
กลุมสาระการเรียนรู   วิทยาศาสตร    

ภาคเรียนท่ี  1  ระดับชั้น  ม.1  หนวยท่ี  1  เรื่อง เรียนรูวิทยาศาสตรอยางไร 

สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

มาตรฐาน ว 8. 1 ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรู การแกปญหา รูวาปรากฏการณทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นสวนใหญมีรูปแบบที่

แนนอนสามารถอธิบายและตรวจสอบได ภายใตขอมูลและเครื่องมือที่มีอยูในชวงเวลาน้ันๆเขาใจวา วิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดลอมมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน 

 

มาตรฐานและตัวชี้วัด 

 

ความรูหลักของวิชา 

( Core  Concept ) 

 

ทักษะที่สําคัญ 

( Core  Skills ) 

ทักษะศตวรรษท่ี 21  

คุณลักษณะ

ศตวรรษที่ 21 
ทักษะชีวิตและอาชีพ 

( Life  and Career  

Skills ) 

ทักษะทางสังคม 

(Social  Skills ) 

(3Rs + 8Cs) 

ว  8.1  ม 1/1 

1. ต้ังคําถามที่กําหนดประเด็น 

หรือตัวแปรที่สําคัญในการ 

สํารวจตรวจสอบ หรือศึกษา 

คนควาเรื่องที่สนใจไดอยาง 

ครอบคลุมและเช่ือถือได 

 

 

ว  8.1  ม 1/2 

2.สรางสมมติฐานที่สามารถ 

ตรวจสอบไดและวางแผนการ 

สํารวจตรวจสอบหลาย ๆ วิธี 

 

 

 

        

 

- 

 

 

- 

1. ต้ังคําถามที่กําหนด

ประเด็นหรือตัวแปรที่สําคัญ

ในการสํารวจตรวจสอบ หรือ

ศึกษาคนควาเรื่องที่สนใจได

อยางครอบคลุมและเช่ือถือ

ได 

 

 
2.สรางสมมติฐานที่สามารถ 

ตรวจสอบไดและวาแผนการ 

สํารวจตรวจสอบหลาย ๆ วิธี 

 

1.ความยืดหยุนและ

ความสามารถในการปรับตัว 
 

2.ภาวะผูนําและความ

รับผิดชอบ 

 

 

 
 

1.ความยืดหยุนและ

ความสามารถในการปรับตัว 
 

2.ภาวะผูนําและความ

รับผิดชอบ 

 

1.ทักษะดานการอาน 

2.ทักษะดานการเขียน 

3.ทักษะดานการคิดอยางมี

วิจารณญาณและทักษะในการ

แกปญหา 

 

 

 
 

1.ทักษะดานการอาน 

2.ทักษะดานการเขียน 

3.ทักษะดานการคิดอยางมี

วิจารณญาณและทักษะในการ

แกปญหา 

 

1.ดานการทํางาน 

(ความเปนผูนํา) 

 

2.ดานการเรียนรู (การ

ตรวจสอบการเรียนรู) 

 

3.ดานศีลธรรม (ความ

ซ่ือสัตย)  

 
 

1.ดานการทํางาน 

(ความเปนผูนํา) 
 

2.ดานการเรียนรู (การ

ตรวจสอบการเรียนรู) 
 

3.ดานศีลธรรม (ความ

ซ่ือสัตย)  

 

 



 

มาตรฐานและตัวชี้วัด 

 

ความรูหลักของวิชา 

( Core  Concept ) 

 

ทักษะที่สําคัญ 

( Core  Skills ) 

ทักษะศตวรรษท่ี 21  

คุณลักษณะ

ศตวรรษที่ 21 
ทักษะชีวิตและอาชีพ 

( Life  and Career  

Skills ) 

ทักษะทางสังคม 

(Social  Skills ) 

(3Rs + 8Cs) 

ว  8.1  ม 1/3 

3.เลือกเทคนิควิธีการสํารวจ 

ตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณและ 

เชิงคุณภาพที่ไดผลเที่ยงตรง 

และปลอดภัย โดยใชวัสดุและ 

เครื่องมือที่เหมาะสม 

 

ว  8.1  ม 1/4 

4.รวบรวมขอมูล จัดกระทํา

ขอมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ 

 

ว  8.1  ม 1/5 

5.วิเคราะหและประเมินความ 

สอดคลองของประจักษพยาน 

กับขอสรุป ทั้งที่สนับสนุน 

หรือขัดแยงกับสมมติฐาน 

และความผิดปกติของขอมูล 

จากการสํารวจตรวจสอบ 

 

 

 

- 

 

- 
 

 

 

- 

3.เลือกเทคนิควิธีการสํารวจ 

ตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณและ 

เชิงคุณภาพที่ไดผลเที่ยงตรง 

และปลอดภัย โดยใชวัสดุ

และเครื่องมือที่เหมาะสม 

 
 

4.รวบรวมขอมูล จัดกระทํา

ขอมูลเชิงปริมาณและ

คุณภาพ 

 

 
5.วิเคราะหและประเมิน

ความสอดคลองของประจักษ

พยานกับขอสรุป ทั้งที่

สนับสนุนหรือขัดแยงกับ

สมมติฐานและความผิดปกติ

ของขอมูลจากการสํารวจ

ตรวจสอบ 

1.ความยืดหยุนและ

ความสามารถในการปรับตัว 
 

2.ภาวะผูนําและความ

รับผิดชอบ 

 

 
1.ความยืดหยุนและ

ความสามารถในการปรับตัว 
 

2.ภาวะผูนําและความ

รับผิดชอบ 

 

 

1.ความยืดหยุนและ

ความสามารถในการปรับตัว 
 

2.ภาวะผูนําและความ

รับผิดชอบ 

 

1.ทักษะดานการอาน 

2.ทักษะดานการเขียน 

3.ทักษะดานการคิดอยางมี

วิจารณญาณและทักษะในการ

แกปญหา 

 
 

1.ทักษะดานการอาน 

2.ทักษะดานการเขียน 

3.ทักษะดานการคิดอยางมี

วิจารณญาณและทักษะในการ

แกปญหา 

 
1.ทักษะดานการอาน 

2.ทักษะดานการเขียน 

3.ทักษะดานการคิดอยางมี

วิจารณญาณและทักษะในการ

แกปญหา 

 

 

1.ดานการทํางาน 

(ความเปนผูนํา) 
 

2.ดานการเรียนรู (การ

ตรวจสอบการเรียนรู) 
 

3.ดานศีลธรรม (ความ

ซ่ือสัตย)  

 

 

 

 

 

 
1.ดานการทํางาน 

(ความเปนผูนํา) 
 

2.ดานการเรียนรู (การ

ตรวจสอบการเรียนรู) 
 

3.ดานศีลธรรม (ความ

ซ่ือสัตย)  

 

 

   ทักษะศตวรรษท่ี 21  



มาตรฐานและตัวชี้วัด ความรูหลักของวิชา 

( Core  Concept ) 

ทักษะที่สําคัญ 

( Core  Skills ) 

ทักษะชีวิตและอาชีพ 

( Life  and Career  

Skills ) 

ทักษะทางสังคม 

(Social  Skills ) 

(3Rs + 8Cs) 

คุณลักษณะ

ศตวรรษที่ 21 

ว  8.1  ม 1/6 

6.สรางแบบจําลอง หรือ

รูปแบบที่อธิบายผลหรือ

แสดงผลของการสํารวจ

ตรวจสอบ 

 

 

 
 

ว  8.1  ม 1/7 

7.สรางคํา ถามที่นํา ไปสูการ 

สํารวจตรวจสอบ ในเรื่องที่ 

เกี่ยวของ และนําความรูที่ได

ไปใชในสถานการณใหมหรือ 

อธิบาย เกี่ยวกับแนวคิด

กระบวนการ และผลของ

โครงงานหรือช้ินงานใหผูอ่ืน

เขาใจ 
 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 
 

6.สรางแบบจําลอง หรือ

รูปแบบที่อธิบายผลหรือ

แสดงผลของการสํารวจ

ตรวจสอบ 

 

 

 

 
7.สรางคํา ถามที่นํา ไปสูการ 

สํารวจตรวจสอบ ในเรื่องที่ 

เกี่ยวของ และนําความรูที่ได

ไปใชในสถานการณใหมหรือ 

อธิบาย เกี่ยวกับแนวคิด

กระบวนการ และผลของ

โครงงานหรือช้ินงานใหผูอ่ืน

เขาใจ 

 

 

 

1.ความยืดหยุนและ

ความสามารถในการปรับตัว 
 

2.ภาวะผูนําและความ

รับผิดชอบ 

 

 

 

 
1.ความยืดหยุนและ

ความสามารถในการปรับตัว 
 

2.ภาวะผูนําและความ

รับผิดชอบ 

 

1.ทักษะดานการอาน 

2.ทักษะดานการเขียน 

3.ทักษะดานการคิดอยางมี

วิจารณญาณและทักษะในการ

แกปญหา 

 

 

 
1.ทักษะดานการอาน 

2.ทักษะดานการเขียน 

3.ทักษะดานการคิดอยางมี

วิจารณญาณและทักษะในการ

แกปญหา 

 

 

1.ดานการทํางาน 

(ความเปนผูนํา) 

 

2.ดานการเรียนรู (การ

ตรวจสอบการเรียนรู) 

 

3.ดานศีลธรรม (ความ

ซ่ือสัตย)  

 

 

1.ดานการทํางาน 

(ความเปนผูนํา) 

 

2.ดานการเรียนรู (การ

ตรวจสอบการเรียนรู) 

 

3.ดานศีลธรรม (ความ

ซ่ือสัตย)  

 

   ทักษะศตวรรษท่ี 21  



มาตรฐานและตัวชี้วัด ความรูหลักของวิชา 

( Core  Concept ) 

ทักษะที่สําคัญ 

( Core  Skills ) 

ทักษะชีวิตและอาชีพ 

( Life  and Career  

Skills ) 

ทักษะทางสังคม 

(Social  Skills ) 

(3Rs + 8Cs) 

คุณลักษณะ

ศตวรรษที่ 21 

 

ว  8.1  ม 1/8 

8.บันทึกและอธิบายผลการ 

สังเกต การสํารวจ ตรวจสอบ 

คนควาเพ่ิมเติมจากแหลง 

ความรูตาง ๆ ใหไดขอมูลที ่

เช่ือถือได และยอมรับการ 

เปลี่ยนแปลงความรูที่คนพบ 

เมื่อมีขอมูลและประจักษ 

พยานใหมเพ่ิมขึ้นหรือโตแยง 

จากเดิม 

 

ว  8.1  ม 1/9 

9.จัดแสดงผลงาน เขียน

รายงานและ/หรืออธิบาย

เกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ 

และผลของโครงงานหรือ

ช้ินงานใหผูอ่ืนเขาใจ 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

8.บันทึกและอธิบายผลการ 

สังเกต การสํารวจ ตรวจสอบ 

คนควาเพ่ิมเติมจากแหลง 

ความรูตาง ๆ ใหไดขอมูลที ่

เช่ือถือได และยอมรับการ 

เปลี่ยนแปลงความรูที่คนพบ 

เมื่อมีขอมูลและประจักษ 

พยานใหมเพ่ิมขึ้นหรือโตแยง 

จากเดิม 

 

 
9.จัดแสดงผลงาน เขียน

รายงานและ/หรืออธิบาย

เกี่ยวกับแนวคิด 

กระบวนการ และผลของ

โครงงานหรือช้ินงานใหผูอ่ืน

เขาใจ 

 

 

1.ความยืดหยุนและ

ความสามารถในการปรับตัว 
 

2.ภาวะผูนําและความ

รับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

 
1.ความยืดหยุนและ

ความสามารถในการปรับตัว  

2.ทักษะสังคมและสังคมขาม

วัฒนธรรม 

3.การริเริ่มสรางสรรคและกํากับ

ดูแลตนเองได 

4.ภาวะผูนําและความ

รับผิดชอบ 

 

1.ทักษะดานการอาน 

2.ทักษะดานการเขียน 

3.ทักษะดานการคิดอยางมี

วิจารณญาณและทักษะในการ

แกปญหา 

 

 

 

 

 
 

1.ทักษะดานการอาน 

2.ทักษะดานการเขียน 

3.ทักษะดานการคิดอยางมี

วิจารณญาณและทักษะในการ

แกปญหา 

4.ทักษะดานความรวมมือการ

ทํางานเปนทีม  การทํางาน

เปนทีม และภาวะผูนํา 

 

 

1.ดานการทํางาน 

(ความเปนผูนํา) 

 

2.ดานการเรียนรู (การ

ตรวจสอบการเรียนรู) 

 

3.ดานศีลธรรม (ความ

ซ่ือสัตย)  

 

 

 
 

1.ดานการทํางาน 

(ความเปนผูนํา) 

 

2.ดานการเรียนรู (การ

ตรวจสอบการเรียนรู) 

 

3.ดานศีลธรรม (ความ

ซ่ือสัตย)  

 

กลุมสาระการเรียนรู   วิทยาศาสตร 

ภาคเรียนท่ี  1  ระดับชั้น  ม.1     หนวยท่ี  2  เรื่อง สารรอบตัว 



สาระท่ี 3 สารและสมบัติของสาร 

มาตรฐาน ว 3. 1 เขาใจสมบัติของสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของสารกับโครงสรางและแรงยึดเหน่ียวระหวางอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรูและจิตวิทยาศาสตร 

สื่อสารสิ่งที่เรียนรู นําความรูไปใชประโยชน 

 

มาตรฐานและตัวชี้วัด 

 

ความรูหลักของวิชา 

( Core  Concept ) 

 

ทักษะที่สําคัญ 

( Core  Skills ) 

ทักษะศตวรรษท่ี 21  

คุณลักษณะ

ศตวรรษที่ 21 
ทักษะชีวิตและอาชีพ 

( Life  and Career  

Skills ) 

ทักษะทางสังคม 

(Social  Skills ) 

(3Rs + 8Cs) 

ว  3.1  ม 1/1 
 
1. ทดลองและจําแนกสาร

เปนกลุมโดยใชเน้ือสาร

หรือขนาดอนุภาคเปน

เกณฑ และอธิบาย 

สมบัติของสารในแตละ
กลุมใชประโยชน 
 
 

ว  3.1  ม 1/2 
 
2.อธิบายสมบัติและการ

เปลี่ยนสถานะของสารโดย

ใชแบบจําลองการจัดเรียง

อนุภาคของสาร 

 
 
 

- เม่ือใชเนื้อสารเปนเกณฑ จําแนกสาร

ไดเปนสารเนื้อเดียวและสารเนื้อผสม 

ซ่ึงสารแตละกลุมจะมีสมบัติแตกตางกัน 

 

- เม่ือใชขนาดอนุภาคของสารเปน

เกณฑจําแนกสารเปนสารแขวนลอย 

คอลลอยด  และสารละลาย ซ่ึงสารแต

ละกลุมจะมีสมบัติแตกตางกัน 

 

 

- สารในสถานะตาง ๆ มีลักษณะการ

จัดเรียงอนุภาค ระยะหางระหวาง

อนุภาค และแรงยึดเหนี่ยวระหวาง

อนุภาคแตกตางกัน ซ่ึงสามารถใช

แบบจําลองการจัดเรียงอนุภาคของสาร

อธิบายสมบัติบางประการของสารได 

1.ทดลองและจําแนกสารเปน 

กลุมโดยใชเนื้อสารหรือขนาด 

อนุภาคเปนเกณฑ 

2. อธิบายสมบัติของสารในแตละ

กลุมและนําไปใชประโยชน 

 

 

 

 

 

1.อธิบายสมบัติและการเปลี่ยน

สถานะของสารโดยใชแบบจําลอง

การจัดเรียงอนุภาคของสาร 

 

 

 

1.ความยืดหยุนและ

ความสามารถในการปรับตัว  

2.ทักษะสังคมและสังคมขาม

วัฒนธรรม 

3.การริเริ่มสรางสรรคและกํากับ

ดูแลตนเองได 

4.ภาวะผูนําและความ

รับผิดชอบ 

 

 

1.ความยืดหยุนและ

ความสามารถในการปรับตัว 

2.ภาวะผูนําและความ

รับผิดชอบ 

1.ทักษะดานการอาน 

2.ทักษะดานการเขียน 

3.ทักษะดานการคิดคํานวณ 

4.ทักษะดานการคิดอยางมี

วิจารณญาณและทักษะในการ

แกปญหา 

5.ทักษะดานความรวมมือการ

ทํางานเปนทีม  การทํางาน

เปนทีม และภาวะผูนํา 

 

1.ทักษะดานการอาน 

2.ทักษะดานการเขียน 

3.ทักษะดานการคิดคํานวณ 

4.ทักษะดานการคิดอยางมี

วิจารณญาณและทักษะในการ

แกปญหา 

 

1.ดานการทํางาน 

(ความเปนผูนํา) 

 

2.ดานการเรียนรู (การ

ตรวจสอบการเรียนรู) 

 

3.ดานศีลธรรม (ความ

ซ่ือสัตย)  

 

 

1.ดานการทํางาน 

(ความเปนผูนํา) 

2.ดานการเรียนรู (การ

ตรวจสอบการเรียนรู) 

3.ดานศีลธรรม  

(ความซ่ือสัตย) 

สาระท่ี 5 พลังงาน 

มาตรฐาน ว 5. 1 เขาใจความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดํารงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงานปฏิสัมพันธระหวางสารและพลังงาน ผลของการใชพลังงานตอชีวิตและ 

สิ่งแวดลอม มีกระบวน การสืบเสาะหาความรู สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 



 

มาตรฐานและตัวชี้วัด 

 

ความรูหลักของวิชา 

( Core  Concept ) 

 

ทักษะที่สําคัญ 

( Core  Skills ) 

ทักษะศตวรรษท่ี 21  

คุณลักษณะ

ศตวรรษที่ 21 
ทักษะชีวิตและอาชีพ 

( Life  and Career  

Skills ) 

ทักษะทางสังคม 

(Social  Skills ) 

ว  5.1  ม 1/1 
 

1.ทดลองและอธิบาย

อุณหภูมิและการวัด

อุณหภูมิ 

 

 

 

 

 

 

- การวัดอุณหภูมิเปนการวัดระดับ

ความรอนของสาร สามารถวัดดวย 

เทอรมอมิเตอร 

 

 

 

1.ทดลองและอธิบาย

อุณหภูมิและการวัดอุณหภูมิ 

 

 

 

1.ความยืดหยุนและ

ความสามารถในการปรับตัว  
 

2.ทักษะสังคมและสังคม

ขามวัฒนธรรม 
 

3.ภาวะผูนําและความ

รับผิดชอบ 

 

 

1.ทักษะดานการอาน 
 

2.ทักษะดานการเขียน 
 

3.ทักษะดานการคิด

คํานวณ 
 

4.ทักษะดานการคิดอยางมี

วิจารณญาณและทักษะใน

การแกปญหา 
 

5.ทักษะดานความรวมมือ

การทํางานเปนทีม  การ

ทํางานเปนทีม และภาวะ

ผูนํา 

 

 

 

 

 

1.ดานการทํางาน 

(ความเปนผูนํา) 
 

2.ดานการเรียนรู 

(การตรวจสอบการ

เรียนรู) 
 

3.ดานศีลธรรม 

(ความซื่อสัตย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานและตัวชี้วัด 

 

ความรูหลักของวิชา 

( Core  Concept ) 

 

ทักษะที่สําคัญ 

( Core  Skills ) 

ทักษะศตวรรษท่ี 21  

คุณลักษณะ

ศตวรรษที่ 21 
ทักษะชีวิตและอาชีพ 

( Life  and Career  

Skills ) 

ทักษะทางสังคม 

(Social  Skills ) 



ว  5.1  ม 1/2 
 

2.สังเกตและอธิบายการ

ถายโอนความรอน และนํา

ความรูไปใชประโยชน 

 

 

 

 

 

 
 

ว  5.1  ม 1/3 
 

อธิบายการดูดกลืน การ

คายความรอน โดยการแผ

รังสี และนําความรูไปใช

ประโยชน 

 

- การถายโอนความรอนมีสามวิธี คือ 

การนําความรอน การพาความรอนและ

การแผรังส ี

ความรอน 

- การนําความรอน เปนการถายโอน

ความรอนโดยการสั่นของโมเลกุล 

- การพาความรอน เปนการถายโอน

ความรอนโดยโมเลกุลของสารเคลื่อนท่ี

ไปดวย 

- การแผรังสีความรอน เปนการถาย

โอนความรอนจากคลื่นแมเหล็กไฟฟา 

- การนําความรูเรื่องการถายโอนความ

รอนไปใชประโยชน 
 

 

- วัตถุท่ีแตกตางกันมีสมบัติในการ

ดูดกลืนความรอนและคายความรอนได

ตางกัน 

 

- การนําความรูเรื่องการดูดกลืนความ

รอนและการคายความรอนไปใช

ประโยชน 

 

 

 

1.สังเกตและอธิบายการถายโอน

ความรอน และนําความรูไปใช

ประโยชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1.อธิบายการดูดกลืน การคาย

ความรอน โดยการแผรังสี และ

นําความรูไปใชประโยชน 

 

1.ความยืดหยุนและ

ความสามารถในการปรับตัว 
 

2.การริเริ่มสรางสรรคและกํากับ

ดูแลตนเองได 
 

3.ภาวะผูนําและความ

รับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

1.ความยืดหยุนและ

ความสามารถในการปรับตัว 
 

2.การริเริ่มสรางสรรคและกํากับ

ดูแลตนเองได 
 

3.ภาวะผูนําและความ

รับผิดชอบ 

 

1.ทักษะดานการอาน 
 

2.ทักษะดานการเขียน 
 

3.ทักษะดานการคิดอยางมี 

วิจารณญาณและทักษะในการ

แกปญหา 
 

4.ทักษะดานการสื่อสารสนเทศ

และรูเทาทันสื่อ 

 

 

 

 

 
 

1.ทักษะดานการอาน 
 

2.ทักษะดานการเขียน 
 

3.ทักษะดานการคิดอยางมี 

วิจารณญาณและทักษะในการ

แกปญหา 
 

4.ทักษะดานการสื่อสารสนเทศ

และรูเทาทันสื่อ 

1.ดานการทํางาน 

(ความเปนผูนํา) 
 

2.ดานการเรียนรู (การ

ตรวจสอบการเรียนรู) 
 

3.ดานศีลธรรม (ความ

ซ่ือสัตย) 

 

 

 

 

 

 
 

 

1.ดานการทํางาน 

(ความเปนผูนํา) 
 

2.ดานการเรียนรู (การ

ตรวจสอบการเรียนรู) 
 

3.ดานศีลธรรม (ความ

ซ่ือสัตย) 

 

 

 

มาตรฐานและตัวชี้วัด 

 

ความรูหลักของวิชา 

( Core  Concept ) 

 

ทักษะที่สําคัญ 

( Core  Skills ) 

ทักษะศตวรรษท่ี 21  

คุณลักษณะ

ศตวรรษที่ 21 
ทักษะชีวิตและอาชีพ 

( Life  and Career  

ทักษะทางสังคม 

(Social  Skills ) 



 

กลุมสาระการเรียนรู   วิทยาศาสตร    

ภาคเรียนท่ี  1  ระดับชั้น  ม.1    หนวยท่ี  3  เรื่อง สารละลาย 

สาระท่ี 3 สารและสมบัติของสาร 

Skills ) 

 

ว  5.1  ม. 1/4 
 

อธิบายสมดุลความรอนและ

ผลของความรอนตอการ

ขยายตัวของสาร และนํา

ความรูไปใชในชีวิตประจําวัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- เมื่อวัตถุสองสิ่งอยูในสมดุล

ความรอน วัตถุทั้งสองมี

อุณหภูมิเทากัน 
 

- การขยายตัวของวัตถุเปนผล

จากความรอนที่วัตถุไดรับ

เพ่ิมขึ้น 
 

- การนําความรูเรื่องการ

ขยายตัวของวัตถุเมื่อ 

ไดรับความรอนไปใชประโยชน 

 

1.อธิบายสมดุลความรอน

และผลของความรอนตอการ

ขยายตัวของสาร และนํา

ความรูไปใชในชีวิตประจําวัน 

 

 

1.ความยืดหยุนและ

ความสามารถในการปรับตัว 
 

2.การริเริ่มสรางสรรคและ

กํากับดูแลตนเองได 
 

3.ภาวะผูนําและความ

รับผิดชอบ 

 

 

1.ทักษะดานการอาน 
 

2.ทักษะดานการเขียน 
 

3.ทักษะดานการคิดอยางมี 

วิจารณญาณและทักษะใน

การแกปญหา 
 

4.ทักษะดานการสื่อสาร

สนเทศและรูเทาทันสื่อ 

 

1.ดานการทํางาน 

(ความเปนผูนํา) 
 

2.ดานการเรียนรู 

(การตรวจสอบการ

เรียนรู) 
 

3.ดานศีลธรรม 

(ความซื่อสัตย) 

 



มาตรฐาน ว 3.2 เขาใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร การเกิดสารละลายการเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรูและจิตวิทยาศาสตร 

สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน 

 

มาตรฐานและตัวชี้วัด 

 

ความรูหลักของวิชา 

( Core  Concept ) 

 

ทักษะที่สําคัญ 

( Core  Skills ) 

ทักษะศตวรรษท่ี 21  

คุณลักษณะ

ศตวรรษที่ 21 
ทักษะชีวิตและอาชีพ 

( Life  and Career  

Skills ) 

ทักษะทางสังคม 

(Social  Skills ) 

ว  3.2  ม. 1/1 
 

1. ทดลองและอธิบายวิธี

เตรียมสารละลายที่มีความ

เขมขนเปนรอยละ และ

อภิปรายการนําความรู

เกี่ยวกับสารละลายไป 

ใชประโยชน 

 

 

 

 

 

 

 

- สารละลายประกอบดวยตัว

ละลายและตัวทําละลาย 

สารละลายที่ระบุความเขมขน

เปน 

รอยละหมายถึงสารละลายที่มี

อัตราสวนของปริมาณตัว

ละลาย ละลายอยูใน

สารละลายรอยสวน 

 

- ในชีวิตประจําวัน ไดมีการนํา

ความรูเรื่องสารละลายไปใช

ประโยชนทางดานการเกษตร 

อุตสาหกรรมอาหาร การแพทย 

และดานอ่ืน ๆ 

1.ทดลองและอธิบายวิธี

เตรียมสารละลายที่มีความ

เขมขนเปนรอยละ  

 

2.อภิปรายการนําความรู

เกี่ยวกับสารละลายไปใช

ประโยชน 

 

1.ความยืดหยุนและ

ความสามารถในการปรับตัว 
 

2.ทักษะสังคมและสังคม

ขามวัฒนธรรม 
 

3.การริเริ่มสรางสรรคและ

กํากับดูแลตนเองได 
 

4.ภาวะผูนําและความ

รับผิดชอบ 

 

1.ทักษะดานการอาน 
 

2.ทักษะดานการเขียน 
 

3.ทักษะดานการคิดอยางมี 

วิจารณญาณและทักษะใน

การแกปญหา 
 

4.ทักษะดานการสื่อสาร

สนเทศและรูเทาทันสื่อ 

1.ดานการทํางาน 

(ความเปนผูนํา) 
 

2.ดานการเรียนรู 

(การตรวจสอบการ

เรียนรู) 
 

3.ดานศีลธรรม 

(ความซื่อสัตย) 

 

 

 

มาตรฐานและตัวชี้วัด 

 

ความรูหลักของวิชา 

( Core  Concept ) 

 

ทักษะที่สําคัญ 

( Core  Skills ) 

ทักษะศตวรรษท่ี 21  

คุณลักษณะ

ศตวรรษที่ 21 
ทักษะชีวิตและอาชีพ 

( Life  and Career  

Skills ) 

ทักษะทางสังคม 

(Social  Skills ) 



ว  3.2  ม. 1/2 
2. ทดลองและอธิบายการ 

เปลี่ยนแปลงสมบัติ มวลและ 

พลังงานของสาร เมื่อสาร 

เปลี่ยนสถานะและเกิดการ 

ละลาย 

 

 

 

 

 

ว  3.2  ม. 1/3 
 

3.ทดลองและอธิบายปจจัยที่ม ี

ผลตอการเปลี่ยนสถานะ และ 

การละลายของสาร 

 

- เมื่อสารเกิดการเปลี่ยน

สถานะและเกิดการละลาย 

มวลของสารจะไมเปลี่ยนแปลง 

แตสมบัติทางกายภาพ

เปลี่ยนแปลง รวมทั้งมีการถาย

โอนพลังงานระหวางระบบกับ 

สิ่งแวดลอม 

 

 

 

 

- อุณหภูมิ ความดัน ชนิดของ

สารมีผลตอการเปลี่ยนสถานะ 

และการละลายของสาร 

 

 

 

 

 

 

 

1. ทดลองและอธิบายการ 

เปลี่ยนแปลงสมบัติ มวลและ 

พลังงานของสาร เมื่อสาร 

เปลี่ยนสถานะและเกิดการ 

ละลาย 

 

 

 

 

 

 

1.ทดลองและอธิบายปจจัยที่

มีผลตอการเปลี่ยนสถานะ 

และการละลายของสาร 

 

1.ความยืดหยุนและ

ความสามารถในการปรับตัว 
 

2.ทักษะสังคมและสังคม

ขามวัฒนธรรม 
 

3.การริเริ่มสรางสรรคและ

กํากับดูแลตนเองได 
 

4.ภาวะผูนําและความ

รับผิดชอบ 

 
 

1.ความยืดหยุนและ

ความสามารถในการปรับตัว 
 

2.ทักษะสังคมและสังคม

ขามวัฒนธรรม 
 

3.การริเริ่มสรางสรรคและ

กํากับดูแลตนเองได 
 

4.ภาวะผูนําและความ

รับผิดชอบ 

 

1.ทักษะดานการอาน 
 

2.ทักษะดานการเขียน 
 

3.ทักษะดานการคิดอยางมี

วิจารณญาณและทักษะใน

การแกปญหา 
 

4.ทักษะดานความรวมมือ

การทํางานเปนทีม  การ

ทํางานเปนทีม และภาวะ

ผูนํา 
 

1.ทักษะดานการอาน 
 

2.ทักษะดานการเขียน 
 

3.ทักษะดานการคิดอยางมี

วิจารณญาณและทักษะใน

การแกปญหา 
 

4.ทักษะดานความรวมมือ

การทํางานเปนทีม  การ

ทํางานเปนทีม และภาวะ

ผูนํา 

1.ดานการทํางาน 

(ความเปนผูนํา) 
 

2.ดานการเรียนรู 

(การตรวจสอบการ

เรียนรู) 
 

3.ดานศีลธรรม 

(ความซื่อสัตย) 

 

 

 

1.ดานการทํางาน 

(ความเปนผูนํา) 
 

2.ดานการเรียนรู 

(การตรวจสอบการ

เรียนรู) 
 

3.ดานศีลธรรม 

(ความซื่อสัตย) 

 

กลุมสาระการเรียนรู   วิทยาศาสตร    

ภาคเรียนท่ี  1  ระดับชั้น  ม.1    หนวยท่ี  4  เรื่อง สารละลายกรดและเบส 

สาระท่ี 3 สารและสมบัติของสาร 

มาตรฐาน ว 3. 1 เขาใจสมบัติของสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของสารกับโครงสรางและแรงยึดเหน่ียวระหวางอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรูและจิตวิทยาศาสตร 



สื่อสารสิ่งที่เรียนรู นําความรูไปใชประโยชน 

 

มาตรฐานและตัวชี้วัด 

 

ความรูหลักของวิชา 

( Core  Concept ) 

 

ทักษะที่สําคัญ 

( Core  Skills ) 

ทักษะศตวรรษท่ี 21  

คุณลักษณะ

ศตวรรษที่ 21 
ทักษะชีวิตและอาชีพ 

( Life  and Career  

Skills ) 

ทักษะทางสังคม 

(Social  Skills ) 

ว  3.1  ม. 1/3 
 

1. ทดลองและอธิบายสมบัติ 

ความเปนกรด เบส ของ 

สารละลาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

- สารละลายที่มีนํ้าเปนตัวทํา

ละลาย อาจจะมีสมบัติเปนกรด 

กลาง หรือเบส ซึ่งสามารถ 

ทดสอบไดดวยกระดาษลิตมัส 

หรืออินดิเคเตอร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ทดลองและอธิบายสมบัติ 

ความเปนกรด เบส ของ 

สารละลาย 

 

1.ความยืดหยุนและ

ความสามารถในการปรับตัว 
 

2.ทักษะสังคมและสังคมขาม

วัฒนธรรม 
 

3.การริเริ่มสรางสรรคและ

กํากับดูแลตนเองได 
 

4.ภาวะผูนําและความ

รับผิดชอบ 

 

1.ทักษะดานการอาน 
 

2.ทักษะดานการเขียน 
 

3.ทักษะดานการคิดอยางมี

วิจารณญาณและทักษะใน

การแกปญหา 
 

4.ทักษะดานความรวมมือ

การทํางานเปนทีม  การ

ทํางานเปนทีม และภาวะ

ผูนํา 

1.ดานการทํางาน 

(ความเปนผูนํา) 
 

2.ดานการเรียนรู 

(การตรวจสอบการ

เรียนรู) 
 

3.ดานศีลธรรม 

(ความซื่อสัตย) 

 

 

 

มาตรฐานและตัวชี้วัด 

 

ความรูหลักของวิชา 

( Core  Concept ) 

 

ทักษะที่สําคัญ 

( Core  Skills ) 

ทักษะศตวรรษท่ี 21  

คุณลักษณะ

ศตวรรษที่ 21 
ทักษะชีวิตและอาชีพ 

( Life  and Career  

ทักษะทางสังคม 

(Social  Skills ) 



Skills ) 

ว  3.1  ม. 1/4 
 

2. ตรวจสอบคา pH ของ

สารละลายและนําความรูไปใช 

ประโยชน 

 

 

 

 

 

 

 

- ความเปนกรด - เบสของ

สารละลายระบุเปนคา pH ซึ่ง

ตรวจสอบไดดวยเครื่องมือ 

วัดคา pH หรือยูนิเวอรซัลอินดิ

เคเตอร 

 

- ผลิตภัณฑที่ใชในชีวิตประจํา 

วันอาจมีความเปนกรดเบส

แตกตางกัน จึงควรเลือกใชให

ถูกตองปลอดภัยตอตนเองและ 

สิ่งแวดลอม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ตรวจสอบคา pH ของ

สารละลายและนําความรูไป

ใชประโยชน 

 

 

1.ทักษะสังคมและสังคม

ขามวัฒนธรรม 
 

2.การริเริ่มสรางสรรคและ

กํากับดูแลตนเองได 
 

3.ภาวะผูนําและความ

รับผิดชอบ 

1.ทักษะดานการอาน 
 

2.ทักษะดานการเขียน 
 

3.ทักษะดานการคิดอยางมี 

วิจารณญาณและทักษะใน

การแกปญหา 
 

4.ทักษะดานความรวมมือ

การทํางานเปนทีม  การ

ทํางานเปนทีม และภาวะ

ผูนํา 

1.ดานการทํางาน 

(ความเปนผูนํา) 
 

2.ดานการเรียนรู 

(การตรวจสอบการ

เรียนรู) 
 

3.ดานศีลธรรม 

(ความซื่อสัตย) 

 

 

 


