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หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง พุทธศักราช 2553  (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2561)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
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แผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ขอขอบคุณคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง               
ท่ีช่วยปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้นี้จนสำเร็จ ไว้  ณ โอกาสนี้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
วิสัยทัศน์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

วิสัยทัศน์เป็นมุมมองภาพในอนาคตที่มุ ่งหวังว่าจะมีการพัฒนาอะไร อย่างไร ซึ ่งจุสอดคล้องกับการ
ปรับเปลี่ยนของสังคม วิสัยทัศน์ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์กำหนดไว้ให้เป็นแนวทางให้ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้สอน 
บุคคลากรทางการศึกษา ผู ้เร ียน และชุมชนร่วมกันพัฒนาการศึกษาว ิทยาศาสตร์ และปฏิบัติร ่วมกันสู่
ความสำเร็จ ในการกำหนดวิสัยทัศน์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใช้กรอบความคิดในเรื่องของการพัฒนาการศึกษา เพื่อ
เตรียมคนในสังคมแห่งการเรียนรู้ และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2542 

1.หลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จะเชื่อมโยงเนื้อหา แนวคิดหลัก และกระบวนการที่เป็น
สากล แต่มีความสอดคล้องกับชีวิตจริงท้ังระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ และมีความยืดหยุ่น หลากหลาย 

2.หลักสูตรการเรียนการสอนต้องตอบสนองผู้เรียนที่มีความถนัดและมีความสนใจต่างกัน ในการใช้
วิทยาศาสตร์สำหรับการเรียนต่อและประกอบอาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ 

3.ผู้เรียนทุกคนจะได้รับการส่งเสริมให้พัฒนากระบวนการคิด ความสามารถในการเรียนรู้ กระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้ กระบวนการแก้ปัญหา และการคิดค้นสร้างสรรค์องค์ความรู้ 

4.ใช้แหล่งท่ีเรียนรู้ในท้องถิ่น โดยถือว่ามีความสำคัญควบคู่กับการเรียนในสถานศึกษา 
5.ใช้ยุทธ์ศาสตร์การเรียนการสอนหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการ ความสนใจและวิธีเรียนท่ี

แตกต่างกันของผู้เรียน 
6.การเรียนการสอนต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ี

เหมาะสมต่อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
 
จุดหมายของวิทยาศาสตร์  
 

  ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ค้นพบความรู้ด้วยตนเองมากท่ีสุด เพื่อให้ได้
ทั้งกระบวนการและความรู้ จากวิธีการสังเกต การสำรวจตรวจสอบ การทดลอง แล้วนำผลที่ได้มาจัดระบบเป็น
หลักการ แนวคิด และองค์ความรู้ การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จึงมีเป้าหมายท่ีสำคัญ ดังนี้  
   1.เพื่อให้เข้าใจหลักการ ทฤษฎี และกฎท่ีเป็นพื้นฐานในวิชาวิทยาศาสตร์  

2.เพื่อให้เข้าใจขอบเขตของธรรมชาติของวิชาวิทยาศาสตร์และข้อจำกัดในการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์  
3.เพื่อให้มีทักษะท่ีสำคัญในการศึกษาค้นคว้าและคิดค้นทางเทคโนโลยี  
4.เพื่อให้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มวลมนุษย์ และสภาพแวดล้อมใน

เชิงท่ีมีอิทธิพลและผลกระทบซึ่งกันและกัน  
5.เพื่อนำความรู้ ความเข้าใจ ในวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและการ

ดำรงชีวิต  
6.เพื่อพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหา และการจัดการ ทักษะใน

การส่ือสาร และความสามารถในการตัดสินใจ  
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7.เพื่อให้เป็นผู้ท่ีมีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อย่างสร้างสรรค์ 
 
คุณภาพผู้เรียน 
 

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
❖ เข้าใจลักษณะท่ัวไปของส่ิงมีชีวิตและการดำรงชีวิตของส่ิงมีชีวิตรอบตัว  
❖ เข้าใจลักษณะท่ีปรากฏ ชนิดและสมบัติบางประการของวัสดุท่ีใช้ทำวัตถุ และการเปล่ียนแปลงของ

วัสดุรอบตัว  
❖ เข้าใจการดึง การผลัก แรงแม่เหล็ก และผลของแรงท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลง การเคล่ือนท่ีของวัตถุ 

พลังงานไฟฟ้า และการผลิตไฟฟ้า การเกิดเสียง แสงและการมองเห็น  
❖ เข้าใจการปรากฏของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดาว ปรากฏการณ์ขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ การเกิด

กลางวันกลางคืน การกำหนดทิศ ลักษณะของหิน การจำแนกชนิดดินและการใช้ประโยชน์ ลักษณะและความสำคัญ
ของอากาศ การเกิดลม ประโยชน์และโทษของลม  

❖ต้ังคำถามหรือกำหนดปัญหาเกี่ยวกับส่ิงท่ีจะเรียนรู้ตามท่ีกำหนดให้หรือตามความสนใจสังเกต สำรวจ
ตรวจสอบโดยใช้เครื่องมืออย่างง่าย รวบรวมข้อมลู บันทึก และอธิบายผลการสำรวจตรวจสอบด้วยการเขียนหรือ
วาดภาพ และส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ด้วยการเล่าเรื่อง หรือด้วยการแสดงท่าทางเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจ  

❖ แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหา มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
เบ้ืองต้น รักษาข้อมูลส่วนตัว  

❖ แสดงความกระตือรือร้น สนใจท่ีจะเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องท่ีจะศึกษาตามท่ี
กำหนดให้หรือตามความสนใจ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น  

❖ แสดงความรับผิดชอบด้วยการทำงานท่ีได้รับมอบหมายอย่างมุ่งมั่น รอบคอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ จน
งานลุล่วงเป็นผลสำเร็จ และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข  

❖ ตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการดำรงชีวิต ศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเติม ทำโครงงานหรือช้ินงานตามท่ีกำหนดให้หรือตามความสนใจ 

 
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
❖ เข้าใจโครงสร้าง ลักษณะเฉพาะและการปรับตัวของส่ิงมีชีวิต รวมทั้งความสัมพันธ์ของส่ิงมีชีวิตใน

แหล่งท่ีอยู่ การทำหน้าท่ีของส่วนต่าง ๆ ของพืช และการทำงานของระบบย่อยอาหารของมนุษย์  
❖ เข้าใจสมบัติและการจำแนกกลุ่มของวัสดุ สถานะและการเปลี่ยนสถานะของสสารการละลาย การ

เปล่ียนแปลงทางเคมี การเปล่ียนแปลงท่ีผันกลับได้และผันกลับไม่ได้ และการแยกสารอย่างง่าย 
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❖ เข้าใจลักษณะของแรงโน้มถ่วงของโลก แรงลัพธ์ แรงเสียดทาน แรงไฟฟ้าและผลของแรงต่างๆ ผลท่ี
เกิดจากแรงกระทำต่อวัตถุ ความดัน หลักการท่ีมีต่อวัตถุ วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย ปรากฏการณ์เบ้ืองต้นของเสียง และ
แสง  

❖เข้าใจปรากฏการณ์การขึ้นและตกรวมถึงการเปลี่ยนแปลงรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ องค์ประกอบ
ของระบบสุริยะ คาบการโคจรของดาวเคราะห์ ความแตกต่างของดาวเคราะห์และดาวฤกษ์ การขึ้นและตกของ
กลุ่มดาวฤกษ์ การใช้แผนท่ีดาว การเกิดอุปราคา พัฒนาการและประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ  

❖ เข้าใจลักษณะของแหล่งน้ำ วัฏจักรน้ำ กระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ำค้าง น้ำค้างแข็ง หยาดน้ำฟ้า 
กระบวนการเกิดหิน วัฏจักรหิน การใช้ประโยชนห์ินและแร่ การเกิดซากดึกดำบรรพ์ การเกิดลมบก      ลมทะเล 
มรสุม ลักษณะและผลกระทบของภัยธรรมชาติ ธรณีพิบัติภัย การเกิดและผลกระทบของปรากฏการณ์เรือนกระจก  

❖ ค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและประเมินความน่าเช่ือถือ ตัดสินใจเลือกข้อมูลใช้เหตุผลเชิงตรรกะ
ในการแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการทำงานร่วมกัน เข้าใจสิทธิและหน้าท่ีของตน เคารพ
สิทธิของผู้อื่น  

❖ ต้ังคำถามหรือกำหนดปัญหาเกี่ยวกับส่ิงท่ีจะเรียนรู้ตามท่ีกำหนดให้หรือตามความสนใจ คาดคะเน
คำตอบหลายแนวทาง สร้างสมมติฐานท่ีสอดคล้องกับคำถามหรือปัญหาท่ีจะสำรวจตรวจสอบ วางแผนและสำรวจ
ตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม ในการเก็บรวบรวมข้อมูลท้ังเชิงปริมาณ
และคุณภาพ  

❖ วิเคราะห์ข้อมูล ลงความเห็น และสรุปความสัมพันธ์ของข้อมูลท่ีมาจากการสำรวจตรวจสอบในรูปแบบ
ท่ีเหมาะสม เพื่อส่ือสารความรู้จากผลการสำรวจตรวจสอบได้อย่างมีเหตุผลและหลักฐานอ้างอิง  

❖ แสดงถึงความสนใจ มุ่งมั่น ในส่ิงท่ีจะเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องท่ีจะศึกษาตามความ
สนใจของตนเอง แสดงความคิดเห็นของตนเอง ยอมรับในข้อมูลท่ีมีหลักฐานอ้างอิง และรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น  

❖ แสดงความรับผิดชอบด้วยการทำงานท่ีได้รับมอบหมายอย่างมุ่งมั่น รอบคอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ จน
งานลุล่วงเป็นผลสำเร็จ และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์  

❖ตระหนักในคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ในการดำรงชีวิต แสดงความชื่นชม ยกย่อง และเคารพสิทธิในผลงานของผู้คิดค้นและศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ทำ
โครงงานหรือช้ินงานตามท่ีกำหนดให้หรือตามความสนใจ  

❖ แสดงถึงความซาบซึ้ง ห่วงใย แสดงพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้ การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า 
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สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
หลักสูตรโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง  มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ ดังนี้ 

 1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหา
ความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้
วิธีการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 
 2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่าง
สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อ
การตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเผชิญได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดล้อม 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การทำงาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการ
สร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้
ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบ
ต่อตนเองและผู้อื่น 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมี
ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร   การทำงาน  การ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

หลักสูตรโรงเรียนบ้านวัลเปรียง  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดังน ี้ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ 
 1.   รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 2.   ซื่อสัตย์สุจริต 
 3.   มีวินัย 
 4.   ใฝ่เรียนรู้ 
 5.   อยู่อย่างพอเพียง 
 6.   มุ่งมั่นในการทำงาน 
 7.   รักความเป็นไทย 
 8.   มีจิตสาธารณะ 



      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.1 พุทธศักราช 2563 หน้า ๕ 

สาระ/มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
 

สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

มาตรฐาน ว๑.๑ เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงไม่มีชีวิตกับส่ิงมีชีวิตและ
ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตกับส่ิงมีชีวิตต่างๆในระบบนิเวศการถ่ายทอดพลังงานการเปล่ียนแปลงแทนท่ีในระบบ
นิเวศความหมายของประชากรปัญหาและผลกระทบท่ีมีต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแนวทางในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมรวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ตัวชี้วัด 
ป.๑/๑ ระบุช่ือพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณต่างๆจากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
ป.๑/๒ บอกสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์ในบริเวณท่ีอาศัยอยู่ 

 
มาตรฐาน ว๑.๒ เข้าใจสมบัติของส่ิงมีชีวิตหน่วยพื้นฐานของส่ิงมีชีวิตการลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าท่ีของระบบต่างๆของสัตว์และมนุษย์ท่ีทำงานสัมพันธ์กันความสัมพันธ์ของ
โครงสร้างและหน้าท่ีของอวัยวะต่างๆของพืชท่ีทำงานสัมพันธ์กันรวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน ์

ตัวชี้วัด 
ป.๑/๑ ระบุช่ือบรรยายลักษณะและบอกหน้าท่ีของส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์สัตว์และพืชรวมทั้ง

บรรยายการทำหน้าท่ีร่วมกันของส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์ในการทำกิจกรรมต่างๆจากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
ป.๑/๒ ตระหนักถึงความสำคัญของส่วนต่างๆของร่างกายตนเองโดยการดูแลส่วนต่างๆอย่างถูกต้องให้

ปลอดภัยและรักษาความสะอาดอยู่เสมอ 
 
สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ 

มาตรฐาน ว๒.๑ เข้าใจสมบัติของสสารองค์ประกอบของสสารความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับโครงสร้าง
และแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคหลักและธรรมชาติของการเปล่ียนแปลงสถานะของสสารการเกิดสารละลายและ
การเกิดปฏิกิริยาเคมี 

ตัวชี้วัด 
ป.๑/๑ อธิบายสมบัติท่ีสังเกตได้ของวัสดุท่ีใช้ทำวัตถุซึ่งทำจากวัสดุชนิดเดียวหรือหลายชนิดประกอบกัน

โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
ป.๑/๒ ระบุชนิดของวัสดุและจัดกลุ่มวัสดุตามสมบัติท่ีสังเกตได้ 
 
 
 

 



      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.1 พุทธศักราช 2563 หน้า ๖ 

มาตรฐาน ว๒.๓ เข้าใจความหมายของพลังงานการเปล่ียนแปลงและการถ่ายโอนพลังงานปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสาร
และพลังงานพลังงานในชีวิตประจำวันธรรมชาติของคล่ืนปรากฏการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับเสียงแสงและคล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้ารวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ตัวชี้วัด 

ป.๑/๑ บรรยายการเกิดเสียงและทิศทางการเคล่ือนท่ีของเสียงจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 

สาระที่ ๓ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 

มาตรฐาน ว๓.๑ เข้าใจองค์ประกอบลักษณะกระบวนการเกิดและวิวัฒนาการของเอกภพกาแล็กซีดาวฤกษ์และ    
ระบบสุริยะรวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะท่ีส่งผลต่อส่ิงมีชีวิตและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ 
ตัวชี้วัด 

  ป.๑/๑ ระบุดาวที่ปรากฏบนท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืนจากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
   ป.๑/๒ อธิบายสาเหตุท่ีมองไม่เห็นดาวส่วนใหญ่ในเวลากลางวันจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
 
มาตรฐานว๓.๒ เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลกกระบวนการเปล่ียนแปลงภายในโลกและบนผิว
โลกธรณีพิบัติภัยกระบวนการเปล่ียนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลกรวมทั้งผลต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม 

ตัวชี้วัด 
  ป.๑/๑ อธิบายลักษณะภายนอกของหินจากลักษณะเฉพาะตัวที่สังเกตได้ 

 
สาระที ่๔ เทคโนโลยี 
 

มาตรฐาน ว๔.๒ เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาท่ีพบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการเรียนรู้การทำงานและการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพรู้เท่าทัน
และ    มีจริยธรรม 

ตัวชี้วัด 
  ป.๑/๑ แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้การลองผิดลองถูกการเปรียบเทียบ 

   ป.๑/๒ แสดงลำดับข้ันตอนการทำงานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพสัญลักษณ์หรือข้อความ 
 ป.๑/๓ เขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือส่ือ 
   ป.๑/๔ ใช้เทคโนโลยีในการสร้างจัดเก็บเรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ 
 ป.๑/๕ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกันดูแลรักษา
อุปกรณ์เบ้ืองต้นใช้งานอย่างเหมาะสม 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลาเรียน(ชั่วโมง/ปี) 

ระดับประถมศึกษา 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
     ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
     คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    การงานอาชีพ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    ภาษาต่างประเทศ 160 160 160 ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 

 รายวิชาเพิ่มเติม  
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
หน้าท่ีพลเมือง * บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ 
รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

กิจกรรมนักเรียน       

  - กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 
  - ชมรม/ชุมนุม 

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด  ๑,๐๐๐ ช่ัวโมง/ปี 

 
 จำนวนช่ัวโมงท่ีจัดให้นักเรียนระดับประถมศึกษา ( ป.๑-ป.๓ ) เรียนท้ังปี เท่ากับ ๑,๐๐๐ ช่ัวโมง ระดับช้ัน
ประถมศึกษา ( ป.๔-ป.๖ ) เท่ากับ ๑,๐๐๐ ชั่วโมง แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็น
พิเศษ  คือกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ทักษะภาษาไทย คณิตศาสตร์ เพื ่อพัฒนาการ อ่านออก เขียนได้  ทักษะ
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กระบวนการทางคณิตศาสตร์ คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ที่ดี มีประโยชน์ มีความสนใจใฝ่รู้ใฝเ่รียน 
โดยจัดการเรียนการสอนและวัดผลประเมินผลเป็นรายปี   

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑-๖ นั้น จากการประเมินผลระดับโรงเรียน ระดับท้องถิ่น และ
ระดับชาติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีมติร่วมกันให้จัดทำโครงการ
สอนเสริมประสบการณ์พิเศษเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียน จำนวนช่ัวโมง ๘๐ ช่ัวโมง ต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ -๖   
โดยไม่นำคะแนนและระดับผลการเรียน ในรายวิชาสอนเสริมไปคิดรวมและตัดสินการเลื่อนชั้นของนักเรียน ใน
โครงสร้างของหลักสูตรโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง พ.ศ. ๒๕๖๑ มีรายวิชาและจำนวนช่ัวโมงดังนี้    

โครงการสอนเสริมประสบการณ์พิเศษเพือ่เพิ่มศักยภาพนักเรียน 
ชั้น   ป.๑-๓    จำนวน    ๒   ช่ัวโมง  / สัปดาห์   
๑. วิชา ภาษาไทยคิดวิเคราะห์    จำนวน  ๑ ช่ัวโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
๒. วิชา  คณิตศาสตร์     จำนวน  ๑ ช่ัวโมง 

โครงการสอนเสริมประสบการณ์พิเศษเพือ่เพิ่มศักยภาพนักเรียน 
ชั้น   ป.๔-๖   จำนวน    ๓   ชั่วโมง  / สัปดาห์   
๑. วิชา ภาษาไทยคิดวิเคราะห์    จำนวน  ๒ ช่ัวโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
๒. วิชา  คณิตศาสตร์     จำนวน  ๑ ช่ัวโมง 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี   เป็นโครงสร้างท่ีแสดงรายละเอียดเวลาเรียนของรายวิชาพื้นฐาน รายวิชา / กิจกรรม
เพิ่มเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในแต่ละช้ันปี 
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โครงสร้างหลักสูตรรายชั้นปี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

 
รหัสวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน

(ชม./ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 

ท๑๑๑๐๑ ภาษาไทย  ๒๐๐ 
ค๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร์  ๒๐๐ 
ว๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ 

ส๑๑๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ๔๐ 
ส๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์  ๔๐ 
พ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๔๐ 

ศ๑๑๑๐๑ ศิลปะ  ๔๐ 

ง๑๑๑๐๑ การงานอาชีพ  ๔๐ 
อ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  160 

รายวิชาเพิ่มเติม 
 

อ๑๑2๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร  40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 

 กิจกรรมแนะแนว+หลักสูตรต้านทุจริต  ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 

• ลูกเสือ / เนตรนารี 
• ชมรม / ชุมนุม 

 
๔๐ 
๓๐ 

 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์  ๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,000 
 
  โครงการสอนเสริมประสบการณ์พิเศษเพือ่เพิ่มศักยภาพนักเรียน 

 ชั้น   ป.๑ - ๓    จำนวน    ๔   ช่ัวโมง  / สัปดาห์   
๑. ภาษาไทยคิดวิเคราะห์    จำนวน  ๒ ช่ัวโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
๒. วิชา  คณิตศาสตร์     จำนวน  ๑ ช่ัวโมง 
๓. กิจกรรมรักสุขภาพ     จำนวน  ๑ ช่ัวโมง 
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คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

วิทยาศาสตร์ 
รายวิชาพื้นฐาน        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑       เวลา ๘๐ชั่วโมง 
 ศึกษาสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม ในบริเวณท่ีพืชและสัตว์อาศัยอยู่ ลักษณะและหน้าท่ีของส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกายมนุษย์ สัตว์ และพืช รวมทั้งการทำหน้าท่ีร่วมกันของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ ความสำคัญของส่วน
ต่าง ๆ ของร่างกายตนเอง และการดูแลส่วนต่างๆ อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และรักษาความสะอาดอยู่เสมอ สมบัติท่ี
สังเกตได้ของวัสดุท่ีใช้ทำวัตถุซึ่งทำจากวัสดุชนิดเดียวหรือหลายชนิดประกอบกัน ชนิดของวัสดุและจัดกลุ่มวัสดุตาม
สมบัติท่ีสังเกต การเกิดเสียงและทิศทางการเคล่ือนท่ีของเสียง ดาวที่ปรากฏบนท้องฟ้าในเวลากลางวันและ
กลางคืน สาเหตุท่ีมองไม่เห็นดาวส่วนใหญ่ในเวลากลางวัน ลักษณะภายนอกของหินจากลักษณะเฉพาะตัวที่สังเกต
การแก้ปัญหาให้ประสบความสำเร็จทำได้โดยใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหาแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ 
หรือข้อความการเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือส่ือ เพื่อให้เกิดช้ินงานการใช้เทคโนโลยีในการสร้าง
จัดเก็บเรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยและมีวิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ
ทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑การสืบค้นข้อมูล และการอภิปราย 

เพื่อให้เกิดความรู้ความคิด ความเข้าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้มีความสามารถในการตัดสินใจการ
แก้ปัญหาการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันมีจิตวิทยาศาสตร์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  
จิสาธารณะ  และค่านิยมท่ีเหมาะสม  
รหัสตัวชี้วัด    
ว๑.๑ป.๑/๑,ป.๑/๒ 
ว๑.๒ป.๑/๑,ป.๑/๒ 
ว๒.๑ป.๑/๑,ป.๑/๒ 
ว๒.๓ป.๑/๑ 
ว๓.๑ป.๑/๑,ป.๑/๒ 
ว๓.๒ป.๑/๑ 
ว๔.๒ป.๑/๑,ป.๑/๒,ป.๑/๓,ป.๑/๔,ป.๑/๕ 
รวมทั้งหมด ๑๕ ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชาพื้นฐาน   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว๑๑๑๐๑ 

         ชื่อวิชาวิทยาศาสตร์                ชั้นประถมศึกษาปีที่๑  เวลา ๘๐ ชั่วโมง 
 

ลำดับ
ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระสำคัญ 

เวลา 
(ชม.) น้ำหนัก 

๑ การเรียนรู้ส่ิงต่างๆ
รอบตัว 

ว๒.๑ป.๑/๑ 
ป.๑/๒ 
 
 

วัสดุท่ีใช้ทำวัตถุท่ีเป็นของเล่นของใช้มีหลาย
ชนิดเช่นผ้าแก้ว พลาสติกยางไม้อิฐหิน
กระดาษโลหะวัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติท่ีสังเกต
ได้ต่างๆเช่นสีนุ่มแข็งขรุขระเรียบใส่ยืดหดได้
บิดงอได้  สมบัติท่ีสังเกตได้จากวัสดุแต่ชนิด
อาจเหมือนกันซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นเกณฑ์
ในการจัดกลุ่มวัสดุได้วัสดุบางอย่าง  สามารถ
นำ มาประกอบกันเพื่อทำ เป็นวัตถุต่าง ๆ 
เช่น ผ้าและกระดุมใช้ทำเส้ือ ไม้และโลหะ ใช้
ทำกระทะ  

๑0 ๑0 

๒ ตัวเรา สัตว์และพืช
รอบตัวเรา 

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

ระบบนิเวศความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงไม่มีชีวิต  
กับส่ิงชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตกับ
ส่ิงมีชีวิตต่างๆ ในระบบระบบนิเวศ การ
ถ่ายทอดพลังงาน การเปล่ียนแปลงแทนท่ีใน
ระบบนิเวศ ความหมาย ของประชากร 
ปัญหาและผลกระทบท่ีมีต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม แนวทาง
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการ
แก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม รวมทั้งนำความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ และสมบัติของส่ิงมีชีวิต หน่วย
พื้นฐานของส่ิงมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและ
ออกจากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง 
และหน้าท่ีของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และ
มนุษย์ท่ีทำงานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของ
โครงสร้าง และหน้าท่ีของอวัยวะต่าง ๆ ของ
พืชท่ีทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

๒๔ ๒๒ 
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ลำดับ
ท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระสำคัญ 

เวลา 
(ชม.) น้ำหนัก 

๓ ส่ิงต่างๆรอบตัว ว๒.๑ป.๑/๑ 
ป.๑/๒ 
ว๒.๓ป.๑/๑ 
 

สมบัติท่ีสังเกตได้ของวัสดุท่ีใช้ทำวัตถุ
ซึ่งทำจากวัสดุชนิดเดียวหรือหลายชนิด
ประกอบกันชนิดของวัสดุและจัดกลุ่มวัสดุและ
การเกิดเสียงและทิศทางการเคล่ือนท่ีของ
เสียง 

๑4 ๑4 

๔ โลกและท้องฟ้าของ
เรา 

ว.๓.๑ป.๑/๑ 
ป.๑/๒ 
ว๓.๒ป.๑/๑ 
 

บนท้องฟ้ามีดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และ 
ดาว ซึ่งในเวลากลางวันจะมองเห็นดวง 
อาทิตย์และอาจมองเห็นดวงจันทร์บางเวลาใน
บางวัน แต่ไม่สามารถมองเห็นดาวได้ในเวลา
กลางวันไม่สามารถมองเห็นดาวเนื่องจาก
แสงอาทิตย์สว่างกว่าจึงกลบแสงของดาว ส่วน
ในเวลากลางคืนจะมองเห็นดาวและมองเห็น
ดวงจันทร์เกือบทุกคืนหินท่ีอยู่ในธรรมชาติมี
ลักษณะภายนอกเฉพาะตัวที่สังเกตได้ เช่น สี 
ลวดลาย ความแข็ง เป็นต้น 

๑0 ๑0 

๕ สร้างสรรค์เทคโนโลยี ว๔.๒ป.๑/๑ 
ป.๑/๒ 
ป.๑/๓ 
ป.๑/๔ 
ป.๑/๕ 
 
 

เรียนรู้ความเป็นมาและเข้าใจหลักการทำงาน
ของเครื่องคอมพิวเตอร์ เข้าใจบทบาทและ
ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในการช่วยอำนวย
ความสะดวกในกิจกรรมต่าง มีความรู้ความ
เข้าใจเรื่องข้อมูลและสารสนเทศ โครงสร้าง
ของข้อมูล กระบวนการจัดทำข้อมูลให้เป็น
สารสนเทศ  สามารถแยกประเภทของ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แต่ละชนิด  เลือกใช้
ซอฟต์แวร์สร้างงานได้เหมาะสมกับประเภท
ของงาน มีมารยาท มีจิตสำนึกในการ
บำรุงรักษาและการใช้คอมพิวเตอร์  เพื่อไว้ใช้
ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตให้
เหมาะสมกับวัยและอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมี 
ความสุข   
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รวมระหว่างภาค/ปี ๗๘ ๗๐ 
สอบปลายภาค/ปี ๒ ๓๐ 
รวมตลอดภาค/ปี ๘๐ ๑๐๐ 
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แบบบันทึกหน่วยการเรียนรู ้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เร่ืองสิ่งต่างๆรอบตัวเรา 

รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา  ว ๑๑๑๐๑    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑       เวลา๑0  ชั่วโมง 

๑.มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระที่ ๒วิทยาศาสตร์กายภาพ  
มาตรฐาน ว ๒.๑เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับ 
โครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปล่ียนแปลง สถานะของสสาร การเกิด
สารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
ตัวชี้วัด 

ป.๑/๑อธิบายสมบัติท่ีสังเกตได้ของวัสดุท่ีใช้ทำวัตถุซึ่งทำจากวัสดุชนิดเดียวหรือหลายชนิดประกอบกันโดย
ใช้ 
หลักฐานเชิงประจักษ์ 
ป.๑/๒ระบุชนิดของวัสดุและจัดกลุ่มวัสดุตามสมบัติท่ีสังเกตได้ 

๒. สาระสำคัญ 
วัสดุท่ีใช้ทำวัตถุท่ีเป็นของเล่นของใช้มีหลายชนิดเช่นผ้าแก้ว พลาสติกยางไม้อิฐหินกระดาษโลหะวัสดุแต่

ละชนิดมีสมบัติท่ีสังเกตได้ต่างๆเช่นสีนุ่มแข็งขรุขระเรียบใส่ยืดหดได้บิดงอได้  สมบัติท่ีสังเกตได้จากวัสดุแต่ชนิด
อาจเหมือนกันซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดกลุ่มวัสดุได้วัสดุบางอย่าง  สามารถนำ มาประกอบกันเพื่อทำ 
เป็นวัตถุต่าง ๆ เช่น ผ้าและกระดุมใช้ทำเส้ือ ไม้และโลหะ ใช้ทำกระทะ 
๓. สาระการเรียนรู้ 

๓.๑สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
- มนุษย์มีส่วนต่างๆท่ีมีลักษณะและหน้าท่ีแตกต่างกันเพื่อให้เหมาะสมในการดำรงชีวิตเช่นตำมีหน้าท่ีไว้

มองดูโดยมีหนังตำและขนตำเพื่อป้องกันอันตรายให้กับตำหูมีหน้าท่ีรับฟังเสียงโดยมีใบหูและรูหูเพื่อเป็นทางผ่าน
ของเสียงปากมีหน้าท่ีพูดกินอำหารมีช่องปากและมีริมฝีปากบนล่างแขนและมือมีหน้าท่ียกหยิบจับมีท่อนแขนและ
นิ้วมือท่ีขยับได้สมองมีหน้าท่ีควบคุมการทำงานของส่วนต่างๆของร่างกายเป็นก้อนอยู่ในกะโหลกศีรษะ โดยส่วน
ต่าง ๆ ของ ร่างกายจะทำ หน้าท่ีร่วมกันในการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน 

- สัตว์มีหลายชนิดแต่ละชนิดมีส่วนต่างๆท่ีมี ลักษณะและหน้าท่ีแตกต่างกันเพื่อให้เหมาะสมในการ
ดำรงชีวิตเช่นปลามีครีบเป็นแผ่น ส่วนกบเต่า  แมว มีขา๔ขาและมีเท้าสำหรับใช้ในการ เคล่ือนท่ี  

- พืชมีส่วนต่างๆ ท่ีมีลักษณะและหน้าท่ีแตกต่างกัน เพื่อให้เหมาะสมในการดำรงชีวิต โดยท่ัวไป รากมี 
ลักษณะเรียวยาวและแตกแขนงเป็นรากเล็กๆ ทำหน้าท่ีดูดน้ำลำต้นมีลักษณะเป็นทรงกระบอก ต้ังตรงและมีกิ่งก้าน
ใบ ทำหน้าท่ีชูกิ่งก้าน ใบและดอก ใบมีลักษณะเป็นแผ่นแบน ทำหน้าท่ี สร้างอาหารนอกจากนี้พืชหลายชนิด
อาจมีดอก ท่ีมีสีรูปร่างต่างๆทำหน้าท่ีสืบพันธุ์ รวมทั้งมีผล ท่ีมีเปลือกมีเนื้อห่อหุ้มเมล็ด และมีเมล็ด ซึ่ง
สามารถงอกเป็นต้นใหม่ได้มนุษย์ใช้ส่วนต่างๆของร่างกายในการทำ กิจกรรมต่างๆเพื่อการดำรงชีวิตมนุษย์จึงควร 
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ใช้ส่วนต่างๆของร่างกายอย่างถูกต้องปลอดภัยและรักษาความสะอาดอยู่เสมอเช่นใช้ตามองตัวหนังสือในท่ีท่ีมีแสง
สว่างเพียงพอ  ดูแลตาให้ ปลอดภัยจากอันตรายและรักษาความสะอาดตาอยู่เสมอ  
 ๓.๒สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 
  - 
 
๔. สมรรถนะท่ีสำคัญของผู้เรียน 

๔.๑ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 ๔.๒ความสามารถในการคิด 
 ๔.๓ความสามารถในการส่ือสาร 
 ๔.๔ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
๕. คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ 
 ๕.๑ใฝ่เรียนรู้ 
 ๕.๒มุ่งมั่นในการทำงาน 
๖. ชิ้นงาน/ ภาระงาน  
  ๖.๑ใบงานเรื่องจมหรือลอย 
  ๖.๒ใบงานเรื่องการสังเกตและการลงความเห็นจากข้อมูล 
  ๖.๓ ใบงานเรื่องการจำแนกประเภทส่ิงของ 
  ๖.๔ ใบงานเรื่องการพยากรณ์ 
 
๗. การวัดและประเมินผล  

๗.๑การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ชิน้งาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 
๑. ใบงาน ๑.  ตรวจใบงาน ๑. ใบงาน ๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ 

มีคะแนนจากการทำ
แบบฝึกหัดได้ร้อยละ๖๐ 

๒.รายงานบันทึกผลการ
ทดลอง 
๒.๑  การกำหนดปัญหา 

-   ตรวจรายงาน
บันทึกผลการทดลอง 
 

-  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

-ผ่านระดับคุณภาพต้ังแต่  
๒ขึ้นไป 

๒.๒ การต้ังสมมติฐาน 
 
 

-   ตรวจรายงาน
บันทึกผลการทดลอง 
 

-  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

-ผ่านระดับคุณภาพต้ังแต่  
๒ ขึ้นไป 

๒.๓วางแผนกำหนดขั้นตอน
การทำงาน 
 

-   สังเกต 
 
 

-  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

-ผ่านระดับคุณภาพต้ังแต่  
๒ ขึ้นไป  
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๒.๔ศึกษาค้นคว้า   ทดลอง   
สังเกต  รวบรวมข้อมูล 

-   สังเกต   / ตรวจ
รายงานบันทึกผล
การทดลอง 

-  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

-ผ่านระดับคุณภาพต้ังแต่  
๒ ขึ้นไป 

๒.๕การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

-  สังเกต  ตรวจ
รายงานบันทึกผล
การทดลอง 
 

-  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

-ผ่านระดับคุณภาพต้ังแต่  
๒ ขึ้นไป 

๒.๖ การสรุปผลผลการ
ทดลอง 

-  ตรวจรายงาน
บันทึกผลการทดลอง 

-  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

-ผ่านระดับคุณภาพต้ังแต่  
๒ ขึ้นไป 

๓.สมรรถนะท่ีสำคัญของ
ผู้เรียน 
๓.๑ ความสามารถในการ
ส่ือสาร 

สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินสมรรถนะท่ี
สำคัญของผู้เรียน 

ผ่านระดับดี 

๓.๒ ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 

สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินสมรรถนะท่ี
สำคัญของผู้เรียน 

ผ่านระดับดี 

๓.๓ ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 

สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินสมรรถนะท่ี
สำคัญของผู้เรียน 

ผ่านระดับดี 

๓.๔ ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินสมรรถนะท่ี
สำคัญของผู้เรียน 
 

ผ่านระดับดี 

๔.  คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
๔.๑ใฝ่เรียนรู้  

-   สังเกตพฤติกรรม
การทำงาน 

-  แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

ผ่านระดับคุณภาพต้ังแต่   
๒ขึ้นไป 

๔.๒มุ่งมั่นในการทำงาน -   สังเกตพฤติกรรม
การทำงาน 

-  แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

ผ่านระดับคุณภาพต้ังแต่   
๒ขึ้นไป 
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เกณฑ์การประเมิน 
๑.     แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ส่ิงต่างๆรอบตัว 
 เกณฑ์การให้คะแนน 
 - ตอบถูกให้  ๑ คะแนน     ตอบผิดให้ ๐ คะแนน 
๒.  รายงานบันทึกผลการทดลอง 

ส่ิงท่ีประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 
๔ ๓ ๒ ๑ 

๒..๑ การกำหนด
ปัญหา 
 
 
 

 
-กำหนดปัญหา
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์และ
สอดคล้องกับ
กิจกรรมการทดลอง
ได้ชัดเจนดีมาก 

 
-  กำหนดปัญหา
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์และ
สอดคล้องกับ
กิจกรรมการทดลอง
ได้ชัดเจน 

 
-กำหนดปัญหาได้
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์และ
กิจกรรมการทดลอง
ได้ยังไม่ชัดเจน 

 
-   กำหนดปัญหา
ไม่ได้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์และไม่
สอดคล้องกับ
กิจกรรมการทดลอง 

๒..๒การ
ต้ังสมมติฐาน 
 
 
 
 

-  ต้ังสมมติฐานได้
สอดคล้องกับปัญหา
และแสดง
ความสัมพันธ์
ระหว่างเหตุและผล
อย่างชัดเจน 

-  ต้ังสมมติฐาน
สอดคล้องกับปัญหา
และแสดง
ความสัมพันธ์
ระหว่างเหตุและผล
ยังไม่ชัดเจนดี 

-  ต้ังสมมติฐาน
สอดคล้องกับปัญหา
แต่ไม่แสดง
ความสัมพันธ์
ระหว่างเหตุ      
และผล 

 -   ต้ังสมมติฐานไม่
สอดคล้องกับ
ปัญหา 
 
 
 

๒.๓วางแผนกำหนด
ขั้นตอนการทำงาน 

-  วางแผนขั้นตอน
การทดลองและ
บันทึกผลการทดลอง
อย่างชัดเจน    ทำ
การทดลองได้
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ของการ
ทดลองได้ดีมาก 
 

- วางแผนขั้นตอน
การทดลองไม่
ครบถ้วนทุกขั้นตอน
และบันทึกผลการ
ทดลองได้บ้าง   ทำ
การทดลองได้
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ของการ
ทดลองได้ดี 

-  วางแผนขั้นตอน
การทดลองและ
บันทึกผลการทดลอง
ได้พอสมควร    ทำ
การทดลองบางส่วน  
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ของการ
ทดลองได้พอใช้ 
 

-  วางแผนขั้นตอน
การทดลองและ
บันทึกผลการทดลอง
ด้วยตนเองไม่ได้   
ต้องได้รับการ
ช่วยเหลือจึงจะทำ
การทดลองได้ 
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ส่ิงท่ีประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 
๒.๔ศึกษาค้นคว้า   
ทดลอง   สังเกต  
รวบรวมข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 

-  สังเกต ศึกษา  
ทดลอง  รวบรวม
ข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน  ตามแผน
ท่ีวางไว้   บันทึก 
ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง   
และแก้ปัญหาการ
ทำงานได้ด้วยตัวเอง 
 

-  สังเกต ศึกษา 
ทดลอง  รวบรวม
ข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน  ตามแผนท่ี
วางไว้   บันทึกข้อมูล
อย่างต่อเนื่อง   และ
แก้ปัญหาการทำงาน
ได้ด้วยตัวเองเป็น
ส่วนใหญ่   ต้อง
ได้รับ  คำแนะนำ
เพียงเล็กน้อย 

-สังเกต ศึกษา
ทดลอง  บางส่วน
รวบรวมข้อมูลตาม
แผนท่ีวางไว้   
บันทึกข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่อง   และ
แก้ปัญหาการทำงาน
ได้ด้วยตัวเองเป็น
บางส่วน   ต้องได้รับ
คำแนะนำเพียง
บางส่วน 

-  สังเกต ศึกษา  
ทดลอง  รวบรวม
ข้อมูลตามแผนท่ีวาง
ไว้   บันทึกข้อมูล
อย่างต่อเนื่อง   และ
แก้ปัญหาการทำงาน
ได้ด้วยตัวเองไม่ได้ 
ต้องได้รับคำแนะนำ
ตลอดเวลา 
 
 

๒..๕การวิเคราะห์
ข้อมูล 
 

-จำแนก   แยกแยะ
ข้อมูล  เปรียบเทียบ
ความเหมือนและ
ความแตกต่าง  
เรียงลำดับวิเคราะห์ 
เหตุผล  ด้วยตนเอง
ได้อย่างชัดเจน  
เหมาะสมกับส่ิงที
ศึกษาและ
จุดประสงค์ของการ
ทดลองดีมาก 

-จำแนก   แยกแยะ
ข้อมูลเปรียบเทียบ
ความเหมือนและ
ความแตกต่าง 
เรียงลำดับวิเคราะห์
เหตุผล   ด้วยตนเอง  
เหมาะสมกับส่ิงท่ี
ศึกษาและ
จุดประสงค์ของการ
ทดลองดี 
 

- จำแนก   แยกแยะ
ข้อมูล  เปรียบเทียบ
ความเหมือนและ
ความแตกต่าง  
เรียงลำดับวิเคราะห์
เหตุผล  ด้วยตนเอง
ได้เป็นบางส่วนและ
ต้องได้รับคำช้ีแนะ 
 

-จำแนก   แยกแยะ
ข้อมูล  เปรียบเทียบ
ความเหมือนและ
ความแตกต่าง  
เรียงลำดับวิเคราะห์
เหตุผล  ด้วยตนเอง
ได้น้อยมาก  และ
ต้องได้รับคำช้ีแนะ
ค่อนข้างมาก 
 

๒.๖ การสรุปผลการ
ทดลอง 

 

-    สรุปข้อมูลได้
ครบถ้วนถูกต้อง  
สมบูรณ์และชัดเจน 

 

-   สรุปข้อมูลได้
ถูกต้องได้ถูกต้อง
และสมบูรณ์ชัดเจน
เป็นส่วนใหญ่ 

-   สรุปข้อมูลได้
ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่
แต่สมบูรณ์ชัดเจน
เพียงบางส่วน 

-  สรุปข้อมูลได้
ถูกต้องและสมบูรณ์
ชัดเจนเพียงบางส่วน 
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๓ ด้านสมรรถนะหลัก 
 

รายการ
ประเมิน 

ระดับคะแนน 
๓ ๒ ๑ 

๓.๑ ความ 
สามารถใน
การส่ือสาร 

 
มีความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้ ความคิด 
ความเข้าใจของตนเองโดย
ใช้ภาษาอย่างเหมาะสมได้
อย่างชัดเจนท่ีสุด 

 
มีความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู้ ความคิด ความเข้าใจของ
ตนเองโดยใช้ภาษาอย่าง
เหมาะสมได้ค่อนข้างชัดเจน 

 
ถ่ายทอดความรู้ ความคิด 
ความเข้าใจของตนเองยังไม่
ชัดเจนและการใช้ภาษายังไม่
เหมาะสม 

๓.๒ ความ 
สามารถใน
การ
แก้ปัญหา 

แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล
แสวงหาความรู้มาใช้ในการ
แก้ปัญหาตัดสินใจโดย
คำนึงถึงผลกระทบต่อ
ตนเองและผู้อื่นด้วยการ
กระทำของเราในแต่ละวัน
สามารถสร้างความยั่งยืนใน
อนาคตได้อย่างชัดเจน
ถูกต้อง 

แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลแสวงหา
ความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหา
ตัดสินใจโดยคำนึงถึงผลกระทบ
ต่อตนเองและผู้อื่นด้วยการ
กระทำของเราในแต่ละวัน
สามารถสร้างความยั่งยืนใน
อนาคตได้ถูกต้องเป็นบางส่วน 

แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล
แสวงหาความรู้มาใช้ในการ
แก้ปัญหาตัดสินใจโดย
คำนึงถึงผลกระทบต่อตนเอง
และผู้อื่นด้วยการกระทำของ
เราในแต่ละวันสามารถสร้าง
ความยั่งยืนในอนาคตได้ยังไม่
ถูกต้อง 

๓.๓ ความ 
สามารถใน
การใช้
ทักษะชีวิต 

ทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ด้วยความสัมพันธ์อันดีมี
วิธีแก้ไขความขัดแย้งภายใน
กลุ่มอย่างเหมาะสม 

ทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วย
ความสัมพันธ์อันดีมีวิธีแก้ไขความ
ขัดแย้งภายในกลุ่มได้บ้างเป็น
บางครั้ง 

ทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ด้วยความสัมพันธ์อันดีไม่
สามารถวิธีแก้ไขความขัดแย้ง
ภายในกลุ่มได้ 

๓.๔ ความ 
สามารถใน
การใช้
เทคโนโลยี 

เลือกใช้ข้อมูลในการสืบค้น
ในการทำงานและอยู่
ร่วมกับผู้อื่นอย่างเหมาะสม 

เลือกใช้ข้อมูลในการสืบค้นในการ
ทำงานได้บ้างและอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้เป็นบางครั้ง 

เลือกใช้ข้อมูลในการสืบค้น
ในการทำงานได้บ้างแต่ไม่
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ 
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ส่ิงท่ีประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๓ ๒ ๑ ๐ (ไม่ผ่าน) 
๔.  คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
๔.๑ใฝ่เรียนรู้ 
 

 
 
-เข้าเรียนตรงเวลา 
ต้ังใจเรียน  เอาใจใส่
และมีความพยายาม
ในการเรียนรู้ มีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้
และเข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้ต่างๆท้ัง
ภายในและภายนอก
โรงเรียนเป็นประจำ 

 
 
-เข้าเรียนตรงเวลา 
ต้ังใจเรียน เอาใจใส่
และมีความเพียร
พยายามในการ
เรียนรู้ มีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้และ
เข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู ้
ต่าง ๆ บ่อยครั้ง 

 
 
-เข้าเรียนตรงเวลา 
ต้ังใจเรียน เอาใจใส่
ในการเรียน มีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้
และเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู ้
ต่าง ๆ เป็นบางครั้ง 

 
 
- ไม่ต้ังใจเรียน ไม่
เอาใจใส่และไม่
เพียรพยายามใน
การเรียนรู ้

๔.๒มุ่งมั่นในการ
ทำงาน 

 

-ต้ังใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าท่ี
ท่ีได้รับมอบหมายให้
สำเร็จ มีการปรับปรุง
และพัฒนาการ
ทำงานให้ดีขึ้นด้วย
ตนเอง 

-  ต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมายให้สำเร็จ 
มีการปรับปรุง 
และพัฒนาการ
ทำงานให้ดีขึ้น 

-ต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมายให้สำเร็จ 
มีการปรับปรุงการ
ทำงานให้ดีขึ้น 

- มี่ความต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมาย 

 
๗.๒ การประเมินสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 
๑.ใบงานเรื่องจมหรือลอย 
๒.ใบงานเรื่องการสังเกต
และการลงความเห็นจาก
ข้อมูล 
๓.ใบงานเรื่องการจำแนก
ประเภทส่ิงของ 
๔.ใบงานเรื่องการพยากรณ์ 

ตรวจช้ินงาน เกณฑ์การประเมิน 
(รูบริค) 

ผ่านระดับดี 
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สิ่งที่ประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๔ (ดีเยี่ยม) ๓ (ดี) ๒ (พอใช)้ ๑ (ปรับปรุง) 
ใบงานเรื่อง 
๑. เนื้อหาถูกต้อง
สมบูรณ์ 

 
มีเนื้อหาถูกต้องครบ
๕หัวข้อตามท่ี
กำหนดในลักษณะ
งาน 

 
มีเนื้อหาไม่ถูกต้อง
๑หัวข้อ 

 
มีเนื้อหาไม่ถูกต้อง๒
หัวข้อ 

 
มีเนื้อหาไม่ถูกต้อง
มากกว่า๓หัวข้อ 

๒.งานเรียบร้อย 
สวยงาม 

งานสะอาดมีความ
ประณีตตกแต่ง
สวยงามเรียบร้อย
น่าสนใจ 

งานสะอาดมีความ
ประณีต 
ตกแต่สวยงาม 

งานสะอาดมีความ
ประณีต 

งานสะอาด 

๓. ความรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบส่ง
งานทันตามเวลาท่ี
กำหนด 

มีความรับผิดชอบ
แต่ส่งงานเกินเวลา
ท่ีกำหนดเพียง
เล็กน้อย 

มีความรับผิดชอบ
ในการส่งงานแต่ส่ง
งานเกินเวลาท่ีมาก 

ไม่มีความรับผิด 
ชอบในการส่งงาน
ต้องติดตามทวง
ถาม 

 
เกณฑ์ลำดับคุณภาพ 
  คะแนน ๑๑ – ๑๒   คะแนนลำดับคุณภาพดีเย่ียม 
  คะแนน ๘ – ๑๐     คะแนนลำดับคุณภาพดี 
  คะแนน ๖ – ๗       คะแนนลำดับคุณภาพพอใช้ 
  คะแนน ๐ – ๕       คะแนนลำดับคุณภาพปรับปรุง 
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๘.กิจกรรมการเรียนรู้ 
  ศึกษาและสืบค้นข้อมูลโดยใช้กระบวนการทดลองรายงานผลการทดลองและการนำเสนอผลงานเกี่ยวกับ 
  ๘.๑จมหรือลอย        
  ๘.๒การสังเกตและการลงความเห็นจากข้อมูลได้อย่างไร  
  ๘.๓ จำแนกส่ิงของได้อย่างไร      
  ๘.๔ พยากรณ์ได้อย่างไร       
๙. สื่อ/ แหล่งการเรียนรู้ 

๙.๑แบบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีท่ี๑ 
๙.๒ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
๙.๓อุปกรณ์การทดลอง 
๙.๔ส่ือการเรียนรู้จริง 
๙.๕ห้องสมุด 
๙.๖อินเตอร์เน็ต 
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๒ เรื่องตัวเรา สัตว์และพืชรอบตัวเรา 
รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์  รหัสวิชา  ว ๑๑๑๐๑    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑      เวลา ๒๔ ช่ัวโมง 
 
๑.มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระท่ี๑วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
มาตรฐาน ว๑.๑เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงไม่มีชีวิต  กับส่ิงชีวิต และ
ความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตกับส่ิงมีชีวิตต่างๆ ในระบบระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การเปล่ียนแปลงแทนท่ีใน
ระบบนิเวศ ความหมาย ของประชากร ปัญหาและผลกระทบท่ีมีต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม แนวทาง
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์  
ตัวชี้วัด 

ป๑/๑ระบุช่ือพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณต่างๆจากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
ป๑/๒บอกสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับการดำรงชีวิต ของสัตว์ในบริเวณท่ีอาศัยอยู่ 

 
มาตรฐานว๑.๒เข้าใจสมบัติของส่ิงมีชีวิตหน่วยพื้นฐานของส่ิงมีชีวิตการลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าท่ีของระบบต่างๆของสัตว์และมนุษย์ท่ีทำงานสัมพันธ์กันความสัมพันธ์ของ
โครงสร้างและหน้าท่ีของอวัยวะต่างๆของพืชท่ีทำงานสัมพันธ์กันรวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน ์
ตัวชี้วัด 

ป.๑/๑ ระบุช่ือบรรยายลักษณะและบอกหน้าท่ีของส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์สัตว์และพืชรวมทั้ง
บรรยายการทำหน้าท่ีร่วมกันของส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์ในการทำกิจกรรมต่างๆจากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 

ป.๑/๒ตระหนักถึงความสำคัญของส่วนต่างๆ ของร่างกายตนเอง โดยการดูแลส่วนต่าง ๆอย่างถูกต้อง ให้
ปลอดภัย และรักษา ความสะอาดอยู่เสมอ 
 
๒. สาระสำคัญ 

ระบบนิเวศความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงไม่มีชีวิต  กับส่ิงชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตกับส่ิงมีชีวิตต่างๆ 
ในระบบระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การเปล่ียนแปลงแทนท่ีในระบบนิเวศ ความหมาย ของประชากร 
ปัญหาและผลกระทบท่ีมีต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
การแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ และสมบัติของส่ิงมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของส่ิงมีชีวิต 
การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าท่ีของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์
ท่ีทำงานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าท่ีของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชท่ีทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้ง
นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 
๓. สาระการเรียนรู้ 

๓.๑สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
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- บริเวณต่างๆในท้องถิ่น เช่นสนามหญ้าใต้ต้นไม้สวนหย่อม แหล่งน้ำอาจพบพบพืชและสัตว์หลายชนิด 
อาศัยอยู่ 
- บริเวณท่ีแตกต่างกันอาจพบพืชและสัตว์แตกต่างกันเพราะสภาพแวดล้อมของแต่ละบริเวณมีความ

เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในแต่ละบริเวณเช่นสระน้ำ  มีน้ำเป็นท่ีอยู่อาศัยของหอย  
ปลาและสาหร่าย  เป็นท่ีหลบภัยและมีแหล่งอาหารของหอยและปลา  บริเวณต้นมะม่วงมีต้นมะม่วงเป็นแหล่งท่ีอยู่
และมีอาหารสำหรับกระรอกและมดถ้าสภาพแวดล้อมในบริเวณท่ีพืชและสัตว์อาศัยอยู่มีการเปล่ียนแปลงจะมีผล
ต่อการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ 

- มนุษย์มีส่วนต่างๆท่ีมีลักษณะและหน้าท่ีแตกต่างกันเพื่อให้เหมาะสมในการดำรงชีวิตเช่นตำมีหน้าท่ีไว้
มองดูโดยมีหนังตำและขนตำเพื่อป้องกันอันตรายให้กับตำหูมีหน้าท่ีรับฟังเสียงโดยมีใบหูและรูหูเพื่อเป็นทางผ่าน
ของเสียงปากมีหน้าท่ีพูดกินอำหารมีช่องปากและมีริมฝีปากบนล่างแขนและมือมีหน้าท่ียกหยิบจับมีท่อนแขนและ
นิ้วมือท่ีขยับได้สมองมีหน้าท่ีควบคุมการทำงานของส่วนต่างๆของร่างกายเป็นก้อนอยู่ในกะโหลกศีรษะ โดยส่วน
ต่าง ๆ ของ ร่างกายจะทำ หน้าท่ีร่วมกันในการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน 

- สัตว์มีหลายชนิดแต่ละชนิดมีส่วนต่างๆท่ีมี ลักษณะและหน้าท่ีแตกต่างกันเพื่อให้เหมาะสมในการ
ดำรงชีวิตเช่นปลามีครีบเป็นแผ่น ส่วนกบเต่า  แมว มีขา๔ขาและมีเท้าสำหรับใช้ในการ เคล่ือนท่ี  

- พืชมีส่วนต่างๆ ท่ีมีลักษณะและหน้าท่ีแตกต่างกัน เพื่อให้เหมาะสมในการดำรงชีวิต โดยท่ัวไป รากมี 
ลักษณะเรียวยาวและแตกแขนงเป็นรากเล็กๆ ทำหน้าท่ีดูดน้ำลำต้นมีลักษณะเป็นทรงกระบอก ต้ังตรงและมีกิ่งก้าน
ใบ ทำหน้าท่ีชูกิ่งก้าน ใบและดอก ใบมีลักษณะเป็นแผ่นแบน ทำหน้าท่ี สร้างอาหารนอกจากนี้พืชหลายชนิด
อาจมีดอก ท่ีมีสีรูปร่างต่างๆทำหน้าท่ีสืบพันธุ์ รวมทั้งมีผล ท่ีมีเปลือกมีเนื้อห่อหุ้มเมล็ด และมีเมล็ด ซึ่ง
สามารถงอกเป็นต้นใหม่ได้ 

-มนุษย์ใช้ส่วนต่างๆของร่างกายในการทำ กิจกรรมต่างๆเพื่อการดำรงชีวิตมนุษย์จึงควร ใช้ส่วนต่างๆของ
ร่างกายอย่างถูกต้องปลอดภัยและรักษาความสะอาดอยู่เสมอเช่นใช้ตามองตัวหนังสือในท่ีท่ีมีแสงสว่างเพียงพอ  
ดูแลตาให้ ปลอดภัยจากอันตรายและรักษาความสะอาดตาอยู่เสมอ  
  ๓.๒สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 
   -  
 
๔. สมรรถนะท่ีสำคัญของผู้เรียน 

๔.๑ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 ๔.๒ความสามารถในการคิด 
 ๔.๓ความสามารถในการส่ือสาร 
 ๔.๔ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
๕. คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ 
 ๕.๑ใฝ่เรียนรู้ 
 ๕.๒มุ่งมั่นในการทำงาน 
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๖. ชิ้นงาน/ ภาระงาน  
  ๖.๑ใบงานเรื่องส่วนต่างๆของร่างกายมีอะไรบ้าง 
  ๖.๒ใบงานเรื่องส่วนต่างๆของร่างกายทำหน้าท่ีอย่างไร 
  ๖.๓ ใบงานเรื่องส่วนต่างๆของสัตว์และพืช 
  ๖.๔ ใบงานเรื่องการสำรวจส่วนต่างๆของสัตว์และพืชอาศัยอยู่ 
 
๗. การวัดและประเมินผล  

๗.๑การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 
๑. ใบงานเรื่อง ๑.  ตรวจใบงาน ๑. ใบงาน ๑. นักเรียนร้อยละ๘๐มี

คะแนนจากการทำ
แบบฝึกหัดได้ร้อยละ๖๐ 

๒.รายงานบันทึกผลการ
สำรวจ 
๒.๑  การกำหนดปัญหา 

-   ตรวจรายงาน
บันทึกผลการทดลอง 

-  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

- ผ่านระดับคุณภาพต้ังแต่ 
๒ ขึ้นไป 

๒.๒ การต้ังสมมติฐาน 
 
 

-   ตรวจรายงาน
บันทึกผลการทดลอง 
 

-  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

-ผ่านระดับคุณภาพต้ังแต่ ๒
ขึ้นไป 

๒.๓วางแผนกำหนดขั้นตอน
การทำงาน 
 

-   สังเกต 
 
 

-  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

-ผ่านระดับคุณภาพต้ังแต่ ๒
ขึ้นไป  

๒.๔ศึกษาค้นคว้า   ทดลอง   
สังเกต  รวบรวมข้อมูล 

-   สังเกต   / ตรวจ
รายงานบันทึกผล
การทดลอง 

-  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

-ผ่านระดับคุณภาพต้ังแต่ ๒
ขึ้นไป 

๒.๕การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

-  สังเกต  ตรวจ
รายงานบันทึกผล
การทดลอง 

-  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

-ผ่านระดับคุณภาพต้ังแต่ ๒
ขึ้นไป 

๒.๖ การสรุปผลผลการ
ทดลอง 

-  ตรวจรายงาน
บันทึกผลการทดลอง 

-  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

-ผ่านระดับคุณภาพต้ังแต่ ๒
ขึน้ไป 
 

๓.สมรรถนะท่ีสำคัญของ
ผู้เรียน 
๓.๑ ความสามารถในการ
ส่ือสาร 

สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินสมรรถนะท่ี
สำคัญของผู้เรียน 

ผ่านระดับดี 
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๓.๒ ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 

สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินสมรรถนะท่ี
สำคัญของผู้เรียน 

ผ่านระดับดี 

๓.๓ ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 

สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินสมรรถนะท่ี
สำคัญของผู้เรียน 

ผ่านระดับดี 

๓.๔ ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินสมรรถนะท่ี
สำคัญของผู้เรียน 

ผ่านระดับดี 

๔.  คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
๔.๑ใฝ่เรียนรู้  

-   สังเกตพฤติกรรม
การทำงาน 

-  แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

ผ่านระดับคุณภาพต้ังแต่   
๒ขึ้นไป 

๔.๒มุ่งมั่นในการทำงาน -   สังเกตพฤติกรรม
การทำงาน 

-  แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

ผ่านระดับคุณภาพต้ังแต่   
๒ขึ้นไป 
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เกณฑ์การประเมิน 
๑.  ใบงานเรื่อง หน่วยตัวเรา สัตว์และพืชรอบตัวเรา 
 เกณฑ์การให้คะแนน 
 - ตอบถูกให้  ๑คะแนน     ตอบผิดให้ ๐คะแนน 
 
๒.  รายงานบันทึกผลการสำรวจ 
 

ส่ิงท่ีประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 
๒..๑ การกำหนด
ปัญหา 
 
 
 

 
-กำหนดปัญหา
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์และ
สอดคล้องกับ
กิจกรรมการทดลอง
ได้ชัดเจนดีมาก 

 
-  กำหนดปัญหา
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์และ
สอดคล้องกับ
กิจกรรมการทดลอง
ได้ชัดเจน 

 
-กำหนดปัญหาได้
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์และ
กิจกรรมการทดลอง
ได้ยังไม่ชัดเจน 

 
-   กำหนดปัญหา
ไม่ได้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์และไม่
สอดคล้องกับ
กิจกรรมการทดลอง 

๒..๒การ
ต้ังสมมติฐาน 
 
 
 
 

-  ต้ังสมมติฐานได้
สอดคล้องกับปัญหา
และแสดง
ความสัมพันธ์
ระหว่างเหตุและผล
อย่างชัดเจน 

-  ต้ังสมมติฐาน
สอดคล้องกับปัญหา
และแสดง
ความสัมพันธ์
ระหว่างเหตุและผล
ยังไม่ชัดเจนดี 

-  ต้ังสมมติฐาน
สอดคล้องกับปัญหา
แต่ไม่แสดง
ความสัมพันธ์
ระหว่างเหตุ      
และผล 

 -   ต้ังสมมติฐานไม่
สอดคล้องกับ
ปัญหา 
 
 
 

๒.๓วางแผนกำหนด
ขั้นตอนการทำงาน 

-  วางแผนขั้นตอน
การทดลองและ
บันทึกผลการทดลอง
อย่างชัดเจน    ทำ
การทดลองได้
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ของการ
ทดลองได้ดีมาก 
 

- วางแผนขั้นตอน
การทดลองไม่
ครบถ้วนทุกขั้นตอน
และบันทึกผลการ
ทดลองได้บ้าง   ทำ
การทดลองได้
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ของการ
ทดลองได้ดี 

-  วางแผนขั้นตอน
การทดลองและ
บันทึกผลการทดลอง
ได้พอสมควร    ทำ
การทดลองบางส่วน  
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ของการ
ทดลองได้พอใช้ 
 

-  วางแผนขั้นตอน
การทดลองและ
บันทึกผลการทดลอง
ด้วยตนเองไม่ได้   
ต้องได้รับการ
ช่วยเหลือจึงจะทำ
การทดลองได้ 
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ส่ิงท่ีประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 
๒.๔ศึกษาค้นคว้า   
ทดลอง   สังเกต  
รวบรวมข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 

-  สังเกต ศึกษา  
ทดลอง  รวบรวม
ข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน  ตามแผน
ท่ีวางไว้   บันทึก 
ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง   
และแก้ปัญหาการ
ทำงานได้ด้วยตัวเอง 
 

-  สังเกต ศึกษา 
ทดลอง  รวบรวม
ข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน  ตามแผนท่ี
วางไว้   บันทึกข้อมูล
อย่างต่อเนื่อง   และ
แก้ปัญหาการทำงาน
ได้ด้วยตัวเองเป็น
ส่วนใหญ่   ต้อง
ได้รับ  คำแนะนำ
เพียงเล็กน้อย 

-สังเกต ศึกษา
ทดลอง  บางส่วน
รวบรวมข้อมูลตาม
แผนท่ีวางไว้   
บันทึกข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่อง   และ
แก้ปัญหาการทำงาน
ได้ด้วยตัวเองเป็น
บางส่วน   ต้องได้รับ
คำแนะนำเพียง
บางส่วน 

-  สังเกต ศึกษา  
ทดลอง  รวบรวม
ข้อมูลตามแผนท่ีวาง
ไว้   บันทึกข้อมูล
อย่างต่อเนื่อง   และ
แก้ปัญหาการทำงาน
ได้ด้วยตัวเองไม่ได้ 
ต้องได้รับคำแนะนำ
ตลอดเวลา 
 
 

๒..๕การวิเคราะห์
ข้อมูล 
 

-จำแนก   แยกแยะ
ข้อมูล  เปรียบเทียบ
ความเหมือนและ
ความแตกต่าง  
เรียงลำดับวิเคราะห์ 
เหตุผล  ด้วยตนเอง
ได้อย่างชัดเจน  
เหมาะสมกับส่ิงที
ศึกษาและ
จุดประสงค์ของการ
ทดลองดีมาก 

-จำแนก   แยกแยะ
ข้อมูลเปรียบเทียบ
ความเหมือนและ
ความแตกต่าง 
เรียงลำดับวิเคราะห์
เหตุผล   ด้วยตนเอง  
เหมาะสมกับส่ิงท่ี
ศึกษาและ
จุดประสงค์ของการ
ทดลองดี 
 

- จำแนก   แยกแยะ
ข้อมูล  เปรียบเทียบ
ความเหมือนและ
ความแตกต่าง  
เรียงลำดับวิเคราะห์
เหตุผล  ด้วยตนเอง
ได้เป็นบางส่วนและ
ต้องได้รับคำช้ีแนะ 
 

-จำแนก   แยกแยะ
ข้อมูล  เปรียบเทียบ
ความเหมือนและ
ความแตกต่าง  
เรียงลำดับวิเคราะห์
เหตุผล  ด้วยตนเอง
ได้น้อยมาก  และ
ต้องได้รับคำช้ีแนะ
ค่อนข้างมาก 
 

๒.๖ การสรุปผลการ
ทดลอง 

 

-    สรุปข้อมูลได้
ครบถ้วนถูกต้อง  
สมบูรณ์และชัดเจน 

 

-   สรุปข้อมูลได้
ถูกต้องได้ถูกต้อง
และสมบูรณ์ชัดเจน
เป็นส่วนใหญ่ 

-   สรุปข้อมูลได้
ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่
แต่สมบูรณ์ชัดเจน
เพียงบางส่วน 

-  สรุปข้อมูลได้
ถูกต้องและสมบูรณ์
ชัดเจนเพียงบางส่วน 
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๓ ด้านสมรรถนะหลัก 
 

รายการประเมิน ระดับคะแนน 
๓ ๒ ๑ 

๓.๑ ความสามารถในการ
ส่ือสาร 

มีความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้ 
ความคิด ความเข้าใจ
ของตนเองโดยใช้
ภาษาอย่างเหมาะสม
ได้อย่างชัดเจนท่ีสุด 

มีความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้ ความคิด 
ความเข้าใจของตนเอง
โดยใช้ภาษาอย่าง
เหมาะสมได้ค่อนข้าง
ชัดเจน 

ถ่ายทอดความรู้ ความคิด 
ความเข้าใจของตนเองยัง
ไม่ชัดเจนและการใช้
ภาษายังไม่เหมาะสม 

๓.๒ ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 

แก้ปัญหาโดยใช้
เหตุผลแสวงหาความรู้
มาใช้ในการแก้ปัญหา
ตัดสินใจโดยคำนึงถึง
ผลกระทบต่อตนเอง
และผู้อื่นด้วยการ
กระทำของเราในแต่
ละวันสามารถสร้าง
ความยั่งยืนในอนาคต
ได้อย่างชัดเจนถูกต้อง 

แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล
แสวงหาความรู้มาใช้ใน
การแก้ปัญหาตัดสินใจ
โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อ
ตนเองและผู้อื่นด้วยการ
กระทำของเราในแต่ละ
วันสามารถสร้างความ
ยั่งยืนในอนาคตได้ถูกต้อง
เป็นบางส่วน 

แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล
แสวงหาความรู้มาใช้ใน
การแก้ปัญหาตัดสินใจ
โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อ
ตนเองและผู้อื่นด้วยการ
กระทำของเราในแต่ละ
วันสามารถสร้างความ
ยั่งยืนในอนาคตได้ยังไม่
ถูกต้อง 

๓.๓ ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 

ทำงานและอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นด้วยความสัมพันธ์
อันดีมีวิธีแก้ไขความ
ขัดแย้งภายในกลุ่ม
อย่างเหมาะสม 

ทำงานและอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นด้วยความสัมพันธ์อัน
ดีมีวิธีแก้ไขความขัดแย้ง
ภายในกลุ่มได้บ้างเป็น
บางครั้ง 

ทำงานและอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นด้วยความสัมพันธ์อัน
ดีไม่สามารถวิธีแก้ไข
ความขัดแย้งภายในกลุ่ม
ได้ 

๓.๔ ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

เลือกใช้ข้อมูลในการ
สืบค้นในการทำงาน
และอยู่ร่วมกับผู้อื่น
อย่างเหมาะสม 

เลือกใช้ข้อมูลในการ
สืบค้นในการทำงานได้
บ้างและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
เป็นบางครั้ง 

เลือกใช้ข้อมูลในการ
สืบค้นในการทำงานได้
บ้างแต่ไม่สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้ 
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ส่ิงท่ีประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๓ ๒ ๑ ๐ (ไม่ผ่าน) 
๔.  คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
๔.๑ใฝ่เรียนรู้ 
 

-เข้าเรียนตรงเวลา 
ต้ังใจเรียน  เอาใจใส่
และมีความพยายาม
ในการเรียนรู้ มีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้
และเข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้ต่างๆท้ัง
ภายในและภายนอก
โรงเรียนเป็นประจำ 

-เข้าเรียนตรงเวลา 
ต้ังใจเรียน เอาใจใส่
และมีความเพียร
พยายามในการ
เรียนรู้ มีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้และ
เข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู ้
ต่าง ๆ บ่อยครั้ง 

-เข้าเรียนตรงเวลา 
ต้ังใจเรียน เอาใจใส่
ในการเรียน มีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้
และเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู ้
ต่าง ๆ เป็นบางครั้ง 

- ไม่ต้ังใจเรียน ไม่
เอาใจใส่และไม่
เพียรพยายามใน
การเรียนรู ้

๔.๒มุ่งมั่นในการ
ทำงาน 

 

-ต้ังใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าท่ี
ท่ีได้รับมอบหมายให้
สำเร็จ มีการปรับปรุง
และพัฒนาการ
ทำงานให้ดีขึ้นด้วย
ตนเอง 

-  ต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมายให้สำเร็จ 
มีการปรับปรุง 
และพัฒนาการ
ทำงานให้ดีขึ้น 

-ต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมายให้สำเร็จ 
มีการปรับปรุงการ
ทำงานให้ดีขึ้น 

- มี่ความต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมาย 

 
๗.๒ การประเมินสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 
๑.ใบงานเรื่องส่วนต่างๆ
ของร่างกายมีอะไรบ้าง 
๒.ใบงานเรื่องส่วนต่างๆ
ของร่างกายทำหน้าท่ี
อย่างไร 
๓.ใบงานเรื่องส่วนต่างๆ
ของสัตว์และพืช 
๔.ใบงานเรื่องการสำรวจ
ส่วนต่างๆของสัตว์และพืช
อาศัยอยู่ 

ตรวจช้ินงาน เกณฑ์การประเมิน 
(รูบริค) 

ผ่านระดับดี 
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สิ่งที่ประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๔ (ดีเยี่ยม) ๓ (ดี) ๒ (พอใช)้ ๑ (ปรับปรุง) 
ใบงานเรื่อง 
๑. เนื้อหาถูกต้อง
สมบูรณ์ 

 
มีเนื้อหาถูกต้อง
ครบ๕หัวข้อตามท่ี
กำหนดในลักษณะ
งาน 

 
มีเนื้อหาไม่ถูกต้อง๑
หัวข้อ 

 
มีเนื้อหาไม่ถูกต้อง๒
หัวข้อ 

 
มีเนื้อหาไม่ถูกต้อง
มากกว่า๓หัวข้อ 

๒.งานเรียบร้อย 
สวยงาม 

งานสะอาดมีความ
ประณีตตกแต่ง
สวยงามเรียบร้อย
น่าสนใจ 

งานสะอาดมีความ
ประณีต 
ตกแต่สวยงาม 

งานสะอาดมีความ
ประณีต 

งานสะอาด 

๓. ความรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบ
ส่งงานทันตามเวลา
ท่ีกำหนด 

มีความรับผิดชอบ
แต่ส่งงานเกินเวลา
ท่ีกำหนดเพียง
เล็กน้อย 

มีความรับผิดชอบ
ในการส่งงานแต่ส่ง
งานเกินเวลาท่ีมาก 

ไม่มีความรับผิด 
ชอบในการส่งงาน
ต้องติดตามทวง
ถาม 

เกณฑ์ลำดับคุณภาพ 
  คะแนน ๑๑ – ๑๒    คะแนนลำดับคุณภาพดีเย่ียม 
  คะแนน ๘ – ๑๐      คะแนนลำดับคุณภาพดี 
  คะแนน ๖ – ๗       คะแนนลำดับคุณภาพพอใช้ 
  คะแนน ๐ – ๕       คะแนนลำดับคุณภาพปรับปรุง 
๘.กิจกรรมการเรียนรู้  
ศึกษาและสืบค้นข้อมูลโดยใช้กระบวนการทดลองรายงานผลการทดลองและการนำเสนอผลงานเกี่ยวกับ 
  ๘.๑ส่วนๆของร่างกาย      
   -ส่วนต่างๆของร่างกายเรามีอะไรบ้าง 
   -ส่วนต่างๆของร่างกายทำหน้าท่ีอะไร 
  ๘.๒สัตว์และพืชรอบตัวเรา     
   -ส่วนต่างๆของสัตว์และพืช 
   -บริเวณท่ีสัตว์และพืชอาศัยอยู่ 
๙. สื่อ/ แหล่งการเรียนรู้ 

๙.๑แบบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีท่ี๑ 
๙.๒ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
๙.๓อุปกรณ์การทดลอง 
๙.๔ส่ือการเรียนรู้จริง 
๙.๕ห้องสมุด 
๙.๖อินเตอร์เน็ต 
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๓   เรื่องสิ่งต่างๆรอบตัวเรา 
รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์   รหัสวิชา  ว ๑๑๑๐๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑       เวลา   ๑4   ชั่วโมง 
 
๑.มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระที่ ๒วิทยาศาสตร์กายภาพ  
มาตรฐาน ว ๒.๑เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับ 
โครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปล่ียนแปลง สถานะของสสาร การเกิด
สารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
ตัวชี้วัด 

ป.๑/๑อธิบายสมบัติท่ีสังเกตได้ของวัสดุท่ีใช้ทำวัตถุซึ่งทำจากวัสดุชนิดเดียวหรือหลายชนิดประกอบกันโดย
ใช้ 
หลักฐานเชิงประจักษ์ 
ป.๑/๒ระบุชนิดของวัสดุและจัดกลุ่มวัสดุตามสมบัติท่ีสังเกตได้ 

มาตรฐาน ว ๒.๓ เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปล่ียนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ ระหว่าง
สสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของคล่ืน ปรากฏการณ์ ท่ีเกี่ยวข้องกับเสียง แสง และคล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ตัวชี้วัด 

ป.๑/๑ บรรยายการเกิดเสียงและทิศทางการเคล่ือนท่ีของเสียงจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
 
๒. สาระสำคัญ 

สมบัติท่ีสังเกตได้ของวัสดุท่ีใช้ทำวัตถุซึ่งทำจากวัสดุชนิดเดียวหรือหลายชนิดประกอบกันชนิดของวัสดุและ
จัดกลุ่มวัสดุและการเกิดเสียงและทิศทางการเคล่ือนท่ีของเสียง 
 

๓. สาระการเรียนรู้ 
๓.๑สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

- วัสดุท่ีใช้ทำวัตถุท่ีเป็นของเล่นของใช้มีหลายชนิดเช่นผ้าแก้ว พลาสติกยางไม้อิฐหินกระดาษ
โลหะวัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติท่ีสังเกตได้ต่างๆเช่นสีนุ่มแข็งขรุขระเรียบใส่ยืดหดได้บิดงอได้   
- สมบัติท่ีสังเกตได้ขอวัสดุแต่ชนิดอาจเหมือนกันซึง่สามารถนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดกลุ่มวัสดุ
ได้ 
- วัสดุบางอย่าง    สามารถนำ มาประกอบกันเพื่อทำ เป็นวัตถุต่าง ๆ เช่น ผ้าและกระดุมใช้ทำ
เส้ือ ไม้และโลหะ ใช้ทำกระทะ  
- เสียงเกิดจากการส่ันของวัตถุวัตถุท่ีทำให้เกิดเสียงเป็นแหล่งกำเนิดเสียงซึ่งมีท้ังแหล่งกำเนิดเสียง
ตามธรรมชาติและแหล่งกำเนิดเสียงท่ีมนุษย์สร้างขึ้นเสียงเคล่ือนท่ีออกจากแหล่งกำเนิดเสียงทุก
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ทิศทาง 
  ๓.๒สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 
   - 
 
๔. สมรรถนะท่ีสำคัญของผู้เรียน 

๔.๑ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 ๔.๒ความสามารถในการคิด 
 ๔.๓ความสามารถในการส่ือสาร 
 ๔.๔ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
๕. คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ 
 ๕.๑ใฝ่เรียนรู้ 
 ๕.๒มุ่งมั่นในการทำงาน 
 
๖. ชิ้นงาน/ ภาระงาน  
  ๖.๑ใบงานเรื่องชนิดของวัสดุมีอะไรบ้าง 
  ๖.๒ใบงานเรื่องวัสดุแต่ละชนิดมีคุณสมบัติอย่างไร 
  ๖.๓ ใบงานเรื่องเสียงเกิดได้อย่างไร(ทดลอง) 
  ๖.๔ ใบงานเรื่องเสียงเคล่ือนท่ีไปทิศทางใด(ทดลอง) 
 
๗. การวัดและประเมินผล  

๗.๑การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 

๑. ใบงาน ๑.  ตรวจใบงาน ๑. ใบงาน ๑. นักเรียนร้อยละ๘๐มี
คะแนนจากการทำ
แบบฝึกหัดได้ร้อยละ๖๐ 

๒.รายงานบันทึกผลการ
ทดลอง 
๒.๑  การกำหนดปัญหา 

-   ตรวจรายงาน
บันทึกผลการทดลอง 

-  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

-ผ่านระดับคุณภาพต้ังแต่ ๒
ขึ้นไป 

๒.๒ การต้ังสมมติฐาน 
 
 

-   ตรวจรายงาน
บันทึกผลการทดลอง 
 

-  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

-ผ่านระดับคุณภาพต้ังแต่ ๒
ขึ้นไป 

๒.๓วางแผนกำหนดขั้นตอน
การทำงาน 
 

-   สังเกต 
 
 

-  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

-ผ่านระดับคุณภาพต้ังแต่ ๒
ขึ้นไป  
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๒.๔ศึกษาค้นคว้า   ทดลอง   
สังเกต  รวบรวมข้อมูล 

-   สังเกต   / ตรวจ
รายงานบันทึกผลการ
ทดลอง 

-  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

-ผ่านระดับคุณภาพต้ังแต่ ๒
ขึ้นไป 

๒.๕การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

-  สังเกต  ตรวจ
รายงานบันทึกผลการ
ทดลอง 

-  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

-ผ่านระดับคุณภาพต้ังแต่ ๒
ขึ้นไป 

๒.๖ การสรุปผลผลการ
ทดลอง 

-  ตรวจรายงาน
บันทึกผลการทดลอง 

-  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

-ผ่านระดับคุณภาพต้ังแต่ ๒
ขึ้นไป 
 

๓.สมรรถนะท่ีสำคัญของ
ผู้เรียน 
๓.๑ ความสามารถในการ
ส่ือสาร 

สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินสมรรถนะท่ี
สำคัญของผู้เรียน 

ผ่านระดับดี 

๓.๒ ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 

สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินสมรรถนะท่ี
สำคัญของผู้เรียน 

ผ่านระดับดี 

๓.๓ ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 

สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินสมรรถนะท่ี
สำคัญของผู้เรียน 

ผ่านระดับดี 

๓.๔ ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินสมรรถนะท่ี
สำคัญของผู้เรียน 

ผ่านระดับดี 

๔.  คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
๔.๑ใฝ่เรียนรู้  

-   สังเกตพฤติกรรม
การทำงาน 

-  แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ผ่านระดับคุณภาพต้ังแต่   
๒ขึ้นไป 

๔.๒มุ่งมั่นในการทำงาน -   สังเกตพฤติกรรม
การทำงาน 

-  แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ผ่านระดับคุณภาพต้ังแต่   
๒ขึ้นไป 

 
เกณฑ์การประเมิน 
๑.  ใบงานเรื่อง ส่ิงต่างๆรอบตัวเรา 
 เกณฑ์การให้คะแนน 
 - ตอบถูกให้  ๑ คะแนน     ตอบผิดให้ ๐ คะแนน 
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๒.  รายงานบันทึกผลการทดลอง 
 

ส่ิงท่ีประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 
๒..๑ การกำหนด
ปัญหา 
 
 
 

 
-กำหนดปัญหา
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์และ
สอดคล้องกับ
กิจกรรมการทดลอง
ได้ชัดเจนดีมาก 

 
-  กำหนดปัญหา
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์และ
สอดคล้องกับ
กิจกรรมการ
ทดลองได้ชัดเจน 

 
-กำหนดปัญหาได้
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์และ
กิจกรรมการ
ทดลองได้ยังไม่
ชัดเจน 

 
-   กำหนดปัญหา
ไม่ได้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์และไม่
สอดคล้องกับ
กิจกรรมการ
ทดลอง 

๒..๒การ
ต้ังสมมติฐาน 
 
 
 
 

-  ต้ังสมมติฐานได้
สอดคล้องกับ
ปัญหาและแสดง
ความสัมพันธ์
ระหว่างเหตุและผล
อย่างชัดเจน 

-  ต้ังสมมติฐาน
สอดคล้องกับ
ปัญหาและแสดง
ความสัมพันธ์
ระหว่างเหตุและผล
ยังไม่ชัดเจนดี 

-  ต้ังสมมติฐาน
สอดคล้องกับ
ปัญหาแต่ไม่แสดง
ความสัมพันธ์
ระหว่างเหตุ      
และผล 

 -   ต้ังสมมติฐานไม่
สอดคล้องกับ
ปัญหา 
 
 
 

๒.๓วางแผนกำหนด
ขั้นตอนการทำงาน 

-  วางแผนขั้นตอน
การทดลองและ
บันทึกผลการทดลอง
อย่างชัดเจน    ทำ
การทดลองได้
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ของการ
ทดลองได้ดีมาก 
 

- วางแผนขั้นตอน
การทดลองไม่
ครบถ้วนทุกขั้นตอน
และบันทึกผลการ
ทดลองได้บ้าง   ทำ
การทดลองได้
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ของการ
ทดลองได้ดี 

-  วางแผนขั้นตอน
การทดลองและ
บันทึกผลการทดลอง
ได้พอสมควร    ทำ
การทดลองบางส่วน  
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ของการ
ทดลองได้พอใช้ 
 

-  วางแผนขั้นตอน
การทดลองและ
บันทึกผลการทดลอง
ด้วยตนเองไม่ได้   
ต้องได้รับการ
ช่วยเหลือจึงจะทำ
การทดลองได้ 
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ส่ิงท่ีประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 
๒.๔ศึกษาค้นคว้า   
ทดลอง   สังเกต  
รวบรวมข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 

-  สังเกต ศึกษา  
ทดลอง  รวบรวม
ข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน  ตามแผน
ท่ีวางไว้   บันทึก 
ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง   
และแก้ปัญหาการ
ทำงานได้ด้วยตัวเอง 
 

-  สังเกต ศึกษา 
ทดลอง  รวบรวม
ข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน  ตามแผนท่ี
วางไว้   บันทึกข้อมูล
อย่างต่อเนื่อง   และ
แก้ปัญหาการทำงาน
ได้ด้วยตัวเองเป็น
ส่วนใหญ่   ต้อง
ได้รับ  คำแนะนำ
เพียงเล็กน้อย 

-สังเกต ศึกษา
ทดลอง  บางส่วน
รวบรวมข้อมูลตาม
แผนท่ีวางไว้   
บันทึกข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่อง   และ
แก้ปัญหาการทำงาน
ได้ด้วยตัวเองเป็น
บางส่วน   ต้องได้รับ
คำแนะนำเพียง
บางส่วน 

-  สังเกต ศึกษา  
ทดลอง  รวบรวม
ข้อมูลตามแผนท่ีวาง
ไว้   บันทึกข้อมูล
อย่างต่อเนื่อง   และ
แก้ปัญหาการทำงาน
ได้ด้วยตัวเองไม่ได้ 
ต้องได้รับคำแนะนำ
ตลอดเวลา 
 
 

๒..๕การวิเคราะห์
ข้อมูล 
 

-จำแนก   แยกแยะ
ข้อมูล  เปรียบเทียบ
ความเหมือนและ
ความแตกต่าง  
เรียงลำดับวิเคราะห์ 
เหตุผล  ด้วยตนเอง
ได้อย่างชัดเจน  
เหมาะสมกับส่ิงที
ศึกษาและ
จุดประสงค์ของการ
ทดลองดีมาก 

-จำแนก   แยกแยะ
ข้อมูลเปรียบเทียบ
ความเหมือนและ
ความแตกต่าง 
เรียงลำดับวิเคราะห์
เหตุผล   ด้วยตนเอง  
เหมาะสมกับส่ิงท่ี
ศึกษาและ
จุดประสงค์ของการ
ทดลองดี 
 

- จำแนก   แยกแยะ
ข้อมูล  เปรียบเทียบ
ความเหมือนและ
ความแตกต่าง  
เรียงลำดับวิเคราะห์
เหตุผล  ด้วยตนเอง
ได้เป็นบางส่วนและ
ต้องได้รับคำช้ีแนะ 
 

-จำแนก   แยกแยะ
ข้อมูล  เปรียบเทียบ
ความเหมือนและ
ความแตกต่าง  
เรียงลำดับวิเคราะห์
เหตุผล  ด้วยตนเอง
ได้น้อยมาก  และ
ต้องได้รับคำช้ีแนะ
ค่อนข้างมาก 
 

๒.๖การสรุปผลการ
ทดลอง 

 

-    สรุปข้อมูลได้
ครบถ้วนถูกต้อง  
สมบูรณ์และชัดเจน 

 

-   สรุปข้อมูลได้
ถูกต้องได้ถูกต้อง
และสมบูรณ์ชัดเจน
เป็นส่วนใหญ่ 

-   สรุปข้อมูลได้
ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่
แต่สมบูรณ์ชัดเจน
เพียงบางส่วน 

-  สรุปข้อมูลได้
ถูกต้องและสมบูรณ์
ชัดเจนเพียงบางส่วน 
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๓ ด้านสมรรถนะหลัก 
 

รายการประเมิน ระดับคะแนน 
๓ ๒ ๑ 

๓.๑ ความสามารถในการ
ส่ือสาร 

 
มีความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้ 
ความคิด ความเข้าใจ
ของตนเองโดยใช้
ภาษาอย่างเหมาะสม
ได้อย่างชัดเจนท่ีสุด 

 
มีความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้ ความคิด 
ความเข้าใจของตนเอง
โดยใช้ภาษาอย่าง
เหมาะสมได้ค่อนข้าง
ชัดเจน 

 
ถ่ายทอดความรู้ ความคิด 
ความเข้าใจของตนเองยัง
ไม่ชัดเจนและการใช้
ภาษายังไม่เหมาะสม 

๓.๒ ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 

แก้ปัญหาโดยใช้
เหตุผลแสวงหาความรู้
มาใช้ในการแก้ปัญหา
ตัดสินใจโดยคำนึงถึง
ผลกระทบต่อตนเอง
และผู้อื่นด้วยการ
กระทำของเราในแต่
ละวันสามารถสร้าง
ความยั่งยืนในอนาคต
ได้อย่างชัดเจนถูกต้อง 

แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล
แสวงหาความรู้มาใช้ใน
การแก้ปัญหาตัดสินใจ
โดยคำนึงถงึผลกระทบต่อ
ตนเองและผู้อื่นด้วยการ
กระทำของเราในแต่ละ
วันสามารถสร้างความ
ยั่งยืนในอนาคตได้ถูกต้อง
เป็นบางส่วน 

แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล
แสวงหาความรู้มาใช้ใน
การแก้ปัญหาตัดสินใจ
โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อ
ตนเองและผู้อื่นด้วยการ
กระทำของเราในแต่ละ
วันสามารถสร้างความ
ยั่งยืนในอนาคตได้ยังไม่
ถูกต้อง 

๓.๓ ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 

ทำงานและอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นด้วยความสัมพันธ์
อันดีมีวิธีแก้ไขความ
ขัดแย้งภายในกลุ่ม
อย่างเหมาะสม 

ทำงานและอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นด้วยความสัมพันธ์อัน
ดีมีวิธีแก้ไขความขัดแย้ง
ภายในกลุ่มได้บ้างเป็น
บางครั้ง 

ทำงานและอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นด้วยความสัมพันธ์อัน
ดีไม่สามารถวิธีแก้ไข
ความขัดแย้งภายในกลุ่ม
ได้ 

๓.๔ ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

เลือกใช้ข้อมูลในการ
สืบค้นในการทำงาน
และอยู่ร่วมกับผู้อื่น
อย่างเหมาะสม 

เลือกใช้ข้อมูลในการ
สืบค้นในการทำงานได้
บ้างและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
เป็นบางครั้ง 

เลือกใช้ข้อมูลในการ
สืบค้นในการทำงานได้
บ้างแต่ไม่สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้ 

 
 
 
 
 



      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.1 พุทธศักราช 2563 หน้า ๓๗ 

 

ส่ิงท่ีประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๓ ๒ ๑ ๐ (ไม่ผ่าน) 
๔.  คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
๔.๑ใฝ่เรียนรู้ 
 

 
 
-เข้าเรียนตรงเวลา 
ต้ังใจเรียน  เอาใจใส่
และมีความพยายาม
ในการเรียนรู้ มีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้
และเข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้ต่างๆท้ัง
ภายในและภายนอก
โรงเรียนเป็นประจำ 

 
 
-เข้าเรียนตรงเวลา 
ต้ังใจเรียน เอาใจใส่
และมีความเพียร
พยายามในการ
เรียนรู้ มีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้และ
เข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู ้
ต่าง ๆ บ่อยครั้ง 

 
 
-เข้าเรียนตรงเวลา 
ต้ังใจเรียน เอาใจใส่
ในการเรียน มีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้
และเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู ้
ต่าง ๆ เป็นบางครั้ง 

 
 
- ไม่ต้ังใจเรียน ไม่
เอาใจใส่และไม่
เพียรพยายามใน
การเรียนรู ้

๔.๒มุ่งมั่นในการ
ทำงาน 

 

-ต้ังใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าท่ี
ท่ีได้รับมอบหมายให้
สำเร็จ มีการปรับปรุง
และพัฒนาการ
ทำงานให้ดีขึ้นด้วย
ตนเอง 

-  ต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมายให้สำเร็จ 
มีการปรับปรุง 
และพัฒนาการ
ทำงานให้ดีขึ้น 

-ต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมายให้สำเร็จ 
มีการปรับปรุงการ
ทำงานให้ดีขึ้น 

- มี่ความต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมาย 

 
๗.๒ การประเมินสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 
๑. ใบงานเรื่องชนิดของวัสดุมี
อะไรบ้าง 
๒. ใบงานเรื่องวัสดุแต่ละชนิด
มีคุณสมบัติอย่างไร 
๓. ใบงานเรื่องเสียงเกิดได้
อย่างไร(ทดลอง) 
๔. ใบงานเรื่องเสียงเคล่ือนท่ี
ไปทิศทางใด(ทดลอง) 

ตรวจช้ินงาน เกณฑ์การประเมิน 
(รูบริค) 

ผ่านระดับดี 
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สิ่งที่ประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๔ (ดีเยี่ยม) ๓ (ดี) ๒ (พอใช)้ ๑ (ปรับปรุง) 
ใบงานเรื่อง 
๑. เนื้อหาถูกต้อง
สมบูรณ์ 

 
มีเนื้อหาถูกต้อง
ครบ๕หัวข้อตามท่ี
กำหนดในลักษณะ
งาน 

 
มีเนื้อหาไม่ถูกต้อง๑
หัวข้อ 

 
มีเนื้อหาไม่ถูกต้อง๒
หัวข้อ 

 
มีเนื้อหาไม่ถูกต้อง
มากกว่า๓หัวข้อ 

๒.งานเรียบร้อย 
สวยงาม 

งานสะอาดมีความ
ประณีตตกแต่ง
สวยงามเรียบร้อย
น่าสนใจ 

งานสะอาดมีความ
ประณีต 
ตกแต่สวยงาม 

งานสะอาดมีความ
ประณีต 

งานสะอาด 

๓. ความรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบ
ส่งงานทันตามเวลา
ท่ีกำหนด 

มีความรับผิดชอบ
แต่ส่งงานเกินเวลา
ท่ีกำหนดเพียง
เล็กน้อย 

มีความรับผิดชอบ
ในการส่งงานแต่ส่ง
งานเกินเวลาท่ีมาก 

ไม่มีความรับผิด 
ชอบในการส่งงาน
ต้องติดตามทวง
ถาม 

เกณฑ์ลำดับคุณภาพ 
  คะแนน ๑๑ – ๑๒   คะแนนลำดับคุณภาพดีเย่ียม 
  คะแนน ๘ – ๑๐     คะแนนลำดับคุณภาพดี 
  คะแนน ๖ – ๗       คะแนนลำดับคุณภาพพอใช้ 
  คะแนน ๐ – ๕       คะแนนลำดับคุณภาพปรับปรุง 
๘.กิจกรรมการเรียนรู้ 
   ศึกษาและสืบค้นข้อมูลโดยใช้กระบวนการทดลองรายงานผลการทดลองและการนำเสนอผลงานเกี่ยวกับ 
  ๘.๑วัสดุรอบตัวเรา      
   - วัตถุและวัสดุ 
   - วัสดุในชีวิตประจำวัน 
  ๘.๒เสียงในชีวิตประจำวัน    
   - กิจกรรมเรื่องเสียงเกิดได้อย่างไร(ทดลอง) โดยการใช้การจัดการเรียนการสอนแบบSTEM 
   - กิจกรรมเรื่องเสียงเคล่ือนท่ีไปทิศทางใด(ทดลอง)  
๙. สื่อ/ แหล่งการเรียนรู้ 

๙.๑แบบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีท่ี๑ 
๙.๒ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
๙.๓อุปกรณ์การทดลอง 
๙.๔ส่ือการเรียนรู้จริง 
๙.๕ห้องสมุด 
๙.๖อินเตอร์เน็ต 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เร่ืองโลกและท้องฟ้าของเรา 
รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์  รหัสวิชา  ว ๑๑๑๐๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑       เวลา  ๑0  ชั่วโมง 
 
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระที่ ๓วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 
มาตรฐาน ว ๓.๑เข้าใจองค์ประกอบ และความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปล่ียนแปลงภายในโลก และ
บนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปล่ียนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อส่ิงชีวิตและ
ส่ิงแวดล้อม 
ตัวชี้วัด 

ป.๑/๑ ระบุดาวที่ปรากฏบนท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืนจากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
ป.๑/๒ อธิบายสาเหตุท่ีมองไม่เห็นดาวส่วนใหญ่ในเวลากลางวันจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 

มาตรฐานว๓.๒เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลกกระบวนการเปล่ียนแปลงภายในโลกและบนผิว
โลกธรณีพิบัติภัยกระบวนการเปล่ียนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลกรวมทั้งผลต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม 
ตัวชี้วัด 

ป.๑/๑ อธิบายลักษณะภายนอกของหิน จากลักษณะเฉพาะตัวที่สังเกตได้ 
๒. สาระสำคัญ 

บนท้องฟ้ามีดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดาว ซึ่งในเวลากลางวันจะมองเห็นดวงอาทิตย์และอาจมองเห็น
ดวงจันทร์บางเวลาในบางวัน แต่ไม่สามารถมองเห็นดาวได้ในเวลากลางวันไม่สามารถมองเห็นดาวเนื่องจาก
แสงอาทิตย์สว่างกว่าจึงกลบแสงของดาว ส่วนในเวลากลางคืนจะมองเห็นดาวและมองเห็นดวงจันทร์เกือบทุกคืน
หินท่ีอยู่ในธรรมชาติมีลักษณะภายนอกเฉพาะตัวที่สังเกตได้ เช่น สี ลวดลาย ความแข็ง เป็นต้น 
๓. สาระการเรียนรู้ 

๓.๑สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
- บนท้องฟ้ามีดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดาว ซึ่งในเวลากลางวันจะมองเห็นดวงอาทิตย์และอาจ มองเห็น
ดวงจันทร์บางเวลาในบางวัน แต่ไม่สามารถมองเห็นดาว  
- ในเวลากลางวันมองไม่เห็นดาวส่วนใหญ่เนื่องจากแสงอาทิตย์สว่างกว่าจึงกลบแสงของดาว ส่วนในเวลา
กลางคืนจะมองเห็นดาวและมองเห็นดวงจันทร์  
- หินท่ีอยู่ในธรรมชาติมีลักษณะภายนอกเฉพาะตัว ท่ีสังเกตได้ เช่น สี ลวดลาย น้ำหนัก ความแข็ง และ
เนื้อหิน  

 ๓.๒สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 
  - 
๔. สมรรถนะท่ีสำคัญของผู้เรียน 

๔.๑ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 ๔.๒ความสามารถในการคิด 
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 ๔.๓ความสามารถในการส่ือสาร 
 ๔.๔ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
๕. คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ 
 ๕.๑ใฝ่เรียนรู้ 
 ๕.๒มุ่งมั่นในการทำงาน 
 
๖. ชิ้นงาน/ ภาระงาน  
  ๖.๑ใบงานเรื่องหินมีลักษณะอย่างไร 
  ๖.๒ใบงานเรื่องมองเห็นดาวอะไรบ้างบนท้องฟ้า(สำรวจ) 
  ๖.๓ ใบงานเรื่องกลางวันดาวหายไปไหน(สำรวจ) 
 
๗. การวัดและประเมินผล  

๗.๑การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 

๑. ใบงาน ๑.  ตรวจใบงาน ๑. ใบงาน ๑. นักเรียนร้อยละ๘๐มี
คะแนนจากการทำ
แบบฝึกหัดได้ร้อยละ๖๐ 

๒.รายงานบันทึกผลการ
สำรวจ 
๒.๑การกำหนดปัญหา 

-   ตรวจรายงาน
บันทึกผลการทดลอง 
 

-  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

- ผ่านระดับคุณภาพต้ังแต่ 
๒ขึ้นไป 

๒.๒การต้ังสมมติฐาน 
 
 

-   ตรวจรายงาน
บันทึกผลการทดลอง 
 

-  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

-ผ่านระดับคุณภาพต้ังแต่ ๒
ขึ้นไป 

๒.๓วางแผนกำหนดขั้นตอน
การทำงาน 
 

-   สังเกต 
 
 

-  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

-ผ่านระดับคุณภาพต้ังแต่ ๒
ขึ้นไป  

๒.๔ศึกษาค้นคว้า   ทดลอง   
สังเกต  รวบรวมข้อมูล 

-   สังเกต   / ตรวจ
รายงานบันทึกผลการ
ทดลอง 

-  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

-ผ่านระดับคุณภาพต้ังแต่ ๒
ขึ้นไป 

๒.๕การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

-  สังเกต  ตรวจ
รายงานบันทึกผลการ
ทดลอง 

-  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

-ผ่านระดับคุณภาพต้ังแต่ ๒
ขึ้นไป 
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๒.๖ การสรุปผลผลการ
ทดลอง 

-  ตรวจรายงาน
บันทึกผลการทดลอง 

-  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

-ผ่านระดับคุณภาพต้ังแต่ ๒
ขึ้นไป 

๓.สมรรถนะท่ีสำคัญของ
ผู้เรียน 
๓.๑ ความสามารถในการ
ส่ือสาร 

สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินสมรรถนะท่ี
สำคัญของผู้เรียน 

ผ่านระดับดี 

๓.๒ ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 

สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินสมรรถนะท่ี
สำคัญของผู้เรียน 

ผ่านระดับดี 

๓.๓ ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 

สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินสมรรถนะท่ี
สำคัญของผู้เรียน 

ผ่านระดับดี 

๓.๔ ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินสมรรถนะท่ี
สำคัญของผู้เรียน 

ผ่านระดับดี 

๔.  คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
๔.๑ใฝ่เรียนรู้  

-   สังเกตพฤติกรรม
การทำงาน 

-  แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ผ่านระดับคุณภาพต้ังแต่   
๒ขึ้นไป 

๔.๒มุ่งมั่นในการทำงาน -   สังเกตพฤติกรรม
การทำงาน 

-  แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ผ่านระดับคุณภาพต้ังแต่   
๒ขึ้นไป 

 
 
เกณฑ์การประเมิน 
๑.  ใบงานหน่วย เรื่องโลกและท้องฟ้าของเรา 
 เกณฑ์การให้คะแนน 
 - ตอบถูกให้  ๑คะแนน     ตอบผิดให้ ๐คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.1 พุทธศักราช 2563 หน้า ๔๒ 

๒.  รายงานบันทึกผลการสำรวจ 
 

ส่ิงท่ีประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 
๒..๑ การกำหนด
ปัญหา 
 
 
 

 
-กำหนดปัญหา
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์และ
สอดคล้องกับ
กิจกรรมการทดลอง
ได้ชัดเจนดีมาก 

 
-  กำหนดปัญหา
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์และ
สอดคล้องกับ
กิจกรรมการทดลอง
ได้ชัดเจน 

 
-กำหนดปัญหาได้
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์และ
กิจกรรมการทดลอง
ได้ยังไม่ชัดเจน 

 
-   กำหนดปัญหา
ไม่ได้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์และไม่
สอดคล้องกับ
กิจกรรมการทดลอง 

๒..๒การ
ต้ังสมมติฐาน 
 
 
 
 

-  ต้ังสมมติฐานได้
สอดคล้องกับปัญหา
และแสดง
ความสัมพันธ์
ระหว่างเหตุและผล
อย่างชัดเจน 

-  ต้ังสมมติฐาน
สอดคล้องกับปัญหา
และแสดง
ความสัมพันธ์
ระหว่างเหตุและผล
ยังไม่ชัดเจนดี 

-  ต้ังสมมติฐาน
สอดคล้องกับปัญหา
แต่ไม่แสดง
ความสัมพันธ์
ระหว่างเหตุ      
และผล 

 -   ต้ังสมมติฐานไม่
สอดคล้องกับ
ปัญหา 
 
 
 

๒.๓วางแผนกำหนด
ขั้นตอนการทำงาน 

-  วางแผนขั้นตอน
การทดลองและ
บันทึกผลการทดลอง
อย่างชัดเจน    ทำ
การทดลองได้
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ของการ
ทดลองได้ดีมาก 
 

- วางแผนขั้นตอน
การทดลองไม่
ครบถ้วนทุกขั้นตอน
และบันทึกผลการ
ทดลองได้บ้าง   ทำ
การทดลองได้
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ของการ
ทดลองได้ดี 

-  วางแผนขั้นตอน
การทดลองและ
บันทึกผลการทดลอง
ได้พอสมควร    ทำ
การทดลองบางส่วน  
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ของการ
ทดลองได้พอใช้ 
 

-  วางแผนขั้นตอน
การทดลองและ
บันทึกผลการทดลอง
ด้วยตนเองไม่ได้   
ต้องได้รับการ
ช่วยเหลือจึงจะทำ
การทดลองได้ 
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ส่ิงท่ีประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 
๒.๔ศึกษาค้นคว้า   
ทดลอง   สังเกต  
รวบรวมข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 

-  สังเกต ศึกษา  
ทดลอง  รวบรวม
ข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน  ตามแผน
ท่ีวางไว้   บันทึก 
ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง   
และแก้ปัญหาการ
ทำงานได้ด้วยตัวเอง 
 

-  สังเกต ศึกษา 
ทดลอง  รวบรวม
ข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน  ตามแผนท่ี
วางไว้   บันทึกข้อมูล
อย่างต่อเนื่อง   และ
แก้ปัญหาการทำงาน
ได้ด้วยตัวเองเป็น
ส่วนใหญ่   ต้อง
ได้รับ  คำแนะนำ
เพียงเล็กน้อย 

-สังเกต ศึกษา
ทดลอง  บางส่วน
รวบรวมข้อมูลตาม
แผนท่ีวางไว้   
บันทึกข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่อง   และ
แก้ปัญหาการทำงาน
ได้ด้วยตัวเองเป็น
บางส่วน   ต้องได้รับ
คำแนะนำเพียง
บางส่วน 

-  สังเกต ศึกษา  
ทดลอง  รวบรวม
ข้อมูลตามแผนท่ีวาง
ไว้   บันทึกข้อมูล
อย่างต่อเนื่อง   และ
แก้ปัญหาการทำงาน
ได้ด้วยตัวเองไม่ได้ 
ต้องได้รับคำแนะนำ
ตลอดเวลา 
 
 

๒..๕การวิเคราะห์
ข้อมูล 
 

-จำแนก   แยกแยะ
ข้อมูล  เปรียบเทียบ
ความเหมือนและ
ความแตกต่าง  
เรียงลำดับวิเคราะห์ 
เหตุผล  ด้วยตนเอง
ได้อย่างชัดเจน  
เหมาะสมกับส่ิงที
ศึกษาและ
จุดประสงค์ของการ
ทดลองดีมาก 

-จำแนก   แยกแยะ
ข้อมูลเปรียบเทียบ
ความเหมือนและ
ความแตกต่าง 
เรียงลำดับวิเคราะห์
เหตุผล   ด้วยตนเอง  
เหมาะสมกับส่ิงท่ี
ศึกษาและ
จุดประสงค์ของการ
ทดลองดี 
 

- จำแนก   แยกแยะ
ข้อมูล  เปรียบเทียบ
ความเหมือนและ
ความแตกต่าง  
เรียงลำดับวิเคราะห์
เหตุผล  ด้วยตนเอง
ได้เป็นบางส่วนและ
ต้องได้รับคำช้ีแนะ 
 

-จำแนก   แยกแยะ
ข้อมูล  เปรียบเทียบ
ความเหมือนและ
ความแตกต่าง  
เรียงลำดับวิเคราะห์
เหตุผล  ด้วยตนเอง
ได้น้อยมาก  และ
ต้องได้รับคำช้ีแนะ
ค่อนข้างมาก 
 

๒.๖การสรุปผลการ
ทดลอง 

 

-    สรุปข้อมูลได้
ครบถ้วนถูกต้อง  
สมบูรณ์และชัดเจน 

 

-   สรุปข้อมูลได้
ถูกต้องได้ถูกต้อง
และสมบูรณ์ชัดเจน
เป็นส่วนใหญ่ 

-   สรุปข้อมูลได้
ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่
แต่สมบูรณ์ชัดเจน
เพียงบางส่วน 

-  สรุปข้อมูลได้
ถูกต้องและสมบูรณ์
ชัดเจนเพียงบางส่วน 

 

 
 
 
 



      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.1 พุทธศักราช 2563 หน้า ๔๔ 

๓ ด้านสมรรถนะหลัก 
 

รายการประเมิน ระดับคะแนน 
๓ ๒ ๑ 

๓.๑ ความสามารถในการ
ส่ือสาร 

 
มีความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้ 
ความคิด ความเข้าใจ
ของตนเองโดยใช้
ภาษาอย่างเหมาะสม
ได้อย่างชัดเจนท่ีสุด 

 
มีความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้ ความคิด 
ความเข้าใจของตนเอง
โดยใช้ภาษาอย่าง
เหมาะสมได้ค่อนข้าง
ชัดเจน 

 
ถ่ายทอดความรู้ ความคิด 
ความเข้าใจของตนเองยัง
ไม่ชัดเจนและการใช้
ภาษายังไม่เหมาะสม 

๓.๒ ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 

แก้ปัญหาโดยใช้
เหตุผลแสวงหาความรู้
มาใช้ในการแก้ปัญหา
ตัดสินใจโดยคำนึงถึง
ผลกระทบต่อตนเอง
และผู้อื่นด้วยการ
กระทำของเราในแต่
ละวันสามารถสร้าง
ความยั่งยืนในอนาคต
ได้อย่างชัดเจนถูกต้อง 

แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล
แสวงหาความรู้มาใช้ใน
การแก้ปัญหาตัดสินใจ
โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อ
ตนเองและผู้อื่นด้วยการ
กระทำของเราในแต่ละ
วันสามารถสร้างความ
ยั่งยืนในอนาคตได้ถูกต้อง
เป็นบางส่วน 

แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล
แสวงหาความรู้มาใช้ใน
การแก้ปัญหาตัดสินใจ
โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อ
ตนเองและผู้อื่นด้วยการ
กระทำของเราในแต่ละ
วันสามารถสร้างความ
ยั่งยืนในอนาคตได้ยังไม่
ถูกต้อง 

๓.๓ ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 

ทำงานและอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นด้วยความสัมพันธ์
อันดีมีวิธีแก้ไขความ
ขัดแย้งภายในกลุ่ม
อย่างเหมาะสม 

ทำงานและอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นด้วยความสัมพันธ์อัน
ดีมีวิธีแก้ไขความขัดแย้ง
ภายในกลุ่มได้บ้างเป็น
บางครั้ง 

ทำงานและอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นด้วยความสัมพันธ์อัน
ดีไม่สามารถวิธีแก้ไข
ความขัดแย้งภายในกลุ่ม
ได้ 

๓.๔ ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

เลือกใช้ข้อมูลในการ
สืบค้นในการทำงาน
และอยู่ร่วมกับผู้อื่น
อย่างเหมาะสม 

เลือกใช้ข้อมูลในการ
สืบค้นในการทำงานได้
บ้างและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
เป็นบางครั้ง 

เลือกใช้ข้อมูลในการ
สืบค้นในการทำงานได้
บ้างแต่ไม่สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้ 
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ส่ิงท่ีประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๓ ๒ ๑ ๐ (ไม่ผ่าน) 
๔.  คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
๔.๑ใฝ่เรียนรู้ 
 

 
 
-เข้าเรียนตรงเวลา 
ต้ังใจเรียน  เอาใจใส่
และมีความพยายาม
ในการเรียนรู้ มีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้
และเข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้ต่างๆท้ัง
ภายในและภายนอก
โรงเรียนเป็นประจำ 

 
 
-เข้าเรียนตรงเวลา 
ต้ังใจเรียน เอาใจใส่
และมีความเพียร
พยายามในการ
เรียนรู้ มีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้และ
เข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู ้
ต่าง ๆ บ่อยครั้ง 

 
 
-เข้าเรียนตรงเวลา 
ต้ังใจเรียน เอาใจใส่
ในการเรียน มีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้
และเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู ้
ต่าง ๆ เป็นบางครั้ง 

 
 
- ไม่ต้ังใจเรียน ไม่
เอาใจใส่และไม่
เพียรพยายามใน
การเรียนรู ้

๔.๒มุ่งมั่นในการ
ทำงาน 

 

-ต้ังใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าท่ี
ท่ีได้รับมอบหมายให้
สำเร็จ มีการปรับปรุง
และพัฒนาการ
ทำงานให้ดีขึ้นด้วย
ตนเอง 

-  ต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมายให้สำเร็จ 
มีการปรับปรุง 
และพัฒนาการ
ทำงานให้ดีขึ้น 

-ต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมายให้สำเร็จ 
มีการปรับปรุงการ
ทำงานให้ดีขึ้น 

- มี่ความต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมาย 

 
๗.๒ การประเมินสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 
๑. ใบงานเรื่องหินมีลักษณะ
อย่างไร 
๒. ใบงานเรื่องมองเห็นดาว
อะไรบ้างบนท้องฟ้า
(สำรวจ) 
๓. ใบงานเรื่องกลางวันดาว
หายไปไหน(สำรวจ) 

ตรวจช้ินงาน เกณฑ์การประเมิน 
(รูบริค) 

ผ่านระดับดี 

 
 
 



      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.1 พุทธศักราช 2563 หน้า ๔๖ 

สิ่งที่ประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๔ (ดีเยี่ยม) ๓ (ดี) ๒ (พอใช)้ ๑ (ปรับปรุง) 
ใบงานเรื่อง 
๑. เนื้อหาถูกต้อง
สมบูรณ์ 

 
มีเนื้อหาถูกต้อง
ครบ๕หัวข้อตามท่ี
กำหนดในลักษณะ
งาน 

 
มีเนื้อหาไม่ถูกต้อง๑
หัวข้อ 

 
มีเนื้อหาไม่ถูกต้อง๒
หัวข้อ 

 
มีเนื้อหาไม่ถูกต้อง
มากกว่า๓หัวข้อ 

๒.งานเรียบร้อย 
สวยงาม 

งานสะอาดมีความ
ประณีตตกแต่ง
สวยงามเรียบร้อย
น่าสนใจ 

งานสะอาดมีความ
ประณีต 
ตกแต่สวยงาม 

งานสะอาดมีความ
ประณีต 

งานสะอาด 

๓. ความรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบ
ส่งงานทันตามเวลา
ท่ีกำหนด 

มีความรับผิดชอบ
แต่ส่งงานเกินเวลา
ท่ีกำหนดเพียง
เล็กน้อย 

มีความรับผิดชอบ
ในการส่งงานแต่ส่ง
งานเกินเวลาท่ีมาก 

ไม่มีความรับผิด 
ชอบในการส่งงาน
ต้องติดตามทวง
ถาม 

เกณฑ์ลำดับคุณภาพ 
  คะแนน ๑๑ – ๑๒   คะแนนลำดับคุณภาพดีเย่ียม 
  คะแนน ๘ – ๑๐     คะแนนลำดับคุณภาพดี 
  คะแนน ๖ – ๗       คะแนนลำดับคุณภาพพอใช้ 
  คะแนน ๐ – ๕       คะแนนลำดับคุณภาพปรับปรุง 
๘.กิจกรรมการเรียนรู้ 
ศึกษาและสืบค้นข้อมูลโดยใช้กระบวนการทดลองรายงานผลการทดลองและการนำเสนอผลงานเกี่ยวกับ 
  ๘.๑ลักษณะของหิน       
   - หินมีลักษณะอย่างไร     
  ๘.๒ท้องฟ้าและดาว       
   - ดาวบนท้องฟ้า 
   - มองเห็นดาวอะไรบ้างบนท้องฟ้า(สำรวจ)   
   - กลางวันดาวหายไปไหน(สำรวจ)  
๙. สื่อ/ แหล่งการเรียนรู้ 

๙.๑แบบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีท่ี๑ 
๙.๒ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
๙.๓อุปกรณ์การทดลอง 
๙.๔ส่ือการเรียนรู้จริง 
๙.๕ห้องสมุด 
๙.๖อินเตอร์เน็ต 
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๕ เรื่องสร้างสรรค์เทคโนโลยี 
รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์   รหัสวิชา  ว ๑๑๑๐๑   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑        เวลา  20  ชั่วโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระที่ ๔ เทคโนโลยี 
มาตรฐาน  ว ๔.๒ เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาท่ีพบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่า
ทัน และมีจริยธรรม 
ตัวชี้วัด 

ป.๑/๑ แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้การลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบ 
ป.๑/๒ แสดงลำดับข้ันตอนการทำงาน หรือ การแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ 
ป.๑/๓ เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร ์หรือส่ือ 
ป.๑/๔ ใช้เทคโนโลยีในการสร้างจัดเก็บเรียกใช้ข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ 
ป.๑/๕ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์ ร่วมกัน ดูแล

รักษาอุปกรณ์เบ้ืองต้น ใช้งาน อย่างเหมาะสม 
 
๒. สาระสำคัญ 

เรียนรู้ความเป็นมาและเข้าใจหลักการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์  
เข้าใจบทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในการช่วยอำนวยความสะดวกในกิจกรรมต่าง มีความรู้ความเข้าใจ
เรื่องข้อมูลและสารสนเทศ โครงสร้างของข้อมูล กระบวนการจัดทำข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ  สามารถแยกประเภท
ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แต่ละชนิด  เลือกใช้ซอฟต์แวร์สร้างงานได้เหมาะสมกับประเภทของงาน มีมารยาท มี
จิตสำนึกในการบำรุงรักษาและการใช้คอมพิวเตอร์  เพื่อไว้ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า สามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตให้เหมาะสมกับวัยและอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข  
 
๓. สาระการเรียนรู้ 

๓.๑สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
- การแก้ปัญหาให้ประสบความสำเร็จทำได้โดยใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหา 
- ปัญหาอย่างง่าย เช่น เกมเขาวงกต เกมหาจุด แตกต่างของภาพ การจัดหนังสือใส่กระเป๋า 
- การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาทำได้โดยการเขียน บอกเล่า วาดภาพ หรือใช้สัญลักษณ์  
- ปัญหาอย่างง่าย เช่น เกมเขาวงกต เกมหาจุด แตกต่างของภาพ การจัดหนังสือใส่กระเป๋า 
- การเขียนโปรแกรมเป็นการสร้างลำดับของคำส่ัง ให้คอมพิวเตอร์ทำงาน   
ตัวอย่างโปรแกรม เช่น เขียนโปรแกรมส่ังให้ ตัวละครย้ายตำแหน่ง ย่อขยายขนาด เปล่ียนรูปร่าง 
- ซอฟต์แวร์หรือส่ือท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น ใช้บัตรคำส่ังแสดงการเขียนโปรแกรม, Code.org 
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- การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้นเช่น  การใช้ เมาส์คีย์บอร์ด จอสัมผัสการเปิด-ปิด อุปกรณ์ 
เทคโนโลยี  
- การใช้งานซอฟต์แวร์เบ้ืองต้นเช่น การเข้าและ ออกจากโปรแกรมการสร้างไฟล์การจัดเก็บ 
- การสร้างและจัดเก็บไฟล์อย่างเป็นระบบจะทำให้ เรียกใช้ค้นหาข้อมูลได้ง่าย 
- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เช่น รู้จักข้อมูลส่วนตัว อันตรายจากการเผยแพร่ข้อมูล
ส่วนตัวและ 

ไม่บอกข้อมูลส่วนตัวกับบุคคลอื่นยกเว้นผู้ปกครอง หรือครู แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อต้องการ ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการ
ใช้งาน 

- ข้อปฏิบัติในการใช้งานและการดูแลรักษาอุปกรณ์ เช่น ไม่ขีดเขียนบนอุปกรณ์ ทำความสะอาด ใช้
อุปกรณ์อย่างถูกวิธี  

- การใช้งานอย่างเหมาะสม เช่น จัดท่านั่งให้ถูกต้อง การพักสายตาเมื่อใช้อุปกรณ์เป็นเวลานานระมัดระวัง
อุบัติเหตุจากการใช้งาน 
 ๓.๒สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 
  - 
๔. สมรรถนะท่ีสำคัญของผู้เรียน 

๔.๑ ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 ๔.๒ ความสามารถในการคิด 
 ๔.๓ ความสามารถในการส่ือสาร 
 ๔.๔ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
๕. คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ 
 ๕.๑ ใฝ่เรียนรู้ 
 ๕.๒ มุ่งมั่นในการทำงาน 
 
๖. ชิ้นงาน/ ภาระงาน  
  ๖.๑ ใบงานเรื่องการแก้ปัญหาลองผิดลองถูก (ทดลอง) 
 
๗. การวัดและประเมินผล  

๗.๑การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 

๑. ใบงาน ๑.  ตรวจใบงาน ๑. ใบงาน ๑. นักเรียนร้อยละ๘๐ 
มีคะแนนจากการทำ
แบบฝึกหัดได้ร้อยละ๗๐ 
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๒.รายงานบันทึกผลการ
ทดลอง 
๒.๑  การกำหนดปัญหา 
 

 
-   ตรวจรายงาน
บันทึกผลการทดลอง 
 

 
-  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

 
-ผ่านระดับคุณภาพต้ังแต่ ๓
ขึ้นไป 

๒.๒ การต้ังสมมติฐาน 
 
 

-   ตรวจรายงาน
บันทึกผลการทดลอง 
 

-  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

-ผ่านระดับคุณภาพต้ังแต่ ๓
ขึ้นไป 

๒.๓วางแผนกำหนดขั้นตอน
การทำงาน 
 

-   สังเกต 
 
 

-  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

-ผ่านระดับคุณภาพต้ังแต่ ๓
ขึ้นไป  

๒.๔ศึกษาค้นคว้า   ทดลอง   
สังเกต  รวบรวมข้อมูล 

-   สังเกต   / ตรวจ
รายงานบันทึกผลการ
ทดลอง 

-  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

-ผ่านระดับคุณภาพต้ังแต่ ๓
ขึ้นไป 

๒.๕การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

-  สังเกต  ตรวจ
รายงานบันทึกผลการ
ทดลอง 

-  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

-ผ่านระดับคุณภาพต้ังแต่ ๓
ขึ้นไป 

๒.๖ การสรุปผลผลการ
ทดลอง 

-  ตรวจรายงาน
บันทึกผลการทดลอง 

-  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

-ผ่านระดับคุณภาพต้ังแต่ ๓
ขึ้นไป 
 

๓.สมรรถนะท่ีสำคัญของ
ผู้เรียน 
๓.๑ ความสามารถในการ
ส่ือสาร 

 
 
สังเกตพฤติกรรม 

 
 
แบบประเมินสมรรถนะท่ี
สำคัญของผู้เรียน 
 

 
 

ผ่านระดับดี 

๓.๒ ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 

สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินสมรรถนะท่ี
สำคัญของผู้เรียน 

ผ่านระดับดี 

๓.๓ ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 

สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินสมรรถนะท่ี
สำคัญของผู้เรียน 

ผ่านระดับดี 

๓.๔ ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินสมรรถนะท่ี
สำคัญของผู้เรียน 

ผ่านระดับดี 

๔.  คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
๔.๑ใฝ่เรียนรู้  

 
-   สังเกตพฤติกรรม
การทำงาน 

 
-  แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
ผ่านระดับคุณภาพต้ังแต่   
๒ขึ้นไป 
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๔.๒มุ่งมั่นในการทำงาน -   สังเกตพฤติกรรม
การทำงาน 

-  แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ผ่านระดับคุณภาพต้ังแต่   
๒ขึ้นไป 

 
 
เกณฑ์การประเมิน 
๑.  ใบงานหน่วย เรื่องสร้างสรรค์เทคโนโลยี 
 เกณฑ์การให้คะแนน 
 - ตอบถูกให้  ๑คะแนน     ตอบผิดให้ ๐คะแนน 
 
๒.  รายงานบันทึกผลการทดลอง 
 

ส่ิงท่ีประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 
๒..๑ การกำหนด
ปัญหา 
 
 
 

 
-กำหนดปัญหา
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์และ
สอดคล้องกับ
กิจกรรมการทดลอง
ได้ชัดเจนดีมาก 

 
-  กำหนดปัญหา
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์และ
สอดคล้องกับ
กิจกรรมการทดลอง
ได้ชัดเจน 

 
-กำหนดปัญหาได้
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์และ
กิจกรรมการทดลอง
ได้ยังไม่ชัดเจน 

 
-   กำหนดปัญหา
ไม่ได้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์และไม่
สอดคล้องกับ
กิจกรรมการทดลอง 

๒..๒การ
ต้ังสมมติฐาน 
 
 
 
 

-  ต้ังสมมติฐานได้
สอดคล้องกับปัญหา
และแสดง
ความสัมพันธ์
ระหว่างเหตุและผล
อย่างชัดเจน 

-  ต้ังสมมติฐาน
สอดคล้องกับปัญหา
และแสดง
ความสัมพันธ์
ระหว่างเหตุและผล
ยังไม่ชัดเจนดี 

-  ต้ังสมมติฐาน
สอดคล้องกับปัญหา
แต่ไม่แสดง
ความสัมพันธ์
ระหว่างเหตุ      
และผล 

 -   ต้ังสมมติฐานไม่
สอดคล้องกับ
ปัญหา 
 
 
 

๒.๓วางแผนกำหนด
ขั้นตอนการทำงาน 

-  วางแผนขั้นตอน
การทดลองและ
บันทึกผลการทดลอง
อย่างชัดเจน    ทำ
การทดลองได้
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ของการ
ทดลองได้ดีมาก 
 

- วางแผนขั้นตอน
การทดลองไม่
ครบถ้วนทุกขั้นตอน
และบันทึกผลการ
ทดลองได้บ้าง   ทำ
การทดลองได้
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ของการ
ทดลองได้ดี 

-  วางแผนขั้นตอน
การทดลองและ
บันทึกผลการทดลอง
ได้พอสมควร    ทำ
การทดลองบางส่วน  
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ของการ
ทดลองได้พอใช้ 
 

-  วางแผนขั้นตอน
การทดลองและ
บันทึกผลการทดลอง
ด้วยตนเองไม่ได้   
ต้องได้รับการ
ช่วยเหลือจึงจะทำ
การทดลองได้ 
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ส่ิงท่ีประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 
๒.๔ศึกษาค้นคว้า   
ทดลอง   สังเกต  
รวบรวมข้อมูล 
 
 
 
 
 
 

-  สังเกต ศึกษา  
ทดลอง  รวบรวม
ข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน  ตามแผน
ท่ีวางไว้   บันทึก 
ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง   
และแก้ปัญหาการ
ทำงานได้ด้วยตัวเอง 

-  สังเกต ศึกษา 
ทดลอง  รวบรวม
ข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน  ตามแผนท่ี
วางไว้   บันทึกข้อมูล
อย่างต่อเนื่อง   และ
แก้ปัญหาการทำงาน
ได้ด้วยตัวเองเป็น
ส่วนใหญ่   ต้อง
ได้รับ  คำแนะนำ
เพียงเล็กน้อย 

-สังเกต ศึกษา
ทดลอง  บางส่วน
รวบรวมข้อมูลตาม
แผนท่ีวางไว้   
บันทึกข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่อง   และ
แก้ปัญหาการทำงาน
ได้ด้วยตัวเองเป็น
บางส่วน   ต้องได้รับ
คำแนะนำเพียง
บางส่วน 

-  สังเกต ศึกษา  
ทดลอง  รวบรวม
ข้อมูลตามแผนท่ีวาง
ไว้   บันทึกข้อมูล
อย่างต่อเนื่อง   และ
แก้ปัญหาการทำงาน
ได้ด้วยตัวเองไม่ได้ 
ต้องได้รับคำแนะนำ
ตลอดเวลา 

๒..๕การวิเคราะห์
ข้อมูล 
 

-จำแนก   แยกแยะ
ข้อมูล  เปรียบเทียบ
ความเหมือนและ
ความแตกต่าง  
เรียงลำดับวิเคราะห์ 
เหตุผล  ด้วยตนเอง
ได้อย่างชัดเจน  
เหมาะสมกับส่ิงที
ศึกษาและ
จุดประสงค์ของการ
ทดลองดีมาก 

-จำแนก   แยกแยะ
ข้อมูลเปรียบเทียบ
ความเหมือนและ
ความแตกต่าง 
เรียงลำดับวิเคราะห์
เหตุผล   ด้วยตนเอง  
เหมาะสมกับส่ิงท่ี
ศึกษาและ
จุดประสงค์ของการ
ทดลองดี 
 

- จำแนก   แยกแยะ
ข้อมูล  เปรียบเทียบ
ความเหมือนและ
ความแตกต่าง  
เรียงลำดับวิเคราะห์
เหตุผล  ด้วยตนเอง
ได้เป็นบางส่วนและ
ต้องได้รับคำช้ีแนะ 
 

-จำแนก   แยกแยะ
ข้อมูล  เปรียบเทียบ
ความเหมือนและ
ความแตกต่าง  
เรียงลำดับวิเคราะห์
เหตุผล  ด้วยตนเอง
ได้น้อยมาก  และ
ต้องได้รับคำช้ีแนะ
ค่อนข้างมาก 
 

๒.๖การสรุปผลการ
ทดลอง 

 

-    สรุปข้อมูลได้
ครบถ้วนถูกต้อง  
สมบูรณ์และชัดเจน 

 

-   สรุปข้อมูลได้
ถูกต้องได้ถูกต้อง
และสมบูรณ์ชัดเจน
เป็นส่วนใหญ่ 

-   สรุปข้อมูลได้
ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่
แต่สมบูรณ์ชัดเจน
เพียงบางส่วน 

-  สรุปข้อมูลได้
ถูกต้องและสมบูรณ์
ชัดเจนเพียงบางส่วน 
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๓ ด้านสมรรถนะหลัก 
 

รายการประเมิน ระดับคะแนน 
๓ ๒ ๑ 

๓.๑ ความสามารถในการ
ส่ือสาร 

 
มีความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้ 
ความคิด ความเข้าใจ
ของตนเองโดยใช้
ภาษาอย่างเหมาะสม
ได้อย่างชัดเจนท่ีสุด 

 
มีความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้ ความคิด 
ความเข้าใจของตนเอง
โดยใช้ภาษาอย่าง
เหมาะสมได้ค่อนข้าง
ชัดเจน 

 
ถ่ายทอดความรู้ ความคิด 
ความเข้าใจของตนเองยัง
ไม่ชัดเจนและการใช้
ภาษายังไม่เหมาะสม 

๓.๒ ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 

แก้ปัญหาโดยใช้
เหตุผลแสวงหาความรู้
มาใช้ในการแก้ปัญหา
ตัดสินใจโดยคำนึงถึง
ผลกระทบต่อตนเอง
และผู้อื่นด้วยการ
กระทำของเราในแต่
ละวันสามารถสร้าง
ความยั่งยืนในอนาคต
ได้อย่างชัดเจนถูกต้อง 

แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล
แสวงหาความรู้มาใช้ใน
การแก้ปัญหาตัดสินใจ
โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อ
ตนเองและผู้อื่นด้วยการ
กระทำของเราในแต่ละ
วันสามารถสร้างความ
ยั่งยืนในอนาคตได้ถูกต้อง
เป็นบางส่วน 

แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล
แสวงหาความรู้มาใช้ใน
การแก้ปัญหาตัดสินใจ
โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อ
ตนเองและผู้อื่นด้วยการ
กระทำของเราในแต่ละ
วันสามารถสร้างความ
ยั่งยืนในอนาคตได้ยังไม่
ถูกต้อง 

๓.๓ ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 

ทำงานและอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นด้วยความสัมพันธ์
อันดีมีวิธีแก้ไขความ
ขัดแย้งภายในกลุ่ม
อย่างเหมาะสม 

ทำงานและอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นด้วยความสัมพันธ์อัน
ดีมีวิธีแก้ไขความขัดแย้ง
ภายในกลุ่มได้บ้างเป็น
บางครั้ง 

ทำงานและอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นด้วยความสัมพันธ์อัน
ดีไม่สามารถวิธีแก้ไข
ความขัดแย้งภายในกลุ่ม
ได้ 

๓.๔ ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

เลือกใช้ข้อมูลในการ
สืบค้นในการทำงาน
และอยู่ร่วมกับผู้อื่น
อย่างเหมาะสม 

เลือกใช้ข้อมูลในการ
สืบค้นในการทำงานได้
บ้างและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
เป็นบางครั้ง 

เลือกใช้ข้อมูลในการ
สืบค้นในการทำงานได้
บ้างแต่ไม่สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้ 
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ส่ิงท่ีประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๓ ๒ ๑ ๐ (ไม่ผ่าน) 
๔.  คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
๔.๑ใฝ่เรียนรู้ 
 

 
 
-เข้าเรียนตรงเวลา 
ต้ังใจเรียน  เอาใจใส่
และมีความพยายาม
ในการเรียนรู้ มีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้
และเข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้ต่างๆท้ัง
ภายในและภายนอก
โรงเรียนเป็นประจำ 

 
 
-เข้าเรียนตรงเวลา 
ต้ังใจเรียน เอาใจใส่
และมีความเพียร
พยายามในการ
เรียนรู้ มีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้และ
เข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู ้
ต่าง ๆ บ่อยครั้ง 

 
 
-เข้าเรียนตรงเวลา 
ต้ังใจเรียน เอาใจใส่
ในการเรียน มีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้
และเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู ้
ต่าง ๆ เป็นบางครั้ง 

 
 
- ไม่ต้ังใจเรียน ไม่
เอาใจใส่และไม่
เพียรพยายามใน
การเรียนรู ้

๔.๒มุ่งมั่นในการ
ทำงาน 

 

-ต้ังใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าท่ี
ท่ีได้รับมอบหมายให้
สำเร็จ มีการปรับปรุง
และพัฒนาการ
ทำงานให้ดีขึ้นด้วย
ตนเอง 

-  ต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมายให้สำเร็จ 
มีการปรับปรุง 
และพัฒนาการ
ทำงานให้ดีขึ้น 

-ต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมายให้สำเร็จ 
มีการปรับปรุงการ
ทำงานให้ดีขึ้น 

- มี่ความต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมาย 

 
๗.๒ การประเมินสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 
๑.ใบงานเรื่องการแก้ปัญหา
ลองผิดลองถูก (ทดลอง) 

ตรวจช้ินงาน เกณฑ์การประเมิน 
(รูบริค) 

ผ่านระดับดี 
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สิ่งที่ประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๔ (ดีเยี่ยม) ๓ (ดี) ๒ (พอใช)้ ๑ (ปรับปรุง) 
ใบงาน 
๑. เนื้อหาถูกต้อง
สมบูรณ์ 

 
มีเนื้อหาถูกต้อง
ครบ๕หัวข้อตามท่ี
กำหนดในลักษณะ
งาน 

 
มีเนื้อหาไม่ถูกต้อง๑
หัวข้อ 

 
มีเนื้อหาไม่ถูกต้อง๒
หัวข้อ 

 
มีเนื้อหาไม่ถูกต้อง
มากกว่า๓หัวข้อ 

๒.งานเรียบร้อย 
สวยงาม 

งานสะอาดมีความ
ประณีตตกแต่ง
สวยงามเรียบร้อย
น่าสนใจ 

งานสะอาดมีความ
ประณีต 
ตกแต่สวยงาม 

งานสะอาดมีความ
ประณีต 

งานสะอาด 

๓. ความรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบ
ส่งงานทันตามเวลา
ท่ีกำหนด 

มีความรับผิดชอบ
แต่ส่งงานเกินเวลา
ท่ีกำหนดเพียง
เล็กน้อย 

มีความรับผิดชอบ
ในการส่งงานแต่ส่ง
งานเกินเวลาท่ีมาก 

ไม่มีความรับผิด 
ชอบในการส่งงาน
ต้องติดตามทวง
ถาม 

 
เกณฑ์ลำดับคุณภาพ 
  คะแนน๑๑ – ๑๒คะแนนลำดับคุณภาพดีเย่ียม 
  คะแนน๘ – ๑๐ คะแนนลำดับคุณภาพดี 
  คะแนน๖ – ๗คะแนนลำดับคุณภาพพอใช้ 
  คะแนน๐ – ๕คะแนนลำดับคุณภาพปรับปรุง 
 
๘.กิจกรรมการเรียนรู้(STEM)  
  8.1 แสดงลำดับข้ันตอนการทำงาน  
  8.2 เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์  
  8.3 ใช้เทคโนโลยีในการสร้างจัดเก็บเรียกใช้ข้อมูล  
  8.4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 
๙. สื่อ/ แหล่งการเรียนรู้ 

๙.๑แบบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีท่ี๑ 
๙.๒ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
๙.๓อุปกรณ์การทดลอง 
๙.๔ส่ือการเรียนรู้จริง 
๙.๕ห้องสมุด 
๙.๖อินเตอร์เน็ต 
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คณะผู้จัดทำ 
 

๑. นางธนพร  อรชร    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๒. นายปรีดี  ภมรสูตร         ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๓. นายภัทรพล  สุรชิต    ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๔. นางสุนีย์  ชิวปรีชา    ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๕. นางสวีวรรณ์  ภมรสูตร   ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๖. นางสาวจีระวรรณ  จันทร์ชูกล่ิน  ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๗. นางสาวสุชาดา  พึ่งพระ   ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๘. นางสาวอโนทัย  สองเมือง   ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๙. นางสาวถิรนันท์  จำปาวงค์   ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
10. นายสุขสันต์  ผมทอง    ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
11. นางสาวพัชริยา  มุ่งฝอยกลาง   ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๑2. นางสาวปิยะวรรณ  สุขขำ   ธุรการโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


