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ก 
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คำนำ 

การประเมินคุณภาพทางการศึกษาถือว่าเป็นกลไกท่ีสำคัญในการสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จ  ของการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ

การจัดการศึกษา  รวมทั้งเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการวางแผนและพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานต่าง ๆ  

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1  เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษา  ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการประเมินผลคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

รวมทั้งให้ความสำคัญของการนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการวางแผน  เพื่อพัฒนาและปรับปรุง

คุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง   

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีมีภาระงานเกี่ยวข้องกับการ

ยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบระดับชาติ  (O-NET) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการยกระดับคุณภาพผู้เรียนใน

สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1  จึงได้จัดทำคู่มือการสอนตามตัวชี้วัดขึ้น

เพื่อเป็นแนวทางในการยกระดับคุณภาพของผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ประกอบด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการสอนตามตัวชี้วัดท้ัง 4 

สาระการเรียนรู้นี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับครูผู้สอนในระดับช้ันท่ีเกี่ยวข้อง สามารถนำไปพัฒนาผู้เรียน ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

 

             กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
พฤศจิกายน 2563 
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บทนำ 

 ปัจจุบันโลกมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย การแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
การรับรู้ข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณใช้ข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับอย่างมีเหตุผลและมีประสิทธิภาพจึงเป็นส่ิงจำเป็น ดังนั้น 
การจัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นแต่ความรู้เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพออีกต่อไป โดยเฉพาะผู้เรียนในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานจะต้องมีทักษะอื่นอกีหลายด้าน เช่น ทักษะการส่ือสาร ทักษะ การคิดวิเคราะห์ ทักษะการคิดคำนวณ 
เป็นต้น เพื่อให้อยู่ในโลกแห่งการแข่งขันได้อย่างปลอดภัย และมีความสุข  นอกจากนี้ ทักษะท่ีจำเป็น    ในศตวรรษ
ท่ี 21 ท่ีเด็กและเยาวชนควรมีคือ ทักษะการเรียนรู้ และนวัตกรรม หรือ 3R และ 4C ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ 3Rs 
ได้แก่ การอ่าน (Reading) การเขียน (Writing) และคณิตศาสตร์ (Arithmetic) และ 4C ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ 
(Critical Thinking) การส่ือสาร (Communication)  ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และการร่วมมือ 
(Collaboration)   

 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ได้วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ เป้าหมายด้านผู้เรียน 
(Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มี คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
(3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและ คุณลักษณะต่อไปนี้  3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้(Writing) 
และการคิดเลขเป็น (Arithmetics)  8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะ  ในการแก้ปัญหา 
(Critical Thinking and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and 
Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะ
ด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้าน
การส่ือสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันส่ือ (Communications, Information and Media Literacy) ทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะ 
การเรียนรู้(Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion)  

   ในปีการศึกษา 2563  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ดำเนินการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ทุกคนจากโรงเรียนใน
สังกัด โดยทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ประเมินตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2561 (ฉบับปรับปรุง 2560)  จำนวน  
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ภาษาอังกฤษ  ผลการประเมิน
ท่ีได้จะเป็นข้อมูลสำคัญท่ีสะท้อนคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา และเป็นตัวบ่งช้ีคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวม เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิง
นโยบาย การกำหนดแผนปฏิบัติราชการ ระดับเขตพื้นท่ีและระดับสถานศึกษาต่อไป  

 ส่วนท่ี 1 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 



 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษบุรีรัมย์ เขต 1 14 

 

14 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 



 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษบุรีรัมย์ เขต 1 15 
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คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 



 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษบุรีรัมย์ เขต 1 16 
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คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
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1. ตารางวิเคราะห์ตัวชี้วัด 

- รูปแบบข้อสอบและจำนวนข้อสอบ 

- จำนวนข้อสอบ จำแนกตามรูปแบบข้อสอบ ปีการศึกษา 2563 
2. เนื้อหา / แหล่งสบืค้นเพิ่มเติม / ข้อสอบตามตัวชี้วัด  
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษบุรีรัมย์ เขต 1 21 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 



 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษบุรีรัมย์ เขต 1 49 

 

49 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 



 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษบุรีรัมย์ เขต 1 50 

 

50 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 



 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษบุรีรัมย์ เขต 1 51 

 

51 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 



 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษบุรีรัมย์ เขต 1 52 

 

52 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 



 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษบุรีรัมย์ เขต 1 53 

 

53 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 



 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษบุรีรัมย์ เขต 1 54 

 

54 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 



 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษบุรีรัมย์ เขต 1 55 

 

55 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 



 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษบุรีรัมย์ เขต 1 56 

 

56 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 



 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษบุรีรัมย์ เขต 1 57 

 

57 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 



 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษบุรีรัมย์ เขต 1 58 

 

58 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 



 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษบุรีรัมย์ เขต 1 59 

 

59 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 



 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษบุรีรัมย์ เขต 1 60 

 

60 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 



 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษบุรีรัมย์ เขต 1 61 

 

61 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 



 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษบุรีรัมย์ เขต 1 62 

 

62 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 



 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษบุรีรัมย์ เขต 1 63 

 

63 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 



 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษบุรีรัมย์ เขต 1 64 

 

64 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 



 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษบุรีรัมย์ เขต 1 65 

 

65 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 



 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษบุรีรัมย์ เขต 1 66 

 

66 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 



 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษบุรีรัมย์ เขต 1 67 

 

67 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 



 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษบุรีรัมย์ เขต 1 68 

 

68 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 



 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษบุรีรัมย์ เขต 1 69 

 

69 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 



 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษบุรีรัมย์ เขต 1 70 

 

70 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 



 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษบุรีรัมย์ เขต 1 71 

 

71 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 



 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษบุรีรัมย์ เขต 1 72 

 

72 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 



 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษบุรีรัมย์ เขต 1 73 

 

73 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 



 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษบุรีรัมย์ เขต 1 74 

 

74 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 



 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษบุรีรัมย์ เขต 1 75 

 

75 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 



 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษบุรีรัมย์ เขต 1 76 

 

76 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 



 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษบุรีรัมย์ เขต 1 77 

 

77 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 



 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษบุรีรัมย์ เขต 1 78 

 

78 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 



 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษบุรีรัมย์ เขต 1 79 

 

79 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 



 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษบุรีรัมย์ เขต 1 80 

 

80 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 



 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษบุรีรัมย์ เขต 1 81 

 

81 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 



 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษบุรีรัมย์ เขต 1 82 

 

82 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 



 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษบุรีรัมย์ เขต 1 83 

 

83 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 



 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษบุรีรัมย์ เขต 1 84 

 

84 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 



 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษบุรีรัมย์ เขต 1 85 

 

85 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 



 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษบุรีรัมย์ เขต 1 86 

 

86 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 



 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษบุรีรัมย์ เขต 1 87 

 

87 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 



 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษบุรีรัมย์ เขต 1 88 

 

88 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 



 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษบุรีรัมย์ เขต 1 89 

 

89 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 



 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษบุรีรัมย์ เขต 1 90 

 

90 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 



 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษบุรีรัมย์ เขต 1 91 

 

91 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 



 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษบุรีรัมย์ เขต 1 92 

 

92 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 



 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษบุรีรัมย์ เขต 1 93 

 

93 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 



 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษบุรีรัมย์ เขต 1 94 

 

94 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 



 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษบุรีรัมย์ เขต 1 95 

 

95 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 



 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษบุรีรัมย์ เขต 1 96 

 

96 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 



 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษบุรีรัมย์ เขต 1 97 

 

97 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 



 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษบุรีรัมย์ เขต 1 98 

 

98 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 



 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษบุรีรัมย์ เขต 1 99 

 

99 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 



 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษบุรีรัมย์ เขต 1 100 

 

100 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 



 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษบุรีรัมย์ เขต 1 101 

 

101 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 



 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษบุรีรัมย์ เขต 1 102 

 

102 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 



 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษบุรีรัมย์ เขต 1 103 

 

103 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 



 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษบุรีรัมย์ เขต 1 104 

 

104 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 



 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษบุรีรัมย์ เขต 1 105 

 

105 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 



 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษบุรีรัมย์ เขต 1 106 

 

106 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 



 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษบุรีรัมย์ เขต 1 107 

 

107 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 



 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษบุรีรัมย์ เขต 1 108 

 

108 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 



 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษบุรีรัมย์ เขต 1 109 

 

109 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 



 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษบุรีรัมย์ เขต 1 110 

 

110 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 
 



 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษบุรีรัมย์ เขต 1 111 

 

111 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

สาระที่ 4 
เทคโนโลยี 



 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษบุรีรัมย์ เขต 1 112 

 

112 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ตัวชี้วัดรายปี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษปีที่ 1-3 
สาระที่ 4 เทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 1 

มาตรฐาน ว 4.1 เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง อย่าง
รวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และศาสตร์อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมี
ความคิดสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึง
ผลกระทบต่อชีวิต สังคม และส่ิงแวดล้อม  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
เนื้อหา 

ม. 1/1  • เทคโนโลยี เป็นส่ิงท่ีมนุษย์สร้างหรือพัฒนาขึ้นซึ่งอาจเป็นได้ท้ังช้ินงานหรือวิธีการ เพื่อใช้แก้ปัญหา สนอง
ความต้องการ หรือเพิ่มความสามารถในการทำงานของมนุษย์ 

• ระบบทางเทคโนโลยี เป็นกลุ่มของส่วนต่าง ๆ ต้ังแต่สองส่วนขึ้นไปประกอบเข้าด้วยกันและทำงาน
ร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยในการทำงานของระบบทางเทคโนโลยีจะประกอบไปด้วยตัวป้อน (input) 
กระบวนการ (process) และผลผลิต (output) ท่ีสัมพันธ์กัน นอกจากนี้ระบบทางเทคโนโลยีอาจมีข้อมูลย้อนกลับ 
(feedback) เพื่อใช้ปรับปรุงการทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ ซึ่งการวิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยีช่วยให้เข้าใจ
องค์ประกอบและการทำงานของเทคโนโลยี รวมถึงสามารถปรับปรุงให้เทคโนโลยีทำงานได้ตามต้องการ 

ม. 1/2  • เทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีสาเหตุหรือปัจจัยมาจากหลายด้าน 
เช่น ปัญหา ความต้องการความก้าวหน้าของศาสตร์ต่าง ๆ เศรษฐกิจ สังคม 

• ปัญหาหรือความต้องการในชีวิตประจำวัน พบได้จากหลายบริบทขึ้นกับสถานการณ์ท่ีประสบ เช่น 
การเกษตร การอาหาร 
  

ว 4.1 ม.1/1 อธิบายแนวคิดหลักของเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันและวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 

ว 4.1 ม.1/2 ระบุปัญหาหรือความต้องการในชีวิตประจำวัน รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับ
ปัญหา 

ว 4.1 ม.1/3 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลท่ีจำเป็น นำเสนอ
แนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจ วางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา 

ว 4.1 ม.1/4 ทดสอบ ประเมินผล และระบุข้อบกพร่องท่ีเกิดขึ้น พร้อมท้ังหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และ
นำเสนอผลการแก้ปัญหา 

ว 4.1 ม.1/5 ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัย 
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• การแก้ปัญหาจำเป็นต้องสืบค้น รวบรวมข้อมูล ความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การ
ออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา 

ม.1/3  • การวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลท่ีจำเป็น โดยคำนึงถึงเงื่อนไข และทรัพยากรท่ีมีอยู่ 
ช่วยให้ได้แนวทางการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสม 

• การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาทำได้หลากหลายวิธีเช่น การร่างภาพ การเขียนแผนภาพ การเขียน
ผังงาน 

• การกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการทำงานก่อนดำเนินการแก้ปัญหาจะช่วยให้ทำงานสำเร็จได้ตาม
เป้าหมายและลดข้อผิดพลาดของการทำงานท่ีอาจเกิดขึ้น 

ม.1/4   • การทดสอบ และประเมินผลเป็นการตรวจสอบช้ินงานหรือวิธีการว่าสามารถแก้ปัญหาได้ตาม
วัตถุประสงค์ภายใต้กรอบของปัญหา เพื่อหาข้อบกพร่อง และดำเนินการปรับปรุง โดยอาจทดสอบซ้ำ เพื่อให้
สามารถแก้ปัญหาได้ 

• การนำเสนอผลงานเป็นการถ่ายทอดแนวคิด เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำงานและช้ินงาน
หรือวิธีการท่ีได้ ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การเขียนรายงาน การทำแผ่นนำเสนอผลงาน การจัดนิทรรศการ การ
นำเสนอผ่านส่ือออนไลน์ 

ม.1/5   • วัสดุแต่ละประเภทมีสมบัติแตกต่างกัน เช่น ไม้ โลหะ พลาสติก จึงต้องมีการวิเคราะห์สมบัติเพื่อเลือกใช้
ให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน 

• การสร้างช้ินงานอาจใช้ความรู้ เรื่องกลไก ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เช่น LED บัซเซอร์ มอเตอร์ วงจรไฟฟ้า 

• อุปกรณ์และเครื่องมือในการสร้างช้ินงานหรือพฒันาวิธีการมีหลายประเภท ต้องเลือกใช้ให้ถูกต้อง 
เหมาะสม และปลอดภัย รวมทั้งรู้จักเก็บรักษา 
 
แหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม 
https://sites.google.com/site/computinggrade7/hnwy-thi-2-krabwnkar-thekhnoloyi 
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/15213 
https://www.youtube.com/watch?v=9uTsVWj0zKM 
 
 
 
 
 
 
 

https://sites.google.com/site/computinggrade7/hnwy-thi-2-krabwnkar-thekhnoloyi
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/15213
https://www.youtube.com/watch?v=9uTsVWj0zKM
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1. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของเทคโนโลยี (ว 4.1 ม.1/1) 

ก.  เป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติและมนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ 
ข.  เป็นการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และศาสตร์อื่นมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ 
ค.  เป็นนวัตกรรมของมนุษย ์
ง.  เป็นความรู้ และทักษะท่ีมีต่อสังคมของมนุษย์ 

2. ข้อใดจัดเป็นเทคโนโลยี (ว 4.1 ม.1/1) 
ก.  ปากกาลบได้      ข.  เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ 4G 
ค.  เครื่องบินไอพ่น      ง.  ถูกทุกข้อ 

3. ข้อใดกล่าวถูกต้องท่ีสุด (ว 4.1 ม.1/1) 
ก.   เทคโนโลยีเป็นส่ิงจำเป็นในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ 
ข.   เทคโนโลยีมีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ 
ค.   เทคโนโลยีเป็นการทำงานโดยใช้คอมพิวเตอร์ 
ง.   เทคโนโลยีเป็นส่ิงท่ีจับต้องไม่ได้ 

4. ข้อใดเป็นรูปแบบการใช้เทคโนโลยีท่ีแตกต่างจากพวก (ว 4.1 ม.1/1) 
ก.  แผงวงจรไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ข.  โทรศัพท์มือถือ Smart phone 
ค.  โครงการฝนหลวง 
ง.   เครื่องกดเงินสดอัตโนมัติ 

5. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของเทคโนโลยี (ว 4.1 ม.1/1) 
ก.   แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น 
ข.   เพิ่มความสะดวกสบายในการดำรงชีวิตของมนุษย์ 
ค.   เพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน 
ง.   ลดปัญหาส่ิงแวดล้อม 

6. ข้อใดเป็นส่ิงจา เป็นสา หรับมนุษย์ (ว 4.1 ม.1/2) 
ก.   เอชอบออกไปสังสรรค์กับเพื่อนตามสถานบันเทิง 
ข.   โอห์มซื้อรถคันใหม่แทนรถคันเก่าท่ีเสียหายจากอุบัติเหตุ 
ค.   อาร์มวางแผนซื้อบ้านหลังแต่งงาน 
ง.   แอลใช้น้ำหอมปรับอากาศเพื่อสร้างบรรยากาศในห้อง 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ชุดท่ี 1 

วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี       ชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ตัวอย่างข้อสอบ มาตรฐาน ว 4.1 
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7. ข้อใดจัดเป็นเทคโนโลยีประเภทเดียวกับ Facebook (ว 4.1 ม.1/1) 
ก.   Hybrid Engine      ข.   Hydroponics 
ค.   ATM       ง.   E-mail 

8. จากข้อ 7 เทคโนโลยีดังกล่าวจัดเป็นเทคโนโลยีประเภทใด (ว 4.1 ม.1/1) 
ก.   เทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม 
ข.   เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ค.   เทคโนโลยีทางการศึกษา 
ง.   เทคโนโลยีการเกษตร 

9. ข้อใดไม่ใช่เทคโนโลยีทางการแพทย์ (ว 4.1 ม.1/1) 
ก.   เครื่องเอกซเรย์      ข.   เครื่อง Sonar 
ค.   Stethoscope      ง.   เครื่อง Ultrasound 

10. กังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช จัดเป็นเทคโนโลยีหรือไม่ เพราะเหตุใด (ว 4.1 ม.1/1) 
ก.   เป็น เพราะเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
ข.   เป็น เพราะเป็นการสร้างส่ิงใหม่เพื่อลดปัญหาส่ิงแวดล้อม 
ค.   ไม่เป็น เพราะเป็นการรบกวนธรรมชาติ 
ง.   ไม่เป็น เพราะไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์ 

11. การทำงานในแต่ละส่วนท่ีสัมพันธ์กัน มีความสัมพันธ์กับข้อใด (ว 4.1 ม.1/1) 
ก. ระบบ       ข. กระบวนการ 
ค. เทคโนโลยี      ง. ขั้นตอน 

12. ระบบในข้อใดแตกต่างจากพวกมากท่ีสุด (ว 4.1 ม.1/1) 
ก.  ระบบการทำงานของเครื่องสูบน้ำ 
ข.  ระบบการทำงานของไฟฉาย 
ค.  ระบบการทำงานของรถยนต์ 
ง.  ระบบการทำงานของกล้ามเนื้อลาย 

13. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของระบบทางเทคโนโลยี (ว 4.1 ม.1/1) 
ก.  Input       ข.  Process 
ค.  Outcome       ง.  Output 

14. ข้อใดกล่าวถึงการวิเคราะห์การทำงานของระบบเทคโนโลยีไม่ถูกต้อง (ว 4.1 ม.1/1) 
ก.  ทำให้ทราบข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นและดำเนินการแก้ไข 
ข.  ทำให้เข้าใจองค์ประกอบและการทำงานของเทคโนโลยี 
ค.  สามารถตรวจสอบและประเมินผลการทำงานของทุกองค์ประกอบของระบบ 
ง.  สามารถแก้ปัญหามลภาวะหรือภัยธรรมชาติท่ีเกิดจากเทคโนโลยีได้ 
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15. มานีขายเส้ือผ้าออนไลน์ โดยเปิด Web page ของตัวเอง และให้ลูกค้าส่ังซื้อใน Web พร้อมท้ังชำระเงิน 
จากนั้นมานีจึงจะส่งสินค้าให้ลูกค้าทางพัสดุ เทคโนโลยีใดไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของมานี (ว 4.1 ม.1/2) 
ก.  เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ข.  เทคโนโลยีการเงินและการธนาคาร 
ค.  เทคโนโลยีการขนส่ง 
ง.  เทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม 

16. “ปัจจุบันมีการพัฒนาหลอดไฟอัจฉริยะ LED แบบไร้สาย โดยสามารถชาร์จไฟ และนำไปใช้งานได้สะดวกขึ้น 
หลักการทำงานคือ เมื่อใช้นิ้วมือแตะสัมผัสท่ีขั้วหลอดหรือใช้อุปกรณ์ใดสัมผัสท่ีขั้วหลอดแทนนิ้วมือ ทำให้ไฟครบ
วงจร และทำให้ไฟติดได้”  

     ข้อใดเป็นปัญหาท่ีทำให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีหลอดไฟชนิดนี้ขึ้นมา (ว 4.1 ม.1/2) 
ก.  หลอดไฟแบบเดิมมีราคาแพง 
ข.  หลอดไฟแบบเดิมส้ินเปลืองพลังงานไฟฟ้า 
ค.  หลอดไฟแบบเดิมมีข้อจำกัดในการใช้งานท่ีต้องต่อกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้า 
ง.  หลอดไฟแบบเดิมมีลักษณะไม่สวย ไม่เหมาะกับการใช้งาน 

17. จากข้อ 16 ข้อใดคือตัวป้อนของระบบการทำงานของอุปกรณ์ดังกล่าว (ว 4.1 ม.1/1) 
ก.  ความช้ืน       ข.  พลังงานไฟฟ้า 
ค.  ความร้อน      ง.  พลังงานแสง 

18. เทคโนโลยีใดถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาการจราจรในเขตชุมชนเมือง (ว 4.1 ม.1/2) 
ก.  รถยนต์       ข.  รถไฟฟ้า 
ค.  รถจักรยาน      ง.  ไฟจราจร 

19. การกำหนดเครื่องหมาย Carbon Footprint เป็นการลดผลกระทบของการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีมีต่อด้านใด (ว 
4.1 ม.1/2) 

ก.  ส่ิงแวดล้อม      ข.  เศรษฐกิจ 
ค.  วัฒนธรรม      ง.  การเมือง 

20. ข้อใดจัดเป็นผลกระทบของการพัฒนาเทคโนโลยีมากท่ีสุด (ว 4.1 ม.1/1) 
ก.  การเพิ่ม-ลดเงินเดือนของลูกจ้าง 
ข.  การเพิ่ม-ลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
ค.  การทำธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 

    ง.  การเกิดภาวะเงินเฟ้อ-เงินฝืด 
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เฉลย    ข้อสอบชุดที ่1 
 
 
 
อธิบายแนวตอบ ชุดที่ 1 
1. ก. เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและมนุษย์สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้ 
 เทคโนโลยีเป็นการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และศาสตร์อื่นมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ เป็นนวัตกรรมของ

มนุษย์ เป็นความรู้ และทักษะท่ีมีต่อสังคมของมนุษย์ 
2. ง. ถูกทุกข้อ 
 ปากกาลบได้ เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ 4G  เครื่องบินไอพน่ จัดเป็นเทคโนโลยีเพราะมีการประยุกต์ใช้ความรู้

มาใช้ให้เกิดเป็นส่ิงประดิษฐ์หรือนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการ 
3. ข. เทคโนโลยีมีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ 
 เทคโนโลยีมีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ 

4. ค. โครงการฝนหลวง 
 แผงวงจรไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โทรศัพท์มือถือ Smart phone และเครื่องกดเงินสดอัตโนมัติ จัดเป็น

เทคโนโลยีในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ ส่วนโครงการฝนหลวงเป็นเทคโนโลยีในรูปแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 
5. ง. ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม 
 เทคโนโลยีมีประโยชน์ คือ สามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น เพิ่มความสะดวกสบายในการดำรงชีวิตของมนุษย์ 

และ เพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน 
6. ค. อาร์มวางแผนซ้ือบ้านหลังแต่งงาน 
 บ้านหรือท่ีอยู่อาศัย จัดเป็นส่ิงจำเป็นในชีวิตมนุษย์ 

7. ง. E-mail 
 E-mail จัดเป็นเทคโนโลยีประเภทเดียวกับ Facebook  ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

8. ข. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 E-mail จัดเป็นเทคโนโลยีประเภทเดียวกับ Facebook ซึง่เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

9. ข. เคร่ือง Sonar 
 เครื่อง Sonar เป็นอุปกรณ์ท่ีส่งสัญญาณคล่ืนเสียงเพื่อสำรวจหาวัตถุใต้น้ำ 

10. ก. เป็น เพราะเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
 กังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ซึ่งจัดเป็นเทคโนโลยี

ประเภทหนึ่ง 
 
 

1.   ก.   2. ง    3. ข    4. ค   5.  ง   6. ค   7. ง   8. ข   9. ข    10. ก   
11. ก.  12. ค  13. ค  14. ง  15. ง  16. ค  17. ข  18. ข  19. ก  20. ค 

 



 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษบุรีรัมย์ เขต 1 118 

 

118 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

11. ก. ระบบ 
 ระบบหมายถึงการทำงานหรือการรวมกันขององค์ประกอบต่าง ๆ ตั้งแต่ 2 ส่วนขึ้นไป ที่ทำงานร่วมกันเพื่อ

เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์เดียวกัน 
12. ง. ระบบการทางานของกล้ามเนื้อลาย 
 ระบบการทำงานของเครื่องสูบน้ำ ระบบการทำงานของไฟฉาย ระบบการทำงานของรถยนต์ จัดเป็นระบบท่ี

มนุษย์สร้างขึ้น ส่วนระบบการทำงานของกล้ามเนื้อลาย จัดเป็นระบบของธรรมชาติ 
13. ค. Outcome 
 ระบบเทคโนโลยีประกอบไปด้วย ตัวป้อน (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Output) และอาจ

มีข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) 
14. ง. สามารถแก้ปัญหามลภาวะหรือภัยธรรมชาติที่เกิดจากเทคโนโลยีได้ 
 การวิเคราะห์การทำงานของระบบเทคโนโลยี ทำให้ทราบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นและดำเนินการแก้ไข ทำ ให้

เข้าใจองค์ประกอบและการทำงานของเทคโนโลยี และ สามารถตรวจสอบและประเมินผลการทำงานของทุก
องค์ประกอบของระบบ 
15. ง. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
 การซื้อขายสินค้าออนไลน์มีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เพื่อใช้ในการติดต่อ

ระหว่างผู้ค้าและลูกค้า เทคโนโลยีการเงินและการธนาคารเพื่อใช้ในการชำระค่าสินค้า และเทคโนโลยีการขนส่งเพื่อ
จัดส่งสินค้า ส่วนเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องน้อยมากหรือไม่เกี่ยวข้องเลย 
16. ค. หลอดไฟแบบเดิมมีข้อจากัดในการใช้งานที่ต้องต่อกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้า 
 เนื่องจากหลอดไฟแบบเดิมคือจะต้องให้พลังงานไฟฟ้าจากปลั๊กหรือแหล่งกำเนิดฟ้ากระแสสลับ ทำให้เกิด

ข้อจำกัดข้ึน การพัฒนาหลอดไฟอัจฉริยะ LED แบบไร้สาย จึงเป็นการแก้ไขปัญหานี้ 
17. ข. พลังงานไฟฟ้า 
 ตัวป้อน (Input) ของหลอดไฟอัจฉริยะ LED คือพลังงานไฟฟ้า 

18. ข. รถไฟฟ้า 
 รถไฟฟ้าถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาการจราจรในเขตชุมชนเมือง 

19. ก. สิ่งแวดล้อม 
 Carbon Footprint คือข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ ซึ่งส่งผลกระทบ

ต่อส่ิงแวดล้อม เพื่อให้ผู้บริโภคมีข้อมูลในการตัดสินใจเลือก 
20. ค. การทำธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ  
 การทำธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือเป็นผลกระทบจากการพัฒนาเทคโนโลยีมากที่สุด  ส่วนการ

เพิ่ม-ลดเงินเดือนของลูกจ้าง การเพิ่ม-ลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และ การเกิดภาวะเงินเฟ้อ-เงินฝืด เป็นผลกระทบ
จากการพัฒนาเทคโนโลยีน้อย   
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1.  ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องท่ีสุด (ว 4.1 ม.1/2) 
     ก.   เทคโนโลยีคือการผลิตอุปกรณ์ ของใช้ หรือช้ินงานท่ีทันสมัย 
     ข.   การออกแบบเชิงวิศวกรรมเป็นกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อแก้ปัญหา 
     ค.   กระบวนการทางเทคโนโลยีเป็นการศึกษาปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 
     ง.   นวัตกรรมจัดเป็นเทคโนโลยี ส่วนส่ิงประดิษฐ์ไม่จัดเป็นเทคโนโลยี 

2.  ข้อใดเป็นเทคโนโลยีท่ีใช้แก้ปัญหาในด้านการติดต่อส่ือสาร (ว 4.1 ม.1/2) 
     ก.  โดรน 

     ข.   เครื่องเล่นวิดีโอ 

     ค.  โทรศัพท์ smart phone 
     ง.   กล้องถ่ายรูปดิจิทอล 

3. โอ่งน้ำล้น เป็นอุปกรณ์ตกแต่งบ้านท่ีได้รับความนิยมซึ่งเป็นการประยุกต์โอ่งน้ำให้มีระบบน้ำเคล่ือนท่ี 

     หมุนเวียนภายในโอ่งเหมือนมีน้ำล้นออกจากโอ่งตลอดเวลา อุปกรณ์นี้ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาในข้อใด (ว 
4.1 ม.1/2) 
     ก.  ปัญหาปริมาณออกซิเจนในน้ำ 

     ข.  ปัญหาการเกิดวัชพืชน้ำ 

     ค.  ปัญหาการวางไข่ของสัตว์น้ำ 

     ง.  ปัญหาการกำจัดขยะในน้ำ 

4.  จากข้อ 3 ใครได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีดังกล่าวมากที่สุด (ว 4.1 ม.1/2) 
     ก.  เกษตรกร        ข.  ชาวประมง 

     ค.  คนขายปลา        ง.  ประชาชนท่ีมีบ่อน้ำเล้ียงปลา 

5.  ข้อใดเรียงลำดับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมได้ถูกต้อง (ว 4.1 ม.1/2) 
     ก.  ออกแบบวิธีแก้ปัญหา  ระบุปัญหา  วางแผนแก้ปัญหา  ประเมินผลวิธีแก้ปัญหา 

     ข.  วางแผนแก้ปัญหา  ออกแบบวิธีแก้ปัญหา  ระบุปัญหา  ประเมินผลวิธีแก้ปัญหา 

     ค.  ประเมินผลวิธีแก้ปัญหา  วางแผนแก้ปัญหา  ออกแบบวิธีแก้ปัญหา  ระบุปัญหา 

     ง.  ระบุปัญหา  ออกแบบวิธีแก้ปัญหา  วางแผนแก้ปัญหา  ประเมินผลวิธีแก้ปัญหา 

 
 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ชุดท่ี 2 

วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี       ชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 1 

 

ตัวอย่างข้อสอบ มาตรฐาน ว 4.1 
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6.  กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมในขั้นตอนใด ทำให้เราเข้าใจปัญหามากท่ีสุด (ว 4.1 ม.1/2) 
     ก.  ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 

     ข.  ระบุปัญหา 

     ค.  วางแผนแก้ปัญหา 

     ง.  ประเมินผลวิธีแก้ปัญหา 

7.  ข้อใดเป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลขั้นปฐมภูมิท้ังหมด (ว 4.1 ม.1/2) 
     ก.  การสัมภาษณ์  การสังเกต  การสืบค้นข้อมูลจากหนังสือ 

     ข.  การสืบค้นข้อมูลจากหนังสือ การสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต การสืบค้นข้อมูลจากงานวิจัย 

     ค.  การสัมภาษณ์  การสังเกต  การร่วมประสบการณ์ 

     ง.  การร่วมประสบการณ์  การสืบค้นข้อมูลจากงานวิจัย  การสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต  

8.  นุ่นคิดค้นสูตรขนมเค้กเพื่อนำมาขายในร้านเบเกอร์รี่ของตน นุน่ควรใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลวิธีใดเพื่อ 

     ตัดสินใจว่าควรนำขนมเค้กท่ีคิดสูตรขึ้นมาใหม่นี้มาขายในร้านหรือไม่ (ว 4.1 ม.1/2) 
     ก.  ศึกษาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับรสชาติของขนมเค้ก 

     ข.  การร่วมประสบการณ์กับลูกค้าภายในร้าน 

     ค.  การสัมภาษณ์ลูกค้าท่ีได้ลองชิมขนมเค้ก 

     ง.  การสังเกตพฤติกรรมของลูกค้าภายในร้าน 

9.  ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์ของการสร้างต้นแบบในกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม  (ว 4.1 ม.1/3) 
     ก.   การได้เงินลงทุนในการสร้างเทคโนโลยี 
     ข.   การเพิ่มมูลค่าของเทคโนโลยี 
     ค.   การได้แนวความคิดใหม่ๆ ในการออกแบบ 

     ง.   การได้ผลสะท้อนกลับจากผู้ใช้เทคโนโลยี 
10. การสร้างต้นแบบจัดอยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (ว 4.1 ม.1/3) 
     ก.  การออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 

      ข.  การรวบรวมข้อมูล 

      ค.  การวางแผนการแก้ปัญหา 

      ง.  การนำเสนอวิธีการแก้ปัญหา 

11. การกำหนดลำดับข้ันตอนของการสร้างช้ินงานหรือวิธีการ คือขั้นตอนใดของกระบวนการออกแบบเชิง 
      วิศวกรรม (ว 4.1 ม.1/3) 
      ก.  การระบุปัญหา 
      ข.  การวางแผนการแก้ไขปัญหา 

      ค.  การออกแบบวิธีแก้ไขปัญหา 

      ง.  การทดสอบและปรับปรุงวิธีการแก้ปัญหา 



 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษบุรีรัมย์ เขต 1 121 

 

121 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

12. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการทดสอบ ประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขปัญหาหรือช้ินงาน (ว 4.1 ม.1/4) 
      ก.  เป็นการแก้ไขข้อบกพร่องท่ีเกิดขึ้นจากการออกแบบช้ินงานนั้น 

      ข.  สามารถทำได้หลายครั้งในกระบวนการแก้ปัญหา 

      ค.  สามารถทำได้โดยการเก็บข้อมูลจากผู้ทดลองใช้ช้ินงานหรือวิธีการแก้ปัญหานั้น 

      ง.  เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
13. ข้อใดเป็นจุดมุ่งหมายของการนำเสนอวิธีการแก้ปัญหา (ว 4.1 ม.1/4) 
      ก.  เพื่อส่ือสารวิธีการแก้ปัญหาให้ผู้ใช้และสังคมเข้าใจ 

      ข.  เพื่อสร้างลำดับข้ันตอนการทำงาน 

      ค.  เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ 

      ง.  เพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาท่ีดีท่ีสุด 
      
 พิจารณาข้อความต่อไปนี้  ใช้ตอบคำถามข้อ 14 - 16 
 
 
 
 
 
 

14. สุจิตรากำลังดำเนินการในขั้นตอนใดของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (ว 4.1 ม.1/3) 
      ก.  การออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 

      ข.  การระบุปัญหา 

      ค.  การรวบรวมข้อมูล 

      ง.  การวางแผนการแก้ปัญหา 

15. ข้อใดเป็นปัญหาท่ีสุจิตรากำลังหาวิธีแก้ไข (ว 4.1 ม.1/2) 
      ก.  ห้องนอนมีแสงสว่างมากเกินไป 

      ข.  ห้องนอนไม่สวยงาม 

      ค.  ห้องนอนไม่มีแสงสว่าง 

      ง.   ห้องนอนมีอากาศร้อนในช่วงบ่าย 

 

 

 

           “ สุจิตรามีห้องนอนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตก    ทำให้ในช่วงบ่ายแสงแดดส่องเข้าห้องนอนเป็น

เวลานาน เบื้องต้นสุจิตราเลือกวิธีแก้ปัญหาโดยการเลือกใช้สีทาภายในห้อง   สุจิตราจึงทดลองนำสีแต่ละ
ชนิดมาทา ภายในกล่องแต่ละใบจากนั้นนำเทอร์มอมิเตอร์วางไว้ในแต่ละกล่อง แล้วจึงนำกล่องไปวางไว้นอก
หน้าต่างของห้องนอน” 
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16. หากการทดลองของสุจิตราให้ผลไม่แตกต่างกัน สุจิตราควรทำอย่างไรตามแนวทางกระบวนการออกแบบ (ว 4.1 
ม.1/4) 
      เชิงวิศวกรรม 

      ก.  เลือกทาสีห้องตามสีท่ีชอบ 

      ข.  ย้ายห้องนอนไปอยู่ห้องอืน่ 

      ค.  หาวิธีการแก้ปัญหาแบบอื่น 

      ง.  ล้มเลิกความต้องการในการแก้ปัญหา 

17. ข้อใดมีกระบวนการใกล้เคียงกับกระบวนการการออกแบบเชิงวิศวกรรมมากท่ีสุด (ว 4.1 ม.1/2) 
      ก.  การ Log in ระบบอินเตอร์เน็ต 
      ข.  การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ 
      ค.  การเปิดใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ 
      ง.   การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 

18. เทคโนโลยีในข้อใดเป็นการแก้ปัญหาของการนำเสนองานท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด (ว 4.1 ม.1/4) 
      ก.  กระดานไวท์บอร์ด 
      ข.  โปรแกรม Power point 
      ค.  คอมพิวเตอร์ 
      ง.  ไมโครโฟน 

19. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องท่ีสุด (ว 4.1 ม.1/2) 
      ก.  การสร้างกล้องโทรทรรศน์ของกาลิเลโอ กาลิเลอีเป็นการออกแบบเชิงวิศวกรรมในยุคเรอเนสซองส์ 

      ข.  การสร้างพีระมิดไม่จัดเป็นกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เพราะไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน 

      ค.  ปัจจุบันเป็นยุคอุตสาหกรรมท่ีมีการใช้เครื่องจักรท่ีมีความซับซ้อน 

      ง.   เริ่มมีการผลิตอาวุธท่ีทำจากสำริดขึ้นในสมัยยุคเมโซลิธิก 

20. “ในอนาคตอาจไม่จำเป็นต้องพัฒนาเทคโนโลยีอีกต่อไป เพราะมีเทคโนโลยีมากพอ”  ข้อความดังกล่าวถูก หรือ

ผิด เพราะเหตุใด (ว 4.1 ม.1/2) 
      ก.  ผิด เพราะเทคโนโลยีจำนวนมากใช้แล้วหมดไป 

      ข.  ผิด เพราะความต้องการใช้เทคโนโลยีของมนุษย์มีไม่จำกัด 

      ค.  ถูก เพราะในอนาคตจะมีเทคโนโลยีจำนวนมากเพียงพอต่อความต้องการ 

      ง.  ถูก  เพราะในอนาคตอาจมีส่ิงอื่นท่ีทดแทนเทคโนโลยีได้ 
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เฉลย    ข้อสอบชุดที ่2 
 
 
 
อธิบายแนวตอบขอ้สอบ ชุดที่ 2 
1. ข.   การออกแบบเชิงวิศวกรรมเป็นกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบเพือ่แก้ปัญหา 
 การออกแบบเชิงวิศวกรรมเป็นกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อแก้ปัญหา และเพื่อตอบสนองความ

ต้องการของมนุษย์และสังคม 
2. ค.  โทรศัพท์ smart phone 
 โทรศัพท์ smart phone เป็นเทคโนโลยีท่ีพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องการติดต่อส่ือสาร ทำให้เกิดความ

รวดเร็ว 
3. ก.  ปัญหาปริมาณออกซิเจนในน้ำ 
 อุปกรณ์โอ่งน้ำล้น เป็นอุปกรณ์ท่ีพัฒนาขึ้นเพื่อทำให้เกิดการหมุนเวียนของน้ำตลอดเวลา เป็นการเพิ่ม

ปริมาณออกซิเจนให้น้ำ ลดปัญหาน้ำเน่าเสีย 
4.  ง.  ประชาชนที่มีบ่อน้ำเลี้ยงปลา 
 เนื่องจากโอ่งน้ำล้นทำให้เกิดการหมุนเวียนของน้ำ เป็นการเพิ่มปริมาณออกซิเจนให้น้ำ และช่วยตกแต่งให้

เกิดความสวยงาม ดังนั้นประชาชนท่ีมีบ่อน้ำสำหรับเล้ียงปลาจะได้รับประโยชน์จากการออกแบบโอ่งน้ำล้นมากท่ีสุด 
5. ง.  ระบุปัญหา  ออกแบบวิธแีก้ปัญหา  วางแผนแก้ปัญหา  ประเมินผลวิธีแก้ปัญหา 
 กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมมีข้ันตอนดังนี้  1. ระบุปัญหา   2. รวบรวมข้อมูลและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้อง

กับปัญหา  3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา  4. วางแผนดำเนินการแก้ไขปัญหา  5. ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุง
แก้ไขวิธีการแก้ปัญหา 6. นำเสนอวิธีการแก้ปัญหา 
6. ข.  ระบุปัญหา 
 การระบุปัญหาทำให้เราเข้าใจปัญหา และสามารถออกแบบและวางแผนการแก้ปัญหาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
7. ค.  การสัมภาษณ์  การสังเกต  การร่วมประสบการณ์ 
 การสัมภาษณ์  การสังเกต  การร่วมประสบการณ์ เป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลขั้นปฐมภูมิ 

8. ค.  การสัมภาษณ์ลูกค้าที่ได้ลองชิมขนมเค้ก 
 การสัมภาษณ์ลูกค้าท่ีได้ลองชิมขนมเค้ก เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลขั้นปฐมภูมิ ทำให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับความ

ต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง 
9. ง.   การได้ผลสะท้อนกลับจากผู้ใช้เทคโนโลยี 
 การสร้างต้นแบบหรือแบบจำลองของเทคโนโลยีเพื่อตรวจสอบว่าตรงกับความต้องการของผู้ใช้หรือไม่ เพื่อ

ลดโอกาสการเกิดความผิดพลาด 

1.   ข    2. ค    3. ก    4. ง   5.  ง   6. ข   7. ค   8. ค     9. ง    10. ก   
11. ข   12. ง  13. ก  14. ก  15. ง  16. ค  17. ข  18. ข  19. ก    20. ข 
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10. ก.  การออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 
  การสร้างต้นแบบจัดอยู่ในขั้นตอนการออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 

11. ข.  การวางแผนการแก้ไขปัญหา 
 การวางแผนการแก้ไขปัญหา คือ การกำหนดลำดับขั้นตอนของการสร้างช้ินงานหรือวิธกีาร 

12. ง.  เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
  การทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือช้ินงานเป็นการแก้ไขข้อบกพรอ่งท่ีเกิดขึ้น

จากการออกแบบช้ินงานนั้น   สามารถทำได้หลายครั้งในกระบวนการแก้ปัญหา สามารถทำได้โดยการเก็บข้อมูลจาก
ผู้ทดลองใช้ช้ินงานหรือวิธีการแก้ปัญหานั้น 

13. ก.  เพื่อสื่อสารวิธีการแก้ปัญหาให้ผู้ใช้และสังคมเข้าใจ 
  การนำเสนอวิธีการแก้ปัญหา เพื่อส่ือสารวิธีการแก้ปัญหาให้ผู้ใช้และสังคมเข้าใจ 

14. ก.  การออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 
 การสร้างแบบจำลองเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน อยู่ในขั้นตอนของการออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 

15. ง.   ห้องนอนมีอากาศร้อนในช่วงบ่าย 
 ปัญหาท่ีสุจิตราพบคือแสงแดดส่องห้องนอนในช่วงบ่ายเป็นเวลานานทำให้อากาศในห้องนอนรอ้น 

16. ค.  หาวิธีการแก้ปัญหาแบบอืน่ 
 การทดลองของสุจิตราอยู่ในขั้นตอนของการออกแบบ โดยการสร้างต้นแบบ และเมื่อผลการทดลองไม่

แตกต่างกัน ดังนั้นสุจิตราควรหาวิธีแก้ปัญหาในรูปแบบอื่นต่อไป 
17. ข.  การทำโครงานวิทยาศาสตร์ 
 การทำโครงงานวิทยาศาสตร์มีกระบวนการเริ่มจาก ระบุปัญหา ต้ังสมมติฐาน รวบรวมข้อมูลเพื่อทดสอบ

สมมติฐาน วิเคราะห์และสรุปผล ซึ่งมีหลักการใกล้เคียงกับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม  
18. ข.  โปรแกรม Power point 
 โปรแกรม Power point ช่วยแก้ปัญหาในการนำเสนองานต่าง ๆ ได้ 
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19. ก.  การสร้างกล้องโทรทรรศน์ของกาลิเลโอ กาลิเลอีเป็นการออกแบบเชิงวิศวกรรมในยุคเรอเนสซองส์ 
 ข.  การสร้างพีระมิดไม่จัดเป็นกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เพราะไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน 

ไม่ถูก เพราะพีระมิดจัดเป็นกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เพราะเป็นการนำความรู้มาแก้ไขปัญหาอย่างมี
ขั้นตอน และนำไปใช้ประโยชน์ได้ 
          ค.  ปัจจุบันเป็นยุคอุตสาหกรรมท่ีมีการใช้เครื่องจักรท่ีมีความซับซ้อน ไม่ถูก เพราะปัจจุบันอยู่ในยุคข้อมูล
ข่าวสาร 
          ง.   เริ่มมีการผลิตอาวุธท่ีทำจากสำริดขึ้นในสมัยยุคเมโซลิธิก ไม่ถูก เพราะการผลิตอาวุธท่ีทำจากสำริดมีข้ึน
ในยุคสำริด 
20. ข.  ผิด เพราะความต้องการใช้เทคโนโลยีของมนุษย์มีไม่จำกัด 
 

 ความต้องการของมนุษย์มีไม่จำกัด ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของมนุษย์ต่อไป 
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1. การเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ควรตระหนักถึงข้อใดมากท่ีสุด (ว 4.1 ม.1/5) 

ก. ความสวยงาม และ ทันสมัย 
ข. สวยงาม และ ความทนทาน 
ค. คุณภาพ และ ความทันสมัย 
ง. คุณภาพ และ ประโยชน์ในการใช้งาน 

2.  ถ้าต้องการพลาสติกท่ีเมื่อโดนความร้อนจะอ่อนนิ่มจนไหลและเมื่อได้รับความเย็นจะกลับมาคงสภาพเดิม  
    โดยสามารถทำซ้ำได้ ต้องเลือกใช้พลาสติกประเภทใด (ว 4.1 ม.1/5) 

ก. ซิลิโคน  
ข. พอลิเอทิลีน  
ค. เมลามีน 
ง. ยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์  

3.  พลาสติกในข้อใดนิยมนำมาทำท่อประปา (PVC) และสายยาง  (ว 4.1 ม.1/5) 
ก. พอลิเอทีน 
ข. เบคิไลต์ 
ค. พอลิไวนิลคลอไรด์ 
ง. ยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์ 

4.  วัสดุใดเป็นตัวนำความร้อนท่ีดี (ว 4.1 ม.1/5) 
ก. แก้ว 
ข. โลหะ 
ค. แท่งไม้ 
ง. พลาสติก 

5. วัตถุใดเป็นตัวนำไฟฟ้า (ว 4.1 ม.1/5) 
ก. ยางลบ 
ข. ขวดแก้ว 
ค. เหรียญบาท 
ง. แก้วพลาสติก 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ชุดท่ี 3 

วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี       ชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 1 

 

ตัวอย่างข้อสอบ มาตรฐาน ว 4.1 
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6. ข้อใดเป็นการใช้ประโยชน์จากวัสดุท่ีมีสมบัติด้านความเหนียว (ว 4.1 ม.1/5) 
ก. ใช้มีดในการหั่นผัก 
ข. ใช้อิฐในการก่อสร้าง 
ค. ใช้โซ่ในการยกของท่ีมีน้ำหนักมาก 
ง. ใช้ยางพาราในการผลิตยางรถยนต์ 

7. วัสดุในข้อใดมีความแข็งแรงทนทานและเหมาะสมในการนำมาใช้เป็นครกมากท่ีสุด (ว 4.1 ม.1/5) 
ก. หิน 
ข. แก้ว 
ค. เหล็ก 
ง. เพชร 

8. วัสดุประเภทใดท่ีมีคุณสมบัติลดการเสียดทานและยังเป็นฉนวน (ว 4.1 ม.1/5) 
ก. วัสดุผสม 
ข. วัสดุโลหะ 
ค. วัสดุเซรามิก 
ง. วัสดุพอลิมอร์ 

9. อุปกรณ์ในข้อใดผลิตมาจากสัมฤทธิ์ (ว 4.1 ม.1/5) 
ก. รถยนต์ จรวด 
ข. สะพาน รถยนต์ 
ค. กุญแจ เครื่องประดับ 
ง. เครื่องหนีบ เครื่องประดับ 

10. วัสดุประเภทใดช่วยกันความร้อนไม่ให้ผ่านเข้าถึงโครงสร้างอะลูมิเนียมภายในกระสวยอวกาศขณะบิน 
      ออกและกลับเข้าสู่บรรยากาศโลก (ว 4.1 ม.1/5) 

ก. วัสดุผสม 
ข. วัสดุโลหะ 
ค. วัสดุเซรามิก 
ง. วัสดุพอลิมอร์ 

11. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกใช้วัสดุ (ว 4.1 ม.1/5) 
ก. กุญแจทำมาจากโลหะอัลลอยด์ 
ข. หูจับหม้อทำมาจากพลาสติกเมลามีน 
ค. เครื่องหนีบผมทำมาจากโลหะท่ีไม่มีเหล็กเป็นองค์ประกอบ 
ง. กระป๋องเครื่องด่ืมทำมาจากโลหะท่ีมีเหล็กเป็นองค์ประกอบ 
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12. วัสดุในข้อใดเหมาะสมท่ีจะนำมาใช้ทำตัวถังเครื่องบิน (ว 4.1 ม.1/5) 
ก. เซรามิก 
ข. พอลิเมอร์ 
ค. โลหะท่ีไม่มีเหล็กเป็นองค์ประกอบ 
ง. โลหะท่ีมีเหล็กเป็นองค์ประกอบ 

13. ของเล่นในข้อใดไม่มีส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้า (ว 4.1 ม.1/5) 
ก. รถบังคับวิทยุ  
ข. ตุ๊กตาล้มลุก 
ค. ปืนที่ยิงแล้วมีแสง  
ง. หุ่นยนต์ท่ีเดินได้ 

14. ของใช้ชนิดใดท่ีมีท้ังส่วนประกอบท่ีเป็นตัวนำไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า (ว 4.1 ม.1/5) 
ก. ช้อน 
ข. ส้อม 
ค. ไขควง 
ง. ตะเกียบ 

15. ข้อใดคืออุปกรณ์หรือเครื่องใช้ท่ีถูกควบคุมด้วยกลไกไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ (ว 4.1 ม.1/5) 
ก. คอมพิวเตอร์    
ข. พัดลมต้ังโต๊ะ    
ค. วิทยุทรานซีสเตอร์    
ง. ถูกทุกข้อ 

16. เครื่องมือในข้อใดมีวัตถุประสงค์ในการใช้งานแตกต่างจากพวก (ว 4.1 ม.1/5) 
       ก. ไม้บรรทัด 

ข. ตลับเมตร 
ค. เวอร์เนียคาลิเปอร์    
ง. สว่านไฟฟ้า    

17. ถ้านักเรียนต้องการตัดลวด ควรใช้อุปกรณ์ในข้อใดจึงจะเหมาะสม (ว 4.1 ม.1/5) 
ก. ไขควง 
ข.  คีม 
ค. กรรไกร 
ง. คัตเตอร์ 
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18. ขั้นตอนแรกในกระบวนออกแบบเชิงวิศวกรรมคือข้อใด (ว 4.1 ม.1/5) 
     ก.  การกำหนดปัญหาและความต้องการ 

ข.  การออกแบบวิธีแก้ปัญหา 
ค.  การรวบรวมข้อมูล 
ง.  การทดสอบ ประเมินผล 
 
อ่านข้อความท่ีกำหนดให้ แล้วตอบคำถามข้อ 19  
 
 
 
 
 

 

19. จากข้อความข้างต้น ตรงกับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมข้ันตอนใด (ว 4.1 ม.1/5) 
ก. การทดสอบและประเมินผล  
ข. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 
ค. วางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา 
ง.  การระบุปัญหา    

20. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อดี-ข้อเสียของเทคโนโลยีเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการ 
เลือกใช้งาน (ว 4.1 ม.1/5) 

ก.  เครื่องบดอาหาร มีข้อดีคือ ประหยัดเวลา แรงงาน ใช้งานง่าย และราคาถูกกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ 
มีดและเขียง 
ข. ไม้กวาด มีข้อดีคือ ราคาประหยัด ข้อเสียส้ินเปลืองแรงงานและเวลามากกว่าเครื่องดูดฝุ่น 
ค. หลอดไฟแบบตะเกียบประหยัดพลังงานและมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าหลอดไฟแบบไส้ แต่ราคาแพง 
ง.  ถุงพลาสติก มีข้อดีคือ ราคาประหยัด หาซื้อง่าย ข้อเสียคือ ย่อยสลายยาก ส่วนถุงพลาสติกชนิดย่อยสลายได้  
มีข้อดีคือ ปลอดภัยต่อส่ิงแวดล้อม แต่หาซื้อยากและราคาแพง 

  

       ในยุคปัจจุบันมีภัยร้ายเกิดข้ึนมากมายท้ังต่อร่างกาย และทรัพย์สิน นอกจากนี้เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ 

จนต้องมีการแจ้งความดำเนินคดี ก็ยังไม่สามารถหาหลักฐานใด ๆ ท่ีจะสามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานในการ

อ้างอิงเหตุการณ์ได้ บางคนคิดว่าเราควรจะทำยังไงถึงจะป้องกันและแก้ไขในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด

ขึ้น จึงมีการคิดค้นประดิษฐ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิดขึ้น 

ท่ีมา : http://www.cctvbangkok.com  

http://www.cctvbangkok.com/
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เฉลย    ข้อสอบ ว 4.1 ชดุที่ 3 
 
 
 
อธิบายแนวตอบขอ้สอบ ชุดที่ 3 
1. ง. คุณภาพ และ ประโยชน์ในการใช้งาน 
 การเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์จึงเป็นส่ิงท่ีผู้สร้างช้ินงานต้องตระหนักถึง เพื่อให้ช้ินงานออกมามี

คุณภาพและเกิดประโยชน์กับผู้ใช้งานอย่างแท้จริง 
2. ข. พอลิเอทิลีน 
 ซิลิโคน  เมลามีน และยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์ จัดเป็นพลาสติกเทอร์มอเซตเมื่อได้รับความร้อนเพียงพอในครั้ง
แรกจะอ่อนนิ่มจนไหลได้ และเมื่อเย็นลงจะกลับแข็งรูปแต่จะทำได้เพียงครั้งเดียวไม่เหมือน พอลิเอลีน พอลิสไต
รีน และพอลิไวนิลคลอไรด์ 

3. ค. พอลิไวนิลคลอไรด์ 
 พีวีซี ย่อมาจาก โพลีไวนิลคลอไรด์ (Polyvinyl  Chloride)  คือ  พลาสติกประเภทหนึ่งท่ีปรับคุณสมบัติด้วย

การเติมสารอินทรีย์ท่ีช่ือ ไวนิลคลอไรด์ลงไป  ทำให้พีวีซีมีความแข็งแรงทนทาน น้ำหนักเบา ทนทานต่อการสึกกร่อน  
นำกลับมาหลอมใช้ซ้ำได้  สามารถเลือกปรับระดับแข็ง-อ่อนของวัสดุได้หลากหลายตามต้องการ โดยจะทำให้อ่อนตัว
ด้วยสารเคมีบางชนิดแล้วนำไปข้ึนรูปใช้เป็นเครื่องอุปโภคบริโภคต่าง ๆ 
4. ข. โลหะ 
 โลหะนำความร้อนได้ดีเพราะอิเล็กตรอนอิสระเคล่ือนท่ีได้ทุกทิศทาง เมื่ออิเล็กตรอนได้รับความร้อนจะทำให้

เกิดพลังงานจลน์สูง และถ่ายเทไปยังส่วนท่ีมีความร้อนต่ำกว่า จึงทำให้เกิดการนำความร้อนได้ดี 
5. ค. เหรียญบาท 
 วัตถุที่กระแสไฟฟ้าสามารถไหลผ่านได้หรือสามารถนำไฟฟ้านั้นเราเรียกว่า ตัวนำไฟฟ้า เช่นลวดทองแดง 

ลวดหนีบกระดาษ  เข็มเย็บผ้า เหรียญบาท ตะปู ส่วนวัตถุที่กระแสไหลผ่านไม่ได้หรือไม่สามารถนำไฟฟ้าเรียกว่า
ฉนวน เช่น พลาสติก ยางรัดของ กระดาษ ผ้าแห้ง ขวดแก้ว ยางลบ 
6. ง. ใช้ยางพาราในการผลิตยางรถยนต์ 
 ยางพารามีคุณสมบัติในเรื่องของความเหนียว  

7. ก. หิน 
 หิน เป็นวัสดุท่ีมีความแข็งแรง และเหมาะในการนำมาใช้ทำครกมากท่ีสุด 

8. ค. วัสดุเซรามิก 
 ข้อดีของวัสดุประเภท เซรามิก 1. มีน้ำหนักเบา 2. มีความแข็งแรงสูง 3. มีความแข็งสูง ทนความร้อน และ

ทนต่อการขัดสีได้ดี 4. ลดการเสียดทาน และ 5.เป็นฉนวน 
 

1.   ง    2. ข    3. ค    4. ข   5.  ค   6. ง    7. ก    8. ค   9. ค    10. ค   
11. ก   12. ค  13. ข  14. ค  15. ง  16. ง  17. ข  18. ก  19. ง    20. ก 
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คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

9. ค. กุญแจ เคร่ืองประดับ 
 สัมฤทธิ์ คือ ส่วนผสมของทองแดงกับดีบุก ซึ่งจะถูกใช้ในการทำเหรียญกษาปณ์ กุญแจ และเครื่องประดับ 

10. ค. วัสดุเซรามิก 
 วัสดุเซรามิกมีสมบัติเป็นฉนวน ทนความร้อนสูง และทนต่อการขัดสี ซึ่งนำไปบุผนังกระสวยอวกาศ ช่วยกัน

ความร้อนไม่ให้ผ่านเข้าไปถึงโครงสร้างภายใน 
11. ก. กุญแจทำมาจากโลหะอัลลอยด์ 
  ข. หูจับหม้อทำมาจากพลาสติกเมลาลีน ไม่ถูกเพราะ หูจับหม้อทำมาจากพอลิเททระฟลูออโรเอทิลีน  (พีที
เอฟอี) เป็นพลาสติกชนิดพิเศษท่ี มีคุณสมบัติดีเย่ียมในด้านความทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมี และทนความ
ร้อนสูง  
       ค. เครื่องหนีบผมทำมาจากโลหะท่ีไม่มีเหล็กเป็นองค์ประกอบ ไม่ถูกเพราะ เครื่องหนีบผมทำมาจากโลหะท่ี
มีเหล็กเป็นองค์ประกอบ เช่น เหล็กกล้า เหล็กหล่อ  
       ง. กระป๋องเครื่องดื่มทำมาจากโลหะที่มีเหล็กเป็นองค์ประกอบ ไม่ถูก เพราะ กระป๋องเครื่องดื่มทำมาจาก
โลหะท่ีไม่มีเหล็กเป็นองค์ประกอบหรือมีอยู่น้อย เช่น อะลูมิเนียม ทองแดง สังกะสี ไทเทเนียม เป็นต้น 
12. ค. โลหะที่ไม่มีเหล็กเป็นองค์ประกอบ 
  โลหะที่ไม่มีเหล็กเป็นองค์ประกอบโลหะพวกนี้จะไม่มีเหล็กประกอบอยู ่ หรือมีอยู่น้อย ตัวอย่างเช่น 
อะลูมิเนียม ทองแดง สังกะสี ไทเทเนียม ถูกใช้ใน ตัวถังเครื่องบิน กระป๋องเครื่องด่ืม เครื่องประดับ หม้อน้ำ 
13. ข. ตุ๊กตาล้มลุก 
  ตุ๊กตาล้มลุกไม่มีส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้า 
14. ค. ไขควง 
 ไขควง ประกอบด้วย ส่วนท่ีเป็นมือจับจะเป็นฉนวนไฟฟ้าทำหน้าท่ีป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้า และ

ส่วนท่ีเป็นตัวไขควง ซึ่งเป็นตัวนำไฟฟ้า 
15. ง.  ถูกทุกข้อ 
 คอมพิวเตอร์ พัดลมต้ังโต๊ะ วิทยุทรานซีสเตอร์ ถูกควบคุมด้วยกลไกไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ 

16. ง. สว่านไฟฟ้า    
 ไม้บรรทัด ตลับเมตร  และเวอร์เนียคาลิเปอร์ ใช้ในการวัดระยะหรือวัดขนาด ส่วนสว่านไฟฟ้า ใช้ในการขุด

เจาะ    
17. ข. คีม 
 คีม ใช้สำหรับตัดลวดหรือโลหะเนื้ออ่อน ไม่แข็งมาก เช่น ลวด สายไฟฟ้า เป็นต้น  

18.  ก. การกำหนดปัญหาและความต้องการ 
 กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม มีขั้นตอน ได้แก่ การกำหนดปัญหาและความต้องการ รวบรวมข้อมูล

และแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา ออกแบบวิธีแก้ปัญหา วางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา ทดสอบ ประเมินผลและ
ปรับปรุงแก้ไข และนำเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือช้ินงาน 
19. ง. การระบุปัญหา   
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คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 จากข้อความท่ีกล่าวมา เป็นการระบุปัญหาท่ีเกิดข้ึน    
 20. ก. เคร่ืองบด มีข้อดีคือ ประหยัดเวลา แรงงาน ใช้งานง่ายและราคาถูกกว่าการใช้มีดและเขียง 
  เครื่องบดอาหาร มีข้อดีคือคือประหยัดเวลาและแรงงานกว่าการใช้มีดและเขียง แต่มีข้อเสียคือราคาแพง 
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คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ตัวชี้วัดรายปี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษปีที่ 1-3 
สาระที่ 4 เทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 1 

มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาท่ีพบในชีวิตจริงอย่างเป็น ขั้นตอนและเป็นระบบ 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน 
และมีจริยธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหา 

ม.1/1   • แนวคิดเชิงนามธรรม เป็นการประเมินความสำคัญของรายละเอียดของปัญหา แยกแยะส่วนท่ีเป็น
สาระสำคัญออกจากส่วนท่ีไม่ใช่สาระสำคัญ 

• ตัวอย่างปัญหา เช่น ต้องการปูหญ้าในสนามตามพื้นท่ีท่ีก าหนด โดยหญ้าหนึ่งผืนมีความกว้าง 50 
เซนติเมตรยาว 50 เซนติเมตร จะใช้หญ้าท้ังหมดกี่ผืน 
ม.1/2 

• การออกแบบและเขียนโปรแกรมท่ีมีการใช้ตัวแปรเงื่อนไข วนซ้ำ 

• การออกแบบอัลกอริทึม เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์อย่างง่าย อาจใช้แนวคิดเชิง
นามธรรมในการออกแบบ เพื่อให้การแก้ปัญหามีประสิทธิภาพ 

• การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนจะช่วยให้แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

• ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น Scratch, Python, Java, C 

• ตัวอย่างโปรแกรม เช่น โปรแกรมสมการการเคล่ือนท่ี โปรแกรมคำนวณหาพื้นท่ี โปรแกรมคำนวณดัชนี
มวลกาย 

ม.1/3   • การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ประมวลผล สร้างทางเลือก ประเมินผล จะทำให้ได้
สารสนเทศเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาหรือการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

• การประมวลผลเป็นการกระท ากับข้อมูล เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีความหมายและมีประโยชน์ต่อการนำไปใช้
งาน สามารถท าได้หลายวิธี เช่น คำนวณอัตราส่วน คำนวณค่าเฉล่ีย 

• การใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตท่ีหลากหลายในการรวบรวม ประมวลผล สร้างทางเลือก
ประเมนิผล น าเสนอ จะช่วยให้แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นย า 

ว 4.2 ม.1/1 ออกแบบอัลกอริทึมท่ีใช้แนวคิดเชิงนามธรรมเพื่อแก้ปัญหาหรืออธิบายการทำงานท่ีพบในชีวิตจริง 

ว 4.2 ม.1/2 ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ 

ว 4.2 ม.1/3 รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ประมวลผล ประเมินผล นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ ตามวัตถุประสงค์

โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตท่ีหลากหลาย 

ว 4.2 ม.1/4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ใช้ส่ือและแหล่งข้อมูลตามข้อกำหนดและข้อตกลง 
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• ตัวอย่างปัญหา เน้นการบูรณาการกับวิชาอื่น เช่น ต้มไข่ให้ตรงกับพฤติกรรมการบริโภค ค่าดัชนีมวลกาย
ของคนในท้องถิ่น การสร้างกราฟผลการทดลองและวิเคราะห์แนวโน้ม 

ม.1/4 • ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เช่น การปกป้องความเป็นส่วนตัวและอัตลักษณ์ 

• การจัดการอัตลักษณ์ เช่น การตั้งรหัสผ่าน การปกป้องข้อมูลส่วนตัว 

• การพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา เช่น ละเมิดความเป็นส่วนตัวผู้อื่น อนาจาร วิจารณ์ผู้อื่นอย่าง
หยาบคาย 

• ข้อตกลง ข้อก าหนดในการใช้ส่ือและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น Creative commons 
 
แหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม 
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/15203 
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/15222 
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/23515 
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/15195 
 
 
 
 
  

https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/15203
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/15222
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/23515
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/15195
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คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 

 
1. ข้อใดไม่ใช่แนวคิดเชิงนามธรรม (ว 4.2 ม.1/1) 

ก.  เป็นแนวคิดท่ีแยกแยะรายละเอียดสาระสำคัญของปัญหา 
ข.  เป็นแนวคิดในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 
ค.  เป็นแนวคิดท่ีใช้แก้ไขปัญหาเฉพาะโจทย์คณิตศาสตร์ 
ง.  เป็นแนวคิดท่ีเป็นองค์ประกอบของแนวคิดเชิงคำนวณ 

2. ในการฝึกรีดผ้าโดยใช้แนวคิดเชิงนามธรรม ข้อมูลใดท่ีไม่ใชข่้อมูลท่ีจำเป็นจะต้องพิจารณา (ว 4.2 ม.1/1) 
ก.  ชนิดของผ้า  
ข.  ชนิดของอุปกรณ์รีดผ้า 
ค.  อุณหภูมิของอุปกรณ์รีดผ้า  
ง.  สีของผ้า 

3. พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้ (ว 4.2 ม.1/1) 
1. ความกว้าง    2. ความยาว 
3. ความสูง    4. เส้นทแยงมุม 
5. รัศมี     6. เส้นรอบวง 

จากข้อความท่ีกำหนด หากนักเรียนต้องการคำนวณหาปริมาตรของส่ีเหล่ียมลูกบาศก์ จะต้องใช้ข้อมูลอย่างน้อย
กี่ข้อความจึงจะได้คำตอบ 
ก.  2 ข้อความ    ข.  3 ข้อความ 
ค.  4 ข้อความ    ง.  5 ข้อความ 

4. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องท่ีสุด (ว 4.2 ม.1/1) 
ก.  การเขียนอัลกอริทึมด้วยรหัสจำลองเป็นการใช้ภาษาใกล้เคียงกับภาษามนุษย์มากท่ีสุด 
ข.  การเขียนอัลกอริทึมด้วยภาษาธรรมชาติ ไม่สามารถส่ังให้คอมพิวเตอร์ทา งานตามคำส่ังได้ 
ค.  การเขียนอัลกอริทึมแบบผังงานไม่เป็นท่ีนิยม เพราะเข้าใจยาก 
ง.  การเขียนอัลกอริทึมด้วยรหัสจำลองเป็นวิธีการเขียนโปรแกรมท่ีดีท่ีสุด 

5. ข้อใดเป็นรหัสจำลองท่ีอยู่ในกลุ่มเดียวกันท้ังหมด (ว 4.2 ม.1/1) 
ก.  START , STOP , BEGIN 
ข.  END , SHOW , PRINT 
ค.  OUTPUT, END, DISPLAY 
ง.  GET, WRITE, OUTPUT 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)     ชุดท่ี 1 

วิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)      ชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ตัวอย่างข้อสอบ มาตรฐาน ว 4.2 
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136 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

6. คำส่ัง “คำนวณพื้นท่ีส่ีเหล่ียมผืนผ้า = กว้าง × ยาว”  เป็นการเขียนอัลกอริทึมในรูปแบบใด (ว 4.2 ม.1/1) 
ก.  ภาษาส่ือสาร 
ข.  ภาษาคอมพิวเตอร์ 
ค.  ภาษาธรรมชาติ 
ง.  ผังงาน 

7.  ข้อใดคือรหัสจำลองของการคำนวณหาผลรวมของเลข 2 จำนวน (ว 4.2 ม.1/2) 
ก. COUNT = number 1 and 2 
ข. COUNT number 1 = number 2 
ค. COMPUTE number 1 and number 2 
ง. COMPUTE summary = number 1 + number 2 

8.  หากต้องการคำนวณหาอัตราเร็วจากสูตร  อัตราเร็ว (speed)   =  
ระยะทาง (𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒)

เวลา (𝑡𝑖𝑚𝑒)
   พิจารณาข้อความ

ต่อไปนี้ (ว 4.2 ม.1/2) 
1. START     2. STOP 

3. INPUT time     4. COMPUTE speed =
𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒

𝑡𝑖𝑚𝑒
 

5. INPUT distance 
ข้อใดเรียงลำดับการเขียนอัลกอริทึมถูกต้อง 
ก.  1 , 2 , 3 , 4 , 5      ข.  1 , 3 , 5 , 2 , 4 
ค.  1 , 5 , 3 , 4 , 2      ง.  1 , 3 , 4 , 5 , 2 

9. ข้อใดจับคู่ภาพสัญลักษณ์กับความหมายถูกต้อง (ว 4.2 ม.1/1) 
ก.    หมายถึงแสดงผลทางเครื่องพิมพ์ 
ข.    หมายถึงรับข้อมูลโดยไม่กำหนดอุปกรณ์ 
ค.    หมายถึงรับข้อมูลเริ่มต้น 
ง.    หมายถึงเกณฑ์การทำซ้ำ 

 
10. อัลกอริทึมแบบผังงานควรเริ่มต้นและส้ินสุดด้วยสัญลักษณ์ใดตามลำดับ (ว 4.2 ม.1/1) 

ก.             , 

ข.                       ,    

ค.                      , 

ง.                      , 
 
11. ข้อใดเป็นการเขียนผังงานท่ีไม่ถูกต้อง (ว 4.2 ม.1/1) 
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137 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ก.        ข. 
 
 
 
 
 
 
ค.       ง.  
 
 
 
 
 
 
 

พิจารณาผังงานต่อไปนี้ใช้ตอบคำถามข้อ 12 – 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. จากผังงานท่ีกำหนด ควรเป็นผังงานแสดงข้อมูลในข้อใด (ว 4.2 ม.1/2) 

Start 

Input Score 

Score 

 

Score 

 

“Gold 

Medal  

“Silver Medal” 

“Bronze 

Medal  

Yes 

No 

A 
Yes 

No 
Yes 

B 

No 
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138 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ก.  การตัดสินผลการสอบปลายภาค 
ข.  การตัดสินผลการแข่งขันวิ่งแข่ง 
ค.  การตัดสินผลการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ 
ง.  การตัดสินผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ 

13. A ควรใช้สัญลักษณ์และข้อความใด (ว 4.2 ม.1/2) 
     ก.             ข.   
 
 
     ค.             ง.   
 
 
14. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับ B (ว 4.2 ม.1/2) 

ก.  เมื่อกระบวนการมาถึงขั้นตอน B อาจวนซ้ำกลับไปท่ีขั้นตอนแรกได้ 
ข.  ในขั้นตอน B จะต้องนำเข้าข้อมูลเพิ่มเติม 
ค.  B ควรขึ้นข้อความว่า “STOP” 
ง.  หากข้อมูลมีค่ามากกว่า 90 ไม่จำเป็นต้องผ่านมาท่ีกระบวนการ B 

15. หากข้อมูลหนึ่งมีค่า “89” ผลลัพธ์ที่แสดงทางหน้าจอคืออะไร (ว 4.2 ม.1/2) 
ก.  Gold medal      ข.  Silver medal 
ค.  Bronze medal      ง.  ไม่สามารถระบุได้ 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Score <= 80 

Score >= 85 

Score <= 85 

Score >= 85 
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139 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

พิจารณาผังงานต่อไปนี้ ใช้ตอบคำถามข้อ 16 – 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16. จากผังงานท่ีกำหนด เป็นผังงานรูปแบบใด (ว 4.2 ม.1/2) 

ก.  ทำซ้ำ       ข.  เรียงลำดับ 
ค.  ซับซ้อน       ง.  เงื่อนไข 

17. A ควรใช้สัญลักษณ์ใด (ว 4.2 ม.1/2) 
ก.        ข. 
 
ค.        ง. 

 
18. ถ้าในการนำเข้าข้อมูลขั้นตอนท่ี 1  เป็น COMSCI  และขั้นตอนท่ี 2  เป็น 12345678 การแสดงผลหน้าจอจะ

เป็นเช่นไร (ว 4.2 ม.1/2) 
ก.  Invalid Username      ข.  Invalid Password 
ค.  Invalid Username and Password    ง.  Sign in complete 

19. จากผังงานท่ีกำหนด ขั้นตอนใดอยู่ในขั้นการประมวลผล (Process) (ว 4.2 ม.1/2) 
ก.  ขั้นตอนท่ี 1      ข.  ขั้นตอนท่ี 2 

Start 

Input Username 

Username 

End 

Password 

“Invalid 

Username

“Silver Medal” 

“Sign in 

No 

Yes 

Yes 

A 

No 

ขั้นตอนที่ 

1 
ขั้นตอนที่ 

2 
ขั้นตอนที่ 

3 

ขั้นตอนที่ 

4 
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140 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ค.  ขั้นตอนท่ี 3      ง.  ขั้นตอนท่ี 4 
20. ข้อใดไม่ใช่หลักการเขียนอัลกอริทึมด้วยผังงาน (ว 4.2 ม.1/1) 

ก.  ใช้สัญลักษณ์ท่ีเป็นมาตรฐาน 
ข.  เขียนทิศทางการทำงานโดยใช้ลูกศรกำกับทิศทาง 
ค.  จุดเริ่มต้นและจุดส้ินสุดควรเป็นจุดเดียวกัน 
ง.  เขียนคำอธิบายในภาพสัญลักษณ์ด้วยความกระชับ ชัดเจน 
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141 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

เฉลย    ข้อสอบ ว 4.2 ชดุที่ 1 
 
 
 
อธิบายแนวตอบ ข้อสอบ ว 4.2 ชุดที่ 1 
1. ค. เป็นแนวคิดที่ใช้แก้ไขปัญหาเฉพาะโจทย์คณิตศาสตร์ 
 แนวคิดเชิงนามธรรม เป็นแนวคิดในการแก้ปัญหา ซึ่งเป็นองค์ประกอบของแนวคิดเชิงคำนวณ ใช้ในการ

แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
2. ง. สีของผ้า 
 สีของผ้าไม่มีผลต่อการรีดผ้า จึงเป็นข้อมูลท่ีไม่จำเป็นต้องพิจารณาในการฝึกรีดผ้า 

3. ข. 3 ข้อความ 
 หากต้องการคำนวณหาปริมาตรของส่ีเหล่ียมลูกบาศก์ จะต้องใช้ข้อมูล 1. ความกว้าง 2. ความยาว 

3. ความสูง 
4. ข. การเขียนอัลกอริทึมด้วยภาษาธรรมชาติ ไม่สามารถสั่งให้คอมพิวเตอร์ทางานตามคำสั่งได้ 
 ก. การเขียนอัลกอริทึมด้วยรหัสจำลองเป็นการใช้ภาษาใกล้เคียงกับภาษามนุษย์มากท่ีสุด ไม่ถูก เพราะ การ

เขียนอัลกอริทึมด้วยภาษาธรรมชาติเป็นการใช้ภาษาใกล้เคียงกับภาษามนุษย์มากท่ีสุด 
ค. การเขียนอัลกอริทึมแบบผังงานไม่เป็นท่ีนิยม เพราะเข้าใจยาก ไม่ถูก เพราะการเขียนอัลกอริทึมแบบผัง

งานเป็นวิธีท่ีนิยมใช้ เพราะทำให้เข้าใจการทำงานของโปรแกรมได้ง่ายกว่าการอธิบายด้วยข้อความ 
ง. การเขียนอัลกอริทึมด้วยรหัสจำลองเป็นวิธีการเขียนโปรแกรมท่ีดีท่ีสุด ไม่ถูก เพราะการเขียน 

อัลกอริทึมด้วยรหัสจำลองไม่ใช่ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถส่ังงานคอมพิวเตอร์ได้ 
5. ก. START , STOP , BEGIN 
 ก. START , STOP , BEGIN เป็นรหัสจำลองในกลุ่มการเริ่มต้นโปรแกรม (Terminate) 

6. ค. ภาษาธรรมชาติ 
 คำส่ัง “คำนวณพื้นท่ีส่ีเหล่ียมผืนผ้า = กว้าง × ยาว”  เป็นภาษาธรรมชาติ 

7. ง. COMPUTE summary = number 1 + number 2 
 COMPUTE summary = number 1 + number 2 เป็นการเขียนรหัสจา ลอง แปลว่า การคำนวณหา

ผลรวมของเลข 2 จำนวน 
8. ค. 1 , 5 , 3 , 4 , 2 
 การเขียนรหัสจำลองเพื่อคำนวณหาอัตราเร็ว มีข้ันตอนดังนี ้

1. (1.) START 
2. (5.) INPUT distance 
3. (3.) INPUT time 

1.   ค    2. ง    3. ข    4. ข   5.  ก   6. ค    7. ง    8. ค   9. ก    10. ข   
11. ข   12. ค  13. ง  14. ค  15. ข  16. ก  17. ก  18. ข  19. ค    20. ค 
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142 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

4. (4.) COMPUTE speed = 
𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒

𝑡𝑖𝑚𝑒
 

5. (2.) STOP 
9. ก.                 หมายถึงแสดงผลทางเคร่ืองพิมพ ์
 ข.   หมายถึงรับข้อมูลโดยไม่กำหนดอุปกรณ์ ไม่ถูก เพราะสัญลักษณ์นี้หมายถึงการนำเข้า

ข้อมูลทางแป้นพิมพ์ 
ค.   หมายถึงรับข้อมูลเริ่มต้น ไม่ถูก เพราะสัญลักษณ์นี้หมายถึงการกำหนดค่าหรือประมวลผล 
ง.   หมายถึงเกณฑ์การทำซ้ำ  ไม่ถูก เพราะสัญลักษณ์นี้หมายถึงทางเลือกเงื่อนไข 

10. ข.                 ,  
 สัญลักษณ์                หมายถึง เริ่มต้น หรือส้ินสุดการทำงาน 

11. ข. 
 ข. ไม่ถูกต้องเพราะเป็นผังงานแบบทำซ้ำ โดยจะต้องกำหนดเงื่อนไขโดยใช้สัญลักษณ์             ไม่ใช่ 

 
12. ค. การตัดสินผลการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ 
 เนื่องจากการตัดสินผลการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ สามารถจำแนกผลเป็น Gold medal Silver 

medal และ Bronze medal ได้ ส่วนการตัดสินผลการสอบปลายภาค สามารถจำแนกผลเป็นผ่านหรือไม่ผ่านหรือ
เป็นระดับผลการเรียน การตัดสินผลการแข่งขันวิ่งแข่ง ไม่ต้องนำเข้าข้อมูลเป็นคะแนน และการตัดสินผลการสอบ
คัดเลือกเข้าเรียนต่อ สามารถจำแนกผลการสอบเป็นสอบได้ หรือสอบไม่ได้ 
13. ง.     Score >=  85 

         หมายถึง เงื่อนไข และเงื่อนไขอักษร A ควรเป็น  Score >= 85 
14. ค. B ควรขึ้นข้อความว่า “STOP” 
 B คือจุดส้ินสุดของกระบวนการ จึงใช้ข้อความ STOP 

15. ข. Silver medal 
 พิจารณาคะแนน 89 จากเงื่อนไขท่ี 1 Score>=90 ซึ่งคะแนน 89 ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข (No) จึงต้องมา

พิจารณาท่ีเงื่อนไขท่ี 2 Score >=85 ซึ่งคะแนน 89 เป็นไปตามเงื่อนไข (Yes) จึงแสดงผลทางหน้าจอว่า “Silver 
medal” 
16. ก. ทำซ้ำ 
 ผังงานแบบทำซ้ำ เป็นผังงานท่ีมีลักษณะการทำกระบวนการซ้ำ หลายครั้งตามเงื่อนไขท่ีกำหนด (      ) 

17. ก. 
   หมายถึงการนำเข้าข้อมูลทางแป้นพิมพ์ 

 
 
18. ข. Invalid Password 
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143 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 การนำเข้าข้อมูลขั้นตอนท่ี 2 เป็น12345678 ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข (No) จึงแสดงผลทางหน้าจอเป็น 
Invalid Password 
19. ค. ขั้นตอนที่ 3 
 ขั้นตอนท่ี 1 และ 2 เป็นขั้น รับข้อมูล (Input) ขั้นตอนท่ี 3 เป็นขั้นประมวลผล (Process) และขั้นตอนท่ี 4 

เป็นขั้นแสดงผลลัพธ์ (Output) 
20. ค. จุดเร่ิมต้นและจุดสิ้นสุดควรเป็นจุดเดียวกัน 
 หลักการเขียนผังงานท่ีดีมีดังนี้ 

1. ใช้สัญลักษณ์ท่ีเป็นมาตรฐาน 
2. เขียนทิศทางการทำงานจากบนลงล่าง หรือซ้ายไปขวา โดยมีลูกศรกำกับทิศทางเสมอ 
3. จุดเริ่มต้นและจุดส้ินสุดควรมีเพียงจุดเดียว 

             4. การเขียนคำอธิบายควรเขียนภายในสัญลักษณ์ โดยใช้ข้อความกระชับ ชัดเจนและเข้าใจง่าย  
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คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 

 
1. ข้อใดเป็นข้อมูลท่ีแตกต่างจากพวก (ว 4.2 ม.1/3) 

ก.   ปริมาณรถท่ีเข้ามาใช้บริการในสถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่ง 
ข.   ข้อมูลความต้องการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ค.   ข้อมูลราคาของสินค้าท่ีอยู่ในร้านค้าต่าง ๆ 
ง.    รายงานการประเมินโครงการประจำปีของบริษัทแห่งหนึ่ง 
 

2. สถิติจำนวนนักเรียนท่ีมาเรียนสายของโรงเรียนแห่งหนึ่ง จัดเป็นข้อมูลชนิดใด (ว 4.2 ม.1/3) 
ก. ข้อมูลเบ้ืองต้น  
ข. ข้อมูลปฐมภูมิ 
ค. ข้อมูลทุติยภูมิ 
ง. ข้อมูลตติยภูมิ 

 

3. รายงานผลประจำปีของโรงเรียนแห่งหนึ่ง จัดเป็นข้อมูลประเภทใด (ว 4.2 ม.1/3) 
ก. ข้อเท็จจริง 
ข. ข้อมูลปฐมภูมิ 
ค. ข้อมูลทุติยภูมิ 
ง. ข้อมูลการอ้างอิง  

 

4. การฝากถอนเงินในธนาคาร เป็นการประมวลผลแบบใด (ว 4.2 ม.1/3) 
ก. การประมวลผลแบบหมู่ 
ข. การประมวลแบบต่อเนื่อง 
ค. การประมวลแบบช่ัวคราว 
ง. การประมวลผลแบบเช่ือมตรง 

 

5. การใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟต์ในการพิมพ์เอกสารเป็นสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องระดับใด (ว 4.2 ม.1/3) 
ก. ระดับกลุ่ม 
ข. ระดับบุคคล 
ค. ระดับองค์กร 
ง. ระดับหน่วยงาน 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ชุดท่ี 2 

วิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)      ชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ตัวอย่างข้อสอบ มาตรฐาน ว 4.2 
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คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

6. สารสนเทศท่ีดี ควรมีลักษณะอย่างไร (ว 4.2 ม.1/3) 
ก. สามารถตรวจสอบแหล่งท่ีมาได้ 
ข. เก็บข้อมูลเพียงบางส่วนอย่างพอเพียง 
ค. เป็นข้อมูลเก่าท่ีนำมาประมวลใหม่ 
ง. มีการจัดเก็บข้อมูลไว้ในแฟ้มสำรอง 

 
7. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับลักษณะของข้อมูลท่ีดี (ว 4.2 ม.1/3) 

ก. มีความถูกต้อง 
ข. มีความน่าเช่ือถือ 
ค. มีความทันสมัย 
ง. มีตัวเลขตามหลักทศนิยม 

 
8. ข้อใดเป็นองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ (ว 4.2 ม.1/3) 

ก. บุคลากร ข้อมูล กระบวนการ ภาพ คู่มือ 
ข. ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ บุคลากร ข้อมูล กระบวนการ 
ค. ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อมูล บุคลากร 
ง. ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ บุคลากร ข้อมูล กระบวนการ เครื่องคอมพิวเตอร์ 

 
9. การประปาส่วนภูมิภาคใช้เครื่องพิมพ์แสดงค่าประปาประจำเดือน ข้อใดเป็นการจัดการข้อมูลสารสนเทศ (ว 4.2 
ม.1/3) 

 ก. การแสดงผล 
 ข. การตรวสอบข้อมูล 
 ค. การประมวลข้อมูล 
 ง. การเก็บรักษาข้อมูล 

 
10. ข้อใดไม่ใช่การทำงานของระบบสารสนเทศ (ว 4.2 ม.1/3) 

 ก. การจำลองข้อมูล 
 ข. การเก็บรักษาข้อมูล 
 ค. การตรวจสอบข้อมูล 
 ง. การประมวลผลข้อมูล 
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คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

11. ข้อใดเป็นการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ (ว 4.2 ม.1/3) 
ก. ข้อความ    ข. ตัวเลข 
ค. จำนวน    ง. ข้อมูลการลงทะเบียนของนักเรียน 

12. ข้อใดไม่ใช่ การประมวลผล (ว 4.2 ม.1/3) 
ก. การคำนวณ 
ข. การเปรียบเทียบ 
ค. การจัดกลุ่มข้อมูล 
ง. การจัดข้อความ 

 
13. ข้อใดเป็นการประมวลผลข้อมูล การเบิกเงินจากตู้เอทีเอ็ม  (ว 4.2 ม.1/3) 

ก. การประมวลผลแบบกลุ่ม 
ข. การประมวลผลแบบเช่ือมตรง 
ค. การประมวลผลแบบเปรียบเทียบ 
ง. การประมวลผลแบบการรวบรวมแฟ้มข้อมูล 
 

14. ข้อใดเป็นเป็นการประมวลผลข้อมูล เวลาเข้าเรียนและเลิกเรียนประจำภาคเรียนของโรงเรียนแห่งหนึ่ง (ว 4.2 ม.
1/3) 

ก. การประมวลผลแบบกลุ่ม 
ข. การประมวลผลแบบเช่ือมตรง 
ค. การประมวลผลแบบเปรียบเทียบ 
ง. การประมวลผลแบบการรวบรวมแฟ้มข้อมูล 

 
15. คอมพิวเตอร์มีบทบาทกับการศึกษาอย่างไร (ว 4.2 ม.1/3) 

ก. ใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ เช่น การค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ต 
ข. ใช้ในงานบริหารของโรงเรียน เช่น การจัดทำประวัตินักเรียน ประวัติครูอาจารย์  
ค. นำมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น ทำส่ือต่าง ๆ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ง. ถูกทุกข้อ 

 
16. ข้อใดทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้  (ว 4.2 ม.1/3) 

ก. ซอฟต์แวร์ประยุกต ์
ข. ซอฟต์แวร์ระบบ 
ค. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ และ ซอฟต์แวร์ระบบ 
ง. ไม่มีข้อถูก 
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คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

17. ข้อใดคือโปรแกรมที่ใช้ในการนำเสนอข้อมูลท้ังหมด  (ว 4.2 ม.1/3) 
ก. Pladao office , Microsoft word , Dos 
ข. Microsoft Powerpoint , Note  Pad , Dos 
ค. OpenOffice Impress, Scandisk , Pladao office 
ง. Microsoft Powerpoint ,  OpenOffice Impress , Pladao office 

 
18. ข้อใดไม่ใช่ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล (ว 4.2 ม.1/3) 

ก. dBase 
ข. Foxbase 
ค. Pladao office 
ง. Microsoft Access 

 
19. ซอฟต์แวร์ประมวลคำ คือข้อใด (ว 4.2 ม.1/3) 

ก. spreadsheet software 
ข. presentation software  
ค. word processing software 
ง. database management software 

 
20. ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน คือข้อใด (ว 4.2 ม.1/3) 
     ก. spreadsheet software  
     ข. presentation software 
     ค. word processing software  
     ง. database management software 
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คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

เฉลย    ข้อสอบ ว 4.2 ชดุที่ 2 
 
 
 
อธิบายแนวตอบ ข้อสอบ ว 4.2 ชุดที่ 2 
1. ก. ข้อมูล 
     ข้อมูล คือ ข้อเท็จจริงท่ีอาจอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือ แสง สี เสียง สัญญานอิเล็กทรอนิกส์ 
ภาพ วัตถุ หรือหลายๆ อย่างผสมกันซึ่งจะต้องตรงกับความต้องการของผู้ใช้ 
2. ข. คะแนนสอบวิชาเทคโลโลยี วิทยาการคำนวณ 
      ข้อมูลทุติยภูมิ คือ ข้อมูลท่ีได้จากแหล่งท่ีรวบรวมข้อมูลไว้แล้วโดยมีผู้ใดผู้หนึ่งหรือหน่วยงานท่ีเก็บเรียบเรียง
ไว้ ซึ่งข้อมูลนั้นสามารถนำมาอ้างอิงได้เลย 
3. ง. เจ้าของคอมพิวเตอร์ 

     บุคลากร คือ ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศซึ่งต้องมีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์ตามหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบ บุคลากรด้านคอมพิวเตอร์มีหลายระดับ ดังนี้ 1. ระดับผู้ใช้งาน เป็นผู้นำสารสนเทศท่ีได้จากระบบ
สารสนเทศไปใช้งาน  2. ระดับผู้พัฒนา ได้แก่ นักวิเคราะห์ระบบ และนักเขียนโปรแกรม 
4. ง. วันนี้มีรายรับ 20 บาท รายจ่าย 10 บาท คงเหลือ 10 บาท 
     การประมวลผล การคำนวณ คือ การนำข้อมูลท่ีเป็นตัวเลขคำนวณด้วยการดำเนินทางคณิตศาสตร์ เช่น การ
บวก การลบ การคูณ การหาข้อมูลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามท่ีผู้ใช้ต้องการถูกต้องรวดเร็ว 
5. ก.ข้อมูลปฐมภูมิ 
     ข้อมูลปฐมภูมิ คือ ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลท่ีได้มาจากแหล่งข้อมูลโดยตรง เช่น ข้อมูล
นักเรียนท่ีได้มาจากการสอบถาม การสำรวจ การสัมภาษณ์ ข้อมูลสินค้าท่ีได้จากการใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ด  
6. ก. ถูกต้อง น่าเชื่อถือ  

     สารสนเทศท่ีดี ควรมีความถูกต้อง แม่นยำ ทันต่อเวลา สมบูรณ์ครบถ้วน สอดคล้องความต้องการของผู้ใช้ 
และสามารถพิสูจน์ได้ 
7. ข. ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 
     ซอฟต์แวร์ท่ีนิยมใช้ในปัจจุบันคือโปรแกรมแปลคำและระบบปฎิบัติการวินโดวส์ 
8. ค. การฝากถอนเงินผ่านเคร่ืองเอทีเอ็ม 

     การประมวลผลแบบเช่ือมตรง เป็นวิธีการนำเสนอข้อมูลแต่ละรายการท่ีถูกบันทึกเข้ามาประมวลผลทันที
นิยมใช้ในงานท่ีต้องได้ผลลัพธ์ให้กับผู้ใช้ทันทีหรือข้อมูลจะต้องทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 
9. ก. การแสดงผล 
      การแสดงผล คือ การจัดรูปแบบของสารสนเทศท่ีเป็นผลลัพธ์จากการประมวลผลให้อยู่ในรูปแบบของ
รายงาน ตาราง แผนภูมิ แบบฟอร์ม 

1.   ก    2. ข    3. ง    4. ง   5.  ก   6. ก    7. ข    8. ค   9. ก    10. ค   
11. ง   12. ง  13. ข  14. ก  15. ง  16. ก   17. ก  18. ง  19. ข    20. ก 
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149 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

10. ค. การนำเข้าข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การเก็บรักษาข้อมูล การแสดงผล 
       การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ มีข้ันตอน คือ การนำเข้าข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การเก็บรักษา
ข้อมูล และการแสดงผล 
11. ง. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
       องค์ประกอบของสารสนเทศ ได้แก่ 1. ฮาร์แวร์ 2 ซอฟแวร์ 3. ข้อมูล 4. บุคลากร 5. ข้ันตอนการ
ปฎิบัติงาน 
12. ง. ถูกทุกข้อ  
 Linux   Android  และ Windows Mobile จัดเป็นซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ 

13. ข. การประมวลผลแบบเชื่อมตรง 
       การประมวลผลแบบเช่ือมตรง เป็นวิธีการนำเสนอข้อมูลแต่ละรายการท่ีถูกบันทึกเข้ามาประมวลผลทันที 
นิยมใช้ในงานท่ีต้องได้ผลลัพธ์ให้กับผู้ใช้ทันที เช่น การเบิกถอนเงินท่ีตู้เอทีเอ็ม 
14. ก.  การประมวลผลแบบกลุ่ม 
      การประมวลผลแบบกลุ่ม เป็นการรวบรวมข้อมูลในแต่ละช่วงเวลาหนึ่ง และนำข้อมูลท่ีได้รับในช่วงเวลา
ดังกล่าวมาประมวลผลพร้อมกัน 
15. ง.  ถูกทุกข้อ 
       - 
16. ก. ไวรัสคอมพิวเตอร์ 
       - 
17. ก. ซอฟต์แวร์เป็นสิ่งที่จับต้องได้ 
       ซอฟต์แวร์เป็นส่ิงท่ีจับต้องไม่ได้ แต่สามารถรับรู้การทำงานได้ 
18.  ง. database management software 
         โปรแกรมสำหรับการสร้าง จัดการ และรวบรวมข้อมูล จากไฟล์ต่างๆ โดยมีเครื่องมืออำนวยความสะดวก
ในการสร้างระบบสารสนเทศต่างๆ ได้เพื่อให้ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแฟ้มข้อมูล 
19. ข. communication software 
        ซอฟต์แวร์ส่ือสารข้อมูลช่วยให้เราสามารถติดต่อส่ือสารกันได้ท่ัวโลก ซึ่งให้ท้ังความสะดวกและรวดเร็ว ไม่
ว่าจะเป็นการค้นหาข้อมูลข่าวสาร การซื้อขายสินค้า การศึกษา โดยใช้ซอฟต์แวร์สื่อสารเชื่อมโยงต่อเข้ากับระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น อินเทอร์เน็ต ทำให้สามารถใช้บริการอื่นๆ เพิ่มเติมได้ 
20. ก. ซอฟต์แวร์ระบบ 
       - 
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คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 

 
1.  ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ (ว 4.2 ม.1/4) 

ก. ภัยคุกคามต่อฮาร์ดแวร์ส่งผลเสียต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์  
ข. การลบหรือเปล่ียนแปลงข้อมูลโดยผู้ใช้งานจัดเป็นภัยคุกคามต่อข้อมูล 
ค. การเข้าถึงอุปกรณ์เครือข่ายเพื่อปรับแต่ง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นภัยคุกคามต่อระบบเครือข่าย 
ง. ภัยคุกคามต่อซอฟต์แวร์ทำให้ซอฟต์แวร์ทำงานผิดพลาดหรือใช้งานไม่ได้ 

 
2. การใช้เทคโนโลยีควรคำนึงถึงส่ิงใดมากท่ีสุด (ว 4.2 ม.1/4) 

ก. ความสะดวก 
ข. ความสวยงาม 
ค. ความปลอดภัย 
ง.ความทันสมัย 

 

3. จินดาเป็นพนักงานของษริษัทแห่งหนึ่งแต่นำข้อมูลของบริษัทไปเปิดเผยให้บริษัทคู่แข่งทราบเธอจึงถูกไล่   ออก

จากงาน จินดาโกรธแค้นท่ีโดนไล่ออกจึงแอบเจาะเข้าไปในระบบเพื่อลบไฟล์ระบบปฏิบัติการของบริษัท       การ

กระทำของจินดาเป็นรูปแบบภัยคุกคามต่อระบบรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ในข้อใด (ว 4.2 ม.1/4) 

ก. ภัยคุกคามแก่ระบบ 
ข. ภัยคุกคามท่ีไม่มีเป้าหมาย 
ค. ภัยคุกคามความเป็นส่วนตัว 
ง. ภัยคุกคามท่ีสร้างความรำคาญ 

 
4. โปรแกรมที่ฝังตัวอยู่ในคอมพิวเตอร์เพื่อทราบข้อมูลของผู้ใช้งานโดยท่ีเจ้าของเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถ
 ทราบว่า มีการดักดูข้อมูลการใช้งาน คือรูปแบบภัยคุกคามด้านข้อมูลในคอมพิวเตอร์แบบใด (ว 4.2 ม.1/4) 

ก. สปายแวร์ 
ข. ม้าโทรจัน 
ค. ไวรัสคอมพิวเตอร์ 
ง. หนอนคอมพิวเตอร ์
 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ชุดท่ี 3 

วิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)      ชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ตัวอย่างข้อสอบ มาตรฐาน ว 4.2 
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151 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

5. ข้อใดกล่าวถูกต้อง (ว 4.2 ม.1/4) 
ก. มัลแวร์ สปายแวร์ และม้าโทรจัน จัดเป็นไวรัสคอมพิวเตอร์ 
ข. การดาวน์โหลดเอกสารท่ีเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตจัดเป็นภัยคุกคามต่อด้านข้อมูล 
ค. ป้อมแชร์รูปภาพของตนเองในส่ือสังคมออนไลน์ถือเป็นภัยคุกคามท่ีสร้างความรำคาญให้ผู้อื่น 
ง. การส่งอีเมลล์ท่ีมีการแนบไฟล์มีโอกาสท่ีจำทำให้เกิดการแพร่กระจายของหนอนคอมพิวเตอร ์

 
6.  ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับแนวโน้มภัยคุกคามในอนาคต (ว 4.2 ม.1/4) 

ก. การใช้ส่ือโซเชียลอาจทำให้เกิดภัยกับผู้ใช้งานได้ 
ข. ภัยคุกคามท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตทำให้เรารู้เท่าทันส่ือ 
ค. แนวโน้วภัยคุกคามในอนาคตจะมาในรูปของข้อมูลสารสนเทศ 
ง. แนวโน้มภัยคุกคามในอนาคตอาจแทรกซึมเข้าไปในโปรแกรมผู้ใช้งานได้ทำการดาวน์โหลด 

 
7.  ข้อใดเป็นวิธีป้องกัน และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย (ว 4.2 ม.1/4) 

   ก. อัปเดตระบบปฏิบัติการให้เป็นเวอร์ช่ันปัจจุบัน 
   ข. เป็ดอัปเดตข้อมูลในอุปกรณ์หน่วยความจำอื่นนอกเหนือจากฮาร์ดดิสก์ 
   ค. ติดต้ังโปรแกรมป้องกันไวรัสและอัปเดตโปรแกรมสม่ำเสมอ 
   ง. ถูกทุกข้อ 

 
8. การเปิดการปรับปรุงอัตโนมัติบนคอมพิวเตอร์เป็นระบบรักษาความปลอดภัยในด้านใด (ว 4.2 ม.1/4) 

ก. ระบบป้องกันไวรัส 
ข. ระบบการเข้ารหัสข้อมูล 
ค. ระบบป้องกันการโจรกรรมข้อมูล 
ง. ระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับเครือข่าย 

 
9.  อนงค์ได้รับข้อความท่ีเป็นสแปมผ่านอีเมลหลายวันติดต่อกันเป็นข้อความซ้ำ ข้อความดังกล่าวจัดเป็น 
 ภัยคุกคามประเภทใด (ว 4.2 ม.1/4) 

ก. ภัยคุกคามแก่ระบบ 
ข. ภัยคุกคามท่ีไม่มีเป้าหมาย 
ค. ภัยคุกคามต่อผู้ใช้และระบบ 
ง. ภัยคุกคามท่ีสร้างความรำคาญ 
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คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

10.  เพราะเหตุใดการใช้ส่ือสังคมออนไลน์จึงมีความเส่ียงต่อภัยคุกคามในอนาคต (ว 4.2 ม.1/4) 
ก. ผู้ใช้ส่ือสังคมออนไลน์สามารถเป็นผู้สร้างข้อมูลได้ 
ข. ส่ือสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อความคิดและพฤติกรรมของคนในสังคม 
ค. การส่งผ่านข้อมูลทางส่ือสังคมออนไลน์เนไปอยา่งรวดเร็ว 
ง. อุปกรณ์ท่ีใช้โปรแกรมส่ือสังคมออนไลน์ต้องมีคนเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตตลอดเวลา 

 
11. บุคคลใดป้องกันและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามได้ดีท่ีสุด (ว 4.2 ม.1/4) 

ก. หนูดีเก็บข้อมูลท่ีมีขนาดใหญ่ ๆไว้ Desk top 
ข. ชูใจเล่นเกมออนไลน์ทุกวัน 
ค. ต้องตาติดต้ังโปรแกรมป้องกันไวรัส 
ง. แนนลบข้อมูลท่ีไม่ใช้งานในคอมพิวเตอร์ทุกวัน 

 
12. หนูตุ่มกำลังสืบค้นข้อมูล ในขณะที่กำลังทำงาน ไอเทมหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้เปลี่ยนไป ทำให้การใช้งานทำได้
ยาก เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นภัยคุกคามในข้อใด  (ว 4.2 ม.1/4) 

ก. ภัยคุกคามแก่ระบบ 
ข. ภัยคุกคามท่ีไม่มีเป้าหมาย 
ค. ภัยคุกคามความเป็นส่วนตัว 
ง. ภัยคุกคามท่ีสร้างความรำคาญ 

 
13. บุคคลใดปฏิบัติตนได้เหมาะสมในการป้องกันการถูกโจรกรรมข้อมูล (ว 4.2 ม.1/4) 

ก. วินัยสแกน Flash Drive ก่อนใช้งานทุกครั้ง 
ข. วารี บอกรหัสผ่านอีเมลล์ให้ภูผา 
ค. อุบลเปิดอ่านอีเมลล์ขยะเพื่อดูข้อมูลท่ีได้รับ 
ง. ปัญญาดาวน์โหลดเกมตามท่ีมีโฆษณาในหน้าเวปไซต์ 

 
14. ข้อใด ไม่ใช่ จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ว 4.2 ม.1/4) 

ก. ไม่ใช้คอมพิวเตอร์รบกวนผู้อื่น 
ข. ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นคว้าข้อมูลข่าวสาร  
ค. ไม่ใช้คอมพิวเตอร์สร้างหลักฐานเท็จ 
ง. ไม่ใช้คอมพิวเตอร์แก้ไขเอกสารผู้อื่นก่อนได้รับอนุญาต 

 
 
 



 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษบุรีรัมย์ เขต 1 153 

 

153 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

15. สมใจเขียนนิยายแล้วนำไปเผยแพร่บนเวปไซต์ ข้อใดเกี่ยวข้องกับส่ิงท่ีสมใจได้รับ (ว 4.2 ม.1/4) 
ก. ทรัพย์สินทางปัญญา 
ข. สิทธิบัตร 
ค. ลิขสิทธิ์ 
ง. เครื่องหมายการค้า 

 
16.  การจัดทำสัญญาอนุญาตมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร (ว 4.2 ม.1/4) 

ก. เพื่อให้มีการแลกเปล่ียนข้อมูลสารสนเทศอย่างหลากหลาย 
ข. เพื่อเป็นกฎหมายในการสร้าง และใช้ข้อมูลสารสนเทศ 
ค. เพื่อให้เจ้าของสารสนเทศมอบสิทธิ์ในการจัดกระทำสารสนเทศของตนแก่บุคคลอื่น 
ง. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการสร้างสรรค์และใช้สารสนเทศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

 
17. สมใจต้องการรูปภาพดอกไม้เมืองหนาวจึงเข้าไปค้นหาในเว็บ ปรากฏว่ารูปภาพดังกล่าวมีตัวย่อ BY สมใจ  
สามารถใช้รูปภาพได้หรือไม่ เพราะเหตุใด (ว 4.2 ม.1/4) 

ก. ใช้ได้ แต่ต้อง แสดงท่ีมาของภาพ 
ข. ใช้ได้ แต่ต้อง ไม่นำรูปไปใช้เพื่อการค้า 
ค. ใช้ไม่ได้ เพราะ มีลิขสิทธิ์ 
ง. ใช้ไม่ได้ เพราะ ไม่ได้รับอนญุาตจากเจ้าของภาพ 

 
18. หากนักเรียนสร้างเวฟเพจ และไม่ต้องการให้ผู้อื่นนำข้อมูลในเวปเพจไปใช้เพื่อการค้า นักเรียนจะต้อง 

กำหนดเงื่อนไขของสัญญาอนุญาตเป็นอักษรอย่างไร 
ก. ND  
ข. SA  
ค. BY  
ง. NC  

19. ในการค้นคว้าข้อมูลในเวปไซต์ พบสัญลักษณ์ดังรูป  เราสามารถใช้ข้อมูลในเวปไซต์นี้ 
ได้ในรูปแบบใด (ว 4.2 ม.1/4) 
ก. สามารถใช้ในทางการค้า 
ข. เผยแพร่งานดัดแปลงได้โดยใช้สัญญาอนุญาตเดียวกัน 
ค. เผยแพร่ได้อย่างเสรี 
ง. ดัดแปลงได้แต่ต้องระบุมา 
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20.  บุคคลใดมีมารยาทในการใช้ส่ือหรือแหล่งข้อมูลต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต (ว 4.2 ม.1/4) 
ก. อำนาจส่งต่อข่าวซุบซิบดาราให้เพื่อน 
ข. วินัยอ้างอิงแหล่งท่ีมาของข้อมูลในการทำรายงาน 
ค. สุรชัยส่งไฟล์งานให้ต๊ะโดยไม่ตรวจสอบไวรัสก่อน 
ง. สุรเดชส่งอีเมลล์ลูกโซ่เพื่อนตามจำนวนท่ีระบุมาในอีเมลล์ 
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เฉลย    ข้อสอบ ว 4.2 ชดุที่ 3 
 
 
 
อธิบายแนวตอบ ข้อสอบ ว 4.2 ชุดที่ 3 
1. ข. การลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล จัดเป็นภัยคุกคามต่อข้อมูล 
 ภัยคุกคามต่อข้อมูล เป็นภัยคุกคามท่ีทำให้ข้อมูลท่ีเป็นความลับถูกเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต 

2. ค. ความปลอดภัย 
 ในปัจจุบันมีการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างแพร่หลาย ด้วยประโยชน์ท่ีหลากหลายในการเข้าถึงข้อมูล

รวมทั้งการส่งข่าวสารถึงกันอย่างสะดวกและรวดเร็ว ส่ิงท่ีผู้ใช้งานต้องตระนึกถึง คือ การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างปลอดภัย และไม่ละเมิดหรือกระทำใด ๆ ที่จะส่งผลให้ผู ้อื่ นได้รับความเสียหาย ดังนั้น ผู ้ใช้งานต้องใช้
สารสนเทศอย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์สูงสุด 
3. ก. ภัยคุกคามแก่ระบบ 
 ภัยคุกคามแก่ระบบ เป็นภัยคุกคามจากผู้มีเจตนาร้ายเข้ามาปรับเปลี่ยน แก้ไขหรือลบไฟล์ข้อมูลสำคัญ

ภายในระบบคอมพิวเตอร์ แล้วส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้คอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งาน
ได้ เช่น แครกเกอร์หรือผู้ท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทำการบุกด้วยเจตนาร้าย  แอบเจาะเข้าใน
ระบบเพื่อลบไฟล์ระบบปฏิบัติการ  
4. ก.  สปายแวร์ 
 สปายแวร์ คือ โปรแกรมที่ฝังตัวอยู่ในคอมพิวเตอร์เพื ่อทราบข้อมูลของผู ้ใช้งานโดยที ่เจ้าของเคร ื ่อง

คอมพิวเตอร์ไม่สามารถทราบว่า มีการดักดูข้อมูลการใช้งาน คือรูปแบบภัยคุกคามด้านข้อมูลในคอมพิวเตอร์ 
5. ง. การส่งอีเมล์ที่มีการแนบไฟล์มีโอกาสที่จำทำให้เกิดการแพร่กระจายของหนอนคอมพิวเตอร์ 
 หนอนคอมพิวเตอร์ คือโปรแกรมท่ีถูกสร้างและแพร่กระจายผ่านระบบเน็ตเวิร์ก เพื่อสร้างความเสียหายลบ

ไฟล์ สร้างไฟล์ หรือขโมยข้อมูล ซึ่งจะแพร่กระจายผ่านการส่งอีเมลล์ท่ีแนบไฟล์ 
6. ข. ภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตทำให้เรารู้เท่าทันสื่อ 
 ภัยคุกคามท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตทำให้เรารู้เท่าทันส่ือ ไม่ถูก เพราะ การรู้เท่าทันส่ือ คือ การป้องกันและ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยไม่ใช่แนวโน้มของภัยคุกคามในอนาคต  
7. ง. ถูกทุกข้อ 
 วิธีป้องกันและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ได้แก่ การอัปเดตระบบปฏิบัติการและโปรแกรม

ป้องกันไวรัสให้เป็นเวอร์ช่ันปัจจุบันแบ็คอัฟข้อมูลใช้ในอุปกรณ์หน่วยความจำอื่นนอกเหนือจากฮาร์ดดิสก์ 
8. ง. ระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับเครือข่าย 
 ระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับเครือข่ายสามารถทำได้โดยการเปิดการปรับปรุงอัตโนมัติบนคอมพิวเตอร์

แต่ละเครื่อง 

1.   ข    2. ค    3. ก    4. ก   5.  ง   6. ข     7. ง    8. ง   9. ข    10. ง   
11. ค   12. ง  13. ก  14. ข  15. ค  16. ค   17. ก  18. ง  19. ง    20. ข 
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9. ข. ภัยคุกคามที่ไม่มีเป้าหมาย 
 เป็นภัยคุกคามท่ีไม่มีเป้าหมายแน่นอน เพียงต้องการสร้างจุดสนใจ โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายข้ึน เช่น ส่ง

ข้อความอีเมลรบกวนผู้ใช้งานหลาย ๆ คน ในลักษณะเรียกว่าสแปม 
10. ง. อุปกรณ์ที่ใช้โปรแกรมสื่อสังคมออนไลน์ต้องมีคนเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตตลอดเวลา 
 การใช้งานอินเทอร์เน็ตตลอดเวลา อาจมีการลักขโมยข้อมูลต่าง ๆ ได้ซึ ่งเป็นภัยคุกคามต่อเทคโนโลยี

สารสนเทศในอนาคต 
11. ค. ต้องตาติดต้ังโปรแกรมป้องกันไวรัส 
 โปรแกรมป้องกันไวรัสสามารถป้องกันภัยคุกคามท่ีอาจเกิดจากการแพร่กระจายไวรัสคอมพิวเตอร์ได้ 

12. ง. ภัยคุกคามที่สร้างความรำคาญ 
 ภัยคุกคามที่สร้างความรำคาญ โดยปราศจากความเสียหายที่จะเกิดขึ้น เช่น โปรแกรมเปลี่ยนการตั ้งค่า

คุณลักษณะในการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ต่างไปจากท่ีเคยกำหนดไว้ โดยไม่ได้รับอนุญาต 
13. ก. วินัยสแกน Flash Drive ก่อนใช้งานทุกคร้ัง 
 การสแกนอุปกรณ์ข้อมูลต่าง ๆ ทุกครั ้งก่อนใช้งานเป็นการป้องกันไวรัสเข้ามาทำลายระบบเครื ่อง

คอมพิวเตอร์ได้ 
14. ข. ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นคว้าข้อมูลข่าวสาร 
 จรรยาบรรณ คือ ประมวลความประพฤติท่ีผู้ประกอบอาชีพการทำงานกำหนดขึ้น จรรยาบรรณในการใช้งาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ ไม่ใช้คอมพิวเตอร์รบกวนผู้อื ่น ไม่ใช้งานคอมพิวเตอร์สร้างหลักฐานเท็จ ไม่ใช้งาน
คอมพิวเตอร์แก้ไขเอกสารของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต 
15. ค. ลิขสิทธิ์ 
 ลิขสิทธิ์ คือ สิทธิ์ของผู้สร้างชิ้นงานหรือวิธีการ หลังจากมีการเผยแพร่ชิ้นงานลิขสิทธิ์จะตกเป็นของผู้สร้าง

โดยอัตโนมัติ 
16. ค. เพื่อให้เจ้าของสารสนเทศมอบสิทธิ์ในการจัดกระทำสารสนเทศของตนแก่บุคคลอื่น 
 การจัดทำสัญญาอนุญาต (Creative Commons) เพื่อให้เจ้าของสารสนเทศมอบสิทธิ์ในการจัดกระทำ

สารสนเทศของตนแก่บุคคลอื่น 
17. ก. ใช้ได้ แต่ต้อง แสดงที่มาของภาพ 
 สัญลักษณ์ BY หมายความว่า ต้องแสดงท่ีมาของช้ินงานตามรูปแบบท่ีผู้สร้างสรรค์หรือผู้อนุญาตกำหนด 
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18.  ง. NC  
 NC ย่อมาจาก NonCommercial คือไม่ให้ใช้เพื่อการค้า ไม่ให้นำข้อมูลนี้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ 

ทางการค้า 
19. ง.ดัดแปลงได้แต่ต้องระบุที่มา 

 สัญลักษณ์ดังรูป หมายถึง ให้เผยแพร่ ดัดแปลงโดยต้องระบุท่ีมา 

20. ข. วินัยระบุที่มาทุกคร้ังก่อนเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสาร  
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ตัวชี้วัดรายปี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษปีที่ 1-3 
สาระที่ 4 เทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 2 

มาตรฐาน ว 4.1 เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง อย่าง
รวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และศาสตร์อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมี
ความคิดสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึง
ผลกระทบต่อชีวิต สังคม และส่ิงแวดล้อม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
เนื้อหา 
ม.2/1 

• สาเหตุหรือปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความก้าวหน้าของศาสตร์ต่าง ๆ การเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม ท าให้เทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

• เทคโนโลยีแต่ละประเภทมีผลกระทบต่อชีวิต สังคม และส่ิงแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน จึงต้องวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ข้อดี ข้อเสีย และตัดสินใจเลือกใช้ให้เหมาะสม 
ม.2/2 

• ปัญหาหรือความต้องการในชุมชนหรือท้องถิ่นมีหลายอย่าง ขึ้นกับบริบทหรือสถานการณ์ท่ีประสบ เช่น ด้าน
พลังงาน ส่ิงแวดล้อม การเกษตร การอาหาร 

• การระบุปัญหาจ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์สถานการณ์ของปัญหาเพื่อสรุปกรอบของปัญหาแล้วด าเนินการสืบค้น 
รวบรวมข้อมูล ความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน าไปสู่การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา 
ม.2/3 

ว 4.1 ม.2/1 คาดการณ์แนวโน้มเทคโนโลยีท่ีจะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากสาเหตุหรือปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี และวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี โดยคำนึงถึงผลกระทบท่ี
เกิดขึ้นต่อชีวิต สังคม และส่ิงแวดล้อม 

ว 4.1 ม.2/2 ระบุปัญหาหรือความต้องการในชุมชนหรือท้องถิ่น สรุปกรอบของปัญหา รวบรวม วิเคราะห์
ข้อมูลและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา 

ว 4.1 ม.2/3 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลท่ีจ าเป็นภายใต้
เงื่อนไขและทรัพยากรท่ีมีอยู่ น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจ วางแผนขั้นตอนการท างานและด าเนิน
การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน 

ว 4.1 ม.2/4 ทดสอบ ประเมินผล และอธิบายปัญหาหรือข้อบกพร่องท่ีเกิดขึ้น ภายใต้กรอบเงื่อนไข พร้อมท้ัง
หาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และน าเสนอผลการแก้ปัญหา 

ว 4.1 ม.2/5 ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
แก้ปัญหาหรือพัฒนางานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย 
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• การวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลท่ีจ าเป็น โดยคำนึงถึงเงื่อนไข และทรัพยากร เช่น 
งบประมาณ เวลา ข้อมูล และสารสนเทศ วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ ช่วยให้ได้แนวทางการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสม 

• การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาท าได้หลากหลายวิธีเช่น การร่างภาพ การเขียนแผนภาพ การเขียนผังงาน 

• การก าหนดขั้นตอนระยะเวลาในการท างานก่อนด าเนินการแก้ปัญหาจะช่วยให้การทำงานสำเร็จได้ตาม
เป้าหมาย และลดข้อผิดพลาดของการท างานท่ีอาจเกิดขึ้น 
ม.2/4 

• การทดสอบและประเมินผลเป็นการตรวจสอบช้ินงานหรือวธิีการว่าสามารถแก้ปัญหาได้ตามวัตถุประสงค์ภายใต้
กรอบของปัญหา เพื่อหาข้อบกพร่อง และด าเนินการปรับปรุงให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ 

• การน าเสนอผลงานเป็นการถ่ายทอดแนวคิด เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการท างานและช้ินงานหรือ
วิธีการท่ีได้ ซึ่งสามารถท าได้หลายวิธี เช่น การเขียนรายงาน การท าแผ่นน าเสนอผลงาน การจัดนิทรรศการ 
ม.2/5 

• วัสดุแต่ละประเภทมีสมบัติแตกต่างกัน เช่น ไม้ โลหะ พลาสติก จึงต้องมีการวิเคราะห์สมบัติเพื่อเลือกใช้ให้
เหมาะสมกับลักษณะของงาน 

• การสร้างช้ินงานอาจใช้ความรู้ เรื่องกลไก ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เช่น LED มอเตอร์ บัซเซอร์ เฟือง รอก ล้อ เพลา 

• อุปกรณ์และเครื่องมือในการสร้างช้ินงานหรือพฒันาวิธีการมีหลายประเภท ต้องเลือกใช้ให้ถูกต้อง เหมาะสม และ
ปลอดภัย รวมทั้งรู้จักเก็บรักษา 
 
แหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม 
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/10599 
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/22844 
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/22848 
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/17568 
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/17525 
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1. วัสดุธรรมชาติชนิดหนึ่ง มีสมบัติดังนี้ นำไฟฟ้า นำความร้อน ผิวมันวาวและเหนียว วัสดุดังกล่าวคือ 

ข้อใด 
ก. สังกะสี 

ข. แกรไฟต์ 

ค. ซิลิคอน 

ง. ซัลเฟอร์ 

 

2. พลาสติกประเภทเทอร์มอเซตติงสามารถผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ในข้อใดได้ 

 
ก.   

ข.  

ค.  

ง.  

 
3. ไม้สังเคราะห์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในข้อใด 

ก. ปูพื้นบ้าน 

ข. ฉาบผนังบ้าน 

ค. เครื่องปั้นดินเผา 

ง. แกะสลักเป็นลวดลาย 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ชุดท่ี 1 

วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี       ชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 2 

 

ตัวอย่างข้อสอบ มาตรฐาน ว 4.1 
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4. ข้อใดคือคุณสมบัติของเทอร์มอพลาสติก 
ก. ทนทานต่อการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ 

ข. แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลแข็งแรงมาก 

ค. ทนต่อปฏิกิริยาเคมีได้ดีเกิดคราบและรอยเป้ือนได้ยาก 

ง. สามารถทำให้กลับเป็นรูปเดิมหรือเปล่ียนเป็นรูปอื่นได้ 

 
5.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับวัสดุฉลาด (Smart Materials) 

ก. วัสดุท่ีสามารถซ่อมแซมและพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นได้  

ข. วัสดุท่ีมีความสามารถในการตอบสนองต่อส่ิงเร้าภายนอก 

ค. วัสดุท่ีได้มาจากธรรมชาติ นำมาใช้งานได้โดยไม่ต้องเปล่ียนแปลงไปจากเดิม 

ง. วัสดุท่ีใช้ทดแทนส่วนต่าง ๆในร่างกายของมนุษย์ท่ีเสียหายจากโรคหรือสาเหตุต่าง ๆ 

 
อ่านข้อความต่อไปนี้และตอบคำถามข้อ 6. 

“เป็นวัสดุท่ีผ่านกระบวนการผลิตท่ีใช้อุณหภูมิสูง สามารถทำเป็นรูปทรงต่าง ๆ ได้ เป็นวัสดุท่ีมีความแข็งแต่เปราะ 
ทนต่อความร้อน ทนต่อการกัดกร่อน เป็นฉนวนไฟฟ้าและฉนวนความร้อน” 
6. ข้อใดไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ท่ีทำมาจากวัสดุท่ีกล่าวมาข้างต้น 

ก.  

ข.  

ค.  

ง.  
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7. ข้อใดคือลักษณะการทำงานของรอกเด่ียวเคล่ือนท่ี 
ก. สามารถเคล่ือนย้ายไปยังบริเวณต่าง ๆได้ 
ข. สามารถช่วยผ่อนแรงและทิศทางการออกแรงได้ 
ค. ใช้สำหรับเคล่ือนย้ายวัตถุท่ีเคล่ือนท่ีได้ 
ง. ไม่สามารถช่วยผ่อนแรงได้ แต่ช่วยให้เปล่ียนทิศทางในการออกแรงได้ 

 
8. การกระทำในข้อใดอาศัยหลักการของคานอันดับท่ี 1 

ก. ใช้ค้อนถอนตะปู 

ข. ใช้ตะเกียบคีบลูกช้ิน 

ค. ใช้ไม้กวาดด้ามยาวกวาดใบไม้ 

ง. ใช้เครื่องตัดกระดาษตัดกระดาษจำนวนมาก 

 

9. อุปกรณ์เครื่องใช้ในข้อใดท่ีอาศัยหลักการทำงานของคานเช่นเดียวกับท่ีเปิดฝาขวดน้ำอัดลม 
ก. ไม้ถูพื้น 
ข. พล่ัวตักดิน 
ค. กรรไกรตัดผ้า 
ง. เครื่องตัดกระดาษ 

 

10. การเจาะผนังบ้านเพื่อแขวนกรอบรูป หรือการเจาะเพื่อแขวนผ้าม่าน ควรใช้เครื่องมือใดจึงจะเหมาะสม 
ก. เล่ือยมือ 

ข. ไขควง 

ค. สว่านไฟฟ้า 

ง. สกรู 

 

11. เครื่องมือช่างท่ีใช้สำหรับงานตัดโดยเฉพาะ ใช้สำหรับตัดเหล็ก เส้นลวด เครื่องมือชนิดนี้ไม่สามารถ 
จับช้ินงานได้ ข้อใดคือเครื่องมือชนิดดังกล่าว 
ก. คีมตัด 

ข. คีมล็อค 

ค. คีมตัดข้าง 

ง. คีมปากขยาย 
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12. ข้อใดใช้หลักการของล้อและเพลา 
ก. ขวาน 

ข. บันได 

ค. กว้าน 

ง. ทางขึ้น – ลงเนิน 

 

13. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอัตราเร็วของเสียง 

ก. เมื่อตัวกลางมีอุณหภูมิสูงขึ้น เสียงจะมีอัตราเร็วมากขึ้น 
ข. เสียงจะเคล่ือนท่ีด้วยอัตราเร็วลดลงเมื่อมีระยะทางมากขึ้น 
ค. เสียงเคล่ือนท่ีได้เร็วในตัวกลางท่ีเป็นของแข็ง 
ง. เมื่อตัวกลางมีความหนาแน่นเปล่ียนไป อัตราเร็วเสียงจะเปล่ียนแปลง 

 
14.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการทำงานของลำโพงประเภททวีตเตอร์ 

ก. ใช้ขับเสียงความถ่ีต่ำท่ีสุด คือในระดับความถ่ีถึง 500 Hz 

ข. ใช้สำหรับขับเสียงความถี่กลาง ๆ 1 KHz ไม่เกิน 1.5 KHz 

ค. ใช้สำหรับขับเสียงความถ่ีต่ำ คือในระดับความถี่ไม่เกิน 1.5 KHz 

ง. ท่ีใช้สำหรับขับเสียงความถ่ีสูง โดยท่ัวไปจะมีความถ่ีเกินจาก 1.5 KHz ขึ้นไป 

 

15. โทรโข่งเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง จึงจะสามารถใช้สำหรับการกระจาย 
เสียงในท่ีชุมชน 
ก.ไมโครโฟน และลำโพง 
ข. ไมโครโฟน หูฟัง และลำโพง 
ค. ไมโครโฟน เครื่องขยายเสียง และลำโพง 
ง. ไมโครโฟน เครื่องขยายเสียง และบัซเซอร์ 

 
16. ข้อใดคือหลักการทำงานของลำโพงแบบแม่เหล็ก 

ก. เปล่ียนแปลงพลังงานไฟฟ้ามาเป็นพลังงานกล 
ข. เปล่ียนสัญญาณทางไฟฟ้าท่ีได้มาจากเครื่องขยายเป็นสัญญาณเสียง 
ค. การป้อนแรงดันไฟฟ้าทำให้กำเนิดเสียงได้ด้วยตนเอง แต่ไม่สามารถเปล่ียนความถ่ีเสียงได้ 
ง. รับเสียงแล้วแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้า เพื่อประมวลผลในเครื่องขยายเสียงหรืออุปกรณ์ผสมเสียงอื่น ๆ 
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17. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบท่ีสำคัญของวงจรไฟฟา้อย่างงาย 
      ก. ตัวนำไฟฟ้า 
      ข. หม้อแปลงไฟฟ้า 
      ค. เครื่องใช้ไฟฟ้า 
      ง. แหล่งกำเนิดไฟฟ้า 
 
18. ข้อใดกล่าวถึงการต่อตัวต้านทานแบบขนานได้ถูกต้อง 

ก. กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านตัวต้านทานทุกตัวเท่ากันและมีทิศทางเดียวกันตลอดท้ังวงจร 
ข. ความต้านทานรวมของวงจร จะมีค่าน้อยกว่าความต้านทานตัวที่น้อยท่ีสุดท่ีต่ออยู่ในวงจร 
ค. ความต้านทานรวมของวงจรจะมีค่าเท่ากับผลรวมของความต้านทานแต่ละตัวในวงจร 
ง. แรงดันไฟฟ้าตกคร่อมส่วนต่าง ๆของวงจร เมื่อนำมารวมกันแล้วจะเท่ากับแรงดันไฟฟ้าท่ีแหล่งกำเนิด 

 

19. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุท่ีทำให้เกิดวงจรไฟฟ้าแบบเปิด 

ก. การปิดสวิตซ์ 

ข. เครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุด 

ค. การเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า 

ง. สายไฟขาด 

 

20. การต่อวงจรไฟฟ้าในข้อใดท่ีทำให้หลอดไฟ         สว่างท่ีสุด 

ก.  

ข.  

ค.  

ง.  

  

A 
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เฉลย    ข้อสอบ ว 4.1 ชดุที่ 1 
 
 
 
อธิบายแนวตอบ ข้อสอบ ว 4.1 ชุดที่ 1 
1. ก. สังกะส ี
     วัสดุที่มีสมบัตินำไฟฟ้า นำความร้อน ผิวมันวาวและเหนียว คือ โลหะ ได้แก่ สังกะสี เหล็ก ดีบุก เป็นต้น 
ส่วนแกรไฟต์ และซัลเฟอร์เป็นเป็นอโลหะ และซิลิคอน เป็นสารกึ่งโลหะ 
 

2. ข. 
     พลาสติกประเภทเทอร์มอเซตติง คือพลาสติกที่สมบัติพิเศษ ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและทน
ปฏิกิริยาเคมีได้ดี เช่น ถ้วยชามเมลามีน ท่ีจับกระทะ กันชนรถ 
3. ก. ปูพื้นบ้าน 
    ข. ฉาบผนังบ้าน ไม่ถูก เพราะ นิยมใช้ปูนซีเมนต์เป็นวัสดุผสานสำหรับผลิตคอนกรีต มีส่วนผสมหลักคือ 
หินปูนและดินเหนียว และมีส่วนผสมอื่นเช่น ซิลิกา สินแร่เหล็ก ยิปซัม และสารเพิ่มพิเศษอื่น ๆ 

ค. เครื่องปั้นดินเผา ไม่ถูก เพราะ ใช้วัตถุดิบชนิดดินเหนียวเป็นหลัก 
ง. แกะสลักเป็นลวดลาย ไม่ถูก เพราะ นิยมใช้วัสดุจากธรรมชาติคือไม้ 

4. ง. สามารถทำให้กลับเป็นรูปเดิมหรือเปลี่ยนเป็นรูปอื่นได้ 
     ก. ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ข. แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลแข็งแรงมาก และ ค. ทนต่อ
ปฏิกิริยาเคมีได้ดีเกิดคราบและรอยเป้ือนได้ยาก ไม่ถูก เพราะ เป็นคุณสมบัติของ เทอร์มอเซตติง 
5. ข. วัสดุที่มีความสามารถในการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอก 
     ก. วัสดุท่ีสามารถซ่อมแซมและพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นได้ ไม่ถูก เพราะ คือ วัสดุอัจฉริยะ 

ค. วัสดุที ่ได้มาจากธรรมชาติ นำมาใช้งานได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ไม่ถูก เพราะ คือ วัสดุ
ธรรมชาติ 

ง. วัสดุที่ใช้ทดแทนส่วนต่าง ๆในร่างกายของมนุษย์ที่เสียหายจากโรคหรือสาเหตุต่าง ๆ ไม่ถูก เพราะ คือ 
วัสดุชีวภาพ 
 
6. ค.  
    จากโจทย์วัสดุท่ีกล่าวถึง คือ เซรามิก หรือเครื่องปั้นดินเผาหรือเครื่องเคลือบดินเผา ดังนั้น หลอดทดลองและ
บีกเกอร์เป็นเครื่องแก้ว จึงไม่ใช่วัสดุท่ีกล่าวถึง 
  

1.   ก    2. ข    3. ก    4. ง   5.  ข   6. ค     7. ข    8. ก   9. ง    10. ค   
11. ก   12. ค  13. ข  14. ง  15. ค  16. ค   17. ข  18. ข  19. ค    20. ง 
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7. ข. สามารถช่วยผ่อนแรงและทิศทางการออกแรงได้ 
  รอกเด่ียวเคล่ือนท่ี คือ รอกท่ีเคล่ือนท่ีได้ขณะทำงาน สามารถช่วยผ่อนแรงและทิศทางการออกแรงไม่ได้ 
8. ก. ใช้ค้อนถอนตะปู 
    ข. ใช้ตะเกียบคีบลูกชิ้น ค. ใช้ไม้กวาดด้ามยาวกวาดใบไม้ และ ง. ใช้เครื่องตัดกระดาษตัดกระดาษจำนวน
มาก ไม่ถูก เพราะ อาศัยหลักการของคานอันดับ 3 คือ เป็นคานท่ีมีแรงพยายามอยู่ระหว่างจุดหมุนกับแรงต้านทาน 
คานอันดับ 3 จะไม่ช่วยผ่อนแรง แต่จะให้ความสะดวกในการทำงาน ส่วนคานอันดับที่ 1 คือ คานที่มีจุดหมุนอยู่
ระหว่างแรงพยายามและแรงต้านทาน 
9. ง. เคร่ืองตัดกระดาษ 
   ก. ไม้ถูพื้น และ ข. พล่ัวตักดิน ไม่ถูก เพราะ อาศัยหลักการของคานอันดับท่ี 3 

ค. กรรไกรตัดผ้า ไม่ถูก เพราะ อาศัยหลักการของคานอันดับท่ี 1 
10. ค. สว่านไฟฟ้า 
     สว่านไฟฟ้า เป็นเครื่องมือเจาะท่ีใช้กำลังขับจากมอเตอร์ ใช้ในการเจาะรูต่าง ๆ 
11. ก. คีมตัด 
     ข. คีมล็อค ไม่ถูก เพราะ ใช้จับนอตหรือช้ินงานเพื่อป้องกันการหมุนหรือเล่ือนโดยปากปรับขยายให้กว้างได้ 
และ ล็อคให้แน่น ใช้สำหรับจับหรือบีบช้ินงานท่ีแน่นมาก  

ค. คีมตัดขา้ง ไม่ถูก เพราะ เป็นเครื่องมือช่างท่ีมีลักษณะการนำไปใช้งานได้อย่างหลากหลาย ปากคีมมีคมไว้
สำหรับตัดด้านข้าง และสามารถใช้จับช้ินงานได้อยู่ภายในตัวเดียวกัน 

ง. คีมปากขยาย ไม่ถูก เพราะ เหมาะสำหรับจับงานร้อนและงานท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีคีมธรรมดาไม่สามารถจับได้ 
หรือ การใช้งานท่ีเกี่ยวกับเครื่องกลและงานเครื่องยนต์ประเภทต่าง ๆ 
12. ค. กว้าน 
     ก. ขวาน ไม่ถูก เพราะ ใช้หลักการของล่ิม เป็นเครื่องกลท่ีใช้สำหรับทำให้วัตถุแยกออกจากกัน 

ข. บันได และ ง. ทางขึ้น – ลงเนิน ไม่ถูก เพราะ ใช้หลักการของพื้นเอียง 
13. ข. เสียงจะเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วลดลงเม่ือมีระยะทางมากขึ้น 
     อัตราเร็วของเสียงขึ้นอยู่กับ อุณหภูมิ ความหนาแน่นของตัวกลาง และสถานะของตัวกลาง ส่วนระยะทางท่ี
เสียงเคล่ือนท่ีไม่ใช่ปัจจัยท่ีทำให้อัตราเร็วเสียงเปล่ียนแปลง 
14. ง. ที่ใช้สำหรับขับเสียงความถ่ีสูง โดยทั่วไปจะมีความถ่ีเกินจาก 1.5 KHz ขึ้นไป 
     ลำโพงประเภท ทวีตเตอร์ ใช้สำหรับขับเสียงความถ่ีสูงโดยท่ัวไปจะมีความถ่ีเกินจาก 1.5 KHz ขึ้นไป 
15. ค. ไมโครโฟน เคร่ืองขยายเสียง และลำโพง 
      โทรโข่งเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ต้องประกอบด้วย  ไมโครโฟน เครื่องขยายเสียง และลำโพง  
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16. ค. การป้อนแรงดันไฟฟ้าทำให้กำเนิดเสียงได้ด้วยตนเอง แต่ไม่สามารถเปลี่ยนความถ่ีเสียงได้ 
       ก. เปล่ียนแปลงพลังงานไฟฟ้ามาเป็นพลังงานกล ไม่ถูก เพราะ เป็นหลักการทำงานของ มอเตอร์ไฟฟ้า 

ข. เปลี่ยนสัญญาณทางไฟฟ้าที่ได้มาจากเครื่องขยายเป็นสัญญาณเสียง  ไม่ถูก เพราะ เป็นหลักการทำงาน
ของ ลำโพง 

ง. รับเสียงแล้วแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้าเพื่อประมวลผลในเครื่องขยายเสียงหรืออุปกรณ์ผสมเสียงอื่น ๆ ไม่
ถูก เพรา เป็นหลักการทำงานของไมโครโฟน 
17. ข. ตัวกลางไฟฟ้า 
      ส่วนประกอบท่ีสำคัญของวงจรไฟฟ้า มี 3 ส่วน คือ แหล่งกำเนิดไฟฟ้า ตัวนำไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้า 
18.  ข. ความต้านทานรวมของวงจร จะมีค่าน้อยกว่าความต้านทานตัวที่น้อยที่สุดที่ต่ออยู่ในวงจร 
      ก. กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านตัวต้านทานทุกตัวเท่ากันและมีทิศทางเดียวกันตลอดท้ังวงจร ค. ความต้านทาน
รวมของวงจรจะมีค่าเท่ากับผลรวมของความต้านทานแต่ละตัวในวงจร ง. แรงดันไฟฟ้าตกคร่อมส่วนต่างๆ ของวงจร 
เมื่อนำมารวมกันแล้วจะเท่ากับแรงดันไฟฟ้าท่ีแหล่งกำเนิด ไม่ถูก เพราะ เป็นลักษณะของวงจรท่ีตัวต้านทานต่อกัน
แบบอนุกรม 
19. ค. การเปิดเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
     วงจรไฟฟ้าแบบเปิด คือ วงจรไฟฟ้าท่ีไม่มกีระแสไฟฟ้าออกจากขั้วบวกของแหล่งกำเนิด ซึ่งอาจเกิดจากส่วน
ใดส่วนหนึ่งของวงจรไฟฟ้าขาดหรือไม่สัมผัสกัน ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ทำงาน 
 
 20. ง. 
       การต่อหลอดไฟแบบขนานจะทำให้หลอดไฟทุกดวงสว่างเท่ากัน และสว่างกว่าการต่อหลอดไฟแบบ
อนุกรม และการเพิ่มจำนวนเซลล์ไฟฟ้า จะช่วยให้มีพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น หลอดไฟจะสว่างมากขึ้น 
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ตัวชี้วัดรายปี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษปีที่ 1-3 
สาระที ่4 เทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 2 

มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาท่ีพบในชีวิตจริงอย่างเป็น ขั้นตอนและ
เป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม   

 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหา 
ม.2/1 

• แนวคิดเชิงคำนวณ 

• การแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณ 

• ตัวอย่างปัญหา เช่น การเข้าแถวตามล าดับความสูงให้เร็วที่สุด จัดเรียงเส้ือให้หาได้ง่ายท่ีสุด 
ม.2/2 

• ตัวดำเนินการบูลีน 

• ฟังก์ชัน 

• การออกแบบและเขียนโปรแกรมท่ีมีการใช้ตรรกะและฟังก์ชัน 

• การออกแบบอัลกอริทึม เพื่อแก้ปัญหาอาจใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการออกแบบ เพื่อให้การแก้ปัญหามี
ประสิทธิภาพ 

• การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนจะช่วยให้แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

• ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น Scratch, Python, Java, C 

• ตัวอย่างโปรแกรม เช่น โปรแกรมตัดเกรด หาค าตอบท้ังหมดของอสมการหลายตัวแปร 
 

ม.2/3 

• องค์ประกอบและหลักการท างานของระบบคอมพิวเตอร์ 

• เทคโนโลยีการส่ือสาร 

• การประยุกต์ใช้งานและการแก้ปัญหาเบ้ืองต้น 
 

ว 4.2 ม.2/1 ออกแบบอัลกอริทึมท่ีใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหา หรือการท างานท่ีพบในชีวิตจริง 
ว 4.2 ม.2/2 ออกแบบและเขียนโปรแกรมท่ีใช้ตรรกะและฟังก์ชันในการ แก้ปัญหา 
ว 4.2 ม.2/3 อภิปรายองค์ประกอบและหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการส่ือสาร เพื่อ
ประยุกต์ใช้งานหรือแก้ปัญหาเบ้ืองต้น 
ว 4.2 ม.2/4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มีความรับผิดชอบ สร้างและแสดงสิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงาน 
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169 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ม.2/4 

• ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย โดยเลือกแนวทางปฏิบัติเมื่อพบเนื้อหาท่ีไม่เหมาะสม เช่น แจ้งรายงาน
ผู้เกี่ยวข้อง ป้องกันการเข้ามาของข้อมูลท่ีไม่เหมาะสม ไม่ตอบโต้ ไม่เผยแพร่ 

• การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ เช่น ตระหนักถึงผลกระทบในการเผยแพร่ข้อมูล 

• การสร้างและแสดงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของผลงาน 

• การก าหนดสิทธิการใช้ข้อมูล 
 
แหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม 
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/17264 
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/17371 
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/17190 
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/22821 
 
 
 
  

https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/17264
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/17371
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/17190
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/22821
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170 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 

 
1. ข้อใดกล่าวถึงองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้อง 

ก. เครื่องคอมพิวเตอร์ และปรินเตอร์เป็นฮาร์ดแวร์ 

ข. แป้นพิมพ์ เมาส์ เป็นหน่วยรับข้อมูลส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์ 

ค. นักพัฒนาระบบเขียนโปรแกรมโดยใช้แอปพลิเคชันแปลภาษาระดับสูง 

ง. สแกนเนอร์เป็นอุปกรณ์ท่ีทำหน้าท่ีรับข้อมูลจากผู้ใช้งานเข้าสู่คอมพิวเตอร์ 

2. โปรแกรม Microsoft Word เป็นซอฟต์แวร์ประเภทใด 

ก. ซอฟต์แวร์ระบบ 

ข. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ 

ค. ซอฟต์แวร์สำเร็จ 

ง. ซอฟต์แวร์ท่ีพัฒนาขึ้นใช้งานเฉพาะ 

3. “โตโน่เห็นณิชายิ้มให้จึงยิ้มตอบ” จากข้อความส่วนใดของร่างกายเป็นหน่วยแสดงผลของเหตุการณ์นี้ 

ก. ตา 

ข. จมูก 

ค. ปาก 

ง. สมอง 

4. อุปกรณ์ในข้อใดไม่จัดเป็นหน่วยรับข้อมูล 

ก. แป้นพิมพ์ เม้าส์ 

ข. แผ่นซีดี จอภาพ 

ค. เมาส์ แฟลชไดร์ฟ 

ง. สแกนเนอร์ ไมโครโฟน 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ชุดท่ี 1 

วิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)      ชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 2 

 

ตัวอย่างข้อสอบ มาตรฐาน ว 4.2 
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171 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

5. บริษัทคอมพิวเตอร์แห่งหนึ่งได้ผลิตอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเล่นเกมโดยเป็นอุปกรณ์ท่ีใช้สวมมือคล้ายถุงมือ  

    ผู้เล่นสามารถใช้นิ้วและการเคล่ือนไหวของมือในการควบคุมการเคล่ือนท่ีของตัวละครในเกม อุปกรณ์ 

    ดังกล่าวจัดเป็นฮาร์ดแวร์ประเภทใด 

ก. หน่วยรับข้อมูล 

ข. หน่วยแสดงผลข้อมูล 

ค. หน่วยเก็บข้อมูล 

ง. หน่วยประมวลผลกลาง 

 

6. ข้อใดไม่ใช่ซอฟต์แวร์ประยุกต ์

ก. PageMaker 

ข. Microsoft PowerPoint 

ค. Obsolete 

ง. IOS 

 

7. “นิตยาเล่าเรื่องผีพุ่งไต้ ให้เพื่อนๆในห้องฟัง ซึ่งนิตยาฟังเรื่องการเกิดผีพุ่งไต้จากคุณครูประจำช้ัน ม.1”  

จากข้อความใครเป็นผู้รับสาร 

ก. เพื่อน ๆของนิตยา 

ข. ครูครูประจำช้ัน ม.1 

ค. นิตยา 

ง. นิตยาและเพื่อนๆ 

 

8. “ตองส่งอีเมลรายละเอียดการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันการเขียนโปรแกรมระดับมัธยมศึกษาของสถาบัน 

แห่งหนึ่งให้เอ้” จากข้อความข้อใดกล่าวถึงองค์ประกอบของการส่ือสารไม่ถูกต้อง 

 ก. ตองคือผู้ส่งสาร 

 ข. เอ้คือผู้รับสาร 

 ค. คอมพิวเตอร์คือส่ือกลาง 

 ง. รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมแข่งขันเป็นข้อมูลข่าวสาร 
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172 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

9. “ป้าวรรณีฟังละครวิทยุต้ังแต่อายุ 12” จากข้อความดังกล่าว ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องท่ีสุด 

ก. เป็นการส่ือสารยุคโบราณ  

ข. เป็นการส่ือสารทิศทางเดียว 

ค. ผู้รับสารสามารถรับข้อมูลได้ท้ังภาพและเสียง 

ง. ส่ือกลางในการับสารนี้คือสายส่งสัญญาณส่ือสาร 

10. การติดต้ังสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตภายในอาคารบ้านเรือนนิยมใช้สายส่ือกลางสัญญาณในข้อใด 
เพราะเหตุใด 
ก. สายคู่บิดเกลียวแบบไม่มีฉนวนหุ้ม เพราะมีราคาท่ีถูก 
ข. สายคู่บิดเกลียวแบบมีฉนวนหุ้ม เพราะช่วยลดการรบกวนของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าจากภายใน 
     และภายนอก 
ค. สายโคแอกเชียล เพราะเป็นตัวนำสัญญานท่ีดีและป้องกันกระจกไฟฟ้ารั่ว 
ง. สายไฟเบอร์ออปติก เพราะมีขนาดเล็กและน้ำหนักเบามีอายุการใช้งานนาน 

 
11. การส่งสัญญาณแบบมีสายสัญญาณแบบใด มีความเร็วสูงสุด 

ก. สายคู่บิดเกลียว 
ข. สายโคแอกเชียล 
ค. สายไฟเบอร์ออปติก 
ง. สายคู่บิดเกลียวแบบมีฉนวนหุ้ม 

12. รีโมทคอนโทลท่ีใช้ควบคุมการทำงานของโทรทัศน์ใช้ส่ือกลางไร้สายประเภทใด 
ก. คล่ืนวิทยุ 
ข. ไมโครเวฟ 
ค. อินฟราเรด 
ง. ดาวเทียวส่ือสาร 

13. ส่ือกลางไร้สายในข้อใด เป็นการส่ือสารท่ีพัฒนาต่อเนื่องมาจากข้อจำกัดของการส่ือสารด้วยคล่ืน 

ไมโครเวฟ 

ก. เครือข่าย WAN                                                           

ข. คล่ืนวิทยุ 

ค. อินฟราเรด                                                        

ง. ดาวเทียมส่ือสาร 
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173 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

14. ข้อใดเป็นระบบเครือข่ายระดับท้องถิ่น 

ก. การส่งสัญญาณถ่ายทอดสดการแข่งขัน ฟุตบอลข้ามทวีป 

ข. การเปิดสัญญาณ Bluetooth  เช่ือมต่อโทรศัพท์มือถือกับคอมพิวเตอร์ 

ค. การประชุมทางไกลจากต่างประเทศ 

ง.  การเช่ือมต่อสัญญาณอินเตอร์เนตภายในโรงเรยีน 

15. เครือข่ายระดับใด มักใช้สัญญาณดาวเทียมช่วยในการส่ือสาร 

ก. เครอืข่าย MAN 

ข. เครือข่าย WAN 

ค. เครือข่าย LAN 

ง. เครือข่าย PAN 

16.  Super Computer เหมาะกับการใช้งานในด้านใด 

ก. ด้านการวิจัย ด้านการแพทย์ ด้านอวกาศ 

ข. ด้านวิจัย ธนาคาร โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 

ค. ด้านอวกาศ  ด้านวิศวกรรม ด้านกราฟิก 

ง.  ด้านกราฟิก ด้านสถาปัตยกรรม ด้านการแพทย์ 

17. ข้อใดจัดอยู่ใน Wearable Computer   

ก. สมาร์โฟน โน๊ตบุ๊ค เมาส์ 

ข. จีพีเอส นาฬิกาดิจิทัล แท็บแล็ต  

ค. CPU โทรเลข นาฬิกาดิจิทัล 

ง. คอมพิวเตอร์ เครื่องคิดเลข GPS 

 
18. โจเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ปรากฏว่าเมาส์และคีย์บอร์ดใช้งานไม่ได้โจควรแก้ปัญหาอย่างไร 

ก. เปิด – ปิด คอมพิวเตอร์ใหม่อีกครั้ง 

ข. ปิดเครื่องแล้วขยับเสียบสายให้แน่นแล้วเปิดเครื่องใหม่อีกครั้ง 

ค. ติดต่อช่างให้มาซ่อมคอมพิวเตอร์ 

ง. เปล่ียนเมาส์และคีย์บอร์ดใหม่ 
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174 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 19. ปัญหาการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ในข้อใดแตกต่างจากข้ออื่น 
ก. โปรแกรมหยุดทำงาน 

ข. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ถูกไวรัสเข้าไปทำลาย 

ค. ไม่สามารถใช้งานโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการท่ีใช้อยู่ได้ 

ง. จอภาพแสดงผลไม่สมบรูณ์ 

20. นุ่นนำคอมพิวเตอร์ไปติดต้ังซอฟต์แวร์ท่ีร้านคอมพิวเตอร์แต่เมื่อนำกลับมาพบว่าการติดต้ังไม่ 

สมบูรณ์ นุ่นควรทำอย่างไร 

ก. ซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่ 

ข. ติดต่อบริษัทผลิตซอฟต์แวร์ 

ค. นำไปให้ร้านคอมพิวเตอร์แก้ไข 

ง. ทำการถอนการติดต้ังซอฟต์แวร์ 
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175 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

เฉลย    ข้อสอบ ว 4.2 ชดุที่ 1 ม.2 
 
 
 

อธิบายแนวตอบ ข้อสอบ ว 4.2 ชุดที่ 1 
1. ก. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และปร้ินเตอร์เป็นส่วนหนึ่งของฮาร์แวร์ 

     ข. แป้นพิมพ์ เมาส์ เป็นหน่วยรับข้อมูลส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์ ไม่ถูกต้องเพราะซอฟต์แวร์คือส่วนของ
โปรแกรมท่ีเป็นคำส่ังในการควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้สามารถทำงานตามข้ันตอน 

ค. นักพัฒนาระบบเขียนโปรแกรมโดยใช้แอปพลิเคชันแปลภาษาระดับสูง ไม่ถูกต้องเพราะนักพัฒนาระบบ
ไม่จำเป็นต้องใช้แอปพลิเคชันแปลภาษาระดับสูง 

ง. สแกนเนอร์เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่รับข้อมูลจากผู้ใช้งานเข้าสู่คอมพิวเตอร์  ไม่ถูกต้องเพราะสแกนเนอร์
รับคำส่ังจากคอมพิวเตอร์ 
2. ข. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ 
     ซอฟต์แวร์ประยุกต์ คือ โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อการใช้งานตามความต้องการด้าน ๆ ของผู้ใช้ โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม  1. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั ่วไป เช่น ซึ ่งโปรแกรม Microsoft Word  2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์
เฉพาะงาน 
3. ค. ปาก 
     หน่วยแสดงผล เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงผลลัพธ์เมื ่อเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ข้างต้นหน่วยแสดง
ผลลัพธ์คือ ปาก 
4. ข. แผ่นซีดี จอภาพ 
     แผ่นซีดี จอภาพ ไม่ถูกต้องเพราะเป็นอุปกรณ์การแสดงผลข้อมูล 
5. ค. หน่วยรับข้อมูล 
      หน่วยรับข้อมูลทำหน้าที่รับข้อมูลจากผู้ใช้งานเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยจะทำการแปลงข้อมูลให้อยู่ใน
รูปสัญญาณดิจิทัลที่คอมพิวเตอร์เข้าใจ อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่รับเข้าข้อมูล เช่น แป้มพิมพ์ เมาส์ สแกนเนอร์ เครื่อง
บันทึกเสียง เป็นต้น 
6. ง. IOS 
     ซอฟต์แวร์ประยุกต์ คือ โปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้นเพื่อการใช้งานตามความต้องการด้านต่าง ๆ ของผู้ใช้ โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม  1. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ท่ัวไป เป็นซอฟต์แวร์ท่ีพัฒนาขึ้นเพื่อการใช้งานท่ัวไป เช่น  
Microsoft Word, PageMaker Microsoft PowerPoint, Open office Microsoft Excel, Microsoft Access  
2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงาน เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อการใช้งานเฉพาะด้านโดยส่วนใหญ่จะพัฒนาเพื่อ
ตอบสนองต่อองค์ก่อน เช่น โปรแกรมฝาก-ถอนเงินของธนาคาร  
 

1.   ก    2. ข    3. ค    4. ข   5.  ก   6. ง     7. ง     8. ค   9. ข    10. ก   
11. ค   12. ค  13. ง   14. ง  15. ข  16. ก   17. ข  18. ข  19. ง    20. ค 
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7. ง. นิตยาและเพื่อนๆ 
  ผู้รับสาร คือ บุคคล กลุ่มคน หรืออุปกรณ์ท่ีทำหน้าท่ีเป็นตัวรับข้อมูลท่ีผู้ส่งสารส่งมาให้ 
8. ค. ตอมพิวเตอร์เป็นสื่อกลาง 
    สื่อกลาง คือ สิ่งที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการนำข้อมูลข่าวสารจากผู้ส่งสารส่งไปยังผู้รับสาร เช่น อากาศ 
สายส่งสัญญาณส่ือสาร ดังนั้นในกรณีนี้สัญญาณอินเตอร์เนตจัดเป็นส่ือกลาง 
9. ข. เป็นการสื่อสารทิศทางเดียว 
   การฟังละครทางวิทยุเป็นการสื่อสารทิศทางเดียว โดยเป็นการสื่อสารที่ข้อมูลจะส่งจากสถานที่หนึ่งไปยงัอีก
สถานท่ีหนึ่ง โดยท่ีข้อมูลจะไม่สามรถส่งย้อนกลับมาได้ เช่น การเผยแพร่ภาพและเสียงผ่านทางสถานนีโทรทัศน์ กา
รับฟังเพลงผ่านการกระจายเสียงของสถานีวิทยุ 
10. ก. สายคู่บิดเกลียวแบบไม่มีฉนวนหุ้ม เพราะมีราคาที่ถูก 
    สายคู่บิดเกลียวแบบไม่มีฉนวนหุ้มมีราคาที่ถูก มีน้ำหนักเบา สามารถติดตั้งได้ง่าย เพาะมีความยืดหยุ่น
สามารถดัดโค้งงอได้จึงนิยมใช้ในการติดต้ังสัญญานอินเทอร์เน็ตภายในอาคารบ้านเรือน 
11. ค. สายไฟเบอร์ออปติก 
    สายไฟเบอร์ออปติกมีความเร็วสูงสุด 100 Gbps ระยะทางท่ีใช้งานได้ มากกว่า 2  กิโลเมตร  
12. ค. อินฟราเรด 

     อินฟราเรด เป็นสื่อกลางการสื่อสารที่มีลักษณะเป็นคลื่นวิทยุความถี่สูงที่มีความยาวคลื่นต่ำ มักใช้ในการ

ส่ือสารข้อมูลท่ีปราศจากส่ิงกีดขวางระหว่างตัวส่งสัญญาณและตัวรับสัญญาณ เช่น การเช่ือมต่อคีย์บอร์ดไร้สายกับ

เครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ต  

13. ง. ดาวเทียมสื่อสาร  
     ดาวเทียมสื่อสาร เป็นการสื่อสารระยะไกลครอบคลุมพื้นที่ทั่วโลก โดยสถานีส่งภาคพื้นดินจะส่งสัญญาณ
ความถี่ไมโครเวฟพร้อมกับข้อมูลไปยังดาวเทียมที่โคจรอยู่นอกโลก ซึ่งทำหน้าที่ในการกระจายสัญญาณส่งไปยัง
สถานีรับภาคพื้นดินอื่น ๆ ท่ีเป็นจุดหมาย 
14. ง. การเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียน 
  เครื่อข่ายท้องถิ่น เป็นการเช่ือต่อเครือข่ายระยะใกล้เช่ือมโยงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีอยู่ในพื้นท่ี
เดียวกันหรือใกล้เคียงกัน เช่น การเชื่อมโยงเครือข่ายภายในบ้าน ภายในสำนักงาน และอาคารต่าง ๆ โดยใช้
สายสัญญาณเป็นส่ือกลางการส่ือสาร 
15. ข. เครือข่าย WAN 
      เครือข่ายระดับประเทศ WAN มักใช้สัญญาณดาวเทียม เพราะเป็นการเช่ือมต่อเครือบริเวณกว้าง  

หรือเช่ือมต่อในพื้นท่ีท่ีอยู่ห่างไกลกัน สามารถติดต่อส่ือสารข้ามทวีปหรือท่ัวโลก 
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16.  ก. ด้านการวิจัย ด้านการแพทย์ ด้านอวกาศ 
      Super Computer  การนำไปใช้งานต้องการความละเอียดสูงและประมวลผลข้อมูลที่มีขนาดใหญ่โดยใช้
เวลาให้น้อยลงเป็นหลัก เช่น ด้านการวิจัย ด้านอวกาศ ด้านการแพทย์ การวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนการพยากรณ์
หรือการเตือนภัย 
17.  ข. จีพีเอส นาฬิกาดิจิทัล แท็บแล็ต  
      Wearable Computer  นำไปใช้งานในชีวิตประจำวันหรือประจำบุคคล เช่น นาฬิกาดิจิทัล สมาร์ตโฟน 
แท็บแล็ต จีพีเอส แว่นวีอาร์ 
18. ข. ปิดเคร่ืองแล้วขยับเสียบสายให้แนน่แล้วเปิดเคร่ืองใหม่อีกคร้ัง 
       เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถใช้งานได้ ปรากฏว่าเมาส์และคีย์บอร์ดใช้งานไม่ได้อาจเกิดจากสาเหตุเสียบสาย

เมาส์หรือคีย์บอร์ดไม่แน่น วิธีการแก้ไขปัญหาคือ ปิดเครื่องแล้วขยับเสียบสายให้แน่นแล้วเปิดเครื่องใหม่อีกครั้ง 

19. ง. จอภาพแสดงผลไม่สมบรูณ์ 
       ข้อ ก. , ข. และค. เป็นปัญหาทางซอฟต์แวร์แต่ข้อ ง. เป็นปัญหาทางฮาร์ดแวร์ซึ่งแตกต่างจากข้ออื่น  
20. ค. นำไปใช้ร้านคอมพิวเตอร์แก้ไข 

      กรณีท่ีพบปัญหาหลังการติดต้ังซอฟต์แวร์ส่วนมากมักจะเกิดจากการติดต้ังไม่สมบูรณ์ไม่สามารถใช้งาน

ร่วมกับปฏิบัติการได้จึงต้องให้ผู้มีความรู้ทำการติดต้ังซอฟต์แวร์ทับทันที 
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1. จุดประสงค์ของการใช้แนวคิดเชิงคำนวณคือข้อใด 
 ก.  การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน       
 ข.  การแก้ปัญหาด้วยการคำนวณตัวเลข 
 ค.  การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ       
 ง.  การออกแบบช้ินงาน 

2. การหาแนวคิดรวบยอดของปัญหา โดยการกำหนดหลักการท่ัวไป มุ่งเน้นส่วนท่ีสำคัญของปัญหาโดยไม่สนใจ
รายละเอียดท่ีไม่จำเป็น เป็นองค์ประกอบของแนวคิดในข้อใด 

 ก.  แนวคิดการแยกย่อย      
 ข.  แนวคิดการหารูปแบบ 
 ค.  แนวคิดเชิงนามธรรม      
 ง.  แนวคิดการออกแบบข้ันตอนวิธี 

3. แนวคิดในการแยกปัญหาเพื่อสามารถจัดการปัญหาในแต่ละส่วนได้ง่ายข้ึนคือข้อใด 
 ก.  แนวคิดเชิงนามธรรม   
 ข.  แนวคิดการหารูปแบบ 
 ค.  แนวคิดการออกแบบข้ันตอนวิธี      
 ง.  แนวคิดการแยกย่อย 
 
4. การวางแผนวิธีแก้ปัญหาอย่างเป็นลำดับ สอดคล้องกับแนวคิดในข้อใด 
 ก.  แนวคิดการแยกย่อย      
 ข.  แนวคิดการหารูปแบบ 
 ค.  แนวคิดเชิงนามธรรม      
 ง.  แนวคิดการออกแบบข้ันตอนวิธี 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ชุดท่ี 2 

วิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)      ชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 2 

ตัวอย่างข้อสอบ มาตรฐาน ว 4.2 
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5. แนวคิดการแยกย่อยแตกต่างจากแนวคิดเชิงนามธรรมอย่างไร 
   ก.  แนวคิดการแยกย่อยเน้นการแก้ปัญหาหลายๆ ปัญหาพร้อมกัน ส่วนแนวคิดเชิงนามธรรมเน้นแกป้ัญหาทีละ

ปัญหา 
ข.  แนวคิดการแยกย่อยเน้นแยกปัญหาใหญ่ให้เป็นปัญหาย่อย ส่วนแนวคิดเชิงนามธรรมเน้นมองภาพรวมของ

ปัญหา 
 ค.  แนวคิดการแยกย่อยเน้นการปฏิบัติ ส่วนแนวคิดเชิงนามธรรมเน้นทฤษฎีในการแก้ปัญหา 

ง.  แนวคิดการแยกย่อยเน้นการมองเห็นภาพรวมของปัญหา ส่วนแนวคิดเชิงนามธรรมทำให้เห็นแนวโน้มของผล
ท่ีจะตามมา 

6. คุณแม่เก็บผ้าท่ีตากแห้งแล้วมาพับ โดยแยกกองระหว่างเส้ือ กางเกง และชุดช้ันใน คุณแม่กำลังแก้ปัญหาโดยใช้

แนวคิดใด 

 ก.  แนวคิดการหารูปแบบ   
 ข.  แนวคิดการแยกย่อย 
 ค.  แนวคิดเชิงนามธรรม      
 ง.  แนวคิดการออกแบบข้ันตอนวิธี 
 

7.  ต้นต้องการวาดรูประบายสีรถยนต์เพื่อส่งคุณครูศิลปะ ข้อมูลใดท่ีต้นไม่จำเป็นต้องทราบ 
 ก.  สีของรถ 
 ข.  จำนวนล้อรถ 
 ค.  ความจุของถังน้ำมันรถ 
 ง.  รูปร่างของรถ 

8. พิจารณาข้อความจากข้อ 7  เป็นลักษณะแนวคิดเชิงคำนวณในข้อใด 

 ก.  แนวคิดการแยกย่อย   
 ข.  แนวคิดเชิงนามธรรม 
 ค.  แนวคิดการหารูปแบบ      
 ง.  แนวคิดการออกแบบข้ันตอนวิธี 

9. ในการทำรายงานวิชาวิทยาการคำนวณของนักเรียนกลุ่มหนึ่ง หัวหน้ากลุ่มได้แบ่งหัวข้อเรื่องให้สมาชิกแต่ละคนไป

หาข้อมูลแล้วจึงรวบรวมเป็นรูปเล่ม การแก้ปัญหาของหัวหน้ากลุ่มนี้สอดคล้องกับแนวคิดรูปแบบใด  

 ก.  แนวคิดการแยกย่อย   
 ข.  แนวคิดเชิงนามธรรม 
 ค.  แนวคิดการหารูปแบบ      
 ง.  แนวคิดการออกแบบข้ันตอนวิธี 
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10. พิจารณารูปร่างของรูปภาพต่อไปนี้ ข้อใดแตกต่างจากพวกมากท่ีสุด 

 ก.         ข.   
 
 
 
 ค.         ง.   
 
 
 
11. การหาคำตอบจากข้อ 10 สอดคล้องกับแนวคิดรูปแบบใด 

 ก.  แนวคิดการแยกย่อย   
 ข.  แนวคิดการหารูปแบบ 
 ค.  แนวคิดเชิงนามธรรม      
 ง.  แนวคิดการออกแบบข้ันตอนวิธี 

12. การนำแนวคิดเชิงคำนวณมาใช้ในการแก้ปัญหาส่งผลอย่างไรมากท่ีสุด 
 ก.  ประหยัดค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหา 
 ข.  ช่วยให้แก้ปัญหาได้หลากหลายวิธี 
 ค.  มีข้ันตอนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
 ง.  ลดปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นตามมา 

13. ในการแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณ จะต้องพิจารณาส่ิงใดเป็นอันดับแรก 
 ก.  ผลลัพธ์ของการแก้ปัญหา 
 ข.  วัตถุประสงค์ของการแก้ปัญหา 
 ค.  ระยะเวลาในการแก้ปัญหา 
 ง.  ขั้นตอนในการแก้ปัญหา 

14. เพราะเหตุใดการสอนทำอาหารจึงนิยมแสดงวิธีการตามลำดับข้ันตอน 
 ก.  เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติได้ตามลำดับขั้นตอน 
 ข.  เป็นการลดขั้นตอนท่ีไม่สำคัญ 
 ค.  เพื่อควบคุมเวลาให้เหมาะสมกับการทำอาหารแต่ละชนิด 
 ง.  เพื่อให้ผู้เรียนจดจำขั้นตอนได้ง่ายข้ึน 
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15.  

 
 
 
 
 
 
     จากรูป  ? คือรูปใด 

ก. ข.   
 
 
 ค.         ง.   
 
 
 
16. จากข้อ 15 การแก้ปัญหาดังกล่าวใช้แนวคิดเชิงคำนวณในข้อใด   
  ก.  แนวคิดการออกแบบขั้นตอนวิธี  
  ข.  แนวคิดการแยกย่อย  
  ค.  แนวคิดการหารูปแบบ      
  ง.  แนวคิดเชิงนามธรรม 

17.    1    ,    1    ,    2    ,    3    ,    5    ,    8    ,   … 
      จำนวนต่อไปควรเป็นข้อใด 
      ก.   9           ข.  10 
      ค.   11            ง.  13 

18. จากข้อ 17 การแก้ปัญหาดังกล่าวใช้แนวคิดในข้อใด 
  ก.  แนวคิดการแยกย่อย  
  ข.  แนวคิดการหารูปแบบ  
  ค.  แนวคิดเชิงนามธรรม      
  ง.  แนวคิดการออกแบบข้ันตอนวิธี 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

19. เหตุการณ์ใดไม่ได้ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหา 
 ก.  แมนต่อแถวเพื่อซื้ออาหาร 
 ข.  หมวยวางแผนการเดินทางไปทำงานให้ทันเวลา 
 ค.  มดจัดเก็บไฟล์งานเป็นโฟลเดอร์ตามหัวข้อการทำงาน 
 ง.  มิวจัดหนังสือเข้าตู้เพื่อสะดวกในการหยิบใช้ 

20. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวคิดเชิงคำนวณ 
 ก.  แนวคิดเชิงคำนวณสามารถนำมาใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ 
 ข.  การแก้ปัญหาต่างๆ ควรใช้องค์ประกอบของแนวคิดเชิงคำนวณรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง 
 ค.  การแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณเน้นท่ีลำดับข้ันตอนการแก้ปัญหา 
 ง.  แนวคิดเชิงคำนวณเป็นการคิดท่ีใช้ทักษะการคิดเชิงตรรกะ 
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คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

เฉลย    ข้อสอบ ว 4.2 ชดุที่ 2 ม.2 
 
 
 

อธิบายแนวตอบ ข้อสอบ ว 4.2 ชุดที่ 2 
1.  ก. การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน 
      แนวคิดเชิงคำนวณมีจุดประสงค์เพื่อนำมาใช้ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นลำดับขั้นตอน ทำให้การแก้ปัญหามี
ประสิทธิภาพ 
2.   ค. แนวคิดเชิงนามธรรม 
  แนวคิดเชิงนามธรรม เป็นการหาแนวคิดรวบยอดของปัญหา ซึ่งเป็นการกำหนดหลักการท่ัวไป มุ่งเน้นเฉพาะ
ส่วนสำคัญ โดยไม่สนใจรายละเอียดท่ีไม่จำเป็น  
3.   ง. แนวคิดการแยกย่อย 
      แนวคิดการแยกย่อย คือ การแตกปัญหาใหญ่ออกเป็นปัญหาย่อย เพื่อให้สามารถจัดการปัญหาในแต่ละ
ส่วนได้ง่ายข้ึน  
4. ง. แนวคิดการออกแบบขั้นตอนวิธี 
  แนวคิดการออกแบบข้ันตอนวิธี เป็นการออกแบบลำดับข้ันตอนการแก้ปัญหา เป็นแนวคิดท่ีสามารถนำไปใช้
แก้ปัญหาท่ีมีลักษณะแบบเดียวกันได้ 
5.  ข. แนวคิดการแยกย่อยเน้นแยกปัญหาใหญ่ให้เป็นปัญหายอ่ย ส่วนแนวคิดเชิงนามธรรมเน้นมองภาพรวม
ของปัญหา 
      แนวคิดการแยกย่อยเน้นแยกปัญหาใหญ่ให้เป็นปัญหาย่อย ส่วนแนวคิดเชิงนามธรรมเน้นมองภาพรวมของ
ปัญหา 
6. ก. แนวคิดการหารูปแบบ 
     แนวคิดการหารูปแบบ คือการเข้าใจรูปแบบของปัญหา ซึ่งการพับแยกเสื้อผ้าตามประเภทของเสื้อผ้าเป็น

การจัดเรียงเส้ือผ้าตามรูปแบบการใช้งานเพื่อให้สะดวกในการจัดเก็บและการใช้งาน 

7. ค. ความจุของถังน้ำมัน 

       การวาดรูปรถยนต์จะต้องใช้ข้อมูลสีของรถ รูปร่างของรถ จำนวนล้อ เป็นต้น เพื่อสามารถวาดรูปของ

รถยนต์ได้ตามต้องการ ส่วนข้อมูลความจุของถังน้ำมันรถเป็นข้อมูลท่ีไม่จำเป็นต้องทราบ  

8. ข. แนวคิดเชิงนามธรรม 

      แนวคิดเชิงนามธรรม คือ การกำหนดลักษณะทั่วไป มุ่งเน้นเฉพาะส่วนที่สำคัญของปัญหา ไม่สนใจ

รายละเอียดท่ีไม่จำเป็น 

 

  1.   ก  2. ค    3. ง    4. ง   5.  ข   6. ก     7. ค     8. ข   9. ก    10. ง   
11. ข   12. ค  13. ข   14. ก  15. ค  16. ค   17. ง  18. ข  19. ก    20. ข 
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1+1 = 
2 

1+2 = 
3 

2+3 = 
5 

3+5 = 
8 

5+8 = 
13 

13 

9.  ก. แนวคิดการแยกย่อย 

  แนวคิดการแยกย่อย คือการแตกปัญหาใหญ่ออกเป็นปัญหาย่อยๆ ให้ปัญหามีขนาดเล็กลง เพื่อจัดการ

ปัญหาง่ายขึ้น ดังนั้น การที่หัวหน้ากลุ่มแบ่งหัวข้อให้สมาชิกแต่ละคนไปค้นคว้าข้อมูลแล้วจึงนำมารวบรวมเป็น

รูปเล่มจึงตรงกับลักษณะของแนวคิดการแยกย่อย 

10.  ง.   

  จากรูป พัดลม นาฬิกา และจาน มีส่วนประกอบท่ีมีรูปร่างเป็นรูปวงกลม ส่วนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมีรูปร่าง

เป็นรูปส่ีเหล่ียม  

11.  ข. แนวคิดการหารูปแบบ 

         การพิจารณาความเหมือนหรือความแตกต่างของรูปร่างส่ิงต่างๆ เป็นลักษณะของแนวคิดการหารูปแบบ

ซึ่งเป็นการกำหนดแบบแผนหรือรูปแบบท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกันจากปัญหาแต่ละส่วนย่อยต่างๆ 

12.  ค. มีขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 

  แนวคิดเชิงคำนวณเป็นแนวคิดในการแก้ปัญหาอย่างมีข้ันตอนเป็นระบบ 

13.  ข. วัตถุประสงค์ของการแก้ปัญหา 

      การแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณต้องพิจารณาวัตถุประสงค์ในการแก้ปัญหาเป็นอันดับแรก เพื่อให้

เข้าใจปัญหา แล้วจึงหาขั้นตอนในการแก้ปัญหาต่อไป 

14.  ก. เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติได้ตามลำดับขั้นตอน 

  การแสดงลำดับข้ันตอนจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามลำดับข้ันตอน 

15.  ค.  

  พิจารณารูปแบบของรูปท่ีกำหนดพบว่า รูปสุดท้ายของแต่ละแถวแนวต้ัง เกิดจากการรวมรูปท่ี 1 และรูปท่ี 

2 ในแถวแนวตั้งเดียวกัน ดังนั้น ? จึงเกิดจากการรวมรูปท่ี 1 และรูปท่ี 2 ของแถวแนวตั้งแถวสุดท้าย 

16.  ค. แนวคิดการหารูปแบบ 

         การแก้ปัญหาแบบรูป ต้องพิจารณารูปแบบท่ีคล้ายคลึงกันของแบบรูปท่ีกำหนด ซึ่งต้องใช้แนวคิดการหา

รูปแบบในการแก้ปัญหา 

17.  ง. 13 

     พิจารณาแบบรูปท่ีกำหนด พบว่า จำนวนต่อไปเกิดจากผลบวกของจำนวนก่อนหน้า 2  จำนวน ดังนี ้

  1    ,    1    ,    2    ,    3    ,    5    ,    8    ,     ……… 

18.  ข. แนวคิดการหารูปแบบ 

          การแก้ปัญหาดังกล่าว ต้องหารูปแบบของตัวเลขที่เรียงลำดับกัน ซึ่งเป็นลักษณะของแนวคิดการหา

รูปแบบ 
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19.  ก. แมนต่อแถวเพื่อซ้ืออาหาร 

         จากตัวเลือกที่กำหนดให้ การต่อแถวเพื่อซื้ออาหารไม่จำเป็นต้องใช้แนวคิดเชิงคำนวณ เพราะเป็นการ

กระทำตามมารยาททางสังคม 

20.  ข. การแก้ปัญหาต่างๆ ควรใช้องค์ประกอบของแนวคิดเชิงคำนวณรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง 

        ในการแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณอาจใช้องค์ประกอบหลายๆ องค์ประกอบของแนวคิดเชิง

คำนวณในการแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งจึงจะมีประสิทธิภาพ 

  



 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษบุรีรัมย์ เขต 1 186 

 

186 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ตัวชี้วัดรายปี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษปีที่ 1-3 
สาระที่ 4 เทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 3 

มาตรฐาน ว 4.1 เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง อย่าง
รวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และศาสตร์อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมี
ความคิดสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึง
ผลกระทบต่อชีวิต สังคม และส่ิงแวดล้อม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
เนื้อหา 
ม.3/1 

• เทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีสาเหตุหรือปัจจัยมาจากหลายด้าน เช่น 
ปัญหาหรือความต้องการของมนุษย์ความก้าวหน้าของศาสตร์ต่าง ๆ การเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อม 

• เทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่น โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ โดยวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานความรู้ท่ีนำไปสู่การ
พัฒนาเทคโนโลยี และเทคโนโลยีท่ีได้สามารถเป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา ค้นคว้าเพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ไหม 
ม.3/2 

• ปัญหาหรือความต้องการอาจพบได้ในงานอาชีพของชุมชนหรือท้องถิ่น ซึ่งอาจมีหลายด้าน เช่น ด้านการเกษตร 
อาหาร พลังงาน การขนส่ง 

• การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาช่วยให้เข้าใจเงื่อนไขและกรอบของปัญหาได้ชัดเจน จากนั้นดำเนินการสืบค้น 
รวบรวมข้อมูล ความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา 
ม.3/3 

ว 4.1 ม.3/1 วิเคราะห์สาเหตุ หรือปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี และความสัมพันธ์ของ
เทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางการแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน 

ว 4.1 ม.3/2 ระบุปัญหาหรือความต้องการของชุมชนหรือท้องถิ่น เพื่อพัฒนางานอาชีพ สรุปกรอบของปัญหา 
รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา โดยคำนึงถึงความถูกต้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

ว 4.1 ม.3/3 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลท่ีจำเป็นภายใต้
เงื่อนไขและทรัพยากรท่ีมีอยู่ นำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยเทคนิคหรือวิธีการท่ีหลากหลาย 
วางแผนขั้นตอนการทำงานและดำเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน 

ว 4.1 ม.3/4 ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์และให้เหตุผลของปัญหาหรือข้อบกพร่องท่ีเกิดขึ้นภายใต้กรอบ
เงื่อนไขหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และนำเสนอผลการแก้ปัญหา พร้อมท้ังเสนอแนวทางการพัฒนาต่อยอด 

ว 4.1 ม.3/5 ใช้ความรู้ และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถูกต้อง

กับลักษณะของงาน และปลอดภัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน ว 4.1 ม.3/4 ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์
และให้เหตุผลของปัญหาหรือข้อบกพร่องท่ีเกิดขึ้นภายใต้กรอบเงื่อนไขหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และน าเสนอ
ผลการแก้ปัญหา พร้อมท้ังเสนอแนวทางการพัฒนาต่อยอด 
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187 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

• การวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลท่ีจ าเป็น โดยคำนึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา เงื่อนไขและ
ทรัพยากร เช่น งบประมาณ เวลา ข้อมูลและสารสนเทศ วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยให้ได้แนวทางการแก้ปัญหา
ท่ีเหมาะสม 

• การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาทำได้หลากหลายวิธีเช่น การร่างภาพ การเขียนแผนภาพ การเขียนผังงาน 

• เทคนิคหรือวิธีการในการน าเสนอแนวทางการแก้ปัญหามีหลากหลาย เช่น การใช้แผนภูมิ ตาราง ภาพเคล่ือนไหว 

• การก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการท างานก่อนด าเนินการแก้ปัญหาจะช่วยให้การทำงานสำเร็จได้ตาม
เป้าหมาย และลดข้อผิดพลาดของการทำงานท่ีอาจเกิดขึ้น 
ม.3/4 

• การทดสอบและประเมินผลเป็นการตรวจสอบช้ินงานหรือวธิีการว่า สามารถแก้ปัญหาได้ตามวัตถุประสงค์ภายใต้
กรอบของปัญหา เพื่อหาข้อบกพร่อง และด าเนินการปรับปรุง โดยอาจทดสอบซ้ำเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ 

• การน าเสนอผลงานเป็นการถ่ายทอดแนวคิด เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการท างานและช้ินงานหรือ
วิธีการท่ีได้ ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การเขียนรายงาน การทำแผ่นนำเสนอผลงาน การจัดนิทรรศการ การน า
เสนอผ่านส่ือออนไลน์ 
ม.3/5 

• วัสดุแต่ละประเภทมีสมบัติแตกต่างกัน เช่น ไม้ โลหะ พลาสติก เซรามิก จึงต้องมีการวิเคราะห์สมบัติเพื่อเลือกใช้
ให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน 

• การสร้างช้ินงานอาจใช้ความรู้ เรื่องกลไก ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เช่น LED LDR มอเตอร์ เฟือง คาน รอก ล้อ 
เพลา 

• อุปกรณ์และเครื่องมือในการสร้างช้ินงานหรือพฒันาวิธีการมีหลายประเภท ต้องเลือกใช้ให้ถูกต้อง เหมาะสม และ
ปลอดภัย รวมทั้งรู้จักเก็บรักษา 
แหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม 
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188 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 

 
1. ข้อใดเป็นปัจจัยสำคัญท่ีทำให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีมากท่ีสุด 

ก. การเปล่ียนแปลงทางสังคม 

ข. ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ 

ค. ปัญหาหรืออุปสรรคในการทำงาน 

ง. จำนวนประชากรท่ีลดลงอย่างต่อเนื่อง 
 

2. การเปล่ียนแปลงท่ีเกี่ยวข้องกับระเบียบแบบแผนความสัมพันธ์ สถานภาพ และบทบาทของสมาชิกในสังคม  

เป็นการเปล่ียนแปลงในด้านใด 

ก. ด้านสังคม 

ข. ด้านเศรษฐกิจ 

ค. ด้านส่ิงแวดล้อม 

ง. ด้านวัฒนธรรม 
 
3. “อุตสาหกรรมรับชมภาพยนตร์ออนไลน์ ปัจจุบันมีการใช้ AI เข้ามาช่วยส่งเรื่องท่ีเหมาะสมไปให้ผู้บริโภค ซึ่งทำให้

ผู้ใช้บริการติดอยู่กับบริการท่ีรับชมมากกว่าการใช้งานเคเบิลทีวี แต่ในอนาคตจะใช้ AI ในการเรียนรู้พฤติกรรม

ผู้บริโภคมากขึ้น และวิเคราะห์ตัวผู้รับชมพร้อมเทียบกับผู้ใช้รายอื่น ๆ ไปในเวลาเดียวกัน เพื่อส่งเนื้อหาท่ีถูกต้อง

ท่ีสุด และดึงดูดผู้บริโภคให้อยู่ในระบบนานท่ีสุดด้วย” 

    จากข้อความข้างต้นสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงในด้านใด 
ก. ด้านสังคม      ข. ด้านเศรษฐกิจ 

ค. ด้านส่ิงแวดล้อม     ง. ด้านวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ชุดท่ี 1 

วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี       ชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ตัวอย่างข้อสอบ มาตรฐาน ว 4.1 
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คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

4. “ในวันวิสาขบูชา พุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา คือ การเวียนเทียน และการสวดมนต์ฟัง

เทศน์ ซึ่งในปัจจุบันมีแอปพลิเคชันท่ีเกี่ยวกับศาสนาพุทธเป็นจำนวนมาก ท่ีรวบรวมบทสวดมนต์ ธรรมะบรรยาย 

ปฏิทินกิจกรรมทางศาสนา ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ New normal การเว้นระยะทางสังคม ทำให้

พุทธศาสนิกชนหลายคนเลือกท่ีจะปฏิบัติศาสนกิจต่าง ๆ ผ่านแอปพลิเคชัน เพื่อลดความเส่ียงต่อการเกิดโรค

ระบาด” 

    จากข้อความข้างต้นสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงในด้านใดมากท่ีสุด 
ก. ด้านวัฒนธรรม     ข. ด้านส่ิงแวดล้อม 

ค. ด้านเศรษฐกิจ     ง. ด้านสังคม 

 

5. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับวิทยาศาสตร์ 
ก. ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ต้องพึ่งพาเทคโนโลยี 

ข. เทคโนโลยีต้องพึ่งพาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา 

ค. เทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ประยุกต์และคณิตศาสตร์ 

ง. เทคโนโลยีจะต้องอาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ต้ังแต่ 3 สาขาขึ้นไป 
 

6. เทคโนโลยีในข้อใดท่ีมีความเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ด้านฟิสิกส์มากท่ีสุด 
ก. เครื่องเอกซเรย์ 

ข. เทคนิคการตัดต่อยีน 

ค. ระบบภูมิคุ้มกันบำบัด 

ง. การรักษาด้วยสเต็มเซลล์ 
7. ข้อใดไม่สัมพันธ์กับความรู้ด้านมนุษยศาสตร์ 

ก. ภาษา      ข. ศิลปะ 

ค. ศาสนา      ง. ภูมิศาสตร์ 

 
8. ข้อใดไม่ใช่กระบวนการแปรรูปเป็นพลังงานชีวมวล 

ก. การเผาไหม้โดยตรง 

ข. การทับถมกันของซากพืชในพื้นท่ีช้ืน 

ค. การผลิตเช้ือเพลิงเหลวจากเศษพืชผัก 

ง. การหมักโดยใช้แบคทีเรียหมักชีวมวล 
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190 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

9. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
ก. เทคโนโลยีท่ีใช้ในการผลิตวัสดุใหม่ ๆ 

ข. เทคโนโลยีท่ีใช้จัดเก็บไฟฟ้าและพลังงาน 

ค. เทคโนโลยีท่ีผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 

ง. เทคโนโลยีท่ีผลิตน้ำมันจากการขุดจากแหล่งธรรมชาติ 
 

10. “เทคโนโลยี Additive manufacturing เป็นเทคโนโลยีท่ีสร้างต้นแบบหรือช้ินงานแบบ 3 มิติ โดยทำการฉีด
วัสดุท่ีได้จากการออกแบบด้วยโปรแกรมแบบ 3 มิติ ขึ้นรูปเป็นชั้นบางซ้อนทับกันทีละช้ันจนได้เป็นช้ินงานท่ีมี
ความละเอียดแม่นยำเหมือนกับแบบท่ีต้องการ เหมาะสำหรับการผลิตในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ สินค้า
อุตสาหกรรมท่ีต้องการความละเอียดแม่นยำสูง”  

     จากข้อความข้างต้นสัมพันธ์กับเทคโนโลยีพื้นฐานในด้านใด 
ก. เทคโนโลยีชีวภาพ 

ข. นาโนเทคโนโลยี 

ค. เทคโนโลยีสารสนเทศการส่ือสารและดิจิทัล 

ง. เทคโนโลยีวัสดุศาสตร์พลังงานและส่ิงแวดล้อม 
 
11. DNA Computing เป็นการนำ DNA มาใช้ในการคำนวณ และประมวลผลซึ่งมีความเหมือนกับ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ จากข้อความดังกล่าวเป็นการประยุกต์ความรู้ในศาสตร์ใดบ้าง 
ก. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์เคมี และคณิตศาสตร์ 

ข. วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และคณิตศาสตร์ 

ค. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาการรับรู้ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

ง. วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
 
12. การเปล่ียนแปลงในข้อใดมีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านสังคมศาสตร์ 

ก. เครื่องแปลภาษา 

ข. ระบบจีพีเอสท่ีกำหนดตำแหน่งบนโลก 

ค. บทสวดมนต์ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ง. การดูภาพสามมิติจากการเปิดกล้องในสมาร์ทโฟน 
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13. “พรอ้มเพย์ เป็นบริการทางเลือกใหม่ในการโอนเงินและรับเงนิ เป็นบริการเพิ่มจากการโอนเงินแบบเดิมทำให้
ผู้ใช้มีความสะดวกมากขึ้น เพราะระบบพร้อมเพย์จะใช้เลขประจำตัวประชาชน หรือ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
ของผู้รับเงินแทนได้ ผู้ท่ีมีการโอนเงินรับเงินบ่อย ๆ ควรมาลงทะเบียนใช้พร้อมเพย์เพราะจะได้รับประโยชน์จาก
ค่าธรรมเนียมที่ถูกลงมาก” 

      จากข้อความข้างต้นข้อใดไม่ใช่สาเหตุหรือปัจจัยของการพัฒนาบริการพร้อมเพย ์
ก. การตอบสนองด้านวิถีชีวิตของคนในสังคม 

ข. การลดความเส่ียงในการถือเงินสดท่ีอาจสูญหาย 

ค. การแก้ปัญหาให้การทำธุรกรรมท่ีปลอดภัยมากขึ้น 

ง. การแก้ปัญหาการชำระค่าธรรมเนียมที่ถูกลงกว่าบริการแบบเดิม 
 

             14. ข้อใดเป็นการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีท่ีมีปัจจัยเนื่องจากสภาพส่ิงแวดล้อมในปัจจุบัน 

ก. หม้อทอดไร้น้ำมัน 

ข. เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย 

ค. การขายสินค้าผ่านระบบออนไลน ์

ง. ภาชนะท่ีสามารถย่อยสลายได้ง่าย 
 
15. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเทคโนโลยีคลาวด์ 

ก. อุปกรณ์พกพาท่ีใช้เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได้ทุกท่ีทุกเวลา 

ข. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีฝังเซนเซอร์ทำให้เช่ือมโยงหรือส่งข้อมูลถึงกันได้ 

ค. เทคโนโลยีท่ีให้บริการฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการประมวลผล 

ง. เทคโนโลยีท่ีสามารถประมวลความรู้และสามารถตัดสินใจแทนมนุษย์ได้ 
 
16. ข้อใดเกีย่วข้องกับ Internet of Things (IoT) 

ก. ซอร์ฟแวร์ท่ีสามารถทำงานแทนมนุษย์ได้อย่างอัตโนมัติ 

ข. มนุษย์สามารถควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต 

ค. มนุษย์สามารถสร้างระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายได้อย่างรวดเร็ว 

ง. ซอฟต์แวร์สามารถประมวลผลและตัดสินใจแทนมนุษย์ได้อย่างอัตโนมัติ 
17. ข้อใดเป็นนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีท่ีสัมพันธ์กับอินเทอร์เน็ตเคล่ือนท่ี 

ก. รถยนต์พลังงานไฟฟ้า 

ข. เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ 

ค. โปรแกรมตอบกลับอัตโนมัติ 

ง. ทำธุรกรรมการเงินผ่านแอปพลิเคชันธนาคาร 
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18. ข้อใดเป็นเทคโนโลยีท่ีจะช่วยพัฒนาประเทศด้านการเทคโนโลยีชีวภาพ 
ก. สเต็มเซลล์ 

ข. ระบบดาวเทียม 

ค. พลาสติกชีวภาพ 

ง. อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
 
19. ข้อใดคือการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ท่ีก่อให้เกิดเป็นเทคโนโลยีการเกษตร 

ก. การค้นพบเช้ือไวรัส 

ข. การคิดค้นพลาสติกชีวภาพ 

ค. การค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติ 

ง. การคิดค้นการดัดแปรทางพันธุกรรม 
20. “กูเกิล คาร์ เป็นรถใช้พลังงานไฟฟ้า มีระบบเซนเซอร์ฝังใน ซึง่ทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์อัจฉริยะจนทำให้ตัวรถ

สามารถขับเคล่ือนตัวเองได้อย่างสมบูรณ์แบบ และสามารถหลบหลีกส่ิงกีดขวางได้อย่างปลอดภัยด้วยระบบ
เซนเซอร์ สามารถมองเห็นส่ิงท่ีอยู่รอบตัวได้แบบเรียลไทม์และยังมีกล้องด้านหน้าและด้านข้างรถ เพื่อทัศนวิสัย
ในการมองเห็นเครื่องหมายและสัญญาณจราจร และป้องกันจุดบอดต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นรอบตัว” 

      จากข้อความเทคโนโลยีรถยนต์ไร้คนขับสัมพันธ์กับศาสตร์ใดมากท่ีสุด 

ก. วิทยาการรับรู้ 

ข. วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ 

ค. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

ง. วิทยาการวิศวกรรมศาสตร์ 
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เฉลย    ข้อสอบ ว 4.1 ชดุที่ 1 ม.3 
 
 
 

อธิบายแนวตอบ ข้อสอบ ว 4.1 ชุดที่ 1 
1. ค. ปัญหาหรืออุปสรรคในการทำงาน 
     ปัญหาเป็นปัจจัยท่ีสำคัญท่ีทำให้มีการใช้หรือพัฒนาเทคโนโลยีข้ึนมาใหม่ เพราะปัญหาถือว่าเป็นอุปสรรคต่อ
การทำงาน ทำให้งานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั ้งไว้  ดังนั้น จึงทำให้เกิดการใช้หรือการพัฒนาเทคโนโลยีอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆท่ีเกิดขึ้นกับมนุษย์ 
2. ก. ด้านสังคม 
     การเปล่ียนแปลงท่ีเกี่ยวข้องกับระเบียบแบบแผนความสัมพันธ์ สถานภาพ และบทบาทของสมาชิกในสังคม 
เป็นการเปล่ียนแปลงทางด้านสังคม 
3. ข. ด้านเศรษฐกิจ 
     จากโจทย์ เป็นการเปล่ียนแปลงด้านเศรษฐกิจ คือเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดจำหน่าย และ
การบริโภคภายในประเทศ ปัจจุบันสังคมโลกเป็นสังคมไร้พรมแดนทำให้เกิดการแข่งขันด้านเศรษฐกิจมากขึ้น เช่น 
การใช้ปัญญาประดิษฐ์ หรือเอไอ ช่วยในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ในการโฆษณา และประชาสัมพันธ์สินค้า การใช้
เทคโนโลยีใหม่ในการผลิตสินค้าหรือสร้างบริการท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นต้น 
4. ก. ด้านวัฒนธรรม 
     จากโจทย์ เป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านสังคมและวัฒนธรรม คือ เป็นการเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติ
ต่าง ๆในกิจกรรมทางศาสนาพุทธที่ยึดถือปฏิบัติต่อกันมา ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของคนในสังคม
ไปด้วย 
5. ข. เทคโนโลยีต้องพึ่งพาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา 
      เทคโนโลยีเกิดจากการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสิ่งประดิษฐ์หรือเทคโนโลยีท่ี
ตอบสนองต่อความต้องการหรือการแก้ปัญหาของมนุษย์   
6. ก. เคร่ืองเอกซเรย์ 
    วิทยาศาสตร์ด้านฟิสิกส์ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งไม่มีชีวิต ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและ
ปรากฏการณ์ต่าง ๆท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติ เช่น การเคล่ือนท่ีของวัตถุ พลังงานแสง 
7. ง. ภูมิศาสตร์ 
    ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์ ครอบคลุมด้าน ภาษา ศาสนา และศิลปะ ส่วนภูมิศาสตร์เป็นสาขาหนึ ่งใน
สังคมศาสตร์ 
 
 

  1. ค    2. ก    3. ข    4. ก   5.  ข   6. ก     7. ง     8. ข   9. ค    10. ง   
11. ข   12. ข  13. ค   14. ง  15. ค  16. ข   17. ง   18. ก  19. ง    20. ค 
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8. ข. การทับถมกันของซากพืชในพื้นที่ชื้น 
    พลังงานชีวมวล คือ พลังงานที่ได้จากการเปลี่ยนสิ่งที่ได้จากสิ่งมีชีวิตหรือสารอินทรีย์ โดยการนำมาผ่าน
กระบวนการแปรรูปเป็นพลังงานรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเผาไหม้โดยตรง การผลิตเชื้อเพลิงเหลวจากพืช การหมัก
โดยใช้แบคทีเรียหมักชีวมวล เป็นต้น 
ส่วน การทับถมกันของซากพืชในพื้นท่ีช้ืน เป็นพลังงานจากถ่านหิน ซึ่งเป็นหนึ่งในเช้ือเพลิงฟอสซิล 
9. ค. เทคโนโลยีที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
    เทคโนโลยีพลังงานทดแทน คือ เทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าจากพลังงานที่มีให้ใช้ได้ตลอดเวลา ซึ่งสามารถนำ
กลับมาใช้ใหม่ได้หรือสามารถสร้างขึ้นมาใช้ใหม่ได้ในเวลาไม่นาน เช่น พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ 
พลังงานไฮโดรเจน พลังงานชีวมวล 
10. ง. เทคโนโลยีวัสดุศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
     จากโจทย์ เป็นเทคโนโลยีวัสดุศาสตร์พลังงานและส่ิงแวดล้อม ซึ่งเป็นเทคโนโลยีท่ีใช้ในการพัฒนาวัสดุซึ่งเป็น
พื้นฐานสำคัญของอุตสาหกรรม เช่น วัสดุล้ำสมัย วัสดุเพื่อพลังงานทดแทนและการกักเก็บพลังงาน วัสดุสำหรับ
อาคารและโครงสร้าง วัสดุก่อสร้างชนิดใหม่ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม วัสดุท่ีทนต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยธรรมชาติ 
11. ข. วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และคณิตศาสตร์ 
    จากโจทย์ DNA Computing คือ การประยุกต์ความรู้ ด้วยการผสมผสานระหว่าง เทคโนโลยีชีวภาพ 
คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ เพื่อนำ DNA มาใช้ในการคำนวณ และประมวลผลซึ่งมีความเหมือนกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
12. ข. ระบบจีพีเอสที่กำหนดตำแหน่งบนโลก 
     สังคมศาสตร์ เป็นศาสตร์ท่ีแบ่งออกเป็นสาขา เช่น ประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และภูมิศาสตร์  
ระบบจีพีเอสท่ีกำหนดตำแหน่งบนโลก เป็นตัวอย่างเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องในด้านภูมิศาสตร์ 
ส่วน เครื่องแปลภาษา บทสวดมนต์ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และการดูภาพสามมิติจากการเปิดกล้องใน
สมาร์ทโฟน เป็นตัวอย่างเทคโนโลยีท่ีมีเกี่ยวข้องกับด้านมนุษย์ศาสตร์ 
13. ค. การแก้ปัญหาให้การทำธุรกรรมที่ปลอดภัยมากขึ้น 
      จากโจทย์ สาเหตุหรือปัจจัยของการพัฒนาบริการพร้อมเพย์จากข้อความ คือ ตอบสนองด้านวิถีชีวิตของคน
ในสังคม การลดความเสี่ยงในการถือเงินสดที่อาจสูญหาย และการแก้ปัญหาการชำระค่าธรรมเนียมที่ถูกลงกว่า
บริการแบบเดิม ส่วนการแก้ปัญหาให้การทำธุรกรรมท่ีปลอดภัยมากขึ้น จากข้อความไม่มีการอธิบายถึงการใช้พร้อม
เพย์ท่ีจะทำให้การทำธุรกรรมทางเงินจะปลอดภัยมากขึ้น 
14. ง. ภาชนะที่สามารถย่อยสลายได้ง่าย 
     ภาชนะท่ีสามารถย่อยสลายได้ง่าย เป็นการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีท่ีมีปัจจัยเนื่องจากสภาพส่ิงแวดล้อม
ในปัจจุบัน คือ การใช้พลาสติกท่ีมากเกินไปของมนุษย์ ทำให้เกิดปัญหาส่ิงแวดล้อมมากมายในปัจจุบัน 
15. ค. เทคโนโลยีที่ให้บริการฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการประมวลผล 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

      เทคโนโลยีคลาวด์ เป็นเทคโนโลยีท่ีให้บริการฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการประมวลผล และเก็บข้อมูล
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
16. ข. มนุษย์สามารถควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต 
      Internet of Things (IoT) หรือ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งทุกอย่าง คือการที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆที่มี
การฝังเซนเซอร์ ทำให้สามารถเชื่อมโยงหรือส่งข้อมูลถึงกันได้ด้วยอินเทอร์เน็ต ทำให้มนุษย์สามารถสั่งการควบคุม 
และใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น การส่ังปิด เปิด อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ เป็นต้น 
17. ง. ทำธุรกรรมการเงินผ่านแอปพลิเคชันธนาคาร 

      อินเทอร์เน็ตเคล่ือนท่ี เป็นอุปกรณ์พกพาท่ีใช้เช่ือมต่อเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตได้ทุกท่ีทุกเวลา เช่น  
แท็บเล็ต สมาร์ตโฟน ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวช่วยให้การทำธุรกรรมผ่านทางอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้สะดวกมากขึ้น เช่น ใช้
เป็นช่องทางในการซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ ทำธุรกรรมการเงินผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นต้น 
18.  ก. สเต็มเซลล์ 
      สเต็มเซลล์หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเซลล์ต้นกำเนิด โดยเซลล์ชนิดนี้จะมีอยู่แทบทุกส่วนในร่างกายของ
คนเราสามารถแบ่งตัวเองได้อย่างไม่จำกัด เพื่อท่ีจะเข้าไปแทนท่ีเซลล์ต่างๆในร่างกายท่ีเส่ือมสภาพลง ทำให้ร่างกาย
มีการฟื้นฟูและเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้น เป็นประโยชน์ท้ังด้านการแพทย์และและด้านความงาม 
ซึ่งจะช่วยพัฒนาในด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ได้นำเอาความรู้ทางด้านต่าง ๆของวิทยาศาสตร์มา
ประยุกต์ใช้กับส่ิงมีชีวิต หรือช้ินส่วนของส่ิงมีชีวิต หรือผลผลิตของส่ิงมีชีวิต เพื่อประโยชน์ต่อมนุษย์  
19. ง. การคิดค้นการดัดแปรทางพันธุกรรม 
       การดัดแปรทางพันธุกรรม ช่วยพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร คือช่วยพัฒนาพืชและสัตว์ให้มีความทนทาน
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติมากยิ่งขึ้น เช่น ในสินค้าเกษตร มะเขือเทศและแอปเปิล มีการฝากถ่ายยีน ทำ
ให้ผลไม้สุกงอมช้า สามารถเก็บได้นาน หรือมะละกอมีการดัดแปลงพันธุ์ จนสามารถต้านทานโรคและทำให้มีเมล็ด
น้อยลงจากเดิมหรือบางพันธุ์แทบไม่มีเมล็ดเลย เป็นต้น 
20. ค. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
       เทคโนโลยีรถยนต์ไร้คนขับสัมพันธ์กับวิทยาการคอมพิวเตอร์ คือ มีการคำนวณหรือการประมวลผลของ
คอมพิวเตอร์ ท้ังด้านโครงสร้าง ซอฟต์แวร์ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
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1. ในการสำรวจหรือศึกษาข้อมูลจากเอกสารหรือบทความในเว็บไซต์ต่าง ส่ิงใดท่ีควรคำนึงเป็นอันดับแรก 

ก. ความถูกต้องของข้อมูล 

ข. ความนิยมของเว็บไซต์ 

ค. เว็บไซต์ท่ีมีผู้เข้าชมมากท่ีสุด 

ง. ข้อมูลเพียงพอในหนึ่งบทความ 

 

2. “เจนต้องการสำรวจปัญหาในชุมชนแห่งหนึ่งซึ่งต้องการข้อมูลในเชิงลึกและเป็นปัจจุบันมากท่ีสุด  

 แต่ในชุมชนมีผู้สูงอายุเป็นจำนวนมาก” 

 เจนควรเลือกใช้วิธีการสำรวจใดจึงจะเหมาะสมท่ีสุด 

ก. สำรวจจากบทความวิจัย 

ข. สำรวจจากการสัมภาษณ์ 

ค. สำรวจจากการใช้แบบสอบถาม 

ง. สำรวจจากหนังสือในห้องสมุดชุมชน 

 
3. “คุณครูต้องการสำรวจความพึงพอใจในการใช้อาคารสถานท่ีภายในโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรท้ังหมด  

 แต่มีระยะเวลาในการสำรวจท่ีจำกัดเนื่องจากต้องรายงานผลอย่างเร่งด่วน” 

คุณครูควรใช้วิธีการสำรวจประเภทใด 

ก. สำรวจจากการสังเกต 

ข. สำรวจจากการสัมภาษณ์ 

ค. สำรวจจากแบบสอบถาม 

ง. สำรวจจากเอกสาร ตำรา ฐานข้อมูล 

 
 
 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ชุดท่ี 2 

วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี       ชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ตัวอย่างข้อสอบ มาตรฐาน ว 4.1 
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4. “ปัจจุบ ันว ิว ัฒนาการด้านการสื ่อสารพัฒนาไปมากจากการสื ่อสารแบบตัวต่อตัว ไปสู ่การโทรศัพท์                         
ไปสู่การแช็ตผ่านแอพพลิเคช่ันต่าง ๆ ไปจนถึงการใช้ยูทูบ หรือการส่ือสารผ่านแช็ตบอท ท่ีใช้เทคโนโลยี Q&A ท่ี
ทันสมัยมาทำให้ชีวิตเราสะดวกสบายมากขึ้น” 

    จากข้อความสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงด้านใด 
ก. ด้านสังคม 

ข. ด้านวัฒนธรรม 

ค. ด้านเศรษฐกิจ 

ง. ด้านส่ิงแวดล้อม 
 

5. ข้อใดไม่ใช่ปัญหาด้านสังคมในชุมชนหรือท้องถิ่น 

ก. ปัญหาโรคระบาดจากสัตว์สู่คน 

ข. ปัญหาการลักลอบขนส่งยาเสพติด 

ค. ปัญหาการคมนาคมในพื้นท่ีห่างไกล 

ง. ปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์การเกษตร 

 

6. “ในอำเภอแห่งหนึ่งประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค”  
ข้อใดเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาโดยไม่ทำลายส่ิงแวดล้อม 
ก. การขุดลอกคลองสาธารณะ 

ข. การสร้างเข่ือนกั้นน้ำขนาดใหญ่ 

ค. การสร้างฝายชะลอน้ำวัสดุธรรมชาติ 

ง. การขุดเจาะและสูบน้ำจากบ่อบาดาล 
 

7. ข้อใดไม่เก่ียวข้องกับการแก้ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำไม่คุ้มกับท่ีได้ลงทุนไป และการถูกกดราคา 

 จากพ่อค้าคนกลาง  

ก. จัดต้ังกลุ่มการเกษตร 

ข. ส่งเสริมการแปรรูปสินค้า 

ค. ส่งเสริมให้ประชาชนพึ่งพาตลาดภายนอกเพื่อเพิ่มฐานลูกค้า 

ง. ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถหาปัจจัยในการผลิตในราคาถูก 
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8. ข้อใดเป็นปัญหาด้านเศรษฐกิจในชุมชนหรือท้องถิ่น 

ก. ปัญหามลพิษจากแหล่งน้ำในชุมชน 

ข. ปัญหาการเส่ือมสภาพของวัดในชุมชน 

ค. ปัญหาการลักลอบค้าขายส่ิงผิดกฎหมาย 

ง. ปัญหาการขาดทุนของเกษตรกรเนื่องจากพืชผลราคาต่ำ 

 
9. “การผลิตไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม เป็นการนำแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเข้ามาใช้ โดยให้ความสำคัญ 

กับการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด จึงทำให้มีการนำขยะหมุนเวียนมาใช้เป็นเช้ือเพลิงใน 
การผลิตพลังงานไฟฟ้า” จากข้อความถือเป็นการใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาในด้านใด 
ก. ด้านสังคม 

ข. ด้านเศรษฐกิจ 

ค. ด้านวัฒนธรรม 

ง. ด้านส่ิงแวดล้อม 
 
10. เทคโนโลยีในข้อใดท่ีช่วยแก้ปัญหาการเส่ือมสภาพของโบราณสถาน 

ก. เกมเพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย 

ข. การเก็บข้อมูลสถานท่ีประวัติศาสตร์แบบสามมิติ 

ค. การจัดแสดงนิทรรศการโบราณวัตถุด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง 

ง. ระบบแนะนำแผนท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ 
 

11. “การนวดด้วยการประคบสมุนไพร เป็นการรกัษาอาการปวดเมื่อย ลดการอักเสบ ช่วยคลายกล้ามเนื้อ  
 ด้วยสมุนไพรชนิดต่าง ๆ” จากข้อความเป็นเทคโนโลยีระดับใด 

ก. ระดับพื้นฐาน 

ข. ระดับเบื้องต้น 

ค. ระดับกลาง 

ง. ระดับสูง 

 

12. ข้อใดจัดเป็นระดับของเทคโนโลยีท่ีใช้ในการแก้ปัญหาท่ีแตกต่างจากพวก 

 ก. เตารีดไฟฟ้า 

ข. เตาแม่เหล็กไฟฟ้า 

ค. รถเข็นตัดหญ้าไฟฟ้า 

ง. เครื่องพ่นยาฆ่าแมลงอัตโนมัต ิ
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13. ข้อใดไม่ใช่เทคโนโลยีระดับพื้นฐาน 

ก. เรือพาย 

ข. เครื่องโม่แป้ง 

ค. เครื่องจักรสาน 

ง. เครื่องขูดมะพร้าว 

 
14. “ระบบรักษาความปลอดภัยในบ้าน เป็นระบบท่ีสามารถดูความเคล่ือนไหวต่าง ๆ ผ่านแอปพลิเคชัน  
  โดยมีการบันทึกเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นแบบอัตโนมัติและมีระบบกันขโมย ทำงานคู่กับระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับ 
  ความผิดปกติ” ข้อใดเป็นเทคโนโลยีระดับเดียวกับเทคโนโลยีดังกล่าว 

ก. การปลูกผักกางมุ้ง 

ข. การสร้างอ่างเก็บน้ำ 

ค. การสร้างพืชดัดแปรพันธุกรรม 

ง. การทำเครื่องแก้วโดยใช้เทคนิคการเป่าแก้ว 

 
15. ข้อใดไม่ใช่ทรัพยากรทางเทคโนโลยีท่ีควรคำนึงถึง 

ก. เวลาในการสร้างเทคโนโลยี 
ข. บุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ 
ค. มีงานวิจัยท่ีรับรองว่าเทคโนโลยีช่วยแก้ปัญหาได้ 
ง. วัสดุท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานจากต่างประเทศ 

 

อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 16.-17. 

 “ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังคงต้องเผชิญภัยแล้งขยายวงกว้าง มีฝนทิ้งช่วงติดต่อกันเป็นระยะเวลา
ยาวนานส่งผลกระทบกับชาวนา เพราะต้นข้าวที่หว่าน ปักดำเอาไว้มีสภาพขาดน้ำ ซึ่งมีผลพวงจากปรากฏการณ์
เอลนีโญแบบอ่อน ทำให้ประเทศไทยโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกติ 30 ปีถึง
ประมาณ 34 เปอร์เซ็นต์” 
16. จากบทความข้อใดเป็นสาเหตุของปัญหาดังกล่าว 

ก. ปรากฏการณ์ธรรมชาติ 
ข. การตัดไม้ทำลายป่าในพื้นท่ี 
ค. การบริหารจัดการน้ำผิดพลาด 
ง. การพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร ่
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17. จากบทความเทคโนโลยีในข้อใดไม่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาดังกล่าว 

ก. การกล่ันน้ำทะเลเป็นน้ำจืด 

ข. การสร้างสระเก็บน้ำในพื้นท่ี 

ค. การจัดการน้ำเสีย นำมาหมุนเวียนใช้ใหม่ 

ง. ทำนาเปียกสลับแห้ง แกล้งข้าวเพื่อลดการใช้น้ำ 

 
18. การประเมินผลกระทบในการสร้างเทคโนโลยีเครื่องฉายรังสีแบบเร่งอนุภาค สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งท่ีมี 
 ความซับซ้อน เช่น มะเร็งหลังโพรงจมูก มะเรง็บริเวณคอ ควรให้ความสำคัญกับประเด็นในข้อใดมากท่ีสุด 

ก. ราคาต้นทุนในการผลิต 

ข. ความปลอดภัยในการใช้งาน 

ค. วิธีการใช้งานท่ียุ่งยากซับซ้อน 

ง. เทคโนโลยีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

 
19. ข้อใดไม่ใช่ทรัพย์สินทางปัญญา 

ก. เพลงเพื่อชีวิต 

ข. หนังสือการ์ตูน 

ค. ข่าวในส่ือโซเชียล 

ง. ภาพยนตร์นอกกระแส 

 

20. “นักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งชนะการประกวดสร้างส่ิงประดิษฐ์ในระดับประเทศ ภายหลังตรวจสอบ พบว่ามี

รูปแบบและกลไกการทำงานที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับนวัตกรรมในงานวิจัยของสถาบันแห่งหนึ่งที่ได้รับการจด

สิทธิบัตร ซึ่งนักศึกษากล่าวว่า ไม่เคยอ่านงานวิจัยฉบับนั้นและไม่รู้มาก่อนว่ามีนวัตกรรมช้ินนี้ เจ้าของผลงานจึง

ทำการฟ้องร้อง เรื่องละเมิดลิขสิทธิ์”  

 จากข้อความถือว่านักศึกษาละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือไม่ เพราะเหตุใด 

ก. ละเมิด เพราะถือเป็นส่ิงประดิษฐ์ท่ีไม่ได้มาตรฐาน 

ข. ละเมิด เพราะทำซ้ำกับส่ิงประดิษฐ์ท่ีจดสิทธิบัตรแล้ว 

ค. ไม่ละเมิด เพราะไม่ได้จดเป็นเครื่องหมายการค้า 

ง. ไม่ละเมิด เพราะกฎหมายลิขสิทธิ์ไม่คุ้มครองงานวิจัย 
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เฉลย    ข้อสอบ ว 4.1 ชดุที่ 2 ม.3 
 
 
 

อธิบายแนวตอบ ข้อสอบ ว 4.1 ชุดที่ 2 
1. ก. ความถูกต้องของข้อมูล 
     การศึกษาข้อมูลจากเอกสารหรือบทความในเว็บไซต์ สิ่งที่ควรระวัง คือ ความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับ 
ดังนั้น ต้องดูว่าเป็นเอกสารท่ีมีแหล่งอ้างอิงท่ีน่าเช่ือถือได้ 
2. ข. สำรวจจากการสัมภาษณ์ 
     จากโจทย์ การสำรวจปัญหาในชุมชน โดยการสัมภาษณ์จะทำให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นข้อเท็จจริงในเชิงลึก และเป็น
ปัจจุบัน ซึ่งการสำรวจจากแบบสอบถามเป็นวิธีการท่ีไม่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ และการสำรวจจากบทความวิจัยและ
จากหนังสือในห้องสมุดอาจจะไม่ได้ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน เหมือนกับวิธีการสัมภาษณ์ 
3. ค. สำรวจจากแบบสอบถาม 
จากโจทย์ คุณครูควรสำรวจจากแบบสอบถาม เพราะเป็นวิธีท่ีประหยัดเวลาในการสำรวจกับผู้คนจำนวนมาก  

4. ข. ด้านวัฒนธรรม 
     จากโจทย์เป็นการเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรม ที่มีการปรับเปลี่ยนการสื่อสารของคนจากการวิวัฒนาการ
ด้านการส่ือสารดังกล่าว 
5. ง. ปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์การเกษตร 
    ง. ปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์การเกษตร เป็นปัญหาด้านเศรษฐกิจ เป็นปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลน
ปัจจัยการผลิตและปัจจัยท่ีจำเป็น ได้แก่ ท่ีดิน เงินทุนแรงงาน วัตถุดิบ และเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ 
6. ค. การสร้างฝายชะลอน้ำวัสดุธรรมชาติ 
      ก. การขุดลอกคลองสาธารณะ เป็นการทำลายระบบนิเวศของแม่น้ำ ลำคลอง ทำลายต้นไม้ริมน้ำท่ีป้องกัน
การพังทลายของตล่ิง และทำลายระบบนิเวศถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ 

ข. การสร้างเขื่อนกั้นน้ำขนาดใหญ่ เป็นการคุกคามระบบนิเวศทั้งมนุษย์และสัตว์ เนื ่องจากเป็นปัจจัย
ขัดขวางการไหลของน้ำตามธรรมชาติ ทำให้กลายเป็นแหล่งกักเก็บน้ำที่น้ำไม่เคลื่อนที่ และทำลายระบบนิเวศถิ่นท่ี
อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ 

ค. การสร้างฝายชะลอน้ำวัสดุธรรมชาติ ทำหน้าท่ีควบคุมความเร็วการไหลของน้ำให้ช้าลงในช่วงฤดูฝน ช่วย
ให้การกัดเซาะ ชะล้าง และพังทลายของดิน ช่วยเพิ่มปริมาณน้ำในฤดูแล้ง ช่วยเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ 
เป็นท่ีอยู่อาศัยของสัตว์น้ำ และใช้เป็นแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค 

ง. การขุดเจาะและสูบน้ำจากบ่อบาดาล ทำให้เกิดผลกระทบ คือ แผ่นดินทรุดตัวและน้ำเค็มแทรกซึมเข้ามา
ในช้ันบาดาล ซึ่งแต่เดิมเป็นน้ำจืด 

  1. ก    2. ข    3. ค    4. ข   5.  ง   6. ค     7. ค     8. ง    9. ง    10. ข   
11. ก   12. ข  13. ง   14. ค  15. ง  16. ก   17. ก   18. ข  19. ค    20. ข 
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ดังนั้น ค. การสร้างฝายชะลอน้ำวัสดุธรรมชาติ จึงเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคโดยไม่
ทำลายส่ิงแวดล้อม 
7. ค. ส่งเสริมให้ประชาชนพึ่งพาตลาดภายนอกเพื่อเพิ่มฐานลูกค้า 
    จากโจทย์ การแก้ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำไม่คุ้มกับที่ได้ลงทุนไป และการถูกกดราคาจาก
พ่อค้าคนกลาง คือ การส่งเสริมให้ประชาชนสามารถหาปัจจัยในการผลิตในราคาถูก เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายต้นทุน
ในการผลิต การจัดต้ังกลุ่มการเกษตรในรูปแบบของสหกรณ์ เพื่อสร้างอำนาจต่อรองกับพ่อค้าคนกลาง และส่งเสริม
การแปรรูปสินค้า เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าให้สูงขึ้น ส่วนการส่งเสริมให้ประชาชนพึ่งพาตลาดภายนอกพื้นท่ีเพื่อเพิ่มฐาน
ลูกค้า เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายทำให้ต้นทุนการผลิตสูง 
8. ง. ปัญหาการขาดทุนของเกษตรกรเนื่องจากพืชผลราคาต่ำ 
    ปัญหาด้านเศรษฐกิจในชุมชนหรือท้องถิ่น เป็นปัญหาที่เกี ่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ เช่นการผลิต                 
การจำหน่ายการบริโภค การบริการต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับปัญหาขาดทุนของเกษตรกรเนื่องจากพืชผลราคาต่ำ 
9. ง. ด้านสิ่งแวดล้อม 
    จากโจทย์ เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม ช่วยแก้ปัญหามลพิษ คือ ปัญหาขยะล้นเมือง และ
ช่วยลดปัญหาการใช้ถ่านหินเพื่อนำไปผลิตกระแสไฟฟ้า ก่อให้เกิดมลพิษต่อส่ิงแวดล้อม และเป็นปัญหาส่วนหนึ่งด้าน
สิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย และขาดความรอบคอบจนส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต 
ธรรมชาติ ดิน น้ำ อากาศ และระบบนิเวศ 
10. ข. การเก็บข้อมูลสถานที่ประวัติศาสตร์แบบสามมิติ 
      การเก็บข้อมูลสถานที่ประวัติศาสตร์แบบสามมิติ เป็นเทคโนโลยีทันสมัยที่ใช้การสแกนวัตถุ 3 มิติ สำหรับ
วิเคราะห์โครงสร้างของโบราณสถาน ด้วยเทคนิคการสำรวจรูปทรง 3 มิติด้วยการถ่ายภาพ โดยใช้โดรนเป็นการ
ตรวจสอบโครงสร้าง และเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การบูรณะโบราณสถานมีความยั่งยืน และสามารถใช้
ข้อมูลเปรียบเทียบ ตรวจติดตามส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต หากมีการเผยแพร่ความรู้การใช้เทคโนโลยีทันสมัยในงาน
อนุรักษ์โบราณสถานอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง จะสามารถรักษาโบราณสถาน มรดกของชาติให้คงอยู่ตลอดไป  
11. ก. ระดับพื้นฐาน 
      เทคโนโลยีระดับพื้นบ้านหรือพื้นฐาน เป็นเทคโนโลยีท่ีใช้ในการดำรงชีวิต อาศัยทรัพยากรท่ีมีอยู่ในท้องถิ่น 
เช่น เทคโนโลยีในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เทคโนโลยีในการแปรรูปผลผลิต การคิดค้นตำรับยาสมุนไพร 
12. ข. เตาแม่เหล็กไฟฟ้า 
       ก. เตารีดไฟฟ้า ค. รถเข็นตัดหญ้าไฟฟ้า และ ง. เครื่องพ่นยาฆ่าแมลงอัตโนมัติ เป็นเทคโนโลยี
ระดับกลาง เนื่องจาก เป็นเทคโนโลยีท่ีใช้เป็นเครื่องมือทุ่นแรงในการทำงาน และเป็นการใช้เพื่ออำนวยความสะดวก
ต่าง ๆ ซึ่งผู้พัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้จะต้องมีความรู้และเข้าใจระบบการทำงานและกลไกต่าง ๆ ตลอดจนสามารถ
แก้ไขซ่อมแซมอุปกรณ์ได้ 

ส่วน ข. เตาแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นเทคโนโลยีระดับสูง เนื่องจากเป็นเตาไฟฟ้าอีกรูปแบบหนึ่งท่ีอาศัยความร้อน
จากการเหนี่ยวนำไฟฟ้า  มีระบบควบคุมด้วยไมโครชิพ  ทำให้สามารถทำงานท่ีอุณหภูมิต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำ  ด้าน
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ระบบความปลอดภัยเตาแม่เหล็กไฟฟ้าสัญญาณเตือนเมื่อเครื่องทำงานผิดปกติ มีระบบตัดไฟกรณี  ไฟเกิน และกรณี
มีความร้อนมากเกินไป  
13. ง. เคร่ืองขูดมะพร้าว 
      เครื่องขูดมะพร้าว เป็นเทคโนโลยีระดับกลาง เกิดจากการปรับปรุง พัฒนาเทคโนโลยีระดับพื้นบ้านขึ้นมา
เพื่อตอบสนองความต้องการ การดำรงชีวิตให้สะดวกสบายขึ้น ซึ่งเครื่องขูดมะพร้าว พัฒนามาจากการขูดมะพร้าว
ด้วยกระต่ายขูดมะพร้าวที่ใช้แรงงานคน 
14. ค. การสร้างพืชดัดแปรพันธุกรรม 
      จากโจทย์ ระบบความปลอดภัยในบ้าน เป็นเทคโนโลยีระดับเดียวกับ การสร้างพืชดัดแปรพันธุกรรม          
ที่เป็นกระบวนการสร้างพืชดัดแปรพันธุกรรมที่อาศัยเทคนิคทางพันธุวิศวกรรมในเชิงวิทยาศาสตร์ คือกระบวนการ
ตัดต่อและปลูกถ่ายยีนจากส่ิงมีชีวิตหนึ่งไปสู่ส่ิงมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งหรือชนิดเดียวกันซึ่งเป็นเทคโนโลยีระดับสูง ท่ีต้อง
อาศัยประสบการณ์ขั้นสูง ท่ีมีการวิจัยพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง และมีการลงทุนสูงเพื่อให้ได้เทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพ 
15. ง. วัสดุที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากต่างประเทศ 
      ทรัพยากรทางเทคโนโลยีท่ีควรคำนึงเกี่ยวกับวัสดุในการสร้างเทคโนโลยี คือควรเป็นวัสดุท่ีหาได้ง่ายภายใน
ชุมชน หรือวัสดุท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
16. ก. ปรากฏการณ์ธรรมชาติ 
       จากบทความ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประสบปัญหาภัยแล้ง เนื่องมาจากฝนทิ้งช่วงนาน ซึ่งมี
สาเหตุมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญ 
17.  ก. การกลั่นน้ำทะเลเป็นน้ำจืด 
     จากบทความ กล ่าวถ ึงป ัญหาภัยแล ้ง ในพ ื ้นท ี ่ภาคตะวันออกเฉ ียงเหน ือ แต ่ เน ื ่องจากในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่มีน้ำทะเลเนื่องจากภูมิประเทศมีลักษณะพื้นดินยกตัวขึ้นเป็นท่ีราบสูงและเป็นพื้นท่ีค่อนข้าง
แบนราบ เทคโนโลย ีการกล ั ่นน ้ำทะเลเป ็นน ้ำ จ ืด จ ึงไม ่ เหมาะสมที ่จะนำมาแก้ป ัญหาภ ัยแล ้งในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
18. ข. ความปลอดภัยในการใช้งาน 
       เครื่องฉายรังสีแบบเร่งอนุภาค เป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์ ซึ่งควรให้ความสำคัญในการประเมินผล
กระทบต่อมนุษย์ คือความปลอดภัยในการใช้งานหรือการรักษา มีผลข้างเคียงท่ีไม่เป็นอันตรายร้ายแรงต่อผู้ป่วย 
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19. ค. ข่าวในสื่อโซเชียล 
  ทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง ผลงานท่ีเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ แบ่งเป็น 2 ประเภทหลักคือ 

1. ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม เป็นความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่เกี ่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรม แบ่งออกได้เป็น 
สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า การออกแบบอุตสาหกรรม ความลับทางการค้า และส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 

2. ลิขสิทธิ์ หมายถึง งานหรือความคิดสร้างสรรค์ในสาขาวรรณกรรม ศิลปกรรม ดนตรี งานภาพยนตร์ หรืองาน
ด้านอื่นในแผนกวิทยาศาสตร์ รวมทั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ งานฐานข้อมูล ดังนั้น สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจึง
เป็นสิทธิหรือการเป็นเจ้าของในส่ิงท่ีเป็นผลผลิตทางทรัพย์สินทางปัญญานั้น 
ส่วนข่าวในส่ือโซเชียล ไม่ใช่ทรัพย์สินทางปัญญาเนื่องจากเป็นเรื่องท่ีเกิดขึ้นในสาธารณะ 
20. ข. ละเมิด เพราะถือเป็นการทำซ้ำกับสิ่งประดิษฐ์ที่มีลิขสิทธิ์อยู่แล้ว 
       จากโจทย์ นักศึกษาละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เนื่องจากสร้างสรรค์ส่ิงประดิษฐ์ขึ้นซ้ำกับส่ิงประดิษฐ์ท่ีมี
ลิขสิทธิ์อยู่แล้ว ซึ่งในการสร้างสรรค์เทคโนโลยีข้ึนมานั้น ผู้สร้างสรรค์ควรตรวจสอบว่า มีเทคโนโลยีท่ีมีลักษณะคล้าย
กับของตนได้รับการจดทะเบียนเป็นทรัพย์สินทางปัญญาแล้วหรือไม่ 
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ตัวชี้วัดรายปี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษปีที่ 1-3 
สาระที่ 4 เทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 3 

มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาท่ีพบในชีวิตจริงอย่างเป็น ขั้นตอนและเป็นระบบ 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน 
และมีจริยธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหา 
ม.3/1 

• ขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน 

• Internet of Things (IoT) 

• ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน เช่น  
Scratch, Python, Java, C, AppInventor 

• ตัวอย่างแอปพลิเคชัน เช่น โปรแกรมแปลงสกุลเงิน โปรแกรมผันเสียงวรรณยุกต์ โปรแกรมผันเสียงวรรณยุกต์ 
โปรแกรมจำลองการแบ่งเซลล์ ระบบรดน้ำอัตโนมัติ 
ม.3/2 

• การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ ประมวลผล สร้างทางเลือก ประเมินผล จะท าให้ได้
สารสนเทศเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาหรือการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

• การประมวลผลเป็นการกระท ากับข้อมูล เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีความหมายและมีประโยชน์ต่อการน าไปใช้งาน 

• การใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตท่ีหลากหลายในการรวบรวมประมวลผล สร้างทางเลือก ประเมินผล 
น าเสนอ จะช่วยให้แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ 

• ตัวอย่างปัญหา เช่น การเลือกโปรโมชันโทรศัพท์ให้เหมาะกับพฤติกรรมการใช้งาน สินค้าเกษตรท่ีต้องการและ
สามารถปลูกได้ในสภาพดินของท้องถิ่น 
  

ว 4.2 ม.3/1 พัฒนาแอปพลิเคชันท่ีมีการบูรณาการกับวิชาอื่นอย่างสร้างสรรค์ 
ว 4.2 ม.3/2 รวบรวมข้อมูล ประมวลผล ประเมินผล นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ ตามวัตถุประสงค์โดยใช้
ซอฟต์แวร์ หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตท่ีหลากหลาย 
ว 4.2 ม.3/3 ประเมินความน่าเช่ือถือของข้อมูล วิเคราะห์ส่ือและผลกระทบจากการให้ข่าวสารท่ีผิด เพื่อการใช้งาน
อย่างรู้เท่าทัน 
ว 4.2 ม.3/4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ ใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบธรรม 
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ม.3/3 

• การประเมินความน่าเช่ือถือของข้อมูล เช่น ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล โดยเทียบเคียงจากข้อมูลหลายแหล่ง 
แยกแยะข้อมูลท่ีเป็นข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น หรือใช้ PROMPT 

• การสืบค้น หาแหล่งต้นตอของข้อมูล 

• เหตุผลวิบัติ (logical fallacy) 

• ผลกระทบจากข่าวสารท่ีผิดพลาด 

• การรู้เท่าทันส่ือ เช่น การวิเคราะห์ถึงจุดประสงค์ของข้อมูลและผู้ให้ข้อมูล ตีความ แยกแยะเนื้อหาสาระของส่ือ 
เลือกแนวปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมเม่ือพบข้อมูลต่าง ๆ 
ม.3/4 

• การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เช่น การทำธุรกรรมออนไลน์ การซื้อสินค้า ซื้อซอฟต์แวร์ ค่าบริการ
สมาชิก ซื้อไอเท็ม 

• การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ เช่น ไม่สร้างข่าวลวง ไม่แชร์ข้อมูลโดยไม่ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง 

• กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

• การใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบธรรม (fair use) 
 
แหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม 
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1. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง 

ก. ข้อมูลท่ีเป็นตัวเลขจัดเป็นข้อมูลทุติยภูมิ 

ข. การสังเกตเป็นการเก็บรวมรวบข้อมูลทุติยภูมิ  

ค. ข้อมูลปฐมภูมิจัดเป็นข้อมูลท่ีมีความถูกต้องแน่นอนเสมอ 

ง. การใช้ข้อมูลทุติยภูมิควรมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง 

2. ใครเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีที่เหมาะสมท่ีสุด 

ก. ครูประจำช้ันเก็บข้อมูลรายได้ผู้ปกครองของนักเรียนจากการสัมภาษณ์นักเรียน 

ข. ผู้จัดการศูนย์บริการแห่งหนึ่ง สอบถามความพึงพอใจของลูกค้าด้วยการใช้แบบสอบถาม 

ค. คุณแม่วางแผนการเงินจากการสังเกตพฤติกรรมการใช้จ่ายของทุกคนในครอบครัว 

ง. เจ้าของร้านอาหารประเมินการทำงานของลูกจ้างด้วยการสัมภาษณ์ลูกจ้างทางโทรศัพท์ 

 

3. ข้อใดเป็นข้อมูลปฐมภูมิ 

ก.  แจ๋วศึกษาประวัติของชุมชนจากคำบอกเล่าของผู้ก่อตั้งชุมชน 

ข. คุณครูรวบรวมข้อมูลภูมิลำเนาของนักเรียนจากสำเนาทะเบียนบ้าน 

ค. การแถลงข้อมูลจำนวนผู้ป่วยท่ีเป็นโรคระบาดในแต่ละวันของกระทรวงสาธารณสุข 

ง. จ๋ิวต้องการนำเสนอข้อมูลความสูงของนักเรียนจึงไปขอข้อมูลจากห้องพยาบาล 

4.  ดาวต้องการข้อมูลจำนวนประชากรในจังหวัดสมุทรปราการย้อนหลัง 5 ปี ดาวควรใช้วิธีการเก็บรวบรวม 

     ข้อมูลแบบใด  

ก. สืบค้นข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

ข. การสังเกตจำนวนประชากร 

ค. การสำรวจด้วยแบบสอบถาม 

ง. การสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีทะเบียนราษฎร์ทางโทรศัพท์ 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ชุดท่ี 1 

วิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)      ชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ตัวอย่างข้อสอบ มาตรฐาน ว 4.2 



 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษบุรีรัมย์ เขต 1 208 

 

208 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

5. ไก่ฝึกตำส้มตำตามสูตรตำระเบิดท่ีคุณแม่ของไก่คัดลอกมาจากตำรับอาหารของคุณยาย ข้อมูลท่ีไก่ได้เป็นข้อมูล

ประเภทใด 

ก. ข้อมูลปฐมภูมิ      

ข. ข้อมูลทุติยภูมิ 

ค. ข้อมูลเบ้ืองต้น      

ง. ข้อมูลเชิงลึก 

6. พิจารณารูปภาพต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ข้อมูลข้างต้นมีความน่าเช่ือถือหรือไม่เพราะเหตุใด 

ก. น่าเช่ือถือ เพราะเป็นข้อมูลในเหตุการณ์ปัจจุบัน 

ข. น่าเช่ือถือ เพราะมีการอ้างอิงจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ค. ไม่น่าเช่ือถือ เพราะไม่รู้จักแหล่งข้อมูลท่ีอ้างอิง 

ง. ไม่น่าเช่ือถือ เพราะเป็นข้อมูลท่ีมาจากอินเทอร์เน็ต 

7.  เตือนใจต้องการข้อมูลทำวิจัยเกี่ยวกับความรู้สึกและความคิดของเด็กท่ีมีพฤติกรรมก้าวร้าว เตือนใจควรใช้วิธีเก็บ

รวบรวมข้อมูลใด 

ก. การทดลอง 

ข. ขอข้อมูลจากผู้ปกครอง 

ค. การสังเกต 

ง. การสัมภาษณ์ 
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8. ข้อใดเป็นการใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายใน 

ก. ผู้บริหารบริษัทตรวจสอบรายงานงบประมาณของบริษัทจากพนักงานบัญชี 

ข. บริษัทขนส่งศึกษาราคาน้ำมันในตลาดโลกก่อนวางแผนการเดินทาง 

ค. นักท่องเท่ียวศึกษาอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศจากธนาคารท่ีตนเปิดบัญชีก่อนเดินทาง 

ง. ลูกค้าตรวจสอบรายการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ท่ีได้จากศูนย์บริการรถยนต์ 

9. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของข้อมูลสารสนเทศท่ีดี 

ก. มีความทันสมัย 

ข. มีเนื้อหาท่ีถูกต้องชัดเจน 

ค. มีแหล่งท่ีมาท่ีน่าเช่ือถือ 

ง. ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่าย 

10. ข้อมูลในข้อใดเหมาะท่ีจะใช้การประมวลผลด้วยมือ 

ก. รายได้เฉล่ียต่อครัวเรือนในชุมชน 

ข. ผลการประเมินของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

ค. รายรับรายจ่ายใน 1 วันของครอบครัว 

ง. อัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจต่อปี 

11. ข้อใดแสดงลำดับข้ันของการประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้อง 

ก. การแสดงผล   การนำเข้าข้อมูล        การประมวลผล 

ข. การนำเสนอข้อมูลเข้า        การแสดงผล         การประมวลผล    

ค. กาประมวลผล         การนำข้อมูลเข้า        การแสดงผล  

ง. การนำข้อมูลเข้า        การประมวลผล          การแสดงผล 

12.  ข้อใดไม่ใช่การประมวลผลแบบทันที 

ก. รุ่งกดไลค์เพจในส่ือสังคมออนไลน์ของดวงตา 

ข. การประมวลผลเพื่อคิดดอกเบ้ียเงินฝากของธนาคาร 

ค. หนูนิดแสดงความคิดเห็นต่อรูปภาพของตุ๊กตาท่ีโพสลงในส่ือสังคมออนไลน์ 

ง. สัญญาณเตือนไฟไหม้ในอาคารสูง 
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รายได ้(พนัลา้นบาท)

13. ข้อใดกล่าวถึงการประมวลผลแบบออนไลน์ได้ถูกต้อง 

ก. เป็นการประมวลผลแบบอินเทอร์แอ็กทิฟ 

ข. ใช้ระยะเวลาในการเก็บรวมรวบข้อมูล 

ค. ไม่สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นได้ 

ง. สามารถประมวลผลข้อมูลได้ทุกท่ีตลาดเวลา 

14. การบีบอัดข้อมูลมีประโยชน์อย่างไร 

ก. ลดพื้นท่ีการจัดเก็บข้อมูล 

ข. ป้องกันการสูญเสียของข้อมูล 

ค. ป้องกันการคัดลอกข้อมูล 

ง. สามารถจัดเรียงข้อมูลได้ง่ายข้ึน 

15. ข้อใดจัดเป็นกรรมวิธีในการประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ 

ก. การป้อนข้อมูลย้อนกลับ 

ข. การส้างข้อมูลจำลอง 

ค. การแสดงผลผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ 

ง. การสำรองข้อมูล 
16.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       จากภาพเป็นขั้นตอนใดของการประมวลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ 

ก. การตรวจสอบแก้ไขข้อมูล 

ข. การแยกประเภทข้อมูล 

ค. การประมวลผลข้อมูล 

ง. การนำไปใช้ประโยชน์ 

เดือน 
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17. ใครเลือกใช้ซอฟต์แวร์ไม่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การใช้งาน 

ก. มิวสร้างภาพ 3 มิติจากซอฟต์แวร์ Autodesk 

ข. มายใช้ซอฟต์แวร์ Illustrator ในการเก็บข้อมูลทางสถิติ 

ค. มอสใช้ซอฟต์แวร์ Microsoft Word ในการจัดพิมพ์รายงานวิทยาศาตร์ 

ง. มดนำเสนอโครงงานโดยใช้ซอฟต์แวร์ Microsoft PowerPoint 

18.  หากต้องการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุปผลข้อมูลเป็นแผนภูมิจากข้อมูลท่ีได้ควรเลือกใช้ 

ซอฟต์แวร์ใด 

ก. ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูล 

ข. ซอฟต์แวร์นำเสนอ 

ค. ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน 

ง. ซอฟต์แวร์ประมวลคำ 

 

19.  ตูนต้องการสร้างภาพอินโฟกราฟิกควรใช้ซอฟต์แวร์ในข้อใด 

ก. Microsoft Excel 

ข. Slide Dog 

ค. Photoshop 

ง. Sketch up 

 

20. ในปัจจุบันมีการนิยมรวบรวมข้อมูลผ่านการตอบแบบสอบถามทางออนไลน์ โดยใช้ซอฟต์แวร์ในข้อใด 

ก. SPSS 

ข. Google Forms 

ค. Microsoft Access  

ง. Google Slide 
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เฉลย    ข้อสอบ ว 4.2 ชดุที่ 1 ม.3 
 
 
 

อธิบายแนวตอบ ข้อสอบ ว 4.2 ชุดที่ 1 
1. ง. การใช้ข้อมูลทุติยภูมิควรมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง 
       ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลท่ีมีการรวบรวมไว้แล้วโดยผู้อื่น การนำข้อมูลทุติยภูมิมาใช้จะต้องตรวจสอบ
คุณภาพของข้อมูลก่อน โดยดูว่าใครเป็นผู้รวบรวมไว้มีวิธีการอย่างไร รวมทั้งมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง เพื่อจะได้นำข้อมูลไปใช้และอ้างอิงได้อย่างมั่นใจ 
2. ข. ผู้จัดการศูนย์บริการแห่งหนึ่ง สอบถามความพึงพอใจของลูกค้าด้วยการใช้แบบสอบถาม 

       ก. ครูประจำช้ันเก็บข้อมูลรายได้ผู้ปกครองของนักเรียนจากการสัมภาษณ์นักเรียน ไม่เหมาะสม เพราะ

นักเรียนอาจไม่ทราบข้อมูล ควรใช้วิธีสัมภาษณ์ผู้ปกครองหรือให้ผู้ปกครองทำแบบสอบถาม 

ค. คุณแม่วางแผนการเงินจากการสังเกตพฤติกรรมการใช้จ่ายของทุกคนในครอบครัว ไม่เหมาะสม เพราะคุณแม่

อาจไม่ได้ข้อมูลตามท่ีต้องการ ควรใช้วิธีสอบถามและจดบันทึก 

ง. เจ้าของร้านอาหารประเมินการทำงานของลูกจ้างด้วยการสัมภาษณ์ลูกจ้างทางโทรศัพท์ ไม่เหมาะสม 

เพราะการประเมินการทำงานควรพิจารณาจากหลายวิธีท้ังด้านผลงาน การสังเกต พฤติกรรมการทำงาน  

3. ก.  แจ๋วศึกษาประวัติของชุมชนจากคำบอกเล่าของผู้ก่อต้ังชุมชน 
      ข้อมูลปฐมภูมิเป็นข้อมูลที่ผู้ใช้เก็บรวบรวมด้วยตนเอง ทำให้ได้ข้อมูลที่ตรงตามความต้องการมากที ่สุด 
ดังนั้น ข้อมูลนักเรียนจากทะเบียนบ้าน สถิติคนไข้ที่ได้จากโรงพยาบาล และผลการเรียนของนักเรียนจากทะเบียน
ของโรงเรียนเป็นข้อมูลทุติยภูมิไม่ใช่ข้อมูลปฐมภูมิ 
4. ก. สืบค้นข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
     สืบค้นข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เพราะข้อมูลประชากรมีจำนวนมากการรวบรวมข้อมูลทำได้ยากจึงต้องสืบค้น
ข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงานเป็นข้อมูลขั้นทุติยภูมิเนื่องจากเป็นข้อมูลท่ีผู้อื่นรวบรวมไว้แล้วสามารถนำข้อมูลมา
ใช้ได้ 
5. ข. ข้อมูลทุติยภูมิ 
     ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลท่ีมีการรวบรวมไว้แล้วโดยผู้อื่น 
6. ข. น่าเชื่อถือ เพราะมีการอ้างอิงจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
     ข้อมูลจากโจทย์มีความน่าเช่ือถือเนื่องจากมีแหล่งอ้างอิงข้อมูลท่ีมีความน่าเช่ือถือจากหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้องซึ่งเป็นหน่วยงานทางภาครัฐซึ่งจะมีผู้ตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งก่อนเผยแพร่ 
  

  1. ง    2. ข    3. ก    4. ก   5.  ข   6. ข     7. ง     8. ก    9. ง    10. ค   
11. ก   12. ข  13. ง   14. ค  15. ง  16. ก   17. ก   18. ข  19. ค    20. ข 
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7. ง. สัมภาษณ์ 
    สัมภาษณ์ คือการคุยอย่างมีจุดมุ่งหมาย  ซึ่งนิยมใช้เป็นเครื่องมือวัดผลการศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะด้าน
ความรู้สึกเป็นส่วนใหญ่  เช่น  เกี่ยวกับบุคลิกภาพ  การปรับตัว  เจตคติ  ความสนใจ  รวมทั้งคุณลักษณะเกี่ยวกับ
การปฏิบัติในด้านวิธีการปฏิบัติ  การใช้การสัมภาษณ์เพื่อวัดความสามารถในด้านความรู้ความคิดทางสติปัญญาก็
สามารถใช้ได้ นิยมใช้เมื่อต้องการข้อมูลเชิงลึก 
8. ก. ผู้บริหารบริษัทตรวจสอบรายงานงบประมาณของบริษัทจากพนักงานบัญชี 
     ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายใน เป็นข้อมูลที่เกิดขึ ้นภายในหน่วยงานหรือภายในองค์กรของผู้ใช้งาน เช่น 
ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลการโอนเงิน โดยข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายในมีลักษณะเฉพาะตัว ผู้รวบรวมข้อมูลจะต้องรู้ว่า
ข้อมูลท่ีต้องการเก็บอยู่ท่ีใด และอยู่ในรูปแบบใด ท้ังนี้ ผู้รวบรวมข้อมูลต้องสอบถามบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อจะได้รวม
รวบข้อมูลได้ถูกแหล่ง 
9. ง. ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
     ข้อมูลสารสนเทศที่ดี ควรมีความทันสมัย มีเนื้อหาที่ถูกต้องชัดเจน มีแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือตรวจสอบได้ มี
ความปลอดภัย ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีสิทธิ์ใช้สารสนเทศเข้าถึงได้ง่ายและมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีไม่ให้ผู้ที่ไม่
เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ 
10. ค. รายรับรายจ่ายใน 1 วันของครอบครัว 
     การประมวลผลข้อมูลด้วยมือเหมาะกับข้อมูลท่ีมีลักษณะดังต่อไปนี้ มีจำนวนข้อมูลท่ีน้อย การคำนวณท่ีไม่
ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน และต้องไม่มีความเร่งด่วนในการประมวลผล 
11. ง. การนำข้อมูลเข้า        การประมวลผล          การแสดงผล 
ลำดับการประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ มี 3 ข้ันตอน 
1. การนำเข้าข้อมูล เป็นขั้นตอนการรับข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์โดยผ่านทางหน่วยรับข้อมูล 
2. การประมวลผล เป็นขั้นตอนการนำเสนอท่ีได้จากขั้นตอนการนำเข้ามาจัดการโดยผ่านกระบวนการต่างๆ  
3. การแสดงผล เป็นการนำสารสนเทศท่ีได้จากการประมวลผลไปใช้ประโยชน์หรือแสดงผล โดยผ่าน 
    ทางหน่วยแสดงผล 

12. ข. การประมวลผลเพื่อคิดดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร 
     การคิดดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเป็นการประมวลผลแบบทันที ซึ่งมีการรวบรวมข้อมูลไว้ในช่วงเวลาหนึ่ง 
ก่อนนำข้อมูลเหล่านั้นมาประมวลผล  
13. ก. เป็นการประมวลผลแบบอินเทอร์แอ็กทิฟ 
     การประมวลผลแบบอินเทอร์แอ็กทิฟ เป็นการประมวลผลที่ไม่ต้องรอเวลาในการเก็บรวมรวบข้อมูล แบ่ง

ออกเป็น 2 ประเภท 1. การประมวลผลแบบออนไลน์ 2. การประมวลผลแบบทันที ดังนั้นการประมวลผลแบบ
ออนไลน์เป็นส่วนหนึ่งของการประมวลผลแบบอินเทอร์แอ็กทิฟ 

14. ก. ลดพื้นที่การจัดเก็บข้อมูล 
      การบีบอัดข้อมูลจะช่วยลดพื้นท่ีการจัดเก็บข้อมูล 
15. ง. การสำรองข้อมูล 
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     กรรมวิธีในการประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย การคำนวณ การจัดเรียงข้อมูล การจัด
กลุ่มข้อมูล การสืบค้นข้อมูล และการรวมข้อมูล 
16. ง. การนำไปใช้ประโยชน์ 
     จากภาพเป็นการนำเสนอข้อมูลนี้ได้จากการประมวลผลเพื่อผลลัพธ์ให้ออกมาในรูปท่ีเข้าใจง่าย หรือนำไปใช้
ประโยชน์ต่อได้ 
17. ข. มายใช้ซอฟต์แวร์ Illustrator ในการเกบ็ข้อมูลทางสถิติ 
     ซอฟต์แวร์ Illustrator มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการสร้างภาพกราฟิกต่างๆ จึงไม่ควรนำมาใช้ในการเก็บ
ข้อมูลทางสถิติ 
18. ค. ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน 
      ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน เป็นโปรแกรมท่ีอำนวยความสะดวกในการทำงานเกี่ยวกับการคำนวณข้อมูล แสดง
ข้อมูลในลักษณะเป็นคอลัมน์ หรือเป็นช่องตาราง ซึ่งเราสามารถบันทึกข้อมูลต่าง ๆ โดยส่วนมากมักจะเป็นตัวเลขลง
ในตารางส่ีเหล่ียมท่ีแบ่งออกเป็นช่องเล็ก ๆ สามารถสรุปผลข้อมูลเป็นแผนภูมิได้ 
19. ค. Photoshop 
      Photoshop , Illustrator, Infogram เป็นซอฟต์แวร์เพื่อสร้างภาพอินโฟกราฟิก 
20. ข. Google Forms 
       Google Forms เป็นส่วนหนึ่งในบริการของกลุ่ม Google Docs ท่ีช่วยให้เราสร้างแบบสอบถามออนไลน์ 
หรือใช้สำหรับรวบรวมข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยท่ีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ในการใช้งาน Google Forms ผู้ใช้สามารถ
นำไปปรับประยุกต์ใช้งานได้หลายรูปแบบอาทิ เช่น การทำแบบฟอร์มสำรวจความคิดเห็น การทำแบบฟอร์มสำรวจ
ความพึงพอใจ การทำแบบฟอร์มลงทะเบียน และการลงคะแนนเสียง เป็นต้น 
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1. ข้อใดคือขั้นตอนแรกของการสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต 

ก. กำหนดวัตถุประสงค์ 

ข. กำหนดขอบเขตของข้อมูล 

ค. กำหนดประเภทของข้อมูล 

ง. ประเมินความน่าเช่ือถือของข้อมูล 

2. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต 

ก. สามารถซื้อขายสินค้าได้สะดวกและรวดเร็ว 

ข. ช่วยให้การติดต่อส่ือสารกับบุคคลต่าง ๆ ง่ายยิ่งขึ้น 

ค. ข้อมูลท่ีเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตมีความน่าเช่ือถือมาก 

ง. สามารถค้นหาข้อมูลต่างๆได้เสมือนกับเราไปนั่งอยู่ท่ีห้องสมุดขนาดใหญ่ 

3. การสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตต้องกำหนดวัตถุประสงค์เพื่ออะไร 

ก. เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีมีความน่าเช่ือถือ 

ข. เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีมีความละเอียดและทันสมัย 

ค. เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีมีความหลากหลายจากหลายแหล่งข้อมูล 

ง. เพื่อให้สามารถกำหนดขอบเขตของแหล่งข้อมูลท่ีสืบค้นให้เหมาะสม 

4. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเทคนิคการสืบค้นด้วย Google.com เบ้ืองต้น 

ก. หากต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มมากขึ้นต้องใช้เครื่องหมาย (+) 

ข. หากต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มมากขึ้นต้องใช้คำว่า and  

ค. หากต้องการตัดคำท่ีไม่ต้องการออกสามารถใช้เครื่องหมาย – และคำว่า No ได้ 

ง. หากต้องการค้นหากลุ่มคำท่ีเป็นประโยค หรือวลีควรใช่เครื่องหมายอัญประกาศ 

 

 

 

5. ตองต้องการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสุริยุปราคาและจันทรุปราคาย้อนหลัง 5 ปี ประเด็นของการประเมิน 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ชุดท่ี 2 

วิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)      ชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ตัวอย่างข้อสอบ มาตรฐาน ว 4.2 
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ความน่าเช่ือถือในข้อใด ท่ีส่งผลต่อข้อมูลของตองน้อยท่ีสุด 

ก. ประเมินความทันสมัยของข้อมูล 

ข. ประเมินความน่าเช่ือถือของทรัพยากรข้อมูล 

ค. ประเมินความตรงตามความต้องการของข้อมูล  

ง. ประเมินความน่าเช่ือถือของผู้เขียน ผู้จัดทำข้อมูล 

6. ข้อใด คือ ข้อมูลตติยภูมิท้ังหมด 

ก. ดรรชนีวารสาร รายงานการวิจัย 

ข. ข้อมูลสัมภาษณ์ ข้อมูลการสังเกต หนังสือการ์ตูน 

ค. ข้อมูลการทดลอง สถิติจำนวนประชากร นิตยสาร 

ง. หนังสือเรียน เทปบันทึกเสียงการประชุม ฐานข้อมูลบรรณานุกรม 

 

7. หากต้องการสืบค้นขั้นตอนการล้างมืออย่างถูกวิธีควรค้นหาจากแหล่งข้อมูลใดจึงจะเหมาะสมท่ีสุด   

ก.  เว็บไซต์กระทรวงเกษตร 

ข.  เว็บไซต์กระทรวงสาธารณะสุข 

ค. เว็บไซต์กระทรวงยุติธรรม 

ง. เว็บไซต์กระทรวงแรงงาน 

 

พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม 
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8. จากรูปภาพท่ีกำหนดให้ มีความน่าเช่ือถือหรือไม่ เพราะเหตุใด 

ก. น่าเช่ือถือ เพราะมีการระบุวัน เวลา ในการเผยแพร่ข้อมูล 

ข. น่าเช่ือถือ เพราะมีการอ้างอิงแหล่งท่ีมาของข้อมูลชัดเจน 

ค. ไม่น่าเช่ือถือ เพราะไม่มีการระบุช่ือผู้เขียน 

ง. ไม่น่าเช่ือถือ เพราะข้อมูลไม่แสดงรายละเอียดให้ชัดเจน 

 

9. ข้อใดเป็นข้อมูลท่ีมีความน่าเช่ือถือมากท่ีสุด 

ก. วิทยานิพนธ ์

ข. บทวิจารณ์ 

ค. บทคัดย่องานวิจัย 

ง.  โฆษณาในหนังสือพิมพ์ 

 

10. บอยต้องการหาข้อมูลเกี ่ยวกับประเภทหนังสือที่คนไทยชอบอ่าน จึงไปเจอบทความวิจัยที่แสดงข้อมูลท่ี     
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

คนไทยใช้เวลาอ่านหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทำงานเฉลี่ย 37 นาทีต่อวัน ซึ่งแน่นอนว่าถ้าคนไทย
ไม่ได้อ่านหนังสือช้าจนเกินไป ก็นับได้ว่าเกิน 8 บรรทัดไปมากทีเดียว และเมื่อเปรียบเทียบกับการสำรวจเมื่อปีท่ีผ่าน
มาพบว่าทุกกลุ่มวัยมีอัตราการอ่านหนังสือเพิ่มขึ้น และเกือบทุกวัยใช้เวลาอ่านหนังสือเพิ่มขึ้น โดยกลุ่มวัยเด็กมีอัตรา
การอ่านหนังสือสูงสุดถึงร้อยละ 95.1 รองลงมาคือ กลุ่มเยาวชน กลุ่มวัยทำงาน และกลุ่มวัยสูงอายุ ส่วนใหญ่อา่น
จากรูปเล่มหนังสือเอกสารถึงร้อยละ 99.3 รองลงมาคืออินเทอร์เน็ต ร้อยละ 10.1 แท็บเล็ตและสมาร์ทโฟน ร้อยละ 
1.8 

          อุมาพร โกมลรุจินันท์ 
                                                                                                                      

เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์  
ข้อมูลท่ีกำหนดเหมาะสมกับการศึกษาของบอยหรือไม่ อย่างไร 
ก. เหมาะสม เพราะเป็นข้อมูลท่ีทันสมัย 
ข. เหมาะสม เพราะมีแหล่งอ้างอิงชัดเจน 
ค. ไม่เหมาะสม เพราะไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ 
ง. ไม่เหมาะสม เพราะกลุ่มตัวอย่างไม่ได้เป็นตัวแทนของประชากร 
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11. “ท่ีเธอไม่เห็นด้วยกับฉัน เพราะว่าเธอเห็นด้วยกับกานดาใช่ไหม” จากข้อความข้างต้น เป็นการให้เหตุผล 
เชิงวิบัติแบบใด 
ก. เป็นการให้เหตุผลโดยอ้างว่าส่ิงใดส่ิงหนึ่งเป็นส่ิงพิเศษ 
ข. เป็นการให้เหตุผลโดยสร้างทางเลือกไว้แค่ 2 ทาง แต่ในความเป็นจริงอาจจะมีทางเลือกอื่นอีก 
ค. เป็นการให้เหตุผลเกินจริง โดยการบอกเหตุผลว่าเมื่อเกิดส่ิงนี้แล้วจะทำให้เกิดอีกส่ิงหนึ่งตามมาซึ่งเกิน 

          ความจริงไปมาก 
ง. เป็นการให้เหตุผลเบ่ียงเบนประเด็น จากการโต้แย้งกับผู้อื่นให้กลายเป็นอีกเรื่องแล้วโจมตีจากประเด็น 
    ท่ีถูกบิดเบือน 

12. ข้อใด คือ เหตุผลเชิงวิบัติโดยอ้างอำนาจ 
ก. คุณควรได้อ่านการ์ตูนเรื่องพลิกดินสู่ดาวทุกตอนนะ หนงัสือการ์ตูนเรื่องนี้ขายได้กว่าล้านเล่มแล้วทั่วโลก และ

ตอนนี้ใคร ๆ ก็กำลังพูดถึงหนังสือเรื่องนี้กัน 
ข. ตำแหน่งหัวหน้าท่ีว่างในแผนกการจัดการนี้ควรให้แก่อรรถพันธ์นะ เพราะครอบครัวของเขากำลังลำบาก 

ภรรยาก็ถูกไล่ออกจากงาน ลูกก็ยังเล็ก คุณพ่อของเขาก็กำลังป่วย 
ค. คุณต้องอยากได้และอยากซื้อกระเป๋ากระต่ายแน่ ๆ เพราะแบรนด์กระต่าย เป็นกระเป๋าท่ีมีคุณภาพ คนมี

ฐานะและมีช่ือเสียงในสังคมใช้กระเป๋ายี่ห้อนี้กันท้ังนั้นแหละค่ะ 
ง. ผมรู้ว่าพวกคุณไม่เห็นด้วยกับการท่ีสุธีขึ้นเป็นหัวหน้าของพวกคุณ แต่อย่างไรก็ตามถ้าสุธีไม่ได้ตำแหน่งนี้พวก

เราอาจจะต้องหางานใหม่ 
13. พิจารณาข้อมูลท่ีเพื่อนสนิทของดอนส่งมาให้ทางอีเมลก่อนสอบปลายภาค  
 

 
 
 
 
 
 

ข้อมูลท่ีเพื่อนสนิทของดอนส่งมาให้ มีความน่าเช่ือถือหรือไม่ เพราะเหตุใด 
ก. มีความน่าเช่ือถือ เพราะเป็นข้อมูลท่ีมาจากเพื่อนท่ีสนิทของดอน 
ข. มีความน่าเช่ือถือ เพราะเป็นการส่งข้อมูลผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
ค. ไม่มีความน่าเช่ือถือ เพราะโฆษณาเกินจริง 
ง. ไม่มีความน่าเช่ือถือ เพราะไม่มีคนท่ีเคยใช้จริงมายืนยัน 
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14. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับความสามารถในการเข้าถึงส่ือ 

ก. มีส่วนรวมกับส่ือโดยการแสดงออกทางความคิดเห็นและการสนทนาระหว่างกัน 

ข. เข้าถึงสารสนเทศและเนื้อหาในส่ือได้อย่ามีประสิทธิภาพและมีจริยธรรม 

ค. สามารถค้นหาและระบุตำแหน่งของสารสนเทศและเนื้อหาในส่ือ 

ง. สามารถเรียกหรือจัดเก็บสารสนเทศและเนื้อหาในส่ือได้โดยใช้วิธีต่าง ๆ และเครื่องมือท่ีหลากหลาย 

15. บุคคลใดนำความรู้เกี่ยวกับการรู้เท่าทันส่ือดิจิทัลไปใช้ประโยชน์ 
ก. แอนแชร์วิธีการทำขนมเค้กท่ีได้จากเพจช่ือดังลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวเพื่อให้มีจำนวนคนกดไลค์ท่ีสูงขึ้น 
ข. ฝ้ายจ้างคนท่ีมีคนติดตามในส่ือโซเชียลจำนวนมากถ่ายคลิปโฆษณาผลิตภัณฑ์ของตนเพื่อประชาสัมพันธ์ 
ค. ฟ้าตัดต่อรูปภาพดาราท่ีตนเองช่ืนชอบลงในเฟซบุ๊กส่วนตัว แล้วเปิดเป็นสาธารณะให้คนเข้ามาดูได้ 
ง. ฝนเดินทางไปท่องเท่ียงตามสถานท่ีต่าง ๆ และถ่ายภาพมาเพื่อใช้ประกอบในบล็อกนำเท่ียวของตนเอง 

16. มิวมีอาชีพเป็นนักร้อง และมีความช่ืนชอบเพลงขององอาจมาก จึงนำเพลงขององอาจไปเปล่ียนแปลงทำนองใน
การร้องใหม่ หรือนำเพลงเก่ากลับมาทำใหม่เพื่อไม่ให้เหมือนต้นฉบับ แล้วนำเพลงท่ีทำใหม่ไปใช้ร้องในคอนเสิร์ต
ของตนเอง มีคนท่ีเข้าชมคอนเสิร์ตอัดคลิปเพลงดังกล่าวไปลงในอินเทอร์เน็ต จนทำให้มิวมีช่ือเสียง การกระทำ
ของมิวเป็นการทำผิดการรู้เท่าทันส่ือดิจิทัลหรือไม่ เพระเหตุใด  

ก. ผิด เพราะนำเพลงของผู้อื่นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ 
ข. ผิด เพราะนำเพลงของผู้อื่นไปดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต 
ค. ไม่ผิด เพราะนำเพลงของผู้อื่นมาดัดแปลงและนำไปลงในอินเทอร์เน็ต 
ง. ไม่ผิด เพราะเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานทางดนตรี 

พิจารณาข้อมูลท่ีกำหนดให้ แล้วตอบคำถามข้อ 17.-18. 
วันท่ี 12 มิ.ย.63 กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเตือนภัย ฉบับท่ี 2 เรื่อง "พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้

ตอนบน" ระบุว่า เมื่อเวลา 16.00 น. พายุดีเปรสชัน บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน มีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 17.0 
องศาเหนือ ลองจิจูด 118.0 องศาตะวันออก กำลังเคล่ือนตัวทางทิศตะวันตกค่อนเหนือเล็กน้อย ด้วยความเร็ว
ประมาณ 25 กม./ชม. มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 55 กม./ชม. คาดว่าพายุนี้จะทวีกำลังแรงขึ้น
เป็นพายุโซนร้อนในระยะต่อไป และเคล่ือนขึ้นฝั ่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่ 14-15 มิถุนายน 
ลักษณะเช่นนี้ทำให้ในช่วงวันที่ 13-16 มิถุนายน 2563 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและ
ประเทศไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ส่งผลทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง 
ขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วม
ฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก จังหวัดท่ีคาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบี่
เตือนชาวประมง งดเดินเรือ 

                                                                                                                                            
https://www.tmd.go.th  
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17. จากข้อมูลมีความน่าเช่ือถือหรือไม่ เพราะเหตุใด 
ก. ไม่มีความน่าเช่ือถือ เพราะเป็นข้อมูลท่ีมาจากอินเทอร์เน็ต 
ข. ไม่มีความน่าเช่ือถือ เพราะเนื้อหาของข่าวน้อยเกินไป 
ค. มีความน่าเช่ือถือ เพราะเป็นข้อมูลของปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีพิสูจน์ได้จริง 
ง. มีความน่าเช่ือถือ เพราะมีแหล่งอ้างอิงท่ีเช่ือถือได้ 

18. บุคคลใดไม่ได้รับผลกระทบจากการได้ข้อมูลท่ีผิดพลาด 

ก. ออยถูกโจรกรรมข้อมูลทางการเงินจากการติดต่อทางอีเมล 

ข. อุ้มถูกดำเนินคดีข้อหาละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น 

ค. ออมเป็นโรคซึมเศร้าจากการถูกแชร์รูปภาพของตนเองท่ีถูกตัดต่อ 

ง. อั้มโดนหลอกให้ซื้อสินค้าท่ีไม่มีคุณภาพตามส่ือโฆษณา 

 

19. พิจารณาข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม 
เตือนภัยจากการรับประทานผักคะน้า มีสารเคมีตกค้าง หรือการสะสมจากยาฆ่าแมลง ยาฆ่าวัชพืชที่เป็น

สารก่อมะเร็ง เช่น ยาฆ่าแมลง จำพวกคลอริเนตเตทไฮโดรคาร์บอน (Chlorinated Hydrocarbon) หรือเรียกว่า
ออร์กาโนคลอรีน (Organochlorine) ก่อให้เกิดสารพิษตกค้างและเป็นอันตรายมาก หากร่างกายได้รับสารนี้ใน
ปริมาณมาก จะทำให้เวียนศีรษะ หน้ามืด ท้องร่วง อาจหัวใจวาย จนถึงขั้นเสียชีวิตได้ แต่ถ้าได้รับในปริมาณ
น้อย ๆ ค่อยๆ สะสมจะเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็ง เช่น มะเร็งเต้านมในผู้หญิงมีผู้ใช้ 

ข้อความดังกล่าวถูกแชร์ต่อในโลกออนไลน์เป็นจำนวนมาก  เมื่อพิจารณาสถานการณ์ดังกล่าวแล้ว ควรแชร์
ข้อความต่อหรือไม่ เพราะเหตุใด 
ก. แชร์ข้อความต่อ เพราะช่วยเตือนภัยเกี่ยวกับส่ิงท่ีทำให้เกิดโรคมะเร็ง 
ข. แชร์ข้อความต่อ เพราะเป็นข้อความท่ีมีผู้แชร์เป็นจำนวนมาก 
ค. ไม่แชร์ข้อความต่อ เพราะเป็นข้อมูลท่ีไม่มีแหล่งอ้างอิง 
ง. ไม่แชร์ข้อความต่อ เพราะไม่ได้เกี่ยวข้องกับตนเอง 
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20. มีนได้รับข้อความผ่านทางโทรศัพท์มือถือระบุข้อความว่า  
เป็นผู้นำในด้าน เกมออนไลน์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย!  
เป็นแบรนด์ระดับนานาชาติ! เปิดให้บริการมากกว่า 15 ปี!  
ถอนเงินสูงสุด 30 ล้าน ต่อวัน  
ถอนเงิน ภายใน 3 นาที          
30% ฝากเงินครั้งแรก          
ให้บริการ: บาคาร่า กีฬา และเกมอื่นๆ            
เวอร์ช่ันเว็บ : z8.com         
โปรดทราบ : ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมท่ีเบอร์095-883-6262 หรือสามารถคลิกลิงค์ URL ของเราทันที 

จากสถานการณ์ดังกล่าว มีนควรปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะเหมาะสมท่ีสุด 
ก. โทรศัพท์กลับไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
ข. ส่งข้อความกลับไปต่อว่าผู้ท่ีส่งข้อความมาให้ตน 
ค. คลิกลิงค์ URL ทันที 
ง. ลบข้อความทันที 

  



 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษบุรีรัมย์ เขต 1 222 

 

222 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

เฉลย    ข้อสอบ ว 4.2 ชดุที่ 2 ม.3 
 
 
 

อธิบายแนวตอบ ข้อสอบ ว 4.2 ชุดที่ 2 
1. ก. กำหนดวัตถุประสงค์ 
       การกำหนดวัตถุประสงค์ในการสืบค้นเพื่อให้สามารถกำหนดขอบเขตของแหล่งข้อมูลท่ีสืบค้นให้ชัดเจน ทำ
ให้สามารถกำหนดขอบเขตของแหล่งข้อมูลท่ีจะสืบค้นให้แคบลง ซึ่งจัดเป็นขั้นตอนแรกของ 
การค้นหาข้อมูล 
2. ค. ข้อมูลที่เผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตมีความน่าเชื่อถือมาก 

     ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต สามารถติดต่อส่ือสารกับบุคคลอื่นท่ัวโลก สามารถเปิดการค้าได้ด้วย 
ตัวเองโดยไม่ต้องหาท่ีจัดต้ังร้านหรือพนักงานบริการ สามารถค้นหาข้อมูลต่างๆได้เสมือนกับเราไปนั่งอยู่ท่ีห้องสมุด
ขนาดใหญ่ เป็นต้น 
3. ง. เพื่อให้สามารถกำหนดขอบเขตของแหล่งข้อมูลที่สืบค้นให้เหมาะสม 
      การกำหนดวัตถุประสงค์ในการสืบค้นเพื่อให้สามารถกำหนดขอบเขตของแหล่งข้อมูลท่ีสืบค้นให้เหมาะสม 
4. ง. หากต้องการค้นหากลุ่มคำที่เป็นประโยค หรือวลีควรใช่เคร่ืองหมายอัญประกาศ 
    ข้อ ก. หากต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มมากขึ้นต้องใช้เครื่องหมาย (+) และข้อ ข. หากต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่ม
มากขึ้นต้องใช้คำว่า and ไม่ถูกต้อง เพราะหากต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มมากขึ้นต้องใช้คำว่า or  

ข้อ ค. หากต้องการตัดคำท่ีไม่ต้องการออกสามารถใช้เครื่องหมาย – และคำว่า No ได้ ไม่ถูกต้อง เพราะหาก
ต้องการตัดคำท่ีไม่ต้องการออกสามารถใช้เครื่องหมายลบ (-)  ดังนั้นข้อ ง. ถูกต้อง 
5. ก. ประเมินความทันสมัยของข้อมูล 
      จากโจทย์ตองต้องการข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ดังนั้นไม่จำเป็นต้องประเมินความทันสมัยของข้อมูล 
6. ก. ดรรชนี วารสาร รายงานการวิจัย 
     ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลท่ีผู้ใช้ไม่ได้เก็บรวบรวมเอง แต่มีผู้อื่นหรือ หน่วยงานอื่นๆ ทำ
การเก็บรวบรวมไว้แล้ว เช่น จากรายงาน ท่ีพิมพ์แล้ว หรือยังไม่ได้พิมพ์ของ หนว่ยงานของรัฐบาล สมาคม บริษัท 
สำนักงานวิจัย นักวิจัย วารสาร หนังสือพิมพ์ เป็นต้น การนำเอาข้อมูลเหล่านี้มาใช้เป็นการประหยัดเวลาและ
ค่าใช้จ่าย 
  

  1. ก    2. ค    3. ง     4. ง   5.  ก   6. ก     7. ข    8. ข    9. ก    10. ค   
11. ข   12. ง  13. ค   14. ก  15. ง  16. ข   17. ง   18. ข  19. ค    20. ง 
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7. ข.  เว็บไซต์กระทรวงสาธารณะสุข 
     กระทรวงสาธารณะสุขมีอำนาจหน้าท่ีเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพอนามัย การป้องกัน ควบคุม และรักษา
โรคภัย การฟื้นฟูสมรรถภาพของประชาชน และราชการอื่นตามท่ีมีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าท่ีของ
กระทรวงสาธารณสุขหรือส่วนราชการท่ีสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
8. ข. น่าเชื่อถือ เพราะมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลชัดเจน 
     แหล่งท่ีมาของข้อมูล คือ MOE e-SERVICE บริการออนไลน์ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลท่ีมี
ความน่าเช่ือถือ 
9. ก. วิทยานิพนธ ์
     วิทยานิพนธ์ เป็นข้อมูลปฐมภูมิมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า
โดยตรงของผู้เขียนและมีการเผยแพร่เป็นครั้งแรก ข้อมูลประเภทนี้ถือว่ามีความน่าเช่ือถือสามารถนำไปใช้ประโยชน์
ได้มากท่ีสุด เพราะเป็นข้อมูลจริงทีได้จากผู้เขียน และยังไม่ได้ผ่านการเรียบเรียงหรือปรับแต่งใหม่จากผู้อื่น 
10. ค. ไม่เหมาะสม เพราะไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ 
จากการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลโดยใช้ PROMRT จะพบว่า ข้อมูลที่กำหนดที่มีเนื้อหาไม่ตรงกับ

ความต้องการของผู้สืบค้นไม่มีจุดเน้นหรือคำสำคัญตามท่ีต้องการ จึงไม่เหมาะสม เพราะไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ใน
การใช้ข้อมูล 
11. ข. เป็นการให้เหตุผลโดยสร้างทางเลือกไว้แค่ 2 ทาง แต่ในความเป็นจริงอาจจะมีทางเลือกอื่นอีก 
การให้เหตุผลอาจมีปัจจัยอื่นๆ มาประกอบ ไม่ได้มีแค่ 2 ทางเลือกเท่านั้น การท่ีเราไม่เห็นด้วยกับ 

ทางเลือกแรก ไม่จำเป็นต้องเลือกทางเลือกท่ี 2 อาจมีทางเลือกอื่น ๆ อีก 
12. ง. ผมรู้ว่าพวกคุณไม่เห็นด้วยกับการที่สุธีขึ้นเป็นหัวหน้าของพวกคุณ แต่อย่างไรก็ตามถ้าสุธีไม่ได้ตำแหน่งนี้

พวกเราอาจจะต้องหางานใหม่ 
      เหตุผลเชิงวิบัติโดยอ้างอำนาจ เกิดจากการที่ผู้อ้างเหตุผลใช้อำนาจทำให้ผู้อื่นต้องยอมรับข้อสรุปของตน
ด้วยการข่มขู่ไม่ว่าจะด้วยทางตรงหรือทางอ้อม หากไม่ยอมรับข้อสรุปดังกล่าวจะต้องเป็นอันตรายหรือเกิดความ
เสียหายไม่ว่าจะแก่ร่างกาย หรือจิตใจ 
13. ค. ไม่มีความน่าเชื่อถือ เพราะโฆษณาเกินจริง 
     จากข้อมูลท่ีกำหนดให้ ไม่มีความน่าเช่ือถือ เพราะมีเนื้อหาโฆษณาเกินจริง 
14. ก. มีส่วนรวมกับสื่อโดยการแสดงออกทางความคิดเห็นและการสนทนาระหว่างกัน 
      การเข้าถึงส่ือ คือ การได้รับส่ือประเภทต่าง ๆ ได้อย่างเต็มท่ีรวดเร็ว สามารถรับรู้และเข้าใจเนื้อหาของส่ือ
ประเภทนั้นตามท่ีต้องการ 
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15. ง. ฝนเดินทางไปท่องเที่ยงตามสถานที่ต่างๆ และถ่ายภาพมาเพื่อใช้ประกอบในบล็อกนำเที่ยวของตนเอง 
      การกระทำของฝนตรงกับการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล ข้อ 8 การใช้ข้อมูลดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และไม่ละเมิด
ลิขสิทธิ์ของผู้อื่น 
16. ข. ผิด เพราะนำเพลงของผู้อื่นไปดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต 
      การนำผลงานของผู้อื่นไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลงาน ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์ผิดกฎหมาย 
17. ง. มีความน่าเชื่อถือ เพราะมีแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ 
     ข้อมูลท่ีกำหนดให้มีความน่าเช่ือถือ เพราะเป็นเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นองค์กรท่ีมีผู้เช่ียวชาญ
เฉพาะด้านเป็นองค์กรของรัฐ 
18. ข. อุ้มถูกดำเนินคดีข้อหาละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น 
      ผลกระทบของข้อมูลท่ีผิดพลาด คือ การวิเคราะห์ว่าส่ิงท่ีเผยแพร่ในส่ือออนไลน์เป็นข้อมูลท่ีเป็นจริงหรือไม่ 
โดยจะขึ้นอยู่กับความรู้และประสบการณ์ของแต่ละคน ดังนั้นอุ้มถูกดำเนินคดีข้อหาละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นเป็น
ผลกระทบของข้อมูลท่ีผิดพลาด ไม่ใช่ผลกระทบจากการได้รับข้อมูลท่ีผิดพลาด 
19. ค. ไม่แชร์ข้อความต่อ เพราะเป็นข้อมูลที่ไม่มีแหล่งอ้างอิง 
     จากข้อความท่ีกำหนดให้ ไม่ควรแชร์ข้อมูลต่อ เพราะเป็นข้อมูลท่ีไม่มีความน่าเช่ือ ไม่มีแหล่งท่ีมาของข้อมูล
ท่ีชัดเจน อาจจะทำให้ผู้รับสารเกิดความเข้าใจผิดในข้อความได้  
20. ง. ลบข้อความทันที 
       จากข้อความท่ีกำหนดให้ เป็นการส่งข้อความคุกคามผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ดังนั้นควรลบข้อความ
ทันทีและไม่ควรดำเนินการใด ๆ ตามข้อความท่ีส่งมาเด็ดขาด 
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ตัวชี้วดัรายป ีกลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
  

 

สาระท่ี 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ ่งมีชีว ิตและ  
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง  ๆ  ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ใน
ระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและผลกระทบท่ีมีต่อ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม แนวทางใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไข ปัญหาส่ิงแวดล้อมรวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 
ว 1.1 ม.3/1 อธิบายปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบนิเวศท่ีได้จากการสำรวจ  
ว 1.1 ม.3/2 อธิบายรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตกับส่ิงมีชีวิตรูปแบบต่างๆ ในแหล่งท่ีอยู่เดียวกัน

ท่ีได้จากการสำรวจ  
 ว 1.1 ม.3/3 สร้างแบบจำลองในการอธิบายการถ่ายทอดพลังงานในสายใยอาหาร 
 ว 1.1 ม.3/4 อธิบายความสัมพันธ์ของผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ในระบบนิเวศ 
 ว 1.1 ม.3/5 อธิบายการสะสมสารพิษในส่ิงมีชีวิต ในโซ่อาหาร 
 ว 1.1 ม.3/6 ตระหนักถึงความสัมพันธ์ของส่ิงมีชีวิต และส่ิงแวดล้อมในระบบนิเวศ โดยไม่ทำลายสมดุลของ
ระบบนิเวศ 
 
 
เนื้อหา 
 -ระบบนิเวศประกอบด้วยองค์ประกอบที่มีชีวิต เช่น พืช สัตว์ จุลินทรีย์ และองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิต เช่น 
แสง น้ำ อุณหภูมิ แร่ธาตุ แก๊ส องค์ประกอบเหล่าน ี ้มีปฏิส ัมพันธ ์ก ัน  เช ่น พืชต้องการแสง น้ำ และแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ ในการสร้างอาหาร สัตว์ต้องการอาหารและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการดำรงชีวิต เช่น 
อุณหภูม ิความช้ืน องค์ประกอบท้ังสองส่วนนี้จะต้องมีความสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสม ระบบนิเวศจึงจะสามารถคง
อยู่ต่อไปได้  
 -ส่ิงมีชีวิตกับส่ิงมีชีวิตมีความสัมพันธ์กันในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ภาวะพึ่งพากัน ภาวะอิงอาศัย ภาวะเหยื่อกับ
ผู้ล่า ภาวะปรสิต  

-ส่ิงมีชีวิตชนิดเดียวกันท่ีอาศัยอยู่ร่วมกันในแหล่ง ท่ีอยู่เดียวกันในช่วงเวลาเดียวกัน เรียกว่าประชากร -กลุ่ม
ส่ิงมีชีวิตประกอบด้วยประชากรของส่ิงมีชีวิตหลายๆ ชนิด อาศัยอยู่ร่วมกันในแหล่งท่ีอยู่เดียวกัน 
-กลุ่มส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศแบ่งตามหน้าท่ีได้เป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ ผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ย่อยสลาย 
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สารอินทรีย์ สิ่งมีชีวิตทั้ง ๓ กลุ่มนี้ มีความสัมพันธ์กัน ผู้ผลิต เป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารได้เอง โดยกระบวนการ
สังเคราะห์ด้วยแสง ผู้บริโภค เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารได้เอง และต้องกินผู้ผลิต หรือสิ่งมีชีวิตอื่นเป็น
อาหาร เมื่อผู้ผลิตและ ผู้บริโภคตายลง จะถูกย่อยโดยผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ ซึ่งจะเปลี่ยนสารอินทรีย์ เป็นสารอนิ
นทรีย์กลับคืนสู่สิ ่งแวดล้อม ทำให้เกิดการหมุนเวียนสารเป็นวัฎจักร จำนวนผู้ผลิต ผู ้บริโภค และผู้ย่อยสลาย
สารอินทรีย์ จะต้องมีความเหมาะสม จึงทำให้กลุ่มส่ิงมีชีวิตอยู่ได้อย่างสมดุล 
 -พลังงานถูกถ่ายทอดจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคลำดับต่าง ๆ รวมทั้งผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ ในรูปแบบสายใย
อาหารท่ีประกอบด้วยโซ่อาหารหลายโซ่ ท่ีสัมพันธ์กัน ในการถ่ายทอดพลังงานในโซ่อาหาร พลังงานท่ีถูกถ่ายทอดไป
จะลดลงเรื่อยๆ ตามลำดับของการบริโภค  

-การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ อาจทำให้ มีสารพิษสะสมอยู่ในส่ิงมีชีวิตได้ จนอาจก่อให้เกิดอันตราย
ต่อส่ิงมีชีวิต และทำลายสมดุลในระบบนิเวศ ดังนั้นการดูแลรักษาระบบนิเวศให้เกิดความสมดุลและคงอยู่ตลอดไปจึง
เป็นส่ิงสำคัญ 
 
แหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม 
 https://sites.google.com/site/rabbniweschanm3/home/bth-thi1-rabb-niwes-ecosystem 
 https://drive.google.com/file/d/1UUjNcZOFnpiTPBKIKFACU-f-tiCGCbUA/view 
 
  

https://sites.google.com/site/rabbniweschanm3/home/bth-thi1-rabb-niwes-ecosystem
https://drive.google.com/file/d/1UUjNcZOFnpiTPBKIKFACU-f-tiCGCbUA/view
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ตัวอย่างข้อสอบ 

 
1. จากข้อมูล ข้อใดกล่าวถึงระบบนิเวศนี้ไม่ถูกต้อง 
 1. สายใยอาหารนี้ ประกอบด้วย 3 โซ่อาหาร 
 2. ผู้บริโภคลำดับสุดท้ายของสายใยอาหารนี้ คือ สัตว์ D 
 3. สัตว์ B และ E มีบทบาทเป็นท้ังเหยื่อและผู้ล่าในสายใยอาหารนี้ 
 4. ถ้าอัตราการตายของสาหร่ายเพิ่มข้ึน สัตว์ C จะได้รับผลกระทบมากกว่าสัตว์  
 
2. เฟิร์นเกาะติดต้นไม้ใหญ่ เป็นลักษณะการอยู่ร่วมกันท่ีคล้ายคลึงกับข้อใด 
 1. รากับสาหร่าย 
 2. กาฝากเกาะติดต้นไม้ใหญ่ 
 3. พลูด่างเกาะติดต้นไม้ใหญ่ 
 4. ดอกไม้ทะเลเกาะติดเปลือกหอยท่ีมีปูเสฉวน 
3.  
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4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  
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6.  
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เฉลย มาตรฐาน ว 1.1 
 

1. เฉลย 4 ถ้าอัตราการตายของสาหร่ายเพิ่มขึ้น สัตว์ C จะได้รับผลกระทบมากกว่าสัตว์ A 
2. เฉลย 3 พลูด่างเกาะติดต้นไม้ใหญ่ 
3. เฉลย 1 เหยี่ยว กบ นก 
4. เฉลย 3 
5. เฉลย 4 
6. เฉลย 2 

 
  

1.  (4)  2. (3)  3. (1)  4. (3)  5. (4)  6 (2) 
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มาตรฐาน ว 1.2  เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่างๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน  ความสัมพันธ์ของ
โครงสร้างและหน้าท่ีของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชท่ีทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
  

ว 1.2 ม.1/1 เปรียบเทียบรูปร่าง ลักษณะ และโครงสร้างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ รวมทั้งบรรยายหน้าท่ี
ของผนังเซลล์ เย่ือหุ้มเซลล์ ไซโทพลาซึม นิวเคลียส แวคิวโอล ไมโทคอนเดรีย และคลอโรพลาสต์ 
 ว 1.2 ม.1/2 ใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงศึกษาเซลล์และโครงสร้างต่างๆ ภายในเซลล์ 
 ว 1.2 ม.1/3 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่างกับการทำหน้าท่ีของเซลล์ 
 ว 1.2 ม.1/4 อธิบายการจัดระบบของสิ่งมีชีวิต โดยเริ่มจากเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะ ระบบอวัยวะ จนเป็น
ส่ิงมีชีวิต 
 ว 1.2 ม.1/5 อธิบายกระบวนการแพร่และออสโมซิสจากหลักฐานเชิงประจักษ์ และยกตัวอย่างการแพร่และ
ออสโมซิสในชีวิตประจำวัน 
 ว 1.2 ม.1/6 ระบุปัจจัยท่ีจำเป็นในการสังเคราะห์ด้วยแสงและผลผลิตท่ีเกิดขึ้นจากการสังเคราะห์ด้วยแสง
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
 ว 1.2 ม.1/7 อธิบายความสำคัญของการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม 
 ว 1.2 ม.1/8 ตระหนักในคุณค่าของพืชที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยการร่วมกันปลูกและดูแลรักษา
ต้นไม้ในโรงเรียนและชุมชน 
 ว 1.2 ม.1/9 บรรยายลักษณะและหน้าท่ีของไซเล็มและโฟลเอ็ม 
 ว 1.2 ม.1/10 เขียนแผนภาพท่ีบรรยายทิศทางการลำเลียงสารในไซเล็มและโฟลเอ็มของพืช 
 ว 1.2 ม.1/11 อธิบายการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ และไม่อาศัยเพศของพืชดอก 
 ว 1.2 ม.1/12 อธิบายลักษณะโครงสร้างของดอกท่ีมีส่วนทำให้เกิดการถ่ายเรณู รวมทั้งบรรยาย 
การปฏิสนธิของพืชดอก การเกิดผลและเมล็ด การกระจายเมล็ด และการงอกของเมล็ด 

ว 1.2 ม.1/13 ตระหนักถึงความสำคัญของสัตว์ที่ช่วยในการถ่ายเรณูของพืชดอก โดยการไม่ทำลายชีวิตของ
สัตว์ที่ช่วยในการถ่ายเรณู 

ว 1.2 ม.1/14 อธิบายความสำคัญของธาตุอาหารบางชนิดที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของ
พืช 

ว 1.2 ม.1/15 เลือกใช้ปุ๋ยท่ีมีธาตุอาหารเหมาะสมกับพืชในสถานการณ์ท่ีกำหนด 
ว 1.2 ม.1/16 เลือกวิธีการขยายพันธุ์พืชให้เหมาะสมกับความต้องการของมนุษย์ โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการ

สืบพันธุ์ของพืช 
ว 1.2 ม.1/17 อธิบายความสำคัญของเทคโนโลยีการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืชในการใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ 
ว 1.2 ม.1/18 ตระหนักถึงประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืชโดยการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
ว 1.2 ม.2/1 ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าท่ีของอวัยวะท่ีเกี่ยวข้องในระบบหายใจ 
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ว 1.2 ม.2/2 อธิบายกลไกการหายใจเข้าและออก โดยใช้แบบจำลอง รวมทั ้งอธิบายกระบวนการ
แลกเปล่ียนแก๊ส 

ว 1.2 ม.2/3 ตระหนักถึงความสำคัญของระบบหายใจโดยการบอกแนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะใน
ระบบหายใจให้ทำงานเป็นปกติ 

ว 1.2 ม.2/4 ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าท่ีของอวัยวะในระบบขับถ่ายในการกำจัดของเสียทางไต 
 
ว 1.2 ม.2/5 ตระหนักถึงความสำคัญของระบบขับถ่ายในการกำจัดของเสียทางไต โดยการบอกแนวทางใน

การปฏิบัติตนท่ีช่วยให้ระบบขับถ่ายทำหน้าท่ีได้อย่างปกติ 
ว 1.2 ม.2/6 บรรยายโครงสร้างและหน้าท่ีของหัวใจ หลอดเลือด และเลือด 
ว 1.2 ม.2/7 อธิบายการทำงานของระบบหมุนเวียนเลือดโดยใช้แบบจำลอง 
ว 1.2 ม.2/8 ออกแบบการทดลองและทดลอง ในการเปรียบเทียบอัตราการเต้นของหัวใจ ขณะปกติและ

หลังทำกิจกรรม 
ว 1.2 ม.2/9 ตระหนักถึงความสำคัญของระบบหมุนเวียนเลือดโดยการบอกแนวทางในการดูแลรักษา

อวัยวะในระบบหมุนเวียนเลือดให้ทำงานเป็นปกติ 
ว 1.2 ม.2/10 ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของอวัยวะในระบบประสาทส่วนกลางในการควบคุมการ

ทำงานต่าง ๆ ของร่างกาย 
ว 1.2 ม.2/11 ตระหนักถึงความสำคัญของระบบประสาทโดยการบอกแนวทางในการดูแลรักษา รวมถึงการ

ป้องกันการกระทบกระเทือนและอันตรายต่อสมองและไขสันหลัง 
ว 1.2 ม.2/12 ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์ของเพศชายและเพศหญิงโดยใช้

แบบจำลอง 
ว 1.2 ม.2/13 อธิบายผลของฮอร์โมนเพศชายและเพศหญิงท่ีควบคุมการเปล่ียนแปลงของร่างกาย เมื่อเข้าสู่

วัยหนุ่มสาว 
ว 1.2 ม.2/14 ตระหนักถึงการเปล่ียนแปลงของร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว โดยการดูแลรักษาร่างกายและ

จิตใจของตนเองในช่วงท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
ว 1.2 ม.2/15 อธิบายการตกไข่ การมีประจำเดือนการปฏิสนธิ และการพัฒนาของไซโกตจนคลอดเป็น

ทารก 
ว 1.2 ม.2/16 เลือกวิธีการคุมกำเนิดท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีกำหนด 
ว 1.2 ม.2/17 ตระหนักถึงผลกระทบของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โดยการประพฤติตนให้เหมาะสม 
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เนื้อหา 
 -เซลล์เป็นหน่วยพื้นฐานของส่ิงมีชีวิต ส่ิงมีชีวิตบางชนิดมีเซลล์เพียงเซลล์เดียว เช่น อะมีบา พารามีเซียม ยีสต์ 
บางชนิดมีหลายเซลล์ เช่น พืช สัตว์ 
 -โครงสร้างพื้นฐานที่พบทั้งในเซลล์พืชและเซลล์สัตว์และสามารถสังเกตได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงได้แก่ 
เยื่อหุ้มเซลล์ ไซโทพลาซึม และนิวเคลียส โครงสร้างที่พบในเซลล์พืชแต่ไม่พบในเซลล์สัตว์ ได้แก่ ผนังเซลล์และคลอ
โรพลาสต์ 
 -โครงสร้างต่าง ๆ ของเซลล์มีหน้าท่ีแตกต่างกัน 

- ผนังเซลล์ ทำหน้าท่ีให้ความแข็งแรงแก่เซลล์ 
- เย่ือหุ้มเซลล์ ทำหน้าท่ีห่อหุ้มเซลล์และควบคุมการลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ 
- นิวเคลียส ทำหน้าท่ีควบคุมการทำงานของเซลล์ 
- ไซโทพลาซึม มีออร์แกเนลล์ท่ีทำหน้าท่ีแตกต่างกัน 
- แวคิวโอล ทำหน้าท่ีเก็บน้ำและสารต่าง ๆ 
- ไมโทคอนเดรีย ทำหน้าท่ีเกี่ยวกับการสลายสารอาหารเพื่อให้ได้พลังงานแก่เซลล์ 
- คลอโรพลาสต์ เป็นแหล่งท่ีเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสง 

-เซลล์ของสิ่งมีชีวิตมีรูปร่าง ลักษณะ ที่หลากหลายและมีความเหมาะสมกับหน้าที่ของเซลล์นั้น เช่น เซลล์
ประสาทส่วนใหญ่ มีเส้นใยประสาทเป็นแขนงยาว นำกระแสประสาทไปยังเซลล์อื่น ๆ ที่อยู่ไกลออกไป เซลล์ขนราก 
เป็นเซลล์ผิวของรากท่ีมีผนังเซลล์และเย่ือหุ้มเซลล์ยื่นยาวออกมาลักษณะคล้ายขนเส้นเล็ก ๆ เพื่อเพิ่มพื้นท่ีผิวในการดูด
น้ำและธาตุอาหาร 

-พืชและสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์มีการจัดระบบ โดยเริ่มจากเซลล์ไปเป็นเนื้อเยื่อ อวัยวะระบบอวัยวะ 
และสิ่งมีชีวิตตามลำดับ เซลล์หลายเซลล์มารวมกันเป็นเนื้อเยื่อ เนื้อเยื่อหลายชนิดมารวมกันและทำงานร่วมกันเป็น
อวัยวะ อวัยวะต่างๆ ทำงานร่วมกันเป็นระบบอวัยวะ ระบบอวัยวะทุกระบบทำงานร่วมกันเป็นส่ิงมีชีวิต 
 -เซลล์มีการนำสารเข้าสู่เซลล์ เพื่อใช้ในกระบวนการต่างๆ ของเซลล์ และมีการขจัดสารบางอย่างท่ีเซลล์ไม่
ต้องการออกนอกเซลล์ การนำสารเข้าและออกจากเซลล์มีหลายวิธี เช่น การแพร่เป็นการเคลื่อนที่ของสารจาก
บริเวณท่ีมีความเข้มข้นของสารสูงไปสู่บริเวณท่ีมีความเข้มข้นของสารต่ำ ส่วนออสโมซิส เป็นการแพร่ของน้ำผ่านเย่ือ
หุ้มเซลล์ จากด้านท่ีมีความเข้มข้นของสารละลายต่ำไปยังด้านท่ีมีความเข้มข้นของสารละลายสูงกว่า 
 -กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชที่เกิดขึ้นในคลอโรพลาสต์ จำเป็นต้องใช้แสง แก๊สคาร์บอนได -
ออกไซด์ คลอโรฟิลล์ และน้ำ ผลผลิตท่ีได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสง ได้แก่ น้ำตาลและแก๊สออกซิเจน 
 -การสังเคราะห์ด้วยแสง เป็นกระบวนการที่สำคัญต่อสิ่งมีชีวิต เพราะเป็นกระบวนการเดียวที่สามารถนำ
พลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นพลังงานในรูปสารประกอบอินทรีย์และเก็บสะสมในรูปแบบต่าง ๆ ในโครงสร้างของพืช 
พืชจึงเป็นแหล่งอาหารและพลังงานที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่น นอกจากนี้กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงยังเป็น
กระบวนการหลักในการสร้างแก๊สออกซิเจนให้กับบรรยากาศเพื่อให้ส่ิงมีชีวิตอื่น ใช้ในกระบวนการหายใจ 
 -พืชมีไซเล็มและโฟลเอ็ม ซึ่งเป็นเนื้อเยื่อมีลักษณะคล้ายท่อ เรียงตัวกันเป็นกลุ่มเฉพาะท่ีโดยไซเล็มทำหน้าท่ี
ลำเลียงน้ำและธาตุอาหารมีทิศทางลำเลียงจากรากไปสู่ลำต้น ใบ และส่วนต่าง ๆ ของพืช เพื่อใช้ในการสังเคราะห์



 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษบุรีรัมย์ เขต 1 235 

 

235 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ด้วยแสงรวมถึงกระบวนการอื่น ๆ ส่วนโฟลเอ็มทำหน้าที่ลำเลียงอาหารที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงมีทิศทาง
ลำเลียงจากบริเวณท่ีมีการสังเคราะห์ด้วยแสงไปสู่ส่วนต่าง ๆ ของพืช 
 -พืชดอกทุกชนิดสามารถสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศได้และบางชนิดสามารถสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศได้ 
 -การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเป็นการสืบพันธุ์ที่มีการผสมกันของสเปิร์มกับเซลล์ไข่ การสืบพันธุ์แบบอาศัย
เพศของพืชดอกเกิดข้ึนท่ีดอก โดยภายในอับเรณูของส่วนเกสรเพศผู้มีเรณู ซึ่งทำหน้าท่ีสร้างสเปิร์ม ภายในออวุลของ
ส่วนเกสรเพศเมียมีถุงเอ็มบริโอ ทำหน้าท่ีสร้างเซลล์ไข่ 
 -การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ เป็นการสืบพันธุ์ที่พืชต้นใหม่ไม่ได้เกิดจากการปฏิสนธิระหว่างสเปิร์มกับ
เซลล์ไข่ แต่เกิดจากส่วนต่าง ๆ ของพืช เช่น ราก ลำต้น ใบ มีการเจริญเติบโตและพัฒนาขึ้นมาเป็นต้นใหม่ได้ 
 -การถ่ายเรณู คือ การเคลื่อนย้ายของเรณูจากอับเรณูไปยังยอดเกสรเพศเมีย ซึ่งเกี่ยวข้องกับลักษณะและ
โครงสร้างของดอก เช่น สีของกลีบดอก ตำแหน่งของเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมีย โดยมีส่ิงท่ีช่วยในการถ่ายเรณู เช่น 
แมลง ลม 
 -การถ่ายเรณูจะนำไปสู่การปฏิสนธิ ซึ่งจะเกิดขึ้นที่ถุงเอ็มบริโอภายในออวุล หลังการปฏิสนธิจะได้ไซโกต 
และเอนโดสเปิร์ม ไซโกตจะพัฒนาต่อไปเป็นเอ็มบริโอ ออวุลพัฒนาไปเป็นเมล็ด และรังไข่พัฒนาไปเป็นผล 
 -ผลและเมล็ดมีการกระจายออกจากต้นเดิม โดยวิธีการต่าง ๆ เมื่อเมล็ดไปตกในสภาพแวดล้อมท่ี 
เหมาะสมจะเกิดการงอกของเมล็ด โดยเอ็มบริโอภายในเมล็ดจะเจริญออกมา โดยระยะแรกจะอาศัยอาหารท่ีสะสม
ภายในเมล็ด จนกระท่ังใบแท้พัฒนา จนสามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้เต็มท่ี และสร้างอาหารได้เองตามปกติ 
 -พืชต้องการธาตุอาหารท่ีจำเป็นหลายชนิดในการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิต 
 -พืชต้องการธาตุอาหารบางชนิดในปริมาณมาก ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม 
แมกนีเซียม และกำมะถัน ซึ่งในดินอาจมีไม่เพียงพอสำหรับการเจริญเติบโตของพืช จึงต้องมีการให้ธาตุอาหารในรูป
ของปุ๋ยกับพืชอย่างเหมาะสม 
 -มนุษย์สามารถนำความรู้เรื่องการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ มาใช้ในการขยายพันธุ์เพื่อเพิ่ม
จำนวนพืช เช่น การใช้เมล็ดท่ีได้จากการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศมาเพาะเล้ียงวิธีการนี้จะได้พืชในปริมาณมาก แต่อาจ
มีลักษณะที่แตกต่างไปจากพ่อแม่ ส่วนการตอนกิ่ง การปักชำ การต่อกิ่ง การติดตา การทาบกิ่ง การเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ เป็นการนำความรู้เรื่องการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชมาใช้ในการขยายพันธุ์เพื่อให้ได้พืชมีลักษณะ
เหมือนต้นเดิม ซึ่งการขยายพันธุ์แต่ละวิธี มีข้ันตอนแตกต่างกัน จึงควรเลือกให้เหมาะสมกับความต้องการของมนุษย์ 
โดยต้องคำนึงถึงชนิดของพืชและลักษณะการสืบพันธุ์ของพืช 
 -เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เป็นการนำความรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช
มาใช้ในการเพิ่มจำนวนพืช และทำให้พืชสามารถเจริญเติบโตได้ในหลอดทดลอง ซึ่งจะได้พืชจำนวนมากในระยะเวลา
ส้ัน และสามารถนำเทคโนโลยีการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อมาประยุกต์เพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ปรับปรุงพันธุ์พืชท่ีมี
ความสำคัญทางเศรษฐกิจ การผลิตยาและสารสำคัญในพืช และอื่นๆ 
 -ระบบหายใจมีอวัยวะต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ จมูก ท่อลม ปอด กะบังลม และกระดูกซี่โครง 
 -มนุษย์หายใจเข้า เพื่อนำแก๊สออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายเพื่อนำไปใช้ในเซลล์ และหายใจออกเพื่อกำจัดแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกาย 
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 -อากาศเคล่ือนท่ีเข้าและออกจากปอดได้เนื่องจากการเปล่ียนแปลงปริมาตรและความดันของอากาศภายใน
ช่องอกซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำงานของกะบังลม และกระดูกซี่โครง 
 -การแลกเปล่ียนแก๊สออกซิเจนกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในร่างกาย เกิดขึ้นบริเวณถุงลมในปอดกับหลอด
เลือดฝอยท่ีถุงลม และระหว่างหลอดเลือดฝอยกับเนื้อเยื่อ 
 -การสูบบุหรี่ การสูดอากาศท่ีมีสารปนเป้ือน และการเป็นโรคเกี่ยวกับระบบหายใจบางโรคอาจทำให้เกิดโรค
ถุงลมโป่งพอง ซึ่งมีผลให้ความจุอากาศของปอดลดลง ดังนั้นจึงควรดูแลรักษาระบบหายใจ ให้ทำหน้าท่ีเป็นปกติ 
 -ระบบขับถ่ายมีอวัยวะท่ีเกี่ยวข้อง คือ ไต ท่อไตกระเพาะปัสสาวะ และท่อปัสสาวะ โดยมีไตทำหน้าท่ีกำจัด
ของเสีย เช่น ยูเรีย แอมโมเนียกรดยูริก รวมทั้งสารท่ีร่างกายไม่ต้องการออกจากเลือด และควบคุมสารท่ีมีมากหรือ
น้อยเกินไป เช่น น้ำ โดยขับออกมาในรูปของปัสสาวะ 
 -การเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม เช่นรับประทานอาหารที่ไม่มีรสเค็มจัด การดื่มน้ำสะอาดให้
เพียงพอ เป็นแนวทางหนึ่งท่ีช่วยให้ระบบขับถ่ายทำหน้าท่ีได้อย่างปกติ 
 -ระบบหมุนเวียนเลือดประกอบด้วย หัวใจ หลอดเลือด และเลือด 
 -หัวใจของมนุษย์แบ่งเป็น ๔ ห้อง ได้แก่ หัวใจห้องบน ๒ ห้อง และห้องล่าง ๒ ห้อง ระหว่างหัวใจห้องบน
และหัวใจห้องล่างมีล้ินหัวใจกั้น 
 -หลอดเลือด แบ่งเป็น หลอดเลือดอาร์เตอรีหลอดเลือดเวน หลอดเลือดฝอย ซึ่งมีโครงสร้างต่างกัน 
 -เลือด ประกอบด้วย เซลล์เม็ดเลือด เพลตเลต และพลาสมา 
 -การบีบและคลายตัวของหัวใจทำให้เลือดหมุนเวียนและลำเลียงสารอาหาร แก๊ส ของเสีย และสารอื่นๆ ไป
ยังอวัยวะและเซลล์ต่าง ๆ ท่ัวร่างกาย 
 -เลือดที่มีปริมาณแก๊สออกซิเจนสูงจะออกจากหัวใจไปยังเซลล์ต่าง ๆ ทั่วร่างกาย ขณะเดียวกันแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์จากเซลล์จะแพร่เข้าสู่เลือดและลำเลียงกลับเข้าสู่หัวใจและถูกส่งไปแลกเปล่ียนแก๊สท่ีปอด 
 -ชีพจรบอกถึงจังหวะการเต้นของหัวใจซึ่งอัตราการเต้นของหัวใจในขณะปกติและหลังจากทำกิจกรรมตา่ง 
ๆ จะแตกต่างกันส่วนความดันเลือด ระบบหมุนเวียนเลือดเกิดจากการทำงานของหัวใจและหลอดเลือด 
 -อัตราการเต้นของหัวใจมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล คนท่ีเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดจะส่งผลทำให้
หัวใจสูบฉีดเลือดไม่เป็นปกติ 
 -การออกกำลังกาย การเลือกรับประทานอาหารการพักผ่อน และการรักษาภาวะอารมณ์ให้เป็นปกติ จึงเป็น
ทางเลือกหนึ่งในการดูแลรักษาระบบหมุนเวียนเลือดให้เป็นปกติ 
 -ระบบประสาทส่วนกลาง ประกอบด้วยสมองและไขสันหลัง จะทำหน้าท่ีร่วมกับเส้นประสาทซึ่งเป็นระบบ
ประสาทรอบนอก ในการควบคุมการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ รวมถึงการแสดงพฤติกรรม เพื่อการตอบสนองต่อส่ิง
เร้า 
 -เมื่อมีส่ิงเร้ามากระตุ้นหน่วยรับความรู้สึก จะเกิดกระแสประสาทส่งไปตามเซลล์ประสาทรับความรู้สึก 
ไปยังระบบประสาทส่วนกลาง แล้วส่งกระแสประสาทมาตามเซลล์ประสาทสั่งการ ไปยังหน่วยปฏิบัติงาน เช่น 
กล้ามเนื้อ 
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 -ระบบประสาทเป็นระบบท่ีมีความซับซ้อนและมีความสัมพันธ์กับทุกระบบในร่างกาย ดังนั้นจึงควรป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุที่กระทบกระเทือนต่อสมอง หลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติด หลีกเลี่ยงภาวะเครียด และรับประทาน
อาหารท่ีมีประโยชน์เพื่อดูแลรักษาระบบประสาทให้ทำงานเป็นปกติ 
 -มนุษย์มีระบบสืบพันธุ์ที่ประกอบด้วยอวัยวะต่าง ๆ ท่ีทำหน้าท่ีเฉพาะ โดยรังไข่ในเพศหญิงจะทำหน้าท่ีผลิต
เซลล์ไข่ ส่วนอัณฑะในเพศชายจะทำหน้าท่ีสร้างเซลล์อสุจิ 
 -ฮอร์โมนเพศทำหน้าท่ีควบคุมการแสดงออกของลักษณะทางเพศท่ีแตกต่างกัน เมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว 
จะมีการสร้างเซลล์ไข่และเซลล์อสุจิ การตกไข่การมีรอบเดือน และถ้ามีการปฏิสนธิของเซลล์ไข่และเซลล์อสุจิจะทำ
ให้เกิดการต้ังครรภ์ 
 -การมีประจำเดือน มีความสัมพันธ์กับการตกไข่โดยเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงของระดับฮอร์โมน 
เพศหญิง 
 -เมื่อเพศหญิงมีการตกไข่และเซลล์ไข่ได้รับการปฏิสนธิกับเซลล์อสุจิจะทำให้ได้ไซโกต ไซโกตจะเจริญเป็น
เอ็มบริโอและฟีตัสจนกระทั่งคลอดเป็นทารก แต่ถ้าไม่มีการปฏิสนธิเซลล์ไข่จะสลายตัว ผนังด้านในมดลูกรวมท้ัง
หลอดเลือดจะสลายตัวและหลุดลอกออก เรียกว่า ประจำเดือน 
 -การคุมกำเนิดเป็นวิธีป้องกันไม่ให้เกิดการตั้งครรภ์โดยป้องกันไม่ให้เกิดการปฏิสนธิหรือไม่ให้มีการฝังตัว
ของเอ็มบริโอ ซึ่งมีหลายวิธี เช่น การใช้ถุงยางอนามัย การกินยาคุมกำเนิด 
แหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม 
 https://www.kroobannok.com/news_file/p55849771157.pdf 
 https://www.youtube.com/watch?v=9NFtyRQCQ-g 
 https://www.youtube.com/watch?v=77lUBsaoBiw 
 https://www.youtube.com/watch?v=8Roq8ZlfY_Y 
 https://www.youtube.com/watch?v=vp7FEPBf7Wc 
 https://www.youtube.com/watch?v=DLUcpahrrwc 
 https://www.youtube.com/watch?v=PyyjqXFnkV8 
 https://www.youtube.com/watch?v=Tx5Zq4OSkZM&t=311s 
 https://www.youtube.com/watch?v=3brZYPe6XgI 
 https://www.youtube.com/watch?v=UGQCMZx5DNs 
 https://www.youtube.com/watch?v=IpSMx0rN0Nk 
 https://www.youtube.com/watch?v=9mrlAGLgFtU 

http://www.kruseksan.com/science22.html 
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เฉลยตัวอย่างข้อสอบ มาตรฐาน 1.2 

1. ตอบ 2 เพราะไม่มีผนังเซลล์ 

2. ตอบ 2 เพราะผนังเซลล์พบเฉพาะในเซลล์สัตว์เท่านั้น 

3. ตอบ 4 ผนังเซลล์พบเฉพาะในเซลล์พืช 

4. ตอบ 4  

5. ตอบ 4 

6. ตอบ 2 

7. ตอบ 2  เนื่องจาก ความเข้มข้นของน้ำเช่ือมในถุงเซลโลเฟนน้อยกว่า จึงทำให้น้ำในถุงออสโมซิสออกมาในบีก

เกอร์ 

8. ตอบ 4 

9. ตอบ 3 

10. ตอบ 2 

11. ตอบ 4 

12. ตอบ 4 

13. ตอบ 2 

14. ตอบ 1 

15. ตอบ 2 

16. ตอบ 2 

17. ตอบ 2 

18. ตอบ 3 

19. ตอบ 1 

20. ตอบ 2 

21. ตอบ 4 

22. ตอบ 4 

23. ตอบ 2 

24. ตอบ 3 

25. ตอบ 1 
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มาตรฐาน ว 1.3 เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม การ
เปล่ียนแปลงทางพันธุกรรมท่ีมีผลต่อส่ิงมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต รวมท้ังนำ
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 
 ว 1.3 ม.3/1 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง ยีน ดีเอ็นเอ และโครโมโซม โดยใช้แบบจำลอง 

ว 1.3 ม.3/2 อธิบายการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากการผสมโดยพิจารณาลักษณะเดียวที่ แอลลี
ลเด่นข่มแอลลีลด้อยอย่างสมบูรณ์ 

ว 1.3 ม.3/3 อธิบายการเกิดจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของลูก และคำนวณอัตราส่วนการเกิดจีโนไทป์ และฟีโน
ไทป์ของรุ่นลูก 

ว 1.3 ม.3/4 อธิบายความแตกต่างของการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิส 
ว 1.3 ม.3/5 บอกได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของยีน หรือโครโมโซมอาจทำให้เกิดโรคทางพันธุกรรม พร้อมท้ัง

ยกตัวอย่างโรคทางพันธุกรรม 
ว 1.3 ม.3/6 ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้เรื่องโรคทางพันธุกรรม โดยรู้ว่าก่อนแต่งงานควรปรึกษา

แพทย์เพื่อตรวจและวินิจฉัยภาวะเส่ียงของลูกท่ีอาจเกิดโรคทางพันธุกรรม 
ว 1.3 ม.3/7 อธิบายการใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมและผลกระทบที่อาจมีต่อมนุษย์และ

ส่ิงแวดล้อม โดยใช้ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
ว 1.3 ม.3/8 ตระหนักถึงประโยชน์และผลกระทบของสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมที่อาจมีต่อมนุษย์และ

ส่ิงแวดล้อม โดยการเผยแพร่ความรู้ท่ีได้จากการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ซึ่งมีข้อมูลสนับสนุน 
ว 1.3 ม.3/9 เปรียบเทียบความหลากหลายทางชีวภาพ ในระดับชนิดส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศต่างๆ 
ว 1.3 ม.3/10 อธิบายความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 

และต่อมนุษย์ 
ว 1.3 ม.3/11 แสดงความตระหนักในคุณค่าและ ความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีส่วน

ร่วมในการดูแลรักษาความหลากหลาย ทางชีวภาพ 
 
 
เนื้อหา 
 -ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตสามารถถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งได้ โดยมียีน เป็นหน่วย
ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรม 
 -โครโมโซมประกอบด้วย ดีเอ็นเอ และโปรตีน ขดอยู่ในนิวเคลียส ยีน ดีเอ็นเอ และโครโมโซมมีความสัมพันธ์
กัน โดยบางส่วนของดีเอ็นเอทำหน้าท่ีเป็นยีนท่ีกำหนดลักษณะของส่ิงมีชีวิต 
 -ส่ิงมีชีวิตท่ีมีโครโมโซม ๒ ชุด โครโมโซมท่ีเป็นคู่กันมีการเรียงลำดับของยีนบนโครโมโซมเหมือนกัน เรียกว่า 
ฮอมอโลกัสโครโมโซม ยีนหนึ่งท่ีอยู่บนคู่ ฮอมอโลกัสโครโมโซมอาจมีรูปแบบแตกต่างกัน เรียกแต่ละรูปแบบของยีนท่ี
ต่างกันนี้ว่าแอลลีล ซึ่งการเข้าคู่กันของแอลลีลต่าง ๆ อาจส่งผลทำให้ส่ิงมีชีวิตมีลักษณะท่ีแตกต่างกันได้ 
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 -สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีจำนวนโครโมโซมคงท่ี มนุษย์มีจำนวนโครโมโซม ๒๓ คู่ เป็นออโตโซม ๒๒ คู่ และ
โครโมโซมเพศ ๑ คู่ เพศหญิงมีโครโมโซมเพศเป็น XX เพศชายมีโครโมโซมเพศเป็น XY  
 -เมนเดลได้ศึกษาการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของต้นถั่วชนิดหนึ่ง และนำมำสู่หลักการพื้นฐานของ
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของส่ิงมีชีวิต 
 -ส่ิงมีชีวิตท่ีมีโครโมโซมเป็น ๒ ชุด ยีนแต่ละตำแหน่งบนฮอมอโลกัสโครโมโซมมี ๒ แอลลีล โดยแอลลีล หนึ่ง
มาจากพ่อ และอีกแอลลีลมาจากแม่ ซึ่งอาจมีรูปแบบเดียวกัน หรือแตกต่างกัน แอลลีลท่ีแตกต่างกันนี้ แอลลีลหนึ่ง
อาจมีการแสดงออกข่มอีกแอลลีลหนึ่งได้ เรียกแอลลีลนั้นว่าเป็นแอลลีลเด่น ส่วนแอลลีลที่ถูกข่มอย่างสมบูรณ์
เรียกว่าเป็นแอลลีลด้อย 
 -เมื่อมีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ แอลลีลที่เป็นคู่กัน ในแต่ละฮอมอโลกัสโครโมโซมจะแยกจากกันไปสู่เซลล์
สืบพันธุ์แต่ละเซลล์ โดยแต่ละเซลล์สืบพันธุ์จะได้รับเพียง ๑ แอลลีล และจะมาเข้าคู่กับแอลลีลที่ตำแหน่งเดียวกัน
ของอีกเซลล์สืบพันธุ์หนึ่งเมื่อเกิดการปฏิสนธิ จนเกิดเป็นจีโนไทป์และแสดงฟีโนไทป์ในรุ่นลูก 
 -กระบวนการแบ่งเซลล์ของส่ิงมีชีวิตมี ๒ แบบ คือ ไมโทซิส และ ไมโอซิส  

-ไมโทซิส เป็นการแบ่งเซลล์เพื ่อเพิ่มจำนวนเซลล์ร่างกาย ผลจากการแบ่งจะได้เซลล์ใหม่ ๒ เซลล์ที ่มี
ลักษณะและจำนวนโครโมโซมเหมือนเซลล์ต้ังต้น  

-ไมโอซิส เป็นการแบ่งเซลล์เพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์ ผลจากการแบ่งจะได้เซลล์ใหม่ ๔ เซลล์ที ่มีจำนวน
โครโมโซมเป็นครึ่งหนึ่งของเซลล์ต้ังต้น เมื่อเกิด การปฏิสนธิของเซลล์สืบพันธุ์ ลูกจะได้รับการถ่ายทอดโครโมโซมชุด
หนึ่งจากพ่อและอีกชุดหนึ่งจากแม่ จึงเป็นผลให้รุ่นลูกมีจำนวนโครโมโซมเท่ากับรุ่นพ่อแม่และจะคงท่ีในทุกๆ รุ่น 

-การเปล่ียนแปลงของยีน หรือโครโมโซม ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงลักษณะทางพันธุกรรมของส่ิงมีชีวิต 
เช่น โรคธาลัสซีเมียเกิดจากการเปล่ียนแปลงของยีน กลุ่มอาการดาวน์เกิดจากการเปล่ียนแปลงจำนวนโครโมโซม 

-โรคทางพันธุกรรมสามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกได้ ดังนั้นก่อนแต่งงานและมีบุตรจึงควรป้องกันโดย
การตรวจและวินิจฉัยภาวะเส่ียงจากการถ่ายทอดโรคทางพันธุกรรม 

-มนุษย์เปล่ียนแปลงพันธุกรรมของส่ิงมีชีวิตตามธรรมชาติ เพื่อให้ได้ส่ิงมีชีวิตท่ีมีลักษณะตามต้องการ เรียก
ส่ิงมีชีวิตนี้ว่า ส่ิงมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม  

-ในปัจจุบัน มนุษย์มีการใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมเป็นจำนวนมาก เช่น การผลิตอาหาร 
การผลิตยารักษาโรค การเกษตร อย่างไรก็ดี สังคมยังมีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของส่ิงมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม
ท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม ซึ่งยังทำการติดตามศึกษาผลกระทบดังกล่าว 

-ความหลากหลายทางชีวภาพ มี ๓ ระดับ ได้แก่ ความหลากหลายของระบบนิเวศ ความหลากหลายของ
ชนิดส่ิงมีชีวิต และความหลากหลายทางพันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพนี้มีความสำคัญต่อ การรักษาสมดุล
ของระบบนิเวศ ระบบนิเวศที่มี ความหลากหลายทางชีวภาพสูงจะรักษาสมดุลได้ดีกว่าระบบนิเวศที่มีความ
หลากหลายทางชีวภาพต่ำกว่า นอกจากนี้ความหลากหลายทางชีวภาพยังมีความสำคัญต่อมนุษย์ในด้านต่าง ๆ เช่น 
ใช้เป็นอาหา ยารักษาโรค วัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของทุกคนในการดูแลรักษา ความ
หลากหลายทางชีวภาพให้คงอยู่ 
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คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

แหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม 
 https://sites.google.com/site/webkrumilk/home/phanthukrrm 
 https://sites.google.com/site/scienceclass2665/home/1 
 https://www.youtube.com/watch?v=UwF8b31kkBw 

https://www.youtube.com/watch?v=IXVuhHj9LiI 
 
 
  

https://sites.google.com/site/webkrumilk/home/phanthukrrm
https://sites.google.com/site/scienceclass2665/home/1
https://www.youtube.com/watch?v=UwF8b31kkBw
https://www.youtube.com/watch?v=IXVuhHj9LiI
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ตัวอย่างข้อสอบ มาตรฐานที่ 1.3 
1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  
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3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
4.   
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5.  
 
 
 
 
 

 
6.  
 
 
 
 
 
 
 
  

7. 
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8.  
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เฉลย มาตรฐาน ว 1.3 
 

1. เฉลย 2 
2. เฉลย 4 
3. เฉลย 3 
4. เฉลย ข้อ 4 เนื่องจาก หมายเลข 1 คือเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ 23 รวมกับเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย 23 รวม

แล้วเป็น 46 
5. เฉลย ข้อ 2  ชายหมู่เลือด AB จีโนไทน์ คือ IAIB 

หญิงหมู่เลือด O จีโนไทน์ คือ ii 
6. เฉลย ข้อ 1 และโรคจีโมฟีเลียเกิดจากพันธุกรรมจะเกิดในเด็กชายโรคฮีโมฟีเมีย เป็นโรคโลหิตจาง 

สามารถติดต่อได้ทางพันธุกรรม เม็ดเลือดแดงผิดปกติโรคกลุ่มจากอาการคริ –ดู-ชาต์ 
7. เฉลย 3 
8. เฉลย 2 และ 5  

 
 
 
  

1.  (2)  2. (4)  3. (3)  4. (4)  5. (2)  6 (1)  7. (3) 
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  สาระที่ 2 
วิทยาศาสตร์กายภาพ 
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264 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 
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ตัวชี้วัดรายปี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ 

มาตรฐาน ว ๒.๑ เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับโครงสร้าง
และ แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของ การเปล่ียนแปลงสถานะ ของสสาร การเกิดสารละลาย 
และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เนื้อหา 

➢ ธาตุแต่ละชนิดมีสมบัติเฉพาะตัวและมีสมบัติทางกายภาพบางประการเหมือนกันและบางประการ
ต่างกัน ซึ่งสามารถนำมาจัดกลุ่มธาตุเป็นโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ ธาตุโลหะมีจุดเดือด จุดหลอมเหลวสูง มีผิวมัน
วาว นำความร้อน นำไฟฟ้า ดึงเป็นเส้นหรือ ตีเป็นแผ่นบาง ๆ ได้ และมีความหนาแน่นท้ังสูงและต่ำ ธาตุอโลหะมีจุด
เดือด จุดหลอมเหลวต่ำ มีผิวไม่มันวาว ไม่นำความร้อน ไม่นำไฟฟ้า เปราะ แตกหักง่าย และ มีความหนาแน่นต่ำ 
ธาตุก่ึงโลหะมีสมบัติบางประการเหมือนโลหะ และสมบัติบางประการเหมือนอโลหะ 

ตัวชี้วัด ม.1/1 อธิบายสมบัติทางกายภาพบางประการของธาตุโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ โดย
ใช้หลักฐาน เชิงประจักษ์ท่ีได้จากการสังเกตและ การทดสอบ และใช้สารสนเทศท่ีได้จากแหล่ง ข้อมูล
ต่าง ๆ รวมทั้งจัดกลุ่มธาตุเป็นโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ 

ตัวชี้วัด ม.1/2 วิเคราะห์ผลจากการใช้ธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ และธาตุกัมมันตรังสี ท่ีมีต่อ
ส่ิงมีชีวิต ส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม จากข้อมูล ท่ีรวบรวมได้ 

ตัวชี้วัด ม.1/3 ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ ธาตุกัมมันตรังสี โดย
เสนอแนวทางการใช้ธาตุอย่างปลอดภัย คุ้มค่า 

ตัวชี้วัด ม.1/4 เปรียบเทียบจุดเดือด จุดหลอมเหลว ของสารบริสุทธิ์และสารผสม โดยการ วัด
อุณหภูม ิเขียนกราฟ แปลความหมายข้อมูลจากกราฟ หรือสารสนเทศ 

ตัวชี้วัด ม.1/5 อธิบายและเปรียบเทียบความหนาแน่น ของสารบริสุทธิ์และสารผสม 
ตัวชี้วัด ม.1/6 ใช้เครื่องมือเพื่อวัดมวลและปริมาตร ของสารบริสุทธิ์และสารผสม 
ตัวชี้วัด ม.1/7 อธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอะตอม ธาตุ และสารประกอบ โดยใช้

แบบจำลองและสารสนเทศ 
ตัวชี้วัด ม.1/8 อธิบายโครงสร้างอะตอมท่ีประกอบด้วยโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน 

โดยใช้แบบจำลอง 
ตัวชี้วัด ม.1/9 อธิบายและเปรียบเทียบการจัดเรียงอนุภาค แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค และ

การเคล่ือนท่ีของอนุภาคของสสารชนิดเดียวกันในสถานะของแข็ง ของเหลว และแก๊ส โดยใช้
แบบจำลอง 

ตัวชี้วัด ม.1/10 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานความร้อนกับการเปล่ียนสถานะของ
สสาร โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และแบบจำลอง 
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➢ ธาตุโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ ท่ีสามารถแผ่รังสีได้จัดเป็นธาตุกัมมันตรังสี 
➢ สารบริสุทธิ์แต่ละชนิดมีความหนาแน่น หรือ มวลต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรคงท่ี เป็นค่าเฉพาะ ของสารนั้น 

ณ สถานะและอุณหภูมิหนึ่ง แต่สารผสม มีความหนาแน่นไม่คงท่ีขึ้นอยู่กับชนิดและสัดส่วน ของสารท่ีผสมอยู่ด้วยกัน 
➢ สารบริสุทธิ์แบ่งออกเป็นธาตุและสารประกอบธาตุประกอบด้วยอนุภาคท่ีเล็กท่ีสุดท่ียังแสดงสมบัติ ของ

ธาตุนั้นเรียกว่า อะตอม ธาตุแต่ละชนิด ประกอบด้วยอะตอมเพียงชนิดเดียวและไม่สามารถแยกสลายเป็นสารอื่นได้
ด้วยวิธีทางเคมี ธาตุเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ธาตุ สารประกอบเกิดจากอะตอมของธาตุต้ังแต่ 2 ชนิดขึ้นไปรวมตัวกัน
ทางเคมีในอัตราส่วนคงท่ี มีสมบัติแตกต่างจากธาตุท่ีเป็นองค์ประกอบ สามารถแยกเป็นธาตุได้ด้วยวิธีทางเคมี ธาตุ
และสารประกอบสามารถเขียนแทนได้ด้วยสูตรเคมี 

➢อะตอมประกอบด้วยโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน โปรตอนมีประจุไฟฟ้าบวก ธาตุชนิดเดียวกันมี
จำนวนโปรตอนเท่ากันและเป็นค่าเฉพาะของธาตุนั้น นิวตรอนเป็นกลางทางไฟฟ้า ส่วนอิเล็กตรอนมีประจุไฟฟ้าลบ 
เมื่ออะตอมมีจำนวนโปรตอนเท่ากับจำนวนอิเล็กตรอนจะเป็นกลางทางไฟฟ้า โปรตอนและนิวตรอนรวมกันตรงกลาง
อะตอมเรียกว่า นิวเคลียส ส่วนอิเล็กตรอนเคล่ือนท่ีอยู่ในท่ีว่างรอบนิวเคลียส 

➢สสารทุกชนิดประกอบด้วยอนุภาค โดยสารชนิดเดียวกันท่ีมีสถานะของแข็ง ของเหลว แก๊สจะมีการ
จัดเรียงอนุภาค แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค การเคล่ือนท่ีของอนุภาคแตกต่างกันซึ่งมีผลต่อรูปร่างและปริมาตร
ของสสาร 

➢อนุภาคของของแข็งเรียงชิดกัน มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคมากท่ีสุด อนุภาคส่ันอยู่กับท่ีทำให้มี
รูปร่างและปริมาตรคงท่ี 

➢อนุภาคของของเหลวอยู่ใกล้กัน มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคน้อยกว่าของแข็งแต่มากกว่าแก๊ส 
อนุภาคเคล่ือนท่ีได้แต่ไม่เป็นอิสระเท่าแก๊ส ทำให้มีรูปร่างไม่คงท่ี แต่ปริมาตรคงท่ี 

➢อนุภาคของแก๊สอยู่ห่างกันมาก มีแรงยึดเหนี่ยว ระหว่างอนุภาคน้อยท่ีสุด อนุภาคเคล่ือนท่ีได้อย่างอิสระ
ทุกทิศทาง ทำให้มีรูปร่างและปริมาตรไม่คงท่ี 

➢ความร้อนมีผลต่อการเปล่ียนสถานะของสสารเมื่อให้ความร้อนแก่ของแข็ง อนุภาคของของแข็งจะมี
พลังงานและอุณหภูมิเพิ่มข้ึนจนถึงระดับหนึ่ง ซึง่ของแข็ง จะใช้ความร้อนในการเปล่ียนสถานะเป็นของเหลว เรียก
ความร้อนท่ีใช้ในการเปล่ียนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวว่า ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว และอุณหภูมิ
ขณะเปล่ียนสถานะจะคงท่ี เรียกอุณหภูมินี้ว่า จุดหลอมเหลว 

➢ เมื่อให้ความร้อนแก่ของเหลว อนุภาคของของเหลว จะมีพลังงานและอุณหภูมิเพิ่มข้ึนจนถึงระดับหนึ่ง 
ซึ่งของเหลวจะใช้ความร้อนในการเปล่ียนสถานะ เป็นแก๊ส เรียกความร้อนท่ีใช้ในการเปล่ียนสถานะ จากของเหลว
เป็นแก๊สว่า ความร้อนแฝงของ การกลายเป็นไอ และอุณหภูมิขณะเปล่ียนสถานะ จะคงท่ี เรียกอุณหภูมินี้ว่า จุด
เดือด 

➢ เมื่อทำให้อุณหภูมิของแก๊สลดลงจนถึงระดับหนึ่ง แก๊สจะเปล่ียนสถานะเป็นของเหลว เรียกอุณหภูมินี้ว่า 
จุดควบแน่น ซึ่งมีอุณหภูมิเดียวกับจุดเดือดของของเหลวนั้น 

➢ เมื่อทำให้อุณหภูมิของของเหลวลดลงจนถึงระดับหนึ่ง ของเหลวจะเปล่ียนสถานะเป็นของแข็ง เรียก
อุณหภูมินี้ว่า จุดเยือกแข็ง ซึ่งมีอุณหภูมิเดียวกับจุดหลอมเหลว ของของแข็งนั้น 
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แหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม 
https://proj14.ipst.ac.th/m1/m1-sci-book1/sci-m1b1-008/ 
https://proj14.ipst.ac.th/m1/m1-sci-book1/sci-m1b1-009/ 
https://proj14.ipst.ac.th/m1/m1-sci-book1/sci-m1b1-010/ 
https://proj14.ipst.ac.th/m1/m1-sci-book1/sci-m1b1-011/ 
https://proj14.ipst.ac.th/m1/m1-sci-book1/sci-m1b1-012/ 
https://proj14.ipst.ac.th/m1/m1-sci-book1/sci-m1b1-013/ 
https://proj14.ipst.ac.th/m1/m1-sci-book1/sci-m1b1-014/ 
 

https://proj14.ipst.ac.th/m1/m1-sci-book1/sci-m1b1-008/
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https://proj14.ipst.ac.th/m1/m1-sci-book1/sci-m1b1-010/
https://proj14.ipst.ac.th/m1/m1-sci-book1/sci-m1b1-011/
https://proj14.ipst.ac.th/m1/m1-sci-book1/sci-m1b1-012/
https://proj14.ipst.ac.th/m1/m1-sci-book1/sci-m1b1-013/
https://proj14.ipst.ac.th/m1/m1-sci-book1/sci-m1b1-014/
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ตัวอย่างข้อสอบ ว 2.1  
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แบบเชิงซ้อน 
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คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 
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เฉลย ว 2.1 
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แบบเชิงซ้อน สาระที่ 2 
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เนื้อหา 

➢ การแยกสารผสมให้เป็นสารบริสุทธิ์ทาได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับสมบัติของสารนั้น ๆ การระเหยแห้ง ใช้แยก
สารละลายซึ่งประกอบด้วยตัวละลายท่ีเป็นของแข็งในตัวทำละลายท่ีเป็นของเหลว โดยใช้ ความร้อนระเหยตัวทำ
ละลายออกไปจนหมดเหลือแต่ตัวละลาย การตกผลึกใช้แยกสารละลายท่ีประกอบด้วยตัวละลายท่ีเป็นของแข็งในตัว
ทำละลายท่ีเป็นของเหลว โดยทำให้สารละลายอิ่มตัวแล้วปล่อยให้ตัวทำละลายระเหยออกไปบางส่วน ตัวละลายจะ
ตกผลึกแยกออกมา การกล่ันอย่างง่ายใช้แยกสารละลายท่ีประกอบด้วย ตัวละลายและตัวทำละลายท่ีเป็นของเหลว
ท่ีมีจุดเดือดต่างกันมาก วิธีนี้จะแยกของเหลวบริสุทธิ์ออกจากสารละลายโดยให้ความร้อนกับสารละลาย ของเหลว 
จะเดือดและกลายเป็นไอแยกจากสารละลาย แล้วควบแน่นกลับเป็นของเหลวอีกครั้ง ขณะท่ีของเหลวเดือด อุณหภูมิ
ของไอจะคงท่ี โครมาโทกราฟีแบบกระดาษเป็นวิธีการแยกสารผสมท่ีมีปริมาณน้อย โดยใช้แยกสารท่ีมีสมบัติการ
ละลายในตัวทำละลายและการถูกดูดซับด้วยตัวดูดซับแตกต่างกัน ทำให้ สารแต่ละชนิดเคล่ือนท่ีไปบนตัวดูดซับได้
ต่างกัน สารจึงแยกออกจากกันได้ อัตราส่วนระหว่างระยะทางท่ีสารองค์ประกอบแต่ละชนิดเคล่ือนท่ีได้บนตัวดูดซับ
กับระยะทางท่ีตัวทำละลายเคล่ือนท่ีได้ เป็นค่าเฉพาะตัวของสารแต่ละชนิดในตัวทำละลายและตัวดูดซับหนึ่ง ๆการ
สกัดด้วยตัวทำละลายเป็นวิธีการแยกสารผสม ท่ีมีสมบัติการละลายในตัวทำละลายท่ีต่างกัน โดยชนิดของตัวทำ
ละลายมีผลต่อชนิดและปริมาณ ของสารท่ีสกัดได้ การสกัดโดยการกล่ันด้วยไอน้ำ ใช้แยกสารท่ีระเหยง่าย ไม่ละลาย
น้ำ และไม่ทำปฏิกิริยากับน้ำ ออกจากสารท่ีระเหยยาก โดยใช้ไอน้ำเป็นตัวพา 

➢ ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการแยกสารบูรณาการกับคณิตศาสตร์ เทคโนโลยี โดยใช้กระบวนการ
ทางวิศวกรรม สามารถนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันหรือปัญหาท่ีพบในชุมชนหรือสร้างนวัตกรรม โดยมี
ขั้นตอน ดังนี ้

ตัวชี้วัด ม.2/1 อธิบายการแยกสารผสม โดยการระเหยแห้ง การตกผลึก การกล่ันอย่างง่าย  
โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ การสกัดด้วยตัวทำละลาย โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 

ตัวชี้วัด ม.2/2 แยกสารโดยการระเหยแห้ง การตกผลึก การกล่ันอย่างง่าย โครมาโทกราฟีแบบ
กระดาษ การสกัดด้วยตัวทำละลาย 

ตัวชี้วัด ม.2/3 นำวิธีการแยกสารไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน โดยบูรณาการวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ 

ตัวชี้วัด ม.2/4 ออกแบบการทดลองและทดลองในการอธิบายผลของชนิดตัวละลาย ชนิดตัวทำ
ละลาย อุณหภูมิท่ีมีต่อสภาพละลายได้ของสาร รวมทั้งอธิบายผลของความดันท่ีมีต่อสภาพละลายได้ของ
สาร โดยใช้สารสนเทศ 

ตัวชี้วัด ม.2/5 ระบุปริมาณตัวละลายในสารละลาย ในหน่วยความเข้มข้นเป็นร้อยละ ปริมาตร
ต่อปริมาตร มวลต่อมวล และมวลต่อปริมาตร 

ตัวชี้วัด ม.2/6 ตระหนักถึงความสำคัญของการนาความรู้ เรื่องความเข้มข้นของสารไปใช้ โดย
ยกตัวอย่างการใช้สารละลายในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้องและปลอดภัย 
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- ระบปุัญหาในชีวิตประจำวันท่ีเกี่ยวกับการแยกสารโดยใช้สมบัติทางกายภาพ หรือนวัตกรรม ท่ี
ต้องการพัฒนา โดยใช้หลักการดังกล่าว 

- รวบรวมข้อมูลและแนวคิดเกี่ยวกับการแยกสาร โดยใช้สมบัติทางกายภาพท่ีสอดคล้องกับปัญหา ท่ี
ระบุ หรือนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมนัน้ 

- ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา หรือพัฒนานวัตกรรม ท่ีเกี่ยวกับการแยกสารในสารผสม โดยใช้สมบัติ 
ทางกายภาพ โดยเช่ือมโยงความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และกระบวนการ ทาง
วิศวกรรม รวมทั้งกำหนดและควบคุมตัวแปร อย่างเหมาะสม ครอบคลุม 

- วางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา หรือพัฒนานวัตกรรม รวบรวมข้อมูล จัดกระทำข้อมูลและเลือก
วิธีการส่ือความหมายท่ีเหมาะสมในการนำเสนอผล 

- ทดสอบ ประเมินผล ปรับปรุงวิธีการแก้ปัญหาหรือนวัตกรรมท่ีพัฒนาขึ้น โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ ท่ีรวบรวมได้ 

- นำเสนอวิธีการแก้ปัญหา หรือผลของนวัตกรรม ท่ีพัฒนาขึ้น และผลท่ีได้ โดยใช้วิธีการส่ือสาร ท่ี
เหมาะสมและน่าสนใจ 

➢ สารละลายอาจมีสถานะเป็นของแข็ง ของเหลวและแก๊ส สารละลายประกอบด้วยตัวทำละลายและ ตัว
ละลาย กรณีสารละลายเกิดจากสารท่ีมีสถานะเดียวกัน สารท่ีมีปริมาณมากท่ีสุดจัดเป็นตัวทำละลาย กรณี
สารละลายเกิดจากสารท่ีมีสถานะต่างกัน สารท่ีมีสถานะเดียวกันกับสารละลายจัดเป็นตัวทำละลาย 

➢ สารละลายท่ีตัวละลายไม่สามารถละลายใน ตัวทำละลายได้อีกท่ีอุณหภูมิหนึ่ง ๆ เรียกว่า สารละลาย
อิ่มตัว 

➢ สภาพละลายได้ของสารในตัวทำละลาย เป็นค่าท่ีบอกปริมาณของสารท่ีละลายได้ในตัวทำละลาย 100 
กรัม จนได้สารละลายอิ่มตัว ณ อุณหภูมิ และความดันหนึ่ง ๆ สภาพละลายได้ของสารบ่งบอกความสามารถในการ
ละลายได้ของตัวละลายในตัวทำละลาย ซึ่งความสามารถในการละลายของสารขึ้นอยู่กับชนิดของตัวทำละลายและ
ตัวละลาย อุณหภูมิ และความดัน 

➢ สารชนิดหนึ่ง ๆ มีสภาพละลายได้แตกต่างกัน ในตัวทำละลายท่ีแตกต่างกัน และสารต่างชนิดกัน มี
สภาพละลายได้ในตัวทำละลายหนึ่ง ๆ ไม่เท่ากัน 

➢ เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น สารส่วนมาก สภาพละลายได้ ของสารจะเพิ่มขึ้น ยกเว้นแก๊สเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น 
สภาพการละลายได้จะลดลง ส่วนความดันมีผลต่อแก๊ส โดยเมื่อความดันเพิ่มขึ้น สภาพละลายได้จะสูงขึ้น 

➢ ความรู้เกี่ยวกับสภาพละลายได้ของสาร เมื่อเปล่ียนแปลงชนิดตัวละลาย ตัวทำละลาย และอุณหภูมิ 
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เช่น การทำน้ำเช่ือมเข้มข้น การสกัดสารออกจากสมุนไพรให้ได้ปริมาณ
มากท่ีสุด 

➢ ความเข้มข้นของสารละลาย เป็นการระบุปริมาณ ตัวละลายในสารละลาย หน่วยความเข้มข้น มีหลาย
หน่วย ท่ีนิยมระบุเป็นหน่วยเป็นร้อยละ ปริมาตรต่อปริมาตร มวลต่อมวล และมวลต่อปริมาตร 

➢ ร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตร เป็นการระบุปริมาตรตัวละลายในสารละลาย 100 หน่วยปริมาตร
เดียวกัน นิยมใช้กับสารละลายท่ีเป็นของเหลวหรือแก๊ส 
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➢ ร้อยละโดยมวลต่อมวล เป็นการระบุมวลตัวละลาย ในสารละลาย 100 หน่วยมวลเดียวกันนิยมใช้กับ
สารละลายท่ีมีสถานะเป็นของแข็ง 

➢ ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร เป็นการระบุมวลตัวละลายในสารละลาย 100 หน่วยปริมาตร นิยมใช้กับ
สารละลาย ท่ีมีตัวละลายเป็นของแข็งในตัวทำละลายท่ีเป็นของเหลว 

➢ การใช้สารละลายในชีวิตประจำวัน ควรพิจารณาจากความเข้มข้นของสารละลาย ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์
ของการใช้งาน และผลกระทบต่อส่ิงชีวิตและส่ิงแวดล้อม 
 
แหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม 
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-book1/sci-m2b1-003/ 
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-book1/sci-m2b1-004/ 
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-book1/sci-m2b1-005/ 
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-book1/sci-m2b1-006/ 
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-book1/sci-m2b1-007/ 
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-book1/sci-m2b1-008/ 
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ตัวอย่างข้อสอบ ตัวชี้วัดที่ 2.1 
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แบบเชิงซ้อน 
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เฉลย สาระท่ี 2 ตัวชี้วัดที่ 2 
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เนื้อหา 
➢ พอลิเมอร์ เซรามิก และวัสดุผสม เป็นวัสดุท่ีใช้มาก ในชีวิตประจำวัน 
➢ พอลิเมอร์เป็นสารประกอบโมเลกุลใหญ่ท่ีเกิดจากโมเลกุลจำนวนมากรวมตัวกันทางเคมี เช่น พลาสติก 

ยาง เส้นใย ซึ่งเป็นพอลิเมอร์ท่ีมีสมบัติแตกต่างกัน โดยพลาสติกเป็นพอลิเมอร์ท่ีขึ้นรูปเป็นรูปทรงต่างๆ ได้ ยาง
ยืดหยุ่นได้ ส่วนเส้นใยเป็นพอลิเมอร์ท่ีสามารถดึงเป็นเส้นยาวได้ พอลิเมอร์จึงใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกัน 

➢ เซรามิกเป็นวัสดุท่ีผลิตจาก ดิน หิน ทราย และ แร่ธาตุต่าง ๆ จากธรรมชาติ และส่วนมากจะ ผ่านการ
เผาท่ีอุณหภูมิสูง เพื่อให้ได้เนื้อสารท่ีแข็งแรง เซรามิกสามารถทำเป็นรูปทรงต่างๆ ได้ สมบัติท่ัวไปของเซรามิกจะแข็ง 
ทนต่อการสึกกร่อนและเปราะ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น ภาชนะท่ีเป็นเครื่องปั้นดินเผา ช้ินส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ 

➢ วัสดุผสมเป็นวัสดุท่ีเกิดจากวัสดุต้ังแต่ 2 ประเภท ท่ีมีสมบัติแตกต่างกันมารวมตัวกัน เพื่อนำไปใช้
ประโยชน์ได้มากขึ้น เช่น เส้ือกันฝนบางชนิดเป็น วัสดุผสมระหว่างผ้ากับยาง คอนกรีตเสริมเหล็กเป็นวัสดุผสม
ระหว่างคอนกรีตกับเหล็ก 

ตัวชี้วัด ม.3/1 ระบุสมบัติทางกายภาพและการใช้ประโยชน์วัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิก 
และวัสดุผสม โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และสารสนเทศ 

ตัวชี้วัด ม.3/2 ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้วัสดุประเภท พอลิเมอร์ เซรามิก และวัสดุผสม โดย
เสนอแนะแนวทางการใช้วัสดุอย่างประหยัดและคุ้มค่า 

ตัวชี้วัด ม.3/3 อธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมี รวมถึงการจัดเรียงตัวใหม่ของอะตอมเมื่อ
เกิดปฏิกิริยาเคมี โดยใช้แบบจำลองและสมการข้อความ 

ตัวชี้วัด ม.3/4 อธิบายกฎทรงมวล โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
ตัวชี้วัด ม.3/5 วิเคราะห์ปฏิกิริยาดูดความร้อน และปฏิกิริยาคายความร้อน จากการ

เปล่ียนแปลงพลังงานความร้อนของปฏิกิริยา 
ตัวชี้วัด ม.3/6 อธิบายปฏิกิริยาการเกิดสนิมของเหล็ก ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะ ปฏิกิริยาของ

กรด กับเบส และปฏิกิริยาของเบสกับโลหะ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และอธิบายปฏิกิริยา การเผา
ไหม้ การเกิดฝนกรด การสังเคราะห์ด้วยแสง โดยใช้สารสนเทศ รวมทั้งเขียนสมการข้อความแสดง
ปฏิกิริยาดังกล่าว 

ตัวชี้วัด ม.3/7 ระบุประโยชน์และโทษของปฏิกิริยาเคมีท่ีมี ต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม และ
ยกตัวอย่างวิธีการป้องกนัและแก้ปัญหาท่ีเกิดจากปฏิกิริยาเคมีท่ีพบในชีวิตประจำวัน จากการสืบค้น
ข้อมูล 

ตัวชี้วัด ม.3/8 ออกแบบวิธีแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมี โดย
บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ 
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➢ วัสดุบางชนิดสลายตัวยาก เช่น พลาสติก การใช้วัสดุอย่างฟุ่มเฟือยและไม่ระมัดระวังอาจก่อปัญหาต่อ
ส่ิงแวดล้อม 

➢ การเกิดปฏิกิริยาเคมีหรือการเปล่ียนแปลงทางเคมี ของสาร เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีทำให้เกิดสารใหม่ 
โดยสารท่ีเข้าทำปฏิกิริยาเรียกว่า สารต้ังต้น สารใหม่ท่ีเกิดขึ้นจากปฏิกิริยาเรียกว่า ผลิตภัณฑ์ การเกิด ปฏิกิริยาเคมี
สามารถเขียนแทนได้ด้วยสมการข้อความ 

➢ การเกิดปฏิกิริยาเคมี อะตอมของสารต้ังต้นจะมี การจัดเรียงตัวใหม่ ได้เป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีสมบัติ
แตกต่างจากสารต้ังต้น โดยอะตอมแต่ละชนิด ก่อนและหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีมีจำนวนเท่ากัน 

➢ เมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี มวลรวมของสารต้ังต้นเท่ากับ มวลรวมของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นไปตามกฎทรงมวล 
➢ เมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี มีการถ่ายโอนความร้อนควบคู่ ไปกับการจัดเรียงตัวใหม่ของอะตอมของสาร 

ปฏิกิริยาท่ีมีการถ่ายโอนความร้อนจากส่ิงแวดล้อม เข้าสู่ระบบเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อน ปฏิกิริยาท่ีมี การถ่ายโอน
ความร้อนจากระบบออกสู่ส่ิงแวดล้อม เป็นปฏิกิริยาคายความร้อน โดยใช้เครื่องมือท่ีเหมาะสมในการวัดอุณหภูมิ 
เช่น เทอร์มอมิเตอร์ หัววัดท่ีสามารถตรวจสอบการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิได้อย่างต่อเนื่อง 

➢ปฏิกิริยาเคมีท่ีพบในชีวิตประจำวันมีหลายชนิด เช่น ปฏิกิริยาการเผาไหม้ การเกิดสนิมของเหล็ก 
ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะ ปฏิกิริยาของกรดกับเบส ปฏิกิริยาของเบสกับโลหะ การเกิดฝนกรด การสังเคราะห์ด้วย
แสง ปฏิกิริยาเคมีสามารถเขียนแทนได้ด้วยสมการข้อความ ซึ่งแสดงช่ือของ สารต้ังต้นและผลิตภัณฑ์ เช่น เช้ือเพลิง 

+ ออกซิเจน → คาร์บอนไดออกไซด์ + น้ำ ปฏิกิริยาการเผาไหม้เป็นปฏิกิริยาระหว่างสารกับออกซิเจน สารท่ี
เกิดปฏิกิริยาการเผาไหม้ส่วนใหญ่ เป็นสารประกอบท่ีมีคาร์บอนและไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบ ซึ่งถ้าเกิดการเผา
ไหม้อย่างสมบูรณ์ จะได้ผลิตภัณฑ์เป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ 

➢ การเกิดสนิมของเหล็ก เกิดจากปฏิกิริยาเคมีระหว่างเหล็ก น้ำ และออกซิเจน ได้ผลิตภัณฑ์เป็นสนิมของ
เหล็ก 

➢ ปฏิกิริยาการเผาไหม้และการเกิดสนิมของเหล็ก เป็นปฏิกิริยาระหว่างสารต่าง ๆ กับออกซิเจน 
➢ ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะ กรดทำปฏิกิริยากับโลหะได้หลายชนิด ได้ผลิตภัณฑ์เป็นเกลือของโลหะและ 

แก๊สไฮโดรเจน 
➢ ปฏิกิริยาของกรดกับสารประกอบคาร์บอเนตได้ผลิตภัณฑ์เป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เกลือของโลหะ 

และน้ำ 
➢ ปฏิกิริยาของกรดกับเบส ได้ผลิตภัณฑ์เป็นเกลือของโลหะและน้ำ หรืออาจได้เพียงเกลือของโลหะ 
➢ ปฏิกิริยาของเบสกับโลหะบางชนิด ได้ผลิตภัณฑ์เป็นเกลือของเบสและแก๊สไฮโดรเจน 
➢ การเกิดฝนกรด เป็นผลจากปฏิกิริยาระหว่างน้ำฝน กับออกไซด์ของไนโตรเจน หรือออกไซด์ของ

ซัลเฟอร์ ทำให้น้ำฝนมีสมบัติเป็นกรด 
➢ การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช เป็นปฏิกิริยาระหว่างแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำ โดยมีแสงช่วย ใน

การเกิดปฏิกิริยา ได้ผลิตภัณฑ์เป็นน้ำตาลกลูโคสและออกซิเจน 
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➢ ปฏิกิริยาเคมีท่ีพบในชีวิตประจำวันมีท้ังประโยชน์และโทษต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม จึงต้อง
ระมัดระวงั ผลจากปฏิกิริยาเคมี ตลอดจนรู้จักวิธีป้องกันและแก้ปัญหาท่ีเกิดจากปฏิกิริยาเคมีท่ีพบในชีวิตประจำวัน 

➢ ความรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมี สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และสามารถบูรณาการกับ
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อใช้ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพตามต้องการ หรืออาจสร้าง
นวัตกรรมเพื่อป้องกนัและแก้ปัญหา ท่ีเกิดขึ้นจากปฏิกิริยาเคมี โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมี เช่น การ
เปล่ียนแปลงพลังงานความร้อนอันเนื่องมาจากปฏิกิริยาเคมี การเพิ่มปริมาณผลผลิต 
แหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม 
https://www.youtube.com/watch?v=6rI6im5G_SU&list=PLsajJ2-KK4zz5-
4McpMPU81F0F5ULLS9A 
https://www.youtube.com/watch?v=YhF3OhA40fE&list=PLsajJ2-KK4zz5-
4McpMPU81F0F5ULLS9A&index=2 
https://www.youtube.com/watch?v=UFOBdXyDfZM&list=PLsajJ2-KK4zz5-
4McpMPU81F0F5ULLS9A&index=3 
https://www.scimath.org/video-science/item/9902-2019-02-28-08-14-10 
http://www.pcd.go.th/info_serv/air_aciddeposition.html 
http://saranukromthai.or.th/sub/book/book.php?book=15&chap=9&page=t15-9-
infodetail02.html 
https://bit.ly/2nyM9qr 
https://bit.ly/2z20MEQ 
https://bit.ly/2HqyckT 
https://bit.ly/2Gk6s1E 
https://www.atdp-textiles.org/blog_fiber_composite/ 
http://materials.tcdc.or.th/ 
https://thaiplastics.org/ 
https://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=2507:art20180508-
01&catid=49&Itemid=251 
http://eitprblog.blogspot.com/2014/04/blog-post_17.html 
https://www.cpacacademy.com/ 
http://ie.eng.cmu.ac.th/IE2014/elearnings/2014_08/23/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8
%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%2014%20Composite%20material.pdf 
http://www.research.rmutt.ac.th/?tag=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%9
4%E0%B8%B8%E0%B8%9C%E0%B8%AA%E0%B8%A1 
http://www.kmutt.ac.th/p-prof/?page_id=740&lang=th 

https://www.youtube.com/watch?v=6rI6im5G_SU&list=PLsajJ2-KK4zz5-4McpMPU81F0F5ULLS9A
https://www.youtube.com/watch?v=6rI6im5G_SU&list=PLsajJ2-KK4zz5-4McpMPU81F0F5ULLS9A
https://www.youtube.com/watch?v=YhF3OhA40fE&list=PLsajJ2-KK4zz5-4McpMPU81F0F5ULLS9A&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=YhF3OhA40fE&list=PLsajJ2-KK4zz5-4McpMPU81F0F5ULLS9A&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=UFOBdXyDfZM&list=PLsajJ2-KK4zz5-4McpMPU81F0F5ULLS9A&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=UFOBdXyDfZM&list=PLsajJ2-KK4zz5-4McpMPU81F0F5ULLS9A&index=3
https://www.scimath.org/video-science/item/9902-2019-02-28-08-14-10
http://www.pcd.go.th/info_serv/air_aciddeposition.html
https://bit.ly/2nyM9qr
https://bit.ly/2z20MEQ
https://bit.ly/2HqyckT
https://bit.ly/2Gk6s1E
https://www.atdp-textiles.org/blog_fiber_composite/
http://materials.tcdc.or.th/
https://thaiplastics.org/
http://eitprblog.blogspot.com/2014/04/blog-post_17.html
https://www.cpacacademy.com/
http://www.kmutt.ac.th/p-prof/?page_id=740&lang=th


 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษบุรีรัมย์ เขต 1 304 

 

304 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

http://www.thaitox.org/media/upload/file/Journal/2013-1/04aricle.pdf 
http://adeq.or.th/knowlage-about-plastic-01/ 
https://www.mtec.or.th/bio-plastic/index.html 
 
  

http://adeq.or.th/knowlage-about-plastic-01/
https://www.mtec.or.th/bio-plastic/index.html


 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษบุรีรัมย์ เขต 1 305 

 

305 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ตัวอย่างข้อสอบ สาระที่ 2 ตัวชีวัดที่ 3 

 
 

 

 
 

 
 



 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษบุรีรัมย์ เขต 1 306 

 

306 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 
 

 

 

 
 

 



 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษบุรีรัมย์ เขต 1 307 

 

307 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 
 

 
 

 
 
 

 



 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษบุรีรัมย์ เขต 1 308 

 

308 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 

 
 

 

 
 

 



 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษบุรีรัมย์ เขต 1 309 

 

309 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 



 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษบุรีรัมย์ เขต 1 310 

 

310 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 
 

 

 
 
 



 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษบุรีรัมย์ เขต 1 311 

 

311 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษบุรีรัมย์ เขต 1 312 

 

312 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 
 

 
 

 



 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษบุรีรัมย์ เขต 1 313 

 

313 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 
 

 

 
  



 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษบุรีรัมย์ เขต 1 314 

 

314 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

เฉลยสาระที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 3 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษบุรีรัมย์ เขต 1 315 

 

315 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 
 

 
 

 

 
 



 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษบุรีรัมย์ เขต 1 316 

 

316 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษบุรีรัมย์ เขต 1 317 

 

317 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษบุรีรัมย์ เขต 1 318 

 

318 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

เฉลยแบบเชิงซ้อน ตัวชี้วัดท่ี 3 

 
 
 
  



 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษบุรีรัมย์ เขต 1 319 

 

319 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  สาระที่ 3 
วิทยาศาสตร์โลกและ

อวกาศ 



 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษบุรีรัมย์ เขต 1 320 

 

320 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ตัวช้ีวัดรายปี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 

สาระท่ี 3 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 

 มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการ     ของเอก

ภพ กาแล็กซี ดาวฤกษ์ และ ระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผล   ต่อส่ิงมีชีวิต

และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ 

 ว 3.1 ม 3/1 อธิบายการโคจรของดาวเคราะห์รอบ ดวงอาทิตย์ด้วยแรงโน้มถ่วงจากสมการ F 

= (Gm1m2)/r2 

 ว 3.1 ม 3/2 สร้างแบบจำลองที่อธิบายการเกิดฤดู และการเคล่ือนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์ 

 ว 3.1 ม 3/3 สร้างแบบจำลองที่อธิบายการเกิดข้างขึ้นข้างแรม การเปล่ียนแปลงเวลาการขึ้น

และตกของดวงจันทร์ และการเกิดน้ำขึ้นน้ำลง 

 ว 3.1 ม 3/4 อธิบายการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศและยกตัวอย่างความก้าวหน้าของ

โครงการสำรวจอวกาศ จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 

 

เนื้อหา 

 - ในระบบสุริยะมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง โดยมี ดาวเคราะห์และบริวาร ดาวเคราะห์แคระ ดาว
เคราะห์น้อย ดาวหาง และอื่น ๆ เช่น วัตถุคอยเปอร ์โคจรอยู่โดยรอบ ซึ่งดาวเคราะห์ และวัตถุเหล่านี้โคจร
รอบ ดวงอาทิตย์ด้วยแรงโน้มถ่วง แรงโน้มถ่วงเป็นแรงดึงดูดระหว่างวัตถุสองวัตถุ โดยเป็นสัดส่วนกับผล
คูณของมวลทั้งสอง และเป็นสัดส่วนผกผันกับกาลังสองของระยะทางระหว่างวัตถุทั้งสอง แสดงได้โดย
สมการ F = (Gm1m2)/r2 เมื่อ F แทนความโน้มถ่วงระหว่างมวลทั้งสอง  
G แทนค่านิจโน้มถ่วงสากล m1 แทนมวลของวัตถุแรก m2 แทนมวลของวัตถุที่สอง และ r แทนระยะห่าง
ระหว่างวัตถุทั้งสอง 
 - การที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ในลักษณะที่แกนโลกเอียงกับแนวตั้งฉากของระนาบทางโคจร ทำ
ให้ส่วน ต่าง ๆ บนโลกได้รับปริมาณแสงจากดวงอาทิตย์แตกต่างกันในรอบปี เกิดเป็นฤดู กลางวันกลางคืน
ยาวไม่เท่ากัน และตำแหน่งการขึ้นและตกของ ดวงอาทิตย์ที่ขอบฟ้าและเส้นทางการขึ้นและตก ของดวง
อาทิตย์เปล่ียนไปในรอบปี ซึ่งส่งผลต่อ การดำรงชีวิต 
 - ดวงจันทร์โคจรรอบโลก โลกและดวงจันทร์โคจรรอบดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์รับแสงจาก 
ดวงอาทิตย์ครึ่งดวงตลอดเวลา เมื่อดวงจันทร์โคจรรอบโลกได้หันส่วนสว่างมายังโลกแตกต่างกัน  



 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษบุรีรัมย์ เขต 1 321 

 

321 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

จึงทำให้คนบนโลกสังเกต ส่วนสว่างของดวงจันทร์แตกต่างไปในแต่ละวัน เกิดเป็นข้างขึ้นข้างแรม 
 - ดวงจันทร์โคจรรอบโลกในทิศทางเดียวกันกับที่ โลกหมุนรอบตัวเอง จึงทำให้เห็นดวงจันทร์ขึ้นช้า
ไปประมาณวันละ 50 นาที 
 - แรงโน้มถ่วงที่ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์กระทำต่อโลก ทำให้เกิดปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลง  
ซึ่งส่งผลต่อส่ิงแวดล้อมและส่ิงมีชีวิตบนโลก วันที่น้ำมีระดับการขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุด เรียก วันน้ำเกิด ส่วน
วันที่ระดับน้ำมีการขึ้นและลงน้อยเรียก วันน้ำตาย โดย วันน้ำเกิด น้ำตาย มีความสัมพันธ์กับข้างขึ้นข้างแรม 
 - เทคโนโลยีอวกาศได้มีบทบาทต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันมากมาย มนุษย์ได้ใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ เช่น ระบบนำทางด้วยดาวเทียม (GNSS) การติดตามพายุ สถานการณ์ไฟป่า 
ดาวเทียมช่วยภัยแล้งการตรวจคราบน้ำมันในทะเล 
 - โครงการสำรวจอวกาศต่าง ๆ ได้พัฒนาเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจต่อโลก ระบบสุริยะและเอกภพ
มากขึ้น เป็นลำดับ ตัวอย่างโครงการสำรวจอวกาศ เช่น การสำรวจส่ิงมีชีวิตนอกโลก การสำรวจดาวเคราะห์
นอกระบบสุริยะ การสำรวจดาวอังคารและบริวารอื่นของดวงอาทิตย์ 

แหล่งสืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติม 

https://sites.google.com/site/rabsuriyasolarsystem/7-bth-srup 

https://www.scimath.org/lesson-physics/item/7316-origin-of-solar-system 

http://www.lesa.biz/astronomy/solar-system/origin 

https://sites.google.com/site/krunewkew/science6/s1 

https://ngthai.com/science/17715/themoonphases/ 

http://www.lesa.biz/astronomy/astro-events/moon-phases 

https://sites.google.com/site/krunewkew/science6/s4 

https://sites.google.com/site/krupraphaphorn06/bi-khwam-ru/thekhnoloyi-xwkas 
  

https://sites.google.com/site/rabsuriyasolarsystem/7-bth-srup
http://www.lesa.biz/astronomy/solar-system/origin
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322 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ตัวอย่างข้อสอบ 

1. ภาพจำลองการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ ผ่านกลุ่มดาวจักรราศีต่าง ๆ  

 
 

จากภาพ ในตอนหัวค่ำของคืนที่มีท้องฟ้าโปร่ง ผู้สังเกตบนโลกจะมองเห็นกลุ่มดาวใดปรากฏขึ้นเป็น

กลุ่มแรก 

 1. ดาวธนู 

 2. ดาววัว 

 3. ดาวปู 

 4. ดาวคนแบกหม้อน้ำ 

 

2. ในระยะเวลา 2 - 3 ปีที่ผ่านมานักดาราศาสตร์ได้ประชุมตัดสินให้ดาวดวงใดไม่เป็นดาวเคราะห์ใน

ระบบสุริยะอีกต่อไป  

 1. ดาวพุธ 

 2. ดาวพลูโต 

 3. ดาวเนปจูน 

 4. ดาวยูเรนัส 
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323 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

3. ดาวเคราะห์ดวงใด เมื่อมองจากบนโลกด้วยตาเปล่าจะเห็นว่ามีความสว่างมากที่สุด 

 1. ดาวพุธ 

 2. ดาวศุกร์ 

 3. ดาวอังคาร 

 4. ดาวพฤหัสบดี 

 

4. วัตถุท้องฟ้าที่เผาไหม้ไม่หมดในชั้นบรรยากาศ และกำลังตกลงสู่พื้นโลกเรียกว่า 

 1. ดาวตก 

 2. ผีพุ่งไต้ 

 3. อุกกาบาต 

 4. ดาวหาง 

 

5. ดาวดวงใดอยู่ใกล้ขอบฟ้ามากที่สุด 

 1. ดาว A ที่มีมุมเงย 45 องศา ทางทิศเหนือ 

 2. ดาว B ที่มีมุมเงย 15 องศา ทางทิศตะวันตก 

 3. ดาว C ที่มีมุมเงย 25 องศา ทางทิศตะวันออก 

 4. ดาว D ที่มีมุมเงย 75 องศา ทางทิศใต้ 

 

6. ผลของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าจากลมสุริยะต่อโลกในข้อใดเป็นไปได้มากที่สุด 

 1. ระบบส่ือสารระหว่างโลกกับดาวเทียมถูกรบกวน 

 2. ส่ิงมีชีวิตบนโลก เจริญเติบโตช้าลง 

 3. ขั้วของสนามแม่เหล็กโลกกลับทิศ 

 4. วงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์เปล่ียนไป 
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324 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

7. การโคจรของดาวเทียมค้างฟ้า มีคาบในการโคจรรอบโลก 1 รอบ ใช้เวลากี่ชั่วโมง  

 1. 1 ชั่วโมง  

 2. 12 ชัว่โมง  

 3. 24 ชั่วโมง  

 4. 48 ชั่วโมง  

8. จากพิกัดของดวงดาวต่าง ๆ ดาวดวงใดอยู่ห่างจากจุดเหนือศีรษะมากที่สุด 

 1. ดาวดวงที่หนึ่ง มีมุมทิศ 30 องศา มุมเงย 60 องศา 

 2. ดาวดวงที่สอง มีมุมทิศ 45 องศา มุมเงย 45 องศา 

 3. ดาวดวงที่สาม มีมุมทิศ 60 องศา มุมเงย 30 องศา 

 4. ดาวดวงที่ส่ี มีมุมทิศ 80 องศา มุมเงย 10 องศา 

9. องค์ประกอบใดอยูใ่นระบบสุริยะทั้งหมด 

 1. ดาวเคราะห์น้อย ดาวหาง เนบิวลา 

 2. สะเก็ดดาว ดาวเคราะห์แคระ ดาวเคราะห์ขาว 

 3. ดาวหาง สะเก็ดดาว ดาวเคราะห์แคระ 

 4. ดาวเคราะห์แคระ ดาวพฤหัสบดี หลุมดำ 

10. นักเรียนต้องการรู้ทิศเหนือจากการดูดาว แต่คืนนั้นเมฆบดบังท้องฟ้าทางทิศเหนือ ไม่สามารถมอง

หาดาวเหนือทางทิศเหนือได้ นักเรียนจะดูดาวกลุ่มใดแทนการดูดาวเหนือ 

 1. กลุ่มดาวหิน 

 2. กลุ่มดาวหงส์ 

 3. กลุ่มดาวอินทรีย ์

 4. กลุ่มดาวนายพราน 
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325 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

11. ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

 
 

12. 
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326 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

13. 

 
14.  
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327 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

15. 

 
16. 
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328 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

เฉลยข้อสอบ มาตรฐาน ว 3.1 

 

 

 

 

1. เฉลย ข้อ 4 เพราะ โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ ด้านตรงข้ามเป็นช่วงเวลาพลบค่ำ ดาวคนแบก

หม้อน้ำ เป็นกลุ่มดาวดวงแรกท่ีข้ีนทางด้านทิศตะวันออก 

2. เฉลย ข้อ 2 เพราะดาวพลูโตจัดเป็นดาวเคราะห์แคระ 

3. เฉลย ข้อ 2 ดาวศุกร์มีก๊าซที่หนาแน่นมาก จนกระท่ังเราไม่สามารถมองทะลุชั้นบรรยากาศลงไป

ถึงพื้นผิวของดาวศุกร์ได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์ธรรมดา บรรยากาศท่ีหนาแน่นนี้ยังเป็นตัวการเก็บกัก

ความร้อนไว้ในดาวศุกร์ด้วย ทำให้ดาวศุกร์มีอุณหภูมิและความดันสูงกว่าโลกของเรามาก พร้อมกัน

กับการกักอุณหภูมิไว้ บรรยากาศท่ีหนาแน่นยังสะท้อนแสงส่วนมากท่ีมาจากดวงอาทิตย์ออกไปด้วย 

ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมดาวศุกร์จึงเป็นดาวท่ีสว่างมากท่ีสุดบนท้องฟ้ายามค่ำคืน 

4. เฉลย ข้อ 3  หินอวกาศท่ีตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แล้ว ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่า

ดาวเคราะห์น้อย (Asteroid) หรือสะเก็ดดาว (Meteoriod) พอเข้าสู่ช้ันบรรยากาศโลกเคลื่อนท่ี

ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตร/วินาที เกิดการ compression กับอากาศในช้ัน

บรรยากาศโลก ทำให้อากาศรอบๆ ลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่า ดาวตก (Meteor) จวบจนลงถึง

พ้ืนแล้วจึงเรียกอุกกาบาต อุกกาบาตขนาดเล็กคือหินอวกาศท่ีถูกเผาไหม้จนเกือบหมด แต่สำหรับ

อุกกาบาตท่ีมีขนาดใหญ่นั้นคือหินอวกาศท่ีไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพ้ืนโลก และเกิด

หลุมอุกกาบาต (Crater) 

5. เฉลย ข้อ 2 เพราะ อยู่ใกล้เส้นขอบฟ้ามากท่ีสุด 

6. เฉลย ข้อ 1 เกิดจากการลุกจ้าของดวงอาทิตย์ หรือ Solar Flare การลุกจ้านี้ เป็นการระเบิดบน

ผิวของดวงอาทิตย์ ซึ่งจะปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารูปแบบต่าง ๆ ออกมา โดยคลื่นท่ีส่งผลกระทบ

มากท่ีสุดคือ รังสีเอ็กซ์ ซึ่งจะรบกวนบรรยากาศช้ันไอโอโนสเฟียร์ ซึ่งเป็นช้ันบรรยากาศสำหรับการ

สื่อสาร ส่งผลให้สัญญาณวิทยุความถี่สูงถูกรบกวน และอาจขาดหายได้สูงสุดหลายชั่วโมง 

7. เฉลยข้อ 3 เนื่องจาก ดาวเทียมค้างฟ้า เป็นดาวเทียมท่ีโคจรรอบโลกด้วยอัตราเร็วเท่ากับท่ีโลก

หมุนรอบตัวเอง 

1.  (4)    2.. (2)  3.  (2)  4. (3)  5. (2)  6. (1)  7. (3)  8. (4)  9. (1)  10. (4) 

11.  (3)  12. (2)  13. (3)  14. (3)  15. (1)  16 (4) 
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329 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

8. เฉลย ข้อ 4 เนื่องจาก ดาวดวงที่ส่ี มีมุมเงย 10 องศา อยู่ห่างจุดเหนือศีรษะมากที่สุด 

9. เฉลย  ข้อ 1 เนื่องจาก ดาวเคราะห์น้อยอยู่ระหว่างดาวอังคารและดาวพฤหัสบดี ดาวหางอยู่ในวง

โคจรของดวงอาทิตย์ เนบิวลาเป็นกลุ่มแก๊สและฝุ่นในอวกาศที่รวมตัวกันอยู่เป็นปริมาตรมหาศาล กลุ่ม

แก๊สต่าง ๆ ในเนบิวลาอยู่รวมกันภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วง ท้าให้เกิดเป็นดาวดวงใหม่ได้ 

10. เฉลย ข้อ 4 เนื่องจาก กลุ่มดาวนายพราน เป็นดาวที่สังเกตง่าย มีตำแหน่งขึ้นทางทิศตะวันออก 

และตกทางทิศตะวันตก จึงใช้ในการหาทิศทางได้ 

11. เฉลย ข้อ 3  

 น้ำเกิด หมายถึง น้ำขึ้นในระดับสูงมากและลงต่ำมากในช่วงวัน, เนื่องจากดวงจันทร์และดวง

อาทิตย์โคจรมาอยู่ในแนวเดียวกับโลก จึงมีอิทธิพลในการดึงดูดน้ำทะเลให้มีระดับแตกต่างกันมาก

ดังกล่าว. ในแต่ละเดือน มีน้ำเกิด ๒ ช่วง คือ ช่วงวันเดือนเพ็ญ ตั้งแต่ วันขึ้น ๑๓ ค่ำถึงวันแรม ๒ ค่ำ 

และช่วงวันเดือนดับ ตั้งแต่ วันแรม ๑๓ ค่ำ ถึงวันขึ้น ๒ ค่ำ 

 น้ำตาย หมายถึง น้ำขึ้นน้อยและลงน้อย บางครั้งจะสังเกตไม่ค่อยได้ว่าเป็นน้ำขึ้นหรือน้ำลง, 

ทั้งนี้เนื่องจาก ดวงจันทร์ โลก และดวงอาทิตย์ โคจรมาอยู่ในแนวต้ังฉากซึ่งกันและกัน. ในแต่ละเดือนมี

น้ำตาย ๒ ช่วง คือ ช่วงกึ่งปักษ์แรก คือ ระหว่างขึ้น ๕-๙ ค่ำ และช่วงกึ่งปักษ์หลัง คือ ระหว่างแรม ๕-

๙ ค่ำ. 

12. เฉลย ข้อ 2 กลุ่มท่ี 1 เป็นดาวเคราะห์หิน เพราะ พ้ืนผิวส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยหิน  

ส่วนกลุ่มท่ี 2 เป็นดาวเคราะห์แก๊ส เพราะช้ันบรรยากาศส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยแก๊ส 

13. เฉลย ข้อ 3 เพราะตำแหน่ง A และ B เพราะอยู่ในแนวต้ังฉากระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ 

14. เฉลย ข้อ 3 เพราะระดับความสูงจากผิวโลกเพ่ิมข้ึน อัตราเร็วในการเคลื่อนท่ีโคจรรอบโลกก็จะ

เร็วข้ึน ทำให้คาบในการโคจรรอบโลกเร็ว 1 รอบ เร็วข้ึนตามไปด้วย 

15. เฉลย ข้อ 1 เป็นดาวเทียมท่ีตรวจจับและสำรวจทรัพยากรบนพื้นโลก ส่วน ข้อ 2, 3, 4, เป็น

ดาวเทียมท่ีตรวจจับวัตถุบนท้องฟ้า 

16. เฉลย ข้อ 4  ตำแหน่ง A เป็นตำแหน่งที่ไม่ได้ต้ังฉากกับดวงอาทิตย์ เงาท่ีเกิดข้ึนจะมีความยาว

มากกว่า ในช่วงเวลา B 

มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายใน

โลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้ง ผล

ต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม 
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330 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 

 ว 3.2 ม 1/1 สร้างแบบจำลองที่อธิบายการแบ่งชั้นบรรยากาศและเปรียบเทียบประโยชน์ของ

บรรยากาศแต่ละช้ัน 

 ว 3.2 ม 1/2 อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงองค์ประกอบของลมฟ้าอากาศ จาก

ข้อมูล ที่รวบรวมได้ 

 ว 3.2 ม 1/3 เปรียบเทียบกระบวนการเกิดพายุ ฝนฟ้าคะนอง และพายุหมุนเขตร้อน และผล

ที่มีต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม รวมทั้งนาเสนอแนวทาง การปฏิบัติตนให้เหมาะสมและปลอดภัย 

 ว 3.2 ม 1/4 อธิบายการพยากรณ์อากาศ และพยากรณ์อากาศอย่างง่ายจากข้อมูลที่รวบรวม

ได ้

 ว 3.2 ม 1/5 ตระหนักถึงคุณค่าของการพยากรณ์อากาศ โดยนำเสนอแนวทางการปฏิบัติตน

และการใช้ประโยชน์จากคำพยากรณ์อากาศ 

 ว 3.2 ม 1/6 อธิบายสถานการณ์และผลกระทบ การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลกจากข้อมูล ที่

รวบรวมได้ 

 ว 3.2 ม 1/7 ตระหนักถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก โดยนำเสนอแนว

ทางการปฏิบัติตนภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 

 

เนื้อหา 

 - โลกมีบรรยากาศห่อหุ้ม นักวิทยาศาสตร์ใช้สมบัติและองค์ประกอบของบรรยากาศในการ

แบ่งบรรยากาศ ของโลกออกเป็นชั้น ซึ่งแบ่งได้หลายรูปแบบตามเกณฑ์ที่แตกต่างกัน โดยทั่วไป

นักวิทยาศาสตร์ใช้เกณฑ์ การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิตามความสูงแบ่งบรรยากาศได้เป็น  

5 ชั้น ได้แก่ ช้ันโทรโพสเฟียร์ ชั้นสตราโตสเฟียร์ ชั้นมีโซสเฟียร์ ชั้นเทอร์โมสเฟียร์ และ 

ชั้นเอกโซสเฟียร์  

 - บรรยากาศแต่ละช้ันมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตแตกต่างกัน โดยชั้นโทรโพสเฟียร์มีปรากฏการณ์

ลมฟ้าอากาศที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของส่ิงมีชีวิต ชั้นสตราโตสเฟียร์ช่วยดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลต

จากดวงอาทิตย์ไม่ให้มายังโลกมากเกินไป ชั้นมีโซสเฟียร์ช่วยชะลอวัตถุ  

นอกโลกที่ผ่านเข้ามาให้เกิดการเผาไหม้กลายเป็นวัตถุขนาดเล็ก ลดโอกาสที่จะทำความเสียหาย 
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331 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

แก่ส่ิงมีชีวิตบนโลก ช้ันเทอร์โมสเฟียร์สามารถสะท้อนคล่ืนวิทยุและช้ันเอกโซสเฟียร์เหมาะสำหรับการ

โคจรของดาวเทียมรอบโลกในระดับต่ำ 

 - ลมฟ้าอากาศ เป็นสภาวะของอากาศในเวลาหนึ่งของพื้นที่หนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบลมฟ้าอากาศ ได้แก่ อุณหภูมิอากาศ ความกดอากาศ ลม ความชื้น 

เมฆ และหยาดน้ำฟ้า โดยหยาดน้ำฟ้าที่พบบ่อยในประเทศไทย ได้แก่ ฝน องค์ประกอบลมฟ้าอากาศ

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปริมาณรังสีจากดวงอาทิตย์และลักษณะพื้นผิวโลก

ส่งผลต่ออุณหภูมิอากาศ อุณหภูมิอากาศและปริมาณไอน้ำส่งผลต่อความชื้น ความกดอากาศส่งผลต่อ

ลม ความชื้นและลมส่งผลต่อเมฆ 

 - พายุฝนฟ้าคะนอง เกิดจากการที่อากาศที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูงเคล่ือนที่ขึ้นสู่ระดับความ

สูง ที่มีอุณหภูมิต่ำลง จนกระทั่งไอน้ำในอากาศเกิดการควบแน่นเป็นละอองน้ำ และเกิดต่อเนื่องเป็น

เมฆขนาดใหญ่ พายุฝนฟ้าคะนองทำให้เกิดฝนตกหนัก ลมกรรโชกแรง ฟ้าแลบ ฟ้าผ่า ซึ่งอาจก่อให้เกิด

อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

 - พายุหมุนเขตร้อนเกิดเหนือมหาสมุทรหรือทะเลที่น้ำมีอุณหภูมิสูงตั้งแต่ 26-27 องศา

เซลเซียสขึ้นไป ทำให้อากาศที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูงบริเวณนั้นเคล่ือนที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วเป็น

บริเวณกว้าง อากาศจากบริเวณอื่นเคล่ือนเข้ามาแทนที่และพัดเวียนเข้าหาศูนย์กลางของพายุยิ่งใกล้

ศูนย์กลาง อากาศจะเคล่ือนที่พัดเวียนเกือบเป็นวงกลมและมีอัตราเร็วสูงที่สุด พายุหมุนเขตร้อนทำให้

เกิดคล่ืนพายุซัดฝ่ัง ฝนตกหนัก ซึ่งอาจก่อให้ เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน จึงควรปฏิบัติตนให้

ปลอดภัยโดยติดตามข่าวสารการพยากรณ์อากาศ และไม่เข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่เส่ียงภัย 

 - การพยากรณ์อากาศเป็นการคาดการณ์ลมฟ้าอากาศ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีการ

ตรวจวัดองค์ประกอบลมฟ้าอากาศ การส่ือสารแลกเปล่ียนข้อมูลองค์ประกอบลมฟ้าอากาศระหว่าง

พื้นที่ การวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างคำพยากรณ์อากาศ 

 - การพยากรณ์อากาศสามารถนำมาใช้ประโยชน์ด้าน ต่าง ๆ เช่น การใช้ชีวิตประจาวัน การ

คมนาคม การเกษตร การป้องกัน และเฝ้าระวังภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

 - ภูมิอากาศโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจัยทางธรรมชาติ แต่ปัจจุบันการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากกิจกรรมของมนุษย์ในการปลดปล่อยแก๊สเรือน

กระจกสู่บรรยากาศ แก๊สเรือนกระจกที่ถูกปลดปล่อยมากที่สุด ได้แก่ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่ง

หมุนเวียนอยู่ในวัฏจักรคาร์บอน 
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332 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 - การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลกก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม เช่น การ

หลอมเหลวของน้ำแข็งขั้วโลก การเพิ่มขึ้นของระดับทะเล การเปลี่ยนแปลง วัฏจักรน้ำ  

การเกิดโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้า และการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงขึ้น มนุษย์จึงควรเรียนรู้

แนวทางการปฏิบัติตนภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว ทั้งแนวทางการปฏิบัติตนให้เหมาะสมและแนว

ทางการลดกิจกรรมที่ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลก 

 

  

แหล่งสืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติม 

https://srania.wordpress.com/ 

https://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/66583/-blo-sciear-sci- 
https://thegurufirst.com/atmosphere/ 

https://www.youtube.com/watch?v=9H4AnyBz-5k 

https://www.youtube.com/watch?v=R78aaGkrsEA 

https://www.youtube.com/watch?v=J5d_61ZDTtA 

https://www.youtube.com/watch?v=KH8GWH2PaW8 

https://www.youtube.com/watch?v=TykpmkDKIns 

 

  

https://srania.wordpress.com/
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333 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ตัวอย่างข้อสอบ ว.3.2 

1. กำหนดตารางหาค่าความชื้นสัมพัทธ์เป็นดังนี้ 
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334 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

2. ข้อมูลพายุหมุนเขตร้อนจำแนกตามอัตราเร็วลมรอบจุดศูนย์กลางเป็นดังนี้ 
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335 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

3. พิจารณากราฟต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม 

 
 

4.  เหตุการณ์ใดต่อไปนี้เป็นประโยชน์ที่เกิดจากปรากฏการณ์ของลมฟ้าอากาศ          

       1.   การเกิดลมจะช่วยให้เกิดการไหลเวียนของบรรยากาศ 

       2.   การเกิดลมสินค้าซึ่งเป็นลมประจำฤดู  ช่วยในการเดินเรือสินค้า 

       3.   การเกิดลมและฝนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ  วัฏจักรของน้ำ 

       4.   การเกิดลมประจำเวลา เช่น  ลมบก  ลมทะเล 

 1.   ข้อ  1 และ 2   

 2.   ข้อ  2 และ 3   

 3.   ข้อ  1 , 2  และ 3 

 4.   ข้อ  1 , 2  , 3 และ 4 
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336 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

5.   เคน ธีรเดช  เป็นชาวประมง  เขาจึงต้องติดตามการพยากรณ์อากาศเป็นประจำ  นักเรียนคิดว่า

เคนจะใช้ประโยชน์จากดาวเทียมประเภทใดได้มากที่สุด   

 1.   ดาวเทียมส่ือสาร 

 2.   ดาวเทียมสำรวจบรรยากาศโลก 

 3.   ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา 

 4.   ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ 
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337 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

เฉลยข้อสอบ มาตรฐาน ว 3.2 

 

 

1. เฉลย ข้อ 1 ค่าความชื้นสัมพัทธ์เท่ากับ 75 ซึง่อยู่ระหว่าง 73 และ 78 สีของกระดาษชุบโคบอลต์

(II) คลอไรด์ เป็นสีม่วง 

2. เฉลย ข้อ 2 ความเร็วลมจุดศูนย์กลางหมุนทวนเข็มนาฬิกา 

3. เฉลย ข้อ 4 ปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซต์สูงขึ้น ความเป็นกรดของน้ำฝนเพ่ิมขึ้น 

4. ตอบข้อ  4  เหตุผล   เหตุการณ์ในข้อ 1. ,2. ,3. และ 4.  เป็นปรากฏการณ์ของลมฟ้าอากาศ  ซึ่ง

ล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของพืช  สัตว์และมนุษย์ทั้งส้ิน 

5. ตอบข้อ  3 เหตุผล   ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา  เป็นดาวเทียมที่มีอปุกรณ์ถ่ายภาพเมฆและเก็บ

ข้อมูลของบรรยากาศในระดับสูง  ช่วยให้ได้ข้อมูลที่สำคัญในการพยากรณ์อากาศได้อย่างถูกต้อง 

รวดเร็ว  รวมถึงการเฝ้าสังเกตการณ์ก่อตัว  การเปล่ียนแปลงและการเคล่ือนตัวของพายุที่เกิดขึ้น

บนโลก  ทั้งช่วยป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายรุนแรงที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมาก  ข้อมูลจาก

ดาวเทียมเป็นข้อมูลที่สำคัญมากที่ใช้ในการพยากรณ์อากาศ 

 

 

 

 

 

 

  

  

1.  (1)    2.. (2)  3.  (4)  4. (4)  5. (3)   
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คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายใน

โลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้ง ผล

ต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม 

 

 ว 3.2 ม 2/1 เปรียบเทียบกระบวนการเกิด สมบัติ และ การใช้ประโยชน์ รวมทั้งอธิบาย

ผลกระทบ จากการใช้เช้ือเพลิงซากดึกดำบรรพ์ จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 

 ว 3.2 ม 2/2 แสดงความตระหนักถึงผลจากการใช้เช้ือเพลิงซากดึกดำบรรพ์ โดยนำเสนอแนว

ทางการใช้เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 

 ว 3.2 ม 2/3 เปรียบเทียบข้อดีและข้อจำกัดของพลังงานทดแทนแต่ละประเภท จากการ

รวบรวมข้อมูล และนำเสนอแนวทางการใช้พลังงานทดแทน ที่เหมาะสมในท้องถิ่น 

 ว 3.2 ม 2/4 สร้างแบบจำลองที่อธิบายโครงสร้างภายในโลกตามองค์ประกอบทางเคมีจาก

ข้อมูลที่รวบรวมได้ 

 ว 3.2 ม 2/5 อธิบายกระบวนการผุพังอยู่กับที่ การกร่อน และการสะสมตัวของตะกอน จาก

แบบจำลอง รวมทั้งยกตัวอย่างผลของกระบวนการดังกล่าวที่ทำให้ผิวโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง 

 ว 3.2 ม 2/6 อธิบายลักษณะของชั้นหน้าตัดดินและกระบวนการเกิดดิน จากแบบจำลอง 

รวมทั้งระบุปัจจัยที่ทำให้ดินมีลักษณะและสมบัติแตกต่างกัน 

 ว 3.2 ม 2/7 ตรวจวัดสมบัติบางประการของดิน โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสมและนำเสนอ

แนวทาง การใช้ประโยชน์ดินจากข้อมูลสมบัติของดิน 

 ว 3.2 ม 2/8 อธิบายปัจจัยและกระบวนการเกิดแหล่งน้ำ ผิวดินและแหล่งน้ำใต้ดิน จาก

แบบจำลอง 

 ว 3.2 ม 2/9 สร้างแบบจำลองที่อธิบายการใช้น้ำ และนำเสนอแนวทางการใช้น้ำอย่างยั่งยืน

ในท้องถิ่นของตนเอง 

 ว 3.2 ม 2/10 สร้างแบบจำลองที่อธิบายกระบวนการเกิด และผลกระทบของน้ำท่วม การกัด

เซาะชายฝั่ง ดินถล่ม หลุมยุบ แผ่นดินทรุด 
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คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

เนื้อหา 

 - เช้ือเพลิงซากดึกดำบรรพ์ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพของซากสิ่งมีชีวิตในอดีต โดย

กระบวนการ ทางเคมีและธรณีวิทยา เช้ือเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ได้แก่ ถ่านหิน หินน้ำมัน และ

ปิโตรเลียม ซึ่งเกิดจากวัตถุ ต้นกำเนิด และสภาพแวดล้อมการเกิดที่แตกต่างกัน ทำให้ได้ชนิดของ

เช้ือเพลิงซากดึกดำบรรพ์ที่มีลักษณะ สมบัติ และการนำไปใช้ประโยชน์แตกต่างกัน สำหรับปิโตรเลียม

จะต้องมีการผ่านการกล่ันลำดับส่วนก่อนการใช้งานเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม 

ต่อการใช้ประโยชน์ เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์เป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป เนื่องจากต้องใช้เวลานาน

หลายล้านปีจึงจะเกิดขึ้นใหม่ได้ 

 - การเผาไหม้เช้ือเพลิงซากดึกดำบรรพ์ในกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์จะทำให้เกิดมลพิษทาง

อากาศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม นอกจากนี้แก๊ส บางชนิดที่เกิดจากการเผาไหม้

เช้ือเพลิงซากดำบรรพ ์ เช่น แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์์ และไนตรัสออกไซด์ ยังเป็นแก๊สเรือนกระจก ซึ่ง

ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกรุนแรงขึ้น ดังนั้นจึงควรใช้เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ โดย

คำนึงถึงผลที่เกิดขึ้นต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม เช่น เลือกใช้พลังงานทดแทน หรือเลือกใช้เทคโนโลยีที่

ลดการใช้เช้ือเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 

 - เช้ือเพลิงซากดึกดำบรรพ์เป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญ ในกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ เนื่องจาก

เช้ือเพลิง ซากดึกดำบรรพ์มีปริมาณจากัดและมักเพ่ิมมลภาวะ ในบรรยากาศมากขึ้น  

จึงมีการใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงาน 

ชีวมวล พลังงานคล่ืน พลังงานความร้อน ใต้พิภพ พลังงานไฮโดรเจน ซึ่งพลังงานทดแทนแต่ละชนิดจะ

มีข้อดีและข้อจากัดที่แตกต่างกัน 

 - โครงสร้างภายในโลกแบ่งออกเป็นชั้นตามองค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ เปลือกโลก  

ซึ่งอยู่นอกสุด ประกอบด้วยสารประกอบของซิลิกอนและอะลูมิเนียมเป็นหลัก เนื้อโลกคือส่วนที่อยู่ใต้

เปลือกโลกลงไปจนถึงแก่นโลก มีองค์ประกอบหลักเป็นสารประกอบของซิลิกอน แมกนีเซียม และเหล็ก 

และแก่นโลกคือส่วนที่อยู่ ใจกลางของโลก มีองค์ประกอบหลักเป็นเหล็กและนิกเกิล  

ซึ่งแต่ละช้ันมีลักษณะแตกต่างกัน 

 - การผุพังอยู่กับที่ การกร่อน และการสะสมตัวของตะกอน เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงทาง

ธรณีวิทยา ที่ทำให้ผิวโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นภูมิลักษณ์ แบบต่าง ๆ โดยมีปัจจัยสำคัญ คือ น้ำ ลม 

ธารน้ำแข็ง แรงโน้มถ่วงของโลก ส่ิงมีชีวิต สภาพอากาศ และปฏิกิริยาเคมี 
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คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 - การผุพังอยู่กับที่ คือ การที่หินผุพังทำลายลงด้วยกระบวนการต่าง ๆ ได้แก่ ลมฟ้าอากาศกับ

น้ำฝน และรวมทั้งการกระทำของต้นไม้กับแบคทีเรีย ตลอดจน การแตกตัวทางกลศาสตร์ซึ่งมีการเพิ่ม

และลดอุณหภูมิสลับกัน เป็นต้น 

 - การกร่อน คือ กระบวนการหนึ่งหรือหลายกระบวนการที่ทำให้สารเปลือกโลกหลุดไป 

ละลายไปหรือกร่อนไปโดยมีตัวนำพาธรรมชาติ คือ ลม น้ำ และธารน้ำแข็ง ร่วมกับปัจจัยอื่น ๆ ได้แก่ 

ลมฟ้าอากาศ สารละลาย การครูดถู การนำพา ทั้งนี้ไม่รวมถึงการพังทลายเป็นกลุ่มก้อน เช่น แผ่นดิน

ถล่ม ภูเขาไฟระเบิด 

 - การสะสมตัวของตะกอน คือ การสะสมตัวของวัตถุ จากการนำพาของน้ำ ลม หรือธาร

น้ำแข็ง 

 - ดินเกิดจากหินที่ผุพังตามธรรมชาติผสมคลุกเคล้ากับอินทรียวัตถุที่ได้จากการเน่าเปื่อยของ

ซากพืชซากสัตว์ทับถมเป็นชั้น ๆ บนผิวโลก ชั้นดินแบ่งออกเป็นหลายชั้น ขนานหรือเกือบขนานไปกบั

ผิวหน้าดิน แต่ละช้ัน มีลักษณะแตกต่างกัน เนื่องจากสมบัติทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ และลักษณะอื่น 

ๆ เช่น สี โครงสร้าง เนื้อดิน การยึดตัว ความเป็นกรด-เบส สามารถสังเกตได้จากการสำรวจภาคสนาม 

การเรียกชื่อชั้นดินหลักจะใช้อักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่ ได้แก่ O, A, E, B, C, R 

 - ชั้นหน้าตัดดิน เป็นชั้นดินที่มีลักษณะปรากฏให้เห็นเรียงลาดับเป็นชั้นจากชั้นบนสุดถึงชั้น

ล่างสุด 

 - ปัจจัยที่ทำให้ดินแต่ละท้องถิ่นมีลักษณะและสมบัติแตกต่างกัน ได้แก่ วัตถุต้นกำเนิดดิน 

ภูมิอากาศ ส่ิงมีชีวิตในดิน สภาพภูมิประเทศ และระยะเวลา ในการเกิดดิน 

 - สมบัติบางประการของดิน เช่น เนื้อดิน ความชื้นดิน ค่าความเป็นกรด-เบส ธาตุอาหารในดิน 

สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจถึงแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยอาจนำไปใช้ประโยชน์ทาง

การเกษตรหรือ อื่น ๆ ซึ่งดินที่ไม่เหมาะสมต่อการทำการเกษตร เช่น ดินจืด ดินเปรี้ยว ดินเค็ม และดิน

ดาน อาจเกิดจากสภาพดินตามธรรมชาติหรือการใช้ประโยชน์จะต้องปรับปรุงให้มีสภาพเหมาะสม เพ่ือ

นำไปใช้ประโยชน ์

 - แหล่งน้ำผิวดินเกิดจากน้ำฝนที่ตกลงบนพื้นโลกไหล จากที่สูงลงสู่ที่ต่ำด้วยแรงโน้มถ่วง การ

ไหลของน้ำ ทำให้พ้ืนโลกเกิดการกัดเซาะเป็นร่องน้ำ เช่น ลำธาร คลอง และแม่น้ำ ซึ่งร่องน้ำจะมีขนาด

และรูปร่างแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝน ระยะเวลา ในการกัดเซาะ ชนิดดินและหิน และลักษณะ 
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คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ภูมิประเทศ เช่น ความลาดชัน ความสูงต่ำของพื้นที่เมื่อน้ำไหลไปยังบริเวณที่เป็นแอ่งจะเกิดการสะสม

ตัวเป็นแหล่งน้ำ เช่น บึง ทะเลสาบ ทะเล และมหาสมุทร 

 - แหล่งน้ำใต้ดินเกิดจากการซึมของน้ำผิวดินลงไป สะสมตัวใต้พื้นโลก ซึ่งแบ่งเป็นน้ำในดิน

และน้ำบาดาล น้ำในดินเป็นน้ำที่อยู่ร่วมกับอากาศตามช่องว่างระหว่างเม็ดดิน ส่วนน้ำบาดาลเป็นน้ำที่

ไหลซึมลึกลงไปและ ถูกกักเก็บไว้ในชั้นหินหรือชั้นดิน จนอิ่มตัวไปด้วยน้ำ 

 - แหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำใต้ดินถูกนำมาใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ส่งผล 

ต่อการจัดการ การใช้ประโยชน์น้ำและคุณภาพของแหล่งน้ำ เนื่องจาก การเพ่ิมขึ้นของจำนวนประชากร 

การใช้ประโยชน์พื้นที่ในด้านต่าง ๆ เช่น ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และ 

การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ทำให้เกิดการเปล่ียนแปลงปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ลุ่มน้ำและ 

แหล่งน้ำผิวดินไม่เพียงพอสำหรับกิจกรรมของมนุษย์ น้ำจากแหล่งน้ำใต้ดินจึงถูกนำมาใช้มากขึ้น ส่งผล

ให้ปริมาณน้ำใต้ดินลดลงมาก จึงต้องมีการจัดการใช้น้ำ อย่างเหมาะสมและยั่งยืน ซึ่งอาจ 

ทำได้โดยการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อให้มีแหล่งน้ำเพียงพอสำหรับการดำรงชีวิต การจัดสรรและการใช้น้ำ

อย่างมีประสิทธิภาพ การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ การป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ 

 - น้ำท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม หลุมยุบ แผ่นดินทรุด มีกระบวนการเกิดและผลกระทบ

ที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจสร้างความเสียหายร้ายแรงแก่ชีวิต และทรัพย์สิน 

 - น้ำท่วม เกิดจากพื้นที่หนึ่งได้รับปริมาณน้ำเกินกว่า ที่จะกักเก็บได้ ทำให้แผ่นดินจมอยู่ใต้น้ำ 

โดยขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำและสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ 

 - การกัดเซาะชายฝั่ง เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งทะเลที่เกิดขึ้นตลอดเวลาจาก

การกัดเซาะ ของคล่ืนหรือลม ทำให้ตะกอนจากที่หนึ่งไปตกทับถมในอกีบริเวณหนึ่ง แนวของชายฝั่งเดิม

จึงเปลี่ยนแปลงไป บริเวณที่มีตะกอนเคล่ือนเข้ามาน้อยกว่าปริมาณที่ตะกอนเคล่ือนออกไปถือว่าเป็น

บริเวณที่มีการกัดเซาะชายฝั่ง 

 - ดินถล่ม เป็นการเคล่ือนที่ของมวลดินหรือหินจำนวนมากลงตามลาดเขา เนื่องจากแรงโน้ม

ถ่วงของโลกเป็นหลัก ซึ่งเกิดจากปัจจัยสำคัญ ได้แก่ ความลาดชันของพื้นที่ สภาพธรณีวิทยา ปริมาณ

น้ำฝน พืชปกคลุมดิน และการใช้ประโยชน์พื้นที ่

 - หลุมยุบ คือ แอ่งหรือหลุมบนแผ่นดินขนาดต่าง ๆ ที่อาจเกิดจากการถล่มของโพรงถ้าหินปูน 

เกลือหิน ใต้ดิน หรือเกิดจากน้ำพัดพาตะกอนลงไปในโพรงถ้ำหรือธารน้ำใต้ดิน 
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342 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 - แผ่นดินทรุดเกิดจากการยุบตัวของชั้นดิน หรือหินร่วน เมื่อมวลของแข็งหรือของเหลว

ปริมาณมากที่รองรับอยู่ใต้ชั้นดินบริเวณนั้นถกูเคล่ือนย้ายออกไปโดยธรรมชาติหรือโดยการกระทำของ

มนุษย์ 

แหล่งสืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติม 

https://www.youtube.com/watch?v=17xz1Dnmdsk 

https://www.youtube.com/watch?v=8-7jkiwtNHQ 

https://www.youtube.com/watch?v=S33B-ADQGMk 

https://www.youtube.com/watch?v=kUeXDHd1k7w 

https://www.youtube.com/watch?v=6RuiefUlMDU 

https://www.youtube.com/watch?v=68Ve_mDi5k0 

https://www.youtube.com/watch?v=m9NtDTCYZBY 
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343 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ตัวอย่างข้อสอบ ว.3.2 

1. นักเรียนจะมีแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างไร 

 
 

2. จากปรากฎการณ์ต่อไปนี้ 
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344 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

3. จากรูปแสดงการไหลของกระแสน้ำในแม่น้ำ ตำแหน่งใดท่ีมีการสะสมและทับถมของตะกอน 
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345 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

เฉลยข้อสอบ มาตรฐาน ว 3.2 

 

 

 

1. เฉลย ข้อ  4 

 
2. เฉลย ข้อ  2 

 
3. เฉลย ข้อ  2 

 
  

1.  (4)    2.. (2)  3.  (2)   
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346 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 

                          
 

คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 

ที่  474 / 2563 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำคู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด                                                                 

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 

………………………………………………………………. 

ด้วยสำนักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีร ัมย์ เขต 1 ได้ดำเนินโครงการยกระดับยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ผลการทดสอบระดับชาติ ปีการศึกษา 2563 เป้าหมายของโครงการเพื่อพัฒนาผลการทดสอบ ทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จึงได้จัดทำคู่มือการจัดการ
เรียนรู้ตามตัวชี้วัดเป็นแนวทางให้ครูใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนตามตัวชี้วัด  เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563     

เพื่อการดำเนินงานจัดทำคู่มือการจัดการเรียนรู้สำหรับครูชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3  ปี
การศึกษา 2563  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

คณะกรรมการอำนวยการ 
1. นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผู้อำนวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1                ประธานกรรมการ 
2. นายมานพ คงเสนา รองผู้อำนวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1      รองประธานกรรมการ 
3. นายโพชัน  ขุนาพรม รองผู้อำนวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1      รองประธานกรรมการ 
4. นายประสิทธิ์ พิเศษ รองผู้อำนวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1      รองประธานกรรมการ 
5. ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มในสังกัด  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1                 กรรมการ 
6. ประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัด  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1            กรรมการ 
7. ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1                 กรรมการ 
8. นายศราวุธ  โรจนาวรรณ    ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1   กรรมการและเลขานุการ 
9. นายไชยสิทธิ์  พวงศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่  ให้คำปรึกษา แนะนำ อำนวยความสะดวก สนับสนุนการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
บรรลุตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการดำเนินงาน 
1.  นายโพชัน  ขุนาพรม รองผู้อำนวยการ  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ประธานกรรมการ 
2.  นายศราวุธ  โรจนาวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 รองประธานกรรมการ 
3.  นายไชยสิทธิ์  พวงศรี ศึกษานิเทศก์  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 รองประธานกรรมการ 
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347 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

4.  นางบุศยรินทร์  อาณาเขต ศึกษานิเทศก์  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1          กรรมการ 
5.  นางสาวสุมาลี  กุงไธสง ศึกษานิเทศก์  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1          กรรมการ 
6.  นางสาวธัญญ์รวี  พงศธรภูริวัฒน์ ศึกษานิเทศก์  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1          กรรมการ 
7. นางสาวปลิดา  พันธ์วัน ศึกษานิเทศก์  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1          กรรมการ 
8. นางมณีรัตน์  เถื่อนแก้ว ศึกษานิเทศก์  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1          กรรมการ 
9. นายสมบูรณ์  เทพศรัทธา ศึกษานิเทศก์  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1          กรรมการ 
10. นางจุฬาพร  คำพิมูล ศึกษานิเทศก์  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1          กรรมการ 
11. นางนวลอนงค์  ชูใส ศึกษานิเทศก์  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1          กรรมการ 
12. นางจุติมาพร  เชียงกา ศึกษานิเทศก์  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1   กรรมการและเลขานุการ 
13. นางสาวสุนิสา  ศิลาแก้ว เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
14. นายณรงค์  ศิริวงษ์พานิชย์  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
15. นางสาววาสนา สุดวิลัย  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่  ประสานงาน จัดหาส่ือ อุปกรณ์ ดำเนินงานจัดทำคู่มือการจัดการเรียนรู้สำหรับครู ปีการศึกษา 
2563ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการและมีประสิทธิภาพ 
 

คณะกรรมการจัดทำคู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
1. นางบุศยรินทร์  อาณาเขต ศึกษานิเทศก์  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1          ประธานกรรมการ 
2. นางสาวธัญญ์รวี  พงศธรภูริวัฒน์ ศึกษานิเทศก์  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 รองประธานกรรมการ 
3. นางนวลอนงค์  ชูใส ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1       รองประธานกรรมการ 
4. นางสาวอมรา  เจริญศิริ  ครู โรงเรียนวัดบ้านกะชาย          กรรมการ 
5. นายสมจิตร รสหอม  ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน          กรรมการ 
6. นางสุภาพ  เขื่อนคำ   ครู โรงเรียนบ้านโคกสว่าง          กรรมการ 
7. นางจิรันธนิน   ขันติโชติบริบูรณ์   ครู โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม          กรรมการ 
8. นางทัชชกร  หินทองคำ ครู โรงเรียนบ้านตูมหวาน          กรรมการ 
9. นางวีรยา  ไชยพิศ  ครู โรงเรียนบ้านโนนศิลา          กรรมการ 
10. นางสมรักษ์  ศรีแก้ว  ครู โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์          กรรมการ 
11. นางอมราลักษณ์  ชนะจิต  ครู โรงเรียนบ้านบริหารชนบท          กรรมการ 
12. นางสาวรัสรินทร์  เสนารถรัฐพงศ์   ครู โรงเรียนบ้านสระคูณ "สิริทัศน์ประชาสรรค์"      กรรมการ 
13. นายจิรชัย  สุขวิบูลย์  ครู โรงเรียนจันทราวาส          กรรมการ 
14. นายคงอยู่  ทิพย์โภชน์    ครู โรงเรียนบ้านหนองพะอง          กรรมการ 
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348 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

15. นางรำไพ  อุตสาหะ  ครู โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ          กรรมการ 
16. นางสมรัตน์  ดวงพรม ครู โรงเรียนบ้านโคกเปราะ          กรรมการ 
17. นางอริศรา  ศรีงาน ครู โรงเรียนไตรภูมิวิทยา          กรรมการ 
18. นางสาวอุษา  ยิ่งนารัมย์ ครู โรงเรียน อนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว)          กรรมการ 
19. นายสมบุญ  สิมสีแก้ว ครู โรงเรียนบ้านหนองระนาม          กรรมการ 
20. นางวรสุดา วงศ์ธนานันท์ ครู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์          กรรมการ 
21. นางพิกุล เพชรสูงเนิน  ครู โรงเรียนพระครูวิทยา          กรรมการ 
22. นางสาวเบญญาภา  บุตรสีทา  ครู โรงเรียนบ้านตูบช้าง   กรรมการและเลขานุการ 
23. นายวรพล  วิเศษสัตย์   ครู โรงเรียนบ้านดอนหวาย     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที่  จัดทำคู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามองค์ประกอบท่ีกำหนดให้สำเร็จและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
1. นายศราวุธ  โรจนาวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1         ประธานกรรมการ 
2. นางมณีรัตน์ เถื่อนแก้ว ศึกษานิเทศก์  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1      รองประธานกรรมการ    
3. นางสาวปลิดา  พันธ์วัน ศึกษานิเทศก์  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1      รองประธานกรรมการ 
4. นางนันทพร  ฮิวส์จ ครู  โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์          กรรมการ 
5.  นางสาวฐัติยาภรณ์  พึ่งป่า ครู  โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา          กรรมการ 
6.  นายอนันท์  อินทะดก ครู  โรงเรียนวัดสถานีหนองตาด          กรรมการ 
7.  นายอิสระ  ออมอด ครู  โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา          กรรมการ 
8.  นายฐิติพันธ์  เจือจันทร์ ครู  โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร          กรรมการ 
9.  นายบัญชา  บุญรอดรัมย์ ครู  โรงเรียนบ้านสารภี          กรรมการ 
10.  นายมนตรี  วิเศษรัมย์ ครู  โรงเรียนบ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)        กรรมการ 
11.  นางสาวจารุชา  รักษารัมย์ ครู  โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง          กรรมการ 
12.  นายวิชญสิทธิ์  เอกประดิษฐ์ ครู  โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ          กรรมการ 
13.  นางสาววรรณารัตน์  ซึมรัมย์ ครู  โรงเรียนบ้านหนองไฮ          กรรมการ 
14.  นางระเบียบ  เกตุชาติ ครู  โรงเรียนบ้านยาง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)          กรรมการ 
15.  นางสาววิภาพร  ซอยรัมย์ ครู  โรงเรียนบ้านหนองผักโพด          กรรมการ 
16.  นายสมใจ  วรรณโคตร ครู  โรงเรียนบ้านหนองไทร          กรรมการ 
17.  นายคำภู  หน่อสีดา ครู  โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา          กรรมการ 
18.  นายปกรณ์  ปิยะวงศ์ ครู  โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา          กรรมการ 
19.  นางสุภาวดี  สำราญรัมย์ ครู  โรงเรียนบ้านหนองแวง          กรรมการ 
20.  นายจักรี  นันทพันธ์ ครู  โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน          กรรมการ 
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349 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

21.  นายพัลลภ  สราญบุรุษ ครู  โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร          กรรมการ 
22.  นางจงรัก  โสมวงศ์ ครู  โรงเรียนอนุบาลชำนิ          กรรมการ 
23.  นางศรีสุดา เตะประโคน ครู  โรงเรียนบ้านห้วยศาลา   กรรมการและเลขานุการ 
24.  นางยุพาภัส มวลทอง ครู  โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม   กรรมการและเลขานุการ 
25.  นางสาวจันทร์ฐพร  ศรีสถิตพร       ครู  โรงเรียนบ้านตาเหล็ง   กรรมการและเลขานุการ 
26.  นางสาวกานต์นภัทร  เฮงสวัสด์ิ      ครู  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที่  จัดทำคู่มือการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 3  ตามองค์ประกอบท่ีกำหนดให้สำเร็จและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
1. นางจุฬาพร   คำพิมูล ศึกษานิเทศก์  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1          ประธานกรรมการ 
2. นายสมบูรณ์  เทพศรัทธา ศึกษานิเทศก์  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1      รองประธานกรรมการ 
3. นางขนิษฐา นิวัฒนุวงศ์    ครู  โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์          กรรมการ 
4. นางลำพวน  ฤทธิ์แก้ว ครู  โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม          กรรมการ 
5. นางสาวจิรสุดา สำเลิศรัมย์    ครู โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์ “ศรีตลาดโพธิ์”          กรรมการ 
6. นางสาวณัฐกานต์ บุญนวพงศ์  ครู โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์          กรรมการ 
7. นางสาวปรารถนา พยุงวงศ์  ครู โรงเรียนบ้านหนองม่วง          กรรมการ 
8. นางนพมาศ  ประภา  ครู โรงเรียนวัดบ้านหนองกระทิง          กรรมการ 
9. นางเรืองไร  พรหมบุตร  ครู โรงเรียนวัดขี้ตุ่น          กรรมการ 
10. นางเพ็ญศิริ  ศิริสอน  ครู โรงเรียนวัดโคกสะอาด          กรรมการ 
11. นางสาวรัตนา  เช้ือรัมย์  ครู โรงเรียนบ้านหนองเก้าข่า          กรรมการ 
12. นางจิรนันท์  อังคศิริชัย  ครู โรงเรียนสามัคคีมีชัย          กรรมการ 
13. นางอนงค์นาฎ  เถระวัน  ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ)          กรรมการ 
14. นางรัชตา กิตติหิรํญกุล  ครู  โรงเรียนเบญจคามวิทยา          กรรมการ 
15. นางสาวสุขสันต์ สายแสง  ครู โรงเรียนบ้านถาวร          กรรมการ 
16. นางสาวสมทรัพย์  เรืองไพศาล  ครู โรงเรียนบ้านแสลงพัน          กรรมการ 
17. นางสุพันธรัตน์  เข้าเมือง ครู โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา          กรรมการ 
18. นางสาวจริยา  สินปักษา  ครู โรงเรียน่บ้านช่อผกา          กรรมการ 
19. นางกุลชญา สริรุ่งวนิช  ครู โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง          กรรมการ 
20. นางนฤภร  พรหมบุตร  ครู โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก          กรรมการ 
21. นางบุหลัน  หนองเหล็ก ครู โรงเรียนวัดสว่างบูรพา          กรรมการ 
22. นางสาวเวธกา  คอนรัมย์  ครู โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ         กรรมการและเลขานุการ 
23. นางสาวจุรีพร  ศรีสง่า                      ครู  โรงเรียนบ้านท้องเรือ      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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350 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

มีหน้าที่  จัดทำคู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามองค์ประกอบท่ีกำหนด ให้สำเร็จและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1. นายไชยสิทธิ์  พวงศรี ศึกษานิเทศก์  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1          ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสุมาลี  กุงไธสง ศึกษานิเทศก์  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1      รองประธานกรรมการ  
3. นางจุติมาพร  เชียงกา ศึกษานิเทศก์  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1      รองประธานกรรมการ 
4. นางสาวนันทิกร  จันทร์สม ครู  โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5          กรรมการ 
5. นางสาวปิยะนุช  พิกุลทอง ครู  โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา)          กรรมการ 
6. นางสมบูรณ์ ดวงจำปา ครู โรงเรียนบ้านม่วง          กรรมการ 
7.  นางเสาวนีย์ ลับโกษา                      ครู โรงเรียนบ้านหนองปรือ          กรรมการ 
8. นางเสาวลักษณ์  ทิวคู่   ครู  โรงเรียนบ้านสวายจีก          กรรมการ 
9. นางปิยวดี สีติ    ครู  โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราฎร์อุทิศ)          กรรมการ 
10. นางเพียงพร  ไตรสร                      ครู  โรงเรียนบ้านกระสังหรุ่นราษฎร์รังสรรค์          กรรมการ 
11. นางสาวปทุมเวียง วิเศษเนตร           ครู  โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง          กรรมการ 
12. นางศรีไพ  สมฤทธิ์  ครู โรงเรียนบ้านหนองมันปลา          กรรมการ 
13. นางทิพย์สุดา  ละมุล                      ครู  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก          กรรมการ 
14. นางกุลพิชา  กาญจนพงศ์   ครู โรงเรียนบ้านทะเมนชัย          กรรมการ 
15. นายมงคล  ทะนันไธสง ครู โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้          กรรมการ 
16. นางสาวจุฑาทิพย์  อมชารัมย์   ครู โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่สามัคคี          กรรมการ 
17. นางหนูพิน สาทักรัมย์   ครู  โรงเรียนวัดหนองครก          กรรมการ 
18. นายภัคนันท์ แช่มรัมย์   ครู โรงเรียนสรีพรรณสันติภาพนาฝาย          กรรมการ 
19. นางบังอร หวังชอบ ครู  โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก          กรรมการ 
20. นางสาวธิดารัตน์  จินพละ              ครู  โรงเรียนวัดละลวด          กรรมการ 
21. นางณิชารีย์  ทองเก้า   ครู  โรงเรียนบ้านประคอง          กรรมการ 
22. นางสาวอรวรรณ  ยิ่งหาญ ครู  โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก          กรรมการ 
23. นางสาวสายใจ  ศรีนาค ครู  โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก          กรรมการ 
24. นางวัชราภรณ์  ไวยุกรรณ์ ครู  โรงเรียนบ้านห้วยศาลา          กรรมการ 
25. นางสุกัลยา  โพธิ์งาม ครู  โรงเรียนบ้านห้วยศาลา          กรรมการ 
26. นายสมใจ  วรรณโคตร ครู  โรงเรียนบ้านหนองไทร          กรรมการ 
27. นายรฐนนท์ ขันธหงษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ  กรรมการและเลขานุการ 
28. นางสาวจุฑามาส เส้งสง  ครู โรงเรียนวัดบ้านหินโคน  กรรมการและเลขานุการ 
29. นางสาวสริยา  ทุ่มประโทก   ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราฎร์อุทิศ)       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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351 
คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

30. นางสาวณัฐนรี  กระศิริ        ครู โรงเรียนบ้านซำแฮด "นักศึกษาประชานุสรณ์ 5" กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
31. นางสาวกันยาพัชย์  ก่ำแก้ว   ครู  โรงเรียนบ้านนาศรีนวล     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่  จัดทำคู่มือการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ตามองค์ประกอบท่ีกำหนด ให้สำเร็จและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
1. นายมานพ  คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1                  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวแววตา  วงศ์พิพัฒน์ชัย ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์              กรรมการ 
3. นางนุศรา  ชะปูแสน นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ                       กรรมการ 
4. นางสาวอุษณีย์  เดชวิทยาวุฒิ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ             กรรมการ 
5. นางวิลาวัลย์  ตาละคำ นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ                       กรรมการ 
6. นางมุนินทร์  ทะนารี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ                   กรรมการ 
7. นางสาวยุวนุช  จงคาดกลาง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน             กรรมการ 
8. นางจุติมาพร  เชียงกา ศึกษานิเทศก์  สพป.บุรีรัมย์ เขต      กรรมการและเลขานุการ 
9. นางสาวสุนิสา  ศิลาแก้ว                   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่  จัดเตรียมเอกสารด้านการเงินและรวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายเงิน  จากคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 
ให้คำปรึกษาและช้ีแจงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายในการดำเนินงาน   

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ / เทคโนโลยี 
1. นายประสิทธิ์  พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1                  ประธานกรรมการ 
2. นายบัญญัติ  มะโนมัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ             กรรมการ  
3. นางสาวจีรนันท์  แสงดาว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ            กรรมการ 
4. นางสาวสุวรี  เจริญรัมย์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ        กรรมการ 
5. นายสมบูรณ์  เทพศรัทธา ศึกษานิเทศก์  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1   กรรมการและเลขานุการ 
6. นายธนกฤต  ปัจจัย ลูกจ้างช่ัวคราว      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่  ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่เอกสารคู่มือการจัดการเรียนรู้ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้
  

ท้ังนี้  ให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
ส่ัง ณ วันท่ี  23  เดือน พฤศจิกายน    พ.ศ.  2563 

 
 

(นายเสริมฤทธิ์  หวายฤทธิ์ธนกุล) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
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คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดเพ่ือยกระดับบผลการทดสอบระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. นายเสริมฤทธิ์  หวายฤทธิ์ธนกุล  ผู้อำนวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  
๒.  นายโพชัน  ขุนาพรม        รองผู้อำนวยการ  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑                
๓.  นายศราวุธ  โรจนาวรรณ  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  
๔.  นายไชยสิทธิ์  พวงศรี   ศึกษานิเทศก์  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑     
๕.  นางบุศยรินทร์  อาณาเขต                ศึกษานิเทศก์  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑          
๖.  นางสาวสุมาลี  กุงไธสง  ศึกษานิเทศก์  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑          
๗.  นางสาวธัญญ์รวี  พงศธรภรูิวัฒน์ ศึกษานิเทศก์  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑     
๘. นางสาวปลิดา  พันธ์วัน  ศึกษานิเทศก์  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑           
๙. นางมณีรัตน์  เถ่ือนแก้ว  ศึกษานิเทศก์  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑     
๑๐. นายสมบูรณ์  เทพศรัทธา  ศึกษานิเทศก์  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑           
๑๑. นางจุฬาพร  คำพิมูล   ศึกษานิเทศก์  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑                                  
๑๒. นางนวลอนงค์  ชูใส   ศึกษานิเทศก์  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑                                  
๑๓. นางจุติมาพร  เชียงกา    ศึกษานิเทศก์  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑             
๑๔. นางสาวสุนิสา  ศิลาแก้ว     เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน     
๑๕. นายณรงค์   ศิริวงษ์พานิชย์  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน      
๑๖. นางสาววาสนา สุดวิลัย  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน      
 
รวบรวม เรียบเรียง รูปเล่ม 
๑. นายรฐนนท์ ขันธหงษ ์   ครู โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ        
๒. นายสมใจ  วรรณโคตร   ครู  โรงเรียนบ้านหนองไทร              
๓. นายภัคนันท์ แช่มรัมย์    ครู โรงเรียนสรีพรรณสันติภาพนาฝาย 
 
ออกแบบปก 
นางสาวทิพย์ปทุม ประทุมสัน   ครู โรงเรียนบ้านห้วยศาลา 



 


