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โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
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(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖3) 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ค๑๖๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

 
 

 
 
 
 
 
 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธเ์ขต ๒ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 



 
 

      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.๖ พุทธศักราช 2563 หน้า 3 
 

 

คำนำ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖3)     
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์            
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ นี้ ได้ปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ให้มี ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยยึด
หลักความสัมพันธ์ขององค์ประกอบหน่วยการเรียนรู้ ตั้งแต่ชื่อหน่วยการเรียนรู้ สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ชิ้นงาน/ภาระงาน 
การวัดและประเมินผล กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้   และเวลาเรียน  ซึ่งทุกองค์ประกอบมีความ
สอดคล้องและสัมพันธ์กัน  สามารถนำไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้  ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้  ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ กำหนดไว้ 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.๒๕๖3)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ที่ได้ปรับปรุงและพัฒนา คงเป็นประโยชน์สำหรับครูผู้สอน ในการนำไปใช้
ในการจัดทำ  กำหนดการสอนและแผนการจัดการเรยีนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ขอขอบคุณคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง               
ที่ช่วยปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้นี้จนสำเร็จไว้ ณ โอกาสนี้ 

   

     โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
          เมษายน  ๒๕๖3 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
วิสัยทัศน์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

วิสัยทัศน์เป็นมุมมองภาพในอนาคตที่มุ่งหวังว่าจะมีการพัฒนาอะไร อย่างไร ซึ่งจุสอดคล้องกับการ
ปรับเปลี่ยนของสังคม วิสัยทัศน์ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์กำหนดไว้ให้เป็นแนวทางให้ผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้สอน บุคคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน และชุมชนร่วมกันพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์ และปฏิบัติร่วมกันสู่
ความสำเร็จ ในการกำหนดวิสัยทัศน์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใช้กรอบความคิดในเรื่องของการพัฒนาการศึกษา 
เพ่ือเตรียมคนในสังคมแห่งการเรียนรู้ และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2542 

1.หลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จะเชื่อมโยงเนื้อหา แนวคิดหลัก และกระบวนการที่
เป็นสากล แต่มีความสอดคล้องกับชีวิตจริงทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ และมีความยืดหยุ่น หลากหลาย 

2.หลักสูตรการเรียนการสอนต้องตอบสนองผู้เรียนที่มีความถนัดและมีความสนใจต่างกัน ในการใช้
วิทยาศาสตร์สำหรับการเรียนต่อและประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ 

3.ผู้ เรียนทุกคนจะได้รับการส่งเสริมให้ พัฒนากระบวนการคิด  ความสามารถในการเรียนรู้  
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการแก้ปัญหา และการคิดค้นสร้างสรรค์องค์ความรู้ 

4.ใช้แหล่งที่เรียนรู้ในท้องถิ่น โดยถือว่ามีความสำคัญควบคู่กับการเรียนในสถานศึกษา 
5.ใช้ยุทธ์ศาสตร์การเรียนการสอนหลากหลายเพ่ือตอบสนองความต้องการ ความสนใจและวิธีเรียนที่

แตกต่างกันของผู้เรียน 
6.การเรียนการสอนต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่

เหมาะสมต่อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
 
จุดหมายของวิทยาศาสตร์  

  ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ค้นพบความรู้ด้วยตนเองมากที่สุด เพ่ือให้
ได้ทั้งกระบวนการและความรู้ จากวิธีการสังเกต การสำรวจตรวจสอบ การทดลอง แล้วนำผลที่ได้มาจัดระบบ
เป็นหลักการ แนวคิด และองค์ความรู ้การจัดการเรยีนการสอนวิทยาศาสตร์จึงมีเป้าหมายที่สำคัญ ดังนี้  
   1.เพ่ือให้เข้าใจหลักการ ทฤษฎี และกฎที่เป็นพ้ืนฐานในวิชาวิทยาศาสตร์  

2.เพ่ือให้เข้าใจขอบเขตของธรรมชาติของวิชาวิทยาศาสตร์และข้อจำกัดในการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์  
3.เพ่ือให้มีทักษะที่สำคัญในการศึกษาค้นคว้าและคิดค้นทางเทคโนโลยี  
4.เพ่ือให้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิชาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  มวลมนุษย์  และ

สภาพแวดล้อมในเชิงที่มีอิทธิพลและผลกระทบซึ่งกันและกัน  
5.เพ่ือนำความรู้ ความเข้าใจ ในวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและ

การดำรงชีวิต  
6.เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหา และการจัดการ ทักษะ

ในการสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ  
7.เพ่ือให้เป็นผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
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คุณภาพผู้เรียน 
จบชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3  
❖ เข้าใจลักษณะทั่วไปของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตรอบตัว  
❖ เข้าใจลักษณะที่ปรากฏ ชนิดและสมบัติบางประการของวัสดุที่ใช้ทำวัตถุ และการเปลี่ยนแปลงของ

วัสดุรอบตัว  
❖ เข้าใจการดึง การผลัก แรงแม่เหล็ก และผลของแรงท่ีมีต่อการเปลี่ยนแปลง การเคลื่อนท่ีของวัตถุ 

พลังงานไฟฟ้า และการผลิตไฟฟ้า การเกิดเสียง แสงและการมองเห็น  
❖ เข้าใจการปรากฏของดวงอาทิตย ์ ดวงจันทร์ และดาว ปรากฏการณ์ขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ การเกิด

กลางวันกลางคืน การกำหนดทิศ ลักษณะของหิน การจำแนกชนิดดินและการใช้ประโยชน์ ลักษณะและ
ความสำคัญของอากาศ การเกดิลม ประโยชน์และโทษของลม  

❖ตั้งคำถามหรือกำหนดปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียนรู้ตามที่กำหนดให้หรือตามความสนใจสังเกต 
สำรวจตรวจสอบโดยใช้เครื่องมืออย่างง่าย รวบรวมข้อมูล บันทึก และอธิบายผลการสำรวจตรวจสอบด้วยการ
เขียนหรือวาดภาพ และสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ด้วยการเล่าเรื่อง หรือด้วยการแสดงท่าทางเพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจ  

❖ แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหา มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเบื้องต้น รักษาข้อมูลส่วนตัว  

❖ แสดงความกระตือรือร้น สนใจที่จะเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์เก่ียวกับเรื่องที่จะศึกษาตามที่
กำหนดให้หรือตามความสนใจ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน  

❖ แสดงความรับผิดชอบด้วยการทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมุ่งมั่น รอบคอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ จน
งานลุล่วงเป็นผลสำเร็จ และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข  

❖ ตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการดำรงชีวิต ศึกษา
หาความรู้เพิ่มเติม ทำโครงงานหรือชิ้นงานตามที่กำหนดให้หรือตามความสนใจ 

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
❖ เข้าใจโครงสร้าง ลักษณะเฉพาะและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตใน

แหล่งที่อยู ่การทำหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของพืช และการทำงานของระบบย่อยอาหารของมนุษย์  
❖ เข้าใจสมบัติและการจำแนกกลุ่มของวัสดุ สถานะและการเปลี่ยนสถานะของสสารการละลาย การ

เปลี่ยนแปลงทางเคมี การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้ และการแยกสารอย่างง่าย 
❖ เข้าใจลักษณะของแรงโน้มถ่วงของโลก แรงลัพธ์ แรงเสียดทาน แรงไฟฟ้าและผลของแรงต่างๆ ผล

ที่เกิดจากแรงกระทำต่อวัตถุ ความดัน หลักการที่มีต่อวัตถุ วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย ปรากฏการณ์เบื้องต้นของ
เสียง และแสง  

❖เข้าใจปรากฏการณ์การขึ้นและตกรวมถึงการเปลี่ยนแปลงรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์  
องค์ประกอบของระบบสุริยะ คาบการโคจรของดาวเคราะห์ ความแตกต่างของดาวเคราะห์และดาวฤกษ์ การ
ขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ ์การใช้แผนที่ดาว การเกิดอุปราคา พัฒนาการและประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ  

❖ เข้าใจลักษณะของแหล่งน้ำ วัฏจักรน้ำ กระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ำค้าง น้ำค้างแข็ง หยาดน้ำฟ้า 
กระบวนการเกิดหิน วัฏจักรหิน การใช้ประโยชน์หินและแร่ การเกิดซากดึกดำบรรพ์ การเกิดลมบก      ลม
ทะเล มรสุม ลักษณะและผลกระทบของภัยธรรมชาติ ธรณีพิบัติภัย การเกิดและผลกระทบของปรากฏการณ์
เรือนกระจก  

❖ ค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและประเมินความน่าเชื่อถือ ตัดสินใจเลือกข้อมูลใช้เหตุผลเชิง
ตรรกะในการแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการทำงานร่วมกัน เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของ
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ตน เคารพสิทธิของผู้อื่น  
❖ ตั้งคำถามหรือกำหนดปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียนรู้ตามที่กำหนดให้หรือตามความสนใจ คาดคะเน

คำตอบหลายแนวทาง สร้างสมมติฐานที่สอดคล้องกับคำถามหรือปัญหาที่จะสำรวจตรวจสอบ วางแผนและ
สำรวจตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้ง
เชิงปริมาณและคุณภาพ  

❖ วิเคราะห์ข้อมูล ลงความเห็น และสรุปความสัมพันธ์ของข้อมูลที่มาจากการสำรวจตรวจสอบใน
รูปแบบที่เหมาะสม เพ่ือสื่อสารความรู้จากผลการสำรวจตรวจสอบได้อย่างมีเหตุผลและหลักฐานอ้างอิง  

❖ แสดงถึงความสนใจ มุ่งมั่น ในสิ่งที่จะเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษาตาม
ความสนใจของตนเอง แสดงความคิดเห็นของตนเอง ยอมรับในข้อมูลที่มีหลักฐานอ้างอิง และรับฟังความ
คิดเห็นผู้อ่ืน  

❖ แสดงความรับผิดชอบด้วยการทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมุ่งมั่น รอบคอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ จน
งานลุล่วงเป็นผลสำเร็จ และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์  

❖ตระหนักในคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้ความรู้และกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการดำรงชีวิต แสดงความชื่นชม ยกย่อง และเคารพสิทธิในผลงานของผู้คิดค้นและศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเติม ทำโครงงานหรือชิ้นงานตามที่กำหนดให้หรือตามความสนใจ  

❖ แสดงถึงความซาบซึ้ง ห่วงใย แสดงพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้ การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า 
  จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

❖เข้าใจลักษณะและองค์ประกอบที่สำคัญของเซลล์สิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของการทำงานของระบบ
ต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ การดำรงชีวิตของพืช การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงของยีน
หรอืโครโมโซม และตัวอย่างโรคท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม ประโยชน์และผลกระทบของ
สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ ปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบนิเวศและการ
ถ่ายทอดพลังงานในสิ่งมีชีวิต  

❖เข้าใจองค์ประกอบและสมบัติของธาตุ สารละลาย สารบริสุทธิ์ สารผสม หลักการแยกสาร การ
เปลี่ยนแปลงของสารในรูปแบบของการเปลี่ยนสถานะ การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี และ
สมบัติทางกายภาพ และการใช้ประโยชน์ของวัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิกส์ และวัสดุผสม  

❖เข้าใจการเคลื่อนที่ แรงลัพธ์และผลของแรงลัพธ์กระทำต่อวัตถุ โมเมนต์ของแรงแรงที่ปรากฏใน
ชีวิตประจำวัน สนามของแรง ความสัมพันธ์ของงาน พลังงานจลน์ พลังงานศักย์โน้มถ่วง กฎการอนุรักษ์
พลังงาน การถ่ายโอนพลังงาน สมดุลความร้อน ความสัมพันธ์ของปริมาณทางไฟฟ้า การต่อวงจรไฟฟ้าในบ้าน 
พลังงานไฟฟ้า และหลักการเบื้องต้นของวงจรอิเล็กทรอนิกส์  

❖เข้าใจสมบัติของคลื่น และลักษณะของคลื่นแบบต่าง ๆ แสง การสะท้อน การหักเหของแสงและ
ทัศนอุปกรณ ์ 

❖เข้าใจการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ การเกิดฤด ู การเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์ 
การเกิดข้างขึ้นข้างแรม การขึ้นและตกของดวงจันทร์ การเกิดน้ำขึน้น้ำลง ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ 
และความก้าวหน้าของโครงการสำรวจอวกาศ  

❖เข้าใจลักษณะของชั้นบรรยากาศ องค์ประกอบและปัจจัยที่มีผลต่อลมฟ้าอากาศ การเกิดและ
ผลกระทบของพายุฟ้าคะนอง พายุหมุนเขตร้อน การพยากรณ์อากาศ สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
โลก กระบวนการเกิดเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และการใช้ประโยชน์ พลังงานทดแทนและการใช้ประโยชน์ 
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ลักษณะโครงสร้างภายในโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาบนผิวโลก ลักษณะชั้นหน้าตัดดิน 
กระบวนการเกิดดิน แหล่งน้ำผิวดิน แหล่งน้ำใต้ดิน กระบวนการเกิดและผลกระทบของภัยธรรมชาติ และธรณี
พิบัติภัย  

❖เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยี ได้แก่ ระบบทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อ่ืน โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ วิเคราะห์  
เปรียบเทียบ และตัดสินใจเพ่ือเลือกใช้เทคโนโลยี โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่ งแวดล้อม 
ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และทรัพยากรเพ่ือออกแบบและสร้างผลงานสำหรับการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
หรือการประกอบอาชีพ โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทั้งเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย รวมทั้งคำนึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา  

❖นำข้อมูลปฐมภูมิเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ ประเมิน นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศได้ตาม
วัตถุประสงค์ ใช้ทักษะการคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริง และเขียนโปรแกรมอย่างง่ายเพ่ือ
ช่วยในการแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างรู้เท่าทันและรับผิดชอบต่อสังคม  

❖ตั้งคำถามหรือกำหนดปัญหาที่เชื่อมโยงกับพยานหลักฐาน หรือหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่มีการ
กำหนดและควบคุมตัวแปร คิดคาดคะเนคำตอบหลายแนวทาง สร้างสมมติฐานที่สามารถนำไปสู่การสำรวจ
ตรวจสอบ ออกแบบและลงมือสำรวจตรวจสอบโดยใช้วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสม เลือกใช้เครื่องมือและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพที่ได้ผลเที่ยงตรงและ
ปลอดภัย  

❖วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของข้อมูลที่ได้จากการสำรวจตรวจสอบจากพยานหลักฐาน 
โดยใช้ความรู้และหลักการทางวิทยาศาสตร์ในการแปลความหมายและลงข้อสรุปและสื่อสารความคิด ความรู้ 
จากผลการสำรวจตรวจสอบหลากหลายรูปแบบ หรือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้ผู้ อ่ืนเข้าใจได้อย่าง
เหมาะสม  

❖แสดงถึงความสนใจ มุ่งมั่น รับผิดชอบ รอบคอบ และซื่อสัตย์ ในสิ่งที่จะเรียนรู้  มีความคิด
สร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษาตามความสนใจของตนเอง โดยใช้เครื่องมือและวิธีการที่ให้ได้ผลถูกต้อง 
เชื่อถือได้ ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ แสดงความคิดเห็นของตนเอง รับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน 
และยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรู้ที่ค้นพบ เมื่อมีข้อมูลและประจักษ์พยานใหม่เพ่ิมข้ึนหรือโต้แย้งจากเดิม  

❖ตระหนักในคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  ใช้ความรู้และ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพ แสดงความชื่นชม ยก
ย่อง และเคารพสิทธิในผลงานของผู้คิดค้น เข้าใจผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบของการพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร์ต่อสิ่งแวดล้อมและต่อบริบทอ่ืน ๆ และศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม ทำโครงงานหรือสร้างชิ้นงานตาม
ความสนใจ  

❖แสดงถึงความซาบซึ้ง ห่วงใย มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ และ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
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สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
หลักสูตรโรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด(บ้านหนองแก)  มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ 

ดังนี้ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลด
ปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการ
เลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 
 2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่าง
สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ
เพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการ
ดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การทำงาน และการอยู่ร่วมกันในสังคม
ด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม การ
ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และ
มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร   การทำงาน  
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

หลักสูตรโรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด(บ้านหนองแก)  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

๒. ซื่อสัตย์สุจริต 

๓. มีวินัย 

๔. ใฝ่เรียนรู ้

๕. อยู่อย่างพอเพียง 

๖. มุ่งม่ันในการทำงาน 

๗. รักความเป็นไทย 

๘. มีจิตสาธารณะ 
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มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 
สาระท่ี1   วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

มาตรฐาน ว ๑.๒ เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ 
ความสัมพันธ์ของ โครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่างๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์
ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ตัวช้ีวัด 

ป.๖/1 ระบุสารอาหารและบอกประโยชน์ของสารอาหารแต่ละประเภทจากอาหารทีต่นเอง 
รบัประทาน 

ป.6/2  บอกแนวทางในการเลอืกรบัประทานอาหารใหไ้ดส้ารอาหารครบถว้นในสดัสว่นที่
เหมาะสมกบัเพศและวยั รวมทัง้ความปลอดภยัต่อสุขภาพ 

ป.6/3 ตระหนกัถงึความส าคญัของสารอาหาร โดยการเลอืกรบัประทานอาหารทีม่สีารอาหาร
ครบถว้น ในสดัสว่นทีเ่หมาะสมกบัเพศและวยั รวมทัง้ปลอดภยัต่อสุขภาพ 

ป.6/4  สรา้งแบบจ าลองระบบย่อยอาหาร และบรรยายหน้าทีข่องอวยัวะในระบบย่อยอาหาร 
รวมทัง้อธบิายการย่อยอาหารและการดดูซมึสารอาหาร 

ป.6/5  ตระหนกัถงึความส าคญัของระบบย่อยอาหาร โดยการบอกแนวทางในการดแูลรกัษา 
อวยัวะในระบบย่อยอาหารใหท้ างานเป็นปกต ิ

สาระท่ี 2  วิทยาศาสตร์กายภาพ  

มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับ 
โครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง สถานะของสสาร การ
เกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
ตัวช้ีวัด  

ป.6/1  อธบิายและเปรยีบเทยีบการแยกสารผสมโดยการหยบิออก การร่อน การใชแ้ม่เหลก็ดงึดดู 
การรนิออก การกรอง และการตกตะกอน โดยใชห้ลกัฐานเชงิประจกัษ์ รวมทัง้ระบุวธิแีก้ปัญหาใน
ชวีติประจ าวนัเกีย่วกบัการแยกสาร 

มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทาต่อวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่
แบบ ต่างๆ ของวัตถุ รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ตัวช้ีวัด 

ป.6/1 อธบิายการเกดิและผลของแรงไฟฟ้าซึง่เกดิจากวตัถุทีผ่่านการขดัถูโดยใชห้ลกัฐานเชงิ 
ประจกัษ์ 
 
มาตรฐาน ว 2.3 เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสสาร และพลังงาน พลังงานในชีวิตประจาวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกีย่วข้องกับเสียง 
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แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ตัวช้ีวัด 

ป.6/1 ระบุสว่นประกอบและบรรยายหน้าทีข่องแต่ละสว่นประกอบของวงจรไฟฟ้าอย่างงา่ยจาก
หลกัฐานเชงิประจกัษ์ 

ป.6/2 เขยีนแผนภาพและต่อวงจรไฟฟ้าอย่างงา่ย 
ป.6/3 ออกแบบการทดลองและทดลองดว้ยวธิทีีเ่หมาะสมในการอธบิายวธิกีารและผลของการต่อ 

เซลลไ์ฟฟ้าแบบอนุกรม 
ป.6/4 ตระหนกัถงึประโยชน์ของความรูข้องการต่อเซลลไ์ฟฟ้าแบบอนุกรมโดยบอกประโยชน์และ 

การประยุกตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนั 
ป.6/5  ออกแบบการทดลองและทดลองดว้ยวธิทีีเ่หมาะสมในการอธบิายการต่อหลอดไฟฟ้า 

แบบอนุกรมและแบบขนาน 
ป.6/6 ตระหนกัถงึประโยชน์ของความรูข้องการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน 

โดยบอกประโยชน์ ขอ้จ ากดั และการประยุกตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนั 
ป.6/7 อธบิายการเกดิเงามดืเงามวัจากหลกัฐานเชงิประจกัษ์ 
ป.6/8  เขยีนแผนภาพรงัสขีองแสงแสดงการเกดิเงามดืเงามวั 

 
สาระท่ี 3 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 

มาตรฐาน  ว 3.1 เข้าใจองค์ประกอบ  ลักษณะ  กระบวนการเกิด  และวิวัฒนาการของเอกภพ  กาแลคซี  
ดาวฤกษ์  และระบบสุริยะ  รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะท่ีส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต  และการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีอวกาศ 

ตัวช้ีวัด 

ป.6/1 สรา้งแบบจ าลองทีอ่ธบิายการเกดิและเปรยีบเทยีบปรากฏการณ์สุรยิุปราคาและ
จนัทรุปราคา 

ป.6/2  อธบิายพฒันาการของเทคโนโลยอีวกาศ และยกตวัอย่างการน าเทคโนโลยอีวกาศมาใช้
ประโยชน์ในชวีติประจ าวนั จากขอ้มลูทีร่วบรวมได้ 

มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลกและบนผิว
โลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภมูิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อสิ่งมชีีวิตและสิ่งแวดล้อม 
ตัวช้ีวัด  

ป.6/1 เปรยีบเทยีบกระบวนการเกดิหนิอคันีหนิตะกอน และหนิแปรและอธบิายวฏัจกัรหนิ 
จากแบบจ าลอง 

ป.6/2  บรรยายและยกตวัอย่างการใชป้ระโยชน์ของหนิและแร่ในชวีติประจ าวนัจากขอ้มลูที่
รวบรวมได ้

ป.6/3 สรา้งแบบจ าลองทีอ่ธบิายการเกดิซากดกึด าบรรพแ์ละคาดคะเนสภาพแวดลอ้มในอดตีของ
ซากดกึด าบรรพ ์

ป.6/4  เปรยีบเทยีบการเกดิลมบก ลมทะเล และมรสุม รวมทัง้อธบิายผลทีม่ตี่อสิง่มชีวีติและ 
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สิง่แวดลอ้ม จากแบบจ าลอง 
ป.6/5  อธบิายผลของมรสุมต่อการเกดิฤดขูองประเทศไทย จากขอ้มลูทีร่วบรวมได้ 
ป.6/6 บรรยายลกัษณะและผลกระทบของน ้าท่วมการกดัเซาะชายฝัง่ ดนิถล่ม แผ่นดนิไหว สนึาม ิ
ป.6/7  ตระหนกัถงึผลกระทบของภยัธรรมชาตแิละธรณีพบิตัภิยั โดยน าเสนอแนวทางในการเฝ้า 

ระวงัและปฏบิตัตินใหป้ลอดภยัจากภยัธรรมชาตแิละธรณีพบิตัภิยัทีอ่าจเกดิในทอ้งถิน่ 
ป.6/8  สรา้งแบบจ าลองทีอ่ธบิายการเกดิปรากฏการณ์เรอืนกระจกและผลของปรากฏการณ์เรอืน

กระจกต่อสิง่มชีวีติ 
ป.6/9  ตระหนกัถงึผลกระทบของปรากฏการณ์เรอืนกระจกโดยน าเสนอแนวทางการปฏบิตัติน 

เพือ่ลดกจิกรรมทีก่่อใหเ้กดิแก๊สเรอืนกระจก 
 
สาระท่ี 4   เทคโนโลยี 

มาตรฐาน  ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็น
ระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ รู้เท่าทันและมีจริยธรรม 
ตัวช้ีวัด 

ป.6/1 ใชเ้หตุผลเชงิตรรกะในการอธบิายและออกแบบวธิกีารแก้ปัญหาทีพ่บในชวีติประจ าวนั 
ป.6/2 ออกแบบและเขยีนโปรแกรมอย่างงา่ยเพือ่แกปั้ญหาในชวีติประจ าวนั ตรวจหาขอ้ผดิพลาด

ของโปรแกรมและแกไ้ข 
ป.6/3 ใชอ้นิเทอรเ์น็ตในการคน้หาขอ้มลูอย่างมปีระสทิธภิาพ 
ป.6/4 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท างานร่วมกนัอย่างปลอดภยั เขา้ใจสทิธแิละหน้าทีข่องตน 

เคารพในสทิธขิองผูอ้ื่น แจง้ผูเ้กีย่วขอ้งเมื่อพบขอ้มลูหรอืบุคคลทีไ่ม่เหมาะสม 
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โครงสร้างเวลาเรียนของโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
ระดับประถมศึกษา 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/

กิจกรรม ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

• กลุ่มสาระการเรียนรู้       

ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
คณิตศาสตร ์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 12๐ 
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

- ประวัติศาสตร ์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
- ศาสนา ศีลธรรม 

จริยธรรม 
- หน้าท่ีพลเมือง

วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตใน
สังคม 

- เศรษฐศาสตร ์

- ภูมิศาสตร ์

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
การงานอาชีพ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 4๐ 
ภาษาต่างประเทศ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
รวมเวลาเรยีน(พ้ืนฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 
• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

• รายวิชา/กิจกรรมที่
สถานศึกษาจัดเพิ่มเตมิตาม
ความพร้อมและจุดเน้น 

 
 

๔๐ 

 
 

๔๐ 

 
 

๔๐ 

 
 

๔๐ 

 
 

๔๐ 

 
 

๔๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 

 
 
 
 
 

Eng 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
ระดับชั้นประถมศึกษา 

 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(ชม. / ปี) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 840 
ท16101 ภาษาไทย  160 
ค16101 คณิตศาสตร์  160 
ว16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  120 
ส16101 สังคมศึกษา  80 
ส16102 ประวัติศาสตร์  40 
พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา  80 
ศ16101 ศิลปะ  80 
ง16101 การงานอาชีพ  40 
อ16101 ภาษาอังกฤษ  80 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
▪  กิจกรรมแนะแนว 40 
▪ กิจกรรมนักเรียน  

ลูกเสือ / เนตรนารี  40 
ชมรม / ชุมนุม 30 

▪  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 
รายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น 40 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,000 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
 

รหัสวิชา ว 16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                           เวลา   120   ชั่วโมง 

 ศึกษา วิเคราะห์  สารอาหารประโยชน์ของสารอาหารแต่ละประเภทจากอาหารที่ตนเองรับประทาน 
การเลือกรับประทานอาหารให้ได้สารอาหารครบถ้วนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัย  รวมทั้งความ
ปลอดภัยต่อสุขภาพ แบบจำลอง ระบบย่อยอาหาร หน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหาร การย่อยอาหารและ
การดูดซึมสารอาหาร  ความสำคัญของระบบย่อยอาหาร การดูแลรักษาอวัยวะในระบบย่อยอาหารให้ทำงาน
เป็นปกติ การแยกสารผสม โดยการหยิบออก การร่อน การใช้แม่เหล็กดึงดูด การรินออก การกรอง และการ
ตกตะกอน วิธีการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับการแยกสาร การเกิดและผลของแรงไฟฟ้าซึ่งเกิดจากวัตถุ
ที่ผ่านการขัดถู ส่วนประกอบ  หน้าที่ ของวงจรไฟฟ้าแต่ละส่วนอย่างง่าย  แผนภาพการต่อวงจรไฟฟ้าอนุกรม
และแบบขนาน  การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและขนานด้วยวิธีการที่เหมาะสม ประโยชน์ ข้อจำกัด การเกิด
เงามืด เงามัว แผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดเงามืดเงามัว  แบบจำลองปรากฏการณ์สุริยุปราคา และ
จันทรุปราคา พัฒนาการของเทคโนโลยีอวกาศและการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน กระบวนการเกิดหินอัคนี 
หินตะกอน และหินแปร  แบบจำลองวัฏจักรหิน  การใช้ประโยชน์ของหินและแร่ในชีวิตประจำวัน  
แบบจำลองการเกิด ซากดึกดำบรรพ์สภาพแวดล้อมในอดีต  การเกิดลมบก ลมทะเล และมรสุม จาก
แบบจำลอง ผลของมรสุมต่อการเกิดฤดูของประเทศไทย ลักษณะและผลกระทบของ น้ำท่วม การกัดเซาะ
ชายฝั่ง ดินถล่ม แผ่นดินไหว สึนามิ  ผลกระทบของภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย  แนวทางการเฝ้าระวังและ
ปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ แบบจำลองอธิบายการเกิดและผลของปรากฏการณ์เรือนกระจก  
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจก ผลกระทบของปรากฏการณ์เรือนกระจกลูกเห็บ  

ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การทำงาน การคาดการณ์ผลลัพธ์ จากปัญหาอย่างง่าย 
ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไข ใช้
อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ รวบรวม ประเมิน นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย 
เพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพใน
สิทธิของผู้อ่ืน 

 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้  การสำรวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล  
การเปรียบเทียบข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์  และการอภิปรายเพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ
สามารถสื่อสารสิ่งที่ เรียนรู้   มีความสามารถในการตัดสินใจ  นำความรู้ ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  มีจิต
วิทยาศาสตร์มีจริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม  
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รหัสตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ว 1.2  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5  
มาตรฐาน ว 2.1  ป.6/1  
มาตรฐาน ว 2.2  ป.6/1  
มาตรฐาน ว 2.3  ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3 , ป.6/4 , ป.6/5 , ป.6/6 , ป.6/7 , ป.6/8 
มาตรฐาน ว 3.1    ป.6/1 , ป.6/2       
มาตรฐาน ว 3.2  ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3 , ป.6/4 , ป.6/5 , ป.6/6 , ป.6/7 , ป.6/8 , ป.6/9 
มาตรฐาน ว 4.2  ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3, ป.6/4  
 
รวม   30   ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ว 1๖101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖                            เวลา   120  ชั่วโมง 
 

ลำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/
ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
(คะแนน) 

1 อาหารและการ
ย่อยอาหาร 
   - สารอาหาร 
   - การย่อย
อาหาร   
  

ว 1.2     
ป.6/1,  
ป.6/2,  
ป.6/3,  
ป.6/4,    
ป.6/5 
 
 

-สารอาหารทีอ่ยู่ในอาหารม ี๖ ประเภท 
ไดแ้ก่คารโ์บไฮเดรต โปรตนี ไขมนั 
เกลอืแร่ วติามนิและน ้า 
-สารอาหารแต่ละประเภทมปีระโยชน์
ต่อร่างกายแตกต่างกนั โดย
คารโ์บไฮเดรต โปรตนี และไขมนั เป็น
สารอาหารทีใ่หพ้ลงังานแก่ร่างกาย 
สว่นเกลอืแร่ วติามนิและน ้า เป็น
สารอาหารทีไ่ม่ใหพ้ลงังานแก่ ร่างกาย 
แต่ช่วยใหร้่างกายท างานไดเ้ป็นปกต ิ
-การรบัประทานอาหาร จ าเป็นตอ้ง
รบัประทานใหไ้ดพ้ลงังาน เพยีงพอกบั
ความตอ้งการของร่างกายและใหไ้ด้
สารอาหารครบถว้นในสดัสว่นที่
เหมาะสมกบัเพศและวยั รวมทัง้ตอ้ง
ค านึงถงึชนิดและปรมิาณของวตัถุเจอื
ปนในอาหารเพื่อความปลอดภยัต่อ
สุขภาพ 
-ระบบย่อยอาหารประกอบดว้ยอวยัวะ
ต่างๆ ไดแ้ก่ปาก หลอดอาหาร 
กระเพาะอาหาร ล าไสเ้ลก็ ล าไสใ้หญ่ 
ทวารหนัก ตบั และตบัอ่อน ซึง่ท า
หน้าทีร่่วมกนัในการย่อยและดดูซมึ
สารอาหาร 
-อวยัวะต่างๆ ในระบบย่อยอาหาร มี
ความส าคญัจงึควรปฏบิตัติน ดแูล
รกัษาอวยัวะใหท้ างานเป็นปกต ิ

12 10 

ลำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
(คะแนน) 
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 ตัวช้ีวัด 

2 การแยกสาร 
เนื้อผสม 
   - การแยก
สารเนื้อผสม
อย่างง่าย 

ว 2.1    
ป.6/1  
  

-สารผสมประกอบดว้ยสารตัง้แต่ ๒ 
ชนิดขึน้ไปผสมกนัเช่น น ้ามนัผสมน ้า 
ขา้วสารปนกรวดทราย วธิกีารที ่
เหมาะสมในการแยกสารผสมขึน้อยู่กบั
ลกัษณะและสมบตัขิองสารทีผ่สมกนั 
ถา้องคป์ระกอบของสารผสมเป็น
ของแขง็กบัของแขง็ทีม่ขีนาดแตกต่าง
กนัอย่างชดัเจนอาจใชว้ธิกีารหยบิออก
หรอืการร่อนผ่านวสัดุ ทีม่รี ูถา้มสีารใด
สารหนึ่งเป็นสารแม่เหลก็อาจใช้
วธิกีารใชแ้ม่เหลก็ดงึดดูถา้
องคป์ระกอบเป็นของแขง็ทีไ่ม่ละลาย
ในของเหลวอาจใชว้ธิกีารรนิออก การ
กรอง หรอืการตกตะกอน ซึง่วธิกีาร
แยกสารสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ใน
ชวีติประจ าวนัได ้
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3 หินและซากดึก
ดำบรรพ์ 
   - หิน วัฏจักร
ของหินและซาก
ดึกดำบรรพ์ 

ว 3.2     
ป.6/1,      
ป.6/2,      
ป.6/3  

-หนิเป็นวสัดแุขง็เกดิขึน้เองตาม
ธรรมชาต ิประกอบดว้ยแร่ตัง้แต่หนึ่ง
ชนิดขึน้ไป สามารถจ าแนกหนิตาม 
กระบวนการเกดิไดเ้ป็น ๓ ประเภท 
ไดแ้ก ่หนิอคันี หนิตะกอน และหนิแปร 
-หนิในธรรมชาตทิัง้ ๓ ประเภท มกีาร
เปลีย่นแปลงจากประเภทหนึ่งไปเป็น
อกีประเภทหนึ่งหรอืประเภทเดมิได ้
โดยมแีบบรปูการเปลีย่นแปลงคงที ่ 
และต่อเนื่องเป็นวฏัจกัร 
-หนิและแรแ่ต่ละชนิดมลีกัษณะและ
สมบตัแิตกต่างกนั มนุษยใ์ชป้ระโยชน์
จากแร่ในชวีติประจ าวนั ในลกัษณะ 
ต่างๆ เช่น น าแร่มาท าเครื่องส าอาง    
ยาสฟัีน เครื่องประดบั อุปกรณ์ทาง 
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   การแพทย ์และน าหนิมาใชใ้นงาน
ก่อสรา้งตา่งๆ เป็นตน้ 
-ซากดกึด าบรรพเ์กดิจากการทบัถม 
หรอืการประทบัรอยของสิง่มชีวีติใน
อดตี จนเกดิเป็นโครงสรา้งของซาก
หรอืร่องรอยของสิง่มชีวีติทีป่รากฏอยู่
ในหนิ  
-ซากดกึด าบรรพส์ามารถใชเ้ป็น
หลกัฐานหนึ่งทีช่่วยอธบิายสภาพ 
แวดลอ้มของพืน้ทีใ่นอดตีขณะเกดิ
สิง่มชีวีตินัน้ นอกจากนี้ซากดกึด า
บรรพย์งัสามารถใชร้ะบุอายุของหนิ
และเป็นขอ้มลูในการศกึษาววิฒันาการ
ของสิง่มชีวีติ 

  

4 ปรากฏการณ์
ของโลกและภัย
ธรรมชาติ 
   -ลมลก ลม
ทะเลและมรสุม 
   -ปรากฏ 
การณ์เรือน
กระจก 
   -ภัยธรรมชาติ 

ว 3.2  
ป.6/4, 
ป.6/5,  
ป.6/6, 
ป.6/7, 
ป.6/8, 
ป.6/9 

-ลมบก ลมทะเล และมรสุม เกดิจาก
พืน้ดนิและพืน้น ้ารอ้นและเยน็ไม่เท่ากนั
ท าใหอุ้ณหภูมอิากาศเหนือพืน้ดนิและ
พืน้น ้าแตกต่างกนั จงึเกดิการเคลื่อนที่
ของอากาศจากบรเิวณทีม่อุีณหภูมติ ่า
ไปยงับรเิวณทีม่อุีณหภูมสิงู 
-ลมบกและลมทะเลเป็นลมประจ าถิ่นที่
พบบริเวณชายฝัง่ โดยลมบกเกิดใน
เวลากลางคืน  ท าให้มีลมพัด  จาก
ชายฝัง่ไปสู่ทะเล ส่วนลมทะเลเกิดใน
เวลากลางวนัท าให้มีลมพัดจากทะเล
เขา้สูช่ายฝัง่ 
-มรสุมเป็นลมประจ าฤดเูกดิบรเิวณเขต
รอ้นของโลกซึง่เป็นบรเิวณกวา้งระดบั
ภูมภิาค 
-น ้าท่วม การกดัเซาะชายฝัง่ ดนิถล่ม 
แผ่นดนิไหวและสนึาม ิมผีลกระทบต่อ
ชวีติและสิง่แวดลอ้มแตกต่างกนั 
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   -มนุษยค์วรเรยีนรูว้ธิปีฏบิตัตินให้
ปลอดภยั เชน่ตดิตามขา่วสารอย่าง
สม ่าเสมอ เตรยีมถุงยงัชพีให ้
พรอ้มใชต้ลอดเวลา และปฏบิตัติาม
ค าสัง่ของผูป้กครองและเจา้หน้าทีอ่ย่าง
เคร่งครดัเมื่อเกดิภยัทางธรรมชาตแิละ
ธรณีพบิตัภิยั 
-ปรากฏการณ์เรอืนกระจกเกดิจากแก๊ส
เรอืนกระจกในชัน้บรรยากาศของโลก 
กกัเกบ็ความรอ้นแลว้คายความรอ้น
บางสว่นกลบัสูผ่วิโลก ท าใหอ้ากาศ   
บนโลกมอุีณหภูมเิหมาะสมตอ่การ
ด ารงชวีติ 
-หากปรากฏการณ์เรอืนกระจกรุนแรง
มากขึน้ จะมผีลต่อการเปลีย่นแปลง
ภูมอิากาศโลก มนุษยจ์งึควรรว่มกนัลด
กจิกรรมทีก่่อใหเ้กดิแก๊สเรอืนกระจก 

  

5 เงา อุปราคา
และเทคโนโลยี
อวกาศ 
   -เงาและอุป
ราคา 
   -เทคโนโลยี
อากาศ 

ว 2.3    
ป.6/7,  
ป.6/8   
ว 3.1    
ป.6/1,  
ป.6/2,  

-เมื่อน าวตัถุทบึแสงมากัน้แสงจะเกดิ
เงาบนฉากรบัแสงทีอ่ยู่ดา้นหลงัวตัถุ 
โดยเงามรีปูร่างคลา้ยวตัถุทีท่ าใหเ้กดิ
เงา เงามวัเป็นบรเิวณทีม่แีสงบางสว่น
ตกลงบนฉาก สว่นเงามดืเป็นบรเิวณที่
ไม่มแีสงตกลงบนฉากเลย 
-เมื่อโลกและดวงจนัทร์ โคจรมาอยู่ใน
แนวเสน้ตรงเดยีวกนักบัดวงอาทติยใ์น
ระยะทางทีเ่หมาะสม ท าใหด้วงจนัทร์
บงัดวงอาทติย ์เงาของดวงจนัทรท์อด
มายงัโลก ผูส้งัเกตทีอ่ยู่บรเิวณเงาจะ
มองเหน็ ดวงอาทติยม์ดืไป เกดิ
ปรากฏการณ์สุรยิุปราคา ซึง่มทีัง้
สุรยิุปราคาเตม็ดวง  
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   สุรยิุปราคาบางสว่น และสุรยิปุราคาวง
แหวน 
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-หากดวงจนัทรแ์ละโลกโคจรมาอยู่ใน
แนวเสน้ตรงเดยีวกนักบัดวงอาทติย ์
แลว้ดวงจนัทรเ์คลื่อนทีผ่่านเงาของโลก 
จะมองเหน็ดวงจนัทรม์ดืไป เกดิปรากฏ 
การณ์จนัทรุปราคา ซึง่มทีัง้
จนัทรุปราคาเตม็ดวง และจนัทรุปราคา
บางสว่น 
-เทคโนโลยอีวกาศเริม่จากความ
ตอ้งการของมนุษยใ์นการส ารวจวตัถุ
ทอ้งฟ้าโดยใชต้าเปล่า กลอ้ง
โทรทรรศน์ และไดพ้ฒันาไปสูก่าร
ขนสง่เพื่อส ารวจอวกาศดว้ยจรวดและ
ยานขนสง่อวกาศ และยงัคงพฒันา
อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบนัมกีารน า
เทคโนโลยอีวกาศบางประเภทมา
ประยุกตใ์ชใ้นชวีติประจาวนั เช่น การ
ใชด้าวเทยีมเพื่อการสือ่สารการ 
พยากรณ์อากาศ หรอืการส ารวจ
ทรพัยากรธรรมชาต ิการใชอุ้ปกรณ์วดั
ชพีจรและการเตน้ของหวัใจ หมวก
นิรภยั ชุดกฬีา 

6 แรงไฟฟ้าและ
พลังงานไฟฟ้า 
   -แรงไฟฟ้า 
   -วงจรไฟฟ้า
อย่างง่าย 

ว 2.2    
ป.6/1  
ว 2.3    
ป.6/1,  
ป.6/2, 
ป.6/3, 
ป.6/4, 
ป.6/5,  
ป.6/6 

-วตัถุ ๒ ชนิดทีผ่่านการขดัถูแลว้ เมื่อ
น าเขา้ใกลก้นั อาจดงึดดูหรอืผลกักนั 
แรงทีเ่กดิขึน้นี้เป็นแรงไฟฟ้าซึง่เป็นแรง
ไม่สมัผสั เกดิขึน้ระหว่างวตัถุทีม่ปีระจุ
ไฟฟ้าซึง่ประจุไฟฟ้าม ี๒ ชนิด คอื
ประจุไฟฟ้าบวกและประจุไฟฟ้าลบ 
วตัถุทีม่ปีระจุไฟฟ้าชนดิเดยีวกนัผลกั
กนั ชนิดตรงขา้มกนัดงึดดูกนั 
-วงจรไฟฟ้าอย่างงา่ยประกอบดว้ย 
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   แหล่งก าเนิดไฟฟ้า สายไฟฟ้า และ
เครื่องใชไ้ฟฟ้าหรอือุปกรณ์ไฟฟ้า 
แหล่งก าเนิดไฟฟ้า เช่นถ่านไฟฉาย 
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หรอืแบตเตอรี ่   ท าหน้าทีใ่หพ้ลงังาน
ไฟฟ้า สายไฟฟ้าเป็นตวัน าไฟฟ้า ท า
หน้าทีเ่ชื่อมต่อระหว่างแหล่งก าเนิด
ไฟฟ้าและเครื่องใชไ้ฟฟ้าเขา้ดว้ยกนั
เครื่องใชไ้ฟฟ้ามหีน้าทีเ่ปลีย่นพลงังาน
ไฟฟ้าเป็นพลงังานอื่น 
-เมื่อน าเซลลไ์ฟฟ้าหลายเซลลม์าต่อ
เรยีงกนั โดยใหข้ัว้บวกของเซลลไ์ฟฟ้า
เซลลห์นึ่งต่อกบัขัว้ลบของอกีเซลลห์นึ่ง
เป็นการต่อแบบอนุกรม ท าใหม้ี
พลงังานไฟฟ้าเหมาะสมกบั
เครื่องใชไ้ฟฟ้า ซึง่การต่อเซลลไ์ฟฟ้า
แบบอนุกรมสามารถน าไปใชป้ระโยชน์
ในชวีติประจ าวนั เชน่การต่อ
เซลลไ์ฟฟ้าในไฟฉาย 
-การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมเมื่อ
ถอดหลอดไฟฟ้าดวงใดดวงหนึ่งออก
ท าใหห้ลอดไฟฟ้าทีเ่หลอืดบัทัง้หมด 
สว่นการต่อหลอดไฟฟ้าแบบขนาน เมื่อ
ถอด หลอดไฟฟ้าดวงใดดวงหนึ่งออก 
หลอดไฟฟ้าทีเ่หลอืกย็งัสว่างได ้การ
ต่อหลอดไฟฟ้าแต่ละแบบสามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์ได ้

7 การออกแบบ
และเทคโนโลยี 
    

ว 4.2    
ป.6/1,  
ป.6/2, 
ป.6/3, 
ป.6/4 
 

-การแก้ปัญหาอย่างเป็นขัน้ตอนจะช่วยให้
แก้ปัญหาได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 
-การใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นการนำ
กฎเกณฑ์ หรือเงื่อนไขที่ครอบคลุมทุก
กรณีมาใช้พิจารณาในการแก้ปญัหา 
-การพิจารณากระบวนการทำงานที่มีการ
ทำงานแบบวนซำ้ หรือเงื่อนไขเป็นวิธีการ 
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   ที่จะช่วยให้การออกแบบ วิธีการ
แก้ปัญหาเป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ 
-การออกแบบโปรแกรมสามารถทำได้โดย
เขียนเป็นข้อความหรือผังงาน 
-การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการ
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ใช้ตัวแปร การวนซำ้ การตรวจสอบ
เงื่อนไข หากมีข้อผิดพลาด ให้ตรวจสอบ
การทำงานทลีะคำสั่ง เมื่อพบจดุที่ทำ
ให้ผลลัพธ์ไม่ถูกต้อง ให้ทำการแก้ไข 
จนกว่าจะได้ผลลัพธท์ี่ถูกต้อง 
-การค้นหาอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการ
ค้นหาข้อมูลที่ได้ตรงตามความตอ้งการใน
เวลาที่รวดเร็วจากแหล่งข้อมูลทีน่่าเชื่อถือ
หลายแหล่ง และข้อมูลมีความสอดคล้อง
กัน  ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล 
ติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกัน ประเมิน
ความน่าเชื่อถือของข้อมูล  รวบรวม 
ประเมิน นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ 
ตามวัตถุประสงค์โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือ
บริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย เพือ่
แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน  ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างปลอดภัย มีมารยาท 
เข้าใจสิทธิและหนา้ที่ของตน เคารพใน
สิทธิของผู้อ่ืน แจ้งผู้เก่ียวข้องเมื่อพบ
ข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม 

รวมระหว่างภาค/ปี 116 70 

สอบปลายภาค/ปี 4 30 

รวมตลอดภาค/ปี 120 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่  1 เรื่อง อาหารและการย่อยอาหาร 
รหัสวิชา ว1๖101         ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖                                                                  เวลา  1๒ ชั่วโมง 

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
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สาระท่ี ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
มาตรฐาน ว ๑.๒ เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ 
ความสัมพันธ์ของ โครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่างๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์
ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ตัวชี้วัด 

ป.6/1 ระบุสารอาหารและบอกประโยชน์ของสารอาหารแต่ละประเภทจากอาหารทีต่นเอง
รบัประทาน 

ป.6/2 บอกแนวทางในการเลอืกรบัประทานอาหารใหไ้ดส้ารอาหารครบถว้นในสดัสว่นที่
เหมาะสมกบัเพศและวยั รวมทัง้ความปลอดภยัต่อสุขภาพ 

ป.6/3 ตระหนกัถงึความส าคญัของสารอาหาร โดยการเลอืกรบัประทานอาหารทีม่สีารอาหาร 
ครบถว้น ในสดัสว่นทีเ่หมาะสมกบัเพศและวยั รวมทัง้ปลอดภยัต่อสุขภาพ 

ป.6/4 สรา้งแบบจ าลองระบบย่อยอาหาร และบรรยายหน้าทีข่องอวยัวะในระบบย่อยอาหาร 
รวมทัง้อธบิายการย่อยอาหารและการดดูซมึสารอาหาร 

ป.6/๕ ตระหนกัถงึความส าคญัของระบบย่อยอาหาร โดยการบอกแนวทางในการดแูลรกัษา 
อวยัวะในระบบย่อยอาหารใหท้ างานเป็นปกต ิ
 
2. สาระสำคัญ 
 สารอาหารทีอ่ยู่ในอาหารม ี๖ ประเภท ไดแ้ก่คารโ์บไฮเดรต โปรตนี ไขมนั เกลอืแร่ วติามนิและ
น ้า 
อาหารแต่ละชนิดประกอบดว้ยสารอาหารที ่แตกต่างกนั อาหารบางอย่างประกอบดว้ยสารอาหาร
ประเภทเดยีว อาหารบางอย่างประกอบดว้ยสารอาหารมากกว่าหนึ่งประเภท  สารอาหารแต่ละประเภทมี
ประโยชน์ต่อร่างกายแตกต่างกนั โดยคารโ์บไฮเดรต โปรตนี และไขมนั เป็นสารอาหารทีใ่หพ้ลงังานแก่
ร่างกาย สว่นเกลอืแร่ วติามนิและน ้า เป็นสารอาหารทีไ่ม่ใหพ้ลงังานแก่ ร่างกาย แต่ช่วยใหร้่างกาย
ท างานไดเ้ป็นปกต ิ
การรบัประทานอาหารเพือ่ใหร้่างกายเจรญิเตบิโต  มกีารเปลีย่นแปลงของร่างกายตามเพศและวยัและ มี
สุขภาพด ีจ าเป็นตอ้งรบัประทานใหไ้ดพ้ลงังาน เพยีงพอกบัความตอ้งการของร่างกายและใหไ้ด้ 
สารอาหารครบถว้นในสดัสว่นทีเ่หมาะสมกบัเพศ และวยั รวมทัง้ตอ้งค านึงถงึชนิดและปรมิาณของวตัถุ
เจอืปนในอาหารเพือ่ความปลอดภยัต่อสุขภาพ ระบบย่อยอาหารประกอบดว้ยอวยัวะต่าง ๆ ไดแ้ก่ปาก 
หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ล าไสเ้ลก็ ล าไสใ้หญ่ ทวารหนกั ตบั และตบัอ่อน ซึง่ท าหน้าทีร่่วมกนัใน
การย่อยและดดูซมึสารอาหาร  ปาก มฟัีนช่วยบดเคีย้วอาหารใหม้ขีนาดเลก็ลง และมลีิน้ช่วยคลุกเคลา้
อาหารกบัน ้าลาย ในน ้าลายมเีอนไซมย์่อยแป้งใหเ้ป็นน้าตาล  หลอดอาหาร ท าหน้าทีล่ าเลยีงอาหารจาก
ปากไปยงักระเพาะอาหาร ภายในกระเพาะอาหารมกีารย่อย โปรตนีโดยกรดและเอนไซมท์ีส่รา้งจาก
กระเพาะอาหาร 
ล าไสเ้ลก็มเีอนไซมท์ีส่รา้งจากผนงัล าไสเ้ลก็เองและจากตบัอ่อนทีช่่วยย่อยโปรตนี คารโ์บไฮเดรต และ
ไขมนั โดยโปรตนี คารโ์บไฮเดรต และไขมนั ทีผ่่านการย่อยจนเป็นสารอาหารขนาดเลก็พอทีจ่ะดดูซึมได ้
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รวมถงึน ้า เกลอืแร่และวติามนิ จะถูกดดูซมึทีผ่นงัล าไสเ้ลก็เขา้สูก่ระแสเลอืด เพือ่ล าเลยีงไปยงัสว่นต่างๆ 
ของร่างกาย ซึง่โปรตนี คารโ์บไฮเดรต และไขมนั จะถูกน าไปใชเ้ป็นแหล่งพลงังานสาหรบัใชใ้นกจิกรรม
ต่างๆ สว่นน ้า เกลอืแร่และวติามนิจะช่วยใหร้่างกายท างานไดเ้ป็นปกต ิ ตบัสรา้งน ้าดแีลว้สง่มายงัล าไส้
เลก็ช่วยใหไ้ขมนัแตกตวั  ล าไสใ้หญ่ท าหน้าทีด่ดูน ้าและเกลอืแร่ เป็นบรเิวณทีม่อีาหารทีย่่อยไม่ได ้หรอื
ย่อยไม่หมดเป็นกากอาหาร ซึง่จะถูกก าจดัออกทางทวารหนกั  อวยัวะต่างๆ ในระบบย่อยอาหาร มี
ความส าคญั จงึควรปฏบิตัตินดแูลรกัษาอวยัวะใหท้ างานเป็นปกต ิ
3. สาระการเรียนรู้ 

3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
- สารอาหารและประโยชน์ของสารอาหาร 
- ความต้องการสารอาหารในแต่ละวัน 
- อวัยวะในการย่อยอาหาร 

  - หน้าที่ของอวัยวะแต่ละชนิด 
- ความสำคัญของอวัยวะย่อยอาหาร 

 

3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
    -   

 
4. สมรรถนะท่ีสำคัญของผู้เรียน 

4.1  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4.2  ความสามารถในการคิด 
 4.3  ความสามารถในการสื่อสาร 
 4.4  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
5. คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ 
 5.1 ใฝ่เรียนรู ้
 5.2 มุ่งม่ันในการทำงาน 
 
 
 
 
 
6. ชิ้นงาน/ ภาระงาน  

6.1 ใบงานเรื่อง อาหารและการย่อยอาหาร 
6.2 บันทึกกิจกรรมเรื่อง สารอาหาร 
6.3 บันทึกกิจกรรมเรื่อง ระบบย่อยอาหาร 
6.4 ทำแบบฝึกหัด 

 
7. การวัดและประเมินผล  
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7.1  การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1.  แบบฝึกหัด - ตรวจแบบฝึกหดั - แบบฝึกหัด 1. นักเรียนร้อยละ 80มี

คะแนนจากการทำ
แบบฝึกหัดได้ร้อยละ70 

2. บันทึกกิจกรรม - ตรวจใบบันทึกกิจกรรม - แบบประเมินใบบันทึก 
กิจกรรม 

-  นักเรียนร้อยละ  80      
มีคะแนนทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์  ระดับ
คุณภาพตั้งแต่   3 ขึ้นไป 

3.  รายงานการสำรวจ
และสืบค้น 

- ตรวจรายงานการ
สำรวจและสืบค้น 

แบบประเมินการสำรวจและ
สืบค้น 

-  นักเรียนร้อยละ  80      
มีคะแนนรายงานการสำรวจ
และสืบค้น  ระดับคุณภาพ
ตั้งแต ่  3 ขึ้นไป 

4.สมรรถนะท่ีสำคัญ
ของผู้เรียน 
  4.1 ความสามารถใน
การสื่อสาร 

 
 
สังเกตพฤติกรรม 

 
 
แบบประเมินสมรรถนะที่
สำคัญของผู้เรียน 

 
 

ผ่านระดับดี 

  4.2 ความสามารถใน
การแก้ปัญหา 

สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินสมรรถนะที่
สำคัญของผู้เรียน 

ผ่านระดับดี 

 4.3 ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินสมรรถนะที่
สำคัญของผู้เรียน 

ผ่านระดับดี 

 4.4 ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 

สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินสมรรถนะที่
สำคัญของผู้เรียน 

ผ่านระดับดี 

5.  คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
5.1  ใฝ่เรียนรู ้

 
 
-   สังเกตพฤติกรรมการ
ทำงาน 

 
 
-  แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

 
 
ผ่านระดับคุณภาพตั้งแต2่ 
ขึ้นไป 

  5.2 มุ่งม่ันในการ
ทำงาน 

-   สังเกตพฤติกรรมการ
ทำงาน 

-  แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

ผ่านระดับคุณภาพตั้งแต่2 
ขึ้นไป 

 
เกณฑ์การประเมิน 

1. แบบฝึกหัด  อาหารและการย่อยอาหาร 
เกณฑ์การให้คะแนน 
  ตอบถูกให้ 1  คะแนนตอบผิดให้ 0  คะแนน 
 

สิ่งท่ีประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

4 3 2 1 
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2. บันทึกกจิกรรม 
2.1 ความสมบูรณ์
ของเนื้อหา 

 
- เนื้อหาสมบูรณ์
ถูกต้อง    ครบถ้วน
ตามองค์ประกอบทุก
ประเด็น 

 
- เนื้อหาสมบูรณ์ 
ถูกต้อง ขาดไปบาง
หัวข้อแต่ไม่เป็น
สาระสำคัญ 

 
- เนื้อหาถูกต้องแต่
ขาดหัวข้อ ที่เป็น
สาระสำคัญ 

 
- เนื้อหาไม่สมบูรณ์
หัวข้อไม่ครบถ้วน 

2.2 การใช้ภาษา - เขยีนประโยค
สำนวน  ภาษารัดกมุ  
เข้าใจง่าย 

- เขียนประโยค ไม่
รัดกุม   แต่สื่อ
ความหมายเข้าใจดี 

- เขียนประโยค ไม่
รัดกุม สื่อความ 
หมายพอเข้าใจ 

สำนวนภาษาไม่
รัดกุม  และสื่อ
ความหมายวกวน 
ไม่ได้ใจความ  

2.3 การเขียนสะกด -เขียนถูกต้องทุก
แห่ง ไม่มีคำผิด 

-เขียนผิด 1-5 คำ
วรรคตอนผิดไม่เกิน 
5 แห่ง 

-เขียนผิด 6-10 คำ
วรรคตอนผิดไม่เกิน 
5 แห่ง 

-เขียนผิดมากกว่า 
10 คำข้ึนไป วรรค
ตอนผิดเกิน 5 แห่ง 

 
2.4 การนำเสนอ
ผลงาน 

-มีการนำเสนอด้วย
วิธีการสมัยใหม่ไม่
ซ้ำแบบใครนำเสนอ
ได้คล่องแคล่ว
ชัดเจนเร้าใจให้
ติดตาม 

-มีการนำเสนอด้วย
วิธีการที่แปลกใหม่
แต่ไม่คล่องแคล่วไม่

เร้าใจให้ติดตาม 

-มีการนำเสนอโดย
วิธีการคล้ายคลึงกับ
แบบทั่วไปการ
นำเสนอคล่องแคล่ว 

-มีการนำเสนอโดย
ใช้วิธีการคล้ายคลึง
กับแบบทั่วไปแต่ไม่
คล่องแคล่วไม่
น่าสนใจ 

 
 

สิ่งที่ประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

4 3 2 1 
3.  รายงานการ
สำรวจและสืบค้น 
3.1 รูปเล่ม 

 
 
ปกสวย แสดงความ
ริเริ่มสร้างสรรค์ด้วย
ตนเอง รปูเล่มแน่น
หนามีปกรอง 

 
 
ปกสวย แสดง
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค ์รูปเล่มไม่
แน่นหนา               
มีปกรอง 

 
 
ปกสวย ไม่แสดง
ความริเริ่มเลียนแบบ
ที่มีอยู่ทั่วไป รูปเล่ม
ไม่แน่นหนา            
มีปกรอง 

 
 
ปกไม่สวย รูปเล่ม
ไม่แน่นหนา 

3.2 ความสมบูรณ์
ของเนื้อหา 

เนื้อหาสมบูรณ์ 
ถูกต้อง ครบถ้วน
ตามองค์ประกอบ
ทุกประเด็น 

เนื้อหาสมบูรณ์ 
ถูกต้อง ขาดไปบาง
หัวข้อแต่ไม่เป็น
สาระสำคัญ 
 

เนื้อหาถูกต้องแต่
ขาดหัวข้อที่เป็น
สาระสำคัญ 

เนื้อหาไม่สมบูรณ์/
หัวข้อไม่ครบถ้วน 

3.3 การใช้ภาษา เขียนประโยค
สำนวน ภาษารัดกุม 
เข้าใจง่าย 

เขียนประโยค 
ไม่รัดกุม แต่สื่อ
ความหมาย 

เขียนประโยค 
ไม่รัดกุม  
สื่อความหมาย 

สำนวนภาษา 
ไม่รัดกุม และสื่อ
ความหมายวกวน
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เข้าใจดี พอเข้าใจ 
 

ไม่ได้ใจความ 

3.4 การเขียน
สะกด 

เขียนถูกต้องทุก
แห่ง ไม่มีคำผิด 

เขยีนผิด 1 – 5  
คำ วรรคตอนผิด 
ไม่เกิน 5 แห่ง 

เขียนผิด 6 – 10 
คำ วรรคตอนผิดไม่
เกิน 5 แห่ง 

เขียนผิดมากกว่า 
10 คำข้ึนไป วรรค
ตอนผิดเกิน 5 แห่ง 

3.5 การนำเสนอ
ผลงาน 

มีการนำเสนอด้วย
วิธีการที่แปลกใหม่
ไม่ซ้ำแบบใคร 
นำเสนอได้
คล่องแคล่วชัดเจน 
เร้าใจให้ติดตาม 

มีการนำเสนอด้วย
วิธีการที่แปลกใหม่
แต่ไม่คล่องแคล่ว 
ไม่เร้าใจให้ติดตาม 

มีการนำเสนอโดย
ใช้วิธีการคล้ายคลึง
กับแบบทั่วไป การ
นำเสนอคล่องแคล่ว 

มีการนำเสนอโดย
ใช้วิธีการคล้ายคลึง
กับแบบทั่วไป แต่ไม่
คล่องแคล่ว  
ไม่น่าสนใจ 

สิ่งที่ประเมิน ระดับคะแนน 
3 2 1 

4 ด้านสมรรถนะ
หลัก 
4.1 ความสามารถ
ในการสื่อสาร 

มีความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้ความคิด
ความเข้าใจของตนเอง
โดยใช้ภาษาอย่าง
เหมาะสมได้อย่างชัดเจน
ที่สุด 

มีความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้ความคิด
ความเข้าใจของตนเองโดย
ใช้ภาษาอย่างเหมาะสมได้
ค่อนข้างชัดเจน 

ถ่ายทอดความรู้ความคิด
ความเข้าใจของตนเองยังไม่
ชัดเจนและการใช้ภาษายังไม่
เหมาะสม 

4.2 ความสามารถ
ในการแก้ปญัหา 

แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล
แสวงหาความรู้มาใช้ใน
การแก้ปัญหาตัดสินใจ
โดยคำนึงถึงผลกระทบ
ต่อตนเองและผู้อ่ืนด้วย
การกระทำของเราในแต่
ละวันสามารถสร้างความ
ยั่งยืนในอนาคตได้อย่าง
ชัดเจนถูกต้อง 

แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล
แสวงหาความรู้มาใช้ในการ
แก้ปัญหาตัดสินใจโดย
คำนึงถึงผลกระทบต่อตนเอง
และผู้อ่ืนด้วยการกระทำของ
เราในแต่ละวันสามารถสร้าง
ความยั่งยืนในอนาคตได้
ถูกต้องเป็นบางส่วน 

แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล
แสวงหาความรู้มาใช้ในการ
แก้ปัญหาตัดสินใจโดย
คำนึงถึงผลกระทบต่อตนเอง
และผู้อ่ืนด้วยการกระทำของ
เราในแต่ละวันสามารถสร้าง
ความยั่งยืนในอนาคตได้ยังไม่
ถูกต้อง 

4.3 ความสามารถ
ในการใช้ทักษะชีวิต 

ทำงานและอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นด้วยความสัมพันธ์
อันดีมีวิธีแก้ไขความ
ขัดแย้งภายในกลุ่มอย่าง
เหมาะสม 

ทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ด้วยความสัมพันธ์อันดีมี
วิธีแก้ไขความขัดแย้งภายใน
กลุ่มได้บ้างเป็นบางครั้ง 

ทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ด้วยความสัมพันธ์อันดีไม่
สามารถวิธีแก้ไขความขัดแย้ง
ภายในกลุ่มได้ 

4.4 ความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี 

เลือกใช้ข้อมูลในการ
สืบค้นในการทำงานและ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่าง
เหมาะสม 

เลือกใช้ข้อมูลในการสืบค้น
ในการทำงานได้บ้างและอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นบางครั้ง 

เลือกใช้ข้อมูลในการสืบค้น
ในการทำงานได้บ้างแต่ไม่
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
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สิ่งที่ประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

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

-เข้าเรียนตรงเวลา
ต้ังใจเรียนเอาใจใส่และ
มีความพยายามในการ
เรียนรู้มีสว่นรว่มใน
การเรียนรู้และเขา้รว่ม
กิจกรรมการเรยีนรู้
ต่างๆทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียนเป็น
ประจำ 

-เข้าเรียนตรงเวลาตั้งใจ
เรียนเอาใจใส่และมี
ความเพียรพยายามใน
การเรียนรู้มีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้และเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ 
ต่างๆ บ่อยครั้ง 

-เข้าเรียนตรงเวลา
ต้ังใจเรียนเอาใจใส่ใน
การเรียนมีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้และเข้า
ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ต่างๆ เป็น
บางครั้ง 

-ไม่ตั้งใจเรียนไม่
เอาใจใส่และไม่
เพียรพยายามใน
การเรียนรู้ 

5.2 มุ่งมั่นใน
การทำงาน 

 

-ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายให้
สำเร็จมีการปรับปรุง
และพัฒนาการทำงาน
ให้ดีขึ้นดว้ยตนเอง 

-ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายให้
สำเร็จมีการปรับปรุง 
และพัฒนาการทำงาน
ให้ดีขึ้น 

-ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายให้
สำเร็จมีการปรับปรุง
การทำงานให้ดีขึ้น 

-ไม่มีความตั้งใจ
และรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติ
หนา้ที่ท่ีได้รับ
มอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
  กิจกรรมที ่1 สารอาหาร ( ๖ ชั่วโมง ) 

1. สนทนาถึงสารอาหารและประโยชน์ของสารอาหารทั้ง ๖ ประเภท 
2. แบ่งกลุ่มนักเรียนศึกษาความต้องการสารอาหารในแต่วันของคนแต่ละวัย 
3. แต่ละกลุ่มนำเสนอรายงาน 
4. ร่วมกันอภิปรายและสรปุผล 
กิจกรรมที ่2  ระบบย่อยอาหาร  ( ๖ ชั่วโมง ) 
1. สนทนาถึงระบบย่อยอาหารและอวัยวะในระบบย่อยอาหาร 
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2. แบ่งกลุ่มนักเรียนศึกษาการทำงานของอวัยวะต่างๆในการย่อยอาหาร 
3. แต่ละกลุ่มนำเสนอรายงาน 
4. ร่วมกันอภิปรายและสรุปผล 

 
 
๙. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

๑. หนังสือเรยีนวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
๒. ใบงานเรื่อง สารอาหาร 
๓. ใบงานเรื่อง ระบบย่อยอาหาร 
๔. ห้องสมุด 
๕. แผนภาพระบบย่อยอาหาร 
๖. แผนภาพสารอาหาร 
๗. ระบบอินเตอร์เน็ต 
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หน่วยการเรียนรู้ที่   2 เรื่อง การแยกสารเนื้อผสม 
รหัสวิชา ว1๖101         ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖                                                                  เวลา  1๔ ชั่วโมง 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระท่ี ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ 
มาตรฐาน ว ๒.๑ เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับ 
โครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง สถานะของสสาร การ
เกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

ตัวช้ีวัด 
ป.๖/1 อธบิายและเปรยีบเทยีบการแยกสารผสมโดยการหยบิออก การร่อน การใชแ้ม่เหลก็ดงึดดู 

การรนิออก การกรอง และการตกตะกอน โดยใชห้ลกัฐานเชงิประจกัษ์ รวมทัง้ระบุวธิแีก้ปัญหาใน
ชวีติประจ าวนัเกีย่วกบัการแยกสาร 
 
2. สาระสำคัญ 
 สารผสมประกอบด้วยสารตัง้แต่ ๒ ชนิดขึ้นไปผสมกนัเช่น น ้ามนัผสมน ้า ขา้วสารปนกรวดทราย 
วธิกีารที่เหมาะสมในการแยกสารผสมขึน้อยู่กบัลกัษณะและสมบตัขิองสารที่ผสมกนั ถ้าองค์ประกอบของ
สารผสมเป็นของแขง็กบัของแขง็ที่มขีนาดแตกต่างกนัอย่างชดัเจนอาจใชว้ธิกีารหยบิออกหรอืการร่อนผ่าน
วสัดุทีม่รี ูถ้ามสีารใดสารหนึ่งเป็นสารแม่เหลก็อาจใชว้ธิกีารใชแ้ม่เหลก็ดงึดูด ถ้าองคป์ระกอบเป็นของแขง็ที่
ไม่ละลายในของเหลวอาจใชว้ธิกีารรนิออก การกรอง หรอืการตกตะกอน ซึง่วธิกีารแยกสารสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในชวีติประจ าวนัได ้
 
3. สาระการเรียนรู้ 

3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  - สารผสม 

- การแยกของแขง็ในสารเนื้อผสมออกจากกนั 
- การแยกของแขง็กบัของเหลวในสารเนื้อผสมออกจากกนั 
- การแยกสารแม่เหลก็ออกจากสารเนื้อผสม 
- ประโยชน์จากการแยกสารเนื้อผสม 

  3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
 -  
 
 
 
 
4. สมรรถนะท่ีสำคัญของผู้เรียน 
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4.1  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4.2  ความสามารถในการคิด 
 4.3  ความสามารถในการสื่อสาร 
 4.4  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
5. คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ 
 5.1 ใฝ่เรียนรู ้
 5.2 มุ่งม่ันในการทำงาน 
 5.3 มีวินัยในการทำงาน 
 
6. ชิ้นงาน/ ภาระงาน  
  6.1 ปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง 
  6.2 ผลการศึกษาค้นคว้าความรู้ 
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7. การวัดและประเมินผล  
 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. แบบฝึกหัด 1. ตรวจแบบฝึกหัด 1. แบบฝึกหัด 1.นักเรียนร้อยละ 80มี

คะแนนจากการทำ
แบบฝึกหัดได้ร้อยละ70 

2.รายงานบันทึกผล
การทดลอง 
2.1  การกำหนดปัญหา 
 
 

 
 
-   ตรวจรายงานบันทึก
ผลการทดลอง 
 

 
 
-  แบบประเมนิทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

 
 
-ผ่านระดับคุณภาพตั้งแต่3 
ขึ้นไป 

2.2  การตั้งสมมติฐาน 
 
 

-   ตรวจรายงานบันทึก
ผลการทดลอง 
 

-  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

-ผ่านระดับคุณภาพตั้งแต่3 
ขึ้นไป 

2.3 วางแผนกำหนด
ขัน้ตอนการทำงาน 
 

-   สังเกต 
 
 

-  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

-ผ่านระดับคุณภาพตั้งแต่3 
ขึ้นไป 

2.4 ศึกษาค้นคว้าทดลอง
สังเกตรวบรวมข้อมูล 

-   สังเกต   / ตรวจ
รายงานบันทึกผลการ
ทดลอง 

-  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

-ผ่านระดับคุณภาพตั้งแต่3 
ขึ้นไป 

2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

-  สังเกตตรวจรายงาน
บันทึกผลการทดลอง 
 

-  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

-ผ่านระดับคุณภาพตั้งแต่3 
ขึ้นไป 

2.6 การสรุปผลผลการ
ทดลอง 

-  ตรวจรายงานบันทึก
ผลการทดลอง 

-  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

-ผ่านระดับคุณภาพตั้งแต3่ 
ขึ้นไป 
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ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
3.สมรรถนะท่ีสำคัญ
ของผู้เรียน 
  3.1 ความสามารถใน
การสื่อสาร 

 
 
สังเกตพฤติกรรม 

 
 
แบบประเมินสมรรถนะที่
สำคัญของผู้เรียน 

 
 

ผ่านระดับดี 

  3.2 ความสามารถใน
การแก้ปัญหา 

สังเกตพฤติกรรม 
 
 

แบบประเมินสมรรถนะที่
สำคัญของผู้เรียน 
 

ผ่านระดับดี 

 3.3 ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินสมรรถนะที่
สำคัญของผู้เรียน 

ผ่านระดับดี 

 3.4 ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 

สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินสมรรถนะที่
สำคัญของผู้เรียน 

ผ่านระดับดี 

4.  คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
4.1 ใฝ่เรียนรู ้

 
-   สังเกตพฤตกิรรมการ
ทำงาน 

 
-  แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

 
ผ่านระดับคุณภาพตั้งแต่2 
ขึ้นไป 

4.2 มุ่งม่ันในการทำงาน -   สังเกตพฤติกรรมการ
ทำงาน 

-  แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

ผ่านระดับคุณภาพตั้งแต่2 
ขึ้นไป 

 4.3 มีวินัยในการ
ทำงาน 

-   สังเกตพฤติกรรมการ
ทำงาน 

-  แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

ผ่านระดับคุณภาพตั้งแต่2 
ขึ้นไป 

 
เกณฑ์การประเมิน 
1.  แบบฝึกหัดหน่วยการแยกสารเนื้อผสม 
 เกณฑ์การให้คะแนน 
 - ตอบถูกให้ 1 คะแนนตอบผิดให้ 0 คะแนน 
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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
กิจกรรมการทดลอง
ได้ยังไม่ชัดเจน 

 
- กำหนดปัญหา
ไม่ได้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์และไม่
สอดคล้องกับ
กิจกรรมการทดลอง 

2. 2 การตั้ง 
สมมติฐาน 
 
 
 
 

- ตั้งสมมติฐานได้
สอดคล้องกับปัญหา
และแสดง
ความสัมพันธ์
ระหว่างเหตุและผล
อย่างชัดเจน 

- ตั้งสมมติฐาน
สอดคล้องกับปัญหา
และแสดง
ความสัมพันธ์
ระหว่างเหตุและผล
ยังไม่ชัดเจนดี 

- ตั้งสมมติฐาน
สอดคล้องกับปัญหา
แต่ไม่แสดง
ความสัมพันธ์
ระหว่างเหตุและผล 

 - ตั้งสมมติฐานไม่
สอดคล้องกับ
ปัญหา 
 
 
 

2.3 วางแผนกำหนด
ขั้นตอนการทำงาน 

-  วางแผนขั้นตอน
การทดลองและ
บันทึกผลการทดลอง
อย่างชัดเจนทำการ
ทดลองได้สอดคล้อง
กับจุดประสงค์ของ
การทดลองได้ดีมาก 
 

- วางแผนขั้นตอน
การทดลองไม่
ครบถ้วนทุกขั้นตอน
และบันทกึผลการ
ทดลองได้บ้างทำการ
ทดลองได้สอดคล้อง
กับจุดประสงค์ของ
การทดลองได้ดี 

-วางแผนขั้นตอนการ
ทดลองและบันทึกผล
การทดลองได้
พอสมควรทำการ
ทดลองบางส่วน
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ของการ
ทดลองได้พอใช้ 
 

-วางแผนขั้นตอนการ
ทดลองและบันทึกผล
การทดลองด้วย
ตนเองไม่ได้ต้องได้รับ
การช่วยเหลือจึงจะ
ทำการทดลองได้ 
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สิ่งที่ประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

4 3 2 1 
2.4  ศึกษาค้นคว้า
ทดลองสังเกต
รวบรวมข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 

-  สังเกตศึกษา
ทดลองรวบรวม
ข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนตามแผนที่
วางไว้บันทึกข้อมูล
อย่างต่อเนื่องและ
แก้ปัญหาการทำงาน
ได้ดว้ยตัวเอง 
 

-  สังเกตศึกษา
ทดลองรวบรวม
ข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนตามแผนที่
วางไว้บันทึกข้อมูล
อย่างต่อเนื่องและ
แก้ปัญหาการทำงาน
ได้ด้วยตัวเองเป็น
ส่วนใหญ่ต้องได้รับ
คำแนะนำเพียง
เล็กน้อย 

-สังเกตศึกษาทดลอง
บางส่วนรวบรวม
ข้อมูลตามแผนที่วาง
ไว้บันทึกข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่องและ
แก้ปัญหาการทำงาน
ได้ด้วยตัวเองเปน็
บางส่วนต้องได้รับ
คำแนะนำเพียง
บางส่วน 

- สังเกตศึกษา
ทดลองรวบรวม
ข้อมูลตามแผนที่วาง
ไว้บันทึกข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่องและ
แก้ปัญหาการทำงาน
ได้ด้วยตัวเองไม่ได้
ต้องได้รับคำแนะนำ
ตลอดเวลา 
 

2.5 การวิเคราะห์
ข้อมูล 
 

-จำแนกแยกแยะ
ข้อมูลเปรียบเทียบ
ความเหมือนและ
ความแตกต่าง
เรียงลำดับวิเคราะห ์
เหตุผลด้วยตนเองได้
อย่างชัดเจน
เหมาะสมกับสิ่งที
ศึกษาและ
จุดประสงค์ของการ
ทดลองดีมาก 

-จำแนกแยกแยะ
ข้อมูลเปรียบเทียบ
ความเหมือนและ
ความแตกต่าง
เรียงลำดับวิเคราะห์
เหตุผลด้วยตนเอง
เหมาะสมกับสิ่งที่
ศึกษาและ
จุดประสงค์ของการ
ทดลองดี 
 

- จำแนกแยกแยะ
ข้อมลูเปรียบเทียบ
ความเหมือนและ
ความแตกต่าง
เรียงลำดับวิเคราะห์
เหตุผลด้วยตนเองได้
เป็นบางส่วนและ
ต้องได้รับคำชี้แนะ 
 

-จำแนกแยกแยะ
ข้อมูลเปรียบเทียบ
ความเหมือนและ
ความแตกต่าง
เรียงลำดับวิเคราะห์
เหตุผลด้วยตนเองได้
น้อยมากและต้อง
ได้รับคำชี้แนะ
ค่อนข้างมาก 
 

2.6 การสรุปผลผล
การทดลอง 
 

-    สรุปข้อมูลได้
ครบถ้วนถูกต้อง
สมบูรณ์และชัดเจน 

 

- สรุปข้อมูลได้
ถูกต้องได้ถูกต้อง
และสมบูรณ์ชัดเจน
เป็นส่วนใหญ ่

-   สรุปข้อมูลได้
ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่
แต่สมบูรณ์ชัดเจน
เพียงบางส่วน 

-  สรุปข้อมูลได้
ถูกต้องและสมบูรณ์
ชัดเจนเพียงบางส่วน 
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รายการประเมนิ ระดับคะแนน 

3 2 1 
3. สมรรถนะท่ีเกิดกับ
ผู้เรียน 
3.1 ความสามารถใน
การสื่อสาร 

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
ต่อตนเองและผู้อ่ืนด้วย
การกระทำของเราใน
แต่ละวันสามารถสร้าง
ความยั่งยืนในอนาคต
ได้ยังไม่ถูกต้อง 

3.3 ความสามารถใน
การใช้ทกัษะชีวิต 

ทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ด้วยความสัมพันธ์อันดีมี
วิธีแก้ไขความขัดแย้ง
ภายในกลุ่มอย่าง
เหมาะสม 

ทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ด้วยความสัมพันธ์อันดีมี
วิธีแก้ไขความขัดแย้ง
ภายในกลุ่มได้บ้างเป็น
บางครั้ง 

ทำงานและอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นด้วยความสัมพันธ์
อันดีไม่สามารถ
วิธีแก้ไขความขัดแย้ง
ภายในกลุ่มได้ 

3.4 ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 

เลือกใช้ข้อมูลในการ
สืบค้นในการทำงานและ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่าง
เหมาะสม 

เลือกใช้ข้อมูลในการ
สืบค้นในการทำงานได้
บ้างและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
เป็นบางครั้ง 

เลือกใช้ข้อมูลในการ
สืบคน้ในการทำงานได้
บ้างแต่ไม่สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
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สิ่งที่ประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

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

-เข้าเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใส่
และมีความพยายาม
ในการเรยีนรู้มีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้
และเข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้ต่างๆทั้ง
ภายในและภายนอก
โรงเรียนเป็นประจำ 

-เข้าเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใส่
และมีความเพียร
พยายามในการ
เรียนรู้มีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้และเข้า
ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ 
ต่าง ๆ บ่อยครั้ง 

-เข้าเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใส่
ในการเรียนมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้
และเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ 
ต่าง ๆ เป็นบางครั้ง 

- ไม่ตั้งใจเรียนไม่
เอาใจใส่และไม่
เพียรพยายามใน
การเรียนรู้ 

4.2 มุ่งมั่นในการ
ทำงาน 

 

-ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายให้สำเร็จ
มีการปรับปรุงและ
พัฒนาการทำงานให้
ดีขึ้นด้วยตนเอง 

-  ต้ังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าทีท่ี่
ได้รับมอบหมายให้
สำเร็จมีการ
ปรับปรุง 
และพัฒนาการ
ทำงานให้ดีขึ้น 

-ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ี
ได้รับมอบหมายให้
สำเร็จมีการ
ปรับปรุงการ
ทำงานให้ดีขึ้น 

-ไม่มีความตั้งใจ
และรับผิดชอบใน
การปฏิบัติหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย 

4.3 มีระเบียนวินัย
ขณะเรียนและใน
การทำกิจกรรม 

-ให้ความร่วมมือใน
การทำกิจกรรมดี
เยี่ยมไม่เล่นไม่ส่ง
เสียงดังรบ 
กวนเพื่อนและไม่
ทานขนมในเวลา
เรียน 

-ให้ความร่วมมือใน
การทำกิจกรรมดี
ส่งเสียงดังรบกวน
เพ่ือนขณะเรียน
บ้างเป็นบางครั้ง
และไม่ทานขนมใน
เวลาเรียน 

-ให้ความร่วมมือใน
การทำกิจกรรม
พอใช้แต่ชอบเล่น
ชอบส่งเสียงดัง
รบกวนเพ่ือนและ
ไม่ทานขนมในเวลา
เรียน 

-ให้ความร่วมมือใน
การทำกิจกรรม
พอใช้ชอบเล่นส่ง
เสียงดังรบกวน
เพ่ือนและชอบทาน
ขนมในเวลาเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.๖ พุทธศักราช 2563 หน้า ๓๕ 
 

8.กิจกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรมที ่1 การแยกของแข็งในสารเนื้อผสมออกจากกัน  ( ๔ ชัว่โมง) 
 ๑. สนทนาถงึลักษณะของสารที่เป็นของแข็งผสมกับสารที่เป็นของแข็ง 
 2. ให้นักเรียนยกตัวอย่างสารที่เป็นของแข็งผสมกับสารที่เป็นของแข็งและเสนอแนะวิธีแยกสาร
ดังกล่าว 
 3. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มช่วยกันแยกสารที่เป็นของแข็งกับของแข็งที่กำหนด 
 ๔. นำเสนอรายงาน ร่วมกันอภิปรายและสรุปผล 

กิจกรรมที ่๒ การแยกของแข็งกับของเหลวในสารเนื้อผสมออกจากกัน  ( ๔ ชั่วโมง) 
 ๑. สนทนาถึงลักษณะของสารที่เป็นของแข็งผสมกับสารที่เป็นของเหลว 
 2. ให้นักเรียนยกตัวอย่างสารที่เป็นของแข็งผสมกับสารที่เป็นของเหลวและเสนอแนะวิธีแยกสาร
ดังกล่าว 
 3. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มช่วยกันแยกสารที่เปน็ของแข็งกับของเหลวที่กำหนด 
 ๔. นำเสนอรายงาน ร่วมกันอภิปรายและสรุปผล 

กิจกรรมที ่๓ การแยกแม่เหล็กออกจากสารเนื้อผสม  ( ๔ ชั่วโมง) 
 ๑. สนทนาถึงลักษณะของสารที่เป็นสารแม่เหล็ก 
 2. ให้นักเรียนยกตัวอย่างสารที่เป็นสารแม่เหล็กผสมกับสารอื่นๆและเสนอแนะวิธีแยกสารดังกล่าว 
 3. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มช่วยกันแยกสารที่เป็นสารแม่เหล็กกับสารอื่นๆท่ีกำหนด 
 ๔. นำเสนอรายงาน ร่วมกันอภิปรายและสรุปผล 

กิจกรรมที ่๔ การใช้ประโยชน์จากการแยกสารเนื้อผสม ( ๒ ชั่วโมง) 
 ๑. สนทนาถึงประโยชน์จากการแยกสารเนื้อผสม 
 ๒. ร่วมกันอภิปรายและสรุป 
 
9. ส่ือ/ แหล่งการเรียนรู้ 

9.1 แบบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
9.2 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
9.3 อุปกรณ์การทดลอง 
9.4 สารที่เป็นของแข็งและของเหลว 
9.5 แม่เหล็ก 
9.6 ห้องสมุด 
9.7 ระบบอินเตอร์เน็ต 
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หน่วยการเรียนรู้ที่   3 เรื่องหินและซากดึกดำบรรพ์ 

รหัสวิชา ว1๖101         ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖                                                                  เวลา  1๓ ชั่วโมง 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระท่ี ๓ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 
มาตรฐาน ว ๓.๒ เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก
และบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อม 

ตัวช้ีวัด 
ป.๖/1 เปรยีบเทยีบกระบวนการเกดิหนิอคันี หนิตะกอน และหนิแปรและอธบิายวฏัจกัรหนิจาก

แบบจ าลอง 
          ป.๖/2 บรรยายและยกตวัอย่างการใชป้ระโยชน์ของหนิและแร่ในชวีติประจ าวนัจากขอ้มลูทีร่วบรวม
ได ้
          ป.๖/3 สรา้งแบบจ าลองทีอ่ธบิายการเกดิซากดกึด าบรรพแ์ละคาดคะเนสภาพแวดลอ้มในอดตีของ
ซากดกึด าบรรพ ์
 
2. สาระสำคัญ 

หนิเป็นวสัดุแขง็เกดิขึน้เองตามธรรมชาตปิระกอบดว้ยแร่ตัง้แต่หนึ่งชนิดขึน้ไป สามารถจ าแนกหนิ
ตามกระบวนการเกดิไดเ้ป็น ๓ ประเภท ไดแ้ก่ หนิอคันี หนิตะกอน และหนิแปร หนิอคันีเกดิจากการเยน็ตวั
ของแมกมา เนื้อหนิมลีกัษณะเป็นผลกึ ทัง้ผลกึขนาดใหญ่และขนาดเลก็บางชนิดอาจเป็นเนื้อแกว้ หรอืมรีู
พรุน 
หนิตะกอน เกดิจากการทบัถมของตะกอนเมื่อถูกแรงกดทบัและมสีารเชื่อมประสานจงึเกดิเป็นหนิ เนื้อหนิ
กลุ่มนี้สว่นใหญ่มลีกัษณะเป็นเมด็ตะกอนมทีัง้เนื้อหยาบและเนื้อละเอยีด บางชนิดเป็นเนื้อผลกึ ทีย่ดึเกาะกนั
เกดิจากการตกผลกึหรอืตกตะกอนจากน ้าโดยเฉพาะน ้าทะเล บางชนิดมลีกัษณะเป็นชัน้ๆจงึเรยีกอกีชื่อว่า
หนิชัน้ 
หนิแปร เกดิจากการแปรสภาพของหนิเดมิซึง่อาจเป็นหนิอคันี หนิตะกอน หรอืหนิแปร โดยการกระท าของ
ความรอ้น ความดนั และปฏกิริยิาเคม ีเนื้อหนิของหนิแปรบางชนิดผลกึของแร่เรยีงตวัขนานกนั เป็นแถบ 
บางชนิดแซะออกเป็นแผ่นได้ บางชนิดเป็นเนื้อผลกึทีม่คีวามแขง็มาก  หนิในธรรมชาตทิัง้ ๓ ประเภท มกีาร
เปลีย่นแปลงจากประเภทหนึ่งไปเป็นอกีประเภทหนึ่งหรอืประเภทเดมิไดโ้ดยมแีบบรูปการเปลี่ยนแปลงคงที ่
และต่อเนื่องเป็นวฏัจกัร  หนิและแร่แต่ละชนิดมลีกัษณะและสมบตัแิตกต่างกนั มนุษยใ์ชป้ระโยชน์จากแร่ใน
ชวีติประจ าวนั ในลกัษณะต่างๆ เช่น น าแร่มาท าเครื่องส าอาง ยาสฟัีน เครื่องประดบั อุปกรณ์ทาง
การแพทย ์และน าหนิมาใชใ้นงานก่อสรา้งต่างๆ เป็นตน้  ซากดกึด าบรรพเ์กดิจากการทบัถม หรอืการ
ประทบัรอยของสิง่มชีวีติในอดตี จนเกดิเป็นโครงสรา้งของซากหรอืร่องรอยของสิง่มชีวีติทีป่รากฏอยู่ในหนิ 
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ในประเทศไทยพบซากดกึด าบรรพท์ีห่ลากหลาย เช่น พชื ปะการงั หอย ปลา เต่า ไดโนเสาร ์และรอยตนี
สตัว ์ ซากดกึด าบรรพส์ามารถใชเ้ป็นหลกัฐานหนึ่งทีช่่วยอธบิายสภาพแวดลอ้มของพืน้ทีใ่นอดตีขณะเกดิ
สิง่มชีวีตินัน้ เช่น หากพบซากดกึด าบรรพข์องหอยน ้าจดื สภาพแวดลอ้มบรเิวณนัน้อาจเคยเป็นแหล่งน ้าจดื
มาก่อน และหากพบซากดกึด าบรรพข์องพชื สภาพแวดลอ้มบรเิวณนัน้อาจเคยเป็นป่ามาก่อน  นอกจากนี้
ซากดกึด าบรรพย์งัสามารถใชร้ะบุอายุของหนิและเป็นขอ้มลูในการศกึษาววิฒันาการของสิง่มชีวีติ 
 
3. สาระการเรียนรู้ 

     3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 - ชนิดและองค์ประกอบของหิน 
 - กระบวนการเกิดหินและวัฏจักรของหิน 
 - ประโยชน์จากหินและแร่ 
 - การเกิดซากดึกดำบรรพ์ 
 - ประโยชน์ของซากดึกดำบรรพ์ 
 

4. สมรรถนะท่ีสำคัญของผู้เรียน 
4.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
4.2 ความสามารถในการคิด 
4.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
4.5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 
5. คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ 
 5.1 ใฝ่เรียนรู ้
 5.2 มุ่งม่ันในการทำงาน 
 
6. ชิ้นงาน / ภาระงาน 

6.1 แบบบันทึกกิจกรรมเรื่อง หินและซากดึกดำบรรพ์ 
6.2 แผนภาพแสดงวัฏจักรของหิน 
6.3 ผลการศึกษาค้นคว้ารายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. การวัดและประเมินผล  
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ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

1. แบบบันทึกกิจกรรม
เรื่อง หินและซากดึกดำ
บรรพ์ 

1. ตรวจแบบบันทึก
กิจกรรม และสรุปผล
การทดลอง 

1. แบบบันทึกกิจกรรม 1.นักเรียนร้อยละ 80มี
คะแนนจากการทำ
แบบฝึกหัดได้ร้อยละ70 

2. บันทึกกิจกรรม - ตรวจใบบันทึกกิจกรรม - แบบประเมินใบบันทึก 
กิจกรรม 

-  นักเรียนร้อยละ  80      
มีคะแนนทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์  ระดับ
คุณภาพตั้งแต่   3 ขึ้นไป 

3.  รายงานการสำรวจ
และสืบค้น 

- ตรวจรายงานการ
สำรวจและสืบค้น 

แบบประเมินการสำรวจและ
สืบค้น 

-  นักเรียนร้อยละ  80      
มีคะแนนรายงานการสำรวจ
และสืบค้น  ระดับคุณภาพ
ตั้งแต ่  3 ขึ้นไป 

๔. สมรรถนะท่ีสำคัญ
ของผู้เรียน 
1 ความสามารถในการ
สื่อสาร 

 
 
สังเกตพฤติกรรม 

 
 
แบบประเมินสมรรถนะที่
สำคัญของผู้เรียน 
 

 
 

ผ่านระดับดี 

2 ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 

สังเกตพฤติกรรม 
 

แบบประเมินสมรรถนะที่
สำคัญของผู้เรียน 

ผ่านระดับดี 

3 ความสามารถในการ
ใช้ทักษะชีวิต 

สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินสมรรถนะที่
สำคัญของผู้เรียน 

ผ่านระดับดี 

4 ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี 

สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินสมรรถนะที่
สำคัญของผู้เรียน 

ผ่านระดับดี 

๕. คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
1 ใฝ่เรียนรู้ 

 
-   สังเกตพฤติกรรมการ
ทำงาน 

 
-  แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

 
ผ่านระดับคุณภาพตั้งแต่2 
ขึ้นไป 

2 มุ่งม่ันในการทำงาน -   สังเกตพฤติกรรมการ
ทำงาน 

-  แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

ผ่านระดับคุณภาพตั้งแต่2 
ขึ้นไป 
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เกณฑ์การประเมิน 

๑. แบบบันทึกกิจกรรมเรื่อง หินและซากดึกดำบรรพ์ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

- ตอบถูกให้ 1 คะแนนตอบผิดให้ 0 คะแนน 

สิ่งท่ีประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

4 3 2 1 
2. บันทึกกิจกรรม 
2.1 ความสมบูรณ์
ของเนื้อหา 

 
- เนื้อหาสมบูรณ์
ถูกต้อง    ครบถ้วน
ตามองค์ประกอบทุก
ประเด็น 

 
- เนื้อหาสมบูรณ์ 
ถูกต้อง ขาดไปบาง
หัวข้อแต่ไม่เป็น
สาระสำคัญ 

 
- เนื้อหาถูกต้องแต่
ขาดหัวข้อ ที่เป็น
สาระสำคัญ 

 
- เนื้อหาไม่สมบูรณ์
หัวข้อไม่ครบถ้วน 

2.2 การใช้ภาษา - เขียนประโยค
สำนวน  ภาษารัดกมุ  
เข้าใจง่าย 

- เขียนประโยค ไม่
รัดกุม   แต่สื่อ
ความหมายเข้าใจดี 

- เขียนประโยค ไม่
รัดกุม สื่อความ 
หมายพอเข้าใจ 

สำนวนภาษาไม่
รัดกุม  และสื่อ
ความหมายวกวน 
ไม่ได้ใจความ  

2.3 การเขียนสะกด -เขียนถูกต้องทุก
แห่ง ไม่มีคำผิด 

-เขียนผิด 1-5 คำ
วรรคตอนผิดไม่เกิน 
5 แห่ง 

-เขียนผิด 6-10 คำ
วรรคตอนผิดไม่เกิน 
5 แห่ง 

-เขียนผิดมากกว่า 
10 คำข้ึนไป วรรค
ตอนผิดเกิน 5 แห่ง 

 
2.4 การนำเสนอ
ผลงาน 

-มีการนำเสนอด้วย
วิธีการสมัยใหม่ไม่
ซ้ำแบบใครนำเสนอ
ได้คล่องแคล่ว
ชัดเจนเร้าใจให้
ติดตาม 

-มีการนำเสนอด้วย
วิธีการที่แปลกใหม่
แต่ไม่คล่องแคล่วไม่

เร้าใจให้ติดตาม 

-มีการนำเสนอโดย
วิธีการคล้ายคลึงกับ
แบบทั่วไปการ
นำเสนอคล่องแคล่ว 

-มีการนำเสนอโดย
ใช้วิธีการคล้ายคลึง
กับแบบทั่วไปแต่ไม่
คล่องแคล่วไม่
น่าสนใจ 

 

สิ่งที่ประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

4 3 2 1 
3.  รายงานการ
สำรวจและสบืค้น 
3.1 รูปเล่ม 

 
 
ปกสวย แสดงความ
ริเริ่มสร้างสรรค์ด้วย
ตนเอง รปูเล่มแน่น
หนามีปกรอง 

 
 
ปกสวย แสดง
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค ์รูปเล่มไม่
แน่นหนา               
มีปกรอง 

 
 
ปกสวย ไม่แสดง
ความริเริ่มเลียนแบบ
ที่มีอยู่ทั่วไป รูปเล่ม
ไม่แน่นหนา            
มีปกรอง 

 
 
ปกไม่สวย รูปเล่ม
ไม่แน่นหนา 

3.2 ความสมบูรณ์ เนื้อหาสมบูรณ์ เนื้อหาสมบูรณ์ เนื้อหาถูกต้องแต่ เนื้อหาไม่สมบูรณ์/
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ของเนื้อหา ถูกต้อง ครบถ้วน
ตามองค์ประกอบ
ทุกประเด็น 

ถูกต้อง ขาดไปบาง
หัวข้อแต่ไม่เป็น
สาระสำคัญ 
 

ขาดหัวข้อที่เป็น
สาระสำคัญ 

หัวข้อไม่ครบถ้วน 

3.3 การใช้ภาษา เขียนประโยค
สำนวน ภาษารัดกุม 
เข้าใจง่าย 

เขียนประโยค 
ไม่รัดกุม แต่สื่อ
ความหมาย 
เข้าใจดี 

เขียนประโยค 
ไม่รัดกุม  
สื่อความหมาย 
พอเข้าใจ 
 

สำนวนภาษา 
ไม่รัดกุม และสื่อ
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 

เขยีนผิดมากกว่า 
10 คำข้ึนไป วรรค
ตอนผิดเกิน 5 แห่ง 

3.5 การนำเสนอ
ผลงาน 

มีการนำเสนอด้วย
วิธีการที่แปลกใหม่
ไม่ซ้ำแบบใคร 
นำเสนอได้
คล่องแคล่วชัดเจน 
เร้าใจให้ติดตาม 

มีการนำเสนอด้วย
วิธีการที่แปลกใหม่
แตไ่ม่คล่องแคล่ว 
ไม่เร้าใจให้ติดตาม 

มีการนำเสนอโดย
ใช้วิธีการคล้ายคลึง
กับแบบทั่วไป การ
นำเสนอคล่องแคล่ว 

มีการนำเสนอโดย
ใช้วิธีการคล้ายคลึง
กับแบบทั่วไป แต่ไม่
คล่องแคล่ว  
ไม่น่าสนใจ 

 

 
รายการประเมิน ระดับคะแนน 

3 2 1 
4. สมรรถนะท่ีเกิดกับ
ผู้เรียน 
4.1 ความสามารถใน
การสื่อสาร 

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 
 

4.2 ความสามารถใน
การแก้ปัญหา 

แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล
แสวงหาความรู้มาใช้ใน
การแก้ปัญหาตัดสินใจโดย
คำนึงถึงผลกระทบต่อ
ตนเองและผู้อื่นด้วยการ
กระทำของเราในแต่ละวัน
สามารถสร้างความยั่งยืน
ในอนาคตได้อย่างชัดเจน

แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล
แสวงหาความรู้มาใช้ใน
การแก้ปัญหาตัดสินใจโดย
คำนึงถึงผลกระทบต่อ
ตนเองและผู้อื่นด้วยการ
กระทำของเราในแต่ละวัน
สามารถสร้างความยั่งยืน
ในอนาคตได้ถูกต้องเป็น

แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล
แสวงหาความรู้มาใช้ใน
การแก้ปัญหาตัดสินใจ
โดยคำนึงถึงผลกระทบ
ต่อตนเองและผู้อ่ืนด้วย
การกระทำของเราใน
แต่ละวันสามารถสร้าง
ความยั่งยืนในอนาคต
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ถูกต้อง บางส่วน ได้ยังไม่ถูกต้อง 

4.3 ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

ทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ด้วยความสัมพันธ์อันดีมี
วิธีแก้ไขความขัดแย้ง
ภายในกลุ่มอย่าง
เหมาะสม 

ทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ด้วยความสัมพันธ์อันดีมี
วิธีแก้ไขความขัดแย้ง
ภายในกลุ่มได้บ้างเป็น
บางครั้ง 

ทำงานและอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นด้วยความสัมพันธ์
อันดีไม่สามารถ
วิธีแก้ไขความขัดแย้ง
ภายในกลุ่มได้ 

4.4 ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 

เลือกใช้ข้อมูลในการ
สืบค้นในการทำงานและ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่าง
เหมาะสม 

เลือกใช้ข้อมูลในการ
สืบค้นในการทำงานได้
บ้างและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
เป็นบางครั้ง 

เลือกใช้ข้อมูลในการ
สืบค้นในการทำงานได้
บ้างแต่ไม่สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

 
 
 

สิ่งที่ประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

3 2 1 0 (ไม่ผ่าน) 
5.  คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
5.1  ใฝ่เรียนรู ้
 

-เข้าเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใส่
และมีความพยายาม
ในการเรยีนรู้มีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้
และเข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้ต่างๆทั้ง
ภายในและภายนอก
โรงเรียนเป็นประจำ 

-เข้าเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใส่
และมีความเพียร
พยายามในการ
เรียนรู้มีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้และเข้า
ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ 
ต่าง ๆ บ่อยครั้ง 

-เข้าเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใส่
ในการเรียนมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้
และเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ 
ต่าง ๆ เป็นบางครั้ง 

- ไม่ตั้งใจเรียนไม่
เอาใจใส่และไม่
เพียรพยายามใน
การเรียนรู้ 

5.2 มุง่มั่นในการ
ทำงาน 

 

-ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายให้สำเร็จ
มีการปรับปรุงและ
พัฒนาการทำงานให้
ดีขึ้นด้วยตนเอง 

-  ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ี
ได้รับมอบหมายให้
สำเร็จมีการ
ปรับปรุง 
และพัฒนาการ
ทำงานให้ดีขึ้น 

-ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ี
ได้รับมอบหมายให้
สำเร็จมีการ
ปรับปรุงการ
ทำงานให้ดีขึ้น 

-ไม่มีความตั้งใจ
และรับผิดชอบใน
การปฏิบัติหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย 
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8.กิจกรรมการเรียนรู้ 
  กิจกรรมที่ 1  กระบวนการเกิดหิน วัฏจักรของหิน และการนำหินและแร่ไปใช้ประโยชน์ ( ๗ ชั่วโมง) 
    - ร่วมกันสนทนาถึงเรื่องหินและองค์ประกอบของหิน ชนิดของหิน 
    - แบ่งกลุ่มนักเรียนศึกษาค้นคว้าลักษณะของกระบวนการเกิดหินทั้ง ๓ ประเภท 
    - แต่ละกลุ่มรายงาน อภิปรายและร่วมกันสรุป 
    - แบ่งกลุ่มนักเรียนศึกษาค้นคว้าวัฏจักรของหิน 
    - แต่ละกลุ่มรายงาน อภิปรายและร่วมกันสรุป 
    - ให้นักเรียนช่วยกันบอกประโยชน์ของหินและร่วมกันสรุป 
       กิจกรรมที ่ 2  การเกิดซากดึกดำบรรพ์และการนำไปใช้ประโยชน์ ( ๖ ชั่วโมง) 
    - ร่วมกันสนทนาถึงเรื่องการเกิดซากดึกดำบรรพ์ 
    - แบ่งกลุ่มนักเรียนศึกษาประโยชน์ของซากดึกดำบรรพ์ 
    - แต่ละกลุ่มรายงาน อภิปรายและร่วมกันสรุป 
 
9. ส่ือ /แหล่งการเรียนรู้ 

9.1 แบบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
 9.2 ห้องสมุด 

9.3 ตัวอย่างหินประเภทต่างๆ 
9.4 แผนภาพวัฏจักรของหิน 
9.5 ระบบอินเตอร์เน็ต 
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หน่วยการเรียนรู้ที่  ๔   เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและภัยธรรมชาติ 

รหัสวิชา ว1๖101         ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖                                                                  เวลา  1๒ ชั่วโมง 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระท่ี ๓ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 
มาตรฐาน ว ๓.๒ เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก
และบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัด 
ป.6/4 เปรยีบเทยีบการเกดิลมบก ลมทะเล และมรสุม รวมทัง้อธบิายผลทีม่ตี่อสิง่มชีวีติและ

สิง่แวดลอ้ม จากแบบจ าลอง 
ป.6/5 อธบิายผลของมรสุมต่อการเกดิฤดขูองประเทศไทย จากขอ้มลูทีร่วบรวมได้ 
ป.6/6 บรรยายลกัษณะและผลกระทบของน ้าท่วม การกดัเซาะชายฝัง่ ดนิถล่ม แผ่นดนิไหว สนึาม ิ
ป.6/7  ตระหนกัถงึผลกระทบของภยัธรรมชาตแิละธรณีพบิตัภิยั โดยน าเสนอแนวทางในการเฝ้า 

ระวงัและปฏบิตัตินใหป้ลอดภยัจากภยัธรรมชาตแิละธรณีพบิตัภิยัทีอ่าจเกดิในทอ้งถิน่ 
ป.6/8 สรา้งแบบจ าลองทีอ่ธบิายการเกดิปรากฏการณ์เรอืนกระจกและผลของปรากฏการณ์เรอืน

กระจกต่อสิง่มชีวีติ 
ป.6/9  ตระหนกัถงึผลกระทบของปรากฏการณ์เรอืนกระจกโดยน าเสนอแนวทางการปฏบิตัติน 

เพือ่ลดกจิกรรมทีก่่อใหเ้กดิแก๊สเรอืนกระจก 
 

2. สาระสำคัญ 
ลมบก ลมทะเล และมรสุม เกดิจากพืน้ดนิและพืน้น ้ารอ้นและเยน็ไม่เท่ากนัท าใหอุ้ณหภมูอิากาศ

เหนือพืน้ดนิและพืน้น ้าแตกต่างกนั จงึเกดิการเคลื่อนทีข่องอากาศจากบรเิวณทีม่อีุณหภูมติ ่าไปยงับรเิวณที่
มอีุณหภูมสิงู  ลมบกและลมทะเลเป็นลมประจ าถิน่ทีพ่บบรเิวณชายฝัง่ โดยลมบกเกดิในเวลากลางคนื ท าให้
มลีมพดั จากชายฝัง่ไปสูท่ะเล สว่นลมทะเลเกดิในเวลากลางวนัท าใหม้ลีมพดัจากทะเลเขา้สูช่ายฝัง่ มรสุม
เป็นลมประจ าฤดเูกดิบรเิวณเขตรอ้นของโลกซึง่เป็นบรเิวณกวา้งระดบัภูมภิาค ประเทศไทยไดร้บัผลจาก
มรสุมตะวนัออก เฉียงเหนือในช่วงประมาณกลางเดอืนตุลาคมจนถงึเดอืนกุมภาพนัธท์ าใหเ้กดิฤดหูนาว และ
ไดร้บัผลจากมรสุมตะวนัตกเฉียงใต้ ในช่วงประมาณกลางเดอืนพฤษภาคมจนถงึกลางเดอืนตุลาคมท าให้
เกดิฤดฝูน สว่นช่วงประมาณกลางเดอืนกุมภาพนัธจ์นถงึกลางเดอืนพฤษภาคม เป็นช่วงเปลีย่นมรสุมและ
ประเทศไทยอยู่ใกลเ้สน้  ศูนยส์ตูร แสงอาทติยเ์กอืบตัง้ตรงและตัง้ตรงประเทศไทยในเวลาเทีย่งวนัท าให้
ไดร้บัความรอ้นจากดวงอาทติยอ์ย่างเตม็ทีอ่ากาศจงึรอ้นอบอา้วท าใหเ้กดิฤดรูอ้น  

น ้าท่วม การกดัเซาะชายฝัง่ ดนิถล่ม แผ่นดนิไหวและสนึาม ิมผีลกระทบต่อชวีติและสิง่แวดลอ้ม
แตกต่างกนั  มนุษยค์วรเรยีนรูว้ธิปีฏบิตัตินใหป้ลอดภยั เช่นตดิตามขา่วสารอย่างสม ่าเสมอ เตรยีมถุงยงัชพี
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ใหพ้รอ้มใชต้ลอดเวลา และปฏบิตัติามค าสัง่ของผูป้กครองและเจา้หน้าทีอ่ย่างเคร่งครดัเมื่อเกดิภยัทาง
ธรรมชาตแิละธรณีพบิตัภิยั ปรากฏการณ์เรอืนกระจกเกดิจากแก๊สเรอืนกระจกในชัน้บรรยากาศของโลก กกั
เกบ็ความรอ้นแลว้คายความรอ้นบางสว่นกลบัสูผ่วิโลก ท าใหอ้ากาศบนโลกมอีุณหภูมเิหมาะสมต่อการ
ด ารงชวีติ  หากปรากฏการณ์เรอืนกระจกรุนแรงมากขึน้ จะมผีลต่อการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศโลก มนุษย์
จงึควรร่วมกนัลดกจิกรรมทีก่่อใหเ้กดิแก๊สเรอืนกระจก 
 
3.สาระการเรียนรู ้
     3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  - ลมบก ลมทะเล 
  - การเกิดมรสุม 
  - ภัยธรรมชาต ิ
  - ปรากฏการณ์เรือนกระจกและภาวะโลกร้อน 
  
4. สมรรถนะท่ีสำคัญของผู้เรียน 

4.1  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4.2  ความสามารถในการคิด 
 4.3  ความสามารถในการสื่อสาร 
 4.4  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 5.1 ใฝ่เรียนรู ้
 5.2 มุ่งม่ันในการทำงาน 

6. ชิ้นงาน / ภาระงาน 
  6.1 ใบบนัทึกกิจกรรมเรื่องลมบก ลมทะเล 
 6.2 ใบบันทึกกิจกรรมเรื่องปรากฏการณ์เรือนกระจก 

6.๓ ใบงานเรื่องแนวทางการปฏิบัติตนให้พ้นจากภัยธรรมชาติ 
6.๔ แบบฝึกหัดเรื่องปรากฏการณ์ของโลกและภัยธรรมชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. การวัดและประเมินผล  
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ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

1. ใบบันทึกกิจกรรม 1.  ตรวจแบบฝึกหัด 1. แบบฝึกหัด 1.นักเรียนร้อยละ 80มี
คะแนนจากการทำ
แบบฝึกหัดได้ร้อยละ70 

2.รายงานบันทึกผลทำ
กิจกรรม 
2.1  การกำหนดปัญหา 

-   ตรวจรายงานบันทึก
ผลการทำกิจกรรม 

-  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์

-ผ่านระดับคุณภาพ
ตั้งแต3่ ขึ้นไป 

2.2 การตั้งสมมติฐาน 
 
 

-   ตรวจรายงานบันทึก
ผลการทำกิจกรรม 
 

-  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์

-ผ่านระดับคุณภาพ
ตั้งแต3่ ขึ้นไป 

2.3 วางแผนกำหนด
ขั้นตอนการทำงาน 

-   สังเกต 
 

-  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์

-ผ่านระดับคุณภาพ
ตั้งแต3่ ขึ้นไป 

2.4  ศึกษาค้นคว้าสืบค้น
สังเกตรวบรวมข้อมลู 

-   สังเกต   / ตรวจ
รายงานบันทึกผลการ
ทำกิจกรรม 

-  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์

-ผ่านระดับคุณภาพ
ตั้งแต3่ ขึ้นไป 

2.5  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

-  สังเกตตรวจรายงาน
บันทึกผลการทำ
กิจกรรม 
 

-  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์

-ผ่านระดับคุณภาพ
ตั้งแต3่ ขึ้นไป 

2.6 การสรุปผลการ
ทดลอง 

-  ตรวจรายงานบันทึก
ผลการทำกิจกรรม 

-  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์

-ผ่านระดับคุณภาพ
ตั้งแต3่ ขึ้นไป 

3.สมรรถนะท่ีสำคัญ
ของผู้เรียน 
  3.1 ความสามารถใน
การสื่อสาร 

 
 
สังเกตพฤติกรรม 

 
 
แบบประเมินสมรรถนะท่ี
สำคัญของผู้เรียน 

 
 

ผ่านระดับดี 

  3.2 ความสามารถใน
การแก้ปัญหา 

สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินสมรรถนะที่
สำคัญของผู้เรียน 

ผ่านระดับดี 

 3.3 ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินสมรรถนะที่
สำคัญของผู้เรียน 

ผ่านระดับดี 

 3.4 ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 

สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินสมรรถนะที่
สำคัญของผู้เรียน 

ผ่านระดับดี 

4.  คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
4.1  ใฝ่เรียนรู ้

 
 
-   สังเกตพฤติกรรมการ
ทำงาน 

 
 
-  แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

 
 
ผ่านระดับคุณภาพตั้งแต่2 
ขึ้นไป 
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ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
4.2 มุ่งม่ันในการทำงาน -   สังเกตพฤติกรรมการ

ทำงาน 
-  แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

ผ่านระดับคุณภาพตั้งแต่2 
ขึ้นไป 

 
 
เกณฑ์การประเมิน 

๑.แบบฝึกหัดหน่วย  ปรากฏการณ์ของโลกและภัยธรรมชาติ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

  ตอบถูกให้ 1 คะแนนตอบผิดให้ 0 คะแนน 
 

สิ่งที่ประเมนิ 
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 
 
 
 
 

-  ตั้งสมมติฐานได้
สอดคล้องกับปัญหา
และแสดง
ความสัมพันธ์
ระหว่างเหตุและผล
อย่างชัดเจน 

-  ตั้งสมมติฐาน
สอดคล้องกับปัญหา
และแสดง
ความสัมพันธ์
ระหว่างเหตุและผล
ยังไม่ชัดเจนดี 

-  ตั้งสมมตฐิาน
สอดคล้องกับปัญหา
แต่ไม่แสดง
ความสัมพันธ์
ระหว่างเหตุและผล 

 -   ตั้งสมมติฐานไม่
สอดคล้องกับ
ปัญหา 
 
 
 

2.3  วางแผน
กำหนดขั้นตอนการ
ทำงาน 

-  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 
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สิ่งที่ประเมนิ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

4 3 2 1 
2.4 ศึกษาค้นคว้า
ทดลองสังเกต
รวบรวมข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 

-  สังเกตศึกษา
ทดลองรวบรวม
ข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนตามแผนที่
วางไว้บันทึกข้อมูล
อย่างต่อเนื่องและ
แก้ปัญหาการทำงาน
ได้ด้วยตัวเอง 
 

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

-สังเกตศึกษาทดลอง
บางส่วนรวบรวม
ข้อมูลตามแผนที่วาง
ไว้บันทึกข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่องและ
แก้ปัญหาการทำงาน
ได้ด้วยตัวเองเปน็
บางส่วนต้องได้รับ
คำแนะนำเพียง
บางส่วน 

- สังเกตศึกษา
ทดลองรวบรวม
ข้อมูลตามแผนที่วาง
ไว้บันทึกข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่องและ
แก้ปัญหาการทำงาน
ได้ด้วยตัวเองไม่ได้
ต้องได้รับคำแนะนำ
ตลอดเวลา 
 
 

2.5 การวิเคราะห์
ข้อมลู 
 

-จำแนกแยกแยะ
ข้อมูลเปรียบเทียบ
ความเหมือนและ
ความแตกต่าง
เรียงลำดับวิเคราะห ์
เหตุผลด้วยตนเองได้
อย่างชัดเจน
เหมาะสมกับสิ่งที
ศึกษาและ
จุดประสงค์ของการ
ทดลองดีมาก 

-จำแนกแยกแยะ
ข้อมูลเปรียบเทียบ
ความเหมือนและ
ความแตกต่าง
เรียงลำดับวิเคราะห์
เหตุผลด้วยตนเอง
เหมาะสมกับสิ่งที่
ศึกษาและ
จุดประสงค์ของการ
ทดลองดี 
 

- จำแนกแยกแยะ
ข้อมูลเปรียบเทยีบ
ความเหมือนและ
ความแตกต่าง
เรียงลำดับวิเคราะห์
เหตุผลด้วยตนเองได้
เป็นบางส่วนและต้อง
ได้รับคำชี้แนะ 
 

-จำแนกแยกแยะ
ข้อมูลเปรียบเทียบ
ความเหมือนและ
ความแตกต่าง
เรียงลำดับวิเคราะห์
เหตุผลด้วยตนเองได้
น้อยมากและต้อง
ได้รับคำชี้แนะ
ค่อนข้างมาก 

2.6 การสรุปผลผล
การทดลอง 

 

-    สรุปข้อมูลได้
ครบถ้วนถูกต้อง
สมบูรณ์และชัดเจน 

 

- สรุปข้อมูลได้
ถูกต้องได้ถูกต้องและ
สมบูรณ์ชัดเจนเป็น
ส่วนใหญ ่

-   สรุปข้อมูลได้
ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่
แต่สมบูรณ์ชัดเจน
เพียงบางส่วน 

-  สรุปข้อมูลได้
ถูกต้องและสมบูรณ์
ชัดเจนเพียงบางส่วน 

 

 
 

รายการประเมิน 
 

ระดับคะแนน 
3 2 1 

3.ด้านสมรรถนะ
หลัก 
3.1 ความ 
สามารถในการ
สื่อสาร 

มีความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้ความคิด
ความเข้าใจของตนเองโดย
ใช้ภาษาอย่างเหมาะสมได้
อย่างชัดเจนที่สุด 

มีความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้ความคดิ
ความเข้าใจของตนเองโดย
ใช้ภาษาอย่างเหมาะสมได้
ค่อนข้างชัดเจน 

ถ่ายทอดความรู้ความคิด
ความเข้าใจของตนเองยังไม่
ชัดเจนและการใช้ภาษายังไม่
เหมาะสม 
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รายการประเมิน 
 

ระดับคะแนน 
3 2 1 

3.2 ความ 
สามารถในการ
แก้ปัญหา 

แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล
แสวงหาความรู้มาใช้ใน
การแก้ปัญหาตัดสินใจโดย
คำนึงถึงผลกระทบต่อ
ตนเองและผู้อ่ืนด้วยการ
กระทำของเราในแต่ละวัน
สามารถสร้างความยั่งยืน
ในอนาคตได้อย่างชัดเจน
ถูกต้อง 

แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล
แสวงหาความรู้มาใช้ในการ
แก้ปัญหาตัดสินใจโดย
คำนึงถึงผลกระทบต่อตนเอง
และผู้อ่ืนด้วยการกระทำของ
เราในแต่ละวันสามารถสร้าง
ความยั่งยืนในอนาคตได้
ถูกต้องเป็นบางส่วน 

แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล
แสวงหาความรู้มาใช้ในการ
แก้ปัญหาตัดสินใจโดย
คำนึงถึงผลกระทบต่อตนเอง
และผู้อ่ืนด้วยการกระทำของ
เราในแต่ละวันสามารถสร้าง
ความยั่งยืนในอนาคตได้ยังไม่
ถูกต้อง 

3.3 ความ 
สามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 

ทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ด้วยความสัมพันธ์อันดีมี
วิธีแก้ไขความขัดแย้ง
ภายในกลุ่มอย่างเหมาะสม 

ทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ด้วยความสัมพันธ์อันดีมี
วิธีแก้ไขความขัดแย้งภายใน
กลุ่มได้บ้างเป็นบางครั้ง 

ทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ด้วยความสัมพันธ์อันดีไม่
สามารถวิธีแก้ไขความขัดแย้ง
ภายในกลุ่มได้ 

3.4 ความ 
สามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

เลือกใช้ข้อมูลในการสืบค้น
ในการทำงานและอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่าง
เหมาะสม 

เลือกใช้ข้อมูลในการสืบค้น
ในการทำงานได้บ้างและอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นบางครั้ง 

เลือกใช้ข้อมูลในการสืบค้น
ในการทำงานได้บ้างแต่ไม่
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

 

สิ่งที่ประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

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

-เข้าเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใส่และ
มีความพยายามในการ
เรียนรู้มีสว่นรว่มใน
การเรียนรู้และเข้ารว่ม
กิจกรรมการเรยีนรู้
ต่างๆทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียนเป็น
ประจำ 

-เข้าเรียนตรงเวลาตั้งใจ
เรียนเอาใจใส่และมี
ความเพียรพยายามใน
การเรยีนรู้มีส่วนร่วมใน
การเรยีนรู้และเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ 
ต่าง ๆ บ่อยครั้ง 

-เข้าเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใส่ใน
การเรียนมีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้และเข้า
ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ 
ต่าง ๆ เป็นบางครั้ง 

- ไม่ตั้งใจเรียนไม่
เอาใจใส่และไม่
เพียรพยายามใน
การเรียนรู้ 

4.2 มุ่งมั่นใน
การทำงาน 

 

-ต้ังใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายให้
สำเร็จมีการปรับปรุง
และพัฒนาการทำงาน
ให้ดีขึ้นด้วยตนเอง 

-  ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายให้
สำเร็จมีการปรับปรุง 
และพัฒนาการทำงาน
ให้ดีขึ้น 

-ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายให้
สำเร็จมีการปรับปรุง
การทำงานให้ดีขึ้น 

-ไม่มีความตั้งใจ
และรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติ
หน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 
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8.กิจกรรมการเรียนรู้ 
 
   กิจกรรมที ่1 ลมบก ลมทะเลและมรสุม (๕ ชั่วโมง ) 

- ทำกิจกรรมสืบค้นข้อมูลเรื่องลมบก ลมทะเล 
- ทำใบบันทึกกิจกรรมเรื่องลมบก ลมทะเล 
- นำเสนอผลงาน อภิปราย ร่วมกันสรุป 
- ร่วมกันอภิปรายถึงการเกิดมรสุมเกี่ยวข้องกับการเกิดฤดูของประเทศไทย
อย่างไร และร่วมกันสรุป 

   กิจกรรมที ่2 ปรากฏการณ์เรือนกระจก (4 ชั่วโมง ) 
- สนทนาถึงปรากฏการณ์เรือนกระจกและปรากฏการณ์เรือนกระจกในปัจจุบัน
เป็นอย่างไร 
- แบ่งกลุ่มศึกษาวิธีลดปริมาณแก๊สเรือนกระจกว่าจะทำอย่างไร 
- นำเสนอผลงาน อภิปราย ร่วมกันสรุป 

 
   กิจกรรมที ่3 ภัยธรรมชาติ (๓ ชั่วโมง ) 

- สนทนาถึงลักษณะภัยธรรมชาติชนิดต่างๆ 
- แบ่งกลุ่มศึกษาวิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ 
- นำเสนอผลงาน อภิปราย ร่วมกันสรุป 

   
9. ส่ือ /แหล่งการเรียนรู้ 

9.1 แบบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
 9.2 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

9.3 ห้องสมุด 
9.4 ระบบอินเตอร์เน็ต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.๖ พุทธศักราช 2563 หน้า ๕๐ 
 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่  5  เรื่อง เงา อุปราคา และเทคโนโลยีอวกาศ 

รหัสวิชา ว1๖101         ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖                                                                  เวลา  1๒ ชั่วโมง 
 
.  
1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระท่ี ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ 
มาตรฐาน ว ๒.๓ เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสสาร และพลังงาน พลังงานในชีวิตประจาวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง 
แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ตัวชี้วัด 
ป.๖/๗ อธบิายการเกดิเงามดืเงามวัจากหลกัฐานเชงิประจกัษ์ 
ป.๖/๘ เขยีนแผนภาพรงัสขีองแสงแสดงการเกดิเงามดืเงามวั 

สาระท่ี ๓ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 
มาตรฐาน ว ๓.๑ เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิดและวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี ดาว
ฤกษ์และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
อวกาศ 

ตัวชี้วัด 
ป.๖/1 สรา้งแบบจ าลองทีอ่ธบิายการเกดิและเปรยีบเทยีบปรากฏการณ์สุรยิุปราคาและ

จนัทรุปราคา 
ป.๖/2 อธบิายพฒันาการของเทคโนโลยอีวกาศ และยกตวัอย่างการน าเทคโนโลยอีวกาศมาใช้

ประโยชน์ในชวีติประจ าวนั จากขอ้มลูทีร่วบรวมได้ 
 
2. สาระสำคัญ 

เมื่อน าวตัถุทบึแสงมากัน้แสงจะเกดิเงาบนฉากรบัแสงทีอ่ยู่ดา้นหลงัวตัถุ โดยเงามรีปูร่างคลา้ยวตัถุ
ทีท่ าใหเ้กดิเงา เงามวัเป็นบรเิวณทีม่แีสงบางสว่นตกลงบนฉาก สว่นเงามดืเป็นบรเิวณทีไ่ม่มแีสงตกลงบน
ฉากเลย  เมื่อโลกและดวงจนัทร ์โคจรมาอยู่ในแนวเสน้ตรงเดยีวกนักบัดวงอาทติยใ์นระยะทางทีเ่หมาะสม 
ท าใหด้วงจนัทรบ์งัดวงอาทติย ์เงาของดวงจนัทรท์อดมายงัโลก ผูส้งัเกตทีอ่ยู่บรเิวณเงาจะมองเหน็ ดวง
อาทติยม์ดืไป เกดิปรากฏการณ์สุรยิุปราคา ซึง่มทีัง้สุรยิุปราคาเตม็ดวง สุรยิุปราคาบางสว่น และสุรยิุปราคา
วงแหวน 
หากดวงจนัทรแ์ละโลกโคจรมาอยู่ในแนวเสน้ตรงเดยีวกนักบัดวงอาทติย์ แลว้ดวงจนัทรเ์คลื่อนทีผ่่านเงาของ
โลก จะมองเหน็ดวงจนัทรม์ดืไป เกดิปรากฏการณ์จนัทรุปราคา ซึง่มทีัง้จนัทรุปราคาเตม็ดวง และ
จนัทรุปราคาบางสว่น   
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เทคโนโลยอีวกาศเริม่จากความตอ้งการของมนุษยใ์นการส ารวจวตัถุทอ้งฟ้าโดยใชต้าเปล่า กลอ้ง

โทรทรรศน์ และไดพ้ฒันาไปสูก่ารขนสง่เพือ่ส ารวจอวกาศดว้ยจรวดและยานขนสง่อวกาศ และยงัคงพฒันา
อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบนัมกีารน าเทคโนโลยอีวกาศบางประเภทมาประยุกตใ์ชใ้นชวีติประจาวนั เช่น การใช้
ดาวเทยีมเพือ่การสือ่สารการ พยากรณ์อากาศ หรอืการส ารวจทรพัยากรธรรมชาต ิการใชอุ้ปกรณ์วดัชพีจร
และการเตน้ของหวัใจ หมวกนิรภยั ชุดกฬีา 
 
3.สาระการเรียนรู ้
     3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  - การเกิดเงา 
  - การเกิดสุริยุปราคา 
  - การเกิดจนัทรุปราคา 
  - เทคโนโลยีอากาศ 
   
4. สมรรถนะท่ีสำคัญของผู้เรียน 

4.1  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4.2  ความสามารถในการคิด 
 4.3  ความสามารถในการสื่อสาร 
 4.4  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 5.1 ใฝ่เรียนรู ้
 5.2 มุ่งม่ันในการทำงาน 

6. ชิ้นงาน / ภาระงาน 
  6.1 ใบบันทึกกิจกรรมเรื่องการเกิดเงา  
 6.2 แบบจำลองการเกิดสุริยุปราคาและการเกิดจันทรุปราคา 

6.๓ ใบบันทึกกิจกรรมเรื่องเทคโนโลยีอวกาศ 
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7. การวัดและประเมินผล  
7.1  การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. ใบบันทึกกิจกรรม 1.  ตรวจแบบฝึกหัด 1. แบบฝึกหัด 1.นักเรียนร้อยละ 80มี

คะแนนจากการทำ
แบบฝึกหัดได้ร้อยละ70 

2.รายงานบันทึกผลทำ
กิจกรรม 
2.1  การกำหนดปัญหา 

-   ตรวจรายงานบันทึก
ผลการทำกิจกรรม 

-  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์

-ผ่านระดับคุณภาพ
ตั้งแต3่ ขึ้นไป 

2.2  การตั้งสมมติฐาน 
 
 

-   ตรวจรายงานบันทึก
ผลการทำกิจกรรม 
 

-  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์

-ผ่านระดับคุณภาพ
ตั้งแต3่ ขึ้นไป 

2.3 วางแผนกำหนด
ขั้นตอนการทำงาน 

-   สังเกต 
 

-  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์

-ผ่านระดับคุณภาพ
ตั้งแต3่ ขึ้นไป 

2.4 ศึกษาคน้คว้าสืบค้น
สังเกตรวบรวมข้อมูล 

-   สังเกต   / ตรวจ
รายงานบันทึกผลการ
ทำกิจกรรม 

-  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์

-ผ่านระดับคุณภาพ
ตั้งแต3่ ขึ้นไป 

2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

-  สังเกตตรวจรายงาน
บันทึกผลการทำ
กิจกรรม 
 

-  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์

-ผ่านระดับคุณภาพ
ตั้งแต่3 ขึ้นไป 

2.6การสรุปผลผลการ
ทดลอง 

-  ตรวจรายงานบันทึก
ผลการทำกิจกรรม 

-  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์

-ผ่านระดับคุณภาพ
ตั้งแต3่ ขึ้นไป 

3.สมรรถนะท่ีสำคัญ
ของผู้เรียน 
  3.1 ความสามารถใน
การสื่อสาร 

 
 
สังเกตพฤติกรรม 

 
 
แบบประเมินสมรรถนะที่
สำคัญของผู้เรียน 

 
 

ผ่านระดับดี 

  3.2 ความสามารถใน
การแก้ปัญหา 

สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินสมรรถนะที่
สำคัญของผู้เรียน 

ผ่านระดับดี 

 3.3 ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินสมรรถนะที่
สำคัญของผู้เรียน 

ผ่านระดับดี 

 3.4 ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 

สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินสมรรถนะที่
สำคัญของผู้เรียน 

ผ่านระดับดี 
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4.  คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
4.1  ใฝ่เรียนรู ้

 
 
-   สังเกตพฤติกรรมการ
ทำงาน 

 
 
-  แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

 
 
ผ่านระดับคุณภาพตั้งแต่2 
ขึน้ไป 

  4.2 มุ่งม่ันในการ
ทำงาน 

-   สังเกตพฤติกรรมการ
ทำงาน 

-  แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

ผ่านระดับคุณภาพตั้งแต่2 
ขึ้นไป 

 
 
 
เกณฑ์การประเมิน 

๑.แบบฝึกหัดหน่วย  เงา อุปราคา และเทคโนโลยีอวกาศ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

  ตอบถูกให้ 1 คะแนนตอบผิดให้ 0 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 
 
 
 
 

-  ตั้งสมมติฐานได้
สอดคล้องกับปัญหา
และแสดง
ความสัมพันธ์
ระหว่างเหตุและผล
อย่างชัดเจน 

-  ตั้งสมมติฐาน
สอดคล้องกับปัญหา
และแสดง
ความสัมพันธ์
ระหว่างเหตุและผล
ยังไม่ชัดเจนดี 

-  ต้ังสมมติฐาน
สอดคล้องกับปัญหา
แต่ไม่แสดง
ความสัมพันธ์
ระหว่างเหตุและผล 

 -   ตั้งสมมติฐานไม่
สอดคล้องกับ
ปัญหา 
 
 
 

2.3  วางแผน
กำหนดขั้นตอนการ
ทำงาน 

-  วางแผนขั้นตอน
การทดลองและ
บันทึกผลการทดลอง
อย่างชัดเจนทำการ
ทดลองได้สอดคล้อง
กับจุดประสงค์ของ
การทดลองได้ดีมาก 
 

- วางแผนขัน้ตอน
การทดลองไม่
ครบถ้วนทุกขั้นตอน
และบันทึกผลการ
ทดลองได้บ้างทำการ
ทดลองได้สอดคล้อง
กับจุดประสงค์ของ
การทดลองได้ดี 

-วางแผนขั้นตอนการ
ทดลองและบันทึกผล
การทดลองได้
พอสมควรทำการ
ทดลองบางส่วน
สอดคล้องกับ
จดุประสงค์ของการ
ทดลองได้พอใช้ 

-วางแผนขั้นตอนการ
ทดลองและบันทึกผล
การทดลองด้วย
ตนเองไม่ได้ต้องได้รับ
การช่วยเหลือจึงจะ
ทำการทดลองได้ 
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สิ่งที่ประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

4 3 2 1 
2.4 ศึกษาค้นคว้า
ทดลองสังเกต
รวบรวมข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 

-  สังเกตศึกษา
ทดลองรวบรวม
ข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนตามแผนที่
วางไว้บันทึกข้อมูล
อย่างต่อเนื่องและ
แก้ปัญหาการทำงาน
ได้ด้วยตัวเอง 
 

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

-สังเกตศึกษาทดลอง
บางส่วนรวบรวม
ข้อมูลตามแผนที่วาง
ไว้บันทึกข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่องและ
แก้ปัญหาการทำงาน
ได้ด้วยตัวเองเปน็
บางส่วนต้องได้รับ
คำแนะนำเพียง
บางส่วน 

- สังเกตศึกษา
ทดลองรวบรวม
ข้อมูลตามแผนที่วาง
ไว้บันทึกข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่องและ
แก้ปัญหาการทำงาน
ได้ด้วยตัวเองไม่ได้
ต้องได้รับคำแนะนำ
ตลอดเวลา 
 
 

2.5 การวิเคราะห์
ข้อมูล 
 

-จำแนกแยกแยะ
ข้อมูลเปรียบเทียบ
ความเหมือนและ
ความแตกต่าง
เรียงลำดับวิเคราะห ์
เหตุผลด้วยตนเองได้
อย่างชัดเจน
เหมาะสมกับสิ่งที
ศึกษาและ
จุดประสงค์ของการ
ทดลองดีมาก 

-จำแนกแยกแยะ
ข้อมูลเปรียบเทียบ
ความเหมือนและ
ความแตกต่าง
เรียงลำดับวิเคราะห์
เหตุผลด้วยตนเอง
เหมาะสมกับสิ่งที่
ศึกษาและ
จุดประสงค์ของการ
ทดลองดี 
 

- จำแนกแยกแยะ
ข้อมูลเปรียบเทียบ
ความเหมือนและ
ความแตกต่าง
เรียงลำดับวิเคราะห์
เหตุผลด้วยตนเองได้
เป็นบางส่วนและต้อง
ได้รับคำชี้แนะ 
 

-จำแนกแยกแยะ
ข้อมูลเปรียบเทียบ
ความเหมือนและ
ความแตกต่าง
เรียงลำดับวิเคราะห์
เหตุผลด้วยตนเองได้
น้อยมากและต้อง
ได้รับคำชี้แนะ
ค่อนข้างมาก 

2.6 การสรุปผลผล
การทดลอง 

 

-    สรุปข้อมูลได้
ครบถ้วนถูกต้อง
สมบูรณ์และชัดเจน 

 

- สรุปข้อมูลได้
ถูกต้องได้ถูกต้องและ
สมบูรณ์ชัดเจนเป็น
ส่วนใหญ ่

-   สรุปข้อมูลได้
ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่
แต่สมบูรณ์ชัดเจน
เพียงบางส่วน 

-  สรุปข้อมลูได้
ถูกต้องและสมบูรณ์
ชัดเจนเพียงบางส่วน 

 

 

รายการประเมิน 
 

ระดับคะแนน 
3 2 1 

3.ด้านสมรรถนะ
หลัก 
3.1 ความ 
สามารถในการ
สื่อสาร 

มีความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้ความคิด
ความเข้าใจของตนเองโดย
ใช้ภาษาอย่างเหมาะสมได้
อย่างชัดเจนที่สุด 

มีความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้ความคิด
ความเข้าใจของตนเองโดย
ใช้ภาษาอย่างเหมาะสมได้
ค่อนข้างชัดเจน 

ถ่ายทอดความรู้ความคิด
ความเข้าใจของตนเองยังไม่
ชัดเจนและการใช้ภาษายังไม่
เหมาะสม 
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รายการประเมิน 
 

ระดับคะแนน 
3 2 1 

3.2 ความ 
สามารถในการ
แก้ปัญหา 

แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล
แสวงหาความรู้มาใช้ใน
การแก้ปัญหาตัดสินใจโดย
คำนึงถึงผลกระทบต่อ
ตนเองและผู้อื่นด้วยการ
กระทำของเราในแต่ละวัน
สามารถสร้างความยั่งยืน
ในอนาคตได้อย่างชัดเจน
ถูกต้อง 

แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล
แสวงหาความรู้มาใช้ในการ
แก้ปัญหาตัดสินใจโดย
คำนึงถึงผลกระทบต่อตนเอง
และผู้อ่ืนด้วยการกระทำของ
เราในแต่ละวันสามารถสร้าง
ความยั่งยืนในอนาคตได้
ถูกต้องเป็นบางส่วน 

แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล
แสวงหาความรู้มาใช้ในการ
แก้ปัญหาตัดสินใจโดย
คำนึงถึงผลกระทบต่อตนเอง
และผู้อ่ืนด้วยการกระทำของ
เราในแต่ละวันสามารถสร้าง
ความยั่งยืนในอนาคตได้ยังไม่
ถูกต้อง 

3.3 ความ 
สามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 

ทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ด้วยความสัมพันธ์อันดีมี
วิธีแก้ไขความขัดแย้ง
ภายในกลุ่มอย่างเหมาะสม 

ทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ด้วยความสัมพันธ์อันดีมี
วิธีแก้ไขความขัดแย้งภายใน
กลุ่มได้บ้างเป็นบางครั้ง 

ทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ด้วยความสัมพันธ์อันดีไม่
สามารถวิธีแก้ไขความขัดแย้ง
ภายในกลุ่มได้ 

3.4 ความ 
สามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

เลือกใช้ข้อมูลในการสืบค้น
ในการทำงานและอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่าง
เหมาะสม 

เลือกใช้ข้อมูลในการสืบค้น
ในการทำงานได้บ้างและอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นบางครั้ง 

เลือกใช้ข้อมูลในการสืบค้น
ในการทำงานได้บ้างแต่ไม่
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

 

สิ่งที่ประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

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

-เข้าเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใส่และ
มีความพยายามในการ
เรียนรู้มีสว่นรว่มใน
การเรียนรู้และเข้ารว่ม
กิจกรรมการเรยีนรู้
ต่างๆทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียนเป็น
ประจำ 

-เข้าเรียนตรงเวลาตั้งใจ
เรียนเอาใจใส่และมี
ความเพียรพยายามใน
การเรียนรู้มีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้และเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ 
ต่าง ๆ บ่อยครั้ง 

-เข้าเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใส่ใน
การเรียนมีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้และเข้า
ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ 
ต่าง ๆ เป็นบางครั้ง 

- ไม่ตั้งใจเรียนไม่
เอาใจใส่และไม่
เพียรพยายามใน
การเรียนรู้ 

4.2 มุ่งมั่นใน
การทำงาน 

 

-ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายให้
สำเร็จมีการปรับปรุง
และพัฒนาการทำงาน
ให้ดีขึ้นด้วยตนเอง 

-  ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายให้
สำเร็จมีการปรับปรุง 
และพัฒนาการทำงาน
ให้ดีขึ้น 

-ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายให้
สำเร็จมีการปรับปรุง
การทำงานให้ดีขึ้น 

-ไม่มีความตั้งใจ
และรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติ
หน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 



 
 

      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.๖ พุทธศักราช 2563 หน้า ๕๖ 
 

 
8.กิจกรรมการเรียนรู้ 
 
   กิจกรรมที ่1 เงาและอุปราคา ( ๘ ชั่วโมง) 

- สนทนาถึงลักษณะของเงาและการเกิดเงา 
  - ให้นักเรียนศึกษาทดลองการเกิดเงา 

- ให้นักเรียนศึกษาการเกิดสุริยุปราคาและทดลองเกิดสุริยุปราคา 
- ร่วมกันสรุปการเกิดสุริยุปราคา 
- ให้นักเรียนศึกษาการเกิดจันทรุปราคาและทดลองเกิดจันทรุปราคา 
- ร่วมกันสรุปการเกิดจันทรุปราคา 
- แบ่งกลุ่มให้นักเรียนทำแบบจำลองการเกิดสุริยุปราคาและจันทรุปราคา 

   กิจกรรมที ่2 เทคโนโลยีอวกาศ (๔ ชั่วโมง) 
- สนทนาถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศ 
- แบ่งกลุ่มให้นักเรียนค้นคว้าถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ 
- รายงานผล ร่วมกันอภิปรายและสรุปผล    

    
9. ส่ือ /แหล่งการเรียนรู้ 

9.1 แบบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที ่๖ 
 9.2 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

9.3 อุปกรณ์การทดลอง 
9.4 ระบบอินเตอร์เน็ต 
9.5 ห้องสมุด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.๖ พุทธศักราช 2563 หน้า ๕๗ 
 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๖  เรื่องแรงไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า 
รหัสวิชา ว1๖101         ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖                                                                  เวลา  1๕ ชั่วโมง 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระท่ี2  วิทยาศาสตร์กายภาพ 
มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทาต่อวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่
แบบ ต่างๆ ของวัตถุ รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ตัวช้ีวัด 
ป.5/1 อธบิายการเกดิและผลของแรงไฟฟ้าซึง่เกดิจากวตัถุทีผ่่านการขดัถูโดยใชห้ลกัฐานเชงิ

ประจกัษ์ 
สาระท่ี ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ 
มาตรฐาน ว ๒.๓ เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสสาร และพลังงาน พลังงานในชีวิตประจาวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง 
แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ตัวช้ีวัด 
          ป.6/1 ระบุสว่นประกอบและบรรยายหน้าทีข่องแต่ละสว่นประกอบของวงจรไฟฟ้าอย่างงา่ยจาก
หลกัฐานเชงิประจกัษ์ 

ป.6/2 เขยีนแผนภาพและต่อวงจรไฟฟ้าอย่างงา่ย           
ป.6/3 ออกแบบการทดลองและทดลองดว้ยวธิทีีเ่หมาะสมในการอธบิายวธิกีารและผลของการต่อ 

เซลลไ์ฟฟ้าแบบอนุกรม 
          ป.6/4 ตระหนกัถงึประโยชน์ของความรูข้องการต่อเซลลไ์ฟฟ้าแบบอนุกรมโดยบอกประโยชน์และ
การประยุกตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนั 

ป.6/5 ออกแบบการทดลองและทดลองดว้ยวธิทีีเ่หมาะสมในการอธบิายการต่อหลอดไฟฟ้า 
แบบอนุกรมและแบบขนาน 
          ป.6/6 ตระหนกัถงึประโยชน์ของความรูข้องการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนานโดยบอก
ประโยชน์ ขอ้จ ากดั และการประยุกตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนั 

 
2. สาระสำคัญ 

วตัถุ ๒ ชนิดทีผ่่านการขดัถูแลว้ เมื่อน าเขา้ใกลก้นั อาจดงึดดูหรอืผลกักนั แรงทีเ่กดิขึน้นี้เป็นแรง
ไฟฟ้าซึง่เป็นแรงไม่สมัผสั เกดิขึน้ระหว่างวตัถุทีม่ปีระจุไฟฟ้าซึง่ประจุไฟฟ้าม ี๒ ชนิด คอืประจุไฟฟ้าบวก
และประจุ ไฟฟ้าลบ วตัถุทีม่ปีระจุไฟฟ้าชนิดเดยีวกนัผลกักนั ชนิดตรงขา้มกนัดงึดดูกนั  วงจรไฟฟ้าอย่าง
งา่ยประกอบดว้ยแหล่งก าเนิดไฟฟ้า สายไฟฟ้า และเครื่องใชไ้ฟฟ้าหรอือุปกรณ์ไฟฟ้า แหล่งก าเนิดไฟฟ้า 
เช่นถ่านไฟฉาย หรอืแบตเตอรี ่  ท าหน้าทีใ่หพ้ลงังานไฟฟ้า สายไฟฟ้าเป็นตวัน าไฟฟ้า ท าหน้าทีเ่ชื่อมต่อ
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ระหว่างแหล่งก าเนิดไฟฟ้าและเครื่องใชไ้ฟฟ้าเขา้ดว้ยกนั เครื่องใชไ้ฟฟ้ามหีน้าที ่เปลีย่นพลงังานไฟฟ้าเป็น
พลงังานอื่น  เมื่อน าเซลลไ์ฟฟ้าหลายเซลลม์าต่อเรยีงกนั โดยใหข้ ัว้บวกของเซลลไ์ฟฟ้าเซลลห์นึ่งต่อกบัขัว้
ลบของอกีเซลลห์นึ่งเป็นการต่อแบบอนุกรม ท าใหม้พีลงังานไฟฟ้าเหมาะสมกบัเครื่องใชไ้ฟฟ้า ซึง่การต่อ
เซลลไ์ฟฟ้าแบบอนุกรมสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในชวีติประจ าวนั เช่นการต่อเซลลไ์ฟฟ้าในไฟฉาย  การ
ต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมเมื่อถอดหลอดไฟฟ้าดวงใดดวงหนึ่งออกท าใหห้ลอดไฟฟ้าทีเ่หลอืดบัทัง้หมด 
สว่นการต่อหลอดไฟฟ้าแบบขนาน เมื่อถอด หลอดไฟฟ้าดวงใดดวงหนึ่งออก หลอดไฟฟ้าทีเ่หลอืกย็งัสว่าง
ได ้การต่อหลอดไฟฟ้าแต่ละแบบสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้เชน่การต่อหลอดไฟฟ้าหลายดวงในบา้นจงึ
ตอ้งต่อหลอดไฟฟ้าแบบขนาน เพือ่เลอืกใชห้ลอดไฟฟ้าดวงใดดวงหนึ่งไดต้ามตอ้งการ 
 
3.สาระการเรียนรู ้

     3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

   - การเกิดแรงไฟฟ้า 
   - ผลของแรงไฟฟ้า 
   - การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย 
   - การต่อเซลล์ไฟฟ้า 
   - การเขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้า 
   - การต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน 
 
4. สมรรถนะท่ีสำคัญของผู้เรียน 

4.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
4.2 ความสามารถในการคิด 
4.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
4.5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 
5. คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ 
 5.1 ใฝ่เรียนรู ้
 5.2 มุ่งม่ันในการทำงาน 
 
6. ชิ้นงาน / ภาระงาน 

6.1 แบบบันทึกกิจกรรมเรื่อง แรงไฟฟ้า 
6.2 แผนภาพแสดงการต่อวงจรไฟฟ้า 
6.3 แบบบันทึกการทดลองการต่อวงจรไฟฟ้า 

 
 
7. การวัดและประเมินผล  
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ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. แบบบันทึกกิจกรรม
เรื่อง แรงไฟฟ้า 

1. ตรวจแบบบันทึก
กิจกรรม และสรุปผล
การทดลอง 

1. แบบบันทึกกิจกรรม 1.นักเรียนร้อยละ 80มี
คะแนนจากการทำ
แบบฝึกหัดได้ร้อยละ70 

1.1รายงานบันทึกผล
การทดลอง 
1 การกำหนดปัญหา 
 
 

 
 
-   ตรวจรายงานบันทึก
ผลการทดลอง 
 

 
 
-  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

 
 
-ผ่านระดับคุณภาพตั้งแต่3 
ขึ้นไป 

2 การตั้งสมมติฐาน 
 
 

-   ตรวจรายงานบันทึก
ผลการทดลอง 
 

-  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

-ผ่านระดับคุณภาพตั้งแต่3 
ขึ้นไป 

3 วางแผนกำหนดขั้นตอน
การทำงาน 
 

-   สังเกต 
 
 

-  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

-ผ่านระดับคุณภาพตั้งแต่3 
ขึ้นไป 

4 ศึกษาค้นคว้าทดลอง
สังเกตรวบรวมข้อมูล 

-   สังเกต   / ตรวจ
รายงานบันทึกผลการ
ทดลอง 

-  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

-ผ่านระดับคุณภาพตั้งแต่3 
ขึ้นไป 

5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

-  สังเกตตรวจรายงาน
บันทึกผลการทดลอง 
 

-  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

-ผ่านระดับคุณภาพตั้งแต่3 
ขึ้นไป 

6 การสรุปผลผลการ
ทดลอง 

-  ตรวจรายงานบันทึก
ผลการทดลอง 

-  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

-ผ่านระดับคุณภาพตั้งแต่3 
ขึ้นไป 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
สมรรถนะท่ีสำคัญของ
ผู้เรียน 
1 ความสามารถในการ
สื่อสาร 

 
 
สังเกตพฤติกรรม 

 
 
แบบประเมินสมรรถนะที่
สำคัญของผู้เรียน 

 
 

ผ่านระดับดี 

2 ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 

สังเกตพฤติกรรม 
 

แบบประเมินสมรรถนะที่
สำคัญของผู้เรียน 

ผ่านระดับดี 

3 ความสามารถในการ
ใช้ทักษะชีวิต 

สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินสมรรถนะที่
สำคัญของผู้เรียน 

ผ่านระดับดี 

4 ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี 

สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินสมรรถนะท่ี
สำคัญของผู้เรียน 

ผ่านระดับดี 
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คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
1  ใฝ่เรียนรู ้

 
-   สังเกตพฤติกรรมการ
ทำงาน 

 
-  แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

 
ผ่านระดับคุณภาพตั้งแต่2 
ขึ้นไป 

2 มุ่งม่ันในการทำงาน -   สังเกตพฤติกรรมการ
ทำงาน 

-  แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

ผ่านระดับคุณภาพตั้งแต่2 
ขึ้นไป 

 
เกณฑ์การประเมิน 
๑.แบบบันทึกกิจกรรมเรื่อง แรงไฟฟ้า 

เกณฑ์การให้คะแนน 
  ตอบถูกให้ 1 คะแนนตอบผิดให้ 0 คะแนน 
 

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 การตั้ง 
สมมติฐาน 
 
 
 
 

-  ตั้งสมมติฐานได้
สอดคล้องกับปัญหา
และแสดง
ความสัมพันธ์
ระหว่างเหตุและผล
อย่างชัดเจน 

-  ตั้งสมมติฐาน
สอดคล้องกับปัญหา
และแสดง
ความสัมพันธ์
ระหว่างเหตุและผล
ยังไม่ชัดเจนดี 

-  ตั้งสมมติฐาน
สอดคล้องกับ
ปัญหาแต่ไม่แสดง
ความสัมพันธ์
ระหว่างเหตุและผล 

 -   ตั้งสมมติฐานไม่
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 
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2.4 ศึกษาค้นคว้า
ทดลองสังเกต
รวบรวมข้อมูล 
 

-  สังเกตศึกษา
ทดลองรวบรวม
ข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนตามแผนที่
วางไว้บันทึกข้อมูล
อย่างต่อเนื่องและ
แก้ปัญหาการทำงาน
ได้ด้วยตัวเอง 
 

-  สังเกตศึกษาทดลอง
รวบรวมข้อมูลอย่าง
ถูกต้องครบถ้วนตาม
แผนที่วางไว้บันทึก
ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
และแก้ปัญหา 
การทำงานได้ด้วย
ตัวเองเป็นส่วนใหญ่
ต้องได้รับคำแนะนำ
เพียงเล็กน้อย 

-สังเกตศึกษาทดลอง
บางส่วนรวบรวม
ข้อมูลตามแผนที่วาง
ไว้บันทึกข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่องและ
แก้ปัญหาการทำงาน
ได้ด้วยตัวเองเปน็
บางส่วนต้องได้รับ
คำแนะนำเพียง
บางส่วน 

- สังเกตศึกษา
ทดลองรวบรวม
ข้อมูลตามแผนที่วาง
ไว้บันทึกข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่องและ
แก้ปัญหาการทำงาน
ได้ด้วยตัวเองไม่ได้
ต้องได้รับคำแนะนำ
ตลอดเวลา 
 

 

สิ่งที่ประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

4 3 2 1 
2.5 การวิเคราะห์
ข้อมูล 
 

-จำแนกแยกแยะ
ข้อมูลเปรียบเทียบ
ความเหมือนและ
ความแตกต่าง
เรียงลำดับวิเคราะห ์
เหตุผลด้วยตนเองได้
อย่างชัดเจน
เหมาะสมกับสิ่งที
ศึกษาและ
จุดประสงค์ของการ
ทดลองดีมาก 

-จำแนกแยกแยะ
ข้อมูลเปรียบเทียบ
ความเหมือนและ
ความแตกต่าง
เรียงลำดับวิเคราะห์
เหตุผลด้วยตนเอง
เหมาะสมกับสิ่งที่
ศึกษาและ
จุดประสงค์ของการ
ทดลองดี 
 

- จำแนกแยกแยะ
ข้อมูลเปรียบเทียบ
ความเหมอืนและ
ความแตกต่าง
เรียงลำดับวิเคราะห์
เหตุผลด้วยตนเองได้
เป็นบางส่วนและ
ต้องได้รับคำชี้แนะ 
 

-จำแนกแยกแยะ
ข้อมูลเปรียบเทียบ
ความเหมือนและ
ความแตกต่าง
เรียงลำดับวิเคราะห์
เหตุผลด้วยตนเองได้
น้อยมากและต้อง
ได้รับคำชี้แนะ
ค่อนข้างมาก 
 

2.6 การสรุปผลการ
ทดลอง 

 

-    สรุปข้อมูลได้
ครบถ้วนถูกต้อง
สมบูรณ์และชัดเจน 

 

- สรุปข้อมูลได้
ถูกต้องได้ถูกต้อง
และสมบูรณ์ชัดเจน
เป็นส่วนใหญ ่

-   สรุปข้อมูลได้
ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่
แต่สมบูรณ์ชัดเจน
เพียงบางส่วน 

-  สรุปข้อมูลได้
ถูกต้องและสมบูรณ์
ชัดเจนเพียงบางส่วน 
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รายการประเมิน ระดับคะแนน 

3 2 1 
3 ด้านสมรรถนะหลัก 
3.1 ความสามารถในการ
สื่อสาร 

มีความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้ความคิด
ความเข้าใจของตนเอง
โดยใช้ภาษาอย่าง
เหมาะสมได้อย่างชัดเจน
ที่สุด 
 

มีความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้ความคิด
ความเข้าใจของตนเองโดย
ใช้ภาษาอย่างเหมาะสมได้
ค่อนข้างชัดเจน 

ถ่ายทอดความรู้
ความคิดความเข้าใจ
ของตนเองยังไม่ชัดเจน
และการใช้ภาษายังไม่
เหมาะสม 

3.2 ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 

แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล
แสวงหาความรู้มาใช้ใน
การแก้ปัญหาตัดสินใจ
โดยคำนึงถึงผลกระทบ
ต่อตนเองและผู้อ่ืนด้วย
การกระทำของเราในแต่
ละวันสามารถสร้าง
ความยั่งยืนในอนาคตได้
อย่างชัดเจนถูกต้อง 

แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล
แสวงหาความรู้มาใช้ในการ
แก้ปัญหาตัดสินใจโดย
คำนึงถึงผลกระทบต่อ
ตนเองและผู้อื่นด้วยการ
กระทำของเราในแต่ละวัน
สามารถสร้างความยั่งยืน
ในอนาคตได้ถูกต้องเป็น
บางส่วน 

แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล
แสวงหาความรู้มาใช้ใน
การแก้ปัญหาตัดสินใจ
โดยคำนึงถึงผลกระทบ
ต่อตนเองและผู้อ่ืนด้วย
การกระทำของเราใน
แต่ละวันสามารถสร้าง
ความยั่งยืนในอนาคตได้
ยังไม่ถูกต้อง 

3.3 ความสามารถในการ
ใช้ทักษะชีวิต 

ทำงานและอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นด้วยความสัมพันธ์
อันดีมีวิธีแก้ไขความ
ขัดแย้งภายในกลุ่มอย่าง
เหมาะสม 

ทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ด้วยความสัมพันธ์อันดีมี
วิธีแก้ไขความขัดแย้ง
ภายในกลุ่มได้บ้างเป็น
บางครั้ง 

ทำงานและอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นด้วยความสัมพันธ์
อันดีไม่สามารถวิธีแก้ไข
ความขัดแย้งภายใน
กลุ่มได้ 

3.4 ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี 

เลือกใช้ข้อมูลในการ
สืบค้นในการทำงานและ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่าง
เหมาะสม 

เลือกใช้ข้อมูลในการสืบค้น
ในการทำงานได้บ้างและ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็น
บางครั้ง 

เลือกใช้ข้อมูลในการ
สืบค้นในการทำงานได้
บ้างแต่ไม่สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

 

สิ่งที่ประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

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

-เข้าเรียนตรงเวลา
ต้ังใจเรียนเอาใจใส่และ
มีความพยายามในการ
เรียนรู้มีสว่นรว่มใน
การเรียนรู้และเข้ารว่ม
กิจกรรมการเรยีนรู้
ต่างๆทั้งภายในและ

-เข้าเรียนตรงเวลาตั้งใจ
เรียนเอาใจใส่และมี
ความเพียรพยายามใน
การเรียนรู้มีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้และเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ 
ต่าง ๆ บ่อยครั้ง 

-เข้าเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใส่ใน
การเรียนมีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้และเข้า
ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ 
ต่าง ๆ เป็นบางครั้ง 

- ไม่ตั้งใจเรียนไม่
เอาใจใส่และไม่
เพียรพยายามใน
การเรยีนรู้ 
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สิ่งที่ประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

3 2 1 0 (ไม่ผ่าน) 
ภายนอกโรงเรียนเป็น
ประจำ 

4.2 มุ่งมั่นใน
การทำงาน 

 

-ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายให้
สำเร็จมีการปรับปรุง
และพัฒนาการทำงาน
ให้ดีขึ้นด้วยตนเอง 

-  ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายให้
สำเร็จมีการปรับปรุง 
และพัฒนาการทำงาน
ให้ดีขึ้น 

-ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายให้
สำเร็จมีการปรับปรุง
การทำงานให้ดีขึ้น 

-ไม่มีความตั้งใจ
และรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติ
หน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
8.กิจกรรมการเรียนรู้ 
  กิจกรรมที่ 1  แรงไฟฟ้า   (3 ชั่วโมง) 

- สนทนาถึงเรื่องไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน   
- ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มสืบเสาะหาความรู้ในเรื่องการเกิดแรงไฟฟ้า  
   และผลของแรงไฟฟ้า 
- รายงานผล อภิปรายและร่วมกันสรุป     
  

       กิจกรรมที ่ 2  วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย   (๑๒ ชั่วโมง) 
- สนทนาถึงวงจรไฟฟ้า    
- ให้นักเรียนเขียนแผนภาพการต่อวงจรไฟฟ้าและทดลองต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย 
- ร่วมกันสรุปการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย       
- สนทนาถึงเรื่องการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม 
- ให้นักเรียนเขียนแผนภาพการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมและทดลองต่อวงจรไฟฟ้า 
- ร่วมกันสรุปการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม 
- สนทนาถึงเรื่องการต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนาน 
- ให้นักเรียนเขียนแผนภาพการต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนานและทดลองต่อวงจรไฟฟ้า 
- ร่วมกันสรุปการต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนาน 
- อภิปรายและร่วมกันสรุปการต่อวงจรไฟฟ้า 
                

9. ส่ือ /แหล่งการเรียนรู้ 
9.1 แบบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

 9.2 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
9.3 อุปกรณ์การทดลองการต่อวงจรไฟฟ้า 
9.4 แบบบันทึกผลการทดลอง 
9.5 ห้องสมุด 
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หน่วยการเรียนรู้ที่   ๗ เรื่อง การออกแบบและเทคโนโลยี 
รหัสวิชา ว1๖101          ชื่อรายวิชา เทคโนโลยี         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖                                                                  เวลา  ๔๐ ชั่วโมง 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระท่ี 4   เทคโนโลยี 
มาตรฐานว 4.2  เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและ
เป็นระบบใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้การทำงานและการแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพรู้เท่าทันและมีจริยธรรมตัวชี้วัด 
    ป.6/1 ใชเ้หตุผลเชงิตรรกะในการอธบิายและออกแบบวธิกีารแก้ปัญหาทีพ่บในชวีติประจ าวนั    

ป.6/2 ออกแบบและเขยีนโปรแกรมอย่างงา่ยเพือ่แกปั้ญหาในชวีติประจ าวนั ตรวจหาขอ้ผดิพลาด
ของโปรแกรมและแกไ้ข 

ป.6/3 ใชอ้นิเทอรเ์น็ตในการคน้หาขอ้มลูอย่างมปีระสทิธภิาพ 
ป.6/4 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท างานร่วมกนัอย่างปลอดภยั เขา้ใจสทิธแิละหน้าทีข่องตน 

เคารพในสทิธขิองผูอ้ื่น แจง้ผูเ้กีย่วขอ้งเมื่อพบขอ้มลูหรอืบุคคลทีไ่ม่เหมาะสม 
 
2. สาระสำคัญ 

การแกปั้ญหาอย่างเป็นขัน้ตอนจะช่วยใหแ้กปั้ญหาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  การใชเ้หตุผลเชงิตรรกะ
เป็นการน ากฎเกณฑ์ หรอืเงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณีมาใช้พจิารณาในการแก้ปัญหา   แนวคิดของการ
ท างานแบบวนซ ้า และเงื่อนไข การพจิารณากระบวนการท างานทีม่กีารท างานแบบวนซ ้า หรอืเงื่อนไขเป็น
วิธีการที่จะช่วยให้การออกแบบวิธีการแก้ปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  การออกแบบโปรแกรม
สามารถท าไดโ้ดยเขยีนเป็นขอ้ความหรอืผงังาน การออกแบบและเขยีนโปรแกรมทีม่กีารใชต้วัแปร การวน
ซ ้า การตรวจสอบเงื่อนไข หากมขีอ้ผดิพลาด ให้ตรวจสอบการท างานทลีะค าสัง่ เมื่อพบจุดที่ท าให้ผลลพัธ์
ไม่ถูกต้อง ใหท้ าการแก้ไขจนกว่าจะไดผ้ลลพัธท์ี่ถูกต้อง การฝึกตรวจหาขอ้ผดิพลาดจากโปรแกรมของผูอ้ื่น
จะช่วยพฒันาทกัษะการหาสาเหตุของปัญหาไดด้ยีิง่ขึน้ ซอฟตแ์วรท์ีใ่ชใ้นการเขยีนโปรแกรม เช่น Scratch, 
logo การค้นหาอย่างมปีระสทิธภิาพ เป็นการคน้หาขอ้มูลทีไ่ด้ตรงตามความต้องการในเวลาที่รวดเรว็จาก
แหล่งขอ้มลูทีน่่าเชื่อถอืหลายแหล่ง และขอ้มลูมคีวามสอดคลอ้งกนั  การใชเ้ทคนิคการคน้หาขัน้สงู เช่น การ
ใช้ตวัด าเนินการ การระบุรูปแบบของขอ้มูล หรอืชนิดของไฟล์  อนัตรายจากการใช้งานและอาชญากรรม
ทางอนิเทอรเ์น็ต แนวทางในการป้องกนั วธิกี าหนดรหสัผ่าน การก าหนดสทิธิก์ารใชง้าน (สทิธิใ์นการเขา้ถงึ) 
แนวทางการตรวจสอบและป้องกนัมลัแวร ์ อนัตรายจากการตดิตัง้ซอฟตแ์วรท์ีอ่ยู่บนอนิเทอรเ์น็ต 
 
 
 
3.สาระการเรียนรู ้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
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  - การแกปั้ญหาอย่างเป็นขัน้ตอนจะช่วยใหแ้กปั้ญหาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
- การใชเ้หตุผลเชงิตรรกะเป็นการน ากฎเกณฑ ์หรอืเงือ่นไขทีค่รอบคลุมทุกกรณีมาใช้

พจิารณาในการแกปั้ญหา 
- แนวคดิของการท างานแบบวนซ ้า และเงือ่นไข 
- การออกแบบโปรแกรมสามารถท าไดโ้ดยเขยีนเป็นขอ้ความหรอืผงังาน 
- การออกแบบและเขยีนโปรแกรมทีม่กีารใชต้วัแปรการวนซ ้า การตรวจสอบเงือ่นไข 
- การฝึกตรวจหาขอ้ผดิพลาดจากโปรแกรมของผูอ้ื่นจะช่วยพฒันาทกัษะการหาสาเหตุของ

ปัญหาไดด้ยีิง่ขึน้ 
- ตวัอย่างปัญหา เช่น โปรแกรมเกม โปรแกรมหาค่าค.ร.น เกมฝึกพมิพ ์
- ซอฟตแ์วรท์ีใ่ชใ้นการเขยีนโปรแกรม เช่น Scratch, logo 
- การคน้หาอย่างมปีระสทิธภิาพ  
- การใชเ้ทคนิคการคน้หาขัน้สงู 
- อนัตรายจากการใชง้านและอาชญากรรมทางอนิเทอรเ์น็ต แนวทางในการป้องกนั 
- วธิกี าหนดรหสัผ่าน 
- การก าหนดสทิธิก์ารใชง้าน (สทิธิใ์นการเขา้ถงึ) 
- แนวทางการตรวจสอบและป้องกนัมลัแวร ์
- อนัตรายจากการตดิตัง้ซอฟตแ์วรท์ีอ่ยู่บนอนิเทอรเ์น็ต 

 
4. สมรรถนะท่ีสำคัญของผู้เรียน 

4.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
4.2 ความสามารถในการคิด 
4.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
4.5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 
5. คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ 
 5.1 ใฝ่เรียนรู ้
 5.2 มุ่งม่ันในการทำงาน 
 
 
 
 
 
6. ชิ้นงาน / ภาระงาน 

6.1 ใบงานการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกกะในการอธิบายและออกแบบวิธีแก้ไข 
6.2 ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายเพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน  
6.3 ใบงานการใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีในการค้นหาขอ้มูล 
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7. การวัดและประเมินผล  
 

ชิ้นงาน/ภารงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ใบงานการใช้เหตุผลเชิง
ตรรกะในการอธิบาย
และออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหาในชีวิต 
ประจำวัน 

ตรวจใบงานการใช้
เหตุผลเชิงตรรกะในการ
อธิบายและออกแบบ
วิธีการแก้ปัญหาในชีวิต 
ประจำวัน 

แบบประเมิน ผ่านร้อยละ60 

ออกแบบและเขียน
โปรแกรมท่ีมีการใช้
เหตุผลเชิงตรรกะอย่าง
ง่ายตรวจหาข้อผิดพลาด
และแก้ไข 

ตรวจชิ้นออกแบบและ
เขียนโปรแกรม 

แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทำงาน 

ผ่านร้อยละ 60 

ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหา
ข้อมูลติดต่อสื่อสารและ
ทำงานร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สังเกตการทำงาน แบบสังเกตการใช้
อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล
ติดต่อสื่อสารและทำงาน
ร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ผ่านระดับคุณภาพตั้งแต่   
2 ขึ้นไป 

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างปลอดภัยมีมารยาท
เข้าใจสิทธิและหน้าที่
ของตนเคารพในสิทธิ
ของผู้อ่ืนแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
เมื่อพบข้อมูลหรือบุคคล
ที่ไม่เหมาะสม 

สังเกตการทำงาน แบบสังเกตการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างปลอดภัยมีมารยาท
เข้าใจสิทธิและหน้าที่
ของตนเคารพในสิทธิ
ของผู้อ่ืนแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
เมื่อพบข้อมูลหรือบุคคล
ที่ไม่เหมาะสม 

ผ่านระดับคุณภาพตั้งแต่   
2 ขึ้นไป 

2.สมรรถนะท่ีสำคัญ
ของผู้เรียน 
2.1 ความสามารถใน
การสื่อสาร 

 
 
สังเกตพฤติกรรม 

 
 
แบบประเมินสมรรถนะท่ี
สำคัญของผู้เรียน 

 
 

ผ่านระดับดี 

2.2 ความสามารถใน
การแก้ปัญหา 

สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินสมรรถนะที่
สำคัญของผู้เรียน 

ผ่านระดับดี 

2.3 ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินสมรรถนะที่
สำคัญของผู้เรียน 

ผ่านระดับดี 

2.4 ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 

สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินสมรรถนะที่
สำคัญของผู้เรียน 

ผ่านระดับดี 

3.  คุณลักษณะอันพึง    
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ชิ้นงาน/ภารงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ประสงค์ 
3.1  ใฝ่เรียนรู ้

 
-   สังเกตพฤติกรรมการ
ทำงาน 

 
-  แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

 
ผ่านระดับคุณภาพ
ตั้งแต2่ ขึ้นไป 

3.2 มุ่งม่ันในการทำงาน -   สังเกตพฤติกรรมการ
ทำงาน 

-  แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ผ่านระดับคุณภาพ
ต้ังแต2่ ขึ้นไป 

 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

 
๑. แบบบันทึกกิจกรรมเรื่องการใช้เหตุผลเชิงตรรกกะในการอธิบายและออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 
    การใช้อินเตอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทำงานร่วมกันอย่างปลอดภัย 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
   ตอบถูกให้ 1  คะแนนตอบผิดให้ 0 คะแนน 
 

สิ่งที่ประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

4 3 2 1 
2.รายงานบันทึก
ผลการทำ
กิจกรรม 
2.1 วางแผน
กำหนดขั้นตอนการ
ทำงาน 
 
 

-  วางแผนขั้นตอน
การทดลองและ
บันทึกผลการทดลอง
อย่างชัดเจนทำการ
ทดลองได้สอดคล้อง
กับจุดประสงค์ของ
การทดลองได้ดีมาก 
 

- วางแผนขัน้ตอน
การทดลองไม่
ครบถ้วนทกุขั้นตอน
และบันทึกผลการ
ทดลองได้บ้างทำการ
ทดลองได้สอดคล้อง
กับจุดประสงค์ของ
การทดลองได้ดี 

-วางแผนขั้นตอนการ
ทดลองและบันทึก
ผลการทดลองได้
พอสมควรทำการ
ทดลองบางส่วน
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ของการ
ทดลองได้พอใช้ 
 

-วางแผนขั้นตอนการ
ทดลองและบันทึก
ผลการทดลองด้วย
ตนเองไม่ได้ต้อง
ได้รับการช่วยเหลือ
จึงจะทำการทดลอง
ได้ 
 

2.๒ ศึกษาค้นคว้า
ทดลองสังเกต
รวบรวมข้อมูล 
 
 
 
 
 
 

-  สังเกตศึกษา
ทดลองรวบรวม
ข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนตามแผนที่
วางไว้บันทึกข้อมูล
อย่างต่อเนื่องและ
แก้ปัญหาการทำงาน
ได้ด้วยตัวเอง 
 

-  สังเกตศึกษา
ทดลองรวบรวม
ข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนตามแผนที่
วางไว้บันทึกข้อมูล
อย่างต่อเนื่องและ
แก้ปัญหาการทำงาน
ได้ด้วยตัวเองเป็น
ส่วนใหญ่ต้องได้รับ

-สังเกตศึกษาทดลอง
บางส่วนรวบรวม
ข้อมูลตามแผนที่วาง
ไว้บันทึกข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่องและ
แก้ปัญหาการทำงาน
ได้ด้วยตัวเองเปน็
บางส่วนต้องได้รับ
คำแนะนำเพียง

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

4 3 2 1 
 คำแนะนำเพียง

เล็กน้อย 
บางส่วน  

 

2.๓ การวิเคราะห์
ข้อมูล 
 

-จำแนกแยกแยะ
ข้อมูลเปรียบเทียบ
ความเหมือนและ
ความแตกต่าง
เรียงลำดับวิเคราะห ์
เหตุผลด้วยตนเองได้
อย่างชัดเจน
เหมาะสมกับสิ่งที
ศึกษาและ
จุดประสงค์ของการ
ทดลองดีมาก 

-จำแนกแยกแยะ
ข้อมูลเปรียบเทียบ
ความเหมือนและ
ความแตกต่าง
เรียงลำดับวิเคราะห์
เหตุผลด้วยตนเอง
เหมาะสมกับสิ่งที่
ศึกษาและ
จุดประสงค์ของการ
ทดลองดี 
 

- จำแนกแยกแยะ
ข้อมูลเปรียบเทียบ
ความเหมือนและ
ความแตกต่าง
เรียงลำดับวิเคราะห์
เหตุผลด้วยตนเองได้
เป็นบางส่วนและ
ต้องได้รับคำชี้แนะ 
 

-จำแนกแยกแยะ
ข้อมูลเปรียบเทียบ
ความเหมือนและ
ความแตกต่าง
เรียงลำดับวิเคราะห์
เหตุผลด้วยตนเองได้
น้อยมากและต้อง
ได้รับคำชี้แนะ
ค่อนข้างมาก 
 

2.๔ การสรปุข้อมูล -    สรุปข้อมูลได้
ครบถ้วนถูกต้อง
สมบูรณ์และชัดเจน 

- สรุปข้อมูลได้
ถูกต้องได้ถูกต้อง
และสมบูรณ์ชัดเจน
เป็นส่วนใหญ ่

-   สรุปข้อมูลได้
ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่
แต่สมบูรณ์ชัดเจน
เพียงบางส่วน 

-  สรุปข้อมูลได้
ถูกต้องและสมบูรณ์
ชัดเจนเพียงบางส่วน 

 

 
รายการประเมิน ระดับคะแนน 

3 2 1 
3 ด้านสมรรถนะหลัก 
3.1 ความสามารถในการ
สื่อสาร 

มีความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้ความคิด
ความเข้าใจของตนเอง
โดยใช้ภาษาอย่าง
เหมาะสมได้อย่างชัดเจน
ที่สุด 
 

มีความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้ความคิด
ความเข้าใจของตนเองโดย
ใช้ภาษาอย่างเหมาะสมได้
ค่อนข้างชัดเจน 

ถ่ายทอดความรู้
ความคิดความเข้าใจ
ของตนเองยังไม่ชัดเจน
และการใช้ภาษายังไม่
เหมาะสม 

3.2 ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 

แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล
แสวงหาความรู้มาใช้ใน
การแก้ปัญหาตัดสินใจ
โดยคำนึงถึงผลกระทบ

แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล
แสวงหาความรู้มาใช้ในการ
แก้ปัญหาตัดสินใจโดย
คำนึงถึงผลกระทบต่อ

แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล
แสวงหาความรู้มาใช้ใน
การแก้ปัญหาตัดสินใจ
โดยคำนึงถึงผลกระทบ
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ต่อตนเองและผู้อ่ืนด้วย
การกระทำของเราในแต่
ละวันสามารถสร้าง
ความยั่งยืนในอนาคตได้
อย่างชัดเจนถูกต้อง 

ตนเองและผู้อื่นด้วยการ
กระทำของเราในแต่ละวัน
สามารถสร้างความยั่งยืน
ในอนาคตได้ถูกต้องเป็น
บางส่วน 

ต่อตนเองและผู้อ่ืนด้วย
การกระทำของเราใน
แต่ละวันสามารถสร้าง
ความยั่งยืนในอนาคตได้
ยังไม่ถูกต้อง 

3.3 ความสามารถในการ
ใช้ทักษะชีวิต 

ทำงานและอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นด้วยความสัมพันธ์
อันดีมีวิธีแก้ไขความ
ขัดแย้งภายในกลุ่มอย่าง
เหมาะสม 

ทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ด้วยความสัมพันธ์อันดีมี
วิธีแก้ไขความขัดแย้ง
ภายในกลุ่มได้บ้างเป็น
บางครั้ง 

ทำงานและอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นด้วยความสัมพันธ์
อันดีไม่สามารถวิธีแก้ไข
ความขัดแย้งภายใน
กลุ่มได้ 

3.4 ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี 

เลือกใช้ข้อมูลในการ
สืบค้นในการทำงานและ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่าง
เหมาะสม 

เลือกใช้ข้อมูลในการสืบค้น
ในการทำงานได้บ้างและ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็น
บางครั้ง 

เลือกใช้ข้อมูลในการ
สืบค้นในการทำงานได้
บ้างแต่ไม่สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

 

สิ่งที่ประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

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

-เข้าเรียนตรงเวลา
ต้ังใจเรียนเอาใจใส่และ
มีความพยายามในการ
เรียนรู้มีสว่นรว่มใน
การเรียนรู้และเข้ารว่ม
กิจกรรมการเรยีนรู้
ต่างๆทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียนเป็น
ประจำ 

-เข้าเรียนตรงเวลาตั้งใจ
เรียนเอาใจใส่และมี
ความเพียรพยายามใน
การเรียนรู้มีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้และเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ 
ต่าง ๆ บ่อยครั้ง 

-เข้าเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียนเอาใจใส่ใน
การเรียนมีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้และเข้า
ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ 
ต่าง ๆ เป็นบางครั้ง 

- ไม่ตั้งใจเรียนไม่
เอาใจใส่และไม่
เพียรพยายามใน
การเรียนรู้ 

4.2 มุ่งมั่นใน
การทำงาน 

 

-ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายให้
สำเร็จมีการปรับปรุง
และพัฒนาการทำงาน
ให้ดีขึ้นด้วยตนเอง 

-  ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายให้
สำเร็จมีการปรับปรุง 
และพัฒนาการทำงาน
ให้ดีขึ้น 

-ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายให้
สำเร็จมีการปรับปรุง
การทำงานให้ดีขึ้น 

-ไม่มีความตั้งใจ
และรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติ
หน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
 
 
8.กิจกรรมการเรียนรู้ 
 กิจกรรมที ่1 การใช้เหตุผลเชิงตรรกกะในการอธิบายและออกแบบการแก้ปัญหา  (10ชั่วโมง) 

   วิธีการสอนโดยเน้นรูปแบบการสอน สืบเสาะหาความรู้ ในเรื่อง   
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1 การแกปั้ญหาอย่างเป็นขัน้ตอนจะช่วยใหแ้กปั้ญหาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
2 การใชเ้หตุผลเชงิตรรกะเป็นการน ากฎเกณฑ ์หรอืเงือ่นไขทีค่รอบคลุมทุกกรณีมาใช ้

                พจิารณาในการแกปั้ญหา  
3 แนวคดิของการท างานแบบวนซ ้า และเงือ่นไข      

กิจกรรมที ่2 ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย  (10ชั่วโมง) 
   วิธีการสอนโดยเน้นรูปแบบการสอน สืบเสาะหาความรู้  ในเรื่อง   
1 ออกแบบโปรแกรมโดยเขยีนเป็นขอ้ความหรอืผงังาน 
2 ออกแบบและเขียนโปรแกรมท่ีมีการใช้ตัวแปรการวนซ้ำ การตรวจสอบเงื่อนไข 

 3 ฝึกตรวจหาข้อผิดพลาดจากโปรแกรมของผู้อื่น 
4 ตัวอย่างปัญหา เช่น โปรแกรมเกม โปรแกรมหาค่าค.ร.น เกมฝึกพิมพ์ 

             และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น Scratch, logo  
 กิจกรรมที ่3 ใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูล   (10 ชั่วโมง) 

   วิธีการสอนโดยเน้นรูปแบบการสอน สืบเสาะหาความรู้  ในเรื่อง   
1 ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูลอย่างมปีระสทิธภิาพ 
2 ใช้เทคนิคการคน้หาขัน้สงูในการคน้หาขอ้มลู 
3 การจัดลำดับผลลัพธ์จากการค้นหาของโปรแกรมค้นหา 
4 การเรยีบเรยีง สรุปสาระส าคญั (บูรณาการกบัวชิาภาษาไทย) 

 กิจกรรมที ่4 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทำงานร่วมกันอย่างปลอดภัย  (10ชั่วโมง) 
   วิธีการสอนโดยเน้นรูปแบบการสอน สืบเสาะหาความรู้  ในเรื่อง   
1 อนัตรายจากการใชง้านและอาชญากรรมทางอนิเทอรเ์น็ต แนวทางในการป้องกนั  
2 วิธีกำหนดรหัสผ่าน  
3 การกำหนดสิทธิ์การใช้งาน (สิทธิ์ในการเข้าถึง) 
4 แนวทางการตรวจสอบและป้องกันมัลแวร์ 
5 อันตรายจากการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต 

 
 
9. ส่ือ /แหล่งการเรียนรู้ 

9.1 แบบเรียนวิชาเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที ่๖ 
 9.2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

9.3 ใบงาน 
9.4 ระบบอินเทอร์เน็ต 
9.5 ห้องสมุด 
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คณะผู้จัดทำ 
 
๑.นางธนพร  อรชร                           ผู้อำนวยการโรงเรียนบา้นนาวัลเปรียง 
๒.นายปรีดี  ภมรสูตร                         ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๓.นายภัทรพล  สุรชิต                         ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๔.นางสุนีย์  ชิวปรีชา                          ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๕.นางสวีวรรณ์  ภมรสูตร                     ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๖.นางสาวจีระวรรณ  จันทร์ชูกลิ่น           ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๗.นางสาวสุชาดา  พึ่งพระ                    ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๘.นางสาวอโนทัย  สองเมือง                  ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๙.นางสาวถิรนันท์  จำปาวงค์                 ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๑๐.นายสุขสันต์  ผมทอง                      ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๑๑.นางสาวพัชริยา  มุ่งฝอยกลาง            ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๑๒.นางสาวปิยะวรรณ  สุขขำ                ธุรการโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
 


