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ส่วนที่  ๑ 
ความนำ 

 
   ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  นี้ได้กำหนดสาระ
การเรียนรู้ออกเป็น ๔ สาระ ได้แก่ สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ สาระที่ 
๓ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ และสาระที่ ๔ เทคโนโลยี  ซึ่งองค์ประกอบของหลักสูตร ทั้งในด้านของ
เนื้อหา การจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผล การเรียนรู้นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งในการ
วางรากฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้นให้มี ความต่อเนื่องเชื่อมโยงกันตั้งแต่ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้
กำหนดตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง ที่ผู้เรียนจำเป็นต้องเรียนเป็นพื้นฐาน เพ่ื อให้สามารถ นำ
ความรู้นี ้ไปใช้ในการดำรงชีวิต หรือศึกษาต่อในวิชาชีพที่ต้องใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ โดยจัด
เรียงลำดับความยากง่าย ของเนื้อหาทั้ง ๔ สาระในแต่ละระดับชั้นให้มีการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ
เรียนรู้ และการจัดกิจกรรมการ เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้ เรียนพัฒนาความคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิด
สร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์วิจารณ์ มีทักษะที่ สำคัญทั้งทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะใน
ศตวรรษที่ ๒๑ ในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สามารถแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลหลากหลายและประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ สถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่มุ ่งหวังให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อผู้เรียนมากที่สุด จึงได้จัดทำตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้
แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ขึ้น เพื่อให้สถานศึกษา ครูผู ้สอน ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ได้ใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนา หนังสือเรียน คู่มือครู  สื่อประกอบการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดและประเมินผล 
โดยตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี( ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  ที่จัดทำขึ้นนี้ได้ปรับปรุง
เพื่อให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกันภายในสาระการเรียนรู้ เดียวกันและระหว่างสาระการเรียนรู้ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดจนการเชื่อมโยงเนื้อหาความรู้ ทางวิทยาศาสตร์กับ
คณิตศาสตร์ด้วย นอกจากนี ้ ยังได้ปรับปรุงเพื ่อ ให้มีความทันสมัยต่อการเปลี ่ยนแปลง และความ
เจริญก้าวหน้าของวิทยาการต่าง ๆ และทัดเทียมกับนานาชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สรุปเป็น 
แผนภาพได้ดังนี้ 
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วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม  ⚫ สาระชีววิทยา ⚫ สาระเคม ี ⚫ สาระฟิสิกส ์
        ⚫ สาระโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

สาระที่ ๑ 
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

- มาตรฐาน ว ๑.๑-ว ๑.๓ 

สาระที่ ๒ 
วิทยาศาสตร์กายภาพ 

- มาตรฐาน ว ๒.๑-ว ๒.๓ 

สาระที่ ๓ 
วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 
- มาตรฐาน ว ๓.๑-ว ๓.๒ 

สาระที่ ๔ 
เทคโนโลยี 

- มาตรฐาน ว ๔.๑-ว ๔.๒ 



๓ 

 

เป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
   วิทยาศาสตร์เป็นเรื ่องของการเรียนรู้เกี ่ยวกับธรรมชาติ โดยมนุษย์ใช้กระบวนการสังเกต 
สำรวจตรวจสอบ และการทดลองเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและนำผลมาจัดระบบ หลักการ 
แนวคิดและทฤษฎี ดังนั้นการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เป็นผู้เรียนรู้และค้นพบด้วย
ตนเองมากที่สุด นั่นคือให้ได้ทั ้งกระบวนการและองค์ความรู้ ตั ้งแต่วัยเริ ่มแรกก่อนเข้าเรียน เมื่ ออยู่ใน
สถานศึกษาและเมื่อออกจากสถานศึกษาไปประกอบอาชีพแล้ว 
 
การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในสถานศึกษามีเป้าหมายสำคัญ ดังนี้ 
   ๑. เพ่ือให้เข้าใจหลักการ ทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานในวิทยาศาสตร์ 
   ๒. เพ่ือให้เข้าใจขอบเขต ธรรมชาติและข้อจำกัดของวิทยาศาสตร์ 
   ๓. เพ่ือให้มีทักษะที่สำคัญในการศึกษาค้นคว้าและคิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   ๔. เพื่อพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหาและการจัดการ
ทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ 
   ๕. เพื ่อให้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มวลมนุษย์และ
สภาพแวดล้อมในเชิงที่มีอิทธิพลและผลกระทบซึ่งกันและกัน 
   ๖. เพื่อนำความรู้ความเข้าใจในเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคมและการดำรงชีวิต 
   ๗. เพื่อให้เป็นคนมีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 

เรียนรู้อะไรในวิทยาศาสตร ์
   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่เน้นการ เชื่อมโยง
ความรู้กับกระบวนการ มีทักษะสำคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้  โดยใช้ กระบวนการในการสืบ
เสาะหาความรู้และแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ทุกขั้นตอน มีการทำกิจกรรม
ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น โดยกำหนดสาระสำคัญ ดังนี้ 
   ✧ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เรียนรู้เกี่ยวกับ ชีวิตในสิ่งแวดล้อม องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต การ
ดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์การดำรงชีวิตของพืช พันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ และวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิต 
   ✧ วิทยาศาสตร์กายภาพ เรียนรู ้เกี่ยวกับ ธรรมชาติของสาร การเปลี่ยนแปลงของสาร การเคลื่อนที่ 
พลังงาน และคลื่น 

   ✧ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ เรียนรู้เกี่ยวกับ องค์ประกอบของเอกภพ ปฏิสัมพันธ์ ภายใน
ระบบสุริยะ เทคโนโลยีอวกาศ ระบบโลก การเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา กระบวนการ เปลี่ยนแปลงลมฟ้า
อากาศ และผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
   ✧ เทคโนโลยี 
      ● การออกแบบและเทคโนโลยีเรียนรู้เกี ่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิต ใน
สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และศาสตร์
อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบ เชิงวิศวกรรม 
เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 



๔ 

 

      ● วิทยาการคำนวณ เรียนรู้เกี่ยวกับการคิดเชิงคำนวณ การคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา 
เป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสาร ในการแกป้ัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
 สาระท่ี ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
   มาตรฐาน ว ๑.๑  เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิต 
กับสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การ
เปล ี ่ยนแปลงแทนท ี ่ ในระบบน ิ เวศ ความหมายของ ประชากร ป ัญหาและผลกระทบท ี ่ม ีต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
   มาตรฐาน ว ๑.๒  เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้า 
และออกจากเซลล์ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงาน
สัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ ของอวัยวะต่างๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำ
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
   มาตรฐาน ว ๑.๓   เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม สารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลาย ทางชีวภาพ
และวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 
 สาระท่ี ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ 
   มาตรฐาน ว ๒.๑  เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติ
ของ สสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติ ของการเปลี่ยนแปลงสถานะ
ของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิด ปฏิกิริยาเคมี 
   มาตรฐาน ว ๒.๒   เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทำตอ่วตัถุ 
ลักษณะ การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุรวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
   มาตรฐาน ว ๒.๓   เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอน
พลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของ คลื่น ปรากฏการณ์
ที่เก่ียวข้องกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้ง นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 
 สาระท่ี ๓ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 
   มาตรฐาน ว ๓.๑   เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของ
เอกภพ กาแล็กซีดาวฤกษ์และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ ที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต และ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ 
   มาตรฐาน ว ๓.๒  เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการ
เปลี ่ยนแปลง ภายในโลก และบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี ่ยนแปลงลมฟ้า อากาศและ
ภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 
 



๕ 

 

 สาระท่ี ๔ เทคโนโลยี 
   มาตรฐาน ว ๔.๑  เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื ่อการดำรงชีวิตในสังคมที ่ม ีการ
เปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และ ศาสตร์อื่น ๆ เพ่ือ
แก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 
   มาตรฐาน ว ๔.๒  เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็น 
ขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

 

วิสัยทัศน์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วิสัยทัศน ์
 มุ่งให้ผู้เรียน มีความสามารถในการเรียนรู้ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการแก้ปัญหา 
โดยใช้ทักษะกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์ รวมทั้งพัฒนาผู้เรียนให้มีเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
ที่เหมาะสมต่อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานที่กำหนด  ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ดังนี้ 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานมุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ  ๕ ประการ ดังนี้ 
   ๑. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการ
ใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือ
ขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความ
ถูกต้องตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 
   ๒. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด 
อย่างสร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือ
สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
   ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ  ที่
เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื ้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง 
สังคมและสิ่งแวดล้อม 
   ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้
ในการดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การทำงาน และการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี ่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อมและการรู ้จักหลีกเลี ่ยง
พฤติกรรมไม่พึงประสงคท์ี่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
   ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง 
ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การ
ทำงาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 
 
 
 
 



๗ 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี้ 
   ๑.  รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ 
   ๒.  ซื่อสัตย์สุจริต 
   ๓.  มีวินัย 
   ๔.  ใฝ่เรียนรู้ 
   ๕.  อยู่อย่างพอเพียง 
   ๖.  มุ่งม่ันในการทำงาน 
   ๗.  รักความเป็นไทย 
   ๘.  มีจิตสาธารณะ 
 
ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ตามนโยบายของ คสช. 
   ๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
   ๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
   ๓. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
   ๔. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 
   ๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
   ๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
   ๗. เขา้ใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
   ๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
   ๙. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
    ๑๐.รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
      รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่
จะขยายกิจการ  เมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี  
   ๑๑. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ หรือกิเลส   มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 
   ๑๒. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 

 

ทักษะมีจำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ การเรียนรู้ ๓R x ๗C 
    ๓R คือ Reading (อ่านออก), (W)Riting (เขียนได้), และ (A)Rithemetics (คิดเลขเป็น) 
    ๗C ได้แก่  
        Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะใน
การแก้ปัญหา) 
        Creativity and Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม) 
        Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์) 
        Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และ
ภาวะผู้นำ) 
        Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ และ
รู้เท่าทันสื่อ) 
        Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 
        Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 

 

คุณภาพผู้เรียน 

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
 ❖ เข้าใจลักษณะที่ปรากฏ ชนิดและสมบัติบางประการของวัสดุที่ใช้ทำวัตถุ และการเปลี่ยนแปลง
ของวัสดุรอบตัว 
 ❖ เข้าใจการดึง การผลัก แรงแม่เหล็ก และผลของแรงที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง การเคลื่อนที่ของ
วัตถุ พลังงานไฟฟ้า และการผลิตไฟฟ้า การเกิดเสียง แสงและการมองเห็น 
 ❖ เข ้าใจการปรากฏของดวงอาท ิตย ์ ดวงจ ันทร ์ และดาว ปรากฏการณ์ข ึ ้นและตกของ               
ดวงอาทิตย์ การเกิดกลางวันกลางคืน การกำหนดทิศ ลักษณะของหิน การจำแนกชนิดดินและการใช้
ประโยชน์ ลักษณะและความสำคัญของอากาศ การเกิดลม ประโยชน์และโทษของลม 
 ❖ ตั้งคำถามหรือกำหนดปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียนรู้ตามที่กำหนดให้หรือตามความสนใจสังเกต 
สำรวจตรวจสอบโดยใช้เครื่องมืออย่างง่าย รวบรวมข้อมูล บันทึก และอธิบายผลการสำรวจตรวจสอบด้วย
การเขียนหรือวาดภาพ และสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ด้วยการเล่าเรื่อง หรือด้วยการแสดงท่าทางเพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจ 
 ❖ แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหา มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเบื้องต้น รักษาข้อมูลส่วนตัว 
 ❖ แสดงความกระตือรือร้น สนใจที่จะเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษาตาม ที่
กำหนดให้หรือตามความสนใจ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน 
 ❖ แสดงความรับผิดชอบด้วยการทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมุ่งมั่น รอบคอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ 
จนงานลุล่วงเป็นผลสำเร็จ และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
 ❖ ตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการดำรงชีวิต ศึกษา
หาความรู้เพิ่มเติม ทำโครงงานหรือชิ้นงานตามที่กำหนดให้หรือตามความสนใจ 
 
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
 ❖ เข้าใจโครงสร้าง ลักษณะเฉพาะและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต
ในแหล่งที่อยู่ การทำหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของพืช และการทำงานของระบบย่อยอาหารของมนุษย์ 
 ❖ เข ้าใจสมบ ัต ิและการจำแนกกล ุ ่มของว ัสด ุ  สถานะและการเปล ี ่ยนสถานะของสสาร                   
การละลาย การเปลี่ยนแปลงทางเคมี การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้ และการแยกสารอย่าง
ง่าย 
 ❖ เข้าใจลักษณะของแรงโน้มถ่วงของโลก แรงลัพธ์ แรงเสียดทาน แรงไฟฟ้าและผลของแรงต่างๆ 
ผลที่เกิดจากแรงกระทำต่อวัตถุ ความดัน หลักการที่มีต่อวัตถุ วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย ปรากฏการณ์เบื้องต้น
ของเสียง และแสง 
 ❖ เข้าใจปรากฏการณ์การขึ ้นและตก รวมถึงการเปลี ่ยนแปลงรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ 
องค์ประกอบของระบบสุริยะ คาบการโคจรของดาวเคราะห์ ความแตกต่างของดาวเคราะห์ และดาวฤกษ์ 
การข้ึนและตกของกลุ่มดาวฤกษ์ การใช้แผนที่ดาว การเกิดอุปราคา พัฒนาการและประโยชน์ของเทคโนโลยี
อวกาศ 
 



๑๐ 

 

 ❖ เข้าใจลักษณะของแหล่งน้ำ วัฏจักรน้ำ กระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ำค้าง น้ำค้างแข็ง หยาดน้ำ
ฟ้า กระบวนการเกิดหิน วัฏจักรหิน การใช้ประโยชน์หินและแร่ การเกิดซากดึกดำบรรพ์    การเกิดลมบก 
ลมทะเล มรสุม ลักษณะและผลกระทบของภัยธรรมชาติ ธรณีพิบัติภัย การเกิดและผลกระทบของ
ปรากฏการณ์เรือนกระจก 
 ❖ ค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและประเมินความน่าเชื่อถือ ตัดสินใจเลือกข้อมูลใช้เหตุผลเชิง
ตรรกะในการแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการทำงานร่วมกัน เข้าใจสิทธิและหน้าที่
ของตน เคารพสิทธิของผู้อื่น 
 ❖ ตั้งคำถามหรือกำหนดปัญหาเกี ่ยวกับสิ ่งที ่จะเรียนรู ้ตามที ่กำหนดให้หรือตามความสนใจ 
คาดคะเนคำตอบหลายแนวทาง สร้างสมมติฐานที่สอดคล้องกับคำถามหรือปัญหาที่จะสำรวจตรวจสอบ 
วางแผนและสำรวจตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 ❖ วิเคราะห์ข้อมูล ลงความเห็น และสรุปความสัมพันธ์ของข้อมูลที่มาจากการสำรวจตรวจสอบใน
รูปแบบที่เหมาะสม เพ่ือสื่อสารความรู้จากผลการสำรวจตรวจสอบได้อย่างมีเหตุผลและหลักฐานอ้างอิง 
 ❖ แสดงถึงความสนใจ มุ่งมั่น ในสิ่งที่จะเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่ องที่จะศึกษาตาม
ความสนใจของตนเอง แสดงความคิดเห็นของตนเอง ยอมรับในข้อมูลที่มีหลักฐานอ้างอิง และรับฟังความ
คิดเห็นผู้อ่ืน 
 ❖ แสดงความรับผิดชอบด้วยการทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมุ่งมั่น รอบคอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ 
จนงานลุล่วงเป็นผลสำเร็จ และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค ์
 ❖ ตระหนักในคุณค่าของความรู ้ว ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้ความรู ้และกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการดำรงชีวิต แสดงความชื่นชม ยกย่อง และเคารพสิทธิในผลงานของผู้คิดค้นและศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเติม ทำโครงงานหรือชิ้นงานตามที่กำหนดให้หรือตามความสนใจ 
 ❖ แสดงถึงความซาบซึ้ง ห่วงใย แสดงพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้ การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

 

 
ทำไมต้องเรียนวิทยาศาสตร์ 

 วิทยาศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต  เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับทุก
คนทั้งในชีวิตประจำวันและการงานอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี  เครื่องมือเครื่องใช้และผลผลิตต่าง ๆ  
ที่มนุษย์ได้ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตและการทำงาน เหล่านี้ล้วนเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ 
ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อื่น ๆ วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิด
เป็นเหตุเป็นผล  คิดสร้างสรรค์  คิดวิเคราะห์ วิจารณ์   มีทักษะสำคัญในการค้นคว้าหาความรู ้  มี
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลายและมีประจักษ์
พยานที่ตรวจสอบได้  วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (K knowledge-
based society) ดังนั้นทุกคนจึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพ่ือที่จะมีความรู้ความเข้าใจใน
ธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น สามารถนำความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมี
คุณธรรม 
 
เรียนรู้อะไรในวิทยาศาสตร ์
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้กับ
กระบวนการ มีทักษะสำคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ 
และแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการทำกิจกรรมด้วยการลงมือ
ปฏิบัติจริงอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น โดยกำหนดสาระสำคัญไว้ ๔ สาระ ดังนี้ 
    วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตในสิ่งแวดล้อม องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต การ
ดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ การดำรงชีวิตของพืช พันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิต 
    วิทยาศาสตร์กายภาพ เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของสาร การเปลี่ยนแปลงของสาร การ
เคลื่อนที่ พลังงาน และคลื่น 
    วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ เรียนรู้เกี่ยวกับโลกในเอกภพ ระบบโลก และมนุษย์กับการ
เปลี่ยนแปลงของโลก 
    เทคโนโลยี 
      การออกแบบและเทคโนโลยี เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื ่น ๆ เพื ่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิด
สร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลกระทบ
ต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 
      วิทยาการคำนวณ เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ
การคิด เชิงคำนวณ การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารในการแก้ปัญหาที ่พบในชีว ิตจริงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 



๑๒ 

 

 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นทักษะทางสติปัญญา (Intellectual) ที่นักวิทยาศาสตร์และผู้ที่นำ
วิธีการทางวิทยาศาสตร์มาแก้ปัญหา ใช้ในการศึกษาค้นคว้า สืบเสาะหาความรู้ และแก้ปัญหาต่าง ๆ ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์แบ่งออกได้เป็น ๑๓  ทักษะ ทักษะที ่ ๑ -๘  เป็นทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน และทักษะที่  ๙-๑๓  เป็นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงหรือขั้นผสมหรือขั้น
บูรณาการ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทั้ง ๑๓ ทักษะ มีดังนี้ 
   ๑. การสังเกต (Observing) หมายถึง การใช้ประสาทสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
รวมกัน ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น ผิวกาย เข้าไปสัมผัสโดยตรงกับวัตถุหรือเหตุการณ์ เพื่อค้นห้าข้อมูลซึ่งเป็น
รายละเอียดของสิ่งนั้น โดยไม่ใส่ความเห็นของผู้สังเกตลงไป ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตประกอบด้วยข้อมูลเชิง
คุณภาพ ข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สังเกตเห็นได้จากวัตถุหรือเหตุการณ์นั้น 
ความสามารถที่แสดงให้เห็นว่าเกิดทักษะนี้ประกอบด้วยการชี้บ่งและการบรรยายสมบัติของวัตถุได้โดยการกะ
ประมาณและการบรรยายการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่สังเกตได้ 
   ๒. การลงความเห็นจากข้อมูล (Inferring) หมายถึง  การเพ่ิมความคิดเห็นให้กับข้อมูลที่ได้จากการ
สังเกตอย่างมีเหตุผล โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์เดิมมาช่วย ความสามารถที่แสดงให้เห็นว่าเกิดทักษะนี้  
คือ การอธิบายหรือสรุป โดยเพ่ิมความคิดเห็นให้กับข้อมูลโดยใช้ความรู้หรือประสบการณ์เดิมมาช่วย 
   ๓. การจำแนกประเภท (Classifying) หมายถึง การแบ่งพวกหรือเรียงลำดับวัตถุหรือสิ่งที่มีอยู่ใน
ปรากฏการณ์โดยมีเกณฑ์ และเกณฑ์ดังกล่าวอาจใช้ความเหมือน ความแตกต่าง หรือความสัมพันธ์อย่างใดอย่าง
หนึ่งก็ได้ ความสามารถที่แสดงว่าเกิดทักษะนี้แล้ว ได้แก่ การแบ่งพวกของสิ่งต่าง ๆ จากเกณฑ์ที่ผู้อื่นกำหนดให้
ได้ นอกจากนั้นสามารถเรียงลำดับสิ่งของด้วยเกณฑ์ของตัวเองพร้อมกับบอกได้ว่าผู้อื่นแบ่งพวกของสิ่งของนั้น
โดยใช้อะไรเป็นเกณฑ์ 
   ๔. การวัด  (Measuring) หมายถึง การเลือกใช้เครื่องมือและการใช้เครื่องมือนั้นทำการวัดหา
ปริมาณของสิ่งต่าง ๆ ออกมาเป็นตัวเลขที่แน่นอนได้อย่างเหมาะสมกับสิ่งที่วัด แสดงวิธีใช้เครื่องมืออย่างถูกต้อง 
พร้อมทั้งบอกเหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือ รวมทั้งระบุหน่วยของตัวเลขที่ได้จากการวัดได้ 
   ๕. การใช้ตัวเลข (Using  Numbers) หมายถึง  การนับจำนวนของวัตถุและการนำตัวเลขที่แสดง
จำนวนที่นับได้มาคิดคำนวณโดยการบวก ลบ คูณ หาร หรือการหาค่าเฉลี่ย ความสามารถที่แสดงให้เห็นว่าเกิด
ทักษะนี้ ได้แก่ การนับจำนวนสิ่งของได้ถูกต้อง เช่น ใช้ตัวเลขแทนจำนวนการนับได้ ตัดสินได้ว่าวัตถุ ในแต่ละ
กลุ่มมีจำนวนเท่ากันหรือแตกต่างกัน เป็นต้น การคำนวณ เช่น บอกวิธีคำนวณ คิดคำนวณ และแสดงวิธีคำนวณ
ได้อย่างถูกต้อง และประการสุดท้ายคือ การหาค่าเฉลี่ย เช่น การบอกและแสดงวิธีการหาค่าเฉลี่ยได้ถูกต้อง 
   ๖. การหาความสัมพันธ ์ระหว ่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา (Using  Space/Time 
Relationships) 
    สเปสของวัตถุ  หมายถึง  ที่ว่างที่วัตถุนั้นครองที่อยู่ ซึ่งมีรูปร่างลักษะเช่นเดียวกับวัตถุนั้น
โดยทั่วไปแล้วสเปสของวัตถุจะมี ๓ มิติ คือ ความกว้าง ความยาว และความสูง 
    ความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสของวัตถุ ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่าง  ๓  มิติ กับ ๒ มิติ 
ความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งที่ของวัตถุหนึ่งกับอีกวัตถุหนึ่ง ความสามารถที่แสดงให้เห็นว่าเกิดทักษะการหา
ความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส ได้แก่ การชี้บ่งรูป ๒ มิติ และ ๓ มิติได้ สามารถวาดภาพ ๒ มิติ จากวัตถุ
หรือจากภาพ  ๓  มิติ ได้ 



๑๓ 

 

    ความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับเวลา ได้แก่  ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนตำแหน่งที่อยู่ของ
วัตถุกับเวลา หรือความสัมพันธ์ระหว่างสเปสของวัตถุที่เปลี่ยนไปกับเวลาความสามารถที่แสดงให้เห็นว่าเกิด
ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับเวลา ได้แก่ การบอกตำแหน่งและทิศทางของวัตถุโดยใช้ตัวเองหรือ
วัตถุอ่ืนเป็นเกณฑ์ บอกความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนตำแหน่ง เปลี่ยนขนาด หรือปริมาณของวัตถุกับเวลาได้ 
   ๗. การสื่อความหมายข้อมูล (Communicating) หมายถึง การนำข้อมูลที่ได้จาการสังเกต การวัด 
การทดลอง และจากแหล่งอื่น ๆ มาจัดกระทำเสียใหม่โดยการหาความถี่ เรียงลำดับ จัดแยกประเภท หรือ
คำนวณหาค่าใหม่ เพื่อให้ผู ้อื ่นเข้าใจความหมายได้ดีขึ ้น โดยอาจเสนอในรูปของตาราง แผนภูมิ แผนภาพ 
ไดอะแกรม กราฟ สมการ การเขียนบรรยาย เป็นต้น ความสามารถที่แสดงให้เห็นว่าเกิดทักษะนี้แล้ว คือการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปใหม่ที่เข้าใจดีขึ้น โดยจะต้องรู้จักเลือกรูปแบบที่ใช้ในการเสนอข้อมูลได้อย่าง
เหมาะสม บอกเหตุผลในการเสนอข้อมูลในการเลือกแบบแสนอข้อมูลนั้น การเสนอข้อมูลอาจกระทำได้หลาย
แบบดังที่กล่าวมาแล้ว โดยเฉพาะการเสนอข้อมูลในรูปของตาราง การบรรจุข้อมูลให้อยู่ในรูปของตารางปกติจะ
ใส่ค่าของตัวแปรอิสระไว้ทางซ้ายมือของตาราง และค่าของตัวแปรตามไว้ทางขวามือของตารางโดยเขียนค่าของ
ตัวแปรอิสระไว้ให้เรียงลำดับจากค่าน้อยไปหาค่ามาก หรือจากค่ามากไปหาค่าน้อย ๘ . ก า ร พ ย า ก ร ณ์  
(Predicting) หมายถึง การคาดคะเนคำตอบล่วงหน้าก่อนการทดลอง โดยอาศัยปรากฏการณ์ที่เกิดซ้ำ หลักการ 
กฎ หรือ ทฤษฏีที่มีอยู่แล้วในเรื่องนั้นมาช่วยสรุป เช่น การพยากรณ์ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลข ได้แก่ ข้อมูลที่เป็น
ตารางหรือกราฟ ซึ่งทำได้สองแบบ คือ การพยากรณ์ภายในขอบเขตของข้อมูลที่มีอยู่ กับการพยากรณ์นอกขอบ
ของข้อมูลที่มีอยู่ เช่น การพยากรณ์ผลของข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นต้น 
   ๘. การพยากรณ์ (Predicting) หมายถึง การทำนายหรือการคาดคะเนคำตอบ โดยอาศัย
ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตหรือการทำซ้ำ ผ่านกระบวนการแปรความหายของข้อมูลจากสัมพันธ์ภายใต้ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ 
    ความสามารถที่แสดงการเกิดทักษะ คือ สามารถทำนายผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากข้อมูลบน
พ้ืนฐานหลักการ กฎ หรือทฤษฎีที่มีอยู่ ทั้งภายในขอบเขตของข้อมูล และภายนอกขอบเขตของข้อมูลในเชิง
ปริมาณได ้
   ๙. การชี้บ่งและการควบคุมตัวแปร (Identifying and Controlling Variables)  หมายถึง การชี้บ่ง
ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรที่ต้องควบคุมให้คงที่ในสมมุติฐาน หนึ่ง ๆ 
    ตัวแปรต้น  หมายถึง  สิ่งที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดผลต่าง ๆ หรือสิ่งที่เราต้องการทดลองดูว่า
เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดผลเช่นนั้นจริงหรือไม่ 
    ตัวแปรตาม  หมายถึง  สิ่งที่เป็นผลเนื่องมาจากตัวแปรต้น เมื่อตัวแปรต้นหรือสิ่งที่เป็นสาเหตุ
เปลี่ยนไป ตัวแปรตามหรือสิ่งที่เป็นผลจะแปรตามไปด้วย 
    ตัวแปรที่ต้องควบคุมให้คงที่  หมายถึง  สิ่งอื่น ๆ นอกเหนือจากตัวแปรต้นที่จะทำให้ผลการ
ทดลองคลาดเคลื่อน ถ้าหากว่าไม่มีการควบคุมให้เหมือนกัน 
   ๑๐. การตั้งสมมุติฐาน  (Formulating Hypotheses) หมายถึง  การคิดหาคำตอบล่วงหน้าก่อนทำ
การทดลอง โดยอาศัยการสังเกต อาศัยความรู้หรือประสบการณ์เดิมเป็นพื้นฐาน คำตอบที่คิดล่วงหน้านี้ ยังไม่
ทราบ หรือยังไม่เป็นทางการ กฎหรือทฤษฏีมาก่อน สมมุติฐาน คือคำตอบที่คิดไว้ล่วงหน้ามีกล่าวไว้เป็นข้อความ
ที่บอกความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตามสมมุติฐานที่ตั้งขึ้นอาจถูกหรือผิดก็ได้ซึ่งทราบได้ภายหลัง
การทดลองหาคำตอบเพื ่อสนับสนุนสมมุติฐานหรือคัดค้านสมมุติฐานที่ตั ้งไว้ สิ ่งที ่ควรคำนึงถึงในการตั้ง
สมมุติฐาน คือ การบอกชื่อตัวแปรต้นซึ่งอาจมีผลต่อตัวแปรตามและในการตั้งสมมุติฐานต้องทราบตัวแปรจาก



๑๔ 

 

ปัญหาและสภาพแวดล้อมของตัวแปรนั้น  สมมุติฐานที่ตั้งขึ้นสามารถบอกให้ทราบถึงการออกแบบการทดลอง 
ซึ่งต้องทราบว่าตัวแปรไหนเป็นตัวแปรต้น ตัวแปรตาม  และตัวแปรที่ต้องควบคุมให้คงที่ 
   ๑๑. การกำหนดนิยามเช ิงปฏิบ ัต ิการของตัวแปร    (Defining Variables Operationally)  
หมายถึง  การกำหนดความหมายและขอบเขตของค่าต่าง ๆ ที่อยู่ในสมมุติฐานที่ต้องการทดลองและบอกวิธีวัด
ตัวแปรที่เกี่ยวกับการทดลองนั้น 
   ๑๒. การทดลอง  (Experimenting) หมายถึง  กระบวนการปฏิบัติการเพื ่อหาคำตอบจาก
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ในการทดลองจะประกอบไปด้วยกิจกรรม ๓ ขั้นคือ 
     ๑๒.๑ ออกแบบการทดลอง หมายถึง  การวางแผนการทดลองก่อนลงมือทดสอบจริง 
     ๑๒.๒ ปฏิบัติการทดลอง หมายถึง การลงมือปฏิบัติจริงและให้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 
     ๑๒.๓  การบันทึกผลการทดลอง  หมายถึง  การจดบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองซึ่งอาจ
เป็นผลจากการสังเกต การวัด และอ่ืน ๆ  ได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้อง การบันทึกผลการทดลอง อาจอยู่ในรูป
ตารางหรือการเขียนกราฟ ซึ่งโดยทั่วไปจะแสดงค่าของตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระบนแกนนอนและค่าของตัว
แปรบนแกนตั้ง โดยเฉพาะในแต่ละแกนต้องใช้สเกลที่เหมาะสม พร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงตำแหน่งของค่าของตัว
แปรทั้งสองบนกราฟด้วย 
   ๑๓.การตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป (Interpreting Data and Making Conclusion) 
การตีความหมายข้อมูล หมายถึง การแปลความหมายหรือบรรยายลักษณะข้อมูลที่มีอยู่ การตีความหมายข้อมูล 
ในบางครั้งอาจต้องใช้ทักษะอ่ืนๆ ด้วย เช่น การสังเกต การคำนวณ เป็นต้น และการลงข้อสรุป หมายถึง การสรุป
ความสัมพันธ์ของข้อมูลทั้งหมด ความสามารถที่แสดงให้เห็นว่าเกิดทักษะการลงข้อสรุปคือบอกความสัมพันธ์
ของข้อมูลได้ เช่น  การอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรบนกราฟ ถ้ากราฟเป็นเส้นตรงก็สามารถอธิบายได้ว่า
เกิดอะไรขึ้นกับตัวแปรตามขณะที่ตัวแปรอิสระเปลี่ยนแปลงหรือถ้าลากกราฟเป็นเส้นโค้งให้อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรก่อนที่กราฟเส้นโค้งจะเปลี่ยนทิศทางและอธิบายความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรหลังจากที่กราฟ
เส้นโค้งเปลี่ยนทิศทางแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

 

 
 
จิตวิทยาศาสตร์ 
 

คุณลักษณะด้านจิตวิทยาศาสตร์ ลักษณะช้ีบ่ง/พฤติกรรม 
๑.เห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์ ๑.๑ นิยมยกย่องกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

๑.๒ นิยมยกย่องความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ 
๑.๓ เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ 
๑.๔ ตระหนักความสำคัญของวิทยาศาสตร์ ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

๒.คุณลักษณะทางวิทยาศาสตร์ 
     ๒.๑ ความมีเหตุผล 

 
๒.๑.๑ การยอมรับข้อสรุปที่มีเหตุผล 
๒.๑.๒ มีความเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นต้องมีสาเหตุ 
๒.๑.๓ นิยมยกย่องบุคคลที่มีความคิดอย่างมีเหตุผล 
๒.๑.๔ เห็นคุณค่าในการสืบหาความจริงก่อนที่จะยอมรับ
หรือปฏิบัติตาม 

     ๒.๒ ความอยากรู้อยากเห็น ๒.๒.๑ ชื่อว่าวิธีการทดลองค้นคว้าจะทำให้ค้นพบวิธีการ
แก้ปัญหาได้ 
๒.๒.๒ พอใจใฝ่หาความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 
๒.๒.๓ ชอบทดลองค้นคว้า 

     ๒.๓ ความใจกว้าง ๒.๓.๑ ตระหนักถึงความสำคัญของความมีเหตุผลของ 
ผู้อื่น 
๒.๓.๒ ยอมรับฟังความคิดเห็นและคำวิจารณ์ของผู้อ่ืน 

     ๒.๔ ความมีระเบียบในการทำงาน ๒.๔.๑ ตระหนักถึงการระวังรักษาความปลอดภัยของ 
ตนเองและเพ่ือนในขณะทดลองวิทยาศาสตร์ 
๒.๔.๒ เห็นคุณค่าของการระวังรักษาเครื่องมือที่ใช้มิให้
แตกหักเสียหาย ในขณะทดลองวิทยาศาสตร์ 

     ๒.๕ การมีค่านิยมต่อความเสียสละ ๒.๕.๑ ตระหนักถึงการทำงานให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย
โดยไม่คำนึงถึงผลตอบแทน 
๒.๕.๒ เต็มใจที่จะอุทิศตนเพ่ือการสร้างผลงานทาง 
วิทยาศาสตร์ 

     ๒.๖ การมีค่านิยมต่อความซื่อสัตย์ ๒.๖.๑ เห็นคุณค่าต่อการเสนอผลงานตามความเป็นจริงที่
ทดลองได้ 
๒.๖.๒ ตำหนิบุคคลที่นำผลงานผู้อ่ืนมาเสนอเป็นผลงานของ
ตนเอง 

     ๒.๗  การมีค่านิยมต่อการประหยัด ๒.๗.๑ ยินดีที่จะรักษาซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดให้ใช้การได้ 
๒.๗.๒ เห็นคุณค่าของการใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างประหยัด 
๒.๗.๓ เห็นคุณค่าของวัสดุที่เหลือใช้ 



๑๖ 

 

 
 

ตัวชี้วัดชั้นป ี
สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
  มาตรฐาน ว ๑.๑ เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับ
สิ่งมีชีวิต และ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การ 
เปล ี ่ยนแปลงแทนท ี ่ ในระบบน ิ เวศ ความหมายของประชากร ป ัญหาและผลกระทบท ี ่ ม ี ต่อ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไข ปัญหา
สิ่งแวดล้อมรวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

ตัวชี้วัดชั้นปี 
ป.๑ ป.๒ ป.๓ 

๑.  ระบุช่ือพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่
บริเวณต่าง ๆ จากข้อมลูที่รวบรวมได ้
๒.  บอกสภาพแวดล้อม ที่เหมาะสม
กับการดำรงชีวิตของ สัตว์ในบริเวณที่
อาศัยอยู่ 

  

ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
 ๑.  บรรยายโครงสรา้ง และลักษณะ

ของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการ
ดำรงชีวิตซึ่ง เป็นผลมาจากการ
ปรับตัวของสิ่งมีชีวิตใน แต่ละแหลง่ที่
อยู ่
๒.  อธิบาย ความสมัพันธ์ระหว่าง
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และ 
ความสัมพันธ์ ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งไม่มีชีวิต เพื่อประโยชน์ต่อการดา
รงชีวิต 
๓.  เขียนโซ่อาหารและระบุบทบาท
หน้าท่ีของสิ่งมีชีวิตที่เป็น ผู้ผลิตและ
ผู้บริโภคในโซ่อาหาร 
๔.  ตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม
ที่มี ต่อการดำรงชีวิต ของสิ่งมีชีวิต
โดยมสี่วนร่วมในการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม 

 

 
 
 
 
 



๑๗ 

 

 
สาระท่ี ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
  มาตรฐาน ว ๑.๒ เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลาเลียงสารเข้าและ
ออกจากเซลล์ ความสัมพันธ์ของ โครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่างๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทางานสัมพันธ์
กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนาความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ 

ตัวชี้วัดชั้นปี 
ป.๑ ป.๒ ป.๓ 

๑. ระบุช่ือ บรรยายลักษณะและบอก
หน้าที่ของส่วนต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ 
สัตว์ และพืช รวมทั้งบรรยายการทำ
หน้าที่ร่วมกันของส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายมนุษย์ในการทำกิจกรรมต่างๆ 
จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
๒. ตระหนักถึงความสำคัญของส่วน
ต่างๆ ของร่างกายตนเอง โดยการดูแล
ส่วนต่างๆ อย่างถูกต้อง ให้ปลอดภัย
และรักษาความสะอาดอยู่เสมอ 

๑. ระบุว่าพืชต้องการแสงและน้ำเพื่อ
การเจริญเติบโต โดยใช้ข้อมูลจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ 
๒. ตระหนักถึงความจำเป็นที่พืชต้อง
ได้รับน้ำและแสงเพื่อการเจริญเติบโต 
โดยดูแลพืชให้ได้รับสิ่งดังกล่าวอย่าง
เหมาะสม 
๓. สร้างแบบจำลองที่บรรยายวัฏจัก
ชีวิตของพืชดอก 

๑. บรรยายสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต
และการเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์ 
โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ 
๒. ตระหนักถึงประโยชน์ของอาหาร น้ำ 
และอากาศ โดยการดูแลตนเองและสัตว์
ให้ได้รับสิ่งเหล่านี้อย่างเหมาะสม 
๓. สร้างแบบจำลองที่บรรยายวัฏจักร
ชีวิตของสัตว์ และเปรียบเทียบ วัฏจักร
ชีวิตบางชนิด 
๔. ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์ โดย
ไม่ทำให้วัฏจักรชีวิตของสัตว์
เปลี่ยนแปลง 

ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
๑. บรรยายหน้าที่ของราก ลำต้น ใบ 
และดอกของพืชดอกโดยใช้ข้อมูลที่
รวบรวมได้ 

- ๑. ระบุสารอาหารและบอกประโยชน์
สารอาหารแต่ละประเภทจากอาหาร
ตนเองรับประทาน 
๒. บอกแนวทางในการเลือก
รับประทานอาหารให้ได้สารอาหาร
ครบถ้วนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศ
และวัย รวมทั้งความปลอดภัยต่อ
สุขภาพ 
๓. ตระหนักถึงความสำคัญของ
สารอาหาร โดยการเลือกรับประ ทาน
อาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนใน
สัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัย 
รวมทั้งปลอดภัยต่อสุขภาพ๔. สร้าง
แบบจำลองระบบย่อยอาหาร และ
บรรยายหน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อย
อาหาร  รวมทั้งอธิบายการย่อยอาหาร
และการดูดซึมสารอาหาร 
๕. ตระหนักถึงความสำคัญของระบบ
ย่อยอาหาร  โดยการบอกแนวทางใน
การดูแลรักษาอวัยวะในระบบย่อย
อาหารให้ทำงานเป็นปกติ 



๑๘ 

 

 
สาระท่ี ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
  มาตรฐาน ว ๑.๓ เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
สารพันธุกรรม การเปลี ่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและ
วิวัฒนาการ ของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ตัวชี้วัดชั้นปี 
ป.๑ ป.๒ ป.๓ 

- ๑. เปรยีบเทียบ ลักษณะของสิ่งมชีีวิต 
และสิ่งไม่มีชีวิต จากข้อมลูที่รวบรวม
ได ้

- 

ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
๑.  จำแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้ความ
เหมือนและความแตกต่างของลักษณะ
ของสิ่งมีชีวิต ออกเป็น กลุ่มพืช กลุ่ม
สัตว์ และกลุ่มทีไ่ม่ใช่พืชและสตัว ์
๒. จำแนกพืชออกเป็นพืชดอกและพืช
ไม่มดีอก โดยใช้การมดีอกเป็นเกณฑ์ 
โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได ้
๓. จำแนกสัตว์ออกเป็นสัตว์มีกระดูก
สันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 
โดยใช้การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ 
โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ 
๔. บรรยายลักษณะ เฉพาะที่สังเกตได้
ของสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มปลา 
กลุ่มสัตว์สะเทินน้าสะเทินบก กลุ่ม
สัตว์เลื้อยคลาน กลุ่มนก และกลุ่มสัตว์
เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม และยกตัวอย่าง
สิ่งมีชีวิตในแต่ละกลุ่ม 

๑. อธิบายลักษณะทางพันธุกรรมที่มี
การถ่ายทอดจากพ่อแมสู่่ลูกของพชื 
สัตว์ และมนุษย ์
๒. แสดงความอยากรู้อยากเห็นโดย
การถามคำถามเกี่ยวกับลักษณะที่
คล้ายคลึงกันของตนเองกับพ่อแม่ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 

 

 
สาระท่ี ๒  วิทยาศาสตร์กายภาพ 
  มาตรฐาน ว ๒.๑ เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของ
สสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของ
สสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

ตัวชี้วัดชั้นปี 
ป.๑ ป.๒ ป.๓ 

๑. อธิบายสมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุที่
ใช้ทำวัตถุซึ่งทำจากวัสดุชนิดเดยีวหรือ
หลายชนิดประกอบกันโดยใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ ์
๒. ระบุชนิดของวัสดุและจัดกลุ่มวสัดุ
ตามสมบัติทีส่ังเกตได ้

๑. เปรยีบเทียบสมบัติการดดูซับนำ้ของวัสดุ
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และระบุการ
นำสมบัติการดดูซับน้ำของวัสดไุป
ประยุกต์ใช้ในการทำวัตถุในชีวิตประจำวัน 
๒. อธิบายสมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุที่เกิด
จากการนำวัสดุมาผสมกัน โดยใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ ์
๓. เปรยีบเทียบสมบัติทีส่ังเกตได้ของวัสดุ
เพื่อนำมาทำเป็นวัตถุในการใช้งานตาม
วัตถุประสงค์ และอธิบายการนำวสัดุที่ใช้
แล้วกลับมาใช้ใหม่โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ ์
๔. ตระหนักถึงประโยชน์ของการนำวัสดุที่
ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ โดยการนำวสัดุที่ใช้
แล้วกลับมาใช้ใหม่ 

๑.  อธิบายว่าวัตถุประกอบข้ึนจาก
ช้ินส่วน ย่อย ๆ ซึ่งสามารถแยกออก
จากกันได้และประกอบกันเป็นวัตถุช้ิน
ใหม่ได้ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
๒.   อธิบายการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ
เมื่อทำให้ร้อนข้ึนหรือทำให้เย็นลง โดย
ใช้หลักฐานเชิงประจักษ ์

 
ตัวชี้วัดชั้นปี 

ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
๑. เปรยีบเทียบสมบัติทางกายภาพ ด้าน
ความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การนำความร้อน 
และการนำไฟฟ้าของวัสดโุดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์จากการทดลองและระบกุารนำ
สมบัตเิรื่องความแข็ง สภาพยืดหยุน่ การนำ
ความร้อน และการนำไฟฟ้าของวัสดุไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน ผา่นกระบวนการออกแบบ
ช้ินงาน 
๒. แลกเปลี่ยนความคิดกับผู้อื่นโดยการ
อภิปรายเกีย่วกับสมบัติทางกายภาพของวัสดุ
อย่างมีเหตผุลจากการทดลอง 
๓. เปรยีบเทียบสมบัติของสสารทั้ง ๓ สถานะ 
จากข้อมูลที่ได้จากการสังเกตมวล การ
ต้องการที่อยู่ รูปร่างและปรมิาตรของสสาร 
๔. ใช้เครื่องมือเพื่อวัดมวล และปริมาตรของ
สสารทั้ง ๓ สถานะ 

๑. อธิบายการเปลี่ยนสถานะ ของ
สสารเมื่อทำใหส้สารร้อนขึ้นหรือเย็นลง 
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ ์
๒. อธิบายการละลายของสารในน้ำ 
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ ์
๓. วิเคราะห์การเปลีย่นแปลงของสาร
เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี โดย
ใช้หลักฐานเชิงประจักษ ์
๔. วิเคราะห์และระบุการเปลี่ยนแปลง
ที่ผันกลับได้และการเปลี่ยนแปลงที่ผัน
กลับไมไ่ด ้

๑. อธิบายและเปรยีบเทียบการแยก
สารผสมโดยการหยบิออก การร่อน 
การใช้แม่เหล็กดึงดูด การรินออก การ
กรอง และการตกตะกอน โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทั้งระบวุิธี
แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับการ
แยกสาร 

 



๒๐ 

 

 
สาระท่ี ๒   วิทยาศาสตร์กายภาพ 
  มาตรฐาน ว ๒.๒ เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทาต่อวัตถุ ลักษณะ
การเคลื่อนที่แบบ ต่างๆ ของวัตถุ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ตัวชี้วัดชั้นปี 
ป.๑ ป.๒ ป.๓ 

- - ๑. ระบผุลของแรงท่ีมตี่อการ
เปลี่ยนแปลง การเคลื่อนที่ของวัตถุ
จากหลักฐานเชิงประจักษ ์
๒. เปรยีบเทียบและยกตัวอย่างแรง
สัมผสัและแรงไม่สมัผสัที่มผีลต่อการ
เคลื่อนที่ของวัตถุโดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ ์

 
 

ตัวชี้วัดชั้นปี 
ป.๑ ป.๒ ป.๓ 

- - ๓. จำแนกวัตถุโดยใช้การดึงดดูกับ
แม่เหล็กเป็นเกณฑ์จากหลักฐานเชงิ
ประจักษ ์
๔. ระบุขั้วแม่เหล็กและพยากรณ์ผลที่
เกิดขึ้นระหว่างขั้วแม่เหล็กเมื่อนำมา
เข้าใกล้กันจากหลักฐานเชิงประจกัษ์ 

ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
๑. ระบผุลของแรงโนม้ถ่วงที่มีต่อวตัถุ
จากหลักฐานเชิงประจักษ ์
๒. ใช้เครื่องช่ังสปริงในการวัดน้ำหนัก
ของวัตถ ุ
๓. บรรยายมวลของวัตถุท่ีมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ
จากหลักฐานเชิงประจักษ ์

๑. อธิบายวิธีการหาแรงลัพธ์ของแรง
หลายแรงในแนวเดียวกันที่กระทำต่อ
วัตถุในกรณีที่วัตถุอยู่นิ่งจากหลักฐาน
เชิงประจักษ ์
๒. เขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระทำ
ต่อวัตถุที่อยู่ในแนวเดียวกันและแรง
ลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ 
๓. ใช้เครื่องชั่งสปริงในการวัดแรงที่
กระทำต่อวัตถุ 
๔. ระบุผลของแรงเสียดทานที่มีต่อ
การเปลี ่ยนแปลงการเคลื ่อนที ่ของ
วัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ ์
๕. เขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทาน
และแรงที่อยู่ในแนวเดียวกันที่กระทำ
ต่อวัตถ ุ

๑.  อธิบายการเกดิและผลของแรง
ไฟฟ้าซึ่งเกิดจากวัตถุท่ีผ่านการ ขัดถู
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ ์ 

 
 



๒๑ 

 

 
สาระท่ี ๒   วิทยาศาสตร์กายภาพ 
  มาตรฐาน ว ๒.๓ เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสาร และพลังงาน พลังงานในชีวิตประจาวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ตัวชี้วัดชั้นปี 
ป.๑ ป.๒ ป.๓ 

๑. บรรยายการเกิดเสียงและทิศ
ทางการเคลื่อนที่ของเสียงจาก
หลักฐานเชิงประจักษ ์

๑. บรรยายแนวการเคลื่อนที่ของแสง
จากแหล่งกำเนดิแสง และอธิบายการ
มองเห็นวัตถุ จากหลักฐานเชิง
ประจักษ ์
๒. ตระหนักในคุณค่าของความรู้ของ
การมองเห็นโดยเสนอแนะแนว
ทางการป้องกันอันตรายจากการมอง
วัตถทุี่อยู่ในบริเวณที่มีแสงสว่างไม่
เหมาะสม 

๑. ยกตัวอย่างการเปลีย่นพลังงานหนึ่ง
ไปเป็นอีกพลังงานหนึ่งจากหลักฐานเชิง
ประจักษ ์
๒. บรรยายการทำงานของเครื่องกำเนิด
ไฟฟ้าและระบุแหล่งพลัง งานในการ
ผลิตไฟฟ้าจากข้อมลูที่รวบรวมได ้
๓. ตระหนักในประโยชน์และโทษของ
ไฟฟ้าโดยนำเสนอวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่าง
ประหยดัและปลอดภัย 

ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
๑. จำแนกวัตถุเป็นตัวกลางโปร่ง ใส 
ตัวกลางโปร่งแสง และวัตถุทึบแสง 
จากลักษณะการมองเห็นสิ่งต่าง ๆ 
ผ่านวัตถุน้ันเป็นเกณฑโ์ดยใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ ์

๑. อธิบายการได้ยินเสียงผ่านตัวกลาง
จากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
๒. ระบุตัวแปร ทดลองและอธิบาย
ลักษณะและการเกิด เสียงสูง เสียงต่ำ 
๓. ออกแบบการทดลองและอธิบาย
ลักษณะและการเกิด เสียงดัง เสียง
ค่อย 
๔. วัดระดับเสียงโดยใช้เครื่องมือวัด
ระดับเสียง 
๕. ตระหนักในคุณค่าของความรู้เรื่อง
ระดับเสียงโดยเสนอแนะแนวทางใน
การหลีกเลี่ยงและลดมลพิษทางเสียง 

๑. ระบสุ่วนประกอบและบรรยายหน้าท่ี
ของแต่ละส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้า
อย่างง่ายจากหลักฐานเชิงประจักษ ์
๒. เขียนแผนภาพและต่อวงจร ไฟฟ้า
อย่างง่าย 
๓. ออกแบบการทดลองและทดลองด้วย
วิธีที่เหมาะสมในการอธิบายวิธีการและ
ผลของการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนกุรม 
๔. ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของ
การต่อเซลลไ์ฟฟ้าแบบอนุกรมโดยบอก
ประโยชน์และการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
๕. ออกแบบการทดลองและทดลองด้วย
วิธีที่เหมาะสมในการอธิบายการตอ่
หลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน 
๖. ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของ
การต่อหลอดไฟฟ้า  
 แบบอนุกรมและแบบขนาน โดยบอก
ประโยชน์ ข้อจำกัด และการประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวัน 
๗. อธิบายการเกิด เงามดืเงามัวจาก
หลักฐานเชิงประจักษ ์
๘. เขียนแผนภาพรังสีของแสงแสดงการ
เกิด เงามืดเงามัว 

 



๒๒ 

 

สาระท่ี ๓  วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 
  มาตรฐาน ว ๓.๑  เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ 
กาแล็กซี ดาวฤกษ์ และ ระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี อวกาศ 

ตัวชี้วัดชั้นปี 
ป.๑ ป.๒ ป.๓ 

๑.ระบุดาวที่ปรากฏบนท้องฟ้าใน
เวลากลางวัน และกลางคืนจากข้อมูล
ที่รวบรวมได ้
๒. อธิบายสาเหตุที่มองไม่เห็นดาว
ส่วนใหญ่ในเวลากลางวันจาก
หลักฐานเชิงประจักษ ์

- ๑. อธิบายแบบรูป เส้นทางการขึ้น 
และตกของ ดวงอาทิตย์โดยใช้
หลักฐานเชิง ประจักษ ์
๒. อธิบายสาเหตุการเกิด
ปรากฏการณ์ การขึ้นและตกของดวง
อาทิตย์ การเกิดกลางวัน กลางคืน 
และการ กำหนดทิศ โดยใช้ 
แบบจำลอง 
๓. ตระหนักถึง ความสำคัญของ ดวง
อาทิตย์ โดย บรรยายประโยชน์ของ
ดวงอาทิตย์ต่อสิ่งมีชีวิต 

ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
๑. อธิบายแบบรูป เส้นทางการขึ้น 
และตกของ ดวงจันทร์ โดยใช้ 
หลักฐานเชิง ประจักษ ์

๑. เปรียบเทียบความแตกต่างของ
ด า ว เ ค ร าะห ์ และดาวฤกษ ์ จ าก
แบบจำลอง 

๑.  สร้างแบบจำลองที่อธิบายการเกิด
และเปรียบเทียบ ปรากฏการณ์ 
สุริยุปราคาและ จันทรุปราคา 

 
ตัวชี้วัดชั้นปี 

ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
๒. สรา้งแบบจำลองที่ อธิบายแบบรูป 
การเปลีย่นแปลง รูปร่างปรากฏของ
ดวงจันทร์ และพยากรณร์ูปร่าง
ปรากฏของดวงจันทร ์
๓. สรา้งแบบจำลอง แสดงองค์ 
ประกอบ ของระบบสรุิยะ และ
อธิบาย เปรียบเทยีบคาบ การโคจร
ของ ดาวเคราะหต์่างๆ 
จากแบบจำลอง 

๒. ใช้แผนที ่ดาวระบุตำแหน่งและ
เส้นทาง การขึ้นและตกของกลุ่มดาว
ฤกษ์บนท้องฟ้า และอธิบาย แบบรูป
เส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาว
ฤกษ์บนท้องฟ้าในรอบป ี

๒. อธิบาย พัฒนาการ ของเทคโนโลยี 
อวกาศ และ ยกตัวอย่างการนา
เทคโนโลยีอวกาศมาใช้ประโยชน์ใน 
ชีวิตประจำวัน จากข้อมลูที่รวบรวมได ้

 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 

 

 
สาระท่ี ๓  วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 
  มาตรฐาน ว ๓.๒  เข้าใจองค์ประกอบ และความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ภายในโลก และบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้ง ผล
ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัดชั้นปี 
ป.๑ ป.๒ ป.๓ 

๑. อธิบายลักษณะภายนอกของ
หินจากลักษณะเฉพาะตัวท่ี
สังเกตได ้

๑. ระบสุ่วนประกอบของดิน และ
จำแนกชนิดของดินโดยใช้ลักษณะ
เนื้อดินและการจับตัวเป็นเกณฑ ์
๒. อธิบายการใช้ประโยชน์จากดิน 
จากข้อมูลที่รวบรวมได ้

๑. ระบสุ่วนประกอบของอากาศ บรรยาย
ความสำคญัของอากาศ และผลกระทบของมลพิษ
ทางอากาศ ต่อสิ่งมีชีวิต จากข้อมลูที่รวบรวมได ้
๒. ตระหนักถึงความสำคัญของอากาศ โดยนาเสนอ
แนวทางการปฏิบัติตนในการลดการเกิดมลพิษทาง
อากาศ 
๓. อธิบายการเกิดลมจากหลักฐานเชิงประจักษ ์
๔. บรรยายประโยชน์และโทษของลมจากข้อมลูที่
รวบรวมได ้

 
ตัวชี้วัดชั้นปี 

ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
๑. เปรยีบเทียบปริมาณน้ำ
ใน แต่ละแหล่งและระบุ
ปริมาณน้ำท่ีมนุษยส์ามารถ
นำมาใช้ประโยชนไ์ด้ จาก
ข้อมูลที่รวบรวมได ้

๑. เปรียบเทียบปริมาณน้ำใน แต่ละ
แหล่งและระบุปริมาณน้ำที ่มนุษย์
สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได ้ จาก
ข้อมูลที่รวบรวมได้ 
๒. ตระหน ักถ ึงค ุณค ่าของน ้ ำ โดย
นำเสนอแนวทางการใช้น้ำอย่างประหยัด
และการอนุรักษ์น้ำ 
๓. สร ้างแบบจำลองที ่อธ ิบายการ
หมุนเวียนของน้ำในวัฏจักรน้ำ 
๔. เปรียบเทียบกระบวนการเกิดเมฆ 
หมอก น้ำค้าง และน้ำค้างแข็ง จาก
แบบจำลอง 
๕. เปรียบเทียบกระบวนการเกิดฝน 
หิมะ และลูกเห็บ จากข้อมูลที่รวบรวม
ได้ 

๑.  เปรียบเทียบกระบวนการเกดิหินอัคนี หินตะกอน 
และหินแปร และอธิบาย วัฏจักรหนิจากแบบจำลอง 
๒. บรรยายและยก ตัวอยา่งการใช้ประโยชน์ของหินและ
แร่ในชีวิต ประจำวันจากข้อมลูที่รวบรวมได ้
๓. สรา้งแบบจำลองที่อธิบายการเกิดซากดึกดำบรรพ์และ
คาดคะเนสภาพแวดล้อมในอดตีของซากดึกดำบรรพ์ 
๔. เปรยีบเทียบการเกิดลมบก ลมทะเล และมรสุม 
รวมทั้งอธิบายผลที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมจาก
แบบจำลอง 
๕. อธิบายผลของมรสุมต่อการเกดิฤดูของประเทศไทย 
จากข้อมูลที่รวบรวมได ้
๖. บรรยายลักษณะและผลกระทบของน้ำท่วม การกัด
เซาะชายฝั่งดินถล่ม แผ่นดินไหว สึนาม ิ
๗. ตระหนักถึงผลกระทบของภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติ
ภัย โดยนำเสนอแนวทางในการเฝา้ระวังและปฏิบัตตินให้
ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภยัที่อาจเกิดใน
ท้องถิ่น 
๘. สรา้งแบบจำลองที่อธิบายการเกิดปรากฏการณ์เรือน
กระจกและผลของปรากฏการณ์เรอืนกระจกต่อสิ่งมีชีวิต 
๙. ตระหนักถึงผลกระทบของปรากฏการณ์เรือนกระจก
โดยนำเสนอแนวทาง การปฏิบตัิตนเพื่อลดกิจกรรมที่
ก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจก 

 



๒๔ 

 

สาระท่ี ๔  เทคโนโลยี 
  มาตรฐาน ว ๔ .๑  เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื ่อการดำรงชีว ิตในสังคมที ่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้ ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่นๆ เพ่ือ
แก้ปัญหาหรือพัฒนางาน อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้
เทคโนโลยีอย่าง เหมาะสมโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 

ตัวชี้วัดชั้นปี 
ป.๑ ป.๒ ป.๓ 

- - - 
ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

- - - 

 
 
สาระท่ี ๔    เทคโนโลยี 
  มาตรฐาน ว ๔.๒  เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็น
ขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทันและมีจริยธรรม 
 

ตัวชี้วัดชั้นปี 
ป.๑ ป.๒ ป.๓ 

๑. แก้ปัญหาอยา่งง่าย โดยใช้การลอง
ผิด ลองถูก การเปรียบเทยีบ 
๒. แสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน
หรือการแก้ปัญหาอย่างง่าย โดยใช้
ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ 
๓. เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้
ซอฟต์แวร์ หรือสื่อ 
๔. ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัด เก็บ 
เรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุ ประสงค ์
๕. ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศอย่าง 
ปลอดภัย ปฏิบัตติามข้อตกลงในการ
ใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกันดูแลรักษา
อุปกรณ์เบื้องต้น ใช้งานอย่าง
เหมาะสม 

๑. แสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน
หรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้
ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ 
๒. เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้
ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และตรวจหา
ข้อผิดพลาดของโปรแกรม 
๓. ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัด
หมวดหมู่ ค้นหา จัดเก็บ เรียกใช้
ข้อมูลตามวตัถุประสงค ์
๔. ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศอย่าง 
ปลอดภัย ปฏิบัติ ตามข้อตกลงใน 
การใช้คอมพิวเตอร์ ร่วมกัน ดูแล
รักษา อุปกรณ์เบื้องต้น ใช้งานอย่าง 
เหมาะสม 

๑. แสดงอลักอริทึมในการทำงานหรือ
การแก้ปัญหาอยา่งง่ายโดยใช้ภาพ 
สัญลักษณ์ หรือข้อความ 
๒. เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้
ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และตรวจหา
ข้อผิดพลาดของโปรแกรม 
๓. ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู ้
๔. รวบรวม ประมวลผล และ 
นำเสนอข้อมูล โดยใช้ซอฟต์แวรต์าม
วัตถุประสงค์ 
๕. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย ปฏิบัตติามข้อตกลงในการ
ใช้อินเทอร์เน็ต 

   
 
 
 
 
 



๒๕ 

 

ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
๑. ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการ
แก้ปัญหา การอธิบายการทำงาน การ
คาดการณ์ผลลัพธ์ จากปัญหาอย่าง
ง่าย 
๒. ออกแบบ และเขียนโปรแกรม
อย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ 
และตรวจหาข้อผดิพลาดและแก้ไข 
๓. ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ และ
ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
๔. รวบรวม ประเมิน นำเสนอข้อมูล
และสารสนเทศ โดยใช้ซอฟต์แวรท์ี่
หลากหลาย เพื่อแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวัน 
๕. ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศอย่าง 
ปลอดภัย เข้าใจ สิทธิและหน้าที่ ของ
ตน เคารพใน สิทธิของผู้อื่น แจ้ง
ผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ 
ไม่เหมาะสม 

๑.  ใช ้ เหต ุ ผล เช ิ งตรรกะในการ
แก้ปัญหา การอธิบาย การงาน การ
คาดการณ์ผลลัพธ์จากปัญหาอย่าง
ง่าย 
๒. ออกแบบและเขียน โปรแกรมที่มี
การใช้เหตุผลเชิงตรรกะอย่างง่าย 
ตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไข 
๓. ใช ้อ ินเทอร ์ เน ็ตค ้นหาข ้อมูล 
ต ิดต ่อส ื ่อสาร และทำงานร ่วมกัน 
ประเมินความน่าเช่ือถือของข้อมูล 
๔. รวบรวม ประเมิน นำเสนอข้อมูล
และสารสนเทศ ตามวัตถุประสงค์โดย
ใ ช ้ ซ อฟต ์ แ ว ร ์ ห ร ื อ บ ร ิ ก า ร บ น
อินเทอร ์ เน ็ตท ี ่  หลากหลาย เพื่อ 
แก้ปัญหาใน ชีวิตประจำวัน 
๕. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง 
ปลอดภัย มีมารยาท เข้าใจสิทธิและ
หน้าท่ีของตน เคารพในสิทธิ ของผู้อื่น 
แจ้งผู ้เกี ่ยวข้อง เมื ่อพบข้อมูลหรือ
บุคคล ท่ีไม่เหมาะสม 

๑. ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการอธิบาย
และ ออกแบบวิธีการ แก้ปัญหาทีพ่บ
ใน ชีวิตประจำวัน 
๒. ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่าง
ง่ายเพื่อแก้ปัญหาในชีวิต ประจำวัน 
ตรวจหาข้อผิดพลาดของ โปรแกรม
และแก้ไข 
๓. ใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูล
อย่างมีประสิทธิภาพ 
๔. ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ ทำงาน
ร่วมกันอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิและ
หน้าท่ีของตน เคารพในสิทธิของผูอ้ื่น 
แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือ 
บุคคลที่ไม่เหมาะสม 



๒๖ 

 

 

 

ตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้แกนกลางและสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ 

สาระที่  ๑   วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
  มาตรฐาน ว  ๑.๑   เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่างๆ ใน
ระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากรปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทาง
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ว ๑.๑ ป ๑/๑ ๑. ระบุชื่อพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณต่าง ๆ 

จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
-บริเวณต่าง ๆ ในท้องถิ่น เช่น สนามหญ้า ใต้
ต้นไม้ สวนหย่อม แหล่งน้ำ อาจพบพืชและสัตว์
หลายชนิดอาศัยอยู่ 
-บริเวณที ่แตกต่างกันอาจพบพืชและสัตว์
แตกต่างกัน เพราะสภาพแวดล้อมของแต่ละ
บริเวณจะมี ความเหมาะสมต่อการดำรงชีวิต
ของพืชและสัตว์ ที ่อาศัยอยู ่ในแต่ละบริเวณ 
เช่น สระน้ำ มีน้ำเป็นที่อยู่ อาศัยของหอย ปลา 
สาหร่าย เป็นที่หลบภัยและมี แหล่งอาหารของ
หอยและปลา บริเวณต้นมะม่วงมี ต้นมะม่วง
เป็นแหล่งที่อยู่ และมีอาหารสำหรับกระรอก
และมด 
- ถ้าสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พืชและสัตว์
อาศัยอยู ่มีการเปลี ่ยนแปลง จะมีผลต่อการ
ดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ 

-สำรวจ สังเกต และรวบรวมพืช และสัตว์ที่พบ
บริเวณโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 

ว ๑.๑ ป ๑/๒ ๒. บอกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการ
ดำรงชีวิตของสัตว์ในบริเวณท่ีอาศัยอยู่ 

-ตรวจสอบ และระบุสิ่งมีชีวิตที่พบบริเวณ
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
-ระบุปัญหา เสนอแนวทางในการแก้ไข และ
อนุรักษ์สภาพแวดล้อม 

 



๒๗ 

 

 

 

สาระที่  ๑  วิทยาศาสตรช์ีวภาพ 
  มาตรฐาน ว  ๑.๒   เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารผ่านเซลล์ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของ
ระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทางานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กันรวมทั้งนำ
ความรู้ไปใช้ประโยชน ์

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ว ๑.๒ ป ๑/๑ ๑. ระบุชื่อ บรรยายลักษณะและบอกหน้าที่

ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ สัตว์ และ
พืช รวมทั้งบรรยายการทำหน้าที่ร่วมกัน ของ
ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ในการทำ
กิจกรรมต่าง ๆ จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 

- มนุษย์มีส่วนต่าง ๆ ที่มีลักษณะและหน้าที่
แตกต่างกัน เพื่อให้เหมาะสมในการดำรงชีวิต 
เช่น ตามีหน้าที่ ไว้มองดู โดยมีหนังตาและขน
ตาเพื่อป้องกันอันตรายให้กับตา หูมีหน้าที่รับ
ฟังเสียง โดยมีใบหูและรูหู เพ่ือเป็นทางผ่านของ
เสียง ปากมีหน้าที่พูด กินอาหาร มีช่องปาและ
มีริมฝีปากบนล่าง แขนและมือมีหน้าที่ยก หยิบ 
จับ มีท่อนแขนและนิ้วมือที่ขยับได้ สมอง มี
หน้าที่ควบคุมการทำงานของส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกาย เป็นก้อนอยู่ในกะโหลกศีรษะ โดยส่วน
ต่าง ๆ ของร่างกายจะทำหน้าที่ร่วมกันในการ
ทำกิจกรรม ในชีวิตประจำวัน 
- สัตว์มีหลายชนิด แต่ละชนิดมีส่วนต่าง ๆ ที่มี
ล ักษณะและหน ้าท ี ่ แตกต ่างก ัน เพ ื ่ อให้
เหมาะสม ในการดำรงชีวิต เช่น ปลามีครีบเป็น
แผ่น ส่วนกบ เต่า แมว มีขา ๔ ขาและมีเท้า 
สำหรับใช้ในการเคลื่อนที่ 

-ระบุส่วนประกอบ และบอกหน้าที่ของอวัยวะ
ภายนอกของสัตว์และพืชที่พบบริเวณโรงเรียน
กาฬสินธุ์พิทยาสัย 

 



๒๘ 

 

 

 

 
 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
  - พืชมีส ่วนต่าง ๆ ที ่ม ีล ักษณะและหน้าที่

แตกต่างกัน เพื่อให้เหมาะสมในการดำรงชีวิต
โดยทั่วไป รากมีลักษณะเรียวยาว และแตก
แขนงเป็นรากเล็ก ๆ ทำหน้าที่ดูดน้ำ ลำต้นมี
ลักษณะเป็นทรงกระบอกตั้งตรงและมีกิ่งก้าน 
ทำหน้าที่ชูกิ ่งก้าน ใบ และดอก ใบมีลักษณะ
เป็นแผ่นแบน ทำหน้าที่สร้างอาหาร นอกจากนี้
พืชหลายชนิดอาจมีดอกที่มีสี รูปร่างต่าง ๆ ทำ
หน้าที่สืบพันธุ์ รวมทั้งมีผลที่มีเปลือก มีเนื้อ
ห่อหุ้มเมล็ด และมีเมล็ดซึ่งสามารถงอกเป็นต้น
ใหม่ได้ 

 

ว ๑.๒ ป๑/๒ ๒. ตระหนักถึงความสำคัญของส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกายตนเอง โดยการดูแลส่วนต่าง ๆ 
อย่างถูกต้อง ให้ปลอดภัย และรักษา ความ
สะอาดอยู่เสมอ 

- มนุษย์ใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายในการทำ
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการดำรงชีวิต มนุษย์จึงควร
ใช้ส่วนต่าง ๆของร่างกายอย่างถูกต้อง 
ปลอดภัย และรักษา ความสะอาดอยู่เสมอ เช่น 
ใช้ตามองตัวหนังสือในที่ ๆ มีแสงสว่างเพียงพอ 
ดูแลตาให้ปลอดภัยจากอันตราย และรักษา
ความสะอาดตาอยู่เสมอ 

- 

 
 



๒๙ 

 

 

 

สาระที่  ๑  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
  มาตรฐาน ว  ๑.๓   เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม
ที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
- - - - 

 
สาระที่ ๒  วิทยาศาสตร์กายภาพ 
  มาตรฐาน ว ๒.๑  เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่าง
อนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ว ๒.๑ ป ๑/๑ ๑. อธิบายสมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุที่ใช้ทำวัตถุ

ซึ่งทำจากวัสดุชนิดเดียว หรือหลายชนิด
ประกอบกันโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 

-วัสดุที่ใช้ทำวัตถุที่เป็นของเล่น ของใช้ มีหลาย
ชนิด เช่น ผ้า แก้ว พลาสติก ยาง ไม้ อิฐ หิน 
กระดาษ โลหะ วัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติที่สังเกต
ได้ต่าง ๆ เช่น สี นุ่ม แข็ง ขรุขระ เรียบ ใส ขุ่น 
ยืดหดได้ บิดงอได้ 
- สมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุแต่ชนิดอาจ
เหมือนกัน ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการ
จัดกลุ่มวัสดุได้   วัสดุบางอย่างสามารถนำมา
ประกอบกันเพ่ือทำเป็นวัตถุต่าง ๆ เช่น ผ้าและ
กระดุม ใช้ทำเสื้อ ไม้และโลหะ ใช้ทำกระทะ 

-อธิบายสมบัติของวัสดุที ่ใช้ทำอุปกรณ์และ
เครื่องมือในการเกษตร 

ว ๒.๑ ป ๑/๒ ๒. ระบุชนิดของวัสดุและจัดกลุ่มวัสดุตาม
สมบัติที่สังเกตได้ 

 
 



๓๐ 
 

 

 

สาระที่ ๒  วิทยาศาสตร์กายภาพ 
  มาตรฐาน ว ๒.๒ เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งนำ
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
- - - - 

 
 
สาระที่ ๒  วิทยาศาสตร์กายภาพ 
  มาตรฐาน ว ๒.๓ เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานใน
ชีวิตประจาวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ว ๒.๓ ป ๑/๑ ๑. บรรยายการเกิดเสียงและทิศทาง การ

เคลื่อนที่ของเสียงจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
-เสียงเกิดจากการสั่นของวัตถุ วัตถุที่ทำให้เกิด
เสียงเป็นแหล่งกำเนิดเสียงซึ่งมีทั้งแหล่งกำเนิด
เสียงตามธรรมชาติและแหล่งกำเนิดเสียงที่
มน ุษย ์สร ้างข ึ ้น เส ียงเคล ื ่อนท ี ่ออกจาก
แหล่งกำเนิดเสียงทกุทิศทาง 

-จำแนกแหล่งที่มาของเสียงรอบ ๆ โรงเรียน
กาฬสินธ ุ ์พ ิทยาส ัย เช ่น ก ิจกรรมฟังเส ียง
ธรรมชาติ  รื่นรมย์ 

 
 
 
 
 
 



๓๑ 

 

 

 

สาระที่ ๓ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 
  มาตรฐาน ว ๓.๑  เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ รวมทั้ง
ปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ว ๓.๑ ป ๑/๑ ๑. ระบุดาวที่ปรากฏบนท้องฟ้าในเวลากลางวัน 

และกลางคืนจากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
- บนท้องฟ้ามีดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดาว 
ซึ่งในเวลากลางวันจะมองเห็นดวงอาทิตย์และ
อาจมองเห็นดวงจันทร์บางเวลาในบางวัน แต่
ไม่สามารถมองเห็นดาว 
-ในเวลากลางวันมองไม่เห ็นดาวส ่วนใหญ่
เนื่องจากแสงอาทิตย์สว่างกว่าจึงกลบแสงของ
ดาว ส่วนในเวลากลางคืนจะมองเห็นดาวและ
มองเห็นดวงจันทร์ เกือบทุกคืน 

สังเกตดาวบนท้องฟ้าในเวลากลางวันและ
กลางคืน ที่บ้าน /โรงเรียน 

ว ๓.๑ ป ๑/๒ ๒. อธิบายสาเหตุที่มองไม่เห็นดาวส่วนใหญ่ ใน
เวลากลางวันจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 

- 

 
สาระที่ ๓  วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 
  มาตรฐาน ว ๓.๒  เข้าใจองค์ประกอบ และความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลกรวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ว ๓.๒ ป ๑/๑ ๑. อธิบายลักษณะภายนอกของหิน จาก

ลักษณะเฉพาะตัวที่สังเกตได้ 
-ห ินที ่อย ู ่ ในธรรมชำติม ีล ักษณะภายนอก
เฉพาะตัว ที่สังเกตได้ เช่น สี ลวดลาย น้ำหนัก 
ความแข็ง และเนื้อหิน 

-สังเกตลักษณะของหินที่พบบริเวณโรงเรียน
กาฬสินธุ์พิทยาสัย ชุมชนของตนเอง 

 
 
 



๓๒ 

 

 

 

สาระที่ ๔   เทคโนโลยี 
  มาตรฐาน ว ๔.๑  เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วใช้ความรู้และทักษะทางด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหา หรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช ้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
- - - - 

 
 
สาระที่ ๔  เทคโนโลยี 
  มาตรฐาน ว ๔.๒   เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ว ๔.๒ ป ๑/๑ ๑. แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้การลองผิดลองถูก 

การเปรียบเทียบ 
- การแก้ปัญหาให้ประสบความสำเร็จทำได้โดย
ใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหา 
- ปัญหาอย่างง่าย เช่น เกมเขาวงกต เกมหาจุด
แตกต่างของภาพการจัดหนังสือใส่กระเป๋า 

แก้ปัญหาต่างๆในการดำเนินกิจกรรมประจำวัน
ในโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยได้ เช่น การวาง
รองเท้า การจัดกระเป๋านักเรียน การจัดเก็บ
อุปกรณ์แปรงฟันฯลฯ 

ว ๔.๒ ป ๑/๒ ๒. แสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน หรือ การ
แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือ
ข้อความ 

- การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาทำได้โดยการ
เขียน บอกเล่า วาดภาพ หรือใช้สัญลักษณ์ 
- ปัญหาอย่างง่าย เช่น เกมเขาวงกต เกมหาจุด
แตกต่างของภาพ การจัดหนังสือใส่กระเป๋า 

- 

 
 



๓๓ 

 

 

 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ว ๔.๒ ป ๑/๓ ๓. เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์

หรือสื่อ 
- การเขียนโปรแกรมเป็นการสร้างลำดับของ
คำสั่ง ให้คอมพิวเตอร์ทำงาน 
- ตัวอย่างโปรแกรม เช่น เขียนโปรแกรมสั่งให้ 
ตัวละครย้ายตำแหน่ง ย่อขยายขนาด เปลี่ยน
รูปร่าง 
- ซอฟต์แวร์ หรือสื่อที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม 
เช่น ใช้บัตรคำสั ่งแสดงการเขียนโปรแกรม , 
Code.org 

- 

ว ๔.๒ ป ๑/๔ ๔. ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดเก็บ เรียกใช้
ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ 

- การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้น เช่น 
การใช้เมาส์ คีย์บอร์ด จอสัมผัส การเปิด-ปิด 
อุปกรณ์เทคโนโลยี 
-การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น เช่น การเข้า
และออกจากโปรแกรม การสร้างไฟล์ การ
จัดเก็บ การเรียกใช้ไฟล์ ทำได้ในโปรแกรม เช่น 
โปรแกรมประมวลคำ โปรแกรมกราฟิก 
โปรแกรมนำเสนอ 
-การสร้างและจัดเก็บไฟล์อย่างเป็นระบบจะทำ
ให้เรียกใช้ ค้นหำข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว 

- 

 
 
 
 



๓๔ 

 

 

 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ว ๔.๒ ป ๑/๕ ๕. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 

ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์
ร่วมกัน ดูแลรักษาอุปกรณ์เบื้องต้น ใช้งาน
อย่างเหมาะสม 

- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 
เช ่น ร ู ้จ ักข ้อมูลส ่วนตัว อ ันตรายจากการ
เผยแพร่ข้อมูลส่วนตัว และไม่บอกข้อมูลส่วนตัว
กับบุคคลอื ่นยกเว้นผู ้ปกครอง หรือครู แจ้ง
ผู้เกี่ยวข้องเมื่อต้องการ ความช่วยเหลือเกี่ยวกับ
การใช้งาน 
- ข้อปฏิบัติในการใช้งานและการดูแลรักษา
อุปกรณ์ เช่น ไม่ขีดเขียนบนอุปกรณ์ ทำความ
สะอาด ใช้อุปกรณ์อย่างถูกวิธี 
- การใช้งานอย่างเหมาะสม เช่น จัดท่านั่งให้
ถ ูกต้อง การพักสายตาเมื ่อใช ้อ ุปกรณ์เป็น
เวลานาน ระมัดระวังอุบัติเหตุจากการใช้งาน 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 

 

 

 

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒ 

สาระที่  ๑   วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
  มาตรฐาน ว  ๑.๑   เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากรปัญหาและผลกระทบที่มีต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
- - - - 

 
สาระที่  ๑   วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
  มาตรฐาน ว  ๑.๒   เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารผ่านเซลล์ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของ
ระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กันร วมทั้งนำ
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ว ๑.๒ ป ๒/๑ ๑. ระบุว่าพืชต้องการแสงและน้ำเพื่อการเจริญ 

เติบโต โดยใช้ข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
- พืชต้องการน้ำ แสง เพื่อการเจริญเติบโต 
 

-นำพืชท้องถิ ่นหรือบริเวณโรงเรียนกาฬสินธุ์
พ ิทยาสัย มาทดลองเกี ่ยวกับปัจจัยในการ
เจริญเติบโตของพืช 

ว ๑.๒ ป ๒/๒ ๒. ตระหนักถึงความจำเป็นที่พืชต้องได้รับน้ำ
และแสงเพ่ือการเจริญเติบโต โดยดูแลพืชให้ได้ 
รับสิ่งดังกล่าวอย่างเหมาะสม 

-ปลูกพืชอย่างง่าย เช่นหัวหอมแดง บริเวณ
ห้องเรียนหรือสวนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 

 



๓๖ 

 

 

 

 
รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

ว ๑.๒ ป ๒/๓ ๓. สร้างแบบจำลองที่บรรยายวัฏจักรชีวิตของ
พืชดอก 

- พืชดอกเมื่อเจริญเติบโตและมีดอก ดอกจะมี 
การสืบพันธุ์เปลี่ยนแปลงไปเป็นผล ภายในผลมี
เมล็ด เมื่อเมล็ดงอก ต้นอ่อนที่อยู่ภายในเมล็ด
จะเจริญ เติบโตเป็นพืชต้นใหม่ พืชต้นใหม่จะ
เจริญเติบโต ออกดอกเพื่อสืบพันธุ์มีผลต่อไปได้
อีกหมุนเวียนต่อเนื่องเป็นวัฏจักรชีวิตของพืช
ดอก 

- 

 
 
สาระที่  ๑   วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
  มาตรฐาน ว  ๑.๓  เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม
ที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ว ๑.๓ ป ๒/๑ ๑. เปรียบเทียบลักษณะของสิ่งมีชีวิตและ

สิ่งไม่มีชีวิต จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
- สิ่งที่อยู่รอบตัวเรามีทั ้งที่เป็นสิ่งมีชีวิตและ
สิ ่งไม่มีชีวิต สิ ่งมีชีวิตต้องการอาหาร มีการ
หายใจ เจร ิญเต ิบโต ข ับถ ่าย เคล ื ่อนไหว 
ตอบสนองต่อสิ ่งเร้า และสืบพันธุ ์ได้ล ูกที ่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่ ส่วนสิ่งไม่มีชีวิตจะ
ไม่มีลักษณะดังกล่าว 

-สำรวจสิ่งมีชีวิต และสิ่งไม่มีชีวิตในห้องเรียน
และบริเวณรอบ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 

 
 



๓๗ 

 

 

 

 
สาระที่ ๒   วิทยาศาสตร์กายภาพ 
  มาตรฐาน ว ๒.๑  เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่าง
อนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ว ๒.๑ ป ๒/๑ ๑. เปรียบเทียบสมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุ

โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และระบุการนำ
สมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุไปประยุกต์ใช้ ใน
การทำวัตถุในชีวิตประจำวัน 

- วัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติการดูดซับน้ำแตกต่าง
กัน จึงนำไปทำวัตถุเพื่อใช้ประโยชน์ได้แตกต่าง
กัน เช่น ใช้ผ้าที่ดูดซับน้ำได้มากทำผ้าเช็ดตัว ใช้
พลาสติก ซึ่งไม่ดูดซับน้ำทำร่ม 

- สังเกตลักษณะการใช้งานและสมบัติของวัสดุ 
ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน 

ว ๒.๑ ป ๒/๒ ๒. อธิบายสมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุที่เกิดจาก
การนำวัสดุมาผสมกัน โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

-  วัสดุบางอย่างสามาถนำมาผสมกันซึ่งทำให้
ได้สมบัติที่เหมาะสมเพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ตาม
ต้องการ เช่น แป้งผสมน้ำตาลและน้ำกะทิ ใช้
ทำขนมไทย ปูนปลาสเตอร์ผสมเยื่อกระดาษใช้
ทำกระปุกออมสิน ปูนผสมหิน ทราย และน้ำใช้
ทำคอนกรีต 

- สังเกต และจำแนกวัสดุ ที่เกิดจากการการนำ
วัสดุมาผสมกัน โดยสังเกตจากของใช้ส่วนตัว 
ของใช้ภายในห้องเรียนและโรงเรียน 

ว ๒.๑ ป ๒/๓ ๓. เปรียบเทียบสมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุ เพื่อ
นำมาทำเป็นวัตถุในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ 
และอธิบายการนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 

- การนำวัสดุมาทำเป็นวัตถุในการใช้งาน ตาม
วัตถุประสงค์ขึ้นอยู่กับสมบัติของวัสดุ วัสดุที่ใช้
แล้วอาจนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น กระดาษใช้
แล้ว อาจนำมาทำเป็นจรวดกระดาษ ดอกไม้
ประดิษฐ์ ถุงใส่ของ เป็นต้น 

- นำวัสดุที่พบในท้องถิ่น/โรงเรียน มาออกแบบ 
และสร้างชิ้นงานใหม่ที่ใช้ประโยชน์ได้   

ว ๒.๑ ป ๒/๔ ๔. ตระหนักถึงประโยชน์ของการนำวัสดุที่ใช้
แล้วกลับมาใช้ใหม่ โดยการนำวัสดุที่ใช้แล้ว
กลับมาใช้ใหม่ 

 



๓๘ 

 

 

 

 
สาระที่ ๒   วิทยาศาสตร์กายภาพ 
  มาตรฐาน ว ๒.๒   เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งนำ
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ว ๒.๒ ป ๒/๑ ๑. ทดลองและอธิบายแรงที่เกิดจากแม่เหล็ก -   แม่เหล็กมีแรงดึงดูดหรือผลักระหว่างแท่ง

แม่เหล็ก  รอบแท่งแม่เหล็กมีสนามแม่เหล็ก
และสามารถดึงดูดวัตถุท่ีทำด้วยสารแม่เหล็ก 

- 

ว ๒.๒ ป ๒/๒ ๒. อธิบายการนำแม่เหล็กมาใช้ประโยชน์ -   แม่เหล็กมีประโยชน์ในการทำของเล่น  ของ
ใช้  และนำไปแยกสารแม่เหล็กออกจากวัตถุอ่ืน
ได้ 

- 

ว ๒.๒ ป ๒/๓ ๓. ทดลองและอธิบายแรงไฟฟ้าที่เกิดจากการถู
วัตถุบางชนิด 

-   เมื่อถูวัตถุบางชนิดแล้วนำเข้าใกล้กัน              
จะดึงดูดหรือผลักกันได้  แรงที่เกิดขึ้นนี้เรียกว่า
แรงไฟฟ้า และวัตถุนั้นจะดึงดูดวัตถุเบา ๆได้ 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 

 

 

 

 
สาระที่ ๒   วิทยาศาสตร์กายภาพ 
  มาตรฐาน ว ๒.๓   เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงาน
ในชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ว ๒.๓ ป ๒/๑ ๑. บรรยายแนวการเคลื่อนที่ของแสงจาก

แหล่งกำเนิดแสง และอธิบายการมองเห็นวัตถุ
จากหลักฐานเชิงประจักษ์ 

- แสงเคลื่อนที่จากแหล่งกำเนิดแสงทุกทิศทาง
เป็นแนวตรง เมื่อมีแสงจากวัตถุมาเข้าตาจะทำ
ให้มองเห็นวัตถุนั ้น การมองเห็นวัตถุที ่เป็น
แหล่งกำเนิดแสง แสงจากวัตถุนั ้นจะเข้าสู่ตา
โดยตรง  ส ่ วนการมอง เห ็นว ัตถ ุท ี ่ ไม ่ ใช่
แหล่งกำเนิดแสง ต้องมีแสงจากแหล่งกำเนิด
แสงไปกระทบวัตถุแล้วสะท้อนเข้าตา ถ้ามีแสง
ที่สว่าง มาก ๆ เข้าสู่ตาอาจเกิดอันตรายต่อตา
ได้ จึงต้องหลีกเลี่ยงการมองหรือใช้แผ่นกรอง
แสงที่มีคุณภาพเมื่อจำเป็น และต้องจัดความ
สว่างให้เหมาะสมกับ การทำกิจกรรมต่าง ๆ 
เช่น การอ่านหนังสือ การดูจอโทรทัศน์ การใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต 

- 

ว ๒.๓ ป ๒/๒ ๒. ตระหนักในคุณค่าของความรู้ของการ
มองเห็นโดยเสนอแนะแนวทางการป้องกัน
อันตราย จากการมองวัตถุที่อยู่ในบริเวณท่ีมี
แสงสว่าง ไม่เหมาะสม 

 

 
 
 
 
 



๔๐ 

 

 

 

 
สาระที่ ๓   วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 
  มาตรฐาน ว ๓.๑   เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซีดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ รวมทั้ง
ปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
- - - - 

 
 
สาระที่ ๓  วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 
  มาตรฐาน ว ๓.๒    เข้าใจองค์ประกอบ และความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลกรวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ว ๓.๒ ป.๒/๑ ๑. ระบุส่วนประกอบของดิน และจำแนกชนิด

ของดินโดยใช้ลักษณะเนื้อดินและการจับตัว
เป็นเกณฑ์ 

- ดินประกอบด้วยเศษหิน ซากพืชซากสัตว์ผสม
อยู ่ในเนื ้อดิน มีอากาศและน้ำแทรกอยู ่ตาม
ช่องว่าง ในเนื้อดิน ดินจำแนกเป็น ดินร่วน ดิน
เหนียว และ ดินทราย ตามลักษณะเนื้อดินและ
การจ ับต ัวของด ินซึ ่งม ีผลต่อการอ ุ ้มน ้ำที่
แตกต่างกัน 
- ดินแต่ละชนิดนำไปใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกัน 
ตามลักษณะและสมบัติของดิน 

-สังเกต เปรียบเทียบลักษณะของดินรอบ
บริเวณสวนของโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยกับ
ดินรอบอาคารเรียน  
-ทดลองปลูกพืชอย่างง่ายในดินร่วน 
-ดินในท้องถิ่น และการนำไปใช้ประโยชน์ 

- 

ว ๓.๒ ป.๒/๒ ๒. อธิบายการใช้ประโยชน์จากดิน จากข้อมูลที่
รวบรวมได้ 

 
 



๔๑ 

 

 

 

 
สาระที่ ๔   เทคโนโลยี 
  มาตรฐาน ว ๔.๑   เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วใช้ความรู้และทักษะทางดา้น
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหา หรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือ กใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
- - - - 

 
สาระที่ ๔  เทคโนโลยี 
  มาตรฐาน ว ๔.๒   เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ว ๔.๒ ป ๒/๑ ๑. แสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน หรือ การ

แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือ
ข้อความ 

- การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาทำได้โดยการ
เขียน บอกเล่า วาดภาพ หรือใช้สัญลักษณ์   
ปัญหาอย่างง่าย เช่น เกมตัวต่อ ๖-๑๒ ชิ้น การ
แต่งตัวมาโรงเรียน 

แก้ปัญหาต่างๆในการดำเนินกิจกรรมประจำวัน
ในโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยได้ เช่น การวาง
รองเท้า การจัดกระเป๋านักเรียน การจัดเก็บ
อุปกรณ์แปรงฟันฯลฯ 

ว ๔.๒ ป ๒/๒ ๒. เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์
หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม 

- ตัวอย่างโปรแกรม เช่น เขียนโปรแกรมสั่งให้ 
ตัวละครทำงานตามท่ีต้องการ และตรวจสอบ
ข้อผิดพลาด ปรับแก้ไขให้ได้ผลลัพธ์ตามท่ี
กำหนด 

- 

 
 



๔๒ 

 

 

 

 
รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

  - การตรวจหาข้อผิดพลาดทำได้โดยตรวจสอบ
คำสั่งที่แจ้งข้อผิดพลาด หรือหากผลลัพธ์ไม่
เป็นไปตามที่ต้องการให้ตรวจสอบการทำงานที
ละคำสั่ง 
 ซอฟต์แวร์ หรือสื่อที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม 
เช่น ใช้บัตรคำสั ่งแสดงการเขียนโปรแกรม , 
Code.org 

- 

ว ๔.๒ ป ๒/๓ ๓. ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดหมวดหมู่ 
ค้นหา จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ 

-  การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น เช่น การเข้า
และออกจากโปรแกรม การสร้างไฟล์ การ
จัดเก็บ การเรียกใช้ไฟล์ การแก้ไขตกแต่ง
เอกสาร ทำได้ ในโปรแกรม เช่น โปรแกรม
ประมวลคำ โปรแกรมกราฟิก โปรแกรม
นำเสนอ 
- การสร้าง คัดลอก ย้าย ลบ เปลี่ยนชื่อ จัด
หมวดหมู่ไฟล์และโฟลเดอร์อย่างเป็นระบบจะ
ทำให้เรียกใช้ ค้นหาข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว 

- 

ว ๔.๒ ป ๒/๔ ๔. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์
ร่วมกัน ดูแลรักษาอุปกรณ์เบื้องต้น ใช้งาน
อย่างเหมาะสม 

- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 
เช่น รู้จักข้อมูลส่วนตัว อันตรายจากการ
เผยแพร่ข้อมูลส่วนตัว และไม่บอกข้อมูล
ส่วนตัวกับบุคคลอ่ืนยกเว้นผู้ปกครอง หรือครู 
แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อต้องการ ความช่วยเหลือ
เกี่ยวกับการใช้งาน 

 



๔๓ 

 

 

 

 
 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
  - ข้อปฏิบัติในการใช้งานและการดูแลรักษา

อุปกรณ์ เช่น ไม่ขีดเขียนบนอุปกรณ์ ทำความ
สะอาด ใช้อุปกรณ์อย่างถูกวิธี 
- การใช้งานอย่างเหมาะสม เช่น จัดท่านั่งให้
ถ ูกต้อง การพักสายตาเมื ่อใช ้อ ุปกรณ์เป็น
เวลานาน ระมัดระวังอุบัติเหตุจากการใช้งาน 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 

 

 

 

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓ 

สาระที่  ๑   วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
  มาตรฐาน ว  ๑.๑   เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากรปัญหาและผลกระทบที่มีต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
- - - - 

 
 
สาระที่  ๑   วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
  มาตรฐาน ว  ๑.๒   เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารผ่านเซลล์ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของ
ระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กันร วมทั้งนำ
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ว ๑.๒ ป ๓/๑ ๑. บรรยายสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และ

การเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์ โดยใช้
ข้อมูลที่รวบรวมได้ 

-มนุษย์และสัตว์ต้องการอาหาร น้ำ และอากาศ 
เพ่ือการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโต 

-ศ ึกษา ช ีว ิตของปลา บร ิเวณบ่อปลาหน้า
ธนาคารโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 

 
 
 



๔๕ 

 

 

 

 
 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ว ๑.๒ ป ๓/๒ ๒. ตระหนักถึงประโยชน์ของอาหาร น้ำ และ

อากาศ โดยการดูแลตนเองและสัตว์ให้ได้รับ สิ่ง
เหล่านี้อย่างเหมาะสม 

- อาหารช่วยให้ร ่างกายแข็งแรงและเจริญ 
เติบโต น้ำช่วยให้ร่างกายทำงานได้อย่างปกติ 
อากาศใช้ ในการหายใจ 

- 

ว ๑.๒ ป ๓/๓ ๓. สร้างแบบจำลองที่บรรยายวัฏจักรชีวิต ของ
สัตว์ และเปรียบเทียบวัฏจักรชีวิตของสัตว์ บาง
ชนิด 

- สัตว์เมื่อเป็นตัวเต็มวัยจะสืบพันธุ์มีลูก เมื่อลูก
เจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยก็สืบพันธุ์มีลูกต่อไป
ได้อีกหมุนเวียนต่อเนื่องเป็นวัฏจักรชีวิตของ
สัตว์ ซึ่งสัตว์ แต่ละชนิด เช่น ผีเสื้อ กบ ไก่ 
มนุษย์จะมีวัฏจักรชีวิตที่เฉพาะ และแตกต่าง
กัน 

- 

ว ๑.๒ ป ๓/๔ ๔. ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์ โดยไม่ทำ
ให้วัฏจักรชีวิตของสัตว์เปลี่ยนแปลง 

- 

 
 
สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
  มาตรฐาน ว ๑.๓ เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่
มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
- - - - 

 
 
 



๔๖ 

 

 

 

สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ 
  มาตรฐาน ว ๒.๑ เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่าง
อนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ว ๒.๑ ป ๓/๑ ๑. อธิบายว่าวัตถุประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนย่อยๆ 

ซึ่งสามารถแยกออกจากกันได้และประกอบกัน
เป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 

- วัตถุอาจทำจากชิ้นส่วนย่อย ๆ ซึ่งแต่ละชิ้นมี
ลักษณะเหมือนกันมาประกอบเข้าด้วยกัน เมื่อ
แยกชิ้นส่วนย่อย ๆ แต่ละชิ้นของวัตถุออกจาก
กัน สามารถนำชิ้นส่วนเหล่านั้นมาประกอบเป็น
วัตถุชิ้นใหม่ได้ เช่น กำแพงบ้านมีก้อนอิฐ 
หลาย ๆ ก ้อน ประกอบเข ้าด ้วยก ัน และ
สามารถนำก้อนอิฐจากำแพงบ้านมาประกอบ
เป็นพื้นทางเดินได ้

- 

ว ๒.๑ ป ๓/๒ ๒. อธิบายการเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อทำให้
ร้อนข้ึนหรือทำให้เย็นลง โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

- เมื่อให้ความร้อนหรือทำให้วัสดุร้อนขึ้น และ
เมื่อ ลดความร้อนหรือทำให้วัสดุเย็นลง วัสดุจะ
เกิด การเปลี่ยนแปลงได้ เช่น สีเปลี่ยน รูปร่าง
เปลี่ยน 

- 

 
 
 
 
 
 



๔๗ 

 

 

 

สาระที่ ๒  วิทยาศาสตร์กายภาพ 
  มาตรฐาน ว ๒.๒ เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งนำ
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ว ๒.๒ ป ๓/๑ ๑.ระบุผลของแรงที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง การ

เคลื่อนที่ของวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
- การดึง หรือการผลัก เป็นการออกแรงกระทำ
ต่อวัตถุ แรงมีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุ แรง
อาจทำให้ว ัตถุเกิดการเคลื ่อนที ่โดยเปลี ่ยน
ตำแหน่งจากที่หนึ่ง ไปยังอีกที่หนึ่ง 
- การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ ได้แก่ 
วัตถุที่อยู่นิ่งเปลี่ยนเป็นเคลื่อนที่ วัตถุที่กำลัง
เคลื่อนที่เปลี่ยนเป็นเคลื่อนที่เร็วขึ้นหรือช้าลง
หรือหยุดนิ่ง หรือเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที ่

- 

ว ๒.๒ ป ๓/๒ ๒.เปรียบเทียบและยกตัวอย่างแรงสัมผัสและ
แรงไม่สัมผัสที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุ 
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 

- การดึงหรือการผลักเป็นการออกแรงที่เกิด
จากวัตถุหนึ่งกระทำกับอีกวัตถุหนึ่ง โดยวัตถุท้ัง
สองอาจสัมผัสหรือไม่ต้องสัมผัสกัน เช่น การ
ออกแรงโดยใช้มือดึงหรือการผลักโต๊ะให้
เคลื่อนที่เป็นการออกแรงที่วัตถุต้องสัมผัสกัน 
แรงนี้จึงเป็นแรงสัมผัส ส่วนการที่แม่เหล็ก
ดึงดูดหรือผลักระหว่างแม่เหล็กเป็นแรงที่เกิด 
ขึ้นโดยแม่เหล็กไม่จำเป็นต้องสัมผัสกัน แรง
แม่เหล็กนี้จึงเป็นแรงไม่สัมผัส 

 
 



๔๘ 

 

 

 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ว ๒.๒ ป ๓/๓ ๓. จำแนกวัตถุโดยใช้การดึงดูดกับแม่เหล็ก 

เป็นเกณฑ์จากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
- แม่เหล็กสามารถดึงดูดสารแม่เหล็กได้ 
- แรงแม่เหล็กเป็นแรงที่เกิดขึ้นระหว่างแม่เหล็ก 
กับสารแม่เหล็ก หรือแม่เหล็กกับแม่เหล็ก 
แม่เหล ็ก ม ี ๒ ข ั ้วค ือ ข ั ้วเหนือและขั ้วใต้  
ขั้วแม่เหล็กชนิดเดียวกันจะผลักกัน ต่างชนิดกัน
จะดึงดูดกัน 

-  

ว ๒.๒ ป ๓/๔ ๔. ระบุขั้วแม่เหล็กและพยากรณ์ผลที่เกิดขึ้น
ระหว่างขั้วแม่เหล็กเมื่อนำมาเข้าใกล้กันจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

 
สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ 
  มาตรฐาน ว ๒.๓ เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานใน
ชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ว ๒.๓ ป ๓/๑ ๑. ยกตัวอย่างการเปลี่ยนพลังงานหนึ่งไปเป็น

อีกพลังงานหนึ่งจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
- พลังงานเป็นปริมาณที่แสดงถึงความสามารถ 
ในการทำงาน พล ังงานม ีหลายแบบ เช่น 
พล ังงานกล พล ังงานไฟฟ้า พล ังงานแสง 
พลังงานเสียง และพลังงานความร้อน โดย
พลังงานสามารถเปลี่ยนจากพลังงานหนึ่งไป
เป็นอีกพลังงานหนึ่งได้ เช่น การถูมือจนรู้สึก
ร้อน เป็นการเปลี่ยนพลังงานกลเป็นพลังงาน
ความร้อน แผงเซลล์สุริยะเปลี่ยนพลังงานแสง 
เป็นพลังงานไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเปลี่ยน
พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานอ่ืน 

- 

 



๔๙ 

 

 

 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ว ๒.๓ ป ๓/๒ ๒. บรรยายการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

และระบุแหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้า จาก
ข้อมูลที่รวบรวมได้ 

- ไฟฟ้าผล ิตจากเคร ื ่องกำเน ิดไฟฟ้าซ ึ ่งใช้
พลังงานจากแหล่งพลังงานธรรมชาติหลาย
แหล่ง เช่น พลังงานจากลม พลังงานจากน้ำ 
พลังงานจากแก๊สธรรมชำติ 

- 

ว ๒.๓ ป ๓/๓ ๓. ตระหนักในประโยชน์และโทษของไฟฟ้า 
โดยนำเสนอวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และ
ปลอดภัย 

- พลังงานไฟฟ้ามีความสำคัญต่อชีวิตประจำวัน 
การใช ้ไฟฟ ้านอกจากต ้องใช ้อย ่างถ ูกว ิธี  
ประหยัด และคุ้มค่าแล้ว ยังต้องคำนึงถึงความ
ปลอดภัยด้วย 

- 

 
 
สาระที่ ๓ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 
  มาตรฐาน ว ๓.๑ เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซีดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ รวมทั้ง
ปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ว ๓.๑ ป ๓/๑ ๑. อธิบายแบบรูปเส้นทางการขึ้นและตก ของ

ดวงอาทิตย์โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
- คนบนโลกมองเห็นดวงอาทิตย์ปรากฏขึ้น
ทางด้านหนึ ่งและตกทางอีกด้านหนึ ่งทุกวัน 
หมุนเวียนเป็นแบบรูปซ้ำ ๆ 
 

- 

ว ๓.๑ ป ๓/๒ ๒. อธิบายสาเหตุการเกิดปรากฏการณ์การข้ึน
และตกของดวงอาทิตย์ การเกิดกลางวัน
กลางคืน และการกำหนดทิศ โดยใช้
แบบจำลอง 

- 

 
 



๕๐ 

 

 

 

 
รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

ว ๓.๑ ป ๓/๓ ๓. ตระหนักถึงความสำคัญของดวงอาทิตย์ โดย
บรรยายประโยชน์ของดวงอาทิตย์ต่อสิ่งมีชีวิต 

- โลกกลมและหมุนรอบตัวเองขณะโคจรรอบ
ดวงอาท ิตย ์  ทำให ้บร ิ เวณของโลกได ้ รับ
แสงอาทิตย์ไม่พร้อมกัน โลกด้านที่ได้รับแสง
จากดวงอาทิตย์จะเป็นกลางวัน ส่วนด้านตรง
ข้ามที่ไม่ได้รับแสงจะเป็นกลางคืน นอกจากนี้
คนบนโลกจะมองเห็นดวงอาทิตย์ปรากฏขึ้น
ทางด้านหนึ่งซึ ่งกำหนดให้เป็นทิศตะวันออก 
และมองเห็นดวงอาทิตย์ตกทางอีกด้านหนึ่ง ซึ่ง
กำหนดให้เป็นทิศตะวันตก และเมื ่อให้ด้าน
ขวามืออยู ่ทางทิศตะวันออก ด้านซ้ายมืออยู่
ทางทิศตะวันตก ด้านหน้าจะเป็นทิศเหนือ และ
ด้านหลังจะเป็นทิศใต้ 
- ในเวลากลางวันโลกจะได้รับพลังงานแสงและ
พลังงานความร ้อนจากดวงอาทิตย ์ ทำให้
สิ่งมีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ได้ 

- 

 
 
 
 
 
 



๕๑ 

 

 

 

สาระที่ ๓ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 
  มาตรฐาน ว ๓.๒  เข้าใจองค์ประกอบ และความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลกรวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ว ๓.๒ ป ๓/๑ ๑. ระบุส่วนประกอบของอากาศ บรรยาย

ความสำคัญของอากาศ และผลกระทบของ
มลพิษทางอากาศต่อสิ่งมีชีวิต จากข้อมูล ที่
รวบรวมได้ 

-   อ าก าศ โ ดยท ั ่ ว ไ ป ไม ่ ม ี ส ี  ไ ม ่ ม ี ก ลิ่ น 
ประกอบด้วย แก๊สไนโตรเจน แก๊สออกซิเจน 
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แก๊สอื่น ๆ รวมทั้งไอ
น้ำ และ ฝุ ่นละออง อากาศมีความสำคัญต่อ
สิ ่งมีช ีว ิต หากส่วนประกอบของอากาศไม่
เหมาะสม เนื ่องจากมีแก๊สบางชนิดหรือฝุ่น
ละอองในปริมาณมาก อาจเป็นอันตรายต่อ
สิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ จัดเป็นมลพิษ ทางอากาศ 
-  แนวทางการปฏิบัติตนเพื ่อลดการปล่อย
มลพิษทางอากาศ เช่น ใช้พาหนะร่วมกัน หรือ
เลือกใช้เทคโนโลยีที่ลดมลพิษทางอากาศ 

- 

ว ๓.๒ ป ๓/๒ ๒. ตระหนักถึงความสำคัญของอากาศ โดย
นำเสนอแนวทางการปฏิบัติตนในการลด การ
เกิดมลพิษทางอากาศ 

-ระบุปัญหามลพิษทางอากาศในชุมชน และ
เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา 

ว ๓.๒ ป ๓/๓ ๓. อธิบายการเกิดลมจากหลักฐานเชิงประจักษ์ -  ลม คืออากาศที ่เคลื ่อนที ่ เกิดจากความ
แตกต่างกันของอุณหภูมิอากาศบริเวณที่อยู่ใกล้
กัน โดยอากาศบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงจะลอยตัว
สูงขึ้น และอากาศบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าจะ
เคลื่อนเข้าไปแทนที ่

- ระบุทิศทางลมในเวลาต่าง ๆ บริเวณสนาม
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยได้  (เช้า กลางวัน 
ก่อนเลิกเรียน) 

 
 
 



๕๒ 

 

 

 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ว ๓.๒ ป ๓/๔ ๔.บรรยายประโยชน์และโทษของลม จาก

ข้อมูลที่รวบรวมได้ 
- ลมสามารถนำมาใช ้ เป ็นแหล ่งพล ั งงาน
ทดแทน ในการผล ิตไฟฟ ้า  และนำไปใช้
ประโยชน์ 

- 

 
สาระที่ ๔   เทคโนโลยี 
  มาตรฐาน ว ๔.๑ เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วใช้ความรู้และทักษะทางด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหา หรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือ กใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
- - - - 

 
สาระที่ ๔  เทคโนโลยี 
  มาตรฐาน ว ๔.๒ เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ว ๔.๒ ป ๓/๑ ๑. แสดงอัลกอริทึมในการทำงาน หรือ การ

แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือ
ข้อความ 

- อัลกอริทึมเป็นขั้นตอนที่ใช้ในการแก้ปัญหา 
- การแสดงอัลกอริทึมทำได้โดยการเขียน บอก
เล่า วาดภาพ หรือใช้สัญลักษณ์ 

- 

 
 
 



๕๓ 

 

 

 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
  - ตัวอย่างปัญหา เช่น เกมเศรษฐี เกมบันไดงู 

เกม Tetris เกม OX การเดินไปโรงอาหาร การ
ทำความสะอาดห้องเรียน 

 

ว ๔.๒ ป ๓/๒ ๒. เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์
หรือสื่อ และตรวจหำข้อผิดพลาดของโปรแกรม 

- การเขียนโปรแกรมเป็นการสร้างลำดับของ
คำสั่ง ให้คอมพิวเตอร์ทำงาน 
- ตัวอย่างโปรแกรม เช่น เขียนโปรแกรมท่ีสั่งให้ 
ตัวละครทำงานซ้ำไม่สิ้นสุด 
- การตรวจหาข้อผิดพลาดทำได้โดยตรวจสอบ
คำสั ่งที ่แจ้งข้อผิดพลาด หรือหากผลลัพธ์ไม่
เป็นไปตามที่ต้องการให้ตรวจสอบการทำงานที
ละคำสั่ง 
- ซอฟต์แวร์หรือสื่อที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม 
เช่น ใช้บัตรคำสั ่งแสดงการเขียนโปรแกรม , 
Code.org 

- 

ว ๔.๒ ป ๓/๓ ๓. ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ - อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ช่วยให้ 
การติดต่อสื่อสารทำได้สะดวกและรวดเร็ว และ 
เป็นแหล่งข้อมูลความรู้ที่ช่วยในการเรียน และ
การดำเนินชีวิต 
- เว็บเบราว์เซอร์เป็นโปรแกรมสำหรับอ่าน
เอกสารบนเว็บเพจ 

- 

 
 



๕๔ 

 

 

 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
  - การสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตทำได้โดยใช้

เว็บไซต์สำหรับสืบค้น และต้องกำหนดคำค้นที่
เหมาะสมจึงจะได้ข้อมูลตามต้องการ 
– ข้อมูลความร ู ้ เช ่น ว ิธ ีทำอาหาร ว ิธ ีพับ
กระดาษ เป็นรูปต่าง ๆ ข้อมูลประวัติศาสตร์
ชาติไทย (อาจเป็นความรู้ในวิชาอ่ืน ๆ หรือเรื่อง
ที่เป็นประเด็นทีส่นใจ ในช่วงเวลานั้น) 
-  การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยควรอยู่ใน
การดูแลของครู หรือผู้ปกครอง 

- 

ว ๔.๒ ป ๓/๔ ๔. รวบรวม ประมวลผล และนำเสนอข้อมูล 
โดยใช้ซอฟต์แวร์ตามวัตถุประสงค์ 

- การรวบรวมข้อมูล ทำได้โดยกำหนดหัวข้อที่
ต้องการ เตรียมอุปกรณ์ในการจดบันทึก 
- การประมวลผลอย่างง่าย เช่น เปรียบเทียบ 
จัดกลุ่ม เรียงลำดับ 
- การนำเสนอข้อมูลทำได้หลายลักษณะตาม 
ความเหมาะสม เช ่น การบอกเล ่า การทำ
เอกสารรายงาน การจัดทำป้ายประกาศ 
- การใช้ซอฟต์แวร์ทำงานตามวัตถุประสงค์ เช่น 
ใช้ซอฟต์แวร์นำเสนอหรือซอฟต์แวร์กราฟฟิก 
สร้างแผนภูมิรูปภาพ ใช้ซอฟต์แวร์ประมวลคำ 
ทำป ้ายประกาศ หร ือเอกสารรายงาน ใช้
ซอฟต์แวร์ตารางทำงานในการประมวลผล
ข้อมูล 

- 

 



๕๕ 

 

 

 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ว ๔.๒ ป ๓/๕ ๕. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 

ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้อินเทอร์เน็ต 
- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 
เช่น ปกป้องข้อมูลส่วนตัว  
- ขอความช่วยเหลือจากครู หรือผู้ปกครองเมื่อ
เกิดปัญหาจากการใช้งาน เมื่อพบข้อมูลหรือ
บุคคลที่ทำให้ไม่สบายใจ 
- การปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้อินเทอร์เน็ต 
จะทำให้ไม่เกิดความเสียหายต่อตนเองและผู้อ่ืน 
เช่น ไม่ใช้คำหยาบ ล้อเลียน ด่าทอ ทำให้ผู้อื่น
เสียหาย หรือเสียใจ 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 

 

 

 

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔ 

สาระที่  ๑   วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
  มาตรฐาน ว ๑.๑  เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากรปัญหาและผลกระทบที่มีต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
- - - - 

 
สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
  มาตรฐาน ว ๑.๒ เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารผ่านเซลล์ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของ
ระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กันรวมทั้งนำ
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ว ๑.๒ ป ๔/๑ ๑. บรรยายหน้าที่ของราก ลำต้น ใบ และดอก

ของพืชดอกโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ 
- ส่วนต่าง ๆ ของพืชดอกทำหน้าที่แตกต่างกัน 
- รากทำหน้าที่ดูดน้ำและแร่ธาตุขึ้นไปยังลำต้น 
- ลำต้นทำหน้าที่ลำเลียงน้ำต่อไปยังส่วนต่าง ๆ 
ของพืช 
- ใบทำหน้าที่สร้างอาหาร อาหารที่พืชสร้างขึ้น
คือน้ำตาลซึ่งจะเปลี่ยนเป็นแป้ง 

- ศึกษา โครงสร้างของพืชที่พบในบริเวณสวน 
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยเช่น ต้นมะนาว  
ต้นพริก เป็นต้น 

 



๕๗ 

 

 

 

 
รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

  -  ดอกทำหน ้าท ี ่ ส ืบพ ันธ ุ ์  ประกอบด ้ วย
ส่วนประกอบต่าง ๆ ได้แก่ กลีบเลี้ยง กลีบดอก 
เกสรเพศผู้ และเกสรเพศเมีย ซึ่งส่วนประกอบ
แต่ละส่วนของดอก ทำหน้าที่แตกต่างกัน 

 

 
สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
  มาตรฐาน ว ๑.๓ เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่
มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ว ๑.๓ ป ๔/๑ ๑. จำแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้ความเหมือนและ 

ความแตกต่างของลักษณะของสิ่งมีชีวิต
ออกเป็น กลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ และกลุ่มที่ไม่ใช่พืช
และสัตว์ 

- สิ่งมีชีวิตมีหลายชนิด สามารถจัดกลุ่มได้โดย
ใช้ ความเหมือนและความแตกต่างของลักษณะ
ต่าง ๆ เช่น กลุ ่มพืชสร้างอาหารเองได้ และ
เคลื่อนที่ด้วยตนเองไม่ได้ กลุ่มสัตว์กินสิ่งมีชีวิต
อื่นเป็นอาหารและเคลื่อนที่ได้ กลุ่มที่ไม่ใช่พืช
และสัตว์ เช่น เห็ด รา จุลินทรีย์ 

- สำรวจ จัดกลุ่ม สิ่งมีชีวิตที่พบบริเวณบ่อปลา
ในโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย และในชุมชน 

ว ๑.๓ ป ๔/๒ ๒. จำแนกพืชออกเป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอก 
โดยใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูล ที่
รวบรวมได้ 

-  การจำแนกพืช สามารถใช้การมีดอกเป็น
เกณฑ์ ในการจำแนก ได้เป็นพืชดอกและพืชไม่
มีดอก  

- สำรวจ จำแนก พืชออกเป็นพืชดอกและพืชไม่
มีดอก ในโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  

 
 
 



๕๘ 

 

 

 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ว ๑.๓ ป ๔/๓ ๓. จำแนกสัตว์ออกเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลัง

และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง โดยใช้การมี
กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่
รวบรวมได้ 

- การจำแนกสัตว์ สามารถใช้การมีกระดูกสัน
หลัง เป็นเกณฑ์ในการจำแนก ได้เป็นสัตว์มี
กระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 
- สัตว์มีกระดูกสันหลังมีหลายกลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
ปลา กล ุ ่มส ัตว ์สะเท ินน ้ำสะเท ินบก กลุ่ม
สัตว์เลื้อยคลาน กลุ่มนก และกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยน้ำนม ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีลักษณะเฉพาะที่
สังเกตได ้

- 

ว ๑.๓ ป ๔/๔ ๔. บรรยายลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของสัตว์มี
กระดูกสันหลังในกลุ่มปลา กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำ
สะเทินบก กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน กลุ่มนก และ
กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม และยกตัวอย่าง
สิ่งมีชีวิตในแต่ละกลุ่ม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๙ 

 

 

 

สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ 
  มาตรฐาน ว ๒.๑ เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่าง
อนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ว ๒.๑ ป ๔/๑ ๑. เปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพด้านความ

แข็ง สภาพยืดหยุ่น การนำความร้อน และการ
นำไฟฟ้าของวัสดุโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
จากการทดลองและระบุการนำสมบัติเรื่อง
ความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การนำความร้อน 
และการนำไฟฟ้าของวัสดุไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน ผ่านกระบวนการออกแบบ
ชิ้นงาน 

- วัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติทางกายภาพแตกต่าง
กัน วัสดุที่มีความแข็งจะทนต่อแรงขูดขีด วัสดุที่
มีสภาพยืดหยุ่นจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างเมื่อมีแรง
มากระทำและกลับสภาพเดิมได้ วัสดุที่นำความ
ร้อนจะร้อนได้เร็วเมื่อได้รับความร้อน และวัสดุ
ที ่นำไฟฟ้าได้ จะให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ 
ดังนั้นจึงอาจนำสมบัติต่าง ๆ มาพิจารณาเพ่ือ
ใช้ในกระบวนการออกแบบชิ ้นงานเพื ่อใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 

- สำรวจขยะที ่พบบริเวณโรงเรียนกาฬสินธุ์
พิทยาสัย และเปรียบเทียบสมบัติของวัสดุ 

ว ๒.๑ ป ๔/๒ ๒. แลกเปลี่ยนความคิดกับผู้อ่ืนโดยการ
อภิปรายเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพของวัสดุ
อย่างมีเหตุผลจากการทดลอง 

 
 
 
 
 
 



๖๐ 

 

 

 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ว ๒.๑ ป ๔/๓ ๓. เปรียบเทียบสมบัติของสสารทั้ง ๓ สถานะ 

จากข้อมูลที่ได้จากการสังเกต มวล การ
ต้องการที่อยู่ รูปร่างและปริมาตรของสสาร 

- วัสดุเป็นสสารเพราะมีมวลและต้องการที่อยู่ 
สสารมีสถานะเป็นของแข็ง ของเหลว หรือแก๊ส 
ของแข็ง มีปริมาตรและรูปร่างคงที่ ของเหลวมี
ปริมาตรคงที่ แต่มีรูปร่างเปลี่ยนไปตามภาชนะ
เฉพาะส ่วนท ี ่บรรจ ุของเหลว ส ่วนแก ๊สมี
ปริมาตรและรูปร่างเปลี ่ยนไปตามภาชนะที่
บรรจุ 

- 

ว ๒.๑ ป ๔/๔ ๔. ใช้เครื่องมือเพ่ือวัดมวล และปริมาตรของ
สสารทั้ง ๓ สถานะ 

- 

 
สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ 
  มาตรฐาน ว ๒.๒ เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งนำ
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ว ๒.๒ ป ๔/๑ ๑. ระบุผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุจาก

หลักฐานเชิงประจักษ์ 
-  แรงโน้มถ่วงของโลกเป็นแรงดึงดูดที ่โลก
กระทำต่อวัตถุ มีทิศทางเข้าสู ่ศูนย์กลางโลก 
และเป็นแรงไม่สัมผัส แรงดึงดูดที่โลกกระทำกับ
วัตถุหนึ่ง ๆ ทำให้วัตถุตกลงสู่พ้ืนโลก และทำให้
วัตถุมีน้ำหนัก วัดน้ำหนักของวัตถุได้จากเครื่อง
ชั่งสปริง น้ำหนักของวัตถุขึ ้นกับมวลของวัตถุ 
โดยวัตถุที่มีมวลมากจะมีน้ำหนักมาก วัตถุที่มี
มวลน้อยจะมีน้ำหนักน้อย 

- 

ว ๒.๒ ป ๔/๒ ๒. ใช้เครื่องชั่งสปริงในการวัดน้ำหนักของวัตถุ 

 
 



๖๑ 

 

 

 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ว ๒.๒ ป ๔/๓ ๓. บรรยายมวลของวัตถุที่มีผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์ 

- มวล คือ ปร ิมาณเนื ้อของสารทั ้งหมดที่
ประกอบกันเป็นวัตถุ ซึ่งมีผลต่อความยากง่าย
ในการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ วัตถุ
ที่มีมวลมากจะเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้ยาก
กว่าวัตถุที ่มีมวลน้อย ดังนั ้น มวลของวัตถุ
นอกจากจะหมายถึงเนื ้อทั้งหมดของวัตถุนั้น
แล้วยังหมายถึงการต้านการเปลี่ยนแปลง การ
เคลื่อนที่ของวัตถุนั้นด้วย 

- 

 
สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ 
  มาตรฐาน ว ๒.๓  เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน 
พลังงานในชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ว ๒.๓ ป ๔/๑ ๑. จำแนกวัตถุเป็นตัวกลางโปร่งใส ตัวกลาง

โปร่งแสง และวัตถุทึบแสง จากลักษณะ การ
มองเห็นสิ่งต่าง ๆ ผ่านวัตถุนั้นเป็นเกณฑ์โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

- เมื่อมองสิ่งต่าง ๆ โดยมีวัตถุต่างชนิดกันมากั้น
แสง จะทำให้ล ักษณะการมองเห็นสิ ่งนั ้นๆ 
ชัดเจนต่างกัน จึงจำแนกวัตถุที่มากั้นออกเป็น
ตัวกลางโปร่งใส ซึ่งทำให้มองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้
ชัดเจน ตัวกลางโปร่งแสงทำให้มองเห็น สิ่งต่าง 
ๆ ได้ไม่ชัดเจน และ วัตถุทึบแสงทำให้มองไม่
เห็นสิ่งต่าง ๆ นั้น 

- 

 
 



๖๒ 

 

 

 

สาระที่ ๓   วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 
  มาตรฐาน ว ๓.๑    เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซีดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ รวมทั้ง
ปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ว ๓.๑ ป ๔/๑ ๑. อธิบายแบบรูปเส้นทางการขึ้นและตก ของ

ดวงจันทร์ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
- ดวงจันทร์เป็นบริวารของโลก โดยดวงจันทร์
หมุนรอบตัวเองขณะโคจรรอบโลก ขณะที่โลกก็
หมุน รอบตัวเองด้วยเช่นกัน การหมุนรอบ
ตัวเองของโลกจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก
ในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาเมื่อมองจากขั้วโลก
เหนือ ทำให้มองเห็น ดวงจันทร์ปรากฏขึ้น
ทางด้านทิศตะว ันออกและตกทางด้านทิศ
ตะวันตกหมุนเวียนเป็นแบบรูปซ้ำ ๆ 

- 

ว ๓.๑ ป ๔/๒ ๒. สร้างแบบจำลองที่อธิบายแบบรูป การ
เปลี่ยนแปลงรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ และ
พยากรณ์รูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ 

-  ดวงจันทร์เป็นวัตถุที่เป็นทรงกลม แต่รูปร่าง
ของดวงจันทร์ที่มองเห็นหรือรูปร่างปรากฏของ
ดวงจันทร์บนท้องฟ้าแตกต่างกันไปในแต่ละวัน 
โดยในแต่ละวันดวงจันทร์จะมีรูปร่างปรากฏ
เป็นเสี้ยวที่มีขนาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเต็ม
ดวง จากนั ้นรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์จะ
แหว่งและมีขนาดลดลง อย่างต่อเนื่องจนมองไม่
เห็นดวงจันทร์ จากนั้นรูปร่างปรากฏของดวง
จันทร์จะเป็นเสี้ยวใหญ่ขึ้นจนเต็มดวงอีกครั้ง 
การเปลี่ยนแปลงเช่นนี้เป็นแบบรูปซ้ำกัน ทุก
เดือน 

- สังเกตรูปร่างของดวงจันทร์ในแต่ละคืนที่บ้าน
ของนักเรียน 



๖๓ 

 

 

 

 
รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

ว ๓.๑ ป ๔/๓ ๓. สร้างแบบจำลองแสดงองค์ประกอบของ
ระบบสุริยะ และอธิบายเปรียบเทียบคาบ การ
โคจรของดาวเคราะห์ต่าง ๆ จากแบบจำลอง 

- ระบบสุริยะเป็นระบบที ่มีดวงอาทิตย์เป็น
ศูนย ์กลางและมีบร ิวารประกอบด้วย ดาว
เคราะห์แปดดวงและบริวาร ซึ่งดาวเคราะห์แต่
ละดวงมีขนาดและระยะห่างจากดวงอาทิตย์
แตกต่างกัน และยังประกอบด้วย ดาวเคราะห์
แคระ ดาวเคราะห์น้อย ดาวหาง และวัตถุขนาด
เล็กอื่น ๆ โคจรอยู่รอบดวงอาทิตย์ วัตถุขนาด
เล็กอื่น ๆ เมื่อเข้ามาในชั้นบรรยากาศเนื่องจาก
แรงโน้มถ่วงของโลก ทำให้เกิดเป็นดาวตกหรือ
ผีพุ่งไต้และอุกกาบาต 

- 

 
 
สาระที่ ๓  วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 
  มาตรฐาน ว ๓.๒   เข้าใจองค์ประกอบ และความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลกรวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
- - - - 

 
 
 
 



๖๔ 

 

 

 

สาระที่ ๔   เทคโนโลยี 
  มาตรฐาน ว ๔.๑   เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วใช้ความรู้และทักษะทางด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ เพ่ือแก้ปัญหา หรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
- - - - 

 
 
สาระที่ ๔  เทคโนโลยี 
  มาตรฐาน ว ๔.๒  เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ว ๔.๒ ป ๔/๑ ๑. ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การ

อธิบายการทำงาน การคาดการณ์ผลลัพธ์ จาก
ปัญหาอย่างง่าย 

- การใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นการนำกฎเกณฑ์ 
หรือเงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณีมาใช้พิจารณา
ในการแก้ปัญหา การอธิบายการทำงาน หรือ
การคาดการณ์ผลลัพธ์ 
- สถานะเริ่มต้นของการทำงานที่แตกต่างกันจะ
ให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน 
 

- 

 
 
 
 



๖๕ 

 

 

 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
  - ตัวอย่างปัญหา เช่น เกม OX, โปรแกรมที่มี 

การคำนวณ, โปรแกรมที่มีตัวละครหลายตัว
และ มีการสั่งงานที่แตกต่าง หรือมีการสื่อสาร
ระหว่างกัน, การเดินทางไปโรงเรียนโดยวิธีการ
ต่าง ๆ 

 

ว ๔.๒ ป ๔/๒ ๒. ออกแบบ และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดย
ใช้ซอฟต์แวร์ หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาด
และแก้ไข 

- การออกแบบโปรแกรมอย่างง่าย เช่น การ
ออก แ บ บ โ ด ย ใ ช ้  storyboard ห ร ื อ ก า ร
ออกแบบอัลกอริทึม 
- การเขียนโปรแกรมเป็นการสร้างลำดับของ
คำสั่ง ให้คอมพิวเตอร์ทำงาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์
ตาม ความต้องการ หากมีข ้อผ ิดพลาดให้
ตรวจสอบ การทำงานทีละคำสั่ง เมื่อพบจุดที่
ทำให้ผลลัพธ์ ไม่ถูกต้อง ให้ทำการแก้ไขจนกว่า
จะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง 
- ตัวอย่างโปรแกรมท่ีมีเรื่องราว เช่น นิทานที่มี 
การตอบโต้กับผู้ใช้ การ์ตูนสั้น เล่ากิจวัตร
ประจำวัน ภาพเคลื่อนไหว  
การฝึกตรวจหาข้อผิดพลาดจากโปรแกรมของ
ผู ้อื ่นจะช่วยพัฒนาทักษะการหาสำเหตุของ
ปัญหาได้ดียิ่งข้ึน 

- 

 
 
 



๖๖ 

 

 

 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
  -ซอฟต์แวร์ที ่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น 

Scratch, logo 
 

ว ๔.๒ ป ๔/๓ ๓. ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ และประเมิน
ความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

- การใช้คำค้นที่ตรงประเด็น กระชับ จะทำให้
ได้ ผลลัพธ์ที่รวดเร็วและตรงตามความต้องการ 
- การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล เช่น 
พิจารณาประเภทของเว็บไซต์  ผู้เขียน วันที่
เผยแพร่ข้อมูล การอ้างอิง 
- เมื ่อได้ข้อมูลที ่ต้องการจากเว็บไซต์ต่าง ๆ 
จะต้องนำเนื้อหามาพิจารณา เปรียบเทียบ แล้ว
เลือกข้อมูล ที่มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กัน 
- การทำรายงานหรือการนำเสนอข้อมูลจะต้อง 
นำข้อมูลมาเรียบเรียง สรุป เป็นภาษาของ
ตนเอง ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและวิธีการ
นำเสนอ (บูรณาการกับวิชาภาษาไทย) 

- 

ว ๔.๒ ป ๔/๔ ๔. รวบรวม ประเมิน นำเสนอข้อมูลและ
สารสนเทศ โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย เพื่อ
แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 

- การรวบรวมข้อมูล ทำได้โดยกำหนดหัวข้อ ที่
ต้องการ เตรียมอุปกรณ์ในการจดบันทึก 
- การประมวลผลอย่างง่าย เช่น เปรียบเทียบ 
จัดกลุ่ม เรียงลำดับ การหาผลรวม 
- วิเคราะห์ผลและสร้างทางเลือกที ่เป็นไปได้ 
ประเมินทางเลือก (เปรียบเทียบ ตัดสิน) 

- 

 
 
 



๖๗ 

 

 

 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
  - การนำเสนอข้อมูลทำได้หลายลักษณะตาม 

ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม  เ ช ่ น  ก า ร บ อ ก เ ล่ า 
เอกสารรายงาน โปสเตอร์ โปรแกรมนำเสนอ 
-  ก า ร ใ ช ้ ซ อฟต ์ แ ว ร ์ เ พ ื ่ อ แก ้ ป ั ญห า ใน
ชีว ิตประจำวัน เช ่น การสำรวจเมนูอาหาร
กลางวันโดยใช้ซอฟต์แวร์สร้างแบบสอบถาม
และเก็บข้อมูล ใช้ซอฟต์แวร์ตารางทำงานเพ่ือ
ประมวลผลข้อมูล รวบรวมข้อมูลเกี ่ยวกับ
คุณค่าทางโภชนาการและสร้างรายการอาหาร
สำหรับ ๕ วัน ใช้ซอฟต์แวร์นำเสนอผลการ
สำรวจ รายการอาหารที ่เป็นทางเลือก และ
ข้อมูลด้านโภชนาการ 

 

ว ๔.๒ ป ๔/๕ ๕. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 
เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของ
ผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูล หรือบุคคลที่
ไม่เหมาะสม 

- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 
เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของ
ผู้อื่น เช่น ไม่สร้างข้อความเท็จและส่งให้ผู้อ่ืน 
ไม่สร้าง ความเดือดร้อนต่อผู ้อื ่นโดยการส่ง
สแปม ข้อความลูกโซ่ ส่งต่อโพสต์ที ่มีข้อมูล
ส่วนตัวของผู้อื ่น ส่งคำเชิญเล่นเกม ไม่เข้าถึง
ข้อมูลส่วนตัวหรือการบ้านของบุคคลอื ่นโดย
ไม่ได้รับอนุญาต ไม่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์/ ชื่อ
บัญชีของผู้อื่น 

- 

 
 



๖๘ 

 

 

 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
  - การสื่อสารอย่างมีมารยาทและรู้กาลเทศะ 

- การปกป้องข้อมูลส่วนตัว เช่น การออกจาก
ระบบเมื่อเลิกใช้งาน ไม่บอกรหัสผ่าน ไม่บอก
เลขประจำตัวประชำชน 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๙ 

 

 

 

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕ 

สาระที่  ๑   วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
  มาตรฐาน ว  ๑.๑   เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากรปัญหาแล ะผลกระทบที่มีต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ว ๑.๑ ป ๕/๑ ๑. บรรยายโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิต

ที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตซึ่งเป็นผลมาจาก
การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในแต่ละแหล่งที่อยู่ 

- สิ ่งมีช ีว ิตทั ้งพืชและสัตว ์ม ีโครงสร้างและ
ลักษณะ ที่เหมาะสมในแต่ละแหล่งที่อยู่ ซึ่งเป็น
ผลมาจาก การปรับตัวของสิ ่งมีชีวิต เพื ่อให้
ดำรงชีวิตและอยู่รอดได้ในแต่ละแหล่งที่อยู่ เช่น 
ผักตบชวามีช่องอากาศในก้านใบ ช่วยให้ลอย
น้ำได้ ต้นโกงกางที่ขึ้นอยู่ใน ป่าชายเลนมีราก
ค้ำจุนทำให้ลำต้นไม่ล้ม ปลามีครีบช่วยในการ
เคลื่อนที่ในน้ำ 

- 

 
 
 
 
 
 



๗๐ 
 

 

 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ว ๑.๑ ป ๕/๒ ๒. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับ

สิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งไม่มีชีวิต เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต 

-  ในแหล ่ งท ี ่ อย ู ่ หน ึ ่ ง  ๆ  ส ิ ่ งม ี ช ี ว ิ ตจะมี
ความสัมพันธ์ ซึ ่งกันและกันและสัมพันธ์กับ
สิ่งไม่มีชีวิต เพ่ือประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต เช่น 
ความสัมพันธ์กัน ด้านการกินกันเป็นอาหาร 
เป็นแหล่งที ่อยู ่อาศัย หลบภัยและเลี ้ยงดูลูก
อ่อน ใช้อากาศในการหายใจ 
- สิ่งมีชีวิตมีการกินกันเป็นอาหารโดยกินต่อกัน 
เป็นทอด ๆ ในรูปแบบของโซ่อาหารทำให้
สามารถระบุบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตเป็น
ผู้ผลิตและผู้บริโภค 

- สำรวจ และอธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต
ที่พบในโรงเรียน และบริเวณหน้าอาคารเรียน 
- เข ียนโซ ่อาหารแสดงความส ัมพ ันธ ์ของ
สิ ่งมีช ีว ิตภายในโรงเร ียน และบริเวณหน้า
อาคารเรียน 

ว ๑.๑ ป ๕/๓ ๓. เขียนโซ่อาหารและระบุบทบาทหน้าที่ของ
สิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคในโซ่อาหาร 

ว ๑.๑ ป ๕/๔ ๔. ตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อมท่ีมีต่อ 
การดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต โดยมีส่วนร่วม ใน
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

 
 
สาระที่  ๑   วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
  มาตรฐาน ว  ๑.๒  เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารผ่านเซลล์ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของ
ระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ ทำงานสัมพันธ์กันรวมทั้งนำ
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
- - - - 

 
 
 
 



๗๑ 

 

 

 

 
สาระที่  ๑   วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
  มาตรฐาน ว  ๑.๓  เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม
ที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ว ๑.๓ ป ๕/๑ ๑. อธิบายลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการ

ถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกของพืช สัตว์ และ
มนุษย์ 

- สิ่งมีชีวิตทั้งพืช สัตว์ และมนุษย์ เมื่อโตเต็มที่
จะมีการสืบพันธุ์เพื่อเพิ่มจำนวนและดำรงพันธุ์ 
โดยลูกที่เกิดมาจะได้รับการถ่ายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรมจากพ่อแม่ทำให้มีลักษณะทาง
พันธุกรรมที่เฉพาะแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตชนิด
อ่ืน 
- พืชมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เช่น 
ลักษณะของใบ สีดอก 
- สัตว์มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
เช่น สีขน ลักษณะของขน ลักษณะของหู 
- มนุษย์มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
เช่น เชิงผมที่หน้าผาก ลักยิ้ม ลักษณะหนังตา 
การห่อลิ้น ลักษณะของติ่งหู 

- 

ว ๑.๓ ป ๕/๒ ๒. แสดงความอยากรู้อยากเห็นโดยการถาม
คำถามเกี่ยวกับลักษณะที่คล้ายคลึงกันของ
ตนเองกับพ่อแม่ 

- 

 
 
 
 
 



๗๒ 

 

 

 

สาระที่ ๒   วิทยาศาสตร์กายภาพ 
  มาตรฐาน ว ๒.๑  เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่าง
อนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ว ๒.๑ ป ๕/๑ ๑. อธิบายการเปลี่ยนสถานะของสสาร เมื่อทำ

ให้สสารร้อนขึ้นหรือเย็นลง โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

-  การ เปล ี ่ ยนสถานะของสสาร เป ็นการ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เมื่อเพิ่มความร้อน
ให้กับสสารถึงระดับหนึ่งจะทำให้สสารที่เป็น
ของแข็งเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว เรียกว่า 
การหลอมเหลว และเมื่อเพิ่ม ความร้อนต่อไป
จนถึงอีกระดับหนึ่งของเหลวจะเปลี่ยนเป็นแก๊ส 
เรียกว่า การกลายเป็นไอ แต่เมื่อลดความร้อน
ลงถึงระดับหนึ ่งแก๊สจะเปลี ่ยนสถานะเป็น
ของเหลว เรียกว่า การควบแน่น และถ้าลด
ความร้อนต่อไปอีกจนถึงระดับหนึ่งของเหลวจะ
เปลี่ยนสถานะเป็นของแข็ง เรียกว่า การแข็งตัว 
สสารบางชนิดสามารถเปลี ่ยนสถานะจาก
ของแข็งเป็นแก๊สโดยไม่ผ่านการเป็น ของเหลว 
เรียกว่า การระเหิด ส่วนแก๊สบางชนิดสามารถ
เปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งโดยไม่ผ่าน การเป็น
ของเหลว เรียกว่า การะเหิดกลับ 

- ทดลอง และอธิบายการเปลี่ยนสถานะของน้ำ 
เมื่อได้รับความร้อน 
- วิเคราะห์ผลผลิตที่ได้ เมื่อให้ความร้อนกับน้ำ
จนน้ำระเหยออกหมด 

 
 
 



๗๓ 

 

 

 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ว ๒.๑ ป ๕/๒ ๒. อธิบายการละลายของสารในน้ำ โดยใช้

หลักฐานเชิงประจักษ์ 
- เมื่อใส่สารลงในน้ำแล้วสารนั้นรวมเป็นเนื้อ
เดียวกันกับน้ำทั่วทุกส่วน แสดงว่าสารเกิดการ
ละลาย เรียกสารผสมที่ได้ว่าสารละลาย 

- 

ว ๒.๑ ป ๕/๓ ๓. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสาร เมื่อเกิด
การเปลี่ยนแปลงทางเคมี โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

- เมื ่อผสมสาร ๒ ชนิดขึ ้นไปแล้วมีสารใหม่
เกิดขึ้น ซึ่งมีสมบัติต่างจากสารเดิม หรือเมื่อ
สารชนิดเดียว เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วมีสาร
ใหม่เกิดขึ ้น การเปลี ่ยนแปลงนี้เรียกว่า การ
เปลี่ยนแปลงทางเคมี ซึ่งสังเกตได้จากมีสี หรือ
กลิ่นต่างจากสารเดิม หรือ มีฟองแก๊ส หรือมี
ตะกอนเกิดขึ้น หรือมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของ
อุณหภูมิ 

- 

ว ๒.๑ ป ๕/๔ ๔. วิเคราะห์และระบุการเปลี่ยนแปลงที่ผัน
กลับได้และการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้ 

- เม ื ่อสารเก ิดการเปล ี ่ยนแปลงแล ้ว สาร
สามารถเปลี ่ยนกลับเป็นสารเดิมได้ เป็นการ
เปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ เช่น การหลอมเหลว 
การกลายเป็นไอ การละลาย แต่สารบางอย่าง
เกิดการเปลี่ยนแปลง แล้วไม่สามารถเปลี ่ยน
กลับเป็นสารเดิมได้ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผัน
กลับไม่ได้ เช่น การเผาไหม้ การเกิดสนิม 

- 

 
 
 
 



๗๔ 

 

 

 

 
สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ 
  มาตรฐาน ว ๒.๒ เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งนำ
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ว ๒.๒ ป ๕/๑ ๑. อธิบายวิธีการหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรง

ในแนวเดียวกันที่กระทำต่อวัตถุในกรณีที่วัตถุ
อยู่นิ่งจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 

- แรงลัพธ์เป็นผลรวมของแรงที่กระทำต่อวัตถุ 
โดยแรงลัพธ์ของแรง ๒ แรงที่กระทำต่อวัตถุ
เดียวกันจะมีขนาดเท่ากับผลรวมของแรงทั้ง
สองเมื่อแรงทั้งสอง อยู่ในแนวเดียวกันและมี
ทิศทางเดียวกัน แต่จะมีขนาดเท่ากับผลต่าง
ของแรงทั ้งสองเมื ่อแรงทั ้งสอง อยู ่ในแนว
เดียวกันแต่มีทิศทางตรงข้ามกัน สำหรับวัตถุที่
อยู่นิ่ง แรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุมีค่าเป็นศูนย์ 
- การเขียนแผนภาพของแรงที่กระทำต่อวัตถุ
สามารถเขียนได้โดยใช้ลูกศร โดยหัวลูกศร
แสดงทิศทางของแรง และความยาวของลูกศร
แสดงขนาดของแรงที่กระทำต่อวัตถุ 

- 

ว ๒.๒ ป ๕/๒ ๒. เขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระทำต่อวัตถุที่
อยู่ในแนวเดียวกันและแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ 

- 

ว ๒.๒ ป ๕/๓ ๓. ใช้เครื่องชั่งสปริงในการวัดแรงที่กระทำต่อ
วัตถ ุ

- 

 
 
 
 



๗๕ 

 

 

 

 
รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

ว ๒.๒ ป ๕/๔ ๔. ระบุผลของแรงเสียดทานที่มีต่อ การ
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์ 

- แรงเส ียดทานเป็นแรงที ่เก ิดข ึ ้นระหว่าง
ผิวสัมผัสของวัตถุ เพื่อต้านการเคลื่อนที ่ของ
วัตถุนั้น โดยถ้าออกแรงกระทำต่อวัตถุที่อยู่นิ่ง
บนพื้นผิวหนึ่งให้เคลื่อนที่ แรงเสียดทานจาก
พื้นผิวนั้นก็จะต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุ แต่ถ้า
วัตถุกำลังเคลื่อนที่ แรงเสียดทานก็จะทำให้วัตถุ
นั้นเคลื่อนที่ช้าลง หรือหยุดนิ่ง 

- 

ว ๒.๒ ป ๕/๕ ๕. เขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทานและแรง 
ที่อยู่ในแนวเดียวกันที่กระทำต่อวัตถุ 

- 

 
 
สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ 
  มาตรฐาน ว ๒.๓ เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานใน
ชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ว ๒.๓ ป ๕/๑ ๑. อธิบายการได้ยินเสียงผ่านตัวกลาง จาก

หลักฐานเชิงประจักษ์ 
-  การได้ยินเสียงนั้นต้องอาศัยตัวกลางโดยอาจ
เป็นของแข็ง ของเหลว หรืออากาศ เสียงจะ
ส่งผ่านตัวกลางมายังหู 

- 

 
 
 
 



๗๖ 

 

 

 

 
 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ว ๒.๓ ป ๕/๒ ๒. ระบุตัวแปร ทดลองและอธิบาย ลักษณะ

และการเกิดเสียงสูง เสียงต่ำ 
- เสียงที ่ได้ยินมีระดับสูงต่ำของเสียงต่างกัน
ขึ้นกับความถี่ของการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียง 
โดยเมื่อแหล่งกำเนิดเสียงสั่นด้วยความถี่ต่ำจะ
เกิดเสียงต่ำ แต่ถ้าสั่นด้วยความถี่สูงจะเกิดเสียง
สูง ส่วนเสียงดังค่อยที่ได้ยินขึ้นกับพลังงานการ
สั่นของแหล่งกำเนิดเสียง โดยเมื่อแหล่งกำเนิด
เสียงสั ่นพลังงานมากจะเกิดเสียงดัง แต่ถ้า
แหล่งกำเนิดเสียงสั่นด้วยพลังงานน้อยจะเกิด
เสียงค่อย 
- เสียงดังมาก ๆ เป็นอันตรายต่อการได้ยินและ
เสียงที่ก่อให้เกิดความรำคาญเป็นมลพิษทาง
เสียง เดซิเบลเป็นหน่วยที่บอกถึงความดังของ
เสียง 

- 

ว ๒.๓ ป ๕/๓ ๓. ออกแบบกำรทดลองและอธิบาย ลักษณะ
และการเกิดเสียงดัง เสียงค่อย 

ว ๒.๓ ป ๕/๔ ๔. วัดระดับเสียงโดยใช้เครื่องมือวัดระดับเสียง 
ว ๒.๓ ป ๕/๕ ๕. ตระหนักในคุณค่าของความรู้เรื่องระดับ

เสียงโดยเสนอแนะแนวทางในการหลีกเลี่ยง
และลดมลพิษทางเสียง 

 
 
 
 
 
 
 



๗๗ 

 

 

 

สาระที่ ๓   วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 
  มาตรฐาน ว ๓.๑  เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซีดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ รวมทั้ง
ปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ว ๓.๑ ป ๕/๑ ๑. เปรียบเทียบความแตกต่างของดาวเคราะห์

และดาวฤกษ์จากแบบจำลอง 
- ดาวที่มองเห็นบนท้องฟ้าอยู่ในอวกาศซึ่งเป็น
บริเวณที่อยู่นอกบรรยากาศของโลกมีทั้งดาว
ฤกษ์และดาวเคราะห์ ดาวฤกษ์เป็นแหล่งกำเนิด
แสงจึงสามารถมองเห็นได้ ส่วนดาวเคราะห์ 
ไม่ใช่แหล่งกำเนิดแสง แต่สามารถมองเห็นได้
เนื ่องจากแสงจากดวงอาทิตย์ตกกระทบดาว
เคราะห์แล้วสะท้อนเข้าสู่ตา 

- 

ว ๓.๑ ป ๕/๒ ๒. ใช้แผนที่ดาวระบุตำแหน่งและเส้นทาง การ
ขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้า และ
อธิบายแบบรูปเส้นทางการข้ึนและตก ของกลุ่ม
ดาวฤกษ์บนท้องฟ้าในรอบปี 

- การมองเห็นกลุ่มดาวฤกษ์มีรูปร่างต่าง ๆ เกิด
จากจินตนาการของผู้สังเกต กลุ่มดาวฤกษ์ 
ต่าง ๆ ที่ปรากฏในท้องฟ้าแต่ละกลุ่มมีดาวฤกษ์
แต่ละดวงเรียงกันที่ตำแหน่งคงที่ และมีเส้นทาง
การขึ้นและตกตามเส้นทางเดิมทุกคืน ซึ่งจะ
ปรากฏตำแหน่งเดิมการสังเกตตำแหน่งและ
การขึ้นและตกของดาวฤกษ์และกลุ่มดาวฤกษ์
สามารถทำได้โดยใช้แผนที่ดาว ซึ่งระบุมุมทิศ
และมุมเงยที ่กล ุ ่มดาวนั ้นปรากฏ ผู ้ส ังเกต
สามารถใช้มือในการประมาณค่าของมุมเงยเมื่อ
สังเกตดาวในท้องฟ้า 

- 

 



๗๘ 

 

 

 

 
สาระที่ ๓   วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 
  มาตรฐาน ว ๓.๒   เข้าใจองค์ประกอบ และความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลกรวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ว ๓.๒ ป ๕/๑ ๑. เปรียบเทียบปริมาณน้ำในแต่ละแหล่ง และ

ระบุปริมาณน้ำที่มนุษย์สามารถนำมาใช้
ประโยชน์ได้ จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 

- โลกมีทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มซึ่งอยู่ในแหล่งน้ำ
ต ่าง ๆ ที ่ม ีท ั ้งแหล ่งน ้ำผ ิวด ิน เช ่น ทะเล 
มหาสมุทร บึง แม่น้ำ และแหล่งน้ำใต้ดิน เช่น 
น้ำในดิน และน้ำบาดาล น้ำทั ้งหมดของโลก
แบ่งเป็นน้ำเค็มประมาณร้อยละ ๙๗.๕ซึ่งอยู่ใน
มหาสมุทรและแหล่งน้ำอื่น ๆ และที่เหลืออีก
ประมาณร้อยละ ๒.๕ เป็นน้ำจืด ถ้าเรียงลำดับ
ปริมาณน้ำจืดจากมากไปน้อยจะอยู ่ท ี ่ ธาร
น้ำแข็งและพืดน้ำแข็ง น้ำใต้ดิน ชั้นดินเยือก
แข็งคงตัวและน้ำแข็งใต้ดิน ทะเลสาบ ความชื้น
ในดิน ความชื้นในบรรยากาศ บึง แม่น้ำ และ
น้ำในสิ่งมีชีวิต 

- 

ว ๓.๒ ป ๕/๒ ๒. ตระหนักถึงคุณค่าของน้ำโดยนำเสนอ
แนวทาง การใช้น้ำอย่างประหยัดและการ
อนุรักษ์น้ำ 

- น้ำจืดที่มนุษย์นำมาใช้ได้มีปริมาณน้อยมาก 
จึงควรใช้น้ำอย่างประหยัดและร่วมกันอนุรักษ์
น้ำ 

- 

 
 
 



๗๙ 

 

 

 

 
รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

ว ๓.๒ ป ๕/๓ ๓. สร้างแบบจำลองที่อธิบายการหมุนเวียน 
ของน้ำในวัฏจักรน้ำ 

- วัฏจักรน้ำ เป็นการหมุนเวียนของน้ำที่มีแบบ
รูป ซ้ำเดิม และต่อเนื่องระหว่างน้ำใน
บรรยากาศ น้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน โดย
พฤติกรรมการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ส่งผล
ต่อวัฏจักรน้ำ 

- 

ว ๓.๒ ป ๕/๔ ๔. เปรียบเทียบกระบวนการเกิดเมฆ หมอก 
น้ำค้าง และน้ำค้างแข็ง จากแบบจำลอง 

- ไอน้ำในอากาศจะควบแน่นเป็นละอองน้ำ 
เล็ก ๆ โดยมีละอองลอย เช่น เกลือ ฝุ่นละออง 
เกสรดอกไม้ เป็นอนุภาคแกนกลาง เมื่อละออง
น้ำจำนวนมากเกาะกลุ่มรวมกันลอยอยู่สูงจาก
พื้นดินมาก เรียกว่า เมฆ แต่ละอองน้ำที่เกาะ
กลุ่มรวมกันอยู่ใกล้พื้นดิน เรียกว่า หมอก ส่วน
ไอน้ำที ่ควบแน่นเป็นละอองน้ำเกาะอยู ่บน
พื ้นผิววัตถุใกล้พื ้นดิน เรียกว่า น้ำค้าง ถ้ำ
อุณหภูมิ ใกล้พื้นดินต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง น้ำค้าง
ก็จะกลายเป็นน้ำค้างแข็ง 

- 

 
 
 
 
 
 



๘๐ 

 

 

 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ว ๓.๒ ป ๕/๕ ๕. เปรียบเทียบกระบวนการเกิดฝน หิมะ และ

ลูกเห็บ จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
- ฝน หิมะ ลูกเห็บ เป็นหยาดน้ำฟ้าซึ่งเป็นน้ำที่
มีสถานะต่าง ๆ ที่ตกจากฟ้าถึงพ้ืนดิน ฝน เกิด
จากละอองน้ำในเมฆท่ีรวมตัวกันจนอากาศไม่
สามารถพยุงไว้ได้จึงตกลงมา 
หิมะเกิดจากไอน้ำในอากาศระเหิดกลับเป็น
ผลึกน้ำแข็ง รวมตัวกันจนมีน้ำหนักมากขึ้นจน
เกินกว่าอากาศจะพยุงไว้จึงตกลงมา ลูกเห็บ
เกิดจากหยดน้ำที่เปลี่ยนสถานะเป็นน้ำแข็งแล้ว
ถูกพายุพัดวนซ้ำไปซ้ำมาในเมฆฝนฟ้าคะนองที่
มีขนาดใหญ่และอยู่ในระดับสูงจนเป็นก้อน
น้ำแข็งขนาดใหญ่ขึ้นแล้วตกลงมา 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๑ 

 

 

 

สาระที่ ๔   เทคโนโลยี 
  มาตรฐาน ว ๔.๑   เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วใช้ความรู้และทักษะทางดา้น
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหา หรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบ เชิงวิศวกรรม เลือกใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
- - - - 

 
สาระที่ ๔   เทคโนโลยี 
  มาตรฐาน ว ๔.๒  เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ว ๔.๒ ป ๕/๑ ๑. ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การ

อธิบายการทำงาน การคาดการณ์ผลลัพธ์ จาก
ปัญหาอย่างง่าย 

- การใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นการนำกฎเกณฑ์ 
หรือเงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณีมาใช้พิจารณา 
ในการแก้ปัญหา การอธิบายการทำงาน หรือ 
การคาดการณ์ผลลัพธ์ 
- สถานะเริ่มต้นของการทำงานที่แตกต่างกันจะ
ให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน 
- ตัวอย่างปัญหา เช่น เกม Sudoku , โปรแกรม
ทำนายตัวเลข, โปรแกรมสร้างรูปเรขาคณิต
ตามค่าข้อมูลเข้า, การจัดลำดับการทำงานบ้าน
ในช่วงวันหยุด, จัดวางของในครัว 

- 

 



๘๒ 

 

 

 

 
รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

ว ๔.๒ ป ๕/๒ ๒. ออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการใช้
เหตุผลเชิงตรรกะอย่างง่าย ตรวจหา
ข้อผิดพลาดและแก้ไข 

- การออกแบบโปรแกรมสามารถทำได้โดย
เขียน เป็นข้อความ หรือผังงาน 
- การออกแบบและเขียนโปรแกรมที ่ม ีการ
ตรวจสอบเงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณีเพ่ือให้ได้
ผลลัพธ์ที่ถูกต้องตรงตามความต้องการ 
- หากมีข้อผิดพลาดให้ตรวจสอบการทำงาน ที
ละคำสั่ง เมื่อพบจุดที่ทำให้ผลลัพธ์ไม่ถูกต้อง ให้
ทำการแก้ไขจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง 
- การฝึกตรวจหาข้อผิดพลาดจากโปรแกรมของ
ผู ้อื ่นจะช่วยพัฒนาทักษะการหาสาเหตุของ
ปัญหาได้ดียิ่งข้ึน 
- ตัวอย่างโปรแกรม เช่น โปรแกรมตรวจสอบ
เลขคู ่เลขคี ่ โปรแกรมรับข้อมูลน้ำหนักหรือ
ส่วนสูงแล้วแสดงผลความสมส่วนของร่างกาย , 
โปรแกรมสั ่งให้ ต ัวละครทำตามเงื ่อนไขที่
กำหนด 
- ซอฟต์แวร์ที ่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น 
Scratch, logo 

- 

 
 
 



๘๓ 

 

 

 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ว ๔.๒ ป ๕/๓ ๓. ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล ติดต่อสื่อสาร

และทำงานร่วมกัน ประเมินความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูล 

- การค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต และการ
พิจารณาผลการค้นหา 
- การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น อีเมล 
บล็อก โปรแกรมสนทนา 
-  การเข ียนจดหมาย (บ ูรณาการก ับว ิชา
ภาษาไทย) 
- การใช้อินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสารและ
ทำงานร่วมกัน เช่น ใช้นัดหมายในการประชุม
กลุ่ม ประชาสัมพันธ์กิจกรรมในห้องเรียน การ
แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นในการเรียน 
ภายใต้การดูแลของคร ู
- การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล เช่น 
เปรียบเทียบความสอดคล้อง สมบูรณ์ของ
ข้อมูลจากหลายแหล่ง แหล่งต้นตอของข้อมูล 
ผู้เขียน วันที่เผยแพร่ข้อมูล 
- ข้อมูลที่ดีต้องมีรายละเอียดครบทุกด้าน เช่น 
ข้อดีและข้อเสีย ประโยชน์และโทษ 

- 

 
 
 
 
 



๘๔ 

 

 

 

 
รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

ว ๔.๒ ป ๕/๔ ๔. รวบรวม ประเมิน นำเสนอ ข้อมูลและ
สารสนเทศ ตามวัตถุประสงค์โดยใช้ซอฟต์แวร์
หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย เพ่ือ
แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 

-  การรวบรวมข ้อม ูล  ประมวลผล สร ้ าง
ทางเลือก ประเมินผล จะทำให้ได้สารสนเทศ
เพื ่อใช้ในการแก้ปัญหาหรือการตัดสินใจได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
- การใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ต 
ที่หลากหลายในการรวบรวม ประมวลผล สร้าง
ทางเลือก ประเมินผล นำเสนอ จะช่วยให้การ
แก้ปัญหาทำได้อย่างรวดเร ็ว ถูกต้อง และ
แม่นยำ 
- ตัวอย่างปัญหา เช่น ถ่ายภาพและสำรวจแผน
ที่ ในท้องถิ่นเพ่ือนำเสนอแนวทางในการจัดการ
พื ้นที ่ว ่างให้เก ิดประโยชน์ ทำแบบสำรวจ
ความคิดเห็นออนไลน์ และวิเคราะห์ข้อมูล 
นำเสนอข้อมูลโดยการใช ้ Blog หรือ web 
page 

- 

ว ๔.๒ ป ๕/๕ ๕. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มี
มารยาท เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพ
ในสิทธิของผู้อ่ืน แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูล
หรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม 

- อันตรายจากการใช้งานและอาชญากรรม ทาง
อินเทอร์เน็ต 
- มารยาทในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอรเ์น็ต 
(บูรณาการกับวิชาที่เก่ียวข้อง) 

- 

 
 



๘๕ 

 

 

 

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ 

สาระที่  ๑   วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
  มาตรฐาน ว  ๑.๑   เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของป ระชากรปัญหาและผลกระทบที่มีต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
- - - - 

 
สาระที่  ๑   วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
  มาตรฐาน ว  ๑.๒  เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารผ่านเซลล์ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของ
ระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทางานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ ทางานสัมพันธ์กันรวมทั้งนำ
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ว ๑.๒ ป ๖/๑ ๑. ระบุสารอาหารและบอกประโยชน์ของ

สารอาหารแต่ละประเภทจากอาหารที่ตนเอง
รับประทาน 

- สารอาหารที่อยู่ในอาหารมี ๖ ประเภท ได้แก่ 
คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เกลือแร่ วิตามิน
และน้ำ 

- 

 
 
 
 



๘๖ 

 

 

 

 
รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

ว ๑.๒ ป ๖/๒ ๒. บอกแนวทางในการเลือกรับประทานอาหาร
ให้ได้สารอาหารครบถ้วนในสัดส่วนที่เหมาะสม
กับเพศและวัย รวมทั้งความปลอดภัยต่อ
สุขภาพ 

- อาหารแต่ละชนิดประกอบด้วยสารอาหาร ที่ 
แตกต่างกัน อาหารบางอย่างประกอบด้วย
สารอาหารประเภทเดียว อาหารบางอย่าง
ประกอบด้วยสารอาหารมากกว่าหนึ่งประเภท 
- สารอาหารแต่ละประเภทมีประโยชน ์ต่อ
ร่างกายแตกต่างกัน โดยคาร์โบไฮเดรต โปรตีน 
และไขมัน เป็นสารอาหารที ่ให้พลังงานแก่
ร่างกาย ส่วนเกลือแร่ ว ิตามินและน้ำ เป็น
สารอาหารที่ไม่ให้พลังงานแก่ร่างกาย แต่ช่วย
ให้ร่างกายทำงานได้เป็นปกติ – การรับประทาน
อาหารเพื ่อให้ร ่างกายเจริญ เติบโต มีการ
เปลี่ยนแปลงของร่างกายตามเพศและวัย และ 
ม ีส ุขภาพด ี จำเป ็นต ้องร ับประทานให้ได้
พลังงานเพียงพอกับความต้องการของร่างกาย 
และให้ได้สารอาหารครบถ้วนในสัดส ่วนที่
เหมาะสมกับเพศ และวัย รวมทั้งต้องคำนึงถึง
ชนิดและปริมาณของวัตถุ เจือปนในอาหารเพ่ือ
ความปลอดภัยต่อสุขภาพ 

 

ว ๑.๒ ป ๖/๓ ๓. ตระหนักถึงความสำคัญของสารอาหาร โดย
การเลือกรับประทานอาหารที่มีสารอาหาร
ครบถ้วนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัย 
รวมทั้งปลอดภัยต่อสุขภาพ 

 
 
 



๘๗ 

 

 

 

 
รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

ว ๑.๒ ป ๖/๔ ๔. สร้างแบบจำลองระบบย่อยอาหาร และ
บรรยายหน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหาร 
รวมทั้งอธิบายการย่อยอาหารและการดูดซึม
สารอาหาร 

- ระบบย่อยอาหารประกอบด้วยอวัยวะต่าง ๆ 
ได้แก่ ปาก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร 
ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ ทวารหนัก ตับ และตับ
อ่อน ซึ่งทำหน้าที่ร่วมกันในการย่อยและดูดซึม
สารอาหาร 
- ปาก มีฟันช่วยบดเคี้ยวอาหารให้มีขนาดเล็ก
ลงและมีลิ้นช่วยคลุกเคล้าอาหารกับน้ำลาย ใน
น้ำลาย มีเอนไซม์ย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาล 
– หลอดอาหาร ทำหน้าที่ลำเลียงอาหารจาก
ปาก ไปยังกระเพาะอาหาร ภายในกระเพาะ
อาหารมีการย่อยโปรตีนโดยกรดและเอนไซม์ที่
สร้างจากกระเพาะอาหาร 

- 

ว ๑.๒ ป ๖/๕ ๕. ตระหนักถึงความสำคัญของระบบย่อย
อาหาร โดยการบอกแนวทางในการดูแลรักษา
อวัยวะในระบบย่อยอาหารให้ทำงานเป็นปกติ 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 



๘๘ 

 

 

 

 
รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

  - ลำไส้เล็กมีเอนไซม์ที่สร้างจากผนังลำไส้เล็ก
เองและจากต ับอ ่อนท ี ่ ช ่ วยย ่อยโปรตีน 
คาร ์ โบ ไฮ เดรต  และไขม ัน  โดย โปรตี น 
คาร์โบไฮเดรต และไขมัน ที ่ผ่านการย่อยจน
เป็นสารอาหารขนาดเล็กพอที ่จะ ดูดซึมได้ 
รวมถึงน้ำ เกลือแร่ และวิตามิน จะถูกดูดซึม ที่
ผนังลำไส้เล็กเข้าสู่กระแสเลือด เพื่อลำเลียงไป
ย ั งส ่ วนต ่ าง  ๆ  ของร ่ า งกาย ซ ึ ่ ง โปรตีน 
คาร์โบไฮเดรต และไขมัน จะถูกนำไปใช้เป็น
แหล่งพลังงานสำหรับใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ส่วน
น้ำ เกลือแร่ และวิตามิน จะช่วยให้ร่างกาย
ทำงานได้เป็นปกต ิ
- ตับสร้างน้ำดีแล้วส่งมายังลำไส้เล็กช่วยให้
ไขมันแตกตัว 
- ลำไส้ใหญ่ทำหน้าที่ดูดน้ำและเกลือแร่ เป็น
บริเวณที่มีอาหารที่ย่อยไม่ได้ หรือย่อยไม่หมด 
เป็นกากอาหาร ซึ่งจะถูกกำจัดออกทางทวาร
หนัก 

- 

 
 
 



๘๙ 

 

 

 

 
รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

  -  อว ัยวะต ่าง ๆ ในระบบย ่อยอาหาร มี
ความสำคัญ จึงควรปฏิบัติตน ดูแลรักษาอวัยวะ
ให้ทำงานเป็นปกต ิ

 

 
 
สาระที่  ๑   วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
  มาตรฐาน ว  ๑.๓  เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม
ที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
- - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๐ 

 

 

 

สาระที่ ๒   วิทยาศาสตร์กายภาพ 
  มาตรฐาน ว ๒.๑  เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่าง
อนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ว ๒.๑ ป ๖/๑ ๑. อธิบายและเปรียบเทียบการแยกสารผสม 

โดยการหยิบออก การร่อน การใช้แม่เหล็ก
ดึงดูด การรินออก การกรอง และการ
ตกตะกอน โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทั้ง
ระบุวิธีแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับการ
แยกสาร 

- สารผสมประกอบด้วยสารตั้งแต่ ๒ ชนิดขึ้นไป
ผสมกัน เช่น น้ำมันผสมน้ำ ข้าวสารปนกรวด
ทราย วิธีการ ที่เหมาะสมในการแยกสารผสม
ขึ้นอยู่กับลักษณะและสมบัติของสารที่ผสมกัน
ถ้าองค์ประกอบของสารผสมเป็นของแข็งกับ
ของแข็งท่ีมีขนาดแตกต่างกันอย่างชัดเจน อาจ
ใช้วิธีการหยิบออกหรือการร่อนผ่านวัสดุ ที่มีรู 
ถ้ามีสารใดสารหนึ่งเป็นสารแม่เหล็กอาจใช้วิธี 
การใช้แม่เหล็กดึงดูด ถ้าองค์ประกอบเป็น
ของแข็ง ที่ไม่ละลายในของเหลว อาจใช้วิธีการ
รินออก การกรอง หรือการตกตะกอน ซึ่ง
วิธีการแยกสารสามารถนำไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวันได้ 

- 

 
 
 
 
 
 



๙๑ 

 

 

 

สาระที่ ๒   วิทยาศาสตร์กายภาพ 
  มาตรฐาน ว ๒.๒    เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งนำ
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ว ๒.๒ ป ๖/๑ ๑. อธิบายการเกิดและผลของแรงไฟฟ้าซึ่งเกิด

จากวัตถุที่ผ่านการขัดถูโดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

- วัตถุ ๒ ชนิดที่ผ่านการขัดถูแล้ว เมื่อนำเข้า
ใกล้กัน อาจดึงดูดหรือผลักกัน แรงที่เกิดขึ้นนี้
เป็นแรงไฟฟ้า ซึ ่งเป็นแรงไม่สัมผัส เกิดขึ้น
ระหว่างวัตถุท่ีมีประจุไฟฟ้า ซึ่งประจุไฟฟ้ามี  ๒ 
ชนิด คือ ประจุไฟฟ้าบวกและประจุไฟฟ้าลบ 
วัตถุที่มีประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกันผลักกัน ชนิด
ตรงข้ามกันดึงดูดกัน 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๒ 

 

 

 

สาระที่ ๒   วิทยาศาสตร์กายภาพ 
  มาตรฐาน ว ๒.๓  เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานใน
ชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ว ๒.๓ ป ๖/๑ ๑. ระบุส่วนประกอบและบรรยายหน้าที่ ของ

แต่ละส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้า อย่างง่าย
จากหลักฐานเชิงประจักษ์ 

-  ว ง จ ร ไฟฟ ้ า อย ่ า ง ง ่ า ย ป ร ะกอบ ด ้ ว ย
แ ห ล ่ ง ก ำ เ น ิ ด ไ ฟ ฟ ้ า  ส า ย ไ ฟ ฟ ้ า  แ ล ะ
เครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า แหล่งกำเนิด
ไฟฟ้า เช่น ถ่านไฟฉาย หรือแบตเตอรี่ ทำหน้าที่
ให้พลังงานไฟฟ้า สายไฟฟ้าเป็นตัวนำไฟฟ้าทำ
หน้าที่เชื่อมต่อระหว่างแหล่งกำเนิดไฟฟ้า และ
เครื ่องใช้ไฟฟ้าเข้าด้วยกัน เครื ่องใช้ไฟฟ้ามี
หน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานอ่ืน 

- 

ว ๒.๓ ป ๖/๒ ๒. เขียนแผนภาพและต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๓ 

 

 

 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ว ๒.๓ ป ๖/๓ ๓. ออกแบบการทดลองและทดลองด้วยวิธี 

ที่เหมาะสมในการอธิบายวิธีการและผลของ
การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม 

- เมื่อนำเซลล์ไฟฟ้าหลายเซลล์มาต่อเรียงกัน 
โดยให้ขั้วบวกของเซลล์ไฟฟ้าเซลล์หนึ่งต่อกับ
ขั้วลบของอีกเซลล์หนึ่งเป็นการต่อแบบอนุกรม 
ทำให้มีพลังงานไฟฟ้าเหมาะสมกับเครื ่องใช้ 
ไฟฟ้า ซ ึ ่ งการต ่อเซลล ์ไฟฟ้าแบบอนุกรม
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีว ิตประจำวัน 
เช่น การต่อเซลล์ไฟฟ้าในไฟฉาย 

- 

ว ๒.๓ ป ๖/๔ ๔. ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของการต่อ
เซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมโดยบอกประโยชน์และ
การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ว ๒.๓ ป ๖/๕ ๕. ออกแบบการทดลองและทดลองด้วยวิธี 
ที่เหมาะสมในการอธิบายการต่อหลอดไฟฟ้า
แบบอนุกรมและแบบขนาน 

- การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมเม่ือถอด
หลอดไฟฟ้าดวงใดดวงหนึ่งออกทำให้หลอด
ไฟฟ้าที่เหลือดับทั้งหมด ส่วนการต่อหลอด
ไฟฟ้าแบบขนาน เมื่อถอดลอดไฟฟ้าดวงใดดวง
หนึ่งออก หลอดไฟฟ้าที่เหลือ 
ก็ยังสว่างได้ การต่อหลอดไฟฟ้าแต่ละแบบ
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น การต่อหลอด
ไฟฟ้าหลายดวงในบ้านจึงต้องต่อหลอดไฟฟ้า
แบบขนานเพื่อเลือกใช้หลอดไฟฟ้าดวงใดดวง
หนึ่งได้ตามต้องการ 

- 

ว ๒.๓ ป ๖/๖ ๖. ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของการต่อ
หลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน โดย
บอกประโยชน์ ข้อจำกัด และการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

 
 
 
 
 



๙๔ 

 

 

 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ว ๒.๓ ป ๖/๗ ๗. อธิบายการเกิดเงามืดเงามัวจากหลักฐาน 

เชิงประจักษ์ 
- เมื่อนำวัตถุทึบแสงมากั้นแสงจะเกิดเงาบน
ฉากรับแสงที่อยู่ด้านหลังวัตถุ โดยเงามีรูปร่าง
คล้ายวัตถุท่ีทำให้เกิดเงา เงามัวเป็นบริเวณท่ีมี
แสงบางส่วนตกลงบนฉาก ส่วนเงามืดเป็น
บริเวณท่ีไม่มีแสงตกลง 
บนฉากเลย 

- 

ว ๒.๓ ป ๖/๘ ๘. เขียนแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดเงา
มืดเงามัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๕ 

 

 

 

สาระที่ ๓   วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 
  มาตรฐาน ว ๓.๑    เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซีดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ รวมทั้ง
ปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ว ๓.๑ ป ๖/๑ ๑. สร้างแบบจำลองที่อธิบายการเกิด และ

เปรียบเทียบปรากฏการณ์สุริยุปราคา และ
จันทรุปราคา 

- เมื่อโลกและดวงจันทร์ โคจรมาอยู่ในแนว
เส้นตรงเดียวกันกับดวงอาทิตย์ในระยะทางท่ี
เหมาะสม ทำให้ดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์ เงา
ของดวงจันทร์ทอดมายังโลก ผู้สังเกตที่อยู่
บริเวณเงาจะมองเห็น ดวงอาทิตย์มืดไป เกิด
ปรากฏการณส์ุริยุปราคา ซึ่งมีทั้งสุริยุปราคา
เต็มดวง สุริยุปราคาบางส่วน และสุริยุปราคาวง
แหวน 
 - หากดวงจันทร์และโลกโคจรมาอยู ่ในแนว
เส้นตรงเดียวกันกับดวงอาทิตย์ แล้วดวงจันทร์
เคลื่อนที่ผ่านเงาของโลก จะมองเห็นดวงจันทร์
มืดไป เกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคา ซึ่งมีทั้ง
จ ันทร ุปราคาเต ็มดวง และจ ันทร ุปราคา
บางส่วน 

 

 
 
 
 
 



๙๖ 

 

 

 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ว ๓.๑ ป ๖/๒ ๒. อธิบายพัฒนาการของเทคโนโลยีอวกาศ 

และยกตัวอย่างการนำเทคโนโลยีอวกาศมาใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน จากข้อมูลที่
รวบรวมได้ 

- เทคโนโลยีอวกาศเริ่มจากความต้องการของ
มนุษย์ในการสำรวจวัตถุท้องฟ้าโดยใช้ตาเปล่า 
กล้อง-โทรทรรศน์ และได้พัฒนาไปสู่การขนส่ง
เพื ่อสำรวจอวกาศด้วยจรวดและยานขนส่ง
อวกาศ และยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน
มีการนำเทคโนโลยีอวกาศบางประเภทมา
ประยุกต ์ใช ้ในช ีว ิตประจำวัน เช ่น การใช้
ดาวเทียมเพื่อการสื่อสาร การพยากรณ์อากาศ 
หรือการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ การใช้
อุปกรณ์วัดชีพจรและการเต้นของหัวใจ หมวก
นิรภัย ชุดกีฬา 

- 

 
สาระที่ ๓  วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 
  มาตรฐาน ว ๓.๒    เข้าใจองค์ประกอบ และความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลกรวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ว ๓.๒ ป ๖/๑ ๑. เปรียบเทียบกระบวนการเกิดหินอัคนี หิน

ตะกอน และหินแปรและอธิบายวัฏจักรหินจาก
แบบจำลอง 

- หินเป็นวัสดุแข็งเกิดขึ ้นเองตามธรรมชำติ 
ประกอบ ด้วยแร่ตั้งแต่หนึ่งชนิดขึ้นไป สามารถ
จำแนกหินตามกระบวนการเกิดได ้เป ็น ๓ 
ประเภท ได้แก่ หินอัคนี หินตะกอน และหิน
แปร 

-สังเกต เปรียบเทียบ หินที ่พบบริเวณหน้า
อาคารเรียนและหินที่พบบริเวณสวน 

 



๙๗ 

 

 

 

 
รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

  - หินอัคนีเกิดจากการเย็นตัวของแมกมา เนื้อ
หิน มีลักษณะเป็นผลึก ทั้งผลึกขนาดใหญ่และ
ขนาดเล็ก บางชนิดอาจเป็นเนื้อแก้ว หรือมีรู
พรุน 
- หินตะกอน เกิดจากการทับถมของตะกอน
เมื่อถูกแรงกดทับและมีสารเชื่อมประสานจึง
เกิดเป็นหิน เนื้อหินกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มีลักษณะ
เป็นเม็ดตะกอน มีทั้งเนื้อหยาบและเนื้อละเอียด 
บางชนิดเป็นเนื้อผลึกที่ยึดเกาะกันเกิดจากการ
ตกผลึกหรือตกตะกอนจากน้ำโดยเฉพาะน้ำ
ทะเล บางชนิดมีลักษณะเป็น 
ชั้น ๆ จึงเรียกอีกชื่อว่าหินชั้น 
- หินแปร เกิดจากการแปรสภาพของหินเดิมซึ่ง
อาจเป็นหินอัคนี หินตะกอน หรือหินแปร โดย
การกระทำของความร ้อน ความด ัน และ
ปฏิกิริยาเคมี เนื้อหินของหินแปรบางชนิดผลึก
ของแร่เรียงตัวขนานกัน เป็นแถบ บางชนิดแซะ
ออกเป็นแผ่นได้ บางชนิด เป็นเนื ้อผลึกที ่มี
ความแข็งมาก 

 

 
 



๙๘ 

 

 

 

 
รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

  -  ห ิน ในธรรมชาต ิท ั ้ ง   ประเภท ม ีการ
เปล ี ่ยนแปลงจากประเภทหนึ ่งไปเป ็นอีก
ประเภทหนึ่ง หรือประเภทเดิมได้ โดยมีแบบ
รูปการเปลี ่ยนแปลงคงที ่และต่อเนื ่องเป็น     
วัฏจักร 

 

ว ๓.๒ ป ๖/๒ ๒. บรรยายและยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์
ของหินและแร่ในชีวิตประจำวันจากข้อมูล ที่
รวบรวมได้ 

- หินและแร่แต่ละชนิดมีลักษณะและสมบัติ
แตกต่างกัน มนุษย ์ใช ้ประโยชน์จากแร่ใน
ชีวิตประจำวัน ในลักษณะต่าง ๆ เช่น นำแร่มา
ทำเคร ื ่องสำอาง ยาส ีฟ ัน เคร ื ่องประดับ 
อุปกรณ์ทางการแพทย์ และนำหินมาใช้ในงาน
ก่อสร้างต่าง ๆ เป็นต้น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๙ 

 

 

 

 
รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

ว ๓.๒ ป ๖/๓ ๓. สร้างแบบจำลองที่อธิบายการเกิด ซากดึก
ดำบรรพ์และคาดคะเนสภาพแวดล้อมในอดีต
ของซากดึกดำบรรพ์ 

- ซากดึกดำบรรพ์เกิดจากการทับถม หรือการ
ประทับรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีต จนเกิดเป็น
โครงสร้างของซากหรือร่องรอยของสิ่งมีชีวิตที่
ปรากฏอยู่ในหิน ในประเทศไทยพบซากดึกดำ
บรรพ์ ที่หลากหลาย เช่น พืช ปะการัง หอย 
ปลา เต่า ไดโนเสาร์ และรอยตีนสัตว์  
- ซากดึกดำบรรพ์สามารถใช้เป็นหลักฐานหนึ่ง
ที่ช่วยอธิบายสภาพแวดล้อมของพื้นที่ในอดีต
ขณะเกิดสิ่งมีชีวิตนั้น เช่น หากพบซากดึกดำ-
บรรพ์ของ หอยน้ำจืด สภาพแวดล้อมบริเวณ
นั้นอาจเคยเป็นแหล่งน้ำจืดมาก่อน และหาก
พบซากดึกดำบรรพ์ของพืช สภาพแวดล้อม
บริเวณนั้นอาจเคยเป็นป่ามาก่อน นอกจากนี้
ซากดึกดำบรรพ์ยังสามารถใช้ระบุอายุของหิน 
และเป็นข้อมูลในการศึกษาวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต 

- 

 
 
 
 
 



๑๐๐ 

 

 

 

 
รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

ว ๓.๒ ป ๖/๔ ๔. เปรียบเทียบการเกิดลมบก ลมทะเล และ
มรสุม รวมทั้งอธิบายผลที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม จากแบบจำลอง 

- ลมบก ลมทะเล และมรสุม เกิดจากพื ้นดิน
และ พ ื ้นน ้ำร ้อนและเย ็นไม ่ เท ่าก ันทำให้
อุณหภูมิอากาศเหนือพ้ืนดินและพ้ืนน้ำแตกต่าง
กัน จึงเกิด การเคลื่อนที่ของอากาศจากบริเวณ
ที่มีอุณหภูมิต่ำ ไปยังบริเวณท่ีมีอุณหภูมิสูง 
- ลมบกและลมทะเลเป็นลมประจำถิ ่นที ่พบ
บริเวณชายฝั่ง โดยลมบกเกิดในเวลากลางคืน 
ทำให้มีลมพัดจากชายฝั่ งไปสู ่ทะเล ส่วนลม
ทะเลเกิดในเวลากลางวัน ทำให้มีลมพัดจาก
ทะเลเข้าสู่ชายฝั่ง 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๑ 

 

 

 

 
รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

ว ๓.๒ ป ๖/๕ ๕. อธิบายผลของมรสุมต่อการเกิดฤดูของ
ประเทศไทย จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 

- มรสุมเป็นลมประจำฤดูเกิดบริเวณเขตร้อน
ของโลก ซึ ่งเป็นบริเวณกว้างระดับภูมิภาค 
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ไ ด ้ ร ั บ ผ ล จ า ก ม ร สุ ม
ตะว ั นออก เฉ ี ย ง เหน ื อ ในช ่ ว งปร ะมาณ
กลางเดือนตุลาคมจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ทำให้
เกิด ฤดูหนาว และได้รับผลจากมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ในช่วงประมาณกลางเดือนพฤษภาคม
จนถึงกลางเดือนตุลำคมทำให้เกิดฤดูฝน ส่วน
ช ่วงประมาณกลางเด ือนก ุมภาพันธ ์จนถึง
กลางเดือนพฤษภาคมเป็นช่วงเปลี่ยนมรสุมและ
ประเทศไทยอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร แสงอาทิตย์
เกือบตั้งตรงและตั้งตรงประเทศไทย ในเวลา
เที่ยงวันทำให้ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์
อย่างเต็มที่อากาศจึงร้อนอบอ้าวทำให้เกิดฤดู
ร้อน 

- 

 
 
 
 
 
 



๑๐๒ 

 

 

 

 
รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

ว ๓.๒ ป ๖/๖ ๖. บรรยายลักษณะและผลกระทบของ น้ำท่วม 
การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม แผ่นดินไหว สึนามิ 

-  น ้ ำท ่วม การก ัด เซาะชายฝ ั ่ ง  ด ินถล่ม 
แผ่นดินไหว และ สึนามิ มีผลกระทบต่อชีวิต
และสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน 
- มนุษย์ควรเรียนรู ้ว ิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัย 
เช่น ติดตามข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ เตรียมถุง
ยังชีพ ให้พร้อมใช้ตลอดเวลา และปฏิบัติตาม
คำส ั ่ งของผ ู ้ปกครองและเจ ้าหน ้าท ี ่อย ่าง
เคร่งครัดเมื ่อเกิดภัยทางธรรมชาติและธรณี
พิบัติภัย 

- 

ว ๓.๒ ป ๖/๗ ๗. ตระหนักถึงผลกระทบของภัยธรรมชาติและ
ธรณีพิบัติภัย โดยนำเสนอแนวทางในการเฝ้า
ระวังและปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภัย
ธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยที่อาจเกิดในท้องถิ่น 

ว ๓.๒ ป ๖/๘ ๘. สร้างแบบจำลองที่อธิบายการเกิด
ปรากฏการณ์เรือนกระจกและผลของ
ปรากฏการณ์เรือนกระจกต่อสิ่งมีชีวิต 

- ปรากฏการณ์เรือนกระจกเกิดจากแก๊สเรือน
กระจกในชั้นบรรยากาศของโลก กักเก็บความ
ร้อนแล้ว คายความร้อนบางส่วนกลับสู่ผิวโลก 
ทำให้อากาศ บนโลกมีอุณหภูมิเหมะสมต่อการ
ดำรงชีวิต 
- หากปรากฏการณ์เรือนกระจกรุนแรงมากขึ้น 
จะมีผลต่อการเปลี ่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 
มนุษย์ จึงควรร่วมกันลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิด
แก๊สเรือนกระจก 

- 

ว ๓.๒ ป ๖/๙ ๙. ตระหนักถึงผลกระทบของปรากฏการณ์
เรือนกระจกโดยนำเสนอแนวทางการปฏิบัติตน
เพ่ือลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจก 

 
 
 



๑๐๓ 

 

 

 

สาระที่ ๔   เทคโนโลยี 
  มาตรฐาน ว ๔.๑   เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วใช้ความรู้และทักษะทางดา้น
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหา หรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือ กใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
- - - - 

 
สาระที่ ๔   เทคโนโลยี 
  มาตรฐาน ว ๔.๒   เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการเรียนรู้ การทางาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 

รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ว ๔.๒ ป ๖/๑ ๑. ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการอธิบายและ

ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาที่พบใน
ชีวิตประจำวัน 

- การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั ้นตอนจะช่วยให้
แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- การใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นการนำกฎเกณฑ์ 
หรือเงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณีมาใช้พิจารณา 
ในการแก้ปัญหา 
- การพิจารณากระบวนการทำงานที ่ม ีการ
ทำงานแบบวนซ้ำ หรือเงื่อนไขเป็นวิธีการที่จะ
ช่วยให้การออกแบบวิธีการแก้ปัญหาเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- 

 
 



๑๐๔ 

 

 

 

 
รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

  - ตัวอย่างปัญหา เช่น การค้นหาเลขหน้าที่
ต้องการให้เร็วที่สุด, การทายเลข 
 ๑ – ๑,๐๐๐,๐๐๐ โดยตอบให้ถูกภายใน ๒๐ 
คำถาม, การคำนวณเวลาในการเดินทาง โดย
คำนึงถึงระยะทาง เวลา จุดหยุดพัก 

 

ว ๔.๒ ป ๖/๒ ๒. ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพื่อ
แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ตรวจหา
ข้อผิดพลาดของโปรแกรมและแก้ไข 

- การออกแบบโปรแกรมสามารถทำได้โดย
เขียน เป็นข้อความ หรือผังงาน 
- การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการใช้ตัว
แปร การวนซ้ำ การตรวจสอบเงื่อนไข – หากมี
ข้อผิดพลาดให้ตรวจสอบการทำงาน ทีละคำสั่ง 
เมื่อพบจุดที่ทำให้ผลลัพธ์ไม่ถูกต้อง ให้ทำการ
แก้ไขจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง 
- การฝึกตรวจหาข้อผิดพลาดจากโปรแกรมของ
ผู้อื่นจะช่วยพัฒนาทักษะการหาสาเหตุของ
ปัญหาได้ดียิ่งขึ้น 
- ตัวอย่างปัญหา เช่น โปรแกรมเกม โปรแกรม
หาค่า ค.ร.น เกมฝึกพิมพ์ 
- ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น 
Scratch, logo 

- 

 
 



๑๐๕ 

 

 

 

 
รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

ว ๔.๒ ป ๖/๓ ๓. ใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- การค้นหาอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการค้นหา
ข้อมูลที ่ได ้ตรงตามความต้องการในเวลาที่
รวดเร็วจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือหลายแหล่ง 
และข้อมูล มีความสอดคล้องกัน 
– การใช้เทคนิคการค้นหาขั้นสูง เช่น การใช้ 
ตัวดำเนินการ การระบุรูปแบบของข้อมูล หรือ
ชนิดของไฟล์ 
-  การจ ัดลำด ับผลล ัพธ ์จากกาค ้นหาของ
โปรแกรมค้นหา 
- การเรียบเรียง สรุปสำระสำคัญ (บูรณาการ
กับวิชาภาษาไทย) 

- 

ว ๔.๒ ป ๖/๔ ๔. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทำงานร่วมกันอย่าง
ปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพ
ในสิทธิของผู้อ่ืน แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูล
หรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม 

- อันตรายจากการใช้งานและอาชญากรรม ทาง
อินเทอร์เน็ต แนวทางในการป้องกัน 
- วิธีกำหนดรหัสผ่าน 
- การกำหนดสิทธิ ์การใช้งาน (ส ิทธิ ์ในการ
เข้าถึง) 
- แนวทางการตรวจสอบและป้องกันมัลแวร์ – 
อันตรายจากการติดตั ้งซอฟต์แวร์ที ่อยู ่บน
อินเทอร์เน็ต 

- 



๑๐๖ 

 

 

 

 
ส่วนที่  ๒ 

โครงสร้างหลักสตูรสถานศึกษา 

  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยเป็นโรงเรียนจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖  ในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  นั้นโรงเรียนได้
ดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   โดยได้กำหนดรายละเอียดของรหัสวิชา ชื่อวิชา และ
โครงสร้างรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ไว้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๗ 

 

 

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  ระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2565 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
รายวิชาพ้ืนฐาน 840 840 840 840 840 840 
ภาษาไทย 160 160 160 120 120 120 

คณิตศาสตร ์ 200 200 200 160 160 160 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 120 120 120 120 120 120 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
- ศาสนา ศลีธรรม จริยธรรม 
- หน้าที่พลเมือง วฒันธรรม  
และการดำเนนิชีวิตในสังคม 
- เศรษฐศาสตร ์
- ภูมิศาสตร ์

40 40 40 80 80 80 

ประวัติศาสตร์                                40 40 40 40 40 40 

สุขศึกษา และพลศึกษา                   40 40 40 80 80 80 

ศิลปะ 40 40 40 80 80 80 

การงานอาชีพ 40 40 40 40 40 40 

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 160 160 160 120 120 120 
รายวิชาเพ่ิมเติม 160 160 160 160 160 160 

หน้าท่ีพลเมือง 40 40 40 40 40 40 
English for Communication 40 40 40 40 40 - 
ภาษาจีน 40 40 40 40 40 40 

การป้องกันการทุจริต 40 40 40 40 40 40 

การค้นคว้าเพื่อเรียนรู้ (IS) - - - - - 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 

• กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 

• กิจกรรมนักเรียน       

      - ลูกเสือ  ยุวกาชาด 30 30 30 30 30 30 
- ชุมนุมหรรษาภาษาจีน 40 40 40 40 40 40 

• กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน ์

• สาระ IS3 
10 10 10 10 10 10 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 

 
 

บูรณาการ 
IS1 และ IS2 



๑๐๘ 

 

 

 

โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตร์พลังสิบ 
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  ระดับชั้นประถมศึกษา 4-6 ปีการศึกษา 2565 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
รายวิชาพ้ืนฐาน 840 840 840 840 840 840 
ภาษาไทย 160 160 160 120 120 120 

คณิตศาสตร ์ 200 200 200 160 160 160 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 120 120 120 120 120 120 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
- ศาสนา ศลีธรรม จริยธรรม 
- หน้าที่พลเมือง วฒันธรรม  
และการดำเนนิชีวิตในสังคม 
- เศรษฐศาสตร ์
- ภูมิศาสตร ์

40 40 40 80 80 80 

ประวัติศาสตร์                                40 40 40 40 40 40 

สุขศึกษา และพลศึกษา                   40 40 40 80 80 80 

ศิลปะ 40 40 40 80 80 80 

การงานอาชีพ 40 40 40 40 40 40 

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 160 160 160 120 120 120 
รายวิชาเพ่ิมเติม 160 160 160 160 160 160 

วิทยาศาสตร์พลังสิบ - - - 40 40 - 

โครงงานวิทยาศาสตร์พลังสิบ - - - - - 40 
English for Communication 40 40 40 40 40 - 
ภาษาจีน 40 40 40 40 40 40 

การป้องกันการทุจริต 40 40 40 40 40 40 

การค้นคว้าเพื่อเรียนรู้ (IS) - - - - - 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 

• กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 

• กิจกรรมนักเรียน       

      - ลูกเสือ  ยุวกาชาด 30 30 30 30 30 30 
- ชุมนุมวิทยาศาสตร์พลังสิบ - - - 40 - - 

• กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน ์

• สาระ IS3 
10 10 10 10 10 10 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 

 

บูรณาการ 
IS1 และ IS2 



๑๐๙ 

 

 

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
ระดับประถมศึกษา 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน 840 

ท ๑๑๑๐๑ ภาษาไทย  16๐ 
ค ๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร์  ๒๐๐ 
ว ๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์  ๘๐ 

 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ๔๐ 
ส ๑๑๑๐๑ สังคมศึกษา  ๔๐ 
ส ๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์  ๔๐ 
พ ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๔๐ 
ศ ๑๑๑๐๑ ศิลปะ  ๔๐ 
ง ๑๑๑๐๑ การงานอาชีพ  ๔๐ 
อ ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  160 

รายวิชาเพิ่มเติม 160 
ส11231 หน้าที่พลเมือง 1 40 
อ11201 English for Communication 1 40 
จ11202 ภาษาจีน 40 
ส11201 การป้องกันการทุจริต ๑ ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 
  ๑.แนะแนว ๔๐ 
  ๒.ลูกเสือ-ยุวกาชาด และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๔๐(๓๐/๑๐) 
  ๓.กิจกรรมชุมนุมหรรษาภาษาจีน ๔๐ 

รวมเวลาเรียน ๑,120 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๑๐ 

 

 

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
ระดับประถมศึกษา 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน 840 

ท ๑2๑๐๑ ภาษาไทย  16๐ 
ค ๑2๑๐๑ คณิตศาสตร์  ๒๐๐ 
ว ๑2๑๐๑ วิทยาศาสตร์  ๘๐ 

 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ๔๐ 
ส ๑2๑๐๑ สังคมศึกษา  ๔๐ 
ส ๑2๑๐๒ ประวัติศาสตร์  ๔๐ 
พ ๑2๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๔๐ 
ศ ๑2๑๐๑ ศิลปะ  ๔๐ 
ง ๑2๑๐๑ การงานอาชีพ  ๔๐ 
อ ๑2๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  160 

รายวิชาเพิ่มเติม 160 
ส12232 หน้าที่พลเมือง 2 40 
อ12201 English for Communication 2 40 
จ12202 ภาษาจีน 40 
ส12202 การป้องกันการทุจริต 2 ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 
  ๑.แนะแนว ๔๐ 
  ๒.ลูกเสือ-ยุวกาชาด และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๔๐(๓๐/๑๐) 
  ๓.กิจกรรมชุมนุมหรรษาภาษาจีน ๔๐ 

รวมเวลาเรียน ๑,120 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๑ 

 

 

 

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 

ระดับประถมศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 

 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน 840 
ท ๑3๑๐๑ ภาษาไทย  16๐ 
ค ๑3๑๐๑ คณิตศาสตร์  ๒๐๐ 
ว ๑3๑๐๑ วิทยาศาสตร์  ๘๐ 

 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ๔๐ 
ส ๑3๑๐๑ สังคมศึกษา  ๔๐ 
ส ๑3๑๐๒ ประวัติศาสตร์  ๔๐ 
พ ๑3๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๔๐ 
ศ ๑3๑๐๑ ศิลปะ  ๔๐ 
ง ๑3๑๐๑ การงานอาชีพ  ๔๐ 
อ ๑3๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  160 

รายวิชาเพิ่มเติม 160 
ส13233 หน้าที่พลเมือง 3 40 
อ13201 English for Communication 3 40 
จ13202 ภาษาจีน 40 
ส13203 การป้องกันการทุจริต 3 ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 
  ๑.แนะแนว ๔๐ 
  ๒.ลูกเสือ-ยุวกาชาด และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๔๐(๓๐/๑๐) 
  ๓.กิจกรรมชุมนุมหรรษาภาษาจีน ๔๐ 

รวมเวลาเรียน ๑,120 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๑๒ 

 

 

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
ระดับประถมศึกษา 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน 840 

ท ๑4๑๐๑ ภาษาไทย  16๐ 
ค ๑4๑๐๑ คณิตศาสตร์  ๒๐๐ 
ว ๑4๑๐๑ วิทยาศาสตร์  ๘๐ 

 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ๔๐ 
ส ๑4๑๐๑ สังคมศึกษา  ๔๐ 
ส ๑4๑๐๒ ประวัติศาสตร์  ๔๐ 
พ ๑4๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๔๐ 
ศ ๑4๑๐๑ ศิลปะ  ๔๐ 
ง ๑4๑๐๑ การงานอาชีพ  ๔๐ 
อ ๑4๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  160 

รายวิชาเพิ่มเติม 160 
ส14234 หน้าที่พลเมือง 4 40 
อ14201 English for Communication 4 40 
จ14202 ภาษาจีน 40 
ส14204 การป้องกันการทุจริต 4 ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 
  ๑.แนะแนว ๔๐ 
  ๒.ลูกเสือ-ยุวกาชาด และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๔๐(๓๐/๑๐) 
  ๓.กิจกรรมชุมนุมหรรษาภาษาจีน ๔๐ 

รวมเวลาเรียน ๑,120 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๑๓ 

 

 

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
ระดับประถมศึกษา 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน 840 

ท ๑5๑๐๑ ภาษาไทย  16๐ 
ค ๑5๑๐๑ คณิตศาสตร์  ๒๐๐ 
ว ๑5๑๐๑ วิทยาศาสตร์  ๘๐ 

 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ๔๐ 
ส ๑5๑๐๑ สังคมศึกษา  ๔๐ 
ส ๑5๑๐๒ ประวัติศาสตร์  ๔๐ 
พ ๑5๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๔๐ 
ศ ๑5๑๐๑ ศิลปะ  ๔๐ 
ง ๑5๑๐๑ การงานอาชีพ  ๔๐ 
อ ๑5๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  160 

รายวิชาเพิ่มเติม 160 
ส15235 หน้าที่พลเมือง 5 40 
อ15201 English for Communication 5 40 
จ15202 ภาษาจีน 40 
ส15205 การป้องกันการทุจริต 5 ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 
  ๑.แนะแนว ๔๐ 
  ๒.ลูกเสือ-ยุวกาชาด และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๔๐(๓๐/๑๐) 
  ๓.กิจกรรมชุมนุมหรรษาภาษาจีน ๔๐ 

รวมเวลาเรียน ๑,120 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๑๔ 

 

 

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
ระดับประถมศึกษา 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน 840 

ท ๑6๑๐๑ ภาษาไทย  16๐ 
ค ๑6๑๐๑ คณิตศาสตร์  ๒๐๐ 
ว ๑6๑๐๑ วิทยาศาสตร์  ๘๐ 

 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ๔๐ 
ส ๑6๑๐๑ สังคมศึกษา  ๔๐ 
ส ๑6๑๐๒ ประวัติศาสตร์  ๔๐ 
พ ๑6๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๔๐ 
ศ ๑6๑๐๑ ศิลปะ  ๔๐ 
ง ๑6๑๐๑ การงานอาชีพ  ๔๐ 
อ ๑6๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  160 

รายวิชาเพิ่มเติม 160 
ส16236 หน้าที่พลเมือง 6 40 
I16201 IS การค้นคว้าเพ่ือเรียนรู้ 40 
จ16202 ภาษาจีน 40 
ส16206 การป้องกันการทุจริต 6 ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 
  ๑.แนะแนว ๔๐ 
  ๒.ลูกเสือ-ยุวกาชาด และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๔๐(๓๐/๑๐) 
  ๓.กิจกรรมชุมนุมหรรษาภาษาจีน ๔๐ 

รวมเวลาเรียน ๑,120 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๑๕ 

 

 

 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี 
ระดับประถมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑ 
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑ รหัสวิชา  ว๑๑๑๐๑ ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์ ๑๒๐ ชั่วโมง/ปี 
 ประกอบด้วย วิทยาศาสตร์     ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ ๘๐ ชั่วโมง/ปี 
      วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ ๔๐ ชั่วโมง/ปี  
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๒ 
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒ รหัสวิชา  ว๑๒๑๐๑ ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์ ๑๒๐ ชั่วโมง/ปี 
 ประกอบด้วย วิทยาศาสตร์     ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ ๘๐ ชั่วโมง/ปี 
      วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ ๔๐ ชั่วโมง/ปี 
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๓ 
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓ รหัสวิชา  ว๑๓๑๐๑ ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์ ๑๒๐ ชั่วโมง/ปี 
 ประกอบด้วย วิทยาศาสตร์     ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ ๘๐ ชั่วโมง/ปี 
      วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ ๔๐ ชั่วโมง/ปี 
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๔ 
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔ รหัสวิชา  ว๑๔๑๐๑ ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์ ๑๒๐ ชั่วโมง/ปี 
 ประกอบด้วย วิทยาศาสตร์     ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ ๘๐ ชั่วโมง/ปี 
      วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ ๔๐ ชั่วโมง/ปี 
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๕ 
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๕ รหัสวิชา  ว๑๕๑๐๑ ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์ ๑๒๐ ชั่วโมง/ปี 
 ประกอบด้วย วิทยาศาสตร์     ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ ๘๐ ชั่วโมง/ปี 
      วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ ๔๐ ชั่วโมง/ปี 
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖ 
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๖ รหัสวิชา  ว๑๖๑๐๑ ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์ ๑๒๐ ชั่วโมง/ปี 
 ประกอบด้วย วิทยาศาสตร์     ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ ๘๐ ชั่วโมง/ปี 
      วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ ๔๐ ชั่วโมง/ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๖ 

 

 

 

โครงสร้างรายวิชา 
 
รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
รหัสวิชา  ว๑๑๑๐๑                                                      เวลา  80  ชั่วโมง / ปี 

วิทยาศาสตร์   
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ รหัสตัวช้ีวัด จำนวน

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

หน่วยที่ ๑ วิทยาศาสตร์น่ารู้ 
เรื่องท่ี 1 เรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
- วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
- ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
- จิตวิทยาศาสตร์ 

บูรณาการ 
และทักษะทางวิทยาศาสตร์ 

๑๐ ๑๐ 

หน่วยที่ ๒ ตัวเรา สัตว์ และพืช 
เรื่องที่ 1 ตัวเราและการดูแล 
- อวัยวะและหน้าที่ของอวัยวะ 
- การดูแลรักษาอวัยวะ 
เรื่องที่ 2 สัตว์และพืชน่ารู้ 
- โครงสร้างภายนอกของสัตว์ 
- โครงสร้าภายนอกของพืช 
เรื่องที่ 3 บริเวณท่ีพืชและสัตว์อาศัยอยู่ 
-สำรวจพืชและสัตว์ 

ว๑.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒ 
ว๑.๒ ป.๑/๑, ป.๑/๒ 
 

๒๙ ๑๕ 

สอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ๑ ๑๐ 

หน่วยที่ ๓ วัสดุและการเกิดเสียง 
เรื่องที่ 1 วัสดุและสมบัติของวัสดุ 
- ชนิดและสมบัติของวัสดุที่ใช้ทำวัตถุ 
- การจัดกลุ่มวัสดุที่ใช้ทำวัตถุ 
เรื่องที่ 2 เสียงรอบตัวเรา 
- การเกิดเสียงและทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียง 

ว๒.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒ 
ว๒.๓ ป.๑/๑  

๒๓ ๑๕ 

หน่วยที่ ๔ หินและท้องฟ้า 
เรื่องที่ 1 หินในธรรมชาติ 
- ลักษณะภายนอกของหิน 
เรื่องที่ 2ท้องฟ้าของเรา 
- ดาวบนท้องฟ้า 

ว ๓.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒ 
ว ๓.๒ ป.๑/๑  

๑๖ ๑๐ 

สอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ๑ ๑๐ 
รวม ๑5 ๘๐ ๗๐ 

 
 



๑๑๗ 

 

 

 

โครงสร้างรายวิชา 
 
รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
รหัสวิชา  ว๑๑๑๐๑                                                      เวลา  40  ชั่วโมง / ปี 

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  (วิทยาการคำนวณ) 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ รหัสตัวช้ีวัด จำนวน(ชั่วโมง) น้ำหนักคะแนน 

หน่วยที่ ๑ เทคโนโลยีเบื้องต้น 
เรื่องท่ี 1 อุปกรณ์เทคโนโลยี 
- คอมพิวเตอร์ 
- การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
เรื่องท่ี 2 การใช้ซอร์ฟแวร์เบื้องต้น 
- ซอร์ฟแวร์ในชีวิตประจำวัน 
- การใช้งานซอร์ฟแวร์ 

ว๔.๒ ป.๑/๑ 
 

10 5 

หน่วยที่ ๒ การแก้ปัญหาอย่างง่าย 
เรื่องท่ี 1 การแก้ปัญหา 
เรื่องท่ี 2 วิธีการแก้ปัญหา 
- การเปรียบเทียบ 
- การลองผิดลองถูก 
เรื่องท่ี 3การแสดงลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหา 
- การเขียนบอกเล่าแสดงลำดับขั้นตอนการ
แก้ปัญหา 
- การวาดภาพแสดงลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหา 
- การใช้สัญลักษณ์แสดงลำดับขั้นตอนการ
แก้ปัญหา 

ว๔.๒ ป.๑/๒ 9 5 

สอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ๑ ๕ 
หน่วยที่ 3 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 
เรื่องท่ี 1 หลักการเขียนโปรแกรม 
เรื่องที่ 2 ซอร์ฟแวร์หรือสื่อที่ใช้ในการเขียน
โปรแกรม 
- การเขียนโปรแกรมโดยใช้บัตรคำสั่ง 
-การเขียนโปรแกรมโดยใช้สื่อในเว็บไซต์ 
Code.org 
เรื่องท่ี 3 ตัวอย่างการเขียนโปรแกรม 
- การย้ายตำแหน่ง 
- การย่อหรือขยายขนาด 
-การเปลี่ยนแปลงรูปร่าง 
 

ว๔.๒ ป.๑/๓ 10 5 



๑๑๘ 

 

 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ รหัสตัวช้ีวัด จำนวน(ชั่วโมง) น้ำหนักคะแนน 

หนว่ยที่ 4  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย 
เรื่องที่1  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย 
เรื่องท่ี 2 ข้อปฏิบัติในการใช้งานและการดูแล
รักษาอุปกรณ์เทคโนโลยี 
- สิ่งที่ควรรู้ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
- การใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างปลอดภัย 
เรื่องท่ี 3 การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสม 

ว๔.๒ ป.๑/๑ 9 5 

สอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ๑ ๕ 
รวม ๕ ๔๐ ๓๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๙ 

 

 

 

โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ 
รหัสวิชา  ว๑๒๑๐๑                                                       เวลา  8๐  ชั่วโมง / ปี 

วิทยาศาสตร์ 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ รหัสตัวช้ีวัด จำนวน

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

หน่วยที่ ๑ การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
เรื่องท่ี 1 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
-  วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
-  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
-  จิตวิทยาศาสตร์ 

บูรณาการ 
และทักษะทางวิทยาศาสตร์ 

๒ ๓ 

หน่วยที่ ๒ สิ่งแวดล้อมรอบตัว 
เรื่องท่ี 1 สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต 

- ลักษณะของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต  

ว ๑.๓ 
ป.๒/๑ 

๑๐ ๕ 

หน่วยที่ ๓ ชีวิตพืชน่ารู้ 
เรื่องท่ี 1 การดำรงชีวิตของพืช 
- ปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพืช 
เรื่องท่ี 2 ศึกษาวัฏจักรชีวิตของพืชดอก 
- วัฏจักรชีวิตของพืชดอก  

ว ๑.๒ 
ป.๒/๑, ป.๒/๒, 

ป.๒/๓ 

๒๖ ๑๐ 

สอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ๑ ๑๐ 
หน่วยที่ ๔ วัสดุในชีวิตประจำวัน 
เรื่องท่ี 1 การดูดซับน้ำและการนำวัสดุมาผสมกัน 
-  สมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุ 
- สมบัติที่เกิดจากการนำวัสดุมาผสมกัน 
เรื่องท่ี ๒ สมบัติของวัสดุและการนำกลับมาใช้ใหม่  

ว ๒.๑ 
ป.๒/๑, ป.๒/๒, 
ป.๒/๓,ป.๒/๔  

๑๘ ๑๐ 

หน่วยที่ ๕ แสงในชีวิตประจำวัน 
เรื่องท่ี 1 แสงและการมองเห็น 
-  การเคลื่อนที่ของแสง 
- การมองเห็นวัตถุ 

ว ๒.๓ 
ป.๒/๑, ป.๒/๒, 

 

๘ ๑๐ 

หน่วยที่ ๖ เรียนรู้เรื่องดิน 
เรื่องท่ี 1 รู้จักดินในท้องถิ่น 
-  ส่วนประกอบของดิน 
- ลักษณะทางกายภาพและชนิดของดิน 
เรื่องท่ี ๒ การใช้ประโยชน์จากดิน 
-  การนำดินแต่ละชนิดไปใช้ประโยชน์ 

ว ๓.๒ 
ป.๒/๑, ป.๒/๒, 

 

๑๔ ๑๒ 

สอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ๑ ๑๐ 

รวม ๑6 ๘๐ ๗๐ 



๑๒๐ 

 

 

 

โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ 
รหัสวิชา  ว๑๒๑๐๑                                                       เวลา  4๐  ชั่วโมง / ปี 

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ รหัสตัวช้ีวัด จำนวน(ชั่วโมง) น้ำหนักคะแนน 

หน่วยที่ ๑ การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน 
เรื่องท่ี ๑ การแก้ปัญหาอย่างง่าย 
เรื่องท่ี ๒ ลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหา 

- การเขียนบอกเล่าแสดงลำดับขั้นตอนการ
แก้ปัญหา 

- การใช้ภาพแสดงลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหา 
- การใช้สัญลักษณ์แสดงลำดับขั้นตอนการ

แก้ปัญหา 
เรื่องท่ี ๓ การหารูปแบบของปัญหา 

- การเล่นเกมภาพตัดต่อ 
- การแต่งกายไปโรงเรียน  

ว ๔.๒ 
ป.๒/๑ 

 

๖ ๕ 

หน่วยที่ ๒ การเขียนโปรแกรมและตรวจหา
ข้อผิดพลาด 
เรื่องท่ี ๑ การเขียนโปรแกรม 

- การออกแบบโปรแกรม 
- การเขียนชุดคำสั่ง 
- การตรวจสอบผลลัพธ์ 

เรื่องท่ี ๒ การตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม 
- คำสั่งแจ้งเตือนข้อผิดพลาด 
- การตรวจหาข้อผิดพลาด 
- การแก้ไขข้อผิดพลาด  

ว ๔.๒ 
ป.๒/๒ 

๑๒ ๕ 

สอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ๑ ๕ 
หน่วยที่ ๓ การใช้งานซอฟต์แวร์และจัดระบบไฟล์งาน 
เรื่องท่ี ๑ การใช้งานซอฟต์แวร์ 

- โปรแกรมกราฟิก 
- โปรแกรมประมวลผลคำ 
- โปรแกรมนำเสนอ 

เรื่องท่ี ๒ การจัดการไฟล์ 
- การสร้างไฟล์โฟลเดอร์ 
- การคัดลอกและการย้ายไฟล์ 
- การลบและการเปลี่ยนชื่อไฟล์ 
- การจัดเรียงและการค้นหาไฟล์ 

ว ๔.๒ 
ป.๒/๓ 

๑๐ ๕ 



๑๒๑ 

 

 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ รหัสตัวช้ีวัด จำนวน(ชั่วโมง) น้ำหนักคะแนน 

หน่วยที่ ๔ การใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิทัลอย่าง
ปลอดภัย 
เรื่องท่ี ๑ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ข้อมูลส่วนตัว 
- อันตรายจากการเผยแพร่ข้อมูล 
- การแก้ปัญหาเมื่อข้อมูลส่วนตัวถูกเผยแพร่ 

เรื่องท่ี ๒ การใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
- การดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
- การใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสม 

ว ๔.๒ 
ป.๒/๔ 

๑๐ ๕ 

สอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ๑ ๕ 

รวม ๔ ๔๐ ๓๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๒ 

 

 

 

โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ 
รหัสวิชา  ว๑๓๑๐๑                                                      เวลา  8๐  ชั่วโมง / ปี 

วิทยาศาสตร์ 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ รหัสตัวช้ีวัด จำนวน

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

หน่วยที่ ๑ เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
เรื่องท่ี 1 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

บูรณาการ 
และทักษะทางวิทยาศาสตร์ 

3 2 

หน่วยที่ ๒ ชีวิตของมนุษย์และสัตว์ 
เรื่องท่ี 1 ปัจจัยในการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์  

ว 1.2 ป.3/1  
ว 1.2 ป.3/2  

8 3 

เรื่องท่ี ๒ วัฏจักรชีวิตของสัตว์ ว 1.2 ป.3/3  
ว 1.2 ป.3/4 

6 3 

สอบกลางภาคเรียนที่ 1 1 10 
หน่วยที่ ๓ วัสดุในชีวิตประจำวัน 
เรื่องท่ี 1 การประกอบวัตถุและการเปลี่ยนแปลงของ
วัสดุ 

ว 2.1 ป.3/1 
ว 2.1 ป.3/2 

7 2 

หน่วยที่ 4 แรงและการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของ
วัตถ ุ
เรื่องท่ี 1 การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ 

ว 2.2 ป.3/1 
ว 2.2 ป 3/2 

9 3 

เรื่องท่ี 2  มหัศจรรย์แรงแม่เหล็ก ว 2.2 ป.3/3 
ว 2.2 ป.3/4 

5 3 

สอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ๑ 10 
หน่วยที่ 5  อากาศรอบตัวเรา 
เรื่องท่ี 1 อากาศและมลพิษทางอากาศ 

ว 3.2 ป.3/1 
ว 3.2 ป.3/2 

8 3 

เรื่องท่ี  2 เรียนรู้เรื่องลม ว 3.2 ป.3/3 
ว 3.2 ป.3/4 

6 2 

หน่วยที่ 6 พลังงานบนโลกเรา 
เรื่องท่ี 1 พลังงานน่ารู้ 

ว 2.3 ป.3/1 5 3 

สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ๑ 10 
เรื่องท่ี 2 พลังงานไฟฟ้า ว 2.3 ป.3/2 

ว 2.3 ป.3/3 
9 3 

หน่วยที่ 7 ดวงอาทิตย์กับชีวิต 
เรื่องท่ี 1 ปรากฏการณ์ของดวงอาทิตย์กับชีวิต 

ว 3.1 ป.3/1 
ว 3.1 ป.3/2 
ว 3.1 ป.3/3 

10 3 

สอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ๑ ๑๐ 

รวม ๒5 ๘๐ ๗๐ 



๑๒๓ 

 

 

 

โครงสร้างรายวิชา  
รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ 
รหัสวิชา  ว๑๓๑๐๑                                                      เวลา  4๐  ชั่วโมง / ปี 

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ รหัสตัวช้ีวัด จำนวน(ชั่วโมง) น้ำหนักคะแนน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อัลกอริทึมกับ 
การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 

ว 4.2  ป.3/1 
 

6 5 

 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ การเขียนโปรแกรมและการ
ตรวจสอบข้อผิดพลาด  

ว 4.2  ป.3/2 6 6 

สอบกลางภาคเรียนที่ 1 1 1 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓  การใช้อินเทอร์เน็ต 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ว 4.2  ป.3/3 
ว 4.2  ป.3/5 

6 5 

สอบปลายภาคเรียนที่ ๑ 1 1 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ การรวบรวม ประมวลผล และ
นำเสนอข้อมูลในชีวิตประจำวัน 

ว 4.2  ป.3/4 8 5 

สอบกลางภาคเรียนที่ 2 1 1 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การใช้งานซอฟต์แวร์ 
ในการทำงาน 

ว 4.2  ป.3/4 10 5 

สอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ๑ ๑ 
รวม ๕ ๔๐ ๓๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๔ 

 

 

 

โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ 
รหัสวิชา  ว๑๔๑๐๑                                                     เวลา  8๐  ชั่วโมง / ปี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ รหัสตัวช้ีวัด จำนวน
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

หน่วยที่ ๑ วิทยาศาสตร์น่ารู้ 
เรื่องที่ 1 เรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
- การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
- การวัดและการใช้จำนวนของนักวิทยาศาสตร์ 
- การทดลองของนักวิทยาศาสตร์ 

บูรณาการ 
และทักษะทางวิทยาศาสตร์ 

10 ๑๐ 

หน่วยที่ ๒ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 
เรื่องที่ 1 สิ่งมีชีวิตรอบตัว  
- การจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิต 
เรื่องที่ 2 ส่วนต่างๆของพืชดอก 
- หน้าที่ส่วนต่างๆของพืชดอก 

ว 1.3 ป.4/1  
ว 1.3 ป.4/2  
ว 1.3 ป.4/3  
ว 1.3 ป.4/4 
ว 1.2 ป.4/1 

๑๖ ๑๐ 

หน่วยที่ ๓ แรงโน้มถ่วงของโลกและตัวกลางของ
แสง 
เรื่องที่ 1 แรงโน้มถ่วงของโลก 
- มวลและแรงโน้มถ่วงของโลก 
เรื่องที่ 2 ตัวกลางของแสง 
- การมองเห็นสิ่งต่างๆผ่านวัตถุท่ีนำมากั้น 

ว 2.2 ป.4/1  
ว 2.2 ป.4/2  
ว 2.2 ป.4/3 
ว 2.3 ป.4/1 

๑๓ ๑๐ 

สอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ๑ ๑๐ 

หน่วยที่ ๔ วัสดุและสสาร 
เรื่องที่ 1 วัสดุในชีวิต ประจำวัน 
- ความแข็งของวัสดุ 
- สภาพยืดหยุ่นของวัสดุ 
- การนำความร้อนของวัสดุ 
- การนำไฟฟ้าของวัสดุ 
เรื่องที่ 2 สถานะของสาร 
- ของแข็ง     - ของเหลว       - แก๊ส 

ว 2.1 ป.4/1  
ว 2.1 ป.4/2  
ว 2.1 ป.4/3  
ว 2.1 ป.4/4 

๒๕ ๑๕ 

หน่วยที่ ๕ ดวงจันทร์และระบบสุริยะของเรา 
เรื่องที่ 1  การปรากฏของดวงจันทร์ 
- การข้ึนและตกและรูปร่างของดวงจันทร์ 
เรื่องที่ 2 ระบบสุริยะของเรา 
- ระบบสุริยะ 

ว 3.1 ป.4/1  
ว 3.1 ป.4/2  
ว 3.1 ป.4/3 

๑๔ ๑๕ 

สอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ๑ ๑๐ 
รวม 21 ๘๐ ๘๐ 



๑๒๕ 

 

 

 

โครงสร้างรายวิชา  
รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ 
รหัสวิชา  ว๑๔๑๐๑                                                      เวลา  4๐  ชั่วโมง / ปี 

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ รหัสตัวช้ีวัด จำนวน(ชั่วโมง) น้ำหนักคะแนน 

บทที่ ๑ ขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา 
- รู้จักความหมายของอัลกอลิทึม 
- ใช้อัลกอลิทึมแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 
- การแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ 

ว๔.๒ ป.๔/๑ 
 

6 ๑ 

บทที่ ๒ การเขียนโปรแกรม 
อย่างง่าย ด้วย Scratch 
- รู้จักโปรแกรม Scratch 
- เขียนโปรแกรมเบื้องต้น 
- ตรวจหาข้อผิดพลาดโดยตรวจสอบการทำงานทีละ
คำสั่ง 
- การออกแบบโปรแกรมด้วยผังงาน 

ว๔.๒ ป.๔/๒ 8 2 

บทที่ ๓ การใช้งานอินเตอร์เน็ต 
- ค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต  
- การใช้คำค้นที่ตรงประเด็น กระชับ จะทำให้ได้ผลลัพธ์
ที่รวดเร็ว 
- ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล  
-การทำรายงานหรือนำเสนอข้อมูล  

ว๔.๒ ป.๔/3 5 2 

สอบปลายภาคเรียนที่ ๑ 1 5 

บทที่ 4 การนำเสนอข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์ 
- วิเคราะห์ปัญหา สร้างทางเลือกในการแก้ปัญหา 
-  เลือกชนิดแผนภูมิให้เหมาะสมกับข้อมูล 
- การรวบรวมและประมวลผลข้อมูล 
- การใช้ซอฟต์แวร์ในการนำเสนอข้อมูล 
 

ว๔.๒ ป.๔/๔ 10 2.๕ 

บทที่ 5 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 
- ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล และการอ้างอิง
แหล่งที่มา 
-การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัลอย่างปลอดภัย 
-การปกป้องข้อมูลส่วนตัว 
-ความรับผิดชอบของพลเมืองดิจิทัล 

ว๔.๒ ป.๔/5 9 2.๕ 

สอบปลายภาคเรียนที่ ๒ 1 5 
รวม ๕ ๔๐ 2๐ 



๑๒๖ 

 

 

 

โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕ 
รหัสวิชา  ว๑๕๑๐๑                                                     เวลา  8๐  ชั่วโมง / ปี 

วิทยาศาสตร์ 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ รหัสตัวช้ีวัด จำนวน

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

หน่วยที่ ๑ เรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์ 
เรื่องท่ี 1 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์น่ารู้ 
- วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
- ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ควรรู้ 
-จิตวิทยาศาสตร์คืออะไร  

บูรณาการ 
และทักษะทางวิทยาศาสตร์ 

๕ ๕ 

หน่วยที่ ๒ สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
เรื่องที่ 1 ความสัมพันธ์ในสิ่งแวดล้อม 
- การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ 
-ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
-การถ่ายทอดพลังงานในสิ่งแวดล้อม 
- สิ่งแวดล้อมสำคัญอย่างไร 
เรื่องที่ 2 ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต 
- การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต 

ว1.1 ป.5/1,ป.5/2,ป.5/3 
ป.5/4 
ว1.3 ป.5/1,ป.5/2 

๑๗ ๑๕ 

หน่วยที่ ๓ แรงในชีวิตประจำวัน 
เรื่องท่ี 1 แรงลัพธ์ 
เรื่องท่ี 2 แรงเสียดทาน 

ว๒.2 ป.๕/๑, ป.๕/๒,  
ป.๕/๓,ป.๕/๔,ป.5/5 
 

๑๗ ๑๐ 

หน่วยที่ 4 เสียงรอบตัวเรา 
เรื่องท่ี 1 เสียงกับการได้ยิน 
- ตัวกลางของเสียง 
-ลักษณะของเสียง 
-มลพิษทางเสียง 

ว๒.3 ป.๕/๑, ป.๕/๒,  
ป.๕/๓,ป.๕/๔,ป.5/5 
 

  

สอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ๑ ๑๐ 

หน่วยที่ 5 การเปลี่ยนแปลง 
เรื่องท่ี 1 การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ 
- การเปลี่ยนสถานะของสสาร 
- การละลายของสารในน้ำ 
เรื่องท่ี 2 การเปลี่ยนแปลงทางเคมี 
- การเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสาร 
เรื่องท่ี 3 การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และผันกลับ
ไม่ได้ของสาร 
  

ว2.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒ 
ป.๕/๓,ป.๕/๔, ป.๕/๕ 
 
 
  

๑2 ๑0 



๑๒๗ 

 

 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ รหัสตัวช้ีวัด จำนวน
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

หน่วยที่ 6 แหล่งน้ำและลมฟ้าอากาศ 
เรื่องท่ี 1 แหล่งน้ำในท้องถิน่และการใช้ประโยชน์
แหล่งน้ำและการอนุรักษ์น้ำ 
เรื่องท่ี 2 ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ 
- เมฆ หมอกน้ำค้างและน้ำค้างแข็ง 
- หยาดน้ำฟ้า 
- วัฏจักรน้ำ 

ว 3.2 ป.๕/๑, ป.๕/๒,  
ป.๕/๓,ป.๕/๔ป.5/5 
 

12 ๑0 

หน่วยที่ 7 การปรากฏของดวงดาว 
เรื่องท่ี 1 ดวงดาวบนท้องฟ้า 
-ดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ 
- การปรากฏของกลุ่มดาวฤกษ์ 

ว3.1 ป.5/1,ป.5/2 15 10 

สอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ๑ ๑๐ 

รวม 32 ๘๐ ๘๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๘ 

 

 

 

โครงสร้างรายวิชา  
รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕ 
รหัสวิชา  ว๑๕๑๐๑                                                      เวลา  4๐  ชั่วโมง / ปี 

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ รหัสตัวช้ีวัด จำนวน(ชั่วโมง) น้ำหนักคะแนน 

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  การแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิง
ตรรกะ 
- การพิจารณาปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ 
- การลำดับการทำงานโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ 
- การคาดการณ์ผลลัพธ์โดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ 

ว๔.๒ ป.๕/๑ 
 

๑๒ ๓ 

หน่วยการเรียนรู้ที่  2  การพัฒนาโปรแกรมด้วย
เหตุผลเชิงตรรกะ 
- การออกแบบโปรแกรม 
- การเขียนโปรแกรมภาษา Scratch 

ว๔.๒ ป.๕/๒ 
 

๘ ๒ 

สอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ๑ ๕ 
หน่วยการเรียนรู้ที่  3  ข้อมูลและสารสนเทศ 
- ข้อมูล 
- แหล่งข้อมูล 

ว๔.๒ ป.๕/๓, 
ป.๕/๔ 
 

๑๐ ๒ 

หน่วยการเรียนรู้ที่  4  การใช้อินเทอร์เน็ตให้ปลอดภัย 
- การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต 
- มารยาทในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต 
- อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต 
- การใช้ซอฟต์แวร์เพ่ือช่วยจัดการข้อมูล 
- การนำเสนอข้อมูลโดยใช้บล็อก 

ว๔.๒ ป.๕/๓, 
ป.๕/๔,  
ป.๕/๕ 

๑๐ ๓ 

สอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ๑ ๕ 
รวม ๕ ๔๐ ๒๐ 

 
 
 
 
 
 
 



๑๒๙ 

 

 

 

 
โครงสร้างรายวิชา 

รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
รหัสวิชา  ว๑๖๑๐๑                                                     เวลา  8๐  ชั่วโมง / ปี 

วิทยาศาสตร์ 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ รหัสตัวช้ีวัด จำนวน

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

หน่วยที่ ๑ การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  
         เรื่องท่ี ๑ เรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์  

_ ๓ _ 

หน่วยที่ ๒ ร่างกายของเรา 
         เรื่องท่ี ๑ สารอาหารกับการเจริญเติบโต
ของร่างกาย 
         เรื่องท่ี ๒ ระบบย่อยอาหารของร่างกาย  

ว ๑.๒ ป.๖/๑  
ว ๑.๒ ป.๖/๒  
ว ๑.๒ ป.๖/๓  
ว ๑.๒ ป.๖/๔ 
ว ๑.๒ ป.๖/๕ 

๑๔ 
 
 

 
 

๑๑ 

หน่วยที่ ๓ แรงไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า 
         เรื่องที่ ๑ แรงไฟฟ้าน่ารู้  
         เรื่องท่ี ๒ วงจรไฟฟ้าใกล้ตัว 

 ว ๒.๒ ป.๖/๑  
 ว ๒.๓ ป.๖/๑ 
 ว ๒.๓ ป.๖/๒ 
 ว ๒.๓ ป.๖/๓ 
 ว ๒.๓ ป.๖/๔ 
 ว ๒.๓ ป.๖/๕ 
 ว ๒.๓ ป.๖/๖ 

๑๙ ๑๐ 

หน่วยที่ ๔ แสงและเงา 
         เรื่องท่ี ๑ เงามืดและเงามัว 

 ว ๒.๓ ป.๖/๗ 
 ว ๒.๓ ป.๖/๘  

๕ ๒ 
๒ 

หน่วยที่ ๕ สารรอบตัวเรา 
        เรื่องที่ ๑ การแยกสารผสม  

 ว ๒.๑ ป.๖/๑  ๕ ๕ 
 

สอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ๑ ๑๐ 

 
 
 
 
 
 
 



๑๓๐ 

 

 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ รหัสตัวช้ีวัด จำนวน
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

หน่วยที่ 6 หินและซากดึกดำบรรพ์ 

         เรื่องที่ ๑ หินในธรรมชาติ 
         เรื่องท่ี ๒ ซากดึกดำบรรพ์  
 

 ว ๓.๒ ป.๖/๑  
 ว ๓.๒ ป.๖/๒ 
 ว ๓.๒ ป.๖/๓ 
 

๑๑ ๑๓ 

หน่วยที่ ๗ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและธรณี
พิบัติภัย 
         เรื่องท่ี ๑ ลมบก ลมทะเล และลมมรสุม 
         เรื่องท่ี ๒ ภัยธรรมชาติและปรากฏการณ์ 
เรือนกระจก 
 

 ว ๓.๒ ป.๖/๔ 
 ว ๓.๒ ป.๖/๕ 
 ว ๓.๒ ป.๖/๖ 
 ว ๓.๒ ป.๖/๗ 
 ว ๓.๒ ป.๖/๘ 
 ว ๓.๒ ป.๖/๙ 

๑๓ ๑๒ 

หน่วยที่ ๘ ดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ 
         เรื่องท่ี ๑ ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ 
         เรื่องท่ี ๒ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
อวกาศ 
 

 

ว ๓.๑ ป.๖/๑ 
ว ๓.๑ ป.๖/๒ 

๘ ๒ 
๓ 

สอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ๑ ๑๐ 

รวม 30 ๘๐ ๘๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๑ 

 

 

 

โครงสร้างรายวิชา  
รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
รหัสวิชา  ว๑๖๑๐๑                                                      เวลา  4๐  ชั่วโมง / ปี 

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 
 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ รหัสตัวช้ีวัด จำนวน
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

หน่วยที่ ๑ แนวคิดการแก้ปัญหาด้วยเหตุผล 
 เชิงตรรกะ 
เรื่องที่ 1 แนวคิดการแก้ปัญหาแบบลำดับ 
เรื่องท่ี 2 แนวคิดการแก้ปัญหาแบบวนซ้ำ 
เรื่องท่ี 3 แนวคิดการแก้ปัญหาแบบมีเงื่อนไข 
 
  

ว 4.2  ป.6/1 
 

11 3 

หน่วยที่ ๒ การออกแบบและเขียนโปรแกรม 
อย่างง่าย 
เรื่องที่ 1 การออกแบบ โปรแกรม 
เรื่องที่ 2 การเขียนโปรแกรมภาษา Scratch 
เรืองที่ 3 การตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาด 
ของโปรแกรม  

ว 4.2  ป.6/2 
 

10 2 

              สอบปลายภาคเรียนที่ ๑ 1 5 
หน่วยที่ ๓ การใช้งานอินเทอร์เน็ต 
เรื่องท่ี 1 เทคนิคการค้นหาข้อมูล 
เรื่องท่ี 2 ความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

ว 4.2  ป.6/3 
 

8 2 

หน่วยที่ ๔ . การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
อย่างปลอดภัย 
บทที่ 1 การตั้งค่าความปลอดภัย 
บทที่ 2 การใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย 
บทที่ 3 การติดตั้งซอฟต์แวร์อย่างปลอดภัย  

ว 4.2  ป.6/4  9 3 

           สอบปลายภาคเรียนที่ 2 1 5 
รวม 4 40 20 

 
 
 
 
 



๑๓๒ 

 

 

 

ส่วนที่ ๓ 
คำอธิบายรายวิชา 

  ในส่วนของการจัดทำคำอธิบายรายวิชาของหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
นั้น   โรงเรียนได้ดำเนินการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง  ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖    โดยเขียนในลักษณะความเรียงระบุองค์ความรู้  ทักษะ/กระบวนการ  คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามธรรมชาติของวิชาเป็นการเขียนในภาพรวมที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนและสะท้อนตัวชี้วัดใน
รายวิชาพ้ืนฐานหรือผลการเรียนรู้ในรายวิชาเพ่ิมเติม คำอธิบายรายวิชาจึงประกอบด้วยส่วนประกอบดังต่อไปนี้ 

- รหัสวิชา 
- ชื่อรายวิชา 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- ชั้นปี 
- จำนวนเวลาเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๓ 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ว11101 วิทยาศาสตร์          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  1        เวลา 120 ชั่วโมง 
 
 ศึกษาการเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์ ลักษณะ หน้าที่และการดูแลรักษาส่วนต่าง ๆ  ของร่างกายศึกษา
การเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์ ลักษณะ หน้าที่และการดูแลรักษาส่วนต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ ลักษณะและ
หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์และพืชรอบตัว และสภาพแวดล้อม ในบริเวณที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่ ชนิดและ
สมบัติของวัสดุที่ใซ้ทำวัตถุรอบตัว การเกิดเสียงและ ทิศทางการเคลื่อนที่ชองเสียง ลักษณะชองหิน และการ
มองเห็นดาวบนท้องฟ้าในเวลากลางวัน และกลางคืน การแก้!]ญหาโดยการลองผิดลองถูก การเปรียบเที ยบ 
การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ ซอฟต์แวร์หรือลื่อ การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้น การใช้งาน
ซอฟต์แวร์เบื้องต้น 
 ใช้การสืบเสาะหาความรู้ สังเกต สำรวจตรวจสอบโดยใช้เครื่องมืออย่างง่าย รวบรวมข้อมูล บันทึก และ
อธิบายผลการสำรวจตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความรู้ความเช้าใจ มืทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ขั้น
พื้นฐานและมืทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด้านการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการลื่อสารเบื้องต้น 
สามารถลื่อสารลื่งที่เรียนรู้ มืความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงาน ร่วมกับผู้อ่ืน แสดงขั้นตอนการแก้!]ญหาอย่าง
ง่าย เขียนโปรแกรมโดยใช้สื่อ สร้าง จัดเก็บและเรียกใช้ ไฟล์ตามวัตถุประสงค์ 
 ตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการดำรงชีวิต ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้งาน ดูแลรักษาอุปกรณ์และใช้งาน เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างเหมาะสม มืจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
ตัวช้ีวัด 
 ว ๑.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒      
 ว ๑.๒ ป.๑/๑, ป.๑/๒  
 ว ๒.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒      
 ว ๒.๓ ป.๑/๑  
 ว ๓.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒      
 ว ๓.๒ ป.๑/๑  
 ว ๔.๒ ป.๑/๑, ป.๑/๒ , ป.๑/๓ , ป.๑/๔, ป.๑/๕  
 รวม  15  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๔ 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ว1๒101 วิทยาศาสตร์          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒        เวลา 120 ชั่วโมง 
 
 ศึกษาการเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์ลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต ความจำเป็นของแสง  และ
น้ำต่อการเจริญเติบโตของพืช วัฏจักรชีวิตของพืชดอก สมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุและการนำไปใช้ ประโยชน์ 
สมบัติของวัสดุที่เกิดจากการนำวัสดุมาผสมกัน การเลือกวัสดุมาใช้ทำวัตถุตามสมบัติของวัสดุ การนำวัสดุที่ใช้
แล้วกลับมาใช้ใหม่ การเคลื่อนที่ของแสง การมองเห็นวัตถุ การป้องกันอันตรายจากการมองวัตถุในบริเวณที่มี
แสงสว่างไม่เหมาะสม ส่วนประกอบและการจำแนกชนิดของดิน การใช้ประโยชน์จากดิน การแสดงขั้นตอนการ
แก้ปัญหา การตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น การจัดการไฟล์และโฟลเดอร์  
การใช้งานและดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน    การใช้เทคโนโลยีสาร สนเทศ
อย่างปลอดภัย  
 ใช้การสืบเสาะหาความรู้ สังเกต จำแนกประเภท รวบรวมข้อมูล บันทึก และอธิบายผลการสำรวจ 
ตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานและมีทักษะ การ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต้น สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ 
มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืน แสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างง่าย เขียนโปรแกรม แบบมี
เงื่อนไขโดยใช้บัตรคำสั่งและตรวจหาข้อมูลผิดพลาด ใช้งานซอฟต์แวร์ สร้าง จัดหมวดหมู่ไฟล์และโฟลเดอร์ 
 ตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการดำรงชีวิต ตระหนักถึง
ความสำคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนตัว ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ดูแลรักษาอุปกรณ์ 
คอมพิวเตอร์ มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม    
 
ตัวช้ีวัด 
 ว ๑.๒ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓   
 ว ๑.๓ ป.๒/๑   
 ว ๒.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔  
 ว ๒.๓ ป.๒/๑, ป.๒/๒  
 ว ๓.๒ ป.๒/๑, ป.๒/๒    
 ว ๔.๒ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔ 
 รวม  16  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๕ 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ว1๓101 วิทยาศาสตร์          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓        เวลา 120 ชั่วโมง 
 
 ศึกษาการเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์ ปัจจัยในการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์ 
วัฏจักรชีวิตของสัตว์ วัตถุประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนย่อยซึ่งสามารถแยกออกจากกันและประกอบกันเป็นวัตถุชิ้น
ใหม่ได้ การเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อทำให้ร้อนขึ้นหรือเย็นลง ผลของแรงที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง การเคลื่อนที่
ของวัตถุ แรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัส วัสดุที่แม่เหล็กดึงดูดได้ แรงแม่เหล็ก ขั้วแม่เหล็ก การเปลี่ยนพลังงานหนึ่ง
ไปเป็นอีกพลังงานหนึ่ง การทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า แหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าอย่าง
ประหยัดและปลอดภัย การเกิดกลางวัน กลางคืน การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ การกำหนดทิศ ความสำคัญ
ของดวงอาทิตย์ ส่วนประกอบของอากาศ ความสำคัญของอากาศ ผลกระทบของมลพิษทางอากาศ การเกิดลม 
ประโยชน์และโทษของลม การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะเบื้องต้น การเขียนโปรแกรม
แบบวนซ้ำโดยใช้บัตรคำสั่งและการตรวจหาข้อผิดพลาด การใช้อินเทอร์เน็ต 
และข้อตกลงในการใช้งาน การรวบรวมข้อมูล การประมวลผลข้อมูลเบื้องต้น การนำเสนอข้อมูล เทคโนโลยีใน
งานด้านต่าง ๆ ข้อดีและข้อเสียในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ใช้การสืบเสาะหาความรู้  สังเกต รวบรวมข้อมูล จัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล สร้างแบบจำลอง 
และอธิบายผลการสำรวจตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้น
พื้นฐานและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต้น 
สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น แสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา เขียน
โปรแกรมแบบวนซ้ำโดยใช้บัตรคำสั่ง ใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาความรู้  รวบรวม ประมวลผล และนำเสนอ
ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ 
 ตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการดำรงชีวิต ตระหนักถึง
การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยและอยู่ใน การดูแลของครูหรือผู้ปกครอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม 
คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
ตัวช้ีวัด 
 ว ๑.๒ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔  
 ว ๒.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒ 
 ว ๒.๒ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔  
 ว ๒.๓ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓ 
 ว ๓.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓  
 ว ๓.๒ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔ 
 ว ๔.๒ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕  
รวม  25  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 



๑๓๖ 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ว14101 วิทยาศาสตร์          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4        เวลา 120 ชั่วโมง 
 
 ศึกษาการเรียนรูแบบนักวิทยาศาสตร์ การจำแนกสิ่งมีชีวิตเป็นกลุมพืช กลุมสัตว และกลุมที่ ไม่ใชพืช
และสัตว การจำแนกพืชออกเป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอก การจำแนกสัตวออกเป็นสัตว   มีกระดูก     สันหลัง
และสัตวไม่มีกระดูกสันหลัง ลักษณะเฉพาะของสัตวมีกระดูกสันหลังในกลุ่มปลา กลุมสัตวสะเทินน้ำสะเทินบก 
กลมุสัตวเลื้อยคลาน กลุมนก และกลุมสัตวเลี้ยงลูกด้วยน้ำนม หนาที่ของ ราก ลำต้น  ใบและดอกของพืชดอก 
สมบัติทางกายภาพ ดานความแข็ง สภาพยืดหยุน การนำความร้อน  และการนำไฟฟาของวัสดุ การนำสมบัติ
ทางกายภาพของวัสดุไปใชในชีวิตประจำวัน สมบัติของสสารทั้ง 3 สถานะ ผลของแรงโน้มถวงที่มีตอวัตถุ การ
วัดน้ำหนักของวัตถุ มวลของวัตถุที่มีผลตอการ เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ และตัวกลางของแสง การ
ขึ้นและตกและรูปรางดวงจันทร์  และองคประกอบของระบบสุริยะ การใชเหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา
การออกแบบและเขียน โปรแกรมอย่างง่าย การตรวจหาขอผิดพลาดในโปรแกรม การคนหาข้อมูลในอินเทอร
เน็ตและการใช คำคน การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล การรวบรวม นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ   
ใชการสืบเสาะหาความรู ตั้งคำถาม คาดคะเนคำตอบหรือสรางสมมติฐาน วางแผนและสำรวจ ตรวจสอบโดย
ใช้เครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลรวมรวมข้อมูล
ประมวลผลอย่างง่าย วิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ ผลและสรางทางเลือก นำเสนอข้อมูลลงความคิดเห็นและ
สรุปผลการสำรวจตรวจสอบ เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ มีทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  และมี
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ ในด้านการใชเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารเบื้องตน มีความคิด
สร้างสรรค์  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ใช เหตุผลเชิง ตรรกะในการแกปญหา และอธิบายการทำงานหรือ
คาดการณ์ผลลัพธ์จากปญหาอย่างง่ายออกแบบและเขียนโปรแกรม ตรวจหาขอ ผิดพลาดจากโปรแกรมของ
ตนเองและผู้อ่ืน  
ตระหนักถึงคุณคาของความรูทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และใชความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ในการดำรงช ีว ิต สามารถส ื ่อสารอย ่างม ีมารยาทและรู กาลเทศะ รู จ ักการปกป องข ้อม ูลส วนตัว  
มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม   
 
ตัวช้ีวัด 
 ว ๑.๒ ป.๔/๑      
 ว ๑.๓ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป. ๔/๔  
 ว ๒.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป. ๔/๔   
 ว ๒.๒ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓   
 ว ๒.๓ ป.๔/๑      
 ว ๓.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓  
 ว ๔.๒ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป. ๔/๔, ป. ๔/๕  
 รวม  21  ตัวช้ีวัด 
 
 



๑๓๗ 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ว1๕101 วิทยาศาสตร์          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕        เวลา 120 ชั่วโมง 
 
 ศึกษาการเรียนรูแบบนักวิทยาศาสตร์ โครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมในแต่ละแหล่งที่
อยู่ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต   การถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรมของพืช สัตว และมนุษย์ การเปลี่ยนสถานะของสสาร การละลายของสารในน้ำ การ
เปลี่ยนแปลงทางเคมี การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้ แรงลัพธ์ แรงเสียดทาน   การได้ยินเสียงผ
านตัวกลาง ลักษณะและการเกิดเสียงสูง เสียงต่ำเสียงดัง และเสียงค่อย ระดับเสียงและมลพิษ ทางเสียง ความ
แตกต่างของดาวเคราะห์และดาวฤกษ์ การใชแผนที่ดาว แบบรูปเสนทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์ บนท
องฟาในรอบป ปริมาณน้ำแต่ละแหล่ง ปริมาณน้ำที่มนุษย์นำมาใช้ได้ การใชน้ำอย่างประหยัดและการอนรุักษ์ 
วัฏจักรน้ำ กระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ำค้าง และน้ำค้างแข็ง กระบวนการเกิดฝน หิมะ และลูกเห็บ  การใช
เหตุผลเชิงตรรกะในการแกปญหา การเขียนรหัสลำลองเพ่ือแสดง วิธีแก้   ปญหา การออกแบบ และการเขียน
โปรแกรมแบบมีเงื่อนไขและการทำงานแบบวนซ้ำ การใชซอฟต์แวร์ ประมวลผลข้อมูลการติดตอสื่อสารผ่านอิน
เทอรเน็ต การใช้อินเทอร์เน็ตคนหาข้อมูลและการประเมิน   ความน่าเชื่อถือของข้อมูล อันตรายจากการใชงาน
และอาชญากรรมทางอินเทอรเน็ต   
ใชการสืบเสาะหาความรู สังเกต รวบรวมข้อมูล จัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล สรางแบบจำลองและ
อธิบายผลการสำรวจตรวจสอบ เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน
และทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ ในด้านการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเบื้องตน สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น แสดงวิธีแก้ปัญหาโดยใช เหตุผล เชิง
ตรรกะ ใชรหัสลำลองแสดงวิธีการแกปญหาอย่างเป็นขั้นตอนออกแบบ และเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข และ
การทำงานแบบวนซ้ำ ตรวจหาขอผิดพลาดของโปรแกรม ใชซอฟต์แวร์ช่วยในการแกปญหาใชอินเทอรเน็ตติดต
อสื่อสารและคนหาข้อมูล แยกแยะขอเท็จจริงกับขอคิดเห็น ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล   
ตระหนักถึงคุณคาของความรูทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และใชความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ในการดำรงชีวิต  ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยและมีมารยาท มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม 
และคานิยมที่เหมาะสม 
 
ตัวช้ีวัด 
   ว ๑.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔   
 ว ๑.๓ ป.๕/๑, ป.๕/๒  
 ว ๒.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔   
 ว ๒.๒ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕  
 ว ๒.๓ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕  
 ว ๓.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒  
 ว ๓.๒ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕     
 ว ๔.๒ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕     
 รวม  ๓2  ตัวช้ีวัด 



๑๓๘ 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ว1๖101 วิทยาศาสตร์          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖        เวลา 120 ชั่วโมง 
 
 
 ศึกษาการเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์ สารอาหาร การเลือกรับประทานอาหารให้ได้สารอาหาร 
ครบถ้วนในสัดส่วนที่เหมาะสมและปลอดภัยต่อสุขภาพ ระบบย่อยอาหาร การแยกสารผสมโดยการหยิบออก  
การร่อน การใช้แม่เหล็กดึงดูด การรินออก การกรอง และการตกตะกอน แรงไฟฟ้าซึ่งเกิดจากวัตถุที่ผ่านการ 
ขัดถู  การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย การต่อเซลล์ไฟฟ้า แบบอนุกรมและการนำไปใช้ประโยชน์ การต่อหลอด
ไฟฟ้า  แบบอนุกรมและแบบขนานและการนำไปใช้ประโยชน์ การเกิดเงามืดเงามัว ปรากฏการณ์สุริยุปราคา 
และจันทรุปราคา เทคโนโลยีอวกาศ กระบวนการเกิดหินอัคนี หินตะกอน และหินแปร และวัฏจักรหิน  
ลักษณะและสมบัติของหินและแร่ การใช้ประโยชน์ของหินและแร่ การเกิดซากดึกดำบรรพ์และสภาพแวดล้อม 
ในอดีตของซากดึกดำบรรพ์ การเกิดลมบก ลมทะเล และมรสุม ผลของมรสุมต่อการเกิดฤดูของประเทศไทย  
ลักษณะและผลกระทบของน้ำท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม แผ่นดินไหว สึนามิ การเกิดและผลกระทบ 
ของปรากฏการณ์เรือนกระจก การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการอธิบายและออกแบบวิธีการแก้ปัญหา การ 
ออกแบบการเขียนโปรแกรมและการตรวจหาข้อผิดพลาดการค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธภิาพ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงานร่วมกัน 
 ใช้การสืบเสาะหาความรู้  สังเกต รวบรวมข้อมูล จัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล สร้างแบบจำลอง 
และอธิบายผลการสำรวจตรวจสอบ เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้น 
พ้ืนฐานและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต้น 
สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น อธิบายและออกแบบวิธีการ 
แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ เขียนโปรแกรมอย่างง่ายเพ่ือแก้ปัญหา  และตรวจหาข้อผิดพลาดของ 
โปรแกรม ค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทำงานร่วมกัน 
 ตระหนักถึงคุณค่าของความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และใช้ความรู้และกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์ในการดำรงชีวิต ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกันอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน  
เคารพในสิทธิของผู้อื่น มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม  
ตัวช้ีวัด 
 ว ๑.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕  
 ว ๒.๑ ป.๖/๑ 
 ว ๒.๒ ป.๖/๑ 
 ว ๒.๓ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖, ป.๖/๗, ป.๖/๘ 
 ว ๓.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒ 
 ว ๓.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖, ป.๖/๗, ป.๖/๘, ป.๖/๙ 
 ว ๔.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔  
 รวม   30   ตัวชี้วัด 
 
 



๑๓๙ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวิชาเพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๐ 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา วิทยาศาสตร์พลังสิบ      กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ประเภทรายวิชา รายวิชาเพิ่มเติม      ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
               เวลา 40 ชั่วโมง 
 
 
 ปฏิบัติการเพ่ือฝึกทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจน 
พัฒนาสมรรถนะเฉพาะของผู้มีความสนใจพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมถึงจิต 
วิทยาศาสตร์ และมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น  
กิจกรรมสะเต็ม กิจกรรมที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ 
ไปประยุกต์ในสถานการณ์ใหม่และสถานการณ์ในชีวิตจริงได้อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรม และ 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างผาสุก  
 โดยจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสืบเสาะให้นักเรียนฝึกนำความรู้ ทักษะและกระบวนการทาง 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ไปใช้ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาผ่านการออกแบบขั้นตอน ลงมือ 
ปฏิบัติ แล้ววิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของข้อมูลภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาสมรรถนะการ 
จัดการตนเอง การคิดขั้นสูง การสื่อสาร การรวมพลังทำงานเป็นทีม การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และการอยู่ 
ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน 
 เน้นการวัดผลและประเมินผลเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยให้สอดคล้องกับ 
บริบท สมรรถนะหลัก และสมรรถนะเฉพาะของผู้มีความสนใจพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ 
เทคโนโลยี 
ผลการเรียนรู้ 
 1. ระบุปัญหา และสามารถลงมือปฏิบัติเพื่อหาคำตอบด้วยตนเองได้ 
 2. สรุป และอธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จากกิจกรรมได้ 
 3. ประยุกต์ใช้ความรู้จากกิจกรรมเพ่ืออธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
ที่เก่ียวข้องกับตนเอง นำไปใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีคุณธรรม 
 4. มีจิตวิทยาศาสตร์ และมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๑ 

 

 

 

 
คำอธิบายรายวิชา 

รายวิชา วิทยาศาสตร์พลังสิบ      กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ประเภทรายวิชา รายวิชาเพิ่มเติม      ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
               เวลา 40 ชั่วโมง 
 
 
 ปฏิบัติการเพ่ือฝึกทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจน 
พัฒนาสมรรถนะเฉพาะของผู้มีความสนใจพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมถึงจิต 
วิทยาศาสตร์ และมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น  
กิจกรรมสะเต็ม กิจกรรมที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ 
ไปประยุกต์ในสถานการณ์ใหม่และสถานการณ์ในชีวิตจริงได้อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรม  
และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างผาสุก  
 โดยจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสืบเสาะให้นักเรียนฝึกนำความรู้ ทักษะและกระบวนการทาง 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อน ลุ่มลึก หลากหลาย ไปใช้ในการเรียนรู้ 
และแก้ปัญหาผ่านการออกแบบขั้นตอน ลงมือปฏิบัติ แล้ววิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของข้อมูลภายใต้เงื่อนไข 
ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาสมรรถนะการจัดการตนเอง การคิดขั้นสูง การสื่อสาร การรวมพลังทำงาน 
เป็นทีม การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน 
 เน้นการวัดผลและประเมินผลเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยให้สอดคล้องกับ 
บริบท สมรรถนะหลัก และสมรรถนะเฉพาะของผู้มีความสนใจพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
และเทคโนโลยี 
ผลการเรียนรู้ 
 1. ระบุปัญหา วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ กำหนดแนวทางเพ่ือหาคำตอบด้วยตนเองได้ 
 2. แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระบนพื้นฐานของข้อมูลที่เชื่อถือ ใช้เหตุผลเชิงตรรกะ อธิบายและสรุป 
สิ่งที่ได้เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จากกิจกรรมได้ 
 3. ประยุกต์ใช้ความรู้จากกิจกรรมเพื่ออธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
ที่เก่ียวข้องกับตนเอง นำไปใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีคุณธรรม 
 4. มีจิตวิทยาศาสตร์และมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๒ 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา โครงงานวิทยาศาสตร์พลังสิบ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ประเภทรายวิชา รายวิชาเพิ่มเติม     ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
              เวลา 40 ชั่วโมง 
 
 
 ศึกษาข้ันตอนและวิธีการทำโครงงาน ประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในการทำโครงงานโดยการตั้งคำถาม การระบุประเด็นการศึกษาหรือปัญหา  
การออกแบบการศึกษาค้นคว้า การวางแผนการเก็บข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล  
การอภิปรายผลการศึกษา การนำเสนอผลการศึกษา รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์ การรับฟัง 
ความคิดเห็นของผู้อื่น 
 โดยจัดประสบการณ์ให้นักเรียนนำความรู้ ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ไปใช้ในการศึกษาประเด็นที่สนใจหรือแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับบริบทในชีวิตจริงผ่านการทำ 
โครงงานบูรณาการ  
 เน้นการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยให้สอดคล้องกับบริบท  
สมรรถนะหลัก และสมรรถนะเฉพาะของผู้มีความสนใจพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
และเทคโนโลยี 
ผลการเรียนรู้ 
 1. ประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ผ่านกระบวนการทำ 
โครงงานเพ่ือพัฒนาต่อยอดความรู้สู่ด้านต่าง ๆ โดยคำนึงถึงบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
 2. ตั้งคำถามหรือระบุปัญหาบนพ้ืนฐานของความรู้ซึ่งสามารถค้นคว้าและตรวจสอบได้ 
 3. เขียนข้อเสนอโครงงานที่ใช้กระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือเทคโนโลยี  
เพ่ือทำการศึกษา ตรวจสอบ หรือแก้ไขปัญหาได้ 
 4. วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลที่มีความเชื่อถือได้  
 5. ออกแบบการศึกษาหรือวางแผนการศึกษาค้นคว้า ได้เหมาะสมกับคำถามที่นักเรียนสนใจ 
 6. วิเคราะห์ และอภิปรายผลการจากการศึกษาได้ 
 7. นำเสนอด้วยวาจาและเล่มรายงาน สามารถเขียนอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลได้ถูกต้อง 
หมายเหตุ  เน้นการทำโครงงานแบบบูรณาการ 1 โครงงาน ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๓ 

 

 

 

 
ส่วนที่ ๔ 

การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

ความสำคัญของการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  

เป็นกระบวนการเก็บรวบรวม ตรวจสอบ ตีความผลการเรียนรู้และพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วัด ของหลักสูตร นำผลไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้และใช้เป็นข้อมูลสำหรับ
การตัดสินผลการเรียน  โดยมีองค์ประกอบของการวัดผลและประเมินการเรียนรู ้ที ่หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้กำหนดจุดหมาย สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และมาตรฐานการเรียนรู้ไว้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลก  กำหนดให้ผู ้เรียนได้เรี ยนรู้ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชี้วัด ที่กำหนดในสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ  มีความสามารถด้านการอ่าน คิด 
วิเคราะห์และเขียน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
แนวทางการวัดและประเมินผล 

การวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผู้สอนวัดและประเมินผลการเรียนรู้ผู ้เรียน
ตามตัวชี้วัดในรายวิชาพื้นฐาน ตามที่กำหนดไว้ในหน่วยการเรียนรู้ ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย
จากแหล่งข้อมูลหลายๆ แหล่ง เพ่ือให้ได้ผลการประเมินที่สะท้อนความรู้ความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียนโดย
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องไปพร้อมกับการจัดการเรียนการสอนโดยสังเกตพัฒนาการและ
ความประพฤติของผู้เรียน สังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม  การประเมินตามสภาพจริง เช่นการ
ประเมินการปฏิบัติงาน การประเมินจากโครงงาน การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน เป็นต้น  ควบคู่กับการใช้
การทดสอบแบบต่าง ๆ อย่างสมดุลและครอบคลุมทั้งด้านความรู้  ด้านทักษะ และด้านเจตคติ  โดยให้
ความสำคัญกับการประเมินผลระหว่างเรียนมากกว่าการประเมินปลายปี/ปลายภาค และใช้เป็นข้อมูลเพ่ือการ
ประเมินการเลื่อนชั้นและการจบการศึกษา 

และเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพผู้สอนต้องตรวจสอบความรู้ความสามารถที่แสดง
พัฒนาการของผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง และผู้เรียนต้องรับผิดชอบและตรวจสอบความก้าวหน้าของ
ตนเองอย่างสม่ำเสมอเช่นกัน หน่วยการเรียนรู้เป็นส่วนที่ผู้สอนและผู้เรียนใช้ตรวจสอบย้อนกลับว่าผู้เรียนเกิด
การเรียนรู ้หรือยัง การประเมินในระดับชั ้นเรียนต้องอาศัยทั ้งผลการประเมินย่อยเพื ่อพัฒนา และการ
ประเมินผลรวมเพ่ือสรุปผลการเรียนรู้เมื่อจบหน่วยการเรียนรู้และจบรายวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๔ 

 

 

 

 
 
วิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 

การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ให้บรรลุผลตามเป้าหมายของการเรียนรู้ที่วางไว้ควรมีแนวทาง
ดังต่อไปนี้ 

๑. ต้องวัดทั้งความรู้  ความคิด ความสามารถ ทักษะกระบวนการ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
รวมทั้งโอกาสในการเรียนของผู้เรียน 

๒. วิธีการวัดผลและประเมินผล ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชี้วัด/ ผลการเรียนรู้ที่
กำหนดไว้ 

๓.  ต้องเก็บข้อมูลที่ได้จากการวัดผลและประเมินผลตามความเป็นจริงและต้องประเมินผลภายใต้
ข้อมูลที่มีอยู่ 

๔. ผลการว ัดและประเมินผลการเร ียนรู ้ของผ ู ้ เร ียนต้องนำไปสู ่การแปลผลและลงข้อสรุป  
ที่สมเหตุสมผล 

๕. การวัดผลต้องเที่ยงตรงและเป็นธรรม ทั้งด้านของวิธีการวัด  โอกาสของการประเมิน 
 

การวัดและประเมินผลจากสภาพจริง 
กิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนมีหลากหลาย เช่น กิจกรรมสำรวจภาคสนาม กิจกรรมการสำรวจ

ตรวจสอบ    การทดลอง กิจกรรมศึกษาค้นคว้า กิจกรรมศึกษาปัญหาพิเศษหรือโครงงานวิทยาศาสตร์ ฯลฯ
อย่างไรก็ตาม ในการทำกิจกรรมเหล่านี้ต้องคำนึงว่าผู้เรียนแต่ละคนมีศักยภาพแตกต่างกัน ผู้เรียนแต่ละคนจึง
อาจทำงานชิ้นเดียวกันได้เสร็จในเวลาที่แตกต่างกัน และผลงานที่ได้ก็อาจแตกต่างกันด้วย เมื่อผู้เรียนทำ
กิจกรรมเหล่านี้แล้วก็จะต้องเก็บรวบรวมผลงาน เช่น รายงาน ชิ้นงาน บันทึก และรวมถึงทักษะปฏิบัติต่างๆ
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ความรัก ความซาบซึ้ง กิจกรรมที่ผู้เรียนได้ทำและผลงาน
เหล่านี้ต้องใช้วิธีประเมินที่มีความเหมาะสมและแตกต่างกันเพื่อช่วยให้สามารถประเมินความรู้ความสามารถ
และความรู้สึกนึกคิดที่แท้จริงของผู้เรียนได้ การวัดและประเมินผลจากสภาพจริงจะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อมี
การประเมินหลายๆ ด้าน หลากหลายวิธี ในสถานการณ์ต่างๆ ที่สอดคล้องกับชีวิตจริง และต้องประเมินอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือจะได้ข้อมูลที่มากพอที่จะสะท้อนความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียนได้ 
ลักษณะสำคัญของการวัดและประเมินผลจากสภาพจริง 

๑. การวัดและประเมินผลจากสภาพจริงมีลักษณะที่สำคัญคือใช้วิธีการประเมินกระบวนการคิดที่
ซับซ้อน ความสามารถในการปฏิบัติงาน ศักยภาพของผู้เรียนในด้านของผู้ผลิตและกระบวนการที่ได้ผลผลิต  
มากกว่าที่จะประเมินว่าผู้เรียนสามารถจดจำความรู้อะไรได้บ้าง 

๒. เป็นการประเมินความสามารถของผู้เรียน เพ่ือวินิจฉัยผู้เรียนในส่วนที่ควรส่งเสริมและส่วนที่ควรจะ
แก้ไขปรับปรุง เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพตามความสามารถ ความสนใจและความต้องการของ
แต่ละบุคคล 

๓. เป็นการประเมินที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมประเมินผลงานของทั้งตนเองและของเพ่ือนร่วม
ห้อง เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักตัวเอง เชื่อมั่นในตนเอง สามารถพัฒนาตนเองได้ 

๔. ข้อมูลที่ได้จากการประเมินจะสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการเรียนการสอนและการวางแผนการ
สอนของผู้สอนว่าสามารถตอบสนองความสามารถ ความสนใจ และความต้องการของผู้เรียนแต่ละบุคคลได้
หรือไม ่



๑๔๕ 

 

 

 

 
๕. ประเมินความสามารถของผู้เรียนในการถ่ายโอนการเรียนรู้ไปสู่ชีวิตจริงได้ 
๖. ประเมินด้านต่างๆ ด้วยวิธีที่หลากหลายในสถานการณ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
 

วิธีการและแหล่งข้อมูลที่ใช้ 
เพ่ือให้การวัดและประเมินผลได้สะท้อนความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน ผลการประเมินอาจจะได้มา

จากแหล่งข้อมูลและวิธีการต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
๑. สังเกตการแสดงออกเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม 
๒. ชิ้นงาน ผลงาน รายงาน 
๓. การสัมภาษณ์ 
๔. บันทึกของผู้เรียน 
๕. การประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างผู้เรียนและครู 
๖. การวัดและประเมินผลภาคปฏิบัติ (practical assessment) 
๗. การวัดและประเมินผลด้านความสามารถ (performance assessment) 
๘. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้แฟ้มผลงาน (portfolio assessment) 
 

การวัดและประเมินผลด้านความสามารถ (performance assessment) 
ความสามารถของผู้เรียนประเมินได้จากการแสดงออกโดยตรงจากการทำงานต่างๆ เป็นสถานการณ์ที่

กำหนดให้ ซึ่งเป็นของจริงหรือใกล้เคียงกับสภาพจริง และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แก้ปัญหาหรือปฏิบัติงานได้จริง 
โดยประเมินจากกระบวนการทำงาน กระบวนการคิด โดยเฉพาะความคิดขั้นสูง และผลงานที่ได้ลักษณะสำคัญของ
การประเมินความสามารถคือ กำหนดวัตถุประสงค์ของงาน วิธีการทำงานผลสำเร็จของงาน มีคำสั ่งควบคุม
สถานการณ์ในการปฏิบัติงาน และมีเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน การประเมินความสามารถที่แสดงออกของผู้เรียน
ทำได้หลายแนวทางต่างๆ กัน ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมสภาวการณ์ และความสนใจของผู้เรียน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

๑. มอบหมายงานให้ทำ งานที่มอบให้ทำต้องมีความหมาย มีความสำคัญ มีความสัมพันธ์กับหลักสูตร 
เนื้อหาวิชา และชีวิตจริงของผู้เรียน ผู้เรียนต้องใช้ความรู้หลายด้านในการปฏิบัติงานที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึง
กระบวนการทำงาน และการใช้ความคิดอย่างลึกซึ้ง 

ตัวอย่างงานที่มอบหมายให้ทำ เช่น 
- บทความในเรื่องที่กำลังเป็นประเด็นที่น่าสนใจและมีความสำคัญอยู่ในขณะนั้น เช่น พายุ ฝนดาวตก น้ำ

จะท่วมประเทศไทยจริงหรือ การโคลนนิ่งสิ่งมีชีวิต 
- รายงานสิ่งที่ผู้เรียนสนใจโดยเฉพาะ เช่น การศึกษาวงชีวิตของแมลงวันทอง การสำรวจความหลากหลาย

ของพืช ในบริเวณโรงเรียน 
- สิ่งประดิษฐ์ที่ได้จากการทำกิจกรรมที่สนใจ เช่น การสร้างระบบนิเวศจำลองในระบบปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าใช้

ควบคุมการปิดเปิดน้ำ ชุดอุปกรณ์ตรวจสภาพดิน เครื่องร่อนที่สามารถ 
ร่อนได้ไกลและอยู่ในอากาศได้นาน 

๒. การกำหนดชิ้นงาน หรืออุปกรณ์ หรือสิ่งประดิษฐ์ให้ผู้เรียนวิเคราะห์องค์ประกอบและกระบวนการ
ทำงาน และเสนอแนวทางเพื่อพัฒนาให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น ให้นักเรียนทดลองใช้อุปกรณ์แสดงการเกิดกระแส
อากาศ บันทึกผลการทดลอง พร้อมกับอภิปรายเพ่ือตอบปัญหาต่อไปนี้ 

๒.๑ ถ้านักเรียนจุดเทียนไขจะเกิดอะไรขึ้น 



๑๔๖ 

 

 

 

๒.๒. ถ้านักเรียนดับเทียนไขจะเกิดอะไรขึ้น 
๒.๓. อุปกรณ์นี้ทำงานได้อย่างไร เพราะเหตุใด 
๒.๔. ถ้านักเรียนจะปรับปรุงอุปกรณ์ชุดนี้ให้ทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น จะ 

ปรับปรุงอะไรบ้าง อย่างไร เพราะเหตุใด 
๒.๕. ถ้าต้องปรับปรุงอุปกรณ์ให้ดีขึ้น จะมีวิธีการทำและตรวจสอบได้อย่างไร 
๒.๖. ถ้าจะนำอุปกรณ์ท่ีปรับปรุงแล้วไปใช้ประโยชน์ จะใช้ทำประโยชน์อะไรได้บ้าง 

๓. กำหนดตัวอย่างชิ้นงานให้ แล้วให้ผู้เรียนศึกษางานนั้น และสร้างชิ้นงานที่มีลักษณะของการทำงานได้
เหมือนหรือดีกว่าเดิม เช่น การประดิษฐ์เครื่องร่อน การทำสไลด์ถาวรศึกษาเนื้อเยื่อพืช การทำกระดาษจากพืชใน
ท้องถิ่น ฯลฯ 

๔. สร้างสถานการณ์จำลองที่สัมพันธ์กับชีวิตจริงของผู้เรียน โดยกำหนดสถานการณ์ 
แล้วให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติเพ่ือแก้ปัญหา 
 
ตัวอย่างสถานการณ์ที่ ๑ 
"มีลำไยที่เก็บมาจากสวน ๔ แห่ง ต้องการตรวจสอบว่าลำไยจากสวนใดมีความหวานมากที่สุด" 

๑) ใช้หลักการออสโมซิส 
๒) ใช้วิธีการอ่ืนให้นักเรียน 
๓) บอกขั้นตอนของวิธีการตรวจสอบของแต่ละวิธี 
๔) ระบุวิธีการเก็บข้อมูลของแต่ละวิธี 
๕) เลือกวิธีการทดสอบจากที่กำหนดไว้ใน ๑) หรือ ๒) พร้อมให้เหตุผลที่เลือก 
๖) ดำเนินการตรวจสอบโดยใช้วิธีการออสโมซิสและวิธีที่เลือกในข้อ ๓ 
๗. เปรียบเทียบผลการทดลองและลงข้อสรุปว่าวิธีใดได้ผลดีกว่ากัน 

 
ตัวอย่างสถานการณ์ที่ ๒ 

ถ้านักเรียนมีเครื่องใช้ไฟฟ้า ประกอบด้วยหลอดไฟ ๓ หลอด พัดลมติดเพดาน ให้นักเรียนออกแบบผังวงจร
ที่ติดกับอุปกรณ์ พร้อมกับให้เหตุผลประกอบ 

 
ตัวอย่างสถานการณ์ที่ ๓ 

โรงงานทำกระทะแห่งหนึ่งต้องการทดสอบวัสดุที่มีผู้นำมาเสนอขาย จำนวน ๓ ชนิด ว่าชนิดใดเหมาะที่สุด 
จึงให้พนักงานทดสอบ แล้วมารายงานให้ทราบ 

๑) นักเรียนคิดว่าปัญหาคืออะไร 
๒) ถ้านักเรียนต้องทดสอบ จะต้องวางแผนการตรวจสอบและลงมือปฏิบัติอย่างไร 
๓) การรายงานผลการทดสอบจะมีเนื้อหาสาระอะไรบ้าง 
 

ตัวอย่างสถานการณ์ที่ ๔ 
"มีคำกล่าวว่าไม่สามารถชุบเหล็กให้เป็นทองได้โดยตรง" 

๑) นักเรียนจะมีวิธีการทดสอบคำกล่าวนี้ได้อย่างไรบ้าง 
๒) นักเรียนคิดว่าวิธีการทดสอบใดจะได้ผลดีที่สุด 
๓) จงวิจารณ์ว่าวิธีการทดสอบที่เลือกนั้นเป็นไปได้เพียงใด 



๑๔๗ 

 

 

 

๔) จะทำการทดสอบเพ่ือยืนยันได้อย่างไรว่าวิธีที่เลือกนั้นถูกต้องแผงไฟรวม 
ตัวอย่างสถานการณ์ที่ ๕ 
"นักเรียนเชื่อหรือไม่ว่าน้ำทะเลจะไม่เป็นฟองกับสบู่" 

๑) นักเรียนจะมีวิธีใดบ้างที่จะตรวจสอบว่าข้อความนี้เป็นจริงหรือเป็นเท็จ 
๒) จงเลือกวิธีที่คิดว่าสามารถทดสอบได้ผลดีที่สุด พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ 
๓ จงลงมือทดสอบด้วยวิธีการที่เลือก 
๔) จงวิจารณ์ว่าวิธีที่เลือกมาทดสอบแตกต่างกันอย่างไร 
 

ตัวอย่างสถานการณ์ที่ ๖ 
"น้ำบาดาลที่นำมาใช้บริโภคไม่สะอาดเพียงพอ" 

๑) มีวิธีทดสอบได้อย่างไรว่าข้อความดังกล่าวเป็นจริง 
๒) วิธีการใดจะช่วยให้การตรวจสอบได้ผลดีที่สุด 
๓) ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่าน้ำบาดาลนั้นไม่สะอาด ท่านจะมีวิธีแก้ไขอย่างไร 
๔) วิธีใดน่าจะใช้ทำให้น้ำบาดาลสะอาดที่สุด เพราะเหตุใดจึงเลือกวิธีนี้ 
๕) จงแสดงวิธีการตรวจสอบและทำให้น้ำบาดาลสะอาดจนใช้บริโภคได้ 
 

ตัวอย่างสถานการณ์ที่ ๗ 
เมื่อหย่อนสิ่งของต่างๆ ลงในสระน้ำ 

๑) จงวิเคราะห์และอธิบายว่า เพราะเหตุใดสิ่งของบางชนิดจึงจม บางชนิดจึงลอย 
๒) จงวางแผนและเลือกวิธีที่จะทดสอบสมมติฐาน อธิบายด้วยว่าเหตุใดจึงเลือกวิธีนั้น 
๓) จะนำความรู้จากการศึกษาเรื่องนี้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร 
 

ตัวอย่างสถานการณ์ที่ ๘ 
จงวิเคราะห์แรงเสียดทานที่เกิดขึ้นในการขี่จักรยาน 

๑) หาวิธีลดแรงเสียดทานให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ 
๒) ออกแบบจักรยานที่มีแรงเสียดทานน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 

การประเมินตามสภาพจริงยังคงใช้การทดสอบด้วยการเขียนตอบ แต่จะลดการทดสอบที่วัดด้านความรู้ความจำ โดย
จะมุ่งเน้นประเมินด้านความเข้าใจ การนำไปใช้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และการคิดขั้นสูง แบบทดสอบใน
ลักษณะนี้จะต้องสร้างสถานการณ์ ซึ่งส่วนใหญ่ต้องสัมพันธ์กับชีวิตจริงของนักเรียน แล้วให้นักเรียนตอบคำถามโดย
เขียนตอบ ลักษณะของคำถามควรนำไปสู่การวัดที่สูงกว่าความรู้ความจำ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๘ 

 

 

 

 
การประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้แฟ้มผลงาน (portfolio assessment) 

แฟ้มผลงานคืออะไร 
เมื่อผู้เรียนทำกิจกรรมต่างๆ ที่เกี ่ยวข้องกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ทั้งในห้องเรียนหรือนอก

ห้องเรียนก็ตาม ก็จะมีผลงานที่ได้จากการทำกิจกรรมเหล่านั้นปรากฏอยู่เสมอ ซึ่งสามารถจำแนกผลงานออกตาม
กิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

๑. การฟังบรรยาย เมื่อผู้เรียนฟังการบรรยายก็จะมีสมุดจดคำบรรยาย ซึ่งอาจอยู่ในรูปของบันทึกอย่าง
ละเอียดหรือบันทึกแบบย่อ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะของความชอบและความเคยชินของผู้เรียนในการบันทึกคำ
บรรยาย 

๒. การทำการทดลอง ผลงานของผู้เรียนที่เกี ่ยวข้องกับการทดลอง อาจประกอบด้วยการวางแผนการ
ทดลองทั้งในรูปของบันทึกอย่างเป็นระบบหรือบันทึกแบบย่อ การบันทึกวิธีการทดลอง ผลการทดลองและปัญหาที่
พบขณะทำการทดลอง การแปลผล สรุปผลและการอภิปรายผลการทดลอง และผลงานสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับการ
ทดลอง คือการรายงานผลการทดลองที่ผู้เรียนอาจทำเป็นกลุ่มหรือเดี่ยวก็ได้ 

๓. การอภิปราย ผลงานของผู้เรียนที่เกี่ยวข้องกับการอภิปราย คือ วางหัวข้อและข้อมูลที่จะนำมาใช้ในการ
อภิปราย ผลที่ได้จากการอภิปรายรวมทั้งข้อสรุปต่างๆ 

๔. การศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม จัดเป็นผลงานที่สำคัญประการหนึ่งของผู้เรียนที่เกิดจากการได้รับมอบหมาย
จากครูผู้สอนให้ไปค้นคว้าหาความรู้ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อหรือประเด็นที่กำลังศึกษา ผลงานที่ได้จาก
การค้นคว้าเพิ่มเติมอาจอยู่ในรูปของรายงาน การทำวิจัยเชิงเอกสารหรือบันทึกประเด็นสำคัญซึ่งอาจนำมาใช้
ประกอบการอภิปรายในชั่วโมงเรียนก็ได้ 

๕. การศึกษานอกสถานที่ การศึกษานอกสถานที่จัดเป็นวิธีการที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ตรง
กับเรื่องที่กำลังศึกษา ผลงานที่ได้อาจประกอบด้วยการบันทึกการสังเกต การตอบคำถามหรือปัญหาจากใบงาน การ
เขียนรายงานสิ่งที่ค้นพบ 
           ๖. การบันทึกรายวัน เป็นผลงานประการหนึ่งของผู้เรียนที่อยู่นอกเหนือจากผลงานที่แสดงถึงการเรียนรู้
โดยตรง แต่จะช่วยให้ผู้เรียนหรือผู้ประเมินได้เข้าใจในประเด็นหรือสิ่งที่ผู้เรียนนึกคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ด้วยนอกจากกิจกรรมที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังอาจมีกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ซึ่ง
ผู้เรียนสามารถแสดงออกถึงความสามารถอ่ืนๆ อีกด้วยเช่น การสื่อสาร ผลงานเหล่านี้ถ้าได้รับการเก็บรวบรวมอย่าง
มีระบบด้วยตัวผู้เรียนเองตามช่วงเวลา ทั้งก่อนและหลังการทำกิจกรรมเหล่านี้ โดยได้รับคำแนะนำจากผู้สอน และ
ผู้เรียนฝึกทำจนเคยชินแล้วจะถือเป็นผลงานที่สำคัญยิ่งที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ของ
ผู้เรียนต่อไป 

ในการวัดและประเมินผลด้านการปฏิบัติ ครอบคลุมถึงการที ่นักเรียนได้แสดงให้ครูเห็นถึงคว ามรู้
ความสามารถที่ครูได้คาดหวังว่านักเรียนจะมีความรู้เกิดขึ้นจากการเรียนรู้นั้น การวัดและประเมินผลในด้านนี้ จะ
ช่วยสะท้อนให้ครูและนักเรียนได้ทราบว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้มากน้อยเพียงใด มีอะไรที่ครูควรให้
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ และเรียนรู้ไปมากน้อยเพียงใดตามจุดประสงค์ที่ครูตั้งไว้ อาจใช้วิธีการสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทั้งการสอบย่อยและการสอบใหญ่ การให้นักเรียนสอบปฏิบัติการต่างๆ เป็นต้น 
 
 
 
 
 



๑๔๙ 

 

 

 

 
แนวทางการให้คะแนนเพื่อการประเมิน 

จากที่กล่าวมาแล้วว่า การประเมินจากสภาพจริงให้ความสำคัญต่อการประเมินโดยใช้ข้อสอบแบบเขียน
ตอบน้อยมา แต่จะให้ความสำคัญต่อการแสดงออกที่แท้จริงของนักเรียนขณะทำกิจกรรม งานหรือกิจกรรมที่
กำหนดให้นักเรียนทำจะมีแนวทางไปสู่ความสำเร็จของงานและมีวิธีการหาคำตอบหลายแนวทาง คำตอบที่ได้
อาจมิใช่ในแนวทางที่กำหนดไว้เสมอไป จึงทำให้การตรวจให้คะแนนไม่สามารถให้อย่างชัดเจนแน่นอนเหมือน
การตรวจให้คะแนนแบบข้อสอบเลือกตอบ ดังนั้นการประเมินจากสภาพจริง จึงต้องมีการกำหนดแนวทางการ
ให้คะแนนอย่างชัดเจน การกำหนดแนวทางอาจจัดทำโดยครู คณะครูหรือครูและนักเรียนกำหนดร่วมกัน แนว
ทางการประเมินนั้นจะต้องมีมาตรวัดว่านักเรียนทำอะไรได้สำเร็จ และระดับความสำเร็จอยู่ในระดับใด แนว
ทางการประเมินที่มีมาตรวัดนี้ เรียกว่า Rubric การประเมินโดยอิง Rubric นี้ โดยทั่วไปมี ๒ แบบคือ 

๑. การให้คะแนนภาพรวม (Holistic score) 
๒. การให้คะแนนแยกองค์ประกอบ (Analytic score) 
 

แนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 การว ัดและประเมินผลการเร ียนร ู ้ของผ ู ้ เร ียนต้องอยู ่บนหลักการพื ้นฐานสองประการคือ  
การประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียน  ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้
ประสบผลสำเร็จนั้น นักเรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการวัดและ
ประเมินผลการเร ียนรู ้ในระดับชั ้นเร ียน ระดับสถานศึกษา การวัดและประ เมินผลการเร ียนรู ้ เป็น
กระบวนการพัฒนาคุณภาพนักเรียนโดยใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ 
ความก้าวหน้า และความสำเร็จทางการเรียนของนักเรียน ตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้
นักเรียนเกิด การพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น ๒ ระดับ ได้แก่ ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา มี
รายละเอียด ดังนี้ 

๑.  การประเมินระดับชั้นเรียน  เป็นการวัดและประเมินผลที่อยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้  ครู 
ผู้สอนดำเนินการเป็นปกติและสม่ำเสมอ ในการจัดการเรียนการสอน ใช้เทคนิคการประเมินอย่างหลากหลาย 
เช่น การซักถาม การสังเกต การตรวจการบ้าน การประเมินโครงงาน การประเมินชิ้นงาน/ ภาระงาน  แฟ้ม
สะสมงาน การใช้แบบทดสอบ ฯลฯ โดยครู ผู้สอนเป็นผู้ประเมินเองหรือเปิดโอกาสให้นักเรียนประเมินตนเอง 
เพ่ือนประเมินเพ่ือน ผู้ปกครองร่วมประเมิน ในกรณีท่ีไม่ผ่านตัวชี้วัดให้มีการสอนซ่อมเสริม  
      การประเมินระดับชั้นเรียนเป็นการตรวจสอบว่า นักเรียนมีพัฒนาการความก้าวหน้าในการเรยีนรู้  
อันเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด มีสิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนา
ปรับปรุงและส่งเสริมในด้านใด นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลให้ผู้สอนใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนของตนด้วย ทั้งนี้
โดยสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

๒.  การประเมินระดับสถานศึกษา  เป็นการประเมินที่สถานศึกษาดำเนินการเพื่อตัดสินผล  การ
เรียนของผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  นอกจากนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ว่า
ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่ ผู้เรียนมีจุดพัฒนาในด้านใด รวมทั้งสามารถนำผลการ



๑๕๐ 

 

 

 

เรียนของผู้เรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติ ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็นข้อมูล
และสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนเพ่ือ
การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการ
รายงานผลการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา  สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู้ปกครองและชุมชน   
 ข้อมูลการประเมินในระดับต่าง ๆ ข้างต้น เป็นประโยชน์ในการตรวจสอบทบทวนพัฒนาคุณภาพ
นักเรียน ที่จะต้องจัดระบบดูแลช่วยเหลือ ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพบนพื้นฐาน ความแตกต่างระหว่างบุคคลที่จำแนกตามสภาพปัญหาและความต้องการ ได้แก่ กลุ่ม
นักเรียนทั่วไป กลุ่มนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ กลุ่มนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ กลุ่มผู้เรียนที่มี
ปัญหาด้านวินัยและพฤติกรรม กลุ่มนักเรียนที่ปฏิเสธโรงเรียน กลุ่มนักเรียนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม 
กลุ่มพิการทางร่างกายและสติปัญญา เป็นต้น ข้อมูลจาก การประเมินจึงเป็นหัวใจของสถานศึกษาในการ
ดำเนินการช่วยเหลือผู้เรียนได้ทันท่วงที ปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและประสบความสำเร็จในการ
เรียน 
 สถานศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษา  จะต้องจัดทำระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการ
เรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เป็นข้อกำหนดของหลักสูตร
สถานศึกษา เพ่ือให้บุคลากรที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติร่วมกัน  

 

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน 
๑. การตัดสิน การให้ระดับและการรายงานผลการเรียน 

      ๑.๑ การตัดสินผลการเรียน 
     ในการตัดสินผลการเรียนของกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น ผู้สอนต้องคำนึงถึงการพัฒนานักเรียนแต่ละคนเป็น
หลัก และต้องเก็บข้อมูลของนักเรียนทุกด้านอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องในแต่ละภาคเรียน รวมทั้งสอนซ่อมเสริม
ผู้เรียนให้พัฒนาจนเต็มตามศักยภาพ    
  ระดับประถมศึกษา 
  (๑) ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด 
  (๒) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของ
จำนวนตัวชี้วัด 

(๓) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา   ไม่น้อยกว่าระดับ “๑” จึงจะถือว่า
ผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษากำหนด 

(๔) นักเรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมิน  การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน ใน
ระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป  มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป    และมีผลการ
ประเมินกิจกรรมพัฒนานักเรียน  ในระดับ “ผ่าน”         

  การพิจารณาเลื่อนชั้น ถ้านักเรียนมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย และพิจารณาเห็นว่าสามารถ
พัฒนาและสอนซ่อมเสริมได้ ให้ผ่อนผันให้เลื ่อนชั้นได้ แต่หากนักเรียนไม่ผ่ านรายวิชาจำนวนมาก และมี
แนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น ให้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ้ำชั้นได้ ทั้งนี้ให้
คำนึงถึงวุฒิภาวะและความรู้ความสามารถของนักเรียนเป็นสำคัญ 



๑๕๑ 

 

 

 

๑.๒  การให้ระดับผลการเรียน 

 ระดับประถมศึกษา ในการตัดสินเพื่อให้ระดับผลการเรียนรายวิชา ให้ระดับผลการเรียนหรือระดับ
คุณภาพการปฏิบัติของนักเรียน  เป็นระบบตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนเป็น ๘ ระดับดังนี ้

ระดับผลการเรียน ความหมาย ช่วงคะแนนร้อยละ 
๔ ผลการเรียนดีเยี่ยม ๘๐ - ๑๐๐ 

๓.๕ ผลการเรียนดีมาก ๗๕ - ๗๙ 
๓ ผลการเรียนดี ๗๐ - ๗๔ 

๒.๕ ผลการเรียนค่อนข้างดี ๖๕ - ๖๙ 
๒ ผลการเรียนน่าพอใจ ๖๐ - ๖๔ 

๑.๕ ผลการเรียนพอใช้ ๕๕ - ๕๙ 
๑ ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ข้ันต่ำ ๕๐ - ๕๔ 
๐ ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ ๐ - ๔๙ 

 
การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น ให้ระดับผลการ

ประเมินเป็น ดีเยี่ยม  ดี  ผ่าน  และไม่ผ่าน 
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติ

กิจกรรมและผลงานของผู้เรียน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด และให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นผ่าน และ
ไม่ผ่าน 

           ๑.๓  การรายงานผลการเรียน 
 การรายงานผลการเรียนเป็นการสื่อสารให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบความก้าวหน้า ในการ

เรียนรู้ของนักเรียน ต้องสรุปผลการประเมินและจัดทำเอกสารรายงานให้ผู้ปกครองทราบเป็นระยะ ๆ หรือ
อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเป็นระดับคุณภาพการปฏิบัติของนักเรียนที่สะท้อน
มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

         ๒.  เกณฑ์การจบการศึกษา 
 หลักสูตรสถานศึกษา กำหนดเกณฑ์กลางสำหรับการจบการศึกษาเป็น ๑ ระดับ คือ ระดับ
ประถมศึกษา  
 ๒.๑   เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา 

(๑)  นักเรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน และรายวิชา/กิจกรรมเพ่ิมเติมตามโครงสร้างเวลาเรียน ที่
กำหนด  

(๒) นักเรียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ีกำหนด 
 (๓) นักเรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์  การ

ประเมินตามที่กำหนด 
 (๔) นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน

ตามท่ีกำหนด 
            (๕) นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
 กำหนด 



๑๕๒ 

 

 

 

 สำหรับการจบการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น การศึกษาเฉพาะทาง การศึกษาสำหรับผู้มี
ความสามารถพิเศษ การศึกษาทางเลือก การศึกษาสำหรับผู ้ด้อยโอกาส   การศึกษาตามอัธยาศัย ให้
คณะกรรมการของสถานศึกษา  ดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักเกณฑ์ในแนวปฏิบัติการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๓ 

 

 

 

อภิธานศัพท์ 
ศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
ที ่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
๑ กำหนดปัญหา define problem  ระบุคำถาม ประเด็นหรือ สถานการณ์ที่เป็น

ข ้อสงส ัย เพื ่อนำไปสู ่การแก้ป ัญหาหรือ 
อภิปรายร่วมกัน 

๒ แก้ปัญหา solve problem หาคำตอบของปัญหาที่ยังไม่รู้ วิธีการมาก่อน 
ท ั ้ งป ัญหาที ่  เก ี ่ยวข ้องก ับว ิทยาศาสตร์  
โดยตรงและปัญหาในชีวิต ประจำวันโดยใช้
เทคนิคและ วิธีการต่าง ๆ 

๓ เขียนแผนผัง/วาดภาพ construct diagram/ 
illustrate 

นำเสนอข้อมูลหรือผลการสำรวจ ตรวจสอบ
ด้วยแผนผัง กราฟ หรือภาพวาด 

๔ คาดคะเน Predict คาดการณ์ผลที ่จะเกิดขึ ้นในอนาคต โดย
อาศัยข้อมูลที่สังเกตได้ และประสบการณ์ที่มี 

๕ คำนวณ calculate หาผลลัพธ์จากข้อมูล โดยใช้ หลักการ ทฤษฎี
หรือวิธีการทาง คณิตศาสตร์ 

๖ จำแนก Classify จัดกลุ่มของสิ่งต่าง ๆ โดยอาศัย ลักษณะที่
เหมือนกันเป็นเกณฑ์ 

๗ ตั้งคำถาม ask question พูดหรือเขียนประโยค หรือวลี เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
การค้นหา คำตอบที่ต้องการ 

๘ ทดลอง conduct/experiment ปฏิบัติการเพื่อหาคำตอบ ของคำถาม หรือ
ปัญหาในการ ทดลอง โดยตั้งสมมติฐานเพ่ือ 
เป ็นแนวทางในการกำหนด ตัวแปรและ
วางแผนดำเนินการ เพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน 

๙ นำเสนอ Present แสดงข้อมูล เรื่องราว หรือ ความคิด เพื่อให้
ผู้อื่นรับรู้ หรือพิจารณา 

๑๐ บรรยาย describe ให ้ ร ายละ เอ ี ยดของ เหต ุ ก า รณ ์  ห รื อ
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นให้ ผู้อื่นได้รับรู้ด้วยการ
บอก หรือเขียน 

 
 
 
 
 
 



๑๕๔ 

 

 

 

 
ที ่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

๑๑ บอก Tell ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่ผู้อ่ืน ด้วยการพูด 
หรือเขียน 

๑๒ บันทึก Record เขียนข้อมูลที่ได้จากการสังเกต เพื่อช่วยจำ 
หรือเพ่ือเป็นหลักฐาน 

๑๓ เปรียบเทียบ Compare บอกความเหมือน และ/หรือ ความแตกต่าง 
ของสิ่งที่ เทียบเคียงกัน 

๑๔ แปลความหมาย Interpret แสดงความหมายของข้อมูล จากหลักฐานที่
ปรากฏ เพ่ือลงข้อสรุป 

๑๕ ยกตัวอย่าง give examples  ให้ข้อมูลเหตุการณ์หรือสถานการณ์ เพื่อแสดง
ความเข้าใจในสิ่งที่ได้ เรียนรู้ 

๑๖ ระบุ identify  ชี้บอกสิ่งต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูล ประกอบอย่าง
เพียงพอ 

๑๗ เลือกใช้ select  พิจารณา และต ัดส ินใจนำว ัสด ุ  ส ิ ่ งของ 
อุปกรณ์หรือวิธีการ มาใช้ได้อย่างเหมาะสม 

๑๘ วัด measure  หาขนาด หรือปริมาณ ของ สิ่งต่าง ๆ โดยใช้
เครื่องมือ ที่เหมาะสม 

๑๙ วิเคราะห์ analyze  แยกแยะ จัดระบบ เปรียบเทียบ จัดลำดับ   
จัดจำแนก หรือ เชื่อมโยงข้อมูล 

๒๐ สร้างแบบจำลอง construct model  นำเสนอแนวคิด หรือเหตุการณ์ ในรูปของ
แผนภาพ ชิ ้นงาน สมการ ข้อความ คำพูด
และ/ หรือใช้แบบจำลองเพ่ืออธิบาย ความคิด 
วัตถุ หรือเหตุการณ์ ต่าง ๆ 

๒๑ สังเกต Observe หาข้อมูลด้วยการใช้ประสาท สัมผัสทั ้งห้า     
ที่เหมาะสมตาม ข้อเท็จจริงที่ปรากฏ โดยไม่
ใช้ ประสบการณ์เดิมของผู้สังเกต 

๒๒ สำรวจ explore  หาข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ โดยใช้วีธีการและ
เทคนิคที่ เหมาะสม เพื่อนำข้อมูลมาใช้ ตาม
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 

 
 
 
 
 
 
 



๑๕๕ 

 

 

 

 
ที ่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

๒๓ สืบค้นข้อมูล search  หาข้อมูล หรือข้อสนเทศที่มี ผู้รวบรวมไว้แล้ว
จากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์ 

๒๔ สื่อสาร communicate  นำเสนอ และแลกเปลี่ยน ความคิด ข้อมูล 
หรือผลจากการ สำรวจตรวจสอบ ด้วยวิธี  
ที่เหมาะสม 

๒๕ อธิบาย explain  กล่าวถึงเรื่องราวต่าง ๆ อย่างมี เหตุผล และมี
ข้อมูล หรือ ประจักษ์พยานอ้างอิง 

๒๖ อภิปราย discuss  แสดงความคิดเห็นต่อประเด็น หรือคำถาม
อย่างมีเหตุผล โดยอาศัยความรู้และ
ประสบการณ์ ของผู้อภิปรายและข้อมูล 
ประกอบ 

๒๗ ออกแบบการทดลอง design experiment  กำหนด และวางแผนวิธีการ ทดลองให้
สอดคล้องกับ สมมติฐานและตัวแปรต่าง ๆ 
รวมทั้งการบันทึกข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๖ 

 

 

 

 
ศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดสาระเทคโนโลยี 
 

ที ่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
๑ การใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่น 

โดยชอบธรรม 
fair use  การนำสื่อ หรือข้อมูลที่เป็น ลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืน

ไปใช้โดยชอบ ด้วยกฎหมาย ภายใต้เงื่อนไข 
บางประการ เช่น ๑) นำไปใช้ในการศึกษา 
หรือ การค้า ๒) งานนั้นเป็นงานวิชาการ หรือ 
บันเทิง ๓) คัดลอกเพียงส่วนน้อย หรือ 
คัดลอกจำนวนมาก ๔) ทำให้เจ้าของเสีย
ผลประโยชน์ ทางการเงิน มากน้อยเพียงใด 

๒ การตรวจและแก้ไข 
ข้อผิดพลาด 

debugging  กระบวนการในการค้นหา ข้อผิดพลาดของ
โปรแกรม เพ่ือแก้ไขให้ทำงานได้ถูกต้อง 

๓ การประมวลผลข้อมูล data processing  การดำเนินการต่าง ๆ กับข้อมูล เพ่ือให้ได้
ผลลัพธ์ที่มีความหมาย และมีประโยชน์ต่อ
การนำ ไปใช้งานมากยิ่งขึ้น 

๔ การรวบรวมข้อมูล data collection  กระบวนการในการรวบรวม ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
จากแหล่ง ข้อมูลต่าง ๆ 

๕ ข้อมูลปฐมภูมิ primary data  ข้อมูลที่รวบรวมโดยตรง จากแหล่งข้อมูล
ขั้นต้น โดยอาจ ใช้วิธีการสังเกต การทดลอง 
การสำรวจ การสัมภาษณ์ 

๖ เทคโนโลยี technology  สิ่งที่มนุษย์สร้างหรือพัฒนาขึ้น ซึ่งอาจเป็นได้
ทั้งชิ้นงาน หรือ วิธีการ เพื่อใช้แก้ปัญหาสนอง 
ความต้องการ หรือเพ่ิม ความสามารถในการ
ทำงาน ของมนุษย์ 

๗ แนวคิดเชิงคำนวณ computational 
thinking  

กระบวนการในการแก้ปัญหา การคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล เป็นขั้นตอน เพื่อหา
วิธีการ แก้ปัญหาในรูปแบบที่สามารถ นำไป
ประมวลผลได้ 

๘ แนวคิดเชิงนามธรรม abstraction การ พิจารณารายละเอียดที่สำคัญ ของปัญหา 
แยกแยะสาระสำคัญ ออกจากส่วนที่ไม่สำคัญ 

 
 
 
 
 
 



๑๕๗ 

 

 

 

 
ศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดสาระเทคโนโลยี 
 

ที ่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
๙ ระบบทางเทคโนโลยี technological 

system  
กลุ่มของส่วนต่าง ๆ ตั้งแต่ สองส่วนขึ้นไป 
ประกอบเข้า ด้วยกัน และทำงานร่วมกัน 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยในการทำงาน
ของระบบ ทางเทคโนโลยีจะประกอบไปด้วย 
ตัวป้อน (input) กระบวนการ (process) และ
ผลผลิต (output) ที่สัมพันธ์กัน นอกจากนี้
ระบบทางเทคโนโลยี อาจมีข้อมูลย้อนกลับ 
(feedback) เพ่ือใช้ปรับปรุง การทำงานได้ตาม
วัตถุประสงค์ 

๑๐ เหตุผลเชิงตรรกะ logical reasoning  การใช้เหตุผล กฎ กฎเกณฑ์ หรือเงื่อนไขที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือ แก้ปัญหาได้ครอบคลุมทุกกรณี 

๑๑ เหตุผลวิบัติ logical fallacy  การใช้เหตุผลที่ผิดพลาดไม่อยู่บน พ้ืนฐานของ
ความจริง ไม่มีน้ำหนัก สมเหตุสมผลมา
สนับสนุน หรือ ชี้นำข้อสรุปที่ผิดให้ดูน่าเชื่อถือ 

๑๒ อัตลักษณ์ Identity  ลักษณะเฉพาะหรือข้อมูลสำคัญ ที่บ่งบอกถึง
ความเป็นตัวตนของ บุคคลหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้ใบหน้า ลายนิ้วมือ 

๑๓ อัลกอริทึม algorithm  ขั้นตอนในการแก้ปัญหาหรือ การทำงาน โดยมี
ลำดับของ คำสั่งหรือวิธีการที่ชัดเจน ที่
คอมพิวเตอร์สามารถปฏิบัติ ตามได้ 

๑๔ แอปพลิเคชัน software 
application  

ซอฟต์แวร์ประยุกต์ท่ีทำงาน บนคอมพิวเตอร์
สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์เทคโนโลยี 
อ่ืน ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๑๕๘ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๑๕๙ 

 

 

 

เอกสารอ้างอิง 
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คณะผู้จัดทำ 
 

ที่ปรึกษา 
1. นายสุชาติ แวงโสธรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
2. นายอภิเดช แจ่มพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
3. นายวีระชัย ศรีหาพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
4. นางสุนันทา ครองยุทธ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
5. นางภาวิณี รัตนศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 

  
คณะผู้จัดทำ 
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14. นายกิตติคุณ นนทภา ครูสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




