
1.  คําอธิบายรายวิชา (วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน) 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร กิจกรรม โครงงานวทิยาศาสตร หรือ

โครงงานวชิาชีพ การรกัษาดุลยภาพของรางกาย พืช สัตว ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมกับสิ่งมีชวีิตในระบบ

นิเวศ ดุลยภาพของระบบนิเวศ ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม โครงสรางอะตอม สมบัติของสารและตาราง

ธาตุ พันธะเคมี แรงและชนิดของแรง ลักษณะการเคลื่อนท่ีของวัตถุ งาน พลงังาน 

2.  มาตรฐานรายวิชา 

1. อธิบายการใชประโยชนของทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

2. อธิบายความสัมพันธของสิ่งแวดลอม สิง่มีชีวิตในระบบนิเวศ และทรัพยากรธรรมชาต ิ

3. ปองกันและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมท่ีกอใหเกิดปญหาสิง่แวดลอม 

4. สังเกตและอภปิรายสมบัติและองคประกอบของโครงสรางอะตอม ธาตุ และตารางธาตุ 

5. สังเกตและอภปิรายชนิดของแรง การเคลื่อนท่ีของวัตถุ งาน และพลงังาน 

3.  สมรรถนะรายวิชา 

1. อธิบายทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

2.        ระบคุวามสัมพันธของสิ่งแวดลอม สิง่มีชีวิตในระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาต ิ

3. อธิบายสมบัติและองคประกอบของโครงสราง อะตอม ธาตุ และตารางธาตุ 

4. อธิบายชนิดของแรง การเคลือ่นท่ีของวัตถุ งาน และพลังงาน 

5. นําความรูไปประยุกตใชในวชิาชีพและชีวิตประจาํวัน 



4. ประเด็นออกขอสอบและสาระสําคัญ 

1. โครงงานวิทยาศาสตร 

1.1 ความหมายของโครงงาน  

1.2 ขั้นตอนการทําโครงงาน 

1.3 องคประกอบ 

1.4 ประโยชน 

   สาระสําคัญ : ใหผูเรียนมีความเขาใจเรื่อง ความหมาย ประเภทของโครงงาน ขั้นตอนกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร และทักษะทางวิทยาศาสตร 

   ตัวอยางขอสอบ :  

“ สมชายสงัเกตพบวา เวลายืนเขาแถวกลางแดด ทําไมบริเวณกางเกงหรือศีรษะ จงึรูสึกรอนกวาบริเวณเสื้อ จงึทํา

การทดลองโดยนํากระดาษสีตางๆ คือ ดํา นํ้าเงิน มวง แดง เหลือง และขาว มาตัดขนาด 2 x 3 น้ิว พันรอบ

เทอรโมมิเตอรอันละ 1 สี วัดอุณหภูมิเริ่มตนของเทอรโมมิเตอร บันทึกขอมูล นําเทอรโมมิเตอรทั้ง 6 อัน ไปต้ังไว

กลางแดด วัดอุณหภมิูเม่ือเวลาผานไป 5 , 10 และ 15 นาที” 

 จากสถานการณที่กําหนดใหใชตอบคําถามขอ 1 – 5 

1. ขอใดเปนสมมติฐานท่ีเหมาะสมของสถานการณน้ี 

 1. สีดําจะดูดกลืนความรอนไดดีกวาสีอ่ืน 

 2. สขีาวจะสะทอนความรอนไดดีกวาสีอ่ืน 

 3. สีเขมจะดูดกลืนความรอนไดดีกวาสีออน 

 4. สีออนจะสะทอนความรอนไดนอยกวาสีเขม 

 5.  สีออนจะดูดกลืนและสะทอนความรอนไดดี 

2. ขอใดเปนตัวแปรตนสาํหรบัการทดลองน้ี 

 1. สขีองกระดาษ 

 2. ชนิดของกระดาษ 

 3. ขนาดของกระดาษ 

 4. ระยะเวลาในการวัดอุณหภูมิ 

 5. ตําแหนงท่ีวางกระดาษส ี

3. การทดลองน้ีมีจุดบกพรอง คือไมได ควบคมุในเรื่องใด 

 1. สขีองกระดาษ 

 2. เวลาและสถานท่ีทดลอง 

 3. ความเขมของสีกระดาษ 



 4. ชนิดและความหนาของกระดาษ 

 5. อุณหภูมิเริม่ตนของเทอรโมมิเตอร 

4. ขอใดไมใชการใชทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรเรื่องการสังเกต 

1. สมผลน้ีมรีสหวาน 

 2. มะมวงผลน้ีมสีีเขียว 

 3. โตะตัวน้ีสงู 1 เมตร 

 4. กลองใบน้ีมีผวิหยาบขรขุระ 

 5. แมลงตัวน้ีพบมากท่ีบริเวณใตใบ 

5. วิธีการทางวิทยาศาสตรในขอใดใชตรวจสอบสมมติฐานของการศึกษา 

1. การสังเกต 

 2. การสาํรวจ 

 3. การทดลอง 

 4. การอภปิราย 

 5. การสรุปผล 

6. ถาตองการทราบเสนผานศูนยกลางของลูกปงปองควรเลอืกใชเครื่องมือชนิดใด 

 1. ไมบรรทัด 

 2. แคลิปเปอร  

3. เทปวัดระยะ 

 4. สกรูเกจไมโครมิเตอร 

 5. ไมโปรแทรกเตอร 

เฉลย ขอ 1. ตอบ 3  ขอ 2. ตอบ 1   ขอ 3. ตอบ 5      ขอ 4. ตอบ 3    ขอ 5. ตอบ 3    ขอ 6. ตอบ 2 

2. ระบบนิเวศ 

2.1 องคประกอบของระบบนิเวศ 

2.2 ความสัมพันธของสิง่มีชีวิตในระบบนิเวศ 

2.3 ความหลากหลายของสิ่งมชีวีิต 

สาระสําคัญ : ใหผูเรียนมีความเขาใจเรื่อง องคประกอบ ความสัมพันธของสิง่มีชีวิตในระบบนิเวศ และความ

หลากหลายของสิง่มีชวีิต 

   ตัวอยางขอสอบ :  

1. ในนํ้ามีปลาในนามีขาว คาํวานํ้าและนาใหความหมายท่ีตรงกับขอใดในทางนิเวศวิทยา 

1. ระบบนิเวศ 



 2. ชวีภาพ 

 3. กลุมสิง่มชีวีิต 

 4. แหลงท่ีอยู 

 5. ความสัมพันธระหวางสิง่มีชีวิต 

2. ขอใดแสดงใหเห็นวาแสงมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของสิง่มีชวีิต 

1. กบจาํศีล 

 2. พืชผลัดใบในฤดูแลง 

 3. การอพยพของนกนางแอน 

 4. คางคาวออกหากินในเวลากลางคืน 

 5. ปลาวายหากินทวนนํ้า 

3. หวงโซอาหารเกี่ยวของกบัเรื่องใดมากท่ีสุด 

1. ความสัมพันธระหวางสิง่มีชีวิต 

 2. การถายทอดพลงังานตอๆ กันไป 

 3. หนาท่ีของสิ่งมีชวีิตในระบบนิเวศ 

 4. ความสัมพันธระหวางสิง่มีชีวิตกับสิ่งแวดลอม 

 5. แสงแดดทําใหผูผลิตสรางอาหารแกสิง่มชีีวิตอ่ืน 

4. ไลเคน เปนสิ่งมชีวีิตท่ีมีการอยูรวมกันในลกัษณะใด 

1. ภาวะไดประโยชนรวมกัน 

 2. ภาวะพ่ึงพากัน 

 3. ภาวะอิงอาศัย 

 4. ภาวะยอยสลาย 

 5. ภาวะปรสิต 

5. พ้ืนท่ีใดมีความหลากหลายทางชวีภาพมากทีสุ่ด  

1. ปาชายเลน 

 2. ปาเบญจพรรณ 

 3. ปาเต็งรงั 

 4. ปาพร ุ

 5. ปาสนเขา 

เฉลย ขอ 1. ตอบ  4 ขอ 2. ตอบ 4   ขอ 3. ตอบ 2       ขอ 4. ตอบ 2      ขอ 5. ตอบ 1     

3. สสารและสมบัติของสาร 



3.1 สมบัติของสาร 

3.2 ประโยชนและโทษของสาร 

สาระสําคัญ : ใหผูเรียนมีความเขาใจเรื่อง สมบัติของสาร ความเปนกรดและเบส  ประโยชนและโทษของสาร 

ตัวอยางขอสอบ :  

ในวันหยุดเสาร-อาทิตย แพนเคกชวยแมทํางานบาน โดยใชน้ํายาลางหองนํ้าเทลงบนพ้ืนเพ่ือทําความสะอาด 

ปรากฏวามีฟองแกสเกิดขึ้นตรงปูนยาแนวกระเบื้อง แพนเคกสงสัยวาเหตุใดจึงเกิดปรากฏการณเชนน้ัน 

จากสถานการณที่กําหนดใหใชตอบคําถามขอ 1 – 5 

1. นํ้ายาลางหองน้าํท่ีแพนเคกใชเปนสารจาํพวกใด   

   1. กรด 

 2. เบส 

 3. เกลือ 

 4. ดาง 

 5. สารชะลาง 

2. ขอใดเปนปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นระหวางนํ้ายาลางหองน้าํกับปนูยาแนวกระเบื้อง 

1. เบส + หินปูน           แกสออกซิเจน + นํ้า 

 2. กรด + หินปูน           แกสคารบอนไดออกไซด + นํ้า 

 3. เกลือ + หินปูน             แกสคารบอนมอนอกไซด + นํ้า 

 4. ดาง + หินปูน           แกสไนโตรเจน + น้ํา 

 5. สารชะลาง + หินปูน           แกสออกซิเจน + นํ้า 

3. การเผาไหมที่ไมสมบูรณของนํ้ามันเชื้อเพลิงในเครื่องยนต กอใหเกิดแกสในขอใด 

1. คารบอนไดออกไซด 

 2. แคลเซียมคารไบ 

 3. ซัลเฟอรไดออกไซด 

 4. ไนโตรเจนไดออกไซด 

 5. คารบอนมอนอกไซด 

4. ขอใดกลาวถูกตองเก่ียวกับไขมัน 

ก) เมื่อยอยสลายโดยสมบรูณจะไดกรดอะมิโน 

ข) ไขมัน 1 กรัมใหพลังงาน 9 กิโลแคลอร ี

ค) ชวยดูดซมึวิตามิน A D E K 

ง)  เปลี่ยนเปนคารไฮเดรตได 



1. ขอ ก) และ ข) 

 2. ขอ ก) และ ค) 

 3. ขอ ข) และ ค) 

 4. ขอ ก) และ ง) 

 5. ขอ ข) , ค) และ ง) 

5. ขอใดกลาวถูกตอง 

1. โปรตอนเปนอนภุาคท่ีเล็กท่ีสุดในอะตอม 

 2. ปรอทเปนโลหะท่ีมีสถานะเปนของเหลว 

 3. สารอิมัลซิฟายเออรใชทดสอบสภาพกรด-เบส 

 4. สารละลายกรดมีคา pH สูงกวา 7 

 5. ธาตุหมู 1 ทําปฏิกิริยากับกรดไดกาซออกซิเจน 

6. ขอใดจัดเปนสารละลาย 

1. นม 

 2. โยเกิรต 

 3. นํ้าแปง 

 4. นํ้าโคลน 

 5. นํ้าอัดลม 

เฉลย ขอ 1. ตอบ 1  ขอ 2. ตอบ 2   ขอ 3. ตอบ 5      ขอ 4. ตอบ 3    ขอ 5. ตอบ 2    ขอ 6. ตอบ 5 

4. แรงและการเคล่ือนท่ี 

4.1 ชนิดของแรงและการเคลื่อนท่ี 

4.2 ประโยชนของแรงและการเคลื่อนท่ี 

สาระสําคัญ : ใหผูเรียนมีความเขาใจเรื่อง ความหมายของแรง ชนิดของแรง ประโยชนของแรง ลักษณะของการ

เคลื่อนท่ี  

ตัวอยางขอสอบ :  

1. กรณีใดตอไปน้ีมีการรบัแรงแตกตางจากกรณีอื่น 

1. การตอกตะป ู

 2. เสาเข็มของอาคาร 

 3. สนของรองเทาสนสูง 

 4. ขาเกาอ้ี 

 5. ลวดสลงิของสะพานแขวน 



2. จากเวกเตอรของแรงท่ีกาํหนดให ขอใดคือเวกเตอรของแรงลัพธ 

 

 

  

 

1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

3. “ออกแรงดันวัตถุท่ีวางหยุดน่ิงบนพื้นราบ ปรากฏวาวัตถุไมมีการเคลือ่นที่” ขอใดสรุปไดถูกตอง 

 ก) มีแรงเสียดทานตานการเคลื่อนท่ี 

 ข) แรงลัพธท่ีกระทําตอวัตถมุีคาเปนศูนย 

 ค) วัตถุไมอยูในสภาพสมดุล 

1. ขอ ก) 

 2. ขอ ข) 

3. ขอ ก) และ ข) 

 4. ขอ ข) และ ค) 

 5. ขอ ก) , ข) และ ค) 

4. การเคลือ่นท่ีในขอใดแตกตางจากขออ่ืน 

1. รถจักรยานไตถัง 

 2. การแกวงของลูกตุมนาฬิกา 

 3. การเคลือ่นท่ีของดาวเทียม 

 4. รถยนตวิ่งรอบวงเวียน 

 5. ชิงชาสวรรค 

5. ขอใดเปนการใชประโยชนจากแรงเสียดทาน 

1. การลาํเลียงโดยใชระบบสายพาน 

 2. การทําใหถนนบริเวณทางโคงมคีวามลาดเอียง 

 3. การโหลดรถแขงใหมีความสงูลดลง 

 4. การใชระบบลกูปนในเครื่องจักร 

F 3 

F 2 

F 4 

F 5 
F 1 

F 1 

F 2 

F 3 

F 4 

F 5 



 5. การขัดมันผวิพ้ืนลานสเก็ต 

เฉลย ขอ 1. ตอบ 5  ขอ 2. ตอบ 3   ขอ 3. ตอบ 3     ขอ 4. ตอบ 2    ขอ 5. ตอบ 1     

5. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

5.1 ความหมาย 

5.2 ประเภทของทรัพยากร 

5.3 การอนุรักษ 

สาระสําคัญ : ใหผูเรียนมีความเขาใจเรื่อง ความหมาย  ประเภทของทรัพยากร การอนรุักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอม 

ตัวอยางขอสอบ :  

1. ขอใดเปนทรพัยากรธรรมชาติที่เกิดทดแทนได 

1. นํ้ามันดิบ 

 2. นํ้ามันปาลม 

 3. แกสธรรมชาติ 

 4. ถานหิน 

 5. หินนํ้ามัน 

2. เหตุผลใดสาํคัญท่ีสุดในการนาํวัตถุตางๆ เชน ยางรถยนต ตูรถไฟ แทงคอนกรีต มาทาํปะการงัเทียม 

1. ชดเชยปะการังธรรมชาต ิ

 2. เพื่อเปนแหลงทองเท่ียว 

 3. เปนแนวปองกันการกัดเซาะของคลื่นใตนํ้า 

 4. เปนการนําวสัดุมาใชใหเกิดประโยชนสงูสุด 

 5. กําจัดขยะและวัสดุเหลือใชอยางถูกวธิ ี

3. การผลิตกระแสไฟฟาท่ีใชถานหินเปนเชือ้เพลิงจะเกิดมลภาวะในขอใดรุนแรงท่ีสุด 

1. หมอกควัน 

 2. เกิดกลิ่นรบกวน 

 3. นํ้าเนาเสีย 

 4. เกิดภาวะโลกรอน 

 5. ฝนกรด 

4. ขอใดเปนสาเหตุหลักท่ีทาํใหเกิดภาวะเรือนกระจก (Green house effect) 

1. การสะสมแกสคารบอนไดออกไซดในชั้นบรรยากาศ 

 2. การลดลงของโอโซนในชั้นบรรยากาศ 



 3. การใชสาร CFC ในกระปองสเปรย 

 4. การปลอยแกสซัลเฟอรไดออกไซดสูชั้นบรรยากาศ 

 5. การสะสมของความรอน 

5. ขอใดเปนการนําผลิตภัณฑมาใชโดยวิธกีารรีไซเคลิ ( Recycle) 

1. การนําถงุพลาสติกมาใชซํ้า 

 2. การนํากระดาษท่ีใชแลวมาพับถุง 

 3. การทําเสื้อกันจากถุงพลาสติก 

 4. การทํากระดาษจากเยื่อกระดาษหนังสือพิมพ 

 5. การนํายางรถยนตมาตัดทําถงัขยะ 

6. ขอใดไมใชการอนรุักษดิน 

1. ปลูกพืชหมุนเวียน 

 2. ใชปุยคอกใสแปลงผกั 

 3. การทํานากุงเม่ือสิ้นฤดูปลูกขาว 

 4. การปลกูถั่วในสวนยาง 

 5. การใชควายไถนา 

เฉลย ขอ 1. ตอบ  2 ขอ 2. ตอบ 1   ขอ 3. ตอบ  5      ขอ 4. ตอบ 1    ขอ 5. ตอบ  4    ขอ 6. ตอบ 3 

ผูออกขอสอบ คณะครจูากวท.มีนบรุี วท.ดอนเมือง และวท.ปทุมธานี 

 

 


