื ่นที่ มคี วามถต่ี อ 
เนอื่ งเปน็ ชว งกวา งมาก เคลื่อนที่ใน
สุญญากาศดวยอัตราเร็วเทากัน แตจะ
เคลื่อนที่ดวยอัตราเร็วตางกันในตัวกลาง
อื่น คลน่ื แมเ หลก็ ไฟฟา แบง ออกเปน็ 
ชว งความถต่ี า ง ๆ เรียกวา สเปกตรัม
ของคลื่นแมเหล็กไฟฟา แตละ ชวงความถ่ี
มีช่ือเรียกตางกัน ไดแก คลื่นวิทยุ 
ไมโครเวฟ อนิ ฟราเรด แสงทมี่ องเหน็ 
อลั ตราไวโอเลต รังสีเอกซและรงัสี
แกมมา ซึ่งสามารถนําไป ใชประโยชนได  

• เลเซอรเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มีความ
ยาวคลื่น เดยี ว เปน็ ลําแสงขนานและมคี 
วามเขม สงู นําไปใช ประโยชนในดาน
ตาง ๆ เชน ดานการสื่อสาร มีการใช
เลเซอรสําหรบัสงสารสนเทศผาน  

• เสนใยนําแสง โดยอาศัย หลักการการ
สะทอนกลบัหมดของแสงดานการแพทย
ใชในการผาตั 

• คลื่นแมเหลก็ไฟฟานอกจากจะสามารถ
นําไปใชประโยชนแลว ยังมีโทษตอมนุษย
ดวย เชน ถามนุษยไดรับรังสี
อัลตราไวโอเลตมากเกินไป อาจจะทําให
เกิดมะเรง็ผิวหนัง หรือถาไดรังสี แกมมา
ซึ่งเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มีพลังงานสงู 
และสามารถทะลผุานเซลลและอวัยวะได 
อาจทําลายเน้ือเย่ือหรืออาจทําใหเสียชีวิต
ได เมื่อไดรับรังสีแกมมาในปริมาณสูง  

ว 2.3 ม. 3/12 ตระหนักถึง
ประโยชนและอันตรายจาก คลื่น
แมเหล็กไฟฟาโดยนําเสนอการใช 
ประโยชนในดานตาง ๆ และ
อันตรายจาก คลื่นแมเหล็กไฟฟา
ในชีวิตประจําวัน 

A ตระหนัก 



ตัวชี้วัด ประเภท
ตัวชี้วัด 
(K/P/A) 

คําสําคัญ สาระการเรยีนรู 

ว 2.3 ม. 3/13 ออกแบบการ
ทดลองและดําเนินการทดลอง 
ดวยวิธีที่เหมาะสมในการอธิบาย 
กฎการสะทอนของแสง  

P  ออกแบบ
การทดลอง

และ
ดําเนินการ

ทดลอง 

• เมื่อแสงตกกระทบวัตถุจะเกิดการสะทอน
ซึ่งเปน ไปตามกฎการสะทอ นของแสง 
โดยรงั สตี กกระทบ เสนแนวฉาก รังสี
สะทอนอยูในระนาบเดียวกัน และมุมตก
กระทบเทากับมุมสะทอน ภาพจาก กระจก
เงาเกิดจากรังสีสะทอนตัดกันหรอืตอแนว รงั 
สสี ะทอ นใหต ดั กนั โดยถา รงั สสี ะทอ 
นตดั กนั จรงิ จะเกิดภาพจริง แตถาตอแนว
รังสีสะทอนให ไปตัดกัน จะเกิดภาพเสมือน  

ว 2.3 ม. 3/14 เขียนแผนภาพ
การเคลื่อนที่ของแสง แสดง การ
เกิดภาพจากกระจกเงา 

P  เขียน
แผนภาพ 

ว 2.3 ม. 3/15 อธิบายการหักเห
ของแสงเมื่อผานตัวกลาง โปรงใส
ที่แตกตางกัน และอธิบายการ
กระจาย แสงของแสงขาวเมอผาน
ปริซมึจากหลักฐาน เชิงประจักษ  

K อธิบาย • เมื่อแสงเดินทางผานตัวกลางโปรงใสที่
แตกตาง กัน เชน อากาศและนา อากาศและ
แกว จะเกิด การหักเห หรืออาจเกิดการ
สะทอนกลบัหมดใน ตัวกลางที่แสงตก



ตัวชี้วัด ประเภท
ตัวชี้วัด 
(K/P/A) 

คําสําคัญ สาระการเรยีนรู 

ว 2.3 ม. 3/16 เขียนแผนภาพ
การเคลื่อนที่ของแสง แสดงการ
เกิดภาพจากเลนสบาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P เขียน
แผนภาพ 

กระทบ การหักเหของแสงผาน เลนสทําให
เกิดภาพที่มีชนิดและขนาดตาง ๆ  
• แสงขาวประกอบดวยแสงสีตาง ๆ เมือ่แสง
ขาว ผานปริซึมจะเกิดการกระจายแสงเปน
แสงสีตางๆ เรียกวา สเปกตรัมของแสงขาว 
เมื่อเคลื่อนที่ใน ตัวกลางใด ๆ ที่ไมใชอากาศ 
จะมีอัตราเร็วตางกัน จึงมีการหักเหตางกัน  

ว 2.3 ม. 3/17 อธิบาย
ปรากฏการณที่เกี่ยวกับแสง และ
การ ทํางานของทัศนอุปกรณจาก
ขอมูลทีร่วบรวม ได  

K อธิบาย • การสะทอนและการหกัเหของแสงนําไปใช
อธิบาย ปรากฏการณที่เกี่ยวกบัแสง เชน รุง 
มิราจ และ อธิบายการทํางานของทัศน
อุปกรณ เชน แวนขยาย กระจกโคงจราจร 
กลองโทรทรรศน กลองจลุทรรศน และแวน
สายตา  
• ในการมองวัตถุ เลนสตาจะถูกปรบัโฟกสั 
เพื่อ ใหเกิดภาพชัดที่จอตา ความบกพรอง
ทางสายตา เชน สายตาสน้ั และสายตายาว 
เปน็ เพราะตําแหนง ที่เกิดภาพไมไดอยูทีจ่อ
ตาพอดี จึงตองใชเลนส ในการแกไขเพื่อชวย
ใหมองเห็นเหมือนคนสายตา ปกติ โดยคน
สายตาสั้นใชเลนสเวา สวนคน สายตายาวใช
เลนสนูน  

ว 2.3 ม. 3/18 เขียนแผนภาพ
การเคลื่อนที่ของแสง แสดงการ 
เกิดภาพของทัศนอปุกรณและ
เลนสตา 

P เขียน
แผนภาพ 



ตัวชี้วัด ประเภท
ตัวชี้วัด 
(K/P/A) 

คําสําคัญ สาระการเรยีนรู 

ว 2.3 ม. 3/19 อธิบายผลของ
ความสวางที่มีตอดวงตาจาก 
ขอมูลที่ไดจากการสบืคน  

K อธิบาย ความสวางของแสงมผีลตอดวงตามนุษย การ
ใช สายตาในสภาพแวดลอ มทมี่ คี วามสวา 
งไมเ หมาะสม จะเปนอันตรายตอดวงตา 
เชน การดูวัตถุในที่มี ความสวางมากหรือ
นอยเกินไป การจองดูหนาจอภาพเปน
เวลานาน ความสวางบนพื้นที่บังแสง มี
หนวยเปนลักซ ความรูเกี่ยวกับความสวาง 
สามารถนํามาใชจัดความสวางใหเหมาะสม
กับ การทํากิจกรรมตาง ๆ เชน การจัดความ
สวาง ที่เหมาะสมสําหรับการอานหนังสือ  

ว 2.3 ม. 3/20 วัดความสวางของ
แสงโดยใชอุปกรณวัด ความสวาง
ของแสง  

P วัด....โดยใช
อุปกรณวัด 

ว 2.3 ม. 3/21 ตระหนักในคุณคา
ของความรูเรื่อง ความสวาง ของ
แสงทีม่ีตอดวงตาโดยวเคราะห
สถานการณ ปญหาและเสนอแนะ
การจัดความสวาง ใหเหมาะสมใน
การทํากจิกรรมตาง ๆ 

A ตระหนัก 

ว 3.1 ม.3/1 อธิบายการโคจรของ
ดาวเคราะหรอบ ดวงอาทิตยดวย
แรงโนมถวงจากสมการ F = 

(Gm1m2)/r2  

K อธิบาย • ในระบบสรุิยะมีดวงอาทิตยเปนศูนยกลาง
โดยมี ดาวเคราะหและบริวาร ดาวเคราะห
แคระ ดาวเคราะหน อ ยดาวหางและอน่ื ๆ
เชน วตั ถคุ อยเปอร โคจรอยูโดยรอบ ซึง่
ดาวเคราะห และวัตถุ เหลาน้ีโคจรรอบดวง
อาทิตยดวยแรงโนมถวง แรงโนม ถว งเปน็ 
แรงดงึ ดดู ระหวา งวตั ถสุ องวตั ถุ โดยเปน็ 
สดั สว นกบั ผลคณู ของมวลทงั้ สอง 
และเปน็ สัดสวนผกผันกับกําลังสองของ
ระยะทางระหวาง วัตถุทั้งสอง แสดงไดโดย
สมการ F = (Gm1m2)/r2 เมื่อ F แทน
ความโนมถวงระหวางมวลทัง้สอง  
G แทนคานิจโนมถวงสากล m1 แทนมวล
ของ วัตถุแรก m2 แทนมวลของวัตถุทีส่อง 
และ 
r แทนระยะหางระหวางวัตถุทัง้สอง 



ตัวชี้วัด ประเภท
ตัวชี้วัด 
(K/P/A) 

คําสําคัญ สาระการเรยีนรู 

ว 3.1 ม.3/2 สรางแบบจําลองที่
อธิบายการเกิดฤดู และ การ
เคลื่อนทีป่รากฏของดวงอาทิตย 

P สราง
แบบจําลอง 

• การที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตยในลักษณะ
ที่ แกนโลกเอียงกับแนวต้ังฉากของระนาบ
ทางโคจร ทําใหสวนตาง ๆ บนโลกไดรับ
ปริมาณแสงจาก ดวงอาทิตยแตกตางกันใน
รอบป เกิดเปนฤดู กลางวันกลางคืนยาวไม
เทากัน และตําแหนง การข้ึนและตกของดวง
อาทิตยที่ขอบฟาและ เสนทางการข้ึนและตก
ของดวงอาทิตยเปลี่ยนไป ในรอบป ซึ่งสงผล
ตอการดํารงชีวิต  



ตัวชี้วัด ประเภท
ตัวชี้วัด 
(K/P/A) 

คําสําคัญ สาระการเรยีนรู 

ว 3.1 ม.3/3 สรางแบบจําลองที่
อธิบายการเกิดขางข้ึน ขางแรม 
การเปลี่ยนแปลงเวลาการข้ึนและ
ตก ของดวงจันทร และการเกิดนา
ข้ึนนาลง 

P สราง
แบบจําลอง 

• ดวงจันทรโคจรรอบโลก โลกและดวง
จันทรโคจร รอบดวงอาทิตย ดวงจันทร
รับแสงจากดวงอาทิตย ครึ่งดวง
ตลอดเวลา เมื่อดวงจันทรโคจรรอบโลก 
ไดหันสวนสวางมายังโลกแตกตางกัน จึง
ทําใหคน บนโลกสงัเกตสวนสวางของดวง
จันทรแตกตางไป ในแตละวันเกิดเปน
ขางข้ึนขางแรม  

• ดวงจันทรโคจรรอบโลกในทิศทาง
เดียวกันกับ 
ทโ ลกหมนุ รอบตวั เอง จง ึทําใหเ หน็ 
ดวงจนั ทรข น้ึ ชา ไปประมาณวันละ 50 
นาท ี 

• • แรงโนมถวงที่ดวงจันทร ดวงอาทิตย
กระทําตอ โลกทําใหเกิดปรากฏการณนา
ข้ึนนาลง ซึ่งสงผล ตอสิ่งแวดลอมและ
สิ่งมีชีวิตบนโลก วันที่นาม ีระดับการข้ึน
สูงสุดและลงตาสุดเรียก วันนาเกิด สวน
วันที่ระดับนามกีารข้ึนและลงนอยเรียก  

• วนั นํา ตาย โดยวนั นํา เกดิ นํา ตาย มคี 
วามสมั พนั ธก บั ขางข้ึนขางแรม  



ตัวชี้วัด ประเภท
ตัวชี้วัด 
(K/P/A) 

คําสําคัญ สาระการเรยีนรู 

ว 3.1 ม.3/4 อธิบายการใช
ประโยชนของเทคโนโลยีอวกาศ 
และยกตัวอยางความกาวหนาของ
โครงการ สํารวจอวกาศ จาก
ขอมูลทีร่วบรวมได 

K อธิบาย • เทคโนโลยีอวกาศไดมีบทบาทตอการ
ดํารงชีวิต ของมนุษยในปจจุบันมากมาย 
มนุษยไดใช ประโยชนจ ากเทคโนโลยอี 
วกาศ เชน ระบบนําทาง ดวยดาวเทียม 
(GNSS) การติดตามพายุ สถานการณไฟปา 
ดาวเทียมชวยภัยแลง การตรวจคราบนามัน
ในทะเล  
• โครงการสํารวจอวกาศตาง ๆ ไดพัฒนา
เพิ่มพูน ความรูความเขาใจตอโลก ระบบ
สุริยะและเอกภพ มากข้ึนเปนลําดับ ตัวอยาง
โครงการสํารวจอวกาศ เชน การสํารวจ
สิ่งมีชีวิตนอกโลก การสํารวจ ดาวเคราะหน 
อกระบบสรุ ยิ ะ การสํารวจดาวอง ัคาร 
และบริวารอื่นของดวงอาทิตย  

ว 4.1 ม.3/1 วิเคราะหสาเหตุ 
หรือปจจัยทีส่งผลตอการ 
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และ
ความสัมพันธ ของเทคโนโลยีกบั
ศาสตรอื่น โดยเฉพาะ 
วิทยาศาสตร หรอืคณิตศาสตร 
เพื่อเปนแนวทาง การแกปญหา
หรือพฒันางาน  

K วิเคราะห เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ต้ังแตอดีต จนถึงปจจบุัน ซึ่งมสีาเหตุหรือ
ปจจัยมาจาก หลายดาน เชน ปญหาหรือ
ความตองการของมนุษย ความกาวหนาของ
ศาสตรตางๆการเปลี่ยนแปลง ทางดาน
เศรษฐกจิ สังคม วัฒนธรรม สิง่แวดลอม • 
เทคโนโลยีมีความสมัพันธกับศาสตรอื่น 
โดยเฉพาะ วิทยาศาสตรโดยวิทยาศาสตร
เปนพื้นฐานความรู ที่นําไปสูการพฒันา
เทคโนโลยีและเทคโนโลยีที่ ไดสามารถเปน
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา คนควา เพื่อให
ไดมาซึ่งองคความรูใหม  



ตัวชี้วัด ประเภท
ตัวชี้วัด 
(K/P/A) 

คําสําคัญ สาระการเรยีนรู 

ว 4.1 ม.3/2 ระบุปญหาหรอื
ความตองการของชุมชนหรือ 
ทองถ่ิน เพื่อพฒันางานอาชีพ 
สรปุกรอบของ ปญหา รวบรวม 
วิเคราะหขอมูลและแนวคิด ที่
เกี่ยวของกบัปญหา โดยคํานึงถึง
ความถูกตอง ดานทรัพยสินทาง
ปญญา  

K ระบ ุ • ปญหาหรือความตองการอาจพบไดในงาน
อาชีพ ของชุมชนหรือทองถ่ิน ซึ่งอาจมหีลาย
ดาน เชน ดานการเกษตร อาหาร พลังงาน 
การขนสง  
• การวิเคราะหสถานการณปญหาชวยให
เขาใจ เงื่อนไขและกรอบของปญหาไดชัดเจน
จากน้ัน ดําเนินการสบืคน รวบรวมขอมูล 
ความรู จากศาสตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อ
นําไปสู การออกแบบแนวทางการแกปญหา  

ว 4.1 ม.3/3 ออกแบบวิธีการ
แกปญหา โดยวิเคราะห 
เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลอืก
ขอมูลทีจ่ําเปน ภายใตเงื่อนไขและ
ทรัพยากรทีม่ีอยู นําเสนอ แนว
ทางการแกปญหาใหผูอื่นเขาใจ
ดวยเทคนิค หรือวิธีการที่
หลากหลาย วางแผนข้ันตอน การ
ทํางานและดําเนินการแกปญหา
อยางเปน ข้ันตอน  

P 
 
 
K 

ออกแบบ 
นําเสนอ 

 
วิเคราะห 

เปรียบเทียบ 

• การวิเคราะห เปรียบเทียบ และตัดสินใจ
เลือก ขอมูลทีจ่ําเปน โดยคํานึงถึงทรัพยสิน
ทางปญญา เงือ่นไขและทรัพยากร เชน 
งบประมาณ เวลา ขอมูลและสารสนเทศ 
วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ ชวยใหไดแนว
ทางการแกปญหาทีเ่หมาะสม  
• การออกแบบแนวทางการแกปญหาทําได 
หลากหลายวธิเชน การรางภาพการเขยีน
แผนภาพ การเขียนผังงาน  
• เทคนิคหรือวิธีการในการนําเสนอแนวทาง 
การแกปญหามีหลากหลาย เชน การใช
แผนภูมิ ตาราง ภาพเคลื่อนไหว  
• การกําหนดข้ันตอนและระยะเวลาในการ
ทํางาน กอนดําเนินการแกปญหาจะชวยให
การทํางาน สําเร็จไดตามเปาหมาย และลด
ขอผิดพลาด ของการทํางานที่อาจเกิดข้ึน  



ตัวชี้วัด ประเภท
ตัวชี้วัด 
(K/P/A) 

คําสําคัญ สาระการเรยีนรู 

ว 4.1 ม.3/4 ทดสอบ ประเมินผล 
วิเคราะห และใหเหตุผล ของ
ปญหาหรอืขอบกพรองทีเ่กิดข้ึน
ภายใต กรอบเงือ่นไข พรอมทัง้หา
แนวทางการปรับปรงุ แกไข และ
นําเสนอผลการแกปญหา  

P 
 
 
K 

ทดสอบ 
ประเมินผล 

 
วิเคราะห 
และให
เหตุผล 

• การทดสอบและประเมินผลเปนการ
ตรวจสอบ ช้ินงานหรือวิธีการวา สามารถ
แกปญหาไดตาม วัตถุประสงคภายใตกรอบ
ของปญหา เพื่อหา ขอบกพรอง และ
ดําเนินการปรบัปรุง โดยอาจ ทดสอบซา
เพื่อใหสามารถแกไขปญหาได  
• การนําเสนอผลงานเปนการถายทอด
แนวคิด เพื่อใหผูอื่นเขาใจเกี่ยวกบั
กระบวนการทํางาน และช้ินงานหรือวิธีการ
ที่ได ซึ่งสามารถทําได หลายวิธี เชน การ
เขียนรายงาน การทําแผนนําเสนอผลงาน 
การจัดนิทรรศการ การนําเสนอผานสื่อ
ออนไลน  

ว 4.1 ม.3/5 ใชความรู และ
ทักษะเกี่ยวกบัวัสดุ อุปกรณ 
เครื่องมือ กลไก ไฟฟาและ
อิเลก็ทรอนิกสให ถูกตองกบั
ลักษณะของงาน และปลอดภัย 
เพื่อแกปญหาหรอืพัฒนางาน  
 

P ใชความรู 
และทักษะ 

• วัสดุแตละประเภทมสีมบัติแตกตางกัน เชน 
ไม โลหะ พลาสติก เซรามิก จึงตองมกีาร
วิเคราะห สมบัติเพื่อเลือกใชใหเหมาะสมกบั
ลักษณะของ งาน  
• การสรางช้ินงานอาจใชความรู เรื่องกลไก 
ไฟฟา อิเล็กทรอนิกส เชน LED LDR 
มอเตอร เฟอง คาน รอก ลอ เพลา  
• อุปกรณและเครื่องมือในการสรางช้ินงาน 
หรือพฒันาวิธีการมหีลายประเภท ตอง
เลือกใชให ถูกตอง เหมาะสม และปลอดภัย 
รวมทั้งรูจกั เก็บรักษา  
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ศึกษาวิเคราะหอธิบายความสัมพันธระหวางตางศักยกระแสไฟฟาและความตานทานและคํานวณปริมาณ

ไฟฟาที่เกี่ยวของ  วงจรแบบอนุกรมและแบบขนาน  การตอตัวตานทาน  ช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส  คํานวณพลังงาน
ไฟฟา  การเลือกใชเครื่องใชไฟฟาอยางประหยัดและปลอดภัย วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ กลไก ไฟฟาและ
อิเลก็ทรอนิกส การเกิดคลื่น  คลื่นแมเหลก็ไฟฟา  ประโยชนและอันตรายจากคลื่นแมเหลก็ไฟฟา  กฎการสะทอน
ของแสง  การเคลื่อนที่ของแสง  การหกัเหของแสงเมื่อผานตัวกลาง  การเกิดภาพจากเลนส  ปรากฏการณที่
เกี่ยวกับแสงและการทํางานของทัศนอุปกรณ  การเกิดภาพของทัศนอุปกรณและเลนสตา  ผลของความสวางที่มี
ตอดวงตา  อุปกรณวัดความสวางของแสง  การจัดความสวางใหเหมาะสม  การโครจรของดาวเคราะหรอบดวง
อาทิตย  การเกิดฤดูการและการเคลื่อนทีป่รากฏของดวงอาทิตย  การเกิดขางข้ึนขางแรม  การเกิดนํ้าข้ึนนํ้าลง  
เทคโนโลยีอวกาศและความกาวหนาของโครงการสํารวจอวกาศ ปจจัยที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
ความสัมพันธของเทคโนโลยีกับศาสตรอื่น 

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสังเกต การใชอปุกรณ การสรางแบบจําลอง การออกแบบการ
ทดลองและดําเนินการทดลอง การวิเคราะห การเขียนกราฟ  การเขียนแผนภาพ  การออกแบบวิธีการแกปญหา
โดยวิเคราะหและเปรียบเทียบ การตัดสินใจ วางแผนข้ันตอนการทํางานและดําเนินการแกปญหาอยางเปนข้ันตอน 
การทดสอบ การประเมินผล การใหเหตุผลของปญหาหรือขอบกพรองที่เกิดข้ึนภายใตกรอบเงื่อนไข พรอมทั้งหา
แนวทางการปรับปรงุแกไข และนําเสนอผลการแกปญหา 

เพื่อใหเกิดความตระหนักในคุณคาของการเลอืกใชเครื่องใชไฟฟา ตระหนักถึงประโยชนและอันตรายจาก
คลื่นแมเหลก็ไฟฟา ตระหนักในคุณคาของความรูเรื่องความสวางของแสงทีม่ีตอดวงตา แนวทางการแกปญหาหรือ
พัฒนางาน ความตองการของชุมชนหรือทองถ่ินเพือ่พัฒนาอาชีพ และความถูกตองดานทรัพยสินทางปญญา  
 
รหสัตัวช้ีวัด ว 2.3 ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4  ม.3/5  ม.3/6  ม.3/7  ม.3/8   ม.3/9 
   ม.3/10  ม.3/11  ม.3/12  ม.3/13  ม.3/14  ม.3/15  ม.3/16  ม.3/17 
     ม.3/18  ม.3/19  ม.3/20  ม.3/21       
  ว 3.1   ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4  
  ว 4.1 ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4  ม.3/5  
รวมตัวช้ีวัด 30  ตัวช้ีวัด 
 
 

 
 



โครงสรางรายวิชาพืน้ฐาน  
ว 23101  วิทยาศาสตร 5                                       กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3  ภาคเรียนที่ 1                  เวลา  60  ชั่วโมง    จํานวน  1.5  หนวยกติ 
                                                                                               เครดิต : ครูณัฏฐิตา  แกวศรี  

 

ท่ี 
ชื่อหนวย 

การเรียนรู 
ตัวชี้วัด สาระสําคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

นํ้าหนัก
คะแนน 

1 ไฟฟาและ
อิเลก็ทรอนิกส 

ว 2.3 ม. 3/1 
ว 2.3 ม. 3/2 
ว 2.3 ม. 3/3  

ว 2.3 ม. 3/4  

ว 2.3 ม. 3/5 

ว 2.3 ม. 3/6  

ว 2.3 ม. 3/7 

ว 2.3 ม. 3/8  

ว 2.3 ม. 3/9 

การตอวงจรไฟฟา เมื่อครบวงจรจะมี
กระแสไฟฟา ซึ่งวัดคาไดจากแอมมิเตอร 
และความแตกตางของพลังงานไฟฟาตอ
ประจุระหวางจุด 2 จุด เรียกวา ความตาง
ศักย ซึ่งวัดคาไดจากโวลตมิเตอร โดย
ขนาดของกระแสไฟฟามีความสมัพันธกับ
ความตางศักย โดยอัตราสวนระหวาง
ความตางศักยและกระแสไฟฟา คือ ความ
ตานทาน และช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสแตละ
ชนิดทําหนาที่แตกตางกันเพื่อใหวงจร 
ทํางานไดตามตองการ เพื่อนําไปผลิต
เครื่องใชไฟฟาใหวงจรไฟฟาทํางานไดตาม
ตองการ วงจรไฟฟาในบานมีการตอ
เครื่องใชไฟฟาแบบ ขนาน โดยคาไฟฟา
สวนใหญคิดจาก พลังงานไฟฟาที่ใช
ทั้งหมด  
การใชเครื่องใชไฟฟาและอปุกรณไฟฟา
ตองใชอยางตระหนักในคุณคาของการ
เลือกใชเครื่องใชไฟฟาโดยนําเสนอ
วิธีการใชเครื่องใชไฟฟา อยางประหยัด
และปลอดภัย 

15 18 



ท่ี 
ชื่อหนวย 

การเรียนรู 
ตัวชี้วัด สาระสําคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

นํ้าหนัก
คะแนน 

2 เทคโนโลยี ว 4.1 ม.3/1 

ว 4.1 ม.3/2 

ว 4.1 ม.3/3 

ว 4.1 ม.3/4 

ว 4.1 ม.3/5  

เทคโนโลยีเปนสิง่ที่มนุษยสรางหรือ
พัฒนาข้ึน ใชความรูและทักษะเกี่ยวกับ
วัสดุ อุปกรณ เครื่องมอื กลไก ไฟฟาและ
อิเลก็ทรอนิกส จึงตองมีการวิเคราะห
สมบัติ เพื่อเลือกใชใหเหมาะสมกบั
ลักษณะของงาน ปญหาหรอืความ
ตองการในชีวิตประจําวัน การแกปญหา
จําเปนตองสืบคน รวบรวมขอมลู ความรู
จากศาสตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อนําไปสู
การออกแบบแนวทางการแกปญหา ซึ่ง
การวิเคราะหระบบทางเทคโนโลยีชวยให
เขาใจองคประกอบและการทํางานของ
เทคโนโลยี รวมถึงสามารถปรบัปรุงให
เทคโนโลยีทํางานไดตามตองการ 
เทคโนโลยีจงึมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา  

9 10 

3 คลื่น
แมเหล็กไฟฟา 

ว 2.3 ม. 3/10 
ว 2.3 ม. 3/11 
ว 2.3 ม. 3/12 

คลื่นเกิดจากการสงผานพลังงานโดยอาศัย
ตัวกลางและไมอาศัยตัวกลางในคลื่นกล 
สวนคลื่นแมเหล็กไฟฟาเปนคลื่นที่ไมอาศัย
ตัวกลางในการเคลือ่นที ่สเปกตรัมของ
คลื่นแมเหลก็ไฟฟาแตละชวงความถ่ีมีช่ือ
เรียกตางกัน ซึ่งสามารถนําไป ใช
ประโยชนได อยางไรก็ตามตองนําไปใช
อยางถูกตองเพื่อไมใหเกิดโทษตอมนุษย
และสิง่แวดลอม 

6 6 



ท่ี 
ชื่อหนวย 

การเรียนรู 
ตัวชี้วัด สาระสําคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

นํ้าหนัก
คะแนน 

4 แสงและทัศน
อุปกรณ 

ว 2.3 ม. 3/13 

ว 2.3 ม. 3/14 
ว 2.3 ม. 3/15 

ว 2.3 ม. 3/16 
ว 2.3 ม. 3/17 
ว 2.3 ม. 3/18 
ว 2.3 ม. 3/19 
ว 2.3 ม. 3/20 
ว 2.3 ม. 3/21 

แสงขาวประกอบดวยแสงสีตาง ๆ โดย
การสะทอนและการหักเหของแสงนําไปใช
อธิบาย ปรากฏการณที่เกี่ยวกบัแสง การ
ทํางานของทัศนอปุกรณ ในการมองวัตถุ 
เลนสตาจะถูกปรบัโฟกัส เพือ่ใหเกิดภาพ
ชัดที่จอตา ความบกพรองทางสายตา 
ความสวางของแสงมผีลตอดวงตามนุษย 
ความรูเกี่ยวกับความสวาง สามารถ
นํามาใชจัดความสวางใหเหมาะสมกับการ
ทํากิจกรรมตาง ๆ  

15 18 

5 การโคจรของ
วัตถุในระบบ
สุริยะและ
เทคโนโลยี
อวกาศ 

ว 3.1 ม.3/1 

ว 3.1 ม.3/2 

ว 3.1 ม.3/3 

ว 3.1 ม.3/4 

ในระบบสรุิยะมีดวงอาทิตยเปนศูนยกลาง 
ซึ่งวัตถุเหลาน้ีโคจรรอบดวงอาทิตยดวย
แรงโนมถวงระหวางมวลทัง้สอง การที่โลก
โคจรรอบดวงอาทิตยเกิดเปนฤดู กลางวัน
กลางคืนยาวไมเทากัน และตําแหนงการ
ข้ึนและตกของดวงอาทิตยที่ขอบฟาและ
เสนทางการข้ึนและตกของดวงอาทิตย
เปลี่ยนไปในรอบป ดวงจันทรโคจรรอบ
โลก โลกและดวงจันทรโคจรรอบดวง
อาทิตย ทําใหคนบนโลกสังเกตสวนสวาง
ของดวงจันทรแตกตางไป ในแตละวันเกิด
เปนขางข้ึนขางแรม แรงโนมถวงที่ดวง
จันทร ดวงอาทิตยกระทําตอ โลกทําให
เกิดปรากฏการณนาข้ึนนาลง เทคโนโลยี
อวกาศไดมีบทบาทตอการดํารงชีวิตของ
มนุษยในปจจุบัน 

9 8 

รวม 54 60 

สอบกลางภาค 3 20 

สอบปลายภาค 3 20 

รวมตลอดภาคเรียน 60 100 

 


