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คำนำ 

           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียงพุทธศักราช 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2561)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีนี้  ได้ปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ให้มี ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยยึดหลัก
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบหน่วยการเรียนรู้   ต้ังแต่ช่ือหน่วยการเรียนรู้ สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ช้ินงาน/ภาระงาน 
การวัดและประเมินผล กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ/แหล่งเรียนรู้   และเวลาเรียน  ซึ่งทุกองค์ประกอบมีความ
สอดคล้องและสัมพันธ์กัน  สามารถนำไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้   ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้  ตามท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 กำหนดไว้ 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง พุทธศักราช 2553  (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2561)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ท่ีได้ปรับปรุงและพัฒนา  คงเป็นประโยชน์สำหรับครูผู้สอน   ในการนำไปใช้ในการจัดทำ
กำหนดการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ขอขอบคุณคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง               
ท่ีช่วยปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้นี้จนสำเร็จ ไว้  ณ โอกาสนี้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
วิสัยทัศน์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

วิสัยทัศน์เป็นมุมมองภาพในอนาคตท่ีมุ่งหวังว่าจะมีการพัฒนาอะไร อย่างไร ซึ่งจุสอดคล้องกับการ
ปรับเปล่ียนของสังคม วิสัยทัศน์ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์กำหนดไว้ให้เป็นแนวทางให้ผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้สอน บุคคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน และชุมชนร่วมกันพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์ และปฏิบัติร่วมกันสู่
ความสำเร็จ ในการกำหนดวิสัยทัศน์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใช้กรอบความคิดในเรื่องของการพัฒนาการศึกษา 
เพื่อเตรียมคนในสังคมแห่งการเรียนรู้ และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2542 

1.หลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จะเช่ือมโยงเนื้อหา แนวคิดหลัก และกระบวนการท่ี
เป็นสากล แต่มีความสอดคล้องกับชีวิตจริงท้ังระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ และมีความยืดหยุ่น หลากหลาย 

2.หลักสูตรการเรียนการสอนต้องตอบสนองผู้เรียนท่ีมีความถนัดและมีความสนใจต่างกัน ในการใช้
วิทยาศาสตร์สำหรับการเรียนต่อและประกอบอาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ 

3.ผู้เรียนทุกคนจะได้รับการส่งเสริมให้พัฒนากระบวนการคิด ความสามารถในการเรียนรู้  
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการแก้ปัญหา และการคิดค้นสร้างสรรค์องค์ความรู้ 

4.ใช้แหล่งท่ีเรียนรู้ในท้องถิ่น โดยถือว่ามีความสำคัญควบคู่กับการเรียนในสถานศึกษา 
5.ใช้ยุทธ์ศาสตร์การเรียนการสอนหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการ ความสนใจและวิธีเรียนท่ี

แตกต่างกันของผู้เรียน 
6.การเรียนการสอนต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มี เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ี

เหมาะสมต่อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
 
จุดหมายของวิทยาศาสตร์  
 

  ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ค้นพบความรู้ด้วยตนเองมากท่ีสุด เพื่อให้
ได้ท้ังกระบวนการและความรู้ จากวิธีการสังเกต การสำรวจตรวจสอบ การทดลอง แล้วนำผลท่ีได้มาจัดระบบ
เป็นหลักการ แนวคิด และองค์ความรู้ การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จึงมีเป้าหมายท่ีสำคัญ ดังนี้  
   1.เพื่อให้เข้าใจหลักการ ทฤษฎี และกฎท่ีเป็นพื้นฐานในวิชาวิทยาศาสตร์  

2.เพื่อให้เข้าใจขอบเขตของธรรมชาติของวิชาวิทยาศาสตร์และข้อจำกัดในการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์  
3.เพื่อให้มีทักษะท่ีสำคัญในการศึกษาค้นคว้าและคิดค้นทางเทคโนโลยี  
4.เพื่ อให้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิชาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  มวลมนุษย์  และ

สภาพแวดล้อมในเชิงท่ีมีอิทธิพลและผลกระทบซึ่งกันและกัน  
5.เพื่อนำความรู้ ความเข้าใจ ในวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและ

การดำรงชีวิต  
6.เพื่อพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหา และการจัดการ ทักษะ

ในการส่ือสาร และความสามารถในการตัดสินใจ  
7.เพื่อให้เป็นผู้ท่ีมีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
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คุณภาพผู้เรียน 
 

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
❖ เข้าใจลักษณะท่ัวไปของส่ิงมีชีวิตและการดำรงชีวิตของส่ิงมีชีวิตรอบตัว  
❖ เข้าใจลักษณะท่ีปรากฏ ชนิดและสมบัติบางประการของวัสดุท่ีใช้ทำวัตถุ และการเปล่ียนแปลง

ของวัสดุรอบตัว  
❖ เข้าใจการดึง การผลัก แรงแม่เหล็ก และผลของแรงท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลง การเคล่ือนท่ีของวัตถุ 

พลังงานไฟฟ้า และการผลิตไฟฟ้า การเกิดเสียง แสงและการมองเห็น  
❖ เข้าใจการปรากฏของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดาว ปรากฏการณ์ขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ การ

เกิดกลางวันกลางคืน การกำหนดทิศ ลักษณะของหิน การจำแนกชนิดดินและการใช้ประโยชน์ ลักษณะและ
ความสำคัญของอากาศ การเกิดลม ประโยชน์และโทษของลม  

❖ต้ังคำถามหรือกำหนดปัญหาเกี่ยวกับส่ิงท่ีจะเรียนรู้ตามท่ีกำหนดให้หรือตามความสนใจสังเกต 
สำรวจตรวจสอบโดยใช้เครื่องมืออย่างง่าย รวบรวมข้อมูล บันทึก และอธิบายผลการสำรวจตรวจสอบด้วยการ
เขียนหรือวาดภาพ และส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ด้วยการเล่าเรื่อง หรือด้วยการแสดงท่าทางเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจ  

❖ แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหา มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารเบ้ืองต้น รักษาข้อมูลส่วนตัว  

❖ แสดงความกระตือรือร้น สนใจท่ีจะเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องท่ีจะศึกษาตามท่ี
กำหนดให้หรือตามความสนใจ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น  

❖ แสดงความรับผิดชอบด้วยการทำงานท่ีได้รับมอบหมายอย่างมุ่งมั่น รอบคอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ 
จนงานลุล่วงเป็นผลสำเร็จ และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข  

❖ ตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการดำรงชีวิต ศึกษา
หาความรู้เพิ่มเติม ทำโครงงานหรือช้ินงานตามท่ีกำหนดให้หรือตามความสนใจ 

 
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
❖ เข้าใจโครงสร้าง ลักษณะเฉพาะและการปรับตัวของส่ิงมีชีวิต รวมทั้งความสัมพันธ์ของส่ิงมีชีวิตใน

แหล่งท่ีอยู่ การทำหน้าท่ีของส่วนต่าง ๆ ของพืช และการทำงานของระบบย่อยอาหารของมนุษย์  
❖ เข้าใจสมบัติและการจำแนกกลุ่มของวัสดุ สถานะและการเปล่ียนสถานะของสสารการละลาย การ

เปล่ียนแปลงทางเคมี การเปล่ียนแปลงท่ีผันกลับได้และผันกลับไม่ได้ และการแยกสารอย่างง่าย 
❖ เข้าใจลักษณะของแรงโน้มถ่วงของโลก แรงลัพธ์ แรงเสียดทาน แรงไฟฟ้าและผลของแรงต่างๆ 

ผลท่ีเกิดจากแรงกระทำต่อวัตถุ ความดัน หลักการท่ีมีต่อวัตถุ วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย ปรากฏการณ์เบื้องต้นของ
เสียง และแสง  

❖เข้าใจปรากฏการณ์การขึ้นและตกรวมถึงการเปล่ียนแปลงรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์  
องค์ประกอบของระบบสุริยะ คาบการโคจรของดาวเคราะห์ ความแตกต่างของดาวเคราะห์และดาวฤกษ์ การ
ขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์ การใช้แผนท่ีดาว การเกิดอุปราคา พัฒนาการและประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ  

❖ เข้าใจลักษณะของแหล่งน้ำ วัฏจักรน้ำ กระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ำค้าง น้ำค้างแข็ง หยาดน้ำ
ฟ้า กระบวนการเกิดหิน วัฏจักรหิน การใช้ประโยชน์หินและแร่ การเกิดซากดึกดำบรรพ์ การเกิดลมบก      
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ลมทะเล มรสุม ลักษณะและผลกระทบของภัยธรรมชาติ ธรณีพิบัติภัย การเกิดและผลกระทบของ
ปรากฏการณ์เรือนกระจก  

❖ ค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและประเมินความน่าเช่ือถือ ตัดสินใจเลือกข้อมูลใช้เหตุผลเชิง
ตรรกะในการแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการทำงานร่วมกัน เข้าใจสิทธิและหน้าท่ีของ
ตน เคารพสิทธิของผู้อื่น  

❖ ต้ังคำถามหรือกำหนดปัญหาเกี่ยวกับส่ิงท่ีจะเรียนรู้ตามท่ีกำหนดให้หรือตามความสนใจ คาดคะเน
คำตอบหลายแนวทาง สร้างสมมติฐานท่ีสอดคล้องกับคำถามหรือปัญหาท่ีจะสำรวจตรวจสอบ วางแผนและ
สำรวจตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม ในการเก็บรวบรวมข้อมูลท้ัง
เชิงปริมาณและคุณภาพ  

❖ วิเคราะห์ข้อมูล ลงความเห็น และสรุปความสัมพันธ์ของข้อมูลท่ีมาจากการสำรวจตรวจสอบใน
รูปแบบท่ีเหมาะสม เพื่อส่ือสารความรู้จากผลการสำรวจตรวจสอบได้อย่างมีเหตุผลและหลักฐานอ้างอิง  

❖ แสดงถึงความสนใจ มุ่งมั่น ในส่ิงท่ีจะเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องท่ีจะศึกษาตาม
ความสนใจของตนเอง แสดงความคิดเห็นของตนเอง ยอมรับในข้อมูลท่ีมีหลักฐานอ้างอิง และรับฟังความ
คิดเห็นผู้อื่น  

❖ แสดงความรับผิดชอบด้วยการทำงานท่ีได้รับมอบหมายอย่างมุ่งมั่น รอบคอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ 
จนงานลุล่วงเป็นผลสำเร็จ และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์  

❖ตระหนักในคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ใช้ความรู้และกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการดำรงชีวิต แสดงความช่ืนชม ยกย่อง และเคารพสิทธิในผลงานของผู้คิดค้นและศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเติม ทำโครงงานหรือช้ินงานตามท่ีกำหนดให้หรือตามความสนใจ  

❖ แสดงถึงความซาบซึ้ง ห่วงใย แสดงพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้ การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า 
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สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
หลักสูตรโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง  มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ ดังนี้ 

 1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ังการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลด
ปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการ
เลือกใช้วิธีการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 
 2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่าง
สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ
เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเผชิญได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดล้อม 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการ
ดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การทำงาน และการอยู่ร่วมกันในสังคม
ด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม การ
ปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และ
มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร   การทำงาน  
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

หลักสูตรโรงเรียนบ้านวัลเปรียง  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดังน ี้ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ 
 1.   รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 2.   ซื่อสัตย์สุจริต 
 3.   มีวินัย 
 4.   ใฝ่เรียนรู้ 
 5.   อยู่อย่างพอเพียง 
 6.   มุ่งมั่นในการทำงาน 
 7.   รักความเป็นไทย 
 8.   มีจิตสาธารณะ 
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มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

 
สาระที1่   วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

มาตรฐาน ว1.2 เข้าใจสมบัติของส่ิงมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของส่ิงมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ 
ความสัมพันธ์ของ โครงสร้าง และหน้าท่ีของระบบต่างๆ ของสัตว์และมนุษย์ท่ีทำงานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์
ของโครงสร้างและหน้าท่ีของอวัยวะต่างๆ ของพืชท่ีทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ตัวชี้วัด 

ป3/1 บรรยายส่ิงท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญ เติบโตของมนุษย์และสัตว์ โดยใช้ข้อมูลท่ี
รวบรวมได้ 

ป3/2 ตระหนักถึงประโยชน์ของอาหาร น้ำ และอากาศ โดยการดูแลตนเองและสัตว์ให้ได้รับส่ิง
เหล่านี้ อย่างเหมาะสม 

ป3/3 สร้างแบบจำลองท่ีบรรยายวัฎจักรชีวิตของสัตว์ และเปรียบเทียบวัฏจักรชีวิตของสัตว์บางชนิด 
ป3/4 ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์ โดยไม่ทำให้วัฏจักรชีวิตของสัตว์เปล่ียนแปลง 

สาระที ่2  วิทยาศาสตร์กายภาพ  
มาตรฐาน ว 2.1เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับ 
โครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปล่ียนแปลง สถานะของสสาร การ
เกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
ตัวชี้วัด  

ป3/1 อธิบายว่าวัตถุประกอบข้ึนจากช้ินส่วนย่อยๆ ซึ่งสามารถแยกออกจากกันได้และประกอบกัน 
เป็นวัตถุช้ินใหม่ได้ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 

ป3/2 อธิบายการเปล่ียนแปลงของวัสดุเมื่อทำให้ร้อนขึ้น หรือทำให้เย็นลง โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ 
มาตรฐาน ว ๒.๒ เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงท่ีกระทำต่อวัตถ ุลักษณะการเคล่ือนท่ี 
แบบต่างๆ ของวัตถุ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ตัวชี้วัด 

ป3/1 ระบุผลของแรงท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงการเคล่ือนท่ีของวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
ป3/2 เปรียบเทียบและยกตัวอย่างแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสท่ีมีผลต่อการเคล่ือนท่ีของวัตถุ 

โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
ป3/3 จำแนกวัตถุโดยใช้การดึงดูดกับแม่เหล็กเป็นเกณฑ์จากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
ป3/4 ระบุข้ัวแม่เหล็กและพยากรณ์ผลท่ีเกิดขึ้นระหว่างขั้วแม่เหล็กเมื่อนำมาเข้าใกล้กันจากหลักฐาน

เชิงประจักษ์ 
มาตรฐาน ว 2.3 เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปล่ียนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสสาร และพลังงาน พลังงานในชีวิตประจาวัน ธรรมชาติของคล่ืน ปรากฏการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับเสียง 
แสง และคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ตัวชี้วัด 

ป3/1 ยกตัวอย่างการเปล่ียนพลังงานหนึ่งไปเป็นอีกพลังงานหนึง่จากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
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ป3/2 บรรยายการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและระบุแหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้าจากข้อมูล 
ท่ีรวบรวมได้ 

ป3/3 ตระหนักในประโยชน์และโทษของไฟฟ้าโดยนำเสนอวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและ
ปลอดภัย 
 
สาระท่ี 3 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 

มาตรฐาน ว ๓.๑ เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิดและวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี      
ดาวฤกษ์และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะท่ีส่งผลต่อส่ิงมีชีวิต และการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีอวกาศ 
ตัวชี้วัด  

ป3/1 อธิบายแบบรูปเส้นทางการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
ป3/2 อธิบายสาเหตุการเกิดปรากฏการณ์การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ การเกิดกลางวัน กลางคืน 

และการกำหนดทิศ โดยใช้แบบจำลอง 
ป3/3 ตระหนักถึงความสำคัญของดวงอาทิตย์ โดยบรรยายประโยชน์ของดวงอาทิตย์ต่อส่ิงมีชีวิต 

มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลกและบนผิว
โลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟา้อากาศและภูมิอากาศโลก รวมท้ังผลต่อสิ่งมชีีวิตและสิ่งแวดล้อม 
ตัวชี้วัด  

ป3/1 ระบุส่วนประกอบของอากาศ บรรยายความสำคัญของอากาศ และผลกระทบของมลพิษทาง
อากาศต่อส่ิงมีชีวิต จากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 

ป3/2 ตระหนักถึงความสำคัญของอากาศ โดยนำเสนอแนวทางการปฏิบัติตนในการลดการเกิดมลพิษ
ทางอากาศ 

ป3/3 อธิบายการเกิดลมจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
ป3/4 บรรยายประโยชน์และโทษของลมจากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 

สาระที ่4   เทคโนโลยี 
มาตรฐาน  ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาท่ีพบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอน

และเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ รู้เท่าทันและมีจริยธรรม 

ตัวชี้วัด 

ป3/1 แสดงอัลกอริทึมในการทำงาน หรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ 
หรือข้อความ 

ป3/2 เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือส่ือ และตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม 
ป3/3 ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ 
ป3/4 รวบรวม ประมวลผล และนำเสนอข้อมูลโดยใช้ซอฟต์แวร์ตามวัตถุประสงค์ 
ป3/5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้อินเทอร์เน็ต  
  
 



 
 

      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3 พุทธศักราช 2563 หน้า ๗ 

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 
ระดับช้ันประถมศึกษา ( ป.๔-ป.๖ ) เท่ากับ ๑,๐๐๐ ช่ัวโมง แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนท่ีต้องการ
เน้นเป็นพิเศษ  คือกลุ่มสาระการเรียนรู้ทักษะภาษาไทย คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการ อ่านออก เขียนได้  
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ คิดวิเคราะห ์คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ท่ีดี มีประโยชน์ มีความสนใจใฝ่รู้
ใฝ่เรียน โดยจัดการเรียนการสอนและวัดผลประเมินผลเป็นรายปี   
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สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ นั้น จากการประเมินผลระดับโรงเรียน ระดับท้องถิ่น และ

ระดับชาติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีมติร่วมกันให้จัดทำโครงการ
สอนเสริมประสบการณ์พิเศษเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียน จำนวนช่ัวโมง ๘๐ ช่ัวโมง ต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
-๖   โดยไม่นำคะแนนและระดับผลการเรียน ในรายวิชาสอนเสริมไปคิดรวมและตัดสินการเล่ือนช้ันของ
นักเรียน ในโครงสร้างของหลักสูตรโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 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 / 
กิจกรรมเพิ่มเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในแต่ละช้ันปี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3 พุทธศักราช 2563 หน้า ๙ 

โครงสร้างหลักสูตรรายชั้นปี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

 
รหัสวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน

(ชม./ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 

ท๑3๑๐๑ ภาษาไทย  ๒๐๐ 
ค๑3๑๐๑ คณิตศาสตร์  ๒๐๐ 
ว๑3๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ 

ส๑3๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ๔๐ 
ส๑3๑๐๒ ประวัติศาสตร์  ๔๐ 
พ๑3๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๔๐ 

ศ๑3๑๐๑ ศิลปะ  ๔๐ 

ง๑3๑๐๑ การงานอาชีพ  ๔๐ 
อ๑3๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  160 

รายวิชาเพิ่มเติม 
 

อ๑32๐๑ 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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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

รหัสวิชา ว 1๓101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                               เวลา   80   ชั่วโมง 
............................................................................................................................................................................. 
 ศึกษา วิเคราะห์ ส่ิงท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิต และการเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์ ประโยชน์ของ
อาหาร น้ำ และอากาศ การดูแลตนเองและสัตว์ให้ได้รับส่ิงเหล่านี้อย่างเหมาะสม วัฏจักรชีวิตของสัตว์ 
ส่วนประกอบของวัตถุ และการเปล่ียนแปลงของวัสดุเมื่อทำให้ร้อนขึ้นหรือทำให้เย็นลง  แรงท่ีมีต่อการ
เปล่ียนแปลงการเคล่ือนท่ีของวัตถุ แรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสท่ีมีผลต่อการเคล่ือนท่ีของวัตถุ การดึงดูด
ระหว่างแม่เหล็กกับวัตถุ ขั้วแม่เหล็ก การเปล่ียนพลังงาน การทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และแหล่ง
พลังงานในการผลิตไฟฟ้า ประโยชน์และโทษของไฟฟ้า วิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และปลอดภัย เส้นทาง
การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ การเกิดกลางวันกลางคืน และการกำหนดทิศ ความสำคัญของดวงอาทิตย์ต่อ
ส่ิงมีชีวิต ส่วนประกอบของอากาศ ความสำคัญของอากาศ และผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อส่ิงมีชีวิต 
การปฏิบัติตนในการลดการเกิดมลพิษทางอากาศ การเกิดลม ประโยชน์และโทษของลม   

ใช้แนวคิดเชิงคำนวณเหตุผลในการแก้ปัญหา แสดงอัลกอริทึมในการทำงาน หรือการแก้ปัญหาอย่าง
ง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์หรือข้อความและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือส่ือ และตรวจหา
ข้อผิดพลาดและแก้ไขใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ รวบรวม ประมวลผล นำเสนอข้อมูล โดยใช้ซอฟต์แวร์ท่ี
หลากหลาย เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยและปฏิบัติตามข้อตกลงใน
การใช้อินเตอร์เน็ต 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์การสืบเสาะหาความรู้  การสำรวจ ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล 
การเปรียบเทียบข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ และการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ 
สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ 
จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
รหัสตัวชี้วัด 
มาตรฐาน ว 1.2   ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3 , ป.3/4  
มาตรฐาน ว 2.1   ป.3/1 , ป.3/2   
มาตรฐาน ว 2.2   ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3, ป.3/4 
มาตรฐาน ว 2.3   ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3 
มาตรฐาน ว 3.1   ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3   
มาตรฐาน ว 3.2   ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3 , ป.3/4  
มาตรฐาน ว 4.2   ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3 , ป.3/4, ป.3/5 
 
รวม   25   ตัวชี้วัด 
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                                       โครงสร้างรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

รหัสวิชา ว 1๓101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                                เวลา   80  ชั่วโมง 
 

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
(คะแนน) 

1 อากาศและ
ความสำคัญต่อ
ส่ิงมีชีวิต 

ว ๓.๒  
ป.๓/1, 
ป.๓/๒, 
ป.๓/๓, 
ป.๓/๔ 

-อากาศโดยท่ัวไปไม่มีสี ไม่มีกล่ิน 
ประกอบด้วยแก๊สไนโตรเจน แก๊ส
ออกซิเจน แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 
แก๊สอื่นๆ รวมทัง้ไอน้ำและฝุ่นละออง 
อากาศมีความสำคัญต่อส่ิงมีชีวิต หาก
ส่วนประกอบของอากาศไม่เหมาะสม
เนื่องจากมีแก๊สบางชนิดหรือฝุ่นละออง
ในปริมาณมากอาจเป็นอันตรายต่อ
ส่ิงมีชีวิตชนิดต่าง ๆ จัดเป็นมลพิษทาง
อากาศ แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อลด
การปล่อยมลพิษทางอากาศ เช่น ใช้
พาหนะร่วมกนั หรือเลือกใช้เทคโนโลยี
ท่ีลดมลพิษทางอากาศ 
-ลมคืออากาศท่ีเคล่ือนท่ี เกิดจากความ
แตกต่างกัน ของอุณหภูมิอากาศ
บริเวณท่ีอยู่ใกล้กัน โดยอากาศ บริเวณ
ท่ีมีอุณหภูมิสูงจะลอยตัวสูงขึ้น และ
อากาศบริเวณท่ีมีอุณหภูมิต่ำกว่าจะ
เคล่ือนเข้าไปแทนท่ี  ลมสามารถ
นำมาใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทนใน
การผลิตไฟฟ้า และนำไปใช้ประโยชน์
ในการทำกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์  
หากลมเคล่ือนท่ีด้วยความเร็วสูงอาจ
ทำให้เกิดอันตรายและความเสียหาย
ต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ 
 
 
 

๑5 ๑3 
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ลำดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
(คะแนน) 

2 การดำรงชีวิต
ของมนุษย์  
และสัตว์ 

ว 1.2  
ป๓/1, 
ป.๓/๒, 
ป.๓/๓, 
ป.๓/๔ 

-มนุษย์และสัตว์ต้องการอาหาร น้ำ 
และอากาศ เพื่อการดำรงชีวิตและการ
เจริญเติบโต 
-อาหารช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและ
เจริญเติบโต น้ำช่วยให้ร่างกายทำงาน
ได้อย่างปกติ อากาศใช้ในการหายใจ 
-สัตว์เมื่อเป็นตัวเต็มวัยจะสืบพันธุ์มีลูก 
เมื่อลูกเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยก็
สืบพันธุ์มีลูกต่อไปได้อีกหมุนเวียน
ต่อเนื่องเป็นวัฎจักรชีวิตของสัตว์ ซึ่ง
สัตว์แต่ละชนิด เช่น ผีเส้ือ กบ ไก่ 
มนุษย์จะมีวัฎจักรชีวิตท่ีเฉพาะและ
แตกต่างกัน 

๑4 ๑2 

3 การเปล่ียน 
แปลงของวัตถุ
และวัสดุ 

ว 2.1  
ป๓/1,  
ป๓/2 
 

-วัตถุอาจทำจากช้ินส่วนย่อยๆ ซึ่งแต่
ละช้ินมีลักษณะเหมือนกันมาประกอบ
เข้าด้วยกัน เมื่อแยกช้ินส่วน ย่อยๆแต่
ละช้ินของวัตถุออกจากกัน สามารถนำ
ช้ินส่วนเหล่านั้นมาประกอบเป็นวัตถุ
ช้ินใหม่ได้ เช่น  กำแพงบ้านมีก้อนอิฐ
หลายๆ ก้อนประกอบเข้าด้วยกัน และ
สามารถนำก้อนอิฐจากกำแพงบ้านมา
ประกอบเปน็พื้นทางเดินได้ 
-เมื่อให้ความร้อนหรือทำให้วัสดุร้อน
ขึ้น และเมื่อลดความร้อนหรือทำให้
วัสดุเย็นลง วัสดุจะเกิดกาเปล่ียนแปลง
ได้ เช่น สีเปล่ียน รูปร่างเปล่ียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

1๐ 
 

๑๐ 
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ลำดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
(คะแนน) 

4 แรงใน
ชีวิตประจำวัน 

ว 2.๒  
ป๓/1, 
ป.๓/๒, 
ป.๓/๓, 
ป.๓/๔ 

-การดึงหรือการผลัก เป็นการออกแรง
กระทำต่อวัตถ ุแรงมีผลต่อกาเคล่ือนท่ี 
ของวัตถุ แรงอาจทำให้วัตถุเกิดการ
เคล่ือนท่ีโดยเปล่ียนตำแหน่งจากท่ีหนึ่ง
ไปยังอีกท่ีหนึ่ง การเปล่ียนแปลงการ
เคล่ือนท่ีของวัตถุ ได้แก่วัตถุท่ีอยู่นิ่ง 
เปล่ียนเป็นเคล่ือนท่ี วัตถุท่ีกำลัง
เคล่ือนท่ีเปล่ียนเป็นเคล่ือนท่ีเร็วขึ้น
หรือช้าลงหรือหยุดนิ่งหรือเปล่ียนทิศ
ทางการเคล่ือนท่ี 
-การดึงหรือการผลักเป็นการออกแรงท่ี
เกิดจากวัตถุ หนึ่งกระทำกับอีกวัตถุ
หนึ่ง โดยวัตถุท้ังสองอาจสัมผัส หรือไม่
ต้องสัมผัสกัน เช่น การออกแรงโดยใช้
มือดึง หรือการผลักโต๊ะให้เคล่ือนท่ีเป็น
การออกแรงท่ีวัตถุ ต้องสัมผัสกัน แรง
นี้จึงเป็นแรงสัมผัส ส่วนการท่ีแม่เหล็ก
ดึงดูดหรือผลักธาตุแม่เหล็กเป็นแรงท่ี
เกิดขึ้นโดยแม่เหล็กไม่จำเป็นต้องสัมผัส
กัน แรงแม่เหล็กนี้จึงเป็นแรงไม่สัมผัส 
-แม่เหล็กสามารถดึงดูดสารแม่เหล็กได้ 
แรงแม่เหล็กเป็นแรงท่ีเกิดขึ้นระหว่าง
แม่เหล็กกับสารแม่เหล็ก หรือแม่เหล็ก
กับแม่เหล็ก แม่เหล็กมี ๒ ขั้วคือ 
ขั้วเหนือและขั้วใต้ ขั้วแม่เหล็กชนิด
เดียวกันจะผลักกันต่างชนิดกันจะ
ดึงดูดกัน 

9 ๘ 

5 พลังงานกับชีวิต ว ๒.๓  
ป๓/1, 
ป.๓/๒, 
ป.๓/๓ 
ว ๓.๑  
ป๓/1, 
ป.๓/๒, 
ป.๓/๓ 

-พลังงานเป็นปริมาณท่ีแสดงถึง
ความสามารถในการทำงาน พลังงานมี
หลายแบบ เช่น พลังงานกล พลังงาน
ไฟฟ้า พลังงานแสง พลังงานเสียง และ 
พลังงานความร้อน โดยพลังงาน
สามารถเปล่ียนจากพลังงานหนึ่งไป
เป็นอีกพลังงานหนึง่ได้ เช่น การถูมือ 
จนรู้สึกร้อน เป็นการเปล่ียนพลังงาน 

10 ๙ 
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ลำดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
(คะแนน) 

   กลเป็นพลังงานความร้อน แผงเซลล์
สุริยะเปล่ียนพลังงานแสง เป็นพลังงาน
ไฟฟ้า หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเปล่ียน
พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานอืน่ 
-ไฟฟ้าผลิตจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซึ่ง
ใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานธรรมชาติ
หลายแหล่ง เช่น พลังงานจากลม 
พลังงานจากน้ำ พลังงานจากแก๊ส
ธรรมชาติ พลังงานไฟฟ้ามีความสำคัญ
ต่อชีวิตประจำวัน การใช้ไฟฟ้า
นอกจากต้องใช้อย่างถูกวิธี ประหยัด 
และคุ้มค่าแล้ว ยังต้องคำนึงถึงความ
ปลอดภัยด้วย 

  

6 การออกแบบ
และเทคโนโลยี 

ว 4.2  
ป๓/1, 
ป๓/2,  
ป๓/3,      
ป๓/4, 
ป๓/๕ 

-อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่
ช่วยให้การติดต่อส่ือสารทำได้สะดวก
และรวดเร็ว และเป็นแหล่งข้อมูล
ความรู้ท่ีช่วยในการเรียนและการ
ดำเนินชีวิต  การสืบค้นข้อมูลบน
อินเทอร์เน็ตทำได้โดยใช้เว็บไซต์
สำหรับสืบค้น และต้องกำหนดคำค้นท่ี 
เหมาะสมจึงจะได้ข้อมูลตามต้องการ 
ข้อมูลความรู้  
-การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยควร
อยู่ในการดูแลของครู หรือผู้ปกครอง 
การรวบรวมข้อมูล ทำได้โดยกำหนด
หัวขอ้ท่ีต้องการ เตรียมอุปกรณ์ในการ
จดบันทึก 
-การประมวลผลอย่างง่าย เช่น 
เปรียบเทียบ จัดกลุ่ม เรียงลำดับ 
-การนำเสนอข้อมูลทำได้หลายลักษณะ
ตามความเหมาะสม เช่น การบอกเล่า 
การทำเอกสารรายงานการจัดทำป้าย
ประกาศ 
 

    20     18 
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ลำดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
(คะแนน) 

   -การใช้ซอฟต์แวร์ทำงานตาม
วัตถุประสงค์  
-การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย เช่นปกป้องข้อมูลส่วนตัว 
-ขอความช่วยเหลือจากครู หรือ
ผู้ปกครองเมื่อเกิดปัญหาจากการใช้
งาน เมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลท่ีทำให้ 
ไม่สบายใจ 
-การปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้
อินเทอร์เน็ตจะทำให้ไม่เกิดความ
เสียหายต่อตนเองและผู้อื่น เช่น 
ไม่ใช้คำหยาบ ล้อเลียน ด่าทอ ทำให้
ผู้อื่นเสียหายหรือเสียใจ 
-ข้อดีและข้อเสียในการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศและการส่ือสาร 

  

รวมระหว่างภาค/ป ี 78 70 

สอบปลายภาค/ปี 2 30 

รวมตลอดภาค/ปี 80 100 
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หน่วยการเรียนรู้ที่  1 เร่ือง อากาศและความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิต 
รหัสวิชา ว 1๓101     ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                                                                  เวลา ๑5 ชั่วโมง 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระที ่๓ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 
มาตรฐาน ว ๓.๒ เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปล่ียนแปลงภายในโลก
และบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปล่ียนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อส่ิงมีชีวิต
และส่ิงแวดล้อม 

ตัวชี้วัด 

ป๓/1 ระบุส่วนประกอบของอากาศ บรรยายความสำคัญของอากาศ และผลกระทบของมลพิษทาง
อากาศต่อส่ิงมีชีวิต จากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 

ป๓/๒ ตระหนักถึงความสำคัญของอากาศ โดยนำเสนอแนวทางการปฏิบัติตนในการลดการเกิดมลพิษ
ทางอากาศ 

ป๓/๓ อธิบายการเกิดลมจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
ป๓/๔ บรรยายประโยชน์และโทษของลมจากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 

 
2. สาระสำคัญ 
 อากาศโดยท่ัวไปไม่มีสี ไม่มีกล่ิน ประกอบด้วยแก๊สไนโตรเจน แก๊สออกซิเจน แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 
แก๊สอื่นๆ รวมทั้งไอน้ำและฝุ่นละออง อากาศมีความสำคัญต่อส่ิงมีชีวิต หากส่วนประกอบของอากาศไม่
เหมาะสมเนื่องจากมีแก๊สบางชนิดหรือฝุ่นละอองในปริมาณมากอาจเป็นอันตรายต่อส่ิงมีชีวิตชนิดต่าง ๆ 
จัดเป็นมลพิษทางอากาศ  แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อลดการปล่อยมลพิษทางอากาศ เช่น ใช้พาหนะร่วมกัน 
หรือเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีลดมลพิษทางอากาศ ลมคืออากาศท่ีเคล่ือนท่ี เกิดจากความแตกต่างกัน ของอุณหภูมิ
อากาศบริเวณท่ีอยู่ใกล้กัน โดยอากาศบริเวณท่ีมีอุณหภูมิสูงจะลอยตัวสูงขึ้น และอากาศบริเวณท่ีมีอุณหภูมิต่ำ
กว่าจะเคล่ือนเข้าไปแทนท่ี  ลมสามารถนำมาใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟ้า และนำไปใช้
ประโยชน์ในการทำกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ หากลมเคล่ือนท่ีด้วยความเร็วสูงอาจทำให้เกิดอันตรายและความ
เสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ 
 
3. สาระการเรียนรู้ 

3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 - อากาศ 
 - มลพิษทางอากาศ 
 - ลมและการเกิดลม 
 - ประโยชน์และโทษของลม 
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 
  - 
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4. สมรรถนะท่ีสำคัญของผู้เรียน 

4.1  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4.2  ความสามารถในการคิด 
 4.3  ความสามารถในการส่ือสาร 
 4.4  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 5.1 ใฝ่เรียนรู้ 
 5.2 มุ่งมั่นในการทำงาน 
 5.3 มีวินัยในการทำงาน 
 
6. ชิ้นงาน/ ภาระงาน  
  6.1 ปฏิบัติกิจกรรมการค้นคว้า 
  6.2 ผลการบันทึกและสรุปใบกิจกรรม 
   
7. การวัดและประเมินผล  

 
ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 

1. แบบบนัทึกกิจกรรม 1. ตรวจแบบบันทึก 1. แบบบันทึกกิจกรรม 1.นักเรียนมีคะแนนจากการ
ทำแบบบันทึกกิจกรรมได้
อย่างน้อยร้อยละ60 

2.รายงานบันทึกผล
การศึกษาค้นคว้า  
2.1  ศึกษาค้นคว้าทดลอง
สังเกตรวบรวมข้อมูล 
 

-   สังเกต   / ตรวจ
รายงานบันทึกผลการ
ทดลอง 

-  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

-ผ่านระดับคุณภาพต้ังแต่3 
ขึ้นไป 

2.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

-  สังเกตตรวจรายงาน
บันทึกผลการทดลอง 
 

-  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

-ผ่านระดับคุณภาพต้ังแต่3 
ขึ้นไป 

2.3 การสรุปผลผลการ
ทดลอง 

-  ตรวจรายงานบันทึก
ผลการทดลอง 

-  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
 
 
 
 
 

-ผ่านระดับคุณภาพต้ังแต่3 
ขึ้นไป 
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เกณฑ์การประเมิน 
1.  แบบฝึกหัดหน่วยส่ิงมีชีวิตและส่ิงไม่มีชีวิต 
 เกณฑ์การให้คะแนน 
 - ตอบถูกให้1 คะแนนตอบผิดให้0   คะแนน 
 

สิ่งที่ประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

4 3 2 1 
2.รายงานบันทึก
ผลการทดลอง 
2.๑ศึกษาค้นคว้า
ทดลองสังเกต
รวบรวมข้อมูล 
 

-  สังเกตศึกษา
ทดลองรวบรวม
ข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนตามแผนท่ี
วางไว้บันทึกข้อมูล
อย่างต่อเนื่องและ
แก้ปัญหาการทำงาน
ได้ด้วยตัวเอง 
 

-  สังเกตศึกษาทดลอง
รวบรวมข้อมูลอย่าง
ถูกต้องครบถ้วนตาม
แผนท่ีวางไว้บันทึก
ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
และแก้ปัญหา 
การทำงานได้ด้วย
ตัวเองเป็นส่วนใหญ่
ต้องได้รับคำแนะนำ
เพียงเล็กน้อย 

-สังเกตศึกษาทดลอง
บางส่วนรวบรวม
ข้อมูลตามแผนท่ีวาง
ไว้บันทึกข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่องและ
แก้ปัญหาการทำงาน
ได้ด้วยตัวเองเป็น
บางส่วนต้องได้รับ
คำแนะนำเพียง
บางส่วน 

- สังเกตศึกษา
ทดลองรวบรวม
ข้อมูลตามแผนท่ีวาง
ไว้บนัทึกข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่องและ
แก้ปัญหาการทำงาน
ได้ด้วยตัวเองไม่ได้
ต้องได้รับคำแนะนำ
ตลอดเวลา 
 

 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 
3.สมรรถนะท่ีสำคัญ
ของผู้เรียน 
  3.1 ความสามารถใน
การส่ือสาร 

สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินสมรรถนะท่ี
สำคัญของผู้เรียน 

ผ่านระดับดี 

  3.2 ความสามารถใน
การแก้ปัญหา 

สังเกตพฤติกรรม 
 

แบบประเมินสมรรถนะท่ี
สำคัญของผู้เรียน 

ผ่านระดับดี 

 3.3 ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินสมรรถนะท่ี
สำคัญของผู้เรียน 

ผ่านระดับดี 

 3.4 ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 

สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินสมรรถนะท่ี
สำคัญของผู้เรียน 

ผ่านระดับดี 

4.  คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
4.1 ใฝ่เรียนรู้ 

-   สังเกตพฤติกรรมการ
ทำงาน 

-  แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

ผ่านระดับคุณภาพต้ังแต่2 
ขึ้นไป 

4.2 มุ่งมั่นในการทำงาน -   สังเกตพฤติกรรมการ
ทำงาน 

-  แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

ผ่านระดับคุณภาพต้ังแต่2 
ขึ้นไป 

 4.3 มีวินัยในการ
ทำงาน 

-   สังเกตพฤติกรรมการ
ทำงาน 

-  แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

ผ่านระดับคุณภาพต้ังแต่2 
ขึ้นไป 
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สิ่งที่ประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

4 3 2 1 
2.๒การวิเคราะห์
ข้อมูล 
 

-จำแนกแยกแยะ
ข้อมูลเปรียบเทียบ
ความเหมือนและ
ความแตกต่าง
เรียงลำดับวิเคราะห์ 
เหตุผลด้วยตนเองได้
อย่างชัดเจน
เหมาะสมกับส่ิงที
ศึกษาและ
จุดประสงค์ของการ
ทดลองดีมาก 

-จำแนกแยกแยะ
ข้อมูลเปรียบเทียบ
ความเหมือนและ
ความแตกต่าง
เรียงลำดับวิเคราะห์
เหตุผลด้วยตนเอง
เหมาะสมกับส่ิงท่ี
ศึกษาและ
จุดประสงค์ของการ
ทดลองดี 
 

- จำแนกแยกแยะ
ข้อมูลเปรียบเทียบ
ความเหมือนและ
ความแตกต่าง
เรียงลำดับวิเคราะห์
เหตุผลด้วยตนเองได้
เป็นบางส่วนและ
ต้องได้รับคำช้ีแนะ 
 

-จำแนกแยกแยะ
ข้อมูลเปรียบเทียบ
ความเหมือนและ
ความแตกต่าง
เรียงลำดับวิเคราะห์
เหตุผลด้วยตนเองได้
น้อยมากและต้อง
ได้รับคำช้ีแนะ
ค่อนข้างมาก 
 

2.๓การสรุปผลผล
การทดลอง 

 

-    สรุปข้อมูลได้
ครบถ้วนถูกต้อง
สมบูรณ์และชัดเจน 

 

- สรุปข้อมูลได้
ถูกต้องได้ถูกต้อง
และสมบูรณ์ชัดเจน
เป็นส่วนใหญ่ 

-   สรุปข้อมูลได้
ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่
แต่สมบูรณ์ชัดเจน
เพียงบางส่วน 

-  สรุปข้อมูลได้
ถูกต้องและสมบูรณ์
ชัดเจนเพียงบางส่วน 

 

 
รายการประเมิน ระดับคะแนน 

3 2 1 
3. สมรรถนะท่ีเกิดกับ
ผู้เรียน 
3.1 ความสามารถใน
การส่ือสาร 

สามารถรับ-ส่งสาร และ
ถ่ายทอดความรู้ ความคิด 
ความเข้าใจของตนเอง โดย
ใช้ภาษาอย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
สามารถเลือกรับและไม่รับ
ข้อมูลข่าวสารด้วยเหตุผล 
และถูกต้อง 

สามารถรับ-ส่งสารและ
ถ่ายทอดความรู้ ความคิด 
ความเข้าใจของตนเองได้
อย่างเหมาะสมสามารถ
เลือกรับและไม่รับข้อมูล
ข่าวสารด้วยเหตุผล 
 

สามารถรับ-ส่งสารและ
ถ่ายทอดความรู้ ของ
ตนเองได้สามารถเลือก
รับและไม่รับข้อมูล
ข่าวสารได้ 
 

3.2 ความสามารถใน
การแก้ปัญหา 

แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล
แสวงหาความรู้มาใช้ใน
การแก้ปัญหาตัดสินใจโดย
คำนึงถึงผลกระทบต่อ
ตนเองและผู้อื่นด้วยการ
กระทำของเราในแต่ละวัน
สามารถสร้างความยั่งยืน
ในอนาคตได้อย่างชัดเจน
ถูกต้อง 

แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล
แสวงหาความรู้มาใช้ใน
การแก้ปัญหาตัดสินใจโดย
คำนึงถึงผลกระทบต่อ
ตนเองและผู้อื่นด้วยการ
กระทำของเราในแต่ละวัน
สามารถสร้างความยั่งยืน
ในอนาคตได้ถูกต้องเป็น
บางส่วน 

แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล
แสวงหาความรู้มาใช้ใน
การแก้ปัญหาตัดสินใจ
โดยคำนึงถึงผลกระทบ
ต่อตนเองและผู้อื่นด้วย
การกระทำของเราใน
แต่ละวันสามารถสร้าง
ความยั่งยืนในอนาคต
ได้ยังไม่ถูกต้อง 
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3.3 ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

ทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ด้วยความสัมพันธ์อันดีมี
วิธีแก้ไขความขัดแย้ง
ภายในกลุ่มอย่าง
เหมาะสม 

ทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ด้วยความสัมพันธ์อันดีมี
วิธีแก้ไขความขัดแย้ง
ภายในกลุ่มได้บ้างเป็น
บางครั้ง 

ทำงานและอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นด้วยความสัมพันธ์
อันดีไม่สามารถ
วิธีแก้ไขความขัดแย้ง
ภายในกลุ่มได้ 

3.4 ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 

เลือกใช้ข้อมูลในการ
สืบค้นในการทำงานและ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่าง
เหมาะสม 

เลือกใช้ข้อมูลในการ
สืบค้นในการทำงานได้
บ้างและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
เป็นบางครั้ง 

เลือกใช้ข้อมูลในการ
สืบค้นในการทำงานได้
บ้างแต่ไม่สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้ 

 

สิ่งที่ประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

3 2 1 0 (ไม่ผ่าน) 
4.  คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
4.1  ใฝ่เรียนรู้ 
 

-เข้าเรียนตรงเวลา
ต้ังใจเรียนเอาใจใส่
และมีความพยายาม
ในการเรียนรู้มีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้
และเข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้ต่างๆท้ัง
ภายในและภายนอก
โรงเรียนเป็นประจำ 

-เข้าเรียนตรงเวลา
ต้ังใจเรียนเอาใจใส่
และมีความเพียร
พยายามในการ
เรียนรู้มีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้และเข้า
ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู ้
ต่าง ๆ บ่อยครั้ง 

-เข้าเรียนตรงเวลา
ต้ังใจเรียนเอาใจใส่
ในการเรียนมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้
และเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู ้
ต่าง ๆ เป็นบางครั้ง 

- ไม่ต้ังใจเรียนไม่
เอาใจใส่และไม่
เพียรพยายามใน
การเรียนรู ้

4.2 มุ่งมั่นในการ
ทำงาน 

 

-ต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมายให้สำเร็จ
มีการปรับปรุงและ
พัฒนาการทำงานให้
ดีขึ้นด้วยตนเอง 

- ต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีท่ี
ได้รับมอบหมายให้
สำเร็จมีการ
ปรับปรุง 
และพัฒนาการ
ทำงานให้ดีขึ้น 

-ต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีท่ี
ได้รับมอบหมายให้
สำเร็จมีการ
ปรับปรุงการ
ทำงานให้ดีขึ้น 

-ไม่มีความต้ังใจ
และรับผิดชอบใน
การปฏิบัติหน้าท่ีท่ี
ได้รับมอบหมาย 

4.3 มีระเบียนวินัย
ขณะเรียนและใน
การทำกิจกรรม 

-ให้ความร่วมมือใน
การทำกิจกรรมดี
เย่ียมไม่เล่นไม่ส่ง
เสียงดังรบ 
กวนเพื่อนและไม่
ทานขนมในเวลา
เรียน 

-ให้ความร่วมมือใน
การทำกิจกรรมดี
ส่งเสียงดังรบกวน
เพื่อนขณะเรียน
บ้างเป็นบางครั้ง
และไม่ทานขนมใน
เวลาเรียน 

-ให้ความร่วมมือใน
การทำกิจกรรม
พอใช้แต่ชอบเล่น
ชอบส่งเสียงดัง
รบกวนเพื่อนและ
ไม่ทานขนมในเวลา
เรียน 

-ให้ความร่วมมือใน
การทำกิจกรรม
พอใช้ชอบเล่นส่ง
เสียงดังรบกวน
เพื่อนและชอบทาน
ขนมในเวลาเรียน 
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8.กิจกรรมการเรียนรู้ 

  กิจกรรมที่ 1 เรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์  
   ๑. ทักษะการจัดกระทำและส่ือความหมายข้อมูล 
   ๒. ทักษะการหาความสัมพันธ์ 
   ๓. หลักฐานกับการส่ือสารทางวิทยาศาสตร์ 

กิจกรรมที่ 2 ส่วนประกอบของอากาศ   
  1. สนทนาถึงส่วนประกอบของอากาศ 
         2. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ 4 คน ช่วยกันบันทึกส่วนประกอบของอากาศ 
         3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มรายงานและร่วมกันสรุปถึงส่วนประกอบของอากาศ 

กิจกรรมที ่3  มลพิษทางอากาศ   
  1. สนทนาถึงประโยชน์ของอากาศ และการเกิดมลพิษทางอากาศ 
         2. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ 4 คน ช่วยกันบอกวิธีลดมลพิษทางอากาศ 
         3. ใหน้ักเรียนแต่ละกลุ่มรายงานและร่วมกันสรุปถึงวิธีลดมลพิษทางอากาศ 

กิจกรรมที่ 4 ลมและการเกิดลม   
         1. ใหน้ักเรียนสังเกตแผนภาพการเกิดลมท่ีกำหนด แล้วร่วมกันสนทนาถึงการเกิดลม 
ชนิดต่างๆ 
  2. ใหน้ักเรียนและครูช่วยกันสรุปลักษณะของลมและการเกิดลม 

กิจกรรมที่ 5 ประโยชน์และโทษของลม   
  1. สนทนาถึงประโยชน์และโทษของลม 
         2. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ 4 คน ช่วยกันบอกประโยชน์และโทษของลม 
         3. ใหน้ักเรียนแต่ละกลุ่มรายงานและร่วมกันสรุปถึงประโยชน์และโทษของลม 
 
9. สื่อ/ แหล่งการเรียนรู้ 

9.1 แบบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ 
9.2 ส่ิงต่างๆรอบตัวเรา 
9.3 ใบบันทึกกิจกรรม 
9.4 แผนภาพ  
9.5 ห้องสมุด 
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หน่วยการเรียนรู้ที่  2 เร่ืองการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ 
รหัสวิชา ว 1๓101     ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                                                                  เวลา ๑4 ชั่วโมง 

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระที ่๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
มาตรฐาน ว ๑.๒ เข้าใจสมบัติของส่ิงมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของส่ิงมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ 
ความสัมพันธ์ของ โครงสร้าง และหน้าท่ีของระบบต่างๆ ของสัตว์และมนุษย์ท่ีทำงานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์
ของโครงสร้างและหน้าท่ีของอวัยวะต่างๆ ของพืชท่ีทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ตัวชี้วัด 

ป3/1 บรรยายส่ิงท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญ เติบโตของมนุษย์และสัตว์ โดยใช้ข้อมูลท่ี
รวบรวมได้ 

ป3/2 ตระหนักถึงประโยชน์ของอาหาร น้ำ และอากาศ โดยการดูแลตนเองและสัตว์ให้ได้รับส่ิง
เหล่านี้ อย่างเหมาะสม 

ป3/3 สร้างแบบจำลองท่ีบรรยายวัฎจักรชีวิตของสัตว์ และเปรียบเทียบวัฏจักรชีวิตของสัตว์บางชนิด 
ป3/4 ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์ โดยไม่ทำให้วัฏจักรชีวิตของสัตว์เปล่ียนแปลง 

 
2. สาระสำคัญ 

มนุษย์และสัตว์ต้องการอาหาร นำ้ และอากาศเพื่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโต  อาหารช่วยให้
ร่างกายแข็งแรงและเจริญเติบโต  น้ำช่วยให้ร่างกายทำงานได้อย่างปกติ อากาศใช้ในการหายใจ  สัตว์เมื่อเป็น
ตัวเต็มวัยจะสืบพันธุ์มีลูก เมื่อลูกเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยก็สืบพันธุ์มีลูกต่อไปได้อีกหมุนเวียนต่อเนื่องเป็น   
วัฎจักรชีวิตของสัตว์ ซึ่งสัตว์แต่ละชนิด เช่น ผีเส้ือ กบ ไก่ มนุษย์จะมีวัฎจักรชีวิตท่ีเฉพาะและแตกต่างกัน 
 
3. สาระการเรียนรู้ 

3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
- การดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ 

   - ประโยชน์ของอาหาร น้ำและอากาศ 
   - วัฏจักรชีวิตของสัตว์ 
 

3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 
    - 

 
4. สมรรถนะท่ีสำคัญของผู้เรียน 

4.1  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4.2  ความสามารถในการคิด 
 4.3  ความสามารถในการส่ือสาร 
 4.4  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
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5. คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ 
 5.1 ใฝ่เรียนรู้ 
 5.2 มุ่งมั่นในการทำงาน 
 

6. ชิ้นงาน/ ภาระงาน  
6.1 รายงานวัฏจักรชีวิตของสัตว์ 
6.2 ใบงานการเขียนสรุปและการทำแบบฝึกหัด 

 

7. การวัดและประเมินผล  
7.1  การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 
1.  แบบฝึกหัด - ตรวจแบบฝึกหัด - แบบฝึกหัด 1. นักเรียนร้อยละ 80   

มีคะแนนจากการทำ
แบบฝึกหัดได้ร้อยละ70 

2. บันทึกกิจกรรม - ตรวจใบบันทึกกิจกรรม - แบบประเมินใบบันทึก 
กิจกรรม 

-  นักเรียนร้อยละ  80      
มีคะแนนทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์  ระดับ
คุณภาพต้ังแต่ 3 ขึ้นไป 

3.  รายงานการสำรวจ
และสืบค้น 

- ตรวจรายงานการ
สำรวจและสืบค้น 

แบบประเมินการสำรวจและ
สืบค้น 

-  นักเรียนร้อยละ  80      
มีคะแนนรายงานการสำรวจ
และสืบค้น  ระดับคุณภาพ
ต้ังแต่ 3 ขึ้นไป 

4.สมรรถนะท่ีสำคัญ
ของผู้เรียน 
  4.1 ความสามารถใน
การส่ือสาร 

 
 
สังเกตพฤติกรรม 

 
 
แบบประเมินสมรรถนะท่ี
สำคัญของผู้เรียน 

 
 

ผ่านระดับดี 

  4.2 ความสามารถใน
การแก้ปัญหา 

สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินสมรรถนะท่ี
สำคัญของผู้เรียน 

ผ่านระดับดี 

 4.3 ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินสมรรถนะท่ี
สำคัญของผู้เรียน 

ผ่านระดับดี 

 4.4 ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 

สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินสมรรถนะท่ี
สำคัญของผู้เรียน 

ผ่านระดับดี 

5.  คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
5.1  ใฝ่เรียนรู้ 

-   สังเกตพฤติกรรมการ
ทำงาน 

-  แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

ผ่านระดับคุณภาพต้ังแต่2 
ขึ้นไป 

5.2 มุ่งมั่นในการทำงาน -   สังเกตพฤติกรรมการ
ทำงาน 

-  แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

ผ่านระดับคุณภาพต้ังแต่2 
ขึ้นไป 
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เกณฑ์การประเมิน 
1. แบบฝึกหัด การดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
  ตอบถูกให ้1  คะแนนตอบผิดให้ 0  คะแนน 
 

สิ่งที่ประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

4 3 2 1 
2. บันทึกกิจกรรม 
2.1 ความสมบูรณ์
ของเนื้อหา 

 
- เนื้อหาสมบูรณ์
ถูกต้อง    ครบถ้วน
ตามองค์ประกอบทุก
ประเด็น 

 
- เนื้อหาสมบูรณ์ 
ถูกต้อง ขาดไปบาง
หัวข้อแต่ไม่เป็น
สาระสำคัญ 

 
-เนื้อหาถูกต้องแต่
ขาดหัวข้อ ท่ีเป็น
สาระสำคัญ 

 
- เนื้อหาไม่สมบูรณ์
หัวข้อไม่ครบถ้วน 

2.2 การใช้ภาษา - เขียนประโยค
สำนวน  ภาษารัดกุม  
เข้าใจง่าย 

- เขียนประโยค ไม่
รัดกุม   แต่ส่ือ
ความหมายเข้าใจดี 

- เขียนประโยค ไม่
รัดกุม ส่ือความ 
หมายพอเข้าใจ 

-สำนวนภาษาไม่
รัดกุม  และส่ือ
ความหมายวกวน 
ไม่ได้ใจความ  

2.3 การเขียนสะกด -เขียนถกูต้องทุก
แห่ง ไม่มีคำผิด 

-เขียนผิด 1-5 คำ
วรรคตอนผิดไม่เกิน 
5 แห่ง 

-เขียนผิด 6-10 คำ
วรรคตอนผิดไม่เกิน 
5 แห่ง 

-เขียนผิดมากกว่า 
10 คำขึ้นไป วรรค
ตอนผิดเกิน 5 แห่ง 

 
2.4  การนำเสนอ
ผลงาน 

-มีการนำเสนอด้วย
วิธีการสมัยใหม่ไม่
ซ้ำแบบใครนำเสนอ
ได้คล่องแคล่ว
ชัดเจนเร้าใจให้
ติดตาม 

-มีการนำเสนอด้วย
วิธีการท่ีแปลกใหม่
แต่ไม่คล่องแคล่วไม่

เร้าใจให้ติดตาม 

-มีการนำเสนอโดย
วิธีการคล้ายคลึงกับ
แบบท่ัวไปการ
นำเสนอคล่องแคล่ว 

-มีการนำเสนอโดย
ใช้วิธีการคล้ายคลึง
กับแบบท่ัวไปแต่ไม่
คล่องแคล่วไม่
น่าสนใจ 
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สิ่งที่ประเมิน 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 

4 3 2 1 
3.  รายงานการ
สำรวจและสืบค้น 
3.1รูปเล่ม 

 
 
ปกสวย แสดงความ
ริเริ่มสร้างสรรค์ด้วย
ตนเอง รูปเล่มแน่น
หนามีปกรอง 

 
 
ปกสวย แสดง
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ รูปเล่มไม่
แน่นหนา               
มีปกรอง 

 
 
ปกสวย ไม่แสดง
ความริเริ่มเลียนแบบ
ท่ีมีอยู่ท่ัวไป รูปเล่ม
ไม่แน่นหนา            
มีปกรอง 

 
 
ปกไม่สวย รูปเล่ม
ไม่แน่นหนา 

3.2 ความสมบูรณ์
ของเนื้อหา 

เนื้อหาสมบูรณ์ 
ถูกต้อง ครบถ้วน
ตามองค์ประกอบ
ทุกประเด็น 

เนื้อหาสมบูรณ์ 
ถูกต้อง ขาดไปบาง
หัวข้อแต่ไม่เป็น
สาระสำคัญ 
 

เนื้อหาถูกต้องแต่
ขาดหัวข้อท่ีเป็น
สาระสำคัญ 

เนื้อหาไม่สมบูรณ์/
หัวข้อไม่ครบถ้วน 

3.3 การใช้ภาษา เขียนประโยค
สำนวน ภาษารัดกุม 
เข้าใจง่าย 

เขียนประโยค 
ไม่รัดกุม แต่ส่ือ
ความหมาย 
เข้าใจดี 

เขียนประโยค 
ไม่รัดกุม  
ส่ือความหมาย 
พอเข้าใจ 
 

สำนวนภาษา 
ไม่รัดกุม และส่ือ
ความหมายวกวน
ไม่ได้ใจความ 

3.4 การเขียน
สะกด 

เขียนถูกต้องทุก
แห่ง ไม่มีคำผิด 

เขียนผิด 1 – 5  
คำ วรรคตอนผิด 
ไม่เกิน 5 แห่ง 

เขียนผิด 6 – 10 
คำ วรรคตอนผิดไม่
เกิน 5 แห่ง 

เขียนผิดมากกว่า 
10 คำขึ้นไป วรรค
ตอนผิดเกิน 5 แห่ง 

3.5การนำเสนอ
ผลงาน 

มีการนำเสนอด้วย
วิธีการท่ีแปลกใหม่
ไม่ซ้ำแบบใคร 
นำเสนอได้
คล่องแคล่วชัดเจน 
เร้าใจให้ติดตาม 
 
 

มีการนำเสนอด้วย
วิธีการท่ีแปลกใหม่
แต่ไม่คล่องแคล่ว 
ไม่เร้าใจให้ติดตาม 

มีการนำเสนอโดย
ใช้วิธีการคล้ายคลึง
กับแบบท่ัวไป การ
นำเสนอคล่องแคล่ว 

มีการนำเสนอโดย
ใช้วิธีการคล้ายคลึง
กบัแบบท่ัวไป แต่ไม่
คล่องแคล่ว  
ไม่น่าสนใจ 

4ด้านสมรรถนะหลัก 
4.1 ความสามารถ
ในการส่ือสาร 

มีความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้ความคิด
ความเข้าใจของตนเอง
โดยใช้ภาษาอย่าง
เหมาะสมได้อย่างชัดเจน
ท่ีสุด 

มีความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้ความคิดความ
เข้าใจของตนเองโดยใช้ภาษา
อย่างเหมาะสมได้ค่อนข้าง
ชัดเจน 

ถ่ายทอดความรู้ความคิด
ความเข้าใจของตนเองยัง
ไม่ชัดเจนและการใช้
ภาษายังไม่เหมาะสม 

4.2 ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา 

แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล
แสวงหาความรู้มาใช้ใน

แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล
แสวงหาความรู้มาใช้ในการ

แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล
แสวงหาความรู้มาใช้ใน
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การแก้ปัญหาตัดสินใจ
โดยคำนึงถึงผลกระทบ
ต่อตนเองและผู้อื่นด้วย
การกระทำของเราในแต่
ละวันสามารถสร้างความ
ยั่งยืนในอนาคตได้อย่าง
ชัดเจนถูกต้อง 

แก้ปัญหาตัดสินใจโดย
คำนึงถึงผลกระทบต่อตนเอง
และผู้อื่นด้วยการกระทำของ
เราในแต่ละวันสามารถสร้าง
ความยั่งยืนในอนาคตได้
ถูกต้องเป็นบางส่วน 

การแก้ปัญหาตัดสินใจ
โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อ
ตนเองและผู้อื่นด้วยการ
กระทำของเราในแต่ละ
วันสามารถสร้างความ
ยั่งยืนในอนาคตได้ยังไม่
ถูกต้อง 

4.3 ความสามารถ
ในการใช้ทักษะชีวิต 

ทำงานและอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นด้วยความสัมพันธ์
อันดีมีวิธีแก้ไขความ
ขัดแย้งภายในกลุ่มอย่าง
เหมาะสม 

ทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ด้วยความสัมพันธ์อันดีมี
วิธีแก้ไขความขัดแย้งภายใน
กลุ่มได้บ้างเป็นบางครั้ง 

ทำงานและอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นด้วยความสัมพันธ์อัน
ดีไม่สามารถวิธีแก้ไข
ความขัดแย้งภายในกลุ่ม
ได้ 

4.4 ความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี 

เลือกใช้ข้อมูลในการ
สืบค้นในการทำงานและ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่าง
เหมาะสม 

เลือกใช้ข้อมูลในการสืบค้นใน
การทำงานได้บ้างและอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นบางครั้ง 

เลือกใช้ข้อมูลในการ
สืบค้นในการทำงานได้
บ้างแต่ไม่สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้ 

 
 
 

สิ่งที่ประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

3 2 1 0 (ไม่ผ่าน) 
5.  คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
5.1  ใฝ่เรียนรู้ 
 

-เข้าเรียนตรงเวลา
ต้ังใจเรียนเอาใจใส่และ
มีความพยายามในการ
เรียนรู้มีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้และเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้
ต่างๆท้ังภายในและ
ภายนอกโรงเรียนเป็น
ประจำ 

-เข้าเรียนตรงเวลาต้ังใจ
เรียนเอาใจใส่และมี
ความเพียรพยายามใน
การเรียนรู้มีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้และเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู ้
ต่างๆ บ่อยครั้ง 

-เข้าเรียนตรงเวลา
ต้ังใจเรียนเอาใจใส่ใน
การเรียนมีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้และเข้า
ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ต่างๆ เป็น
บางครั้ง 

-ไม่ต้ังใจเรียนไม่
เอาใจใส่และไม่
เพียรพยายามใน
การเรียนรู ้

5.2 มุ่งมั่นใน
การทำงาน 

 

-ต้ังใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ี
ได้รับมอบหมายให้
สำเร็จมีการปรับปรุง
และพัฒนาการทำงาน
ให้ดีขึ้นด้วยตนเอง 

-ต้ังใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ี
ได้รับมอบหมายให้
สำเร็จมีการปรับปรุง 
และพัฒนาการทำงาน
ให้ดีขึ้น 

-ต้ังใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ี
ได้รับมอบหมายให้
สำเร็จมีการปรับปรุง
การทำงานให้ดีขึ้น 

-ไม่มีความต้ังใจ
และรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมาย 
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  8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
  กิจกรรมที่ 1 สิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์  

1. สนทนาถึงส่ิงจำเป็นในการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของสัตว์ 
         2. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ช่วยกันบันทึกส่ิงจำเป็นในการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิต 
ของสัตว์ 
         3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มรายงานและร่วมกันสรุปถึงส่ิงจำเป็นในการเจริญเติบโตและ 
การดำรงชีวิตของสัตว์ 

4. สนทนาถึงส่ิงจำเป็นในการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของมนุษย์ 
         5. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ช่วยกันบันทึกส่ิงจำเป็นในการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิต 
ของมนุษย์ 
         6. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มรายงานและร่วมกันสรุปถึงส่ิงจำเป็นในการเจริญเติบโตและ 
การดำรงชีวิตของมนุษย์ 
         7. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปถึงส่ิงจำเป็นในการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของ 
มนุษย์และสัตว์ 
 

กิจกรรมที่ 2  วัฏจักรชีวิตของสัตว์   
 ๑. ศึกษาวัฏจักรชีวิตของสัตว์ชนิดต่างๆ   

        ๒. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ช่วยกันบันทึกวัฏจักรชีวิตของสัตว์ชนิดต่างๆกลุ่มละ ๑ ชนิด 
ไม่ให้ซ้ำกัน  
        ๓. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มรายงานและร่วมกันสรุปวัฏจักรชีวิตของสัตว์ชนิดต่างๆ   
  
๙. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

  ๑. หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ 
  ๒. ใบกิจกรรม  
  ๓. ห้องสมุด 
  ๔. ตัวอย่างวัฏจักรชีวิตของสัตว์ 
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หน่วยการเรียนรู้ที่   3 เร่ืองการเปลี่ยนแปลงของวัตถุและวัสดุ 
รหัสวิชา ว 1๓101     ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                                                                  เวลา ๑๐ ชั่วโมง 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระที ่2  วิทยาศาสตร์กายภาพ  
มาตรฐาน ว 2.1เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับ 
โครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปล่ียนแปลง สถานะของสสาร การ
เกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

ตัวชี้วัด  
ป3/1 อธิบายว่าวัตถุประกอบข้ึนจากช้ินส่วนย่อยๆ ซึ่งสามารถแยกออกจากกันได้และประกอบกัน 

เป็นวัตถุช้ินใหม่ได้ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
ป3/2 อธิบายการเปล่ียนแปลงของวัสดุเมื่อทำให้ร้อนขึ้น หรือทำให้เย็นลง โดยใช้หลักฐานเชิง

ประจักษ์ 
 
2. สาระสำคัญ 

วัตถุอาจทำจากช้ินส่วนย่อยๆ ซึ่งแต่ละช้ินมีลักษณะเหมือนกันมาประกอบเข้าด้วยกัน เมื่อแยกช้ินส่วน 
ย่อยๆแต่ละช้ินของวัตถุออกจากกัน สามารถนำช้ินส่วนเหล่านั้นมาประกอบเป็นวัตถุช้ินใหม่ได้ เช่น  กำแพง
บ้านมีก้อนอิฐหลายๆ ก้อนประกอบเข้าด้วยกัน และสามารถนำก้อนอิฐจากกำแพงบ้านมาประกอบเป็นพื้น
ทางเดินได้ เมื่อให้ความร้อนหรือทำให้วัสดุร้อนขึ้น และเมื่อลดความร้อนหรือทำให้วัสดุเย็นลง วัสดุจะเกิดการ 
เปล่ียนแปลงได้ เช่น สีเปล่ียน รูปร่างเปล่ียน 
 
3.สาระการเรียนรู้ 

     3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 - วัตถุและการทำให้วัตถุเปล่ียนแปลง 
 - วัสดุและการทำให้วัสดุเปล่ียนแปลง 
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 

    - 
 
4. สมรรถนะท่ีสำคัญของผู้เรียน 

4.1 ความสามารถในการส่ือสาร 
4.2ความสามารถในการคิด 
4.3ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
4.5ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
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5. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 5.1 ใฝ่เรียนรู้ 
 5.2 มุ่งมั่นในการทำงาน 
 
6. ชิ้นงาน / ภาระงาน 

6.1 บันทึกกิจกรรมการทำวัตถุช้ินใหม่จากวัตถุช้ินเดิม 
6.2 บันทึกกิจกรรมการทดลองเรื่องการทำให้วัสดุเปล่ียนแปลง 

 
 
7. การวัดและประเมินผล  
 
 
ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 

1. แบบบันทึกกิจกรรม
และกิจกรรมการทดลอง 

1. ตรวจแบบบันทึก
กิจกรรม และสรุปผล
การทดลอง 

1. แบบบันทึกกิจกรรม -  นักเรียนร้อยละ  80      
มีคะแนนทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์  ระดับ
คุณภาพต้ังแต่   3 ขึ้นไป 

รายงานบันทึกผลการ
ทดลอง 
1 การกำหนดปัญหา 
 
 

 
 
-   ตรวจรายงานบันทึก
ผลการทดลอง 
 

 
 
-  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

 
 
-ผ่านระดับคุณภาพต้ังแต่3 
ขึ้นไป 

2 การต้ังสมมติฐาน 
 
 

-   ตรวจรายงานบันทึก
ผลการทดลอง 
 

-  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

-ผ่านระดับคุณภาพต้ังแต่3 
ขึ้นไป 

3 วางแผนกำหนดขั้นตอน
การทำงาน 
 

-   สังเกต 
 
 

-  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

-ผ่านระดับคุณภาพต้ังแต่3 
ขึ้นไป 

4 ศึกษาค้นคว้าทดลอง
สังเกตรวบรวมข้อมูล 

-   สังเกต   / ตรวจ
รายงานบันทึกผลการ
ทดลอง 

-  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

-ผ่านระดับคุณภาพต้ังแต่3 
ขึน้ไป 

5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

-  สังเกตตรวจรายงาน
บันทึกผลการทดลอง 
 

-  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

-ผ่านระดับคุณภาพต้ังแต่3 
ขึ้นไป 

6 การสรุปผลผลการ
ทดลอง 

-  ตรวจรายงานบันทึก
ผลการทดลอง 

-  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
 

-ผ่านระดับคุณภาพต้ังแต่3 
ขึ้นไป 
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ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 
สมรรถนะท่ีสำคัญของ
ผู้เรียน 
1 ความสามารถในการ
ส่ือสาร 

 
 
สังเกตพฤติกรรม 

 
 
แบบประเมินสมรรถนะท่ี
สำคัญของผู้เรียน 
 

 
 

ผ่านระดับดี 

2 ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 

สังเกตพฤติกรรม 
 

แบบประเมินสมรรถนะท่ี
สำคัญของผู้เรียน 

ผ่านระดับดี 

3 ความสามารถในการ
ใช้ทักษะชีวิต 

สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินสมรรถนะท่ี
สำคัญของผู้เรียน 

ผ่านระดับดี 

4 ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี 

สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินสมรรถนะท่ี
สำคัญของผู้เรียน 

ผ่านระดับดี 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
1  ใฝ่เรียนรู้ 

 
-   สังเกตพฤติกรรมการ
ทำงาน 

 
-  แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

 
ผ่านระดับคุณภาพต้ังแต่2 
ขึ้นไป 

2 มุ่งมั่นในการทำงาน -   สังเกตพฤติกรรมการ
ทำงาน 

-  แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

ผ่านระดับคุณภาพต้ังแต่2 
ขึ้นไป 
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เกณฑ์การประเมิน 
 

สิ่งที่ประเมิน 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 

4 3 2 1 
๑. บันทึกกิจกรรม 
๑.1 ความสมบูรณ์
ของเนื้อหา 

 
- เนื้อหาสมบูรณ์
ถูกต้อง    ครบถว้น
ตามองค์ประกอบทุก
ประเด็น 

 
- เนื้อหาสมบูรณ์ 
ถูกต้อง ขาดไปบาง
หัวข้อแต่ไม่เป็น
สาระสำคัญ 

 
-เนื้อหาถูกต้องแต่
ขาดหัวข้อ ท่ีเป็น
สาระสำคัญ 

 
- เนื้อหาไม่สมบูรณ์
หัวข้อไม่ครบถ้วน 

๑.2 การใช้ภาษา - เขียนประโยค
สำนวน  ภาษารัดกุม  
เข้าใจง่าย 

- เขียนประโยค ไม่
รัดกุม   แต่ส่ือ
ความหมายเข้าใจดี 

- เขียนประโยค ไม่
รัดกุม ส่ือความ 
หมายพอเข้าใจ 

สำนวนภาษาไม่
รัดกุม  และส่ือ
ความหมายวกวน 
ไม่ได้ใจความ  

๑.3 การเขียนสะกด -เขียนถูกต้องทุก
แห่ง ไม่มีคำผิด 

-เขียนผิด 1-5 คำ
วรรคตอนผิดไม่เกิน 
5 แห่ง 

-เขียนผิด 6-10 คำ
วรรคตอนผิดไม่เกิน 
5 แห่ง 

-เขียนผิดมากกว่า 
10 คำขึ้นไป วรรค
ตอนผิดเกิน 5 แห่ง 

 
๑.4  การนำเสนอ
ผลงาน 

-มีการนำเสนอด้วย
วิธีการสมัยใหม่ไม่
ซ้ำแบบใครนำเสนอ
ได้คล่องแคล่ว
ชัดเจนเร้าใจให้
ติดตาม 

-มีการนำเสนอด้วย
วิธีการท่ีแปลกใหม่
แต่ไม่คล่องแคล่วไม่

เร้าใจให้ติดตาม 

-มีการนำเสนอโดย
วิธีการคล้ายคลึงกับ
แบบท่ัวไปการ
นำเสนอคล่องแคล่ว 

-มีการนำเสนอโดย
ใช้วิธีการคล้ายคลึง
กับแบบท่ัวไปแต่ไม่
คล่องแคล่วไม่
น่าสนใจ 
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สิ่งที่ประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

4 3 2 1 
2.รายงานบันทึก
ผลการทดลอง 
2.1 การกำหนด
ปัญหา 
 
 
 

-กำหนดปัญหา
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์และ
สอดคล้องกับ
กิจกรรมการทดลอง
ได้ชัดเจนดีมาก 

-  กำหนดปัญหา
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์และ
สอดคล้องกับ
กิจกรรมการทดลอง
ได้ชัดเจน 

-กำหนดปัญหาได้
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์และ
กิจกรรมการ
ทดลองได้ยังไม่
ชัดเจน 

-   กำหนดปัญหา
ไม่ได้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์และไม่
สอดคล้องกับ
กิจกรรมการ
ทดลอง 

2. 2 การต้ัง 
สมมติฐาน 
 
 
 
 

-  ต้ังสมมติฐานได้
สอดคล้องกับปัญหา
และแสดง
ความสัมพันธ์
ระหว่างเหตุและผล
อย่างชัดเจน 

-  ต้ังสมมติฐาน
สอดคล้องกับปัญหา
และแสดง
ความสัมพันธ์
ระหว่างเหตุและผล
ยังไม่ชัดเจนดี 

-  ต้ังสมมติฐาน
สอดคล้องกับ
ปัญหาแต่ไม่แสดง
ความสัมพันธ์
ระหว่างเหตุและผล 

 -   ต้ังสมมติฐานไม่
สอดคล้องกับ
ปัญหา 
 
 
 

2.3 วางแผนกำหนด
ขั้นตอนการทำงาน 

-  วางแผนขั้นตอน
การทดลองและ
บันทึกผลการทดลอง
อย่างชัดเจนทำการ
ทดลองได้สอดคล้อง
กับจุดประสงค์ของ
การทดลองได้ดีมาก 
 

- วางแผนขั้นตอนการ
ทดลองไม่ครบถ้วนทุก
ขั้นตอนและบันทึกผล
การทดลองได้บ้างทำ
การทดลองได้
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ของการ
ทดลองได้ดี 

-วางแผนขั้นตอนการ
ทดลองและบันทึกผล
การทดลองได้
พอสมควรทำการ
ทดลองบางส่วน
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ของการ
ทดลองได้พอใช้ 

-วางแผนขั้นตอนการ
ทดลองและบันทึกผล
การทดลองด้วย
ตนเองไม่ได้ต้อง
ได้รับการช่วยเหลือ
จึงจะทำการทดลอง
ได้ 
 

2.4 ศึกษาค้นคว้า
ทดลองสังเกต
รวบรวมข้อมูล 
 

-  สังเกตศึกษา
ทดลองรวบรวม
ข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนตามแผนท่ี
วางไว้บันทึกข้อมูล
อย่างต่อเนื่องและ
แก้ปัญหาการทำงาน
ได้ด้วยตัวเอง 
 

-  สังเกตศึกษาทดลอง
รวบรวมข้อมูลอย่าง
ถูกต้องครบถ้วนตาม
แผนท่ีวางไว้บันทึก
ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
และแก้ปัญหา 
การทำงานได้ด้วย
ตัวเองเป็นส่วนใหญ่
ต้องได้รับคำแนะนำ
เพียงเล็กน้อย 

-สังเกตศึกษาทดลอง
บางส่วนรวบรวม
ข้อมูลตามแผนท่ีวาง
ไว้บันทึกข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่องและ
แก้ปัญหาการทำงาน
ได้ด้วยตัวเองเป็น
บางส่วนต้องได้รับ
คำแนะนำเพียง
บางส่วน 

- สังเกตศึกษา
ทดลองรวบรวม
ข้อมูลตามแผนท่ีวาง
ไว้บันทึกข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่องและ
แก้ปัญหาการทำงาน
ได้ด้วยตัวเองไม่ได้
ต้องได้รับคำแนะนำ
ตลอดเวลา 
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สิ่งที่ประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

4 3 2 1 
2.5 การวิเคราะห์
ข้อมูล   
 

-จำแนกแยกแยะ
ข้อมูลเปรียบเทียบ
ความเหมือนและ
ความแตกต่าง
เรียงลำดับวิเคราะห์ 
เหตุผลด้วยตนเองได้
อย่างชัดเจน
เหมาะสมกับส่ิงที
ศึกษาและ
จุดประสงค์ของการ
ทดลองดีมาก 

-จำแนกแยกแยะ
ข้อมูลเปรียบเทียบ
ความเหมือนและ
ความแตกต่าง
เรียงลำดับวิเคราะห์
เหตุผลด้วยตนเอง
เหมาะสมกับส่ิงท่ี
ศึกษาและ
จุดประสงค์ของการ
ทดลองดี 
 

- จำแนกแยกแยะ
ข้อมูลเปรียบเทียบ
ความเหมือนและ
ความแตกต่าง
เรียงลำดับวิเคราะห์
เหตุผลด้วยตนเองได้
เป็นบางส่วนและ
ต้องได้รับคำช้ีแนะ 
 

-จำแนกแยกแยะ
ข้อมูลเปรียบเทียบ
ความเหมือนและ
ความแตกต่าง
เรียงลำดับวิเคราะห์
เหตุผลด้วยตนเองได้
น้อยมากและต้อง
ได้รับคำช้ีแนะ
ค่อนข้างมาก 
 

2.6 การสรุปผลผล
การทดลอง 

 

-    สรุปข้อมูลได้
ครบถ้วนถูกต้อง
สมบูรณ์และชัดเจน 

 

- สรุปข้อมูลได้
ถูกต้องได้ถูกต้อง
และสมบูรณ์ชัดเจน
เป็นส่วนใหญ่ 

-   สรุปข้อมูลได้
ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่
แต่สมบูรณ์ชัดเจน
เพียงบางส่วน 

-  สรุปข้อมูลได้
ถูกต้องและสมบูรณ์
ชัดเจนเพียงบางส่วน 
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รายการประเมิน ระดับคะแนน 

3 2 1 
3 ด้านสมรรถนะหลัก 
3.1 ความสามารถในการ
ส่ือสาร 

มีความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้ความคิด
ความเข้าใจของตนเอง
โดยใช้ภาษาอย่าง
เหมาะสมได้อย่างชัดเจน
ท่ีสุด 

มีความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้ความคิด
ความเข้าใจของตนเองโดย
ใช้ภาษาอย่างเหมาะสมได้
ค่อนข้างชัดเจน 

ถ่ายทอดความรู้
ความคิดความเข้าใจ
ของตนเองยังไม่ชัดเจน
และการใช้ภาษายังไม่
เหมาะสม 

3.2 ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 

แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล
แสวงหาความรู้มาใช้ใน
การแก้ปัญหาตัดสินใจ
โดยคำนึงถึงผลกระทบ
ต่อตนเองและผู้อื่นด้วย
การกระทำของเราในแต่
ละวันสามารถสร้าง
ความยั่งยืนในอนาคตได้
อย่างชัดเจนถูกต้อง 

แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล
แสวงหาความรู้มาใช้ในการ
แก้ปัญหาตัดสินใจโดย
คำนึงถึงผลกระทบต่อ
ตนเองและผู้อื่นด้วยการ
กระทำของเราในแต่ละวัน
สามารถสร้างความยั่งยืน
ในอนาคตได้ถูกต้องเป็น
บางส่วน 

แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล
แสวงหาความรู้มาใช้ใน
การแก้ปัญหาตัดสินใจ
โดยคำนึงถึงผลกระทบ
ต่อตนเองและผู้อื่นด้วย
การกระทำของเราใน
แต่ละวันสามารถสร้าง
ความยั่งยืนในอนาคตได้
ยังไม่ถูกต้อง 

3.3 ความสามารถในการ
ใช้ทักษะชีวิต 

ทำงานและอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นด้วยความสัมพันธ์
อันดีมีวิธีแก้ไขความ
ขัดแย้งภายในกลุ่มอย่าง
เหมาะสม 

ทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ด้วยความสัมพันธ์อันดีมี
วิธีแก้ไขความขัดแย้ง
ภายในกลุ่มได้บ้างเป็น
บางครั้ง 

ทำงานและอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นด้วยความสัมพันธ์
อันดีไม่สามารถวิธีแก้ไข
ความขัดแย้งภายใน
กลุ่มได้ 

3.4 ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี 

เลือกใช้ข้อมูลในการ
สืบค้นในการทำงานและ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่าง
เหมาะสม 
 

เลือกใช้ข้อมูลในการสืบค้น
ในการทำงานได้บ้างและ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็น
บางครั้ง 

เลือกใช้ข้อมูลในการ
สืบค้นในการทำงานได้
บ้างแต่ไม่สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้ 
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สิ่งที่ประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

3 2 1 0 (ไม่ผ่าน) 
4. คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
4.1  ใฝ่เรียนรู้ 
 

-เข้าเรียนตรงเวลา
ต้ังใจเรียนเอาใจใส่และ
มีความพยายามในการ
เรียนรู้มีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้และเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้
ต่างๆท้ังภายในและ
ภายนอกโรงเรียนเป็น
ประจำ 

-เข้าเรียนตรงเวลาต้ังใจ
เรียนเอาใจใส่และมี
ความเพียรพยายามใน
การเรียนรู้มีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้และเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู ้
ต่างๆ บ่อยครั้ง 

-เข้าเรียนตรงเวลา
ต้ังใจเรียนเอาใจใส่ใน
การเรียนมีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้และเข้า
ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ต่างๆ เป็น
บางครั้ง 

-ไม่ต้ังใจเรียนไม่
เอาใจใส่และไม่
เพียรพยายามใน
การเรียนรู ้

4.2 มุ่งมั่นใน
การทำงาน 

 

-ต้ังใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ี
ได้รับมอบหมายให้
สำเร็จมีการปรับปรุง
และพัฒนาการทำงาน
ให้ดีขึ้นด้วยตนเอง 

-  ต้ังใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ี
ได้รับมอบหมายให้
สำเร็จมีการปรับปรุง 
และพัฒนาการทำงาน
ให้ดีขึ้น 

-ต้ังใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ี
ได้รับมอบหมายให้
สำเร็จมีการปรับปรุง
การทำงานให้ดีขึ้น 

-ไม่มีความต้ังใจ
และรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมาย 

 
 
8.กิจกรรมการเรียนรู้ 
 กิจกรรมที่ 1  วัตถุและการทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลง   

1. สนทนาถึงลักษณะของวัตถุและการทำให้วัตถุเปล่ียนแปลง 
2. แบ่งกลุ่มให้นักเรียนช่วยกันคิดว่าจะทำวัตถุช้ินใหม่จากวัตถุช้ินเดิมได้อย่างไร 
๓. ให้แต่ละกลุ่มนำเสนอผลงาน 
๔. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป 

     กิจกรรมที่  2  วัสดุและการทำให้วัสดุเปลี่ยนแปลง    
1. สนทนาถึงลักษณะของวัสดุและการทำให้วัสดุเปล่ียนแปลง 
2. ครูและนักเรียนร่วมกันทดลองเรื่องความร้อนมผีลต่อวัสดุอย่างไร 
๓. ให้นักเรียนบันทึกผลการทดลองและร่วมกันสรุป 

 
9. สื่อ /แหล่งการเรียนรู้ 

9.1 แบบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ 
 9.2 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

9.3 วัสดุและอุปกรณ์การทดลอง 
9.4 แบบบันทึกการทดลอง 
9.5 แผนภาพวัตถุและวัสดุ 
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4  เร่ือง แรงในชีวิตประจำวัน 
รหัสวิชา ว 1๓101     ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                                                                     เวลา ๙ ชั่วโมง 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระที ่2  วิทยาศาสตร์กายภาพ  
มาตรฐาน ว ๒.๒ เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงท่ีกระทำต่อวัตถุ ลักษณะการเคล่ือนท่ี 
แบบต่างๆ ของวัตถุ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ตัวชี้วัด 

ป3/1 ระบุผลของแรงท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงการเคล่ือนท่ีของวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
  ป3/2 เปรียบเทียบและยกตัวอย่างแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสท่ีมีผลต่อการเคล่ือนท่ีของวัตถุ 
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 

ป3/3 จำแนกวัตถุโดยใช้การดึงดูดกับแม่เหล็กเป็นเกณฑ์จากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
  ป3/4 ระบุข้ัวแม่เหล็กและพยากรณ์ผลท่ีเกิดขึ้นระหว่างขั้วแม่เหล็กเมื่อนำมาเข้าใกล้กันจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์ 
 
2. สาระสำคัญ 

การดึงหรือการผลัก เป็นการออกแรงกระทำต่อวัตถุ แรงมีผลต่อการเคล่ือนท่ีของวัตถุ แรงอาจทำให้
วัตถุเกิดการเคล่ือนท่ีโดยเปล่ียนตำแหน่งจากท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึง่   การเปล่ียนแปลงการเคล่ือนท่ีของวัตถุ 
ได้แก่วัตถุท่ีอยู่นิ่งเปล่ียนเป็นเคล่ือนท่ี วัตถุท่ีกำลังเคล่ือนท่ีเปล่ียนเป็นเคล่ือนท่ีเร็วขึ้นหรือช้าลงหรือหยุดนิ่ง
หรือเปล่ียนทิศทางการเคล่ือนท่ี  การดึงหรือการผลักเป็นการออกแรงท่ีเกิดจากวัตถุหนึ่งกระทำกับอีกวัตถุหนึ่ง 
โดยวัตถุท้ังสองอาจสัมผัสหรือไม่ต้องสัมผัสกัน เช่นการออกแรงโดยใช้มือดึง หรือการผลักโต๊ะให้เคล่ือนท่ีเป็น
การออกแรงท่ีวัตถุต้องสัมผัสกัน แรงนี้จึงเป็นแรงสัมผัส ส่วนการท่ีแม่เหล็กดึงดูดหรือผลัก ธาตุแม่เหล็กเป็น
แรงท่ีเกิดขึ้นโดยแม่เหล็กไม่จำเป็นต้องสัมผัสกัน แรงแม่เหล็กนี้จึงเป็นแรงไม่สัมผัส แม่เหล็กสามารถดึงดูดสาร
แม่เหล็กได้  แรงแม่เหล็กเป็นแรงท่ีเกิดขึ้นระหว่างแม่เหล็กกับสารแม่เหล็ก หรือแม่เหล็กกับแม่เหล็ก แม่เหล็กมี 
๒ ขั้วคือขั้วเหนือและขั้วใต้ ขั้วแม่เหล็กชนิดเดียวกันจะผลักกัน ต่างชนิดกันจะดึงดูดกัน 
 
3.สาระการเรียนรู้ 
     3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  - แรงกับการเคล่ือนท่ีของวัตถุ 
  - แรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัส 
  - แรงแม่เหล็ก 
  3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 

    - 
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4. สมรรถนะท่ีสำคัญของผู้เรียน 
4.1  ความสามารถในการแก้ปัญหา 

 4.2  ความสามารถในการคิด 
 4.3  ความสามารถในการส่ือสาร 
 4.4  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 5.1 ใฝ่เรียนรู้ 
 5.2 มุ่งมั่นในการทำงาน 

6. ชิ้นงาน / ภาระงาน 
  6.1 ใบบันทึกกิจกรรมการทดลองเรื่องแรงแม่เหล็ก 
 6.2 ใบบันทึกกิจกรรมเรื่องแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัส 
 
7. การวัดและประเมินผล  

7.1  การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. ใบบันทึกกิจกรรม 1.  ตรวจแบบฝึกหัด 1. แบบฝึกหัด 1.นักเรียนมีคะแนนจาก

การทำแบบฝึกหัดได้ร้อย
ละ60 

2.รายงานบันทึกผลทำ
กิจกรรม 
2.1 การกำหนดปัญหา 

- ตรวจรายงานบันทึก
ผลการทำกิจกรรม 

-  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

-ผ่านระดับคุณภาพ
ต้ังแต่3 ขึ้นไป 

2.2 การต้ังสมมติฐาน 
 

- ตรวจรายงานบันทึก
ผลการทำกิจกรรม 

-  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

-ผ่านระดับคุณภาพ
ต้ังแต่3 ขึ้นไป 

2.3 วางแผนกำหนด
ขั้นตอนการทำงาน 

- สังเกต 
 

-  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

-ผ่านระดับคุณภาพ
ต้ังแต่3 ขึ้นไป 

2.4 ศึกษาค้นคว้าสืบค้น
สังเกตรวบรวมข้อมูล 

- สังเกต   / ตรวจ
รายงานบันทึกผลการ
ทำกิจกรรม 

-  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

-ผ่านระดับคุณภาพ
ต้ังแต่3 ขึ้นไป 

2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

- สังเกตตรวจรายงาน
บันทึกผลการทำ
กิจกรรม 

-  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

-ผ่านระดับคุณภาพ
ต้ังแต่3 ขึ้นไป 

2.6 การสรุปผลผลการ
ทดลอง 

-  ตรวจรายงานบันทึก
ผลการทำกิจกรรม 

-  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

-ผ่านระดับคุณภาพ
ต้ังแต่3 ขึ้นไป 

3.สมรรถนะท่ีสำคัญ    
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ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 
ของผู้เรียน 
  3.1 ความสามารถใน
การส่ือสาร 

 
สังเกตพฤติกรรม 

 
แบบประเมินสมรรถนะท่ี
สำคัญของผู้เรียน 

 
ผ่านระดับดี 

  3.2 ความสามารถใน
การแก้ปัญหา 

สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินสมรรถนะท่ี
สำคัญของผู้เรียน 

ผ่านระดับดี 

 3.3 ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินสมรรถนะท่ี
สำคัญของผู้เรียน 

ผ่านระดับดี 

 3.4 ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 

สังเกตพฤติกรรม แบบประเมนิสมรรถนะท่ี
สำคัญของผู้เรียน 

ผ่านระดับดี 

4.  คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
4.1  ใฝ่เรียนรู้ 

-   สังเกตพฤติกรรมการ
ทำงาน 

-  แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

ผ่านระดับคุณภาพต้ังแต่2 
ขึ้นไป 

  4.2 มุ่งมั่นในการ
ทำงาน 

-   สังเกตพฤติกรรมการ
ทำงาน 

-  แบบประเมินคุณลักษณะ
อนัพึงประสงค์ 

ผ่านระดับคุณภาพต้ังแต่2 
ขึ้นไป 

 
 
เกณฑ์การประเมิน 

1.แบบฝึกหัดหน่วย  แรงในชีวิตประจำวัน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

  ตอบถูกให1้  คะแนนตอบผิดให้0   คะแนน 

สิ่งที่ประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

4 3 2 1 
2.รายงานบันทึก
ผลการทำกิจกรรม 
2.1 การกำหนด
ปัญหา 
 
 
 

-กำหนดปัญหา
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์และ
สอดคล้องกับ
กิจกรรมการทดลอง
ได้ชัดเจนดีมาก 

-  กำหนดปัญหา
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์และ
สอดคล้องกับ
กิจกรรมการทดลอง
ได้ชัดเจน 

 
-กำหนดปัญหาได้
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์และ
กิจกรรมการทดลอง
ได้ยังไม่ชัดเจน 

 
-   กำหนดปัญหา
ไม่ได้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์และไม่
สอดคล้องกับ
กิจกรรมการทดลอง 

2. 2 การต้ัง 
สมมติฐาน 
 
 
 
 

-  ต้ังสมมติฐานได้
สอดคล้องกับปัญหา
และแสดง
ความสัมพันธ์
ระหว่างเหตุและผล
อย่างชัดเจน 

-  ต้ังสมมติฐาน
สอดคล้องกับปัญหา
และแสดง
ความสัมพันธ์
ระหว่างเหตุและผล
ยังไม่ชัดเจนดี 

-  ต้ังสมมติฐาน
สอดคล้องกับปัญหา
แต่ไม่แสดง
ความสัมพันธ์
ระหว่างเหตุและผล 

 -   ต้ังสมมติฐานไม่
สอดคล้องกับ
ปัญหา 
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สิ่งที่ประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

4 3 2 1 
2.3 วางแผนกำหนด
ขั้นตอนการทำงาน 

-  วางแผนขั้นตอน
การทดลองและ
บันทึกผลการทดลอง
อย่างชัดเจนทำการ
ทดลองได้สอดคล้อง
กับจุดประสงค์ของ
การทดลองได้ดีมาก 
 

- วางแผนขั้นตอน
การทดลองไม่
ครบถ้วนทุกขั้นตอน
และบันทึกผลการ
ทดลองได้บ้างทำการ
ทดลองได้สอดคล้อง
กับจุดประสงค์ของ
การทดลองได้ดี 

-วางแผนขั้นตอนการ
ทดลองและบันทึกผล
การทดลองได้
พอสมควรทำการ
ทดลองบางส่วน
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ของการ
ทดลองได้พอใช้ 

-วางแผนขั้นตอนการ
ทดลองและบันทึกผล
การทดลองด้วย
ตนเองไม่ได้ต้องได้รับ
การช่วยเหลือจึงจะ
ทำการทดลองได้ 
 

2.4 ศึกษาค้นคว้า
ทดลองสังเกต
รวบรวมขอ้มูล 
 
 
 
 
 
 
 

-  สังเกตศึกษา
ทดลองรวบรวม
ข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนตามแผนท่ี
วางไว้บันทึกข้อมูล
อย่างต่อเนื่องและ
แก้ปัญหาการทำงาน
ได้ด้วยตัวเอง 
 

-  สังเกตศึกษา
ทดลองรวบรวมข้อมูล
อย่างถูกต้องครบถ้วน
ตามแผนท่ีวางไว้
บันทึกข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่องและ
แก้ปัญหาการทำงาน
ได้ด้วยตัวเองเป็นส่วน
ใหญ่ต้องได้รับ
คำแนะนำเพียง
เล็กน้อย 

-สังเกตศึกษาทดลอง
บางส่วนรวบรวม
ข้อมูลตามแผนท่ีวาง
ไว้บันทึกข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่องและ
แก้ปัญหาการทำงาน
ได้ด้วยตัวเองเป็น
บางส่วนต้องได้รับ
คำแนะนำเพียง
บางส่วน 

- สังเกตศึกษา
ทดลองรวบรวม
ข้อมูลตามแผนท่ีวาง
ไว้บันทึกข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่องและ
แก้ปัญหาการทำงาน
ได้ด้วยตัวเองไม่ได้
ต้องได้รับคำแนะนำ
ตลอดเวลา 
 
 

2.5 การวิเคราะห์
ข้อมูล 
 

-จำแนกแยกแยะ
ข้อมูลเปรียบเทียบ
ความเหมือนและ
ความแตกต่าง
เรียงลำดับวิเคราะห์ 
เหตุผลด้วยตนเองได้
อย่างชัดเจน
เหมาะสมกับส่ิงที
ศึกษาและ
จุดประสงค์ของการ
ทดลองดีมาก 

-จำแนกแยกแยะ
ข้อมูลเปรียบเทียบ
ความเหมือนและ
ความแตกต่าง
เรียงลำดับวิเคราะห์
เหตุผลด้วยตนเอง
เหมาะสมกับส่ิงท่ี
ศึกษาและ
จุดประสงค์ของการ
ทดลองดี 
 

- จำแนกแยกแยะ
ข้อมูลเปรียบเทียบ
ความเหมือนและ
ความแตกต่าง
เรียงลำดับวิเคราะห์
เหตุผลด้วยตนเองได้
เป็นบางส่วนและต้อง
ได้รับคำช้ีแนะ 
 

-จำแนกแยกแยะ
ข้อมูลเปรียบเทียบ
ความเหมือนและ
ความแตกต่าง
เรียงลำดับวิเคราะห์
เหตุผลด้วยตนเองได้
น้อยมากและต้อง
ได้รับคำช้ีแนะ
ค่อนข้างมาก 

2.6 การสรุปผลการ
ทดลอง 

 

-    สรุปข้อมูลได้
ครบถ้วนถูกต้อง
สมบูรณ์และชัดเจน 

 

- สรุปข้อมูลได้
ถูกต้องได้ถูกต้องและ
สมบูรณ์ชัดเจนเป็น
ส่วนใหญ่ 

-   สรุปข้อมูลได้
ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่
แต่สมบูรณ์ชัดเจน
เพียงบางส่วน 

-  สรุปข้อมูลได้
ถูกต้องและสมบูรณ์
ชัดเจนเพียงบางส่วน 
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รายการประเมิน 
 

ระดับคะแนน 
3 2 1 

3 ด้านสมรรถนะ
หลัก 
3.๑ ความ 
สามารถในการ
ส่ือสาร 

มีความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้ความคิด
ความเข้าใจของตนเอง
โดยใช้ภาษาอย่าง
เหมาะสมได้อย่างชัดเจน
ท่ีสุด 

มีความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้ความคิด
ความเข้าใจของตนเองโดย
ใช้ภาษาอย่างเหมาะสมได้
ค่อนข้างชัดเจน 

ถ่ายทอดความรู้ความคิดความ
เข้าใจของตนเองยังไม่ชัดเจน
และการใช้ภาษายังไม่เหมาะสม 

3.๒ ความ 
สามารถในการ
แก้ปัญหา 

แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล
แสวงหาความรู้มาใช้ใน
การแก้ปัญหาตัดสินใจ
โดยคำนึงถึงผลกระทบ
ต่อตนเองและผู้อื่นด้วย
การกระทำของเราในแต่
ละวันสามารถสร้างความ
ยั่งยืนในอนาคตได้อย่าง
ชัดเจนถูกต้อง 

แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล
แสวงหาความรู้มาใช้ใน
การแก้ปัญหาตัดสินใจโดย
คำนึงถึงผลกระทบต่อ
ตนเองและผู้อื่นด้วยการ
กระทำของเราในแต่ละวัน
สามารถสร้างความยั่งยืน
ในอนาคตได้ถูกต้องเป็น
บางส่วน 

แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลแสวงหา
ความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหา
ตัดสินใจโดยคำนึงถึงผลกระทบ
ต่อตนเองและผู้อื่นด้วยการ
กระทำของเราในแต่ละวัน
สามารถสร้างความยั่งยืนใน
อนาคตได้ยงัไม่ถูกต้อง 

3.3 ความ 
สามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 

ทำงานและอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นด้วยความสัมพันธ์
อันดีมีวิธีแก้ไขความ
ขัดแย้งภายในกลุ่มอย่าง
เหมาะสม 

ทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ด้วยความสัมพันธ์อันดีมี
วิธีแก้ไขความขัดแย้ง
ภายในกลุ่มได้บ้างเป็น
บางครั้ง 

ทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วย
ความสัมพันธ์อันดีไม่สามารถ
วิธีแก้ไขความขัดแย้งภายในกลุ่ม
ได้ 

3.4 ความ 
สามารถในการ 
ใช้เทคโนโลยี 

เลือกใช้ข้อมูลในการ
สืบค้นในการทำงานและ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่าง
เหมาะสม 

เลือกใช้ข้อมูลในการสืบค้น
ในการทำงานได้บ้างและ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็น
บางครั้ง 

เลือกใช้ข้อมูลในการสืบค้นใน
การทำงานได้บ้างแต่ไม่สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ 
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สิ่งที่ประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

3 2 1 0 (ไม่ผ่าน) 
4.  คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
4.1  ใฝ่เรียนรู้ 
 

-เข้าเรียนตรงเวลาต้ังใจ
เรียนเอาใจใส่และมี
ความพยายามในการ
เรียนรู้มีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้และเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ
ท้ังภายในและภายนอก
โรงเรียนเป็นประจำ 

-เข้าเรียนตรงเวลา
ต้ังใจเรียนเอาใจใส่และ
มีความเพียรพยายาม
ในการเรียนรู้มีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้และเข้า
ร่วมกิจกรรมการเรียนรู ้
ต่าง ๆ บ่อยครั้ง 

-เข้าเรียนตรงเวลา
ต้ังใจเรียนเอาใจใส่
ในการเรียนมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้
และเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู ้
ต่าง ๆ เป็นบางครั้ง 

-ไม่ต้ังใจเรียนไม่
เอาใจใส่และไม่
เพียรพยายามใน
การเรียนรู ้

4.2 มุ่งมั่นใน
การทำงาน 

 

-ต้ังใจและรับผิดชอบใน
การปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมายให้สำเร็จมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาการ
ทำงานให้ดีขึ้นด้วย
ตนเอง 

-ต้ังใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ี
ได้รับมอบหมายให้
สำเร็จมีการปรับปรุง 
และพัฒนาการทำงาน
ให้ดีขึ้น 

-ต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมายให้สำเร็จ
มีการปรับปรุงการ
ทำงานให้ดีขึ้น 

-ไม่มีความต้ังใจ
และรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมาย 

 
8.กิจกรรมการเรียนรู้ 
  กิจกรรมที่ 1 แรงสัมผัสกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ 

       ๑. สนทนาถึงลักษณะของแรงสัมผัส 
       ๒. ยกตัวอย่างลักษณะของแรงสัมผัสกับการเคล่ือนท่ีของวัตถุ 
       ๓. แบ่งกลุ่มนักเรียนยกตัวอย่างแรงกับการเคล่ือนท่ีของวัตถุและนำเสนอหน้าช้ันเรียน 

  กิจกรรมที่ 2 แรงไม่สัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ  
      ๑. สนทนาถึงลักษณะของแรงไม่สัมผัส 
      ๒. แบ่งกลุ่มนักเรียนศึกษาแรงแม่เหล็ก ขัว้แม่เหล็ก และแรงระหว่างแม่เหล็ก 
      ๓. ทำการทดลองเรื่องแรงระหว่างแม่เหล็ก 
      ๔. ร่วมกันสรุปผลการทดลอง 
      ๕. เปรียบเทียบลักษณะของแรงสัมผัสกับแรงไม่สัมผัส 
      ๖. ร่วมกันสรุปลักษณะของแรงสัมผัสกับแรงไม่สัมผัส  

 
9. สื่อ /แหล่งการเรียนรู้ 

9.1 แบบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ 
 9.2 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

9.3 อุปกรณ์การทดลอง 
9.4 แบบบันทึกผลการทดลอง 
9.5 แบบบันทึกกิจกรรม 
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หน่วยการเรียนรู้ที่  5  เร่ืองพลังงานกับชีวิต 
รหัสวิชา ว 1๓101     ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                                                                  เวลา ๑๐ ชั่วโมง 
 
.  
1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระที ่๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ 
มาตรฐาน ว ๒.๓ เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปล่ียนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสสาร และพลังงาน พลังงานในชีวิตประจาวัน ธรรมชาติของคล่ืน ปรากฏการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับเสียง 
แสง และคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 ตัวชี้วัด 
 ป๓/๑ ยกตัวอย่างการเปล่ียนพลังงานหนึ่งไปเป็นอีกพลังงานหนึง่จากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
 ป๓/๒ บรรยายการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและระบุแหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้าจากข้อมูล 
ท่ีรวบรวมได้ 
 ป๓/๓ ตระหนักในประโยชน์และโทษของไฟฟ้าโดยนำเสนอวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด 
และปลอดภัย 
สาระที3่ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 
มาตรฐาน ว ๓.๑ เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิดและวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี ดาว
ฤกษ์และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะท่ีส่งผลต่อส่ิงมีชีวิต และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
อวกาศ 

ตัวชี้วัด  

 ป๓/๑ อธิบายแบบรูปเส้นทางการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
 ป๓/๒ อธิบายสาเหตุการเกิดปรากฏการณ์การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ การเกิดกลางวัน กลางคืน 
และการกำหนดทิศ โดยใช้แบบจำลอง 
 ป๓/๓ ตระหนักถึงความสำคัญของดวงอาทิตย์ โดยบรรยายประโยชน์ของดวงอาทิตย์ต่อส่ิงมีชีวิต 
 
2. สาระสำคัญ 

พลังงานเป็นปริมาณท่ีแสดงถึงความสามารถในการทำงาน พลังงานมีหลายแบบ เช่น พลังงานกล 
พลังงานไฟฟ้า พลังงานแสง พลังงานเสียง และ พลังงานความร้อน โดยพลังงานสามารถเปล่ียนจากพลังงาน
หนึ่งไปเป็นอีกพลังงานหนึง่ได้ เช่น การถูมือ จนรู้สึกร้อน เป็นการเปล่ียนพลังงานกลเป็นพลังงานความร้อน 
แผงเซลล์สุริยะเปล่ียนพลังงานแสง เป็นพลังงานไฟฟ้า หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเปล่ียนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานอื่น 
ไฟฟ้าผลิตจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซึ่งใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานธรรมชาติหลายแหล่ง เช่น พลังงานจากลม 
พลังงานจากน้ำ พลังงานจากแก๊สธรรมชาติ พลังงานไฟฟ้ามีความสำคัญต่อชีวิตประจำวัน การใช้ไฟฟ้า
นอกจากต้องใช้อย่างถูกวิธี ประหยัด และคุ้มค่าแล้ว ยังต้องคำนึงถึงความปลอดภัยด้วย 
 คนบนโลกมองเห็นดวงอาทิตย์ปรากฏขึ้นทางด้านหนึ่งและตกทางอีกด้านหนึ่งทุกวัน หมุนเวียนเป็น 
แบบรูปซ้าๆ โลกกลมและหมุนรอบตัวเองขณะโคจรรอบดวงอาทิตย์ ทำให้บริเวณของโลกได้รับแสงอาทิตย์ไม่ 
พร้อมกัน โลกด้านท่ีได้รับแสงจากดวงอาทิตย์จะเป็นกลางวัน ส่วนด้านตรงข้ามท่ีไม่ได้รับแสงจะเป็น 
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กลางคืน นอกจากนี้คนบนโลกจะมองเห็นดวงอาทิตย์ปรากฏขึ้นทางด้านหนึ่งซึ่งกำหนดให้เป็นทิศตะวันออก 
และมองเห็นดวงอาทิตย์ตกทางอีกด้านหนึ่ง ซึ่งกำหนดให้เป็นทิศตะวันตก และเมื่อให้ด้านขวามืออยู่ทางทิศ
ตะวันออก ด้านซ้ายมืออยู่ทางทิศตะวันตก ด้านหน้าจะเป็นทิศเหนือ และด้านหลังจะเป็นทิศใต้  ในเวลา
กลางวันโลกจะได้รับพลังงานแสงและพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ ทำให้ส่ิงมีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ได้ 
 
3.สาระการเรยีนรู้ 
      3.1 สาระการเรยีนรู้แกนกลาง 

- เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า  
- ประโยชน์และโทษของไฟฟ้า 
- ปรากฏการณ์การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ 
- ประโยชน์ของดวงอาทิตย์ 
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 
- 

 
4. สมรรถนะท่ีสำคัญของผู้เรียน 

4.1  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4.2  ความสามารถในการคิด 
 4.3  ความสามารถในการส่ือสาร 
 4.4  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 5.1 ใฝ่เรียนรู้ 
 5.2 มุ่งมั่นในการทำงาน 

6. ชิ้นงาน / ภาระงาน 
  6.1 บันทึกกิจกรรมเรื่อง ดวงอาทิตย์และปรากฏการณ์ของโลก และพลังงานไฟฟ้า 
 6.2 รายงานการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย 
 
7. การวัดและประเมินผล  

7.1  การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. ใบบันทึกกิจกรรม 1.  ตรวจแบบฝึกหัด 1. แบบฝึกหัด 1.นักเรียนมีคะแนนจาก

การทำแบบฝึกหัดได้ร้อย
ละ60 

2.รายงานบันทึกผลทำ
กิจกรรม 
2.1 การกำหนดปัญหา 

-   ตรวจรายงานบันทึก
ผลการทำกิจกรรม 

-  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

-ผ่านระดับคุณภาพ
ต้ังแต่3 ขึ้นไป 
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2.2 การต้ังสมมติฐาน 
 
 

-   ตรวจรายงานบันทึก
ผลการทำกิจกรรม 
 

-  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

-ผ่านระดับคุณภาพ
ต้ังแต่3 ขึ้นไป 

2.3 วางแผนกำหนด
ขัน้ตอนการทำงาน 

-   สังเกต 
 

-  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

-ผ่านระดับคุณภาพ
ต้ังแต่3 ขึ้นไป 

2.4 ศึกษาค้นคว้าสืบค้น
สังเกตรวบรวมข้อมูล 

-   สังเกต   / ตรวจ
รายงานบันทึกผลการ
ทำกิจกรรม 

-  แบบประเมนิทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

-ผ่านระดับคุณภาพ
ต้ังแต่3 ขึ้นไป 

2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

-  สังเกตตรวจรายงาน
บันทึกผลการทำ
กิจกรรม 

-  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

-ผ่านระดับคุณภาพ
ต้ังแต่3 ขึ้นไป 

2.6 การสรุปผลผลการ
ทดลอง 

-  ตรวจรายงานบันทึก
ผลการทำกิจกรรม 

-  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

-ผ่านระดับคุณภาพ
ต้ังแต่3 ขึ้นไป 

3.สมรรถนะท่ีสำคัญ
ของผู้เรียน 
  3.1 ความสามารถใน
การส่ือสาร 

 
 
สังเกตพฤติกรรม 

 
 
แบบประเมินสมรรถนะท่ี
สำคัญของผู้เรียน 

 
 

ผ่านระดับดี 

  3.2 ความสามารถใน
การแก้ปัญหา 

สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินสมรรถนะท่ี
สำคัญของผู้เรียน 

ผ่านระดับดี 

 3.3 ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินสมรรถนะท่ี
สำคัญของผู้เรียน 

ผ่านระดับดี 

 3.4 ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 

สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินสมรรถนะท่ี
สำคัญของผู้เรียน 

ผ่านระดับดี 

4.  คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
4.1  ใฝ่เรียนรู้ 

 
 
-   สังเกตพฤติกรรมการ
ทำงาน 

 
 
-  แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

 
 
ผ่านระดับคุณภาพต้ังแต่2 
ขึ้นไป 

  4.2 มุ่งมั่นในการ
ทำงาน 

-   สังเกตพฤติกรรมการ
ทำงาน 

-  แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

ผ่านระดับคุณภาพต้ังแต่2 
ขึ้นไป 

 
 
เกณฑ์การประเมิน 

1.แบบฝึกหัดหน่วย พลังงานกับชีวิต 
เกณฑ์การให้คะแนน 

  ตอบถูกให1้  คะแนนตอบผิดให้0   คะแนน 
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สิ่งที่ประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

4 3 2 1 
2.รายงานบันทึก
ผลการทำกิจกรรม 
2.1 การกำหนด
ปัญหา 
 
 
 

-กำหนดปัญหา
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์และ
สอดคล้องกับ
กิจกรรมการทดลอง
ได้ชัดเจนดีมาก 

-  กำหนดปัญหา
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์และ
สอดคล้องกับ
กิจกรรมการทดลอง
ได้ชัดเจน 

 
-กำหนดปัญหาได้
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์และ
กิจกรรมการทดลอง
ได้ยังไม่ชัดเจน 

 
-   กำหนดปัญหา
ไม่ได้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์และไม่
สอดคล้องกับ
กิจกรรมการทดลอง 

2.2 การต้ัง 
สมมติฐาน 
 
 
 
 

-  ต้ังสมมติฐานได้
สอดคล้องกับปัญหา
และแสดง
ความสัมพันธ์
ระหว่างเหตุและผล
อย่างชัดเจน 

-  ต้ังสมมติฐาน
สอดคล้องกับปัญหา
และแสดง
ความสัมพันธ์
ระหว่างเหตุและผล
ยังไม่ชัดเจนดี 

-  ต้ังสมมติฐาน
สอดคล้องกับปัญหา
แต่ไม่แสดง
ความสัมพันธ์
ระหว่างเหตุและผล 

 -   ต้ังสมมติฐานไม่
สอดคล้องกับ
ปัญหา 
 
 
 

2.3 วางแผนกำหนด
ขั้นตอนการทำงาน 

-  วางแผนขั้นตอน
การทดลองและ
บันทึกผลการทดลอง
อย่างชัดเจนทำการ
ทดลองได้สอดคล้อง
กับจุดประสงค์ของ
การทดลองได้ดีมาก 
 

- วางแผนขั้นตอน
การทดลองไม่
ครบถ้วนทุกขั้นตอน
และบันทึกผลการ
ทดลองได้บ้างทำการ
ทดลองได้สอดคล้อง
กับจุดประสงค์ของ
การทดลองได้ดี 

-วางแผนขั้นตอนการ
ทดลองและบันทึกผล
การทดลองได้
พอสมควรทำการ
ทดลองบางส่วน
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ของการ
ทดลองได้พอใช้ 
 

-วางแผนขั้นตอนการ
ทดลองและบันทึกผล
การทดลองด้วย
ตนเองไม่ได้ต้องได้รับ
การช่วยเหลือจึงจะ
ทำการทดลองได้ 
 

2.4 ศึกษาค้นคว้า
ทดลองสังเกต
รวบรวมข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 

-  สังเกตศึกษา
ทดลองรวบรวม
ข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนตามแผนท่ี
วางไว้บันทึกข้อมูล
อย่างต่อเนื่องและ
แก้ปัญหาการทำงาน
ได้ด้วยตัวเอง 
 

-  สังเกตศึกษา
ทดลองรวบรวมข้อมูล
อย่างถูกต้องครบถ้วน
ตามแผนท่ีวางไว้
บันทึกข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่องและ
แก้ปัญหาการทำงาน
ได้ด้วยตัวเองเป็นส่วน
ใหญ่ต้องได้รับ
คำแนะนำเพียง
เล็กน้อย 

-สังเกตศึกษาทดลอง
บางส่วนรวบรวม
ข้อมูลตามแผนท่ีวาง
ไว้บันทึกข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่องและ
แก้ปัญหาการทำงาน
ได้ด้วยตัวเองเป็น
บางส่วนต้องได้รับ
คำแนะนำเพียง
บางส่วน 

- สังเกตศึกษา
ทดลองรวบรวม
ข้อมูลตามแผนท่ีวาง
ไว้บันทึกข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่องและ
แก้ปัญหาการทำงาน
ได้ด้วยตัวเองไม่ได้
ต้องได้รับคำแนะนำ
ตลอดเวลา 
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2.5 การวิเคราะห์
ข้อมูล 
 

-จำแนกแยกแยะ
ข้อมูลเปรียบเทียบ
ความเหมือนและ
ความแตกต่าง
เรียงลำดับวิเคราะห์ 
เหตุผลด้วยตนเองได้
อย่างชัดเจน
เหมาะสมกับส่ิงที
ศึกษาและ
จุดประสงค์ของการ
ทดลองดีมาก 

-จำแนกแยกแยะ
ข้อมูลเปรียบเทียบ
ความเหมือนและ
ความแตกต่าง
เรียงลำดับวิเคราะห์
เหตุผลด้วยตนเอง
เหมาะสมกับส่ิงท่ี
ศึกษาและ
จุดประสงค์ของการ
ทดลองดี 
 

- จำแนกแยกแยะ
ข้อมูลเปรียบเทียบ
ความเหมือนและ
ความแตกต่าง
เรียงลำดับวิเคราะห์
เหตุผลด้วยตนเองได้
เป็นบางส่วนและต้อง
ได้รับคำช้ีแนะ 
 

-จำแนกแยกแยะ
ข้อมูลเปรียบเทียบ
ความเหมือนและ
ความแตกต่าง
เรียงลำดับวิเคราะห์
เหตุผลด้วยตนเองได้
น้อยมากและต้อง
ได้รับคำช้ีแนะ
ค่อนข้างมาก 
 

2.6 การสรุปผล 
การทดลอง 

 

-    สรุปข้อมูลได้
ครบถ้วนถูกต้อง
สมบูรณ์และชัดเจน 

 

- สรุปข้อมูลได้
ถูกต้องได้ถูกต้องและ
สมบูรณ์ชัดเจนเป็น
ส่วนใหญ่ 

-   สรุปข้อมูลได้
ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่
แต่สมบูรณ์ชัดเจน
เพียงบางส่วน 

-  สรุปข้อมูลได้
ถูกต้องและสมบูรณ์
ชัดเจนเพียงบางส่วน 

 

 
 

รายการประเมิน 
 

ระดับคะแนน 
3 2 1 

3.ด้านสมรรถนะ
หลัก 
3.1 ความ 
สามารถในการ
ส่ือสาร 

มีความสามารถใน
การถ่ายทอดความรู้
ความคิดความ
เข้าใจของตนเอง
โดยใช้ภาษาอย่าง
เหมาะสมได้อย่าง
ชัดเจนท่ีสุด 

มีความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้
ความคิดความเข้าใจ
ของตนเองโดยใช้ภาษา
อย่างเหมาะสมได้
ค่อนข้างชัดเจน 

ถ่ายทอดความรู้ความคิดความเข้าใจของ
ตนเองยังไม่ชัดเจนและการใช้ภาษายังไม่
เหมาะสม 

3.2 ความ 
สามารถในการ
แก้ปัญหา 

แก้ปัญหาโดยใช้
เหตุผลแสวงหา
ความรู้มาใช้ในการ
แก้ปัญหาตัดสินใจ
โดยคำนึงถึง
ผลกระทบต่อ
ตนเองและผู้อื่น
ด้วยการกระทำของ
เราในแต่ละวัน
สามารถสร้างความ
ยั่งยืนในอนาคตได้
อย่างชัดเจนถูกต้อง 

แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล
แสวงหาความรู้มาใช้ใน
การแก้ปัญหาตัดสินใจ
โดยคำนึงถึงผลกระทบ
ต่อตนเองและผู้อื่นด้วย
การกระทำของเราใน
แต่ละวันสามารถสร้าง
ความยั่งยืนในอนาคต
ได้ถูกต้องเป็นบางส่วน 

แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลแสวงหาความรู้มา
ใช้ในการแก้ปัญหาตัดสินใจโดยคำนึงถึง
ผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่นด้วยการ
กระทำของเราในแต่ละวันสามารถสร้าง
ความยัง่ยืนในอนาคตได้ยังไม่ถูกต้อง 
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3.3 ความ 
สามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 

ทำงานและอยู่
ร่วมกับผู้อื่นด้วย
ความสัมพันธ์อันดีมี
วิธีแก้ไขความ
ขัดแย้งภายในกลุ่ม
อย่างเหมาะสม 

ทำงานและอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นด้วยความสัมพันธ์
อันดีมีวิธีแก้ไขความ
ขัดแย้งภายในกลุ่มได้
บ้างเป็นบางครั้ง 

ทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วย
ความสัมพันธ์อันดีไม่สามารถวิธีแก้ไข
ความขัดแย้งภายในกลุ่มได้ 

3.4 ความ 
สามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

เลือกใช้ข้อมูลใน
การสืบค้นในการ
ทำงานและอยู่
ร่วมกับผู้อื่นอย่าง
เหมาะสม 

เลือกใช้ข้อมูลในการ
สืบค้นในการทำงานได้
บ้างและอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้เป็นบางครั้ง 

เลือกใช้ขอ้มูลในการสืบค้นในการทำงาน
ได้บ้างแต่ไม่สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ 

 
 

สิ่งที่ประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

3 2 1 0 (ไม่ผ่าน) 
4.  คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
4.1  ใฝ่เรียนรู้ 
 

-เข้าเรียนตรงเวลา
ต้ังใจเรียนเอาใจใส่และ
มีความพยายามในการ
เรียนรู้มีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้และเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้
ต่างๆท้ังภายในและ
ภายนอกโรงเรียนเป็น
ประจำ 

-เข้าเรียนตรงเวลาต้ังใจ
เรียนเอาใจใส่และมี
ความเพียรพยายามใน
การเรียนรู้มีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้และเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู ้
ต่าง ๆ บ่อยครั้ง 

-เข้าเรียนตรงเวลา
ต้ังใจเรียนเอาใจใส่ใน
การเรียนมีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้และเข้า
ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู ้
ต่าง ๆ เป็นบางครั้ง 

-ไม่ต้ังใจเรียนไม่
เอาใจใส่และไม่
เพียรพยายามใน
การเรียนรู ้

4.2 มุ่งมั่นใน
การทำงาน 

 

-ต้ังใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ี
ได้รับมอบหมายให้
สำเร็จมีการปรับปรุง
และพัฒนาการทำงาน
ให้ดีขึ้นด้วยตนเอง 

-ต้ังใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ี
ได้รับมอบหมายให้
สำเร็จมีการปรับปรุง 
และพัฒนาการทำงาน
ให้ดีขึ้น 

-ต้ังใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ี
ได้รับมอบหมายให้
สำเร็จมีการปรับปรุง
การทำงานให้ดีขึ้น 

-ไม่มีความต้ังใจ
และรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมาย 

 
 
8.กิจกรรมการเรียนรู้ 
  8.1 ศึกษาและสืบค้นข้อมูลโดยใช้กระบวนการสืบเสาะและการนำเสนอผลงานเกี่ยวกับดิน 
   กิจกรรมที ่1 ดวงอาทิตย์และปรากฏการณ์ของโลก   

1. สนทนาถึงดวงอาทิตย์และโลก 
2. แบ่งกลุ่มนักเรียนศึกษาว่าการหมุนรอบตัวเองของโลกทำให้เกิดปรากฏการณ์ 

                         อะไรบ้าง 
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๓. รายงานผลและร่วมกันสรุป 
๔ ร่วมกันสนทนาถึงประโยชน์ของดวงอาทิตย์ 
๔. ร่วมกันสรุป 

   กิจกรรมที ่2 พลังงานไฟฟ้า  
1. สนทนาถึงพลังงานชนิดต่างๆและการเปล่ียนแปลงพลังงาน 
2. แบ่งกลุ่มนักเรียนศึกษาพลังงานไฟฟ้า การผลิตพลังงานไฟฟ้า และการใช้ไฟฟ้า  
    อย่างประยัดและปลอดภัย 
๓. รายงานผลและร่วมกันสรุป    

   
9. สื่อ /แหล่งการเรียนรู้ 

9.1 แบบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ 
 9.2 แบบจำลองดวงอาทิตย์และโลก 

9.3 อุปกรณ์การเกิดพลังงานไฟฟ้าอย่างง่าย 
9.๔ แบบบันทึกการจัดกิจกรรม 
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หน่วยการเรียนรู้ที่   6 เร่ือง การออกแบบและเทคโนโลย ี
รหัสวิชา ว 1๓101     ชื่อรายวิชาเทคโนโลยี          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                                                                  เวลา ๒๐ ชั่วโมง 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
สาระที่ 4   เทคโนโลยี 

มาตรฐาน  ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาท่ีพบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอน
และเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ รู้เท่าทันและมีจริยธรรม 

ตัวชี้วัด 

ป3/1 แสดงอัลกอริทึมในการทำงาน หรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์หรือข้อความ 
ป3/2 เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือส่ือ และตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม 
ป3/3 ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ 
ป3/4 รวบรวม ประมวลผล และนำเสนอข้อมูลโดยใช้ซอฟต์แวร์ตามวัตถุประสงค์ 
ป2/๕ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้อินเทอร์เน็ต  
 

2. สาระสำคัญ 
อัลกอริทึมเป็นขั้นตอนท่ีใช้ในการแก้ปัญหา การแสดงอัลกอริทึมทำได้โดยการเขียน บอกเล่า 

วาดภาพ หรือใช้สัญลักษณ์ อัลกอริทึมเป็นขั้นตอนท่ีใช้ในการแก้ปัญหา การแสดงอัลกอริทึมทำได้โดยการเขียน 
บอกเล่า วาดภาพ หรือใช้สัญลักษณ์ ตัวอย่างปัญหา เช่น เกมเศรษฐี เกมบันไดงู เกม Tetris  เกม OX การเดิน
ไปโรงอาหาร การทำความสะอาดห้องเรียน การเขียนโปรแกรมเป็นการสร้างลำดับของคำส่ังให้คอมพิวเตอร์
ทำงาน การตรวจหาข้อผิดพลาดทำได้โดยตรวจสอบคำส่ังท่ีแจ้งข้อผิดพลาด หรือหากผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามท่ี
ต้องการให้ตรวจสอบการทำงานทีละคำส่ัง ซอฟต์แวร์หรือส่ือท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรม อินเทอร์เน็ตเป็น
เครือข่ายขนาดใหญ่ช่วยให้การติดต่อส่ือสารทำได้สะดวกและรวดเร็ว และเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ท่ีช่วยในการ
เรียนและการดำเนินชีวิต เว็บเบราว์เซอร์เป็นโปรแกรมสำหรับอ่านเอกสารบนเว็บเพจ การสืบค้นข้อมูลบน
อินเทอร์เน็ตทำได้โดยใช้เว็บไซต์สำหรับสืบค้น และต้องกำหนดคำค้นท่ีเหมาะสมจึงจะได้ข้อมูลตามต้องการ 
การใช้อนิเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยควรอยู่ในการดูแลของครู หรือผู้ปกครอง  การรวบรวมข้อมูล ทำได้โดย
กำหนดหัวข้อท่ีต้องการเตรียมอุปกรณ์ในการจดบันทึก การประมวลผลอย่างง่าย เช่น เปรียบเทียบ จัดกลุ่ม 
เรียงลำดับ การนำเสนอข้อมูลทำได้หลายลักษณะตามความเหมาะสม เช่น การบอกเล่า การทำเอกสาร 
รายงานการจัดทำป้ายประกาศ การใช้ซอฟต์แวร์ทำงานตามวัตถุประสงค์ เช่นใช้ซอฟต์แวร์นำเสนอหรือ
ซอฟต์แวร์กราฟิก สร้างแผนภูมิรูปภาพ ใช้ซอฟต์แวร์ประมวลคำ ทำป้ายประกาศ หรือเอกสารรายงาน ใช้
ซอฟต์แวร์ตารางทำงานในการประมวลผลข้อมูล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ขอความ
ช่วยเหลือจากครูหรือผู้ปกครองเมื่อเกิดปัญหาจากการใช้งาน เมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลท่ีทำให้ไม่สบายใจ  การ
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้อินเทอร์เน็ตจะทำให้ไม่เกิดความเสียหายต่อตนเองและผู้อื่น เช่นไม่ใช้คำหยาบ 
ล้อเลียน ด่าทอ ทำให้ผู้อื่นเสียหายหรือเสียใจ ข้อดีและข้อเสียในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 
 
 



 
 

      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3 พุทธศักราช 2563 หน้า ๕๐ 

3.สาระการเรียนรู้ 
3.1สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

- การแก้ปัญหาโดยใช้ขั้นตอนของอัลกอริทึม  
- การแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์หรือข้อความ 
- การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือส่ือ และตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไข 
- การใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ 
- การรวบรวม ประมวลผล นำเสนอข้อมูล โดยใช้ซอฟต์แวร์ท่ีหลากหลาย  
- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยและปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้อินเตอร์เน็ต 

 
4. สมรรถนะท่ีสำคัญของผู้เรียน 

4.1 ความสามารถในการส่ือสาร 
4.2 ความสามารถในการคิด 
4.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
4.5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 
5. คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ 
 5.1 ใฝ่เรียนรู้ 
 5.2 มุ่งมั่นในการทำงาน 
 
6. ชิ้นงาน / ภาระงาน 

6.1 แบบบันทึกผลการแก้ปัญหา 
6.2 ออกแบบโปรแกรมอย่างง่ายๆ 
6.3 บันทึกการใช้งานโปรแกรมต่างๆ 

 
7. การวัดและประเมินผล  
 

ชิ้นงาน/ภารงาน วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 
๑.ใบงานแก้ปัญหาการ
อธิบายการทำงานการ
คาดการณ์ผลลัพธ์จาก
ปัญหาอย่างง่าย 

ตรวจใบงานแก้ปัญหา
การอธิบายการทำงาน
การคาดการณ์ผลลัพธ์
จากปัญหาอย่างง่าย 

ใบงานแก้ปัญหาการ
อธิบายการทำงานการ
คาดการณ์ผลลัพธ์จาก
ปัญหาอย่างง่าย 

ผ่านร้อยละ60 

ออกแบบและเขียน
โปรแกรมอย่างง่าย 

ตรวจช้ินออกแบบและ
เขียนโปรแกรม 

-  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทำงาน 
 
 
 

ผ่านร้อยละ 60 

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สังเกตการทำงาน แบบสังเกตการใช้ ผ่านระดับคุณภาพต้ังแต่   
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ชิ้นงาน/ภารงาน วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 
อย่างปลอดภัยมีมารยาท
เข้าใจสิทธิและหน้าท่ี
ของตนเคารพในสิทธิ
ของผู้อื่นแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
เมื่อพบข้อมูลหรือบุคคล
ท่ีไม่เหมาะสม 

เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างปลอดภัยมีมารยาท
เข้าใจสิทธิและหน้าท่ี
ของตนเคารพในสิทธิ
ของผู้อื่นแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
เมื่อพบข้อมูลหรือบุคคล
ท่ีไม่เหมาะสม 

2 ขึ้นไป 

2.สมรรถนะท่ีสำคัญ
ของผู้เรียน 
2.1 ความสามารถใน
การส่ือสาร 

สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินสมรรถนะท่ี
สำคัญของผู้เรียน 

ผ่านระดับดี 

2.2 ความสามารถใน
การแก้ปัญหา 

สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินสมรรถนะท่ี
สำคัญของผู้เรียน 

ผ่านระดับดี 

2.3 ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินสมรรถนะท่ี
สำคัญของผู้เรียน 

ผ่านระดับดี 

2.4 ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 

สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินสมรรถนะท่ี
สำคัญของผู้เรียน 

ผ่านระดับดี 

3.คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
3.1  ใฝ่เรียนรู้ 

-   สังเกตพฤติกรรมการ
ทำงาน 

-  แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ผ่านระดับคุณภาพ
ต้ังแต่2 ขึ้นไป 

3.2 มุ่งมั่นในการทำงาน -   สังเกตพฤติกรรมการ
ทำงาน 

-  แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ผ่านระดับคุณภาพ
ต้ังแต่2 ขึ้นไป 

 
 
เกณฑ์การประเมิน 

1.แบบฝึกหัดหน่วย การออกแบบและเทคโนโลยี 
       เกณฑ์การให้คะแนน 

  ตอบถูกให ้1 คะแนนตอบผิดให้ 0 คะแนน 
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สิ่งที่ประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

4 3 2 1 
2.รายงานบันทึก
ผลการทำกิจกรรม 
2.1 วางแผนกำหนด
ขั้นตอนการทำงาน 
 
 

-  วางแผนขั้นตอน
การทดลองและ
บันทึกผลการทดลอง
อย่างชัดเจนทำการ
ทดลองได้สอดคล้อง
กับจุดประสงค์ของ
การทดลองได้ดีมาก 
 

- วางแผนขั้นตอน
การทดลองไม่
ครบถ้วนทุกขัน้ตอน
และบันทึกผลการ
ทดลองได้บ้างทำการ
ทดลองได้สอดคล้อง
กับจุดประสงค์ของ
การทดลองได้ดี 

-วางแผนขั้นตอนการ
ทดลองและบันทึกผล
การทดลองได้
พอสมควรทำการ
ทดลองบางส่วน
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ของการ
ทดลองได้พอใช้ 

-วางแผนขั้นตอน
การทดลองและ
บันทึกผลการ
ทดลองด้วยตนเอง
ไม่ได้ต้องได้รับการ
ช่วยเหลือจึงจะทำ
การทดลองได้ 
 

2. 2  การ
ต้ังสมมติฐาน 
 
 
 
 

-  ต้ังสมมติฐานได้
สอดคล้องกับปัญหา
และแสดง
ความสัมพันธ์
ระหว่างเหตุและผล
อย่างชัดเจน 

-  ต้ังสมมติฐาน
สอดคล้องกับปัญหา
และแสดง
ความสัมพันธ์
ระหว่างเหตุและผล
ยังไม่ชัดเจนดี 

-  ต้ังสมมติฐาน
สอดคล้องกับปัญหา
แต่ไม่แสดง
ความสัมพันธ์
ระหว่างเหตุและผล 

 -   ต้ังสมมติฐาน
ไม่สอดคล้องกับ
ปัญหา 
 
 
 

2.3 วางแผนกำหนด
ขั้นตอนการทำงาน 

-  วางแผนขั้นตอน
การทดลองและ
บันทึกผลการทดลอง
อย่างชัดเจนทำการ
ทดลองได้สอดคล้อง
กับจุดประสงค์ของ
การทดลองได้ดีมาก 
 

- วางแผนขั้นตอน
การทดลองไม่
ครบถ้วนทุกขั้นตอน
และบันทึกผลการ
ทดลองได้บ้างทำการ
ทดลองได้สอดคล้อง
กับจุดประสงค์ของ
การทดลองได้ดี 

-วางแผนขั้นตอนการ
ทดลองและบันทึกผล
การทดลองได้
พอสมควรทำการ
ทดลองบางส่วน
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ของการ
ทดลองได้พอใช้ 
 

-วางแผนขั้นตอน
การทดลองและ
บันทึกผลการ
ทดลองด้วยตนเอง
ไม่ได้ต้องได้รับการ
ช่วยเหลือจึงจะทำ
การทดลองได้ 
 

2.4 ศึกษาค้นคว้า
ทดลองสังเกต
รวบรวมข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 

-  สังเกตศึกษา
ทดลองรวบรวม
ข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนตามแผนท่ี
วางไว้บันทึกข้อมูล
อย่างต่อเนื่องและ
แก้ปัญหาการทำงาน
ได้ด้วยตัวเอง 
 

-  สังเกตศึกษา
ทดลองรวบรวมข้อมูล
อย่างถูกต้องครบถ้วน
ตามแผนท่ีวางไว้
บันทึกข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่องและ
แก้ปัญหาการทำงาน
ได้ด้วยตัวเองเป็นส่วน
ใหญ่ต้องได้รับ
คำแนะนำเพียง
เล็กน้อย 

-สังเกตศึกษาทดลอง
บางส่วนรวบรวม
ข้อมูลตามแผนท่ีวาง
ไว้บันทึกข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่องและ
แก้ปัญหาการทำงาน
ได้ด้วยตัวเองเป็น
บางส่วนต้องได้รับ
คำแนะนำเพียง
บางส่วน 

- สังเกตศึกษา
ทดลองรวบรวม
ข้อมูลตามแผนท่ีวาง
ไว้บันทึกข้อมูล
อย่างต่อเนื่องและ
แก้ปัญหาการทำงาน
ได้ด้วยตัวเองไม่ได้
ต้องได้รับคำแนะนำ
ตลอดเวลา 
 
 

2.5 การวิเคราะห์
ข้อมูล 

-จำแนกแยกแยะ
ข้อมูลเปรียบเทียบ

-จำแนกแยกแยะ
ข้อมูลเปรียบเทียบ

- จำแนกแยกแยะ
ข้อมูลเปรียบเทียบ

-จำแนกแยกแยะ
ข้อมูลเปรียบเทียบ
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สิ่งที่ประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

4 3 2 1 
 ความเหมือนและ

ความแตกต่าง
เรียงลำดับวิเคราะห์ 
เหตุผลด้วยตนเองได้
อย่างชัดเจน
เหมาะสมกับส่ิงที
ศึกษาและ
จุดประสงค์ของการ
ทดลองดีมาก 

ความเหมือนและ
ความแตกต่าง
เรียงลำดับวิเคราะห์
เหตุผลด้วยตนเอง
เหมาะสมกับส่ิงท่ี
ศึกษาและ
จุดประสงค์ของการ
ทดลองดี 
 

ความเหมือนและ
ความแตกต่าง
เรียงลำดับวิเคราะห์
เหตุผลด้วยตนเองได้
เป็นบางส่วนและต้อง
ได้รับคำช้ีแนะ 
 

ความเหมือนและ
ความแตกต่าง
เรียงลำดับวิเคราะห์
เหตุผลด้วยตนเองได้
น้อยมากและต้อง
ได้รับคำช้ีแนะ
ค่อนข้างมาก 
 

2.6 การสรุปข้อมูล -    สรุปข้อมูลได้
ครบถ้วนถูกต้อง
สมบูรณ์และชัดเจน 

- สรุปข้อมูลได้
ถูกต้องได้ถูกต้องและ
สมบูรณ์ชัดเจนเป็น
ส่วนใหญ่ 

-   สรุปข้อมูลได้
ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่
แต่สมบูรณ์ชัดเจน
เพียงบางส่วน 

-  สรุปข้อมูลได้
ถูกต้องและสมบูรณ์
ชัดเจนเพียงบางส่วน 

 

 
 
 

รายการประเมิน 
 

ระดับคะแนน 
3 2 1 

3.ด้านสมรรถนะ
หลัก 
3.1 ความ 
สามารถในการ
ส่ือสาร 

มีความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้ความคิด
ความเข้าใจของตนเองโดย
ใช้ภาษาอย่างเหมาะสมได้
อย่างชัดเจนท่ีสุด 

มีความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้ความคิดความ
เข้าใจของตนเองโดยใช้ภาษา
อย่างเหมาะสมได้ค่อนข้าง
ชัดเจน 

ถ่ายทอดความรู้ความคิด
ความเข้าใจของตนเองยังไม่
ชัดเจนและการใช้ภาษายัง
ไม่เหมาะสม 

3.2 ความ 
สามารถในการ
แก้ปัญหา 

แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล
แสวงหาความรู้มาใช้ใน
การแก้ปัญหาตัดสินใจโดย
คำนึงถึงผลกระทบต่อ
ตนเองและผู้อื่นด้วยการ
กระทำของเราในแต่ละวัน
สามารถสร้างความยั่งยืน
ในอนาคตได้อย่างชัดเจน
ถูกต้อง 

แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล
แสวงหาความรู้มาใช้ในการ
แก้ปัญหาตัดสินใจโดยคำนึงถึง
ผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
ด้วยการกระทำของเราในแต่
ละวันสามารถสร้างความ
ยั่งยืนในอนาคตได้ถูกต้องเป็น
บางส่วน 

แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล
แสวงหาความรู้มาใช้ในการ
แก้ปัญหาตัดสินใจโดย
คำนึงถึงผลกระทบต่อ
ตนเองและผู้อื่นด้วยการ
กระทำของเราในแต่ละวัน
สามารถสร้างความยั่งยืนใน
อนาคตได้ยังไม่ถูกต้อง 

3.3 ความ 
สามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 

ทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ด้วยความสัมพันธ์อันดีมี
วิธีแก้ไขความขัดแย้ง
ภายในกลุ่มอย่างเหมาะสม 

ทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ด้วยความสัมพันธ์อันดีมี
วิธีแก้ไขความขัดแย้งภายใน
กลุ่มได้บ้างเป็นบางครั้ง 

ทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ด้วยความสัมพันธ์อันดีไม่
สามารถวิธีแก้ไขความ
ขัดแย้งภายในกลุ่มได้ 
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3.4 ความ 
สามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

เลือกใช้ข้อมูลในการสืบค้น
ในการทำงานและอยู่
ร่วมกับผู้อื่นอย่าง
เหมาะสม 

เลือกใช้ข้อมูลในการสืบค้นใน
การทำงานได้บ้างและอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นบางครั้ง 

เลือกใช้ข้อมูลในการสืบค้น
ในการทำงานได้บ้างแต่ไม่
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ 

 
 
 

สิ่งที่ประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

3 2 1 0 (ไม่ผ่าน) 
4.  คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
4.1  ใฝ่เรียนรู้ 
 

-เข้าเรียนตรงเวลา
ต้ังใจเรียนเอาใจใส่และ
มีความพยายามในการ
เรียนรู้มีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้และเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้
ต่างๆท้ังภายในและ
ภายนอกโรงเรียนเป็น
ประจำ 

-เข้าเรียนตรงเวลาต้ังใจ
เรียนเอาใจใส่และมี
ความเพียรพยายามใน
การเรียนรู้มีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้และเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู ้
ต่าง ๆ บ่อยครั้ง 

-เข้าเรียนตรงเวลา
ต้ังใจเรียนเอาใจใส่ใน
การเรียนมีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้และเข้า
ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู ้
ต่าง ๆ เป็นบางครั้ง 

-ไม่ต้ังใจเรียนไม่
เอาใจใส่และไม่
เพียรพยายามใน
การเรียนรู ้

4.2 มุ่งมั่นใน
การทำงาน 

 

-ต้ังใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ี
ได้รับมอบหมายให้
สำเร็จมีการปรับปรุง
และพัฒนาการทำงาน
ให้ดีขึ้นด้วยตนเอง 

-ต้ังใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ี
ได้รับมอบหมายให้
สำเร็จมีการปรับปรุง 
และพัฒนาการทำงาน
ให้ดีขึ้น 

-ต้ังใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ี
ได้รับมอบหมายให้
สำเร็จมีการปรับปรุง
การทำงานให้ดีขึ้น 

-ไม่มีความต้ังใจ
และรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมาย 

 
 
 
8.กิจกรรมการเรียนรู้ 
 กิจกรรมที่ 1 การแสดงอัลกอริทึมในการทำงาน หรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ 
หรือข้อความ   

1 อัลกอริทึม   
2 การแสดงอัลกอริทึม      
3 ตัวอย่างปัญหา 

กิจกรรมที่ 2 การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือส่ือ และตรวจหาข้อผิดพลาดของ
โปรแกรม   

1 การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย   
2 ตัวอย่างโปรแกรม       
3 ตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม 
๔ ซอฟต์แวร์หรือส่ือท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรม 
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          กิจกรรมที่ 3 การใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้   
1 อินเทอร์เน็ตและเว็บเบราว์เซอร์   
2 การสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต 
3 การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย 

      กิจกรรมที่ 4 รวบรวม ประมวลผล และนำเสนอข้อมูลโดยใช้ซอฟต์แวร์   
1 การรวบรวมข้อมูล   
2 การประมวลผลอย่างง่าย      
3 การนำเสนอข้อมูล 
๔ การใช้ซอฟต์แวร์ทำงานตามวัตถุประสงค์ 

      กิจกรรมที่ ๕ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้
อินเทอร์เน็ต   

1 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย   
2 การปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้อินเทอร์เน็ต      
3 ข้อดีและข้อเสียในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 

9. สื่อ /แหล่งการเรียนรู้ 
9.1 แบบเรียนวิชาวิทยาการคำนวณช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ 

 9.2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
9.3 สถานการณ์ปัญหา 
9.4 โปรแกรมต่างๆ 
9.5 ห้องสมุด 
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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 
 

 
 

 

 


