เอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนวัดหนองดินแดง (ประชารัฐอุทิศ) พุทธศักราช ๒๕๖๓
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต๑
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศโรงเรียนวัดหนองดินแดง (ประชารัฐอุทิศ)
เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดหนองดินแดง (ประชารัฐอุทิศ) พุทธศักราช ๒๕๖๓
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐)
……………………………….
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑ ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ. ๑๒๓๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ และคำสั่ง
สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐาน ที ่ ๓๐/๒๕๖๑ ลงวั น ที ่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑
ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) โดยมีคำสั่งให้โรงเรียนดำเนินการใช้หลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๖๑
โดยให้ใช้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นมา ให้เป็นหลักสูตร
แกนกลางของประเทศ โดยกำหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทาง
ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เรี ย นมีพ ั ฒ นาการเต็ ม ตามศั ก ยภาพ มี ค ุ ณ ภาพและมี ท ั ก ษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน บัดนี้โรงเรียนวัดหนองดินแดง (ประชารัฐอุทิศ) ได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนวัดหนองดินแดง (ประชารัฐอุทิศ) พุทธศักราช ๒๕๖๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการ
เวลาเรียน และปรับมาตรฐานและตัวชี้วัด สอดคล้องกับ คำสั่งสพฐ. ที่ ๑๒๓๙/๖๐ และประกาศ
สพฐ.ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้หลักสูตรสถานศึกษาได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ จึงประกาศให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ลงชื่อ

ลงชื่อ
(นางสาววราภรณ์ กลัดเจริญ)
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนวัดหนองดินแดง (ประชารัฐอุทิศ)

(นายสุวิทย์ คณา)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนวัดหนองดินแดง (ประชารัฐอุทิศ)
ก

คำนำ
ตามที่โรงเรียนวัดหนองดินแดง (ประชารัฐอุทิศ) ได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนวัดหนองดินแดง (ประชารัฐอุทิศ) พุทธศักราช ๒๕๖๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการ
เวลาเรียน และปรับมาตรฐานและตัวชี้วัด สอดคล้องกับ คำสั่งสพฐ. ที่ ๑๒๓๙/๖๐ และประกาศ
สพฐ.ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑
เพื่อให้กระบวนการนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย
ตามกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่กำหนดไว้ โรงเรียนวัดหนองดินแดง (ประชารัฐอุทิศ)
จึงได้จัดทำเอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษาแยกเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ กำหนดเป็น
โครงสร้างรายวิช าในแต่ล ะระดับชั้น โดยโครงสร้างรายวิชาจะประกอบไปด้วยหน่ว ยการเรี ยนรู้
ที่ครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดตลอดปีการศึกษา พร้อมทั้งกำหนดสาระสำคัญ/ความคิด
รวบยอด สัดส่วนเวลา และค่าน้ำหนักความสำคัญของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ให้ครูผู้สอนนำไปจัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้สำหรับใช้ในชั้นเรียนต่อไป
เอกสารประกอบหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาโรงเรี ย นวั ด หนองดิ น แดง (ประชารั ฐ อุ ท ิ ศ )
พุทธศักราช ๒๕๖๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับนี้ มีรายละเอียด เนื้อหาสาระเพียงพอที่สามารถนำไปใช้
เป็น แนวทางในการจัดการเรียนการสอนกับนักเรียนทุกระดับชั้น (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖)
ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
กำหนดไว้

คณะผู้จัดทำ

ข
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนวัดหนองดินแดง (ประชารัฐอุทิศ)
พุทธศักราช ๒๕๖๓
ความนำ
จากการทบทวนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ นำไปสู่การ
พัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ละตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระ
ภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ทั้งนี้ให้โรงเรียนใช้มาตรฐาน
การเรียนรู้ที่ปรับปรุงตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ส่วนปีการศึกษา
๒๕๖๒ ใช้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑, ๒, ๔ และใช้ทุกชั้นปีตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวัดหนองดินแดง (ประชารัฐอุทิศ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต ๑ ได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง และ
นำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) มาใช้เป็นกรอบในการจัดทำหลักสูตร
โรงเรียนวัดหนองดินแดง (ประชารัฐอุทิศ) พุทธศักราช ๒๕๖๓ พร้อมทั้งได้จัดทำเอกสารประกอบ
หลักสูตรเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สาระมาตรฐานและกรอบโครงสร้างรายวิชา เพื่อเป็นทิศทางการจัดการเรียน
การสอนในแต่ละระดับชั้น (ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖)
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนวัดหนองดินแดง
(ประชารัฐอุทิศ) พุทธศักราช ๒๕๖๓ จัดทำขึ้น ได้ปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับ ตัวชี้วัดและสาระ
การเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)
ตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๑ มุ ่ ง หวั ง ให้ ผ ู ้เ รีย นได้ เ รียนรู้
วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ มีทักษะสำคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์
ความรู้ โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้และแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่ วม
ในการเรียนรู้ ทุกขั้นตอน มีการทำกิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับ
ระดับชั้น โดยกำหนดสาระสำคัญ ดังนี้
๑. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เรียนรู้เกี่ยวกับ ชีวิตในสิ่งแวดล้อม องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต
การดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์การดำรงชี วิตของพืช พันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ และ
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต

๒

๒. วิทยาศาสตร์กายภาพ เรียนรู้เกี่ยวกับ ธรรมชาติของสาร การเปลี่ยนแปลงของสาร การ
เคลื่อนที่ พลังงาน และคลื่น
๓. วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ เรียนรู้เกี่ยวกับ องค์ประกอบของเอกภพ ปฏิสัมพันธ์
ภายในระบบสุริย ะ เทคโนโลยีอวกาศ ระบบโลก การเปลี่ยนแปลงทางธรณีว ิทยา กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ และผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
๔. เทคโนโลยี
๔.๑ การออกแบบและเทคโนโลยีเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิต ในสังคมที่
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น
ๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบ เชิงวิศวกรรม
เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
๔.๒ วิทยาการคำนวณ เรียนรู้เกี่ยวกับการคิดเชิงคำนวณ การคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา
เป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิสัยทัศน์
จัดการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีมาตรฐาน เพื่อบ่มเพาะความสามารถทาง
วิทยาศาสตร์ ปลูกฝังการสังเคราะห์ความรู้และแก้ปัญหาให้กับนักเรียน มีจิตสาธารณะและเจตคติที่ดี
ต่อวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พันธกิจ
๑. ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. จัดการศึกษามุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การจัดการ ทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจโดยใช้
เทคโนโลยี ตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีด้านการเรียนรู้ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
๓. พัฒนาศักยภาพของครู และนักเรียนตามแนวทางของการปฏิรูปการศึกษาให้ทัน กับ
โลกปัจจุบัน

๓

เป้าประสงค์
๑. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
๒. ผู้เรียนความสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ มีความสามารถในการ
แก้ปัญหา การจัดการทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจเพื่อนำความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และการดำรงชีวิต
๓. ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะ
ที่สำคัญ เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กในศตวรรษที่ ๒๑

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะ
สำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ ๕ ประการ ดังนี้
๑. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมใน
การใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจา
ต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผล
และความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อ
ตนเองและสังคม
๒. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์
การคิด อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้าง
องค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ
ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มา
ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
ต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ ไป
ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทำงาน และการ
อยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความ

๔

ขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การมีเหตุผล กตัญญูกตเวที การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและ
ผู้อื่น การรักและภูมิใจในความเป็นไทยและรักษ์ท้องถิ่น
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยี
ด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการ
เรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้
อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้
๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๒. ซื่อสัตย์สุจริต
๓. มีวินัย
๔. ใฝ่เรียนรู้
๕. อยู่อย่างพอเพียง
๖. มุ่งมั่นในการทำงาน
๗. รักความเป็นไทย
๘. มีจิตสาธารณะ

๕

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
แผนภาพสาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม

 สาระชีววิทยา
 สาระเคมี
 สาระโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ

 สาระฟิสิกส์

วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม สาระชีววิทยา สาระเคมี สาระฟิสิกส์ และสาระโลก ดาราศาสตร์ และ
อวกาศ จัดทำขึ้น สำหรับ ผู้เรีย นในระดับชั้นมัธ ยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์
ที่จำเป็นต้องเรียน เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญและเพียงพอสำหรับการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ
ด้านวิทยาศาสตร์

๖

สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
มาตรฐาน ว ๑.๑ เข้ า ใจความหลากหลายของระบบนิ เ วศ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
สิ่งไม่มีชีวิต กับสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การ
ถ่ายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของ ประชากร ปัญหาและ
ผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว ๑.๒ เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสาร
เข้า และออกจากเซลล์ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่
ทำงานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์
กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว ๑.๓ เข้ า ใจกระบวนการและความสำคั ญ ของการถ่ า ยทอดลั ก ษณะทาง
พันธุกรรม สารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุ กรรมที่มีผ ลต่อสิ่งมีชีว ิต ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ
มาตรฐาน ว ๒.๑ เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่าง
สมบั ต ิ ข องสสารกั บ โครงสร้ า งและแรงยึ ด เหนี ่ ย วระหว่ า งอนุ ภ าค หลั ก และธรรมชาติ ข องการ
เปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิด ปฏิกิริยาเคมี
มาตรฐาน ว ๒.๒ เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุ
ลักษณะ การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุรวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว ๒.๓ เข้ า ใจความหมายของพลั ง งาน การเปลี ่ ย นแปลงและการถ่ า ยโอน
พลังงาน ปฏิส ัมพัน ธ์ร ะหว่างสสารและพลัง งาน พลังงานในชีว ิตประจำวัน ธรรมชาติของคลื่ น
ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
สาระที่ ๓ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ
มาตรฐาน ว ๓.๑ เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิว ัฒ นาการของ
เอกภพ กาแล็กซีดาวฤกษ์และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ ที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต
และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ
มาตรฐาน ว ๓.๒ เข้ า ใจองค์ ป ระกอบและความสั ม พั น ธ์ ข องระบบโลก กระบวนการ
เปลี่ยนแปลง ภายในโลก และบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้า อากาศและ
ภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

๗

สาระที่ ๔ เทคโนโลยี
มาตรฐาน ว ๔.๑ เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีว ิตในสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และ ศาสตร์อื่น ๆ
เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
มาตรฐาน ว ๔.๒ เข้าใจและใช้แนวคิด เชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่าง
เป็น ขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการ
แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม

คุณภาพผู้เรียน
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
๑. เข้าใจลักษณะทั่วไปของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตรอบตัว
๒. เข้าใจลักษณะที่ป รากฏ ชนิดและสมบัติบางประการของวัส ดุที่ใช้ทำวัตถุและการ
เปลี่ยนแปลงของวัสดุรอบตัว
๒. เข้ า ใจการดึ ง การผลั ก แรงแม่ เ หล็ ก และผลของแรงที ่ ม ี ต ่ อ การเปลี ่ ย นแปลง
การเคลื่อนที่ของวัตถุ พลังงานไฟฟ้า และการผลิตไฟฟ้า การเกิดเสียง แสงและการมองเห็น
๓. เข้าใจการปรากฏของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดาว ปรากฏการณ์ขึ้นและตกของ
ดวงอาทิตย์ การเกิดกลางวันกลางคืน การกำหนดทิศ ลักษณะของหิน การจำแนกชนิดดินและการใช้
ประโยชน์ ลักษณะและความสำคัญของอากาศ การเกิดลม ประโยชน์และโทษของลม
๔. ตั้งคำถามหรือกำหนดปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียนรู้ตามที่กำหนดให้หรือตามความสนใจ
สังเกต สำรวจตรวจสอบโดยใช้เครื่องมืออย่างง่าย รวบรวมข้อมูล บันทึก และอธิบายผลการสำรวจ
ตรวจสอบด้วยการเขียนหรือวาดภาพ และสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ด้วยการเล่าเรื่อง หรือด้วยการแสดง
ท่าทางเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจ
๕. แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหา มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเบื้องต้น รักษาข้อมูลส่วนตัว
๖. แสดงความกระตือรือร้น สนใจที่จะเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษา
ตามที่กำหนดให้หรือตามความสนใจ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และยอมรับฟังความคิดเห็น
ผู้อื่น
๗. แสดงความรับผิดชอบด้วยการทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมุ่งมั่น รอบคอบ ประหยัด
ซื่อสัตย์ จนงานลุล่วงเป็นผลสำเร็จ และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

๘

๙. ตระหนักถึงประโยชน์ ข องการใช้ความรู ้และกระบวนการทางวิ ทยาศาสตร์ ใ นการ
ดำรงชีวิต ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ทำโครงงานหรือชิ้นงานตามที่กำหนดให้หรือตามความสนใจ
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
๑. เข้าใจโครงสร้าง ลักษณะเฉพาะและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งความสัมพันธ์ของ
สิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ การทำหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของพืช และการทำงานของระบบย่อยอาหารของ
มนุษย์
๒. เข้าใจสมบัติและการจำแนกกลุ่มของวัสดุ สถานะและการเปลี่ยนสถานะของสสารการ
ละลาย การเปลี่ยนแปลงทางเคมี การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้ และการแยกสาร
อย่างง่าย
๓. เข้าใจลักษณะของแรงโน้มถ่วงของโลก แรงลัพธ์ แรงเสียดทาน แรงไฟฟ้าและผลของ
แรงต่าง ๆ ผลที่เกิดจากแรงกระทำต่อวัตถุ ความดัน หลักการที่มีต่อวัตถุ วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
ปรากฏการณ์เบื้องต้นของเสียง และแสง
๔. เข้าใจปรากฏการณ์การขึ้นและตก รวมถึงการเปลี่ยนแปลงรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์
องค์ประกอบของระบบสุริยะ คาบการโคจรของดาวเคราะห์ ความแตกต่างของดาวเคราะห์และ ดาว
ฤกษ์ การขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์ การใช้แผนที่ดาว การเกิดอุปราคา พัฒนาการและประโยชน์
ของเทคโนโลยีอวกาศ
๕. เข้าใจลักษณะของแหล่งน้ำ วัฏจักรน้ำ กระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ำค้าง น้ำค้างแข็ง
หยาดน้ำฟ้า กระบวนการเกิดหิน วัฏจักรหิน การใช้ประโยชน์หินและแร่ การเกิดซากดึกดำบรรพ์
การเกิดลมบก ลมทะเล มรสุม ลักษณะและผลกระทบของภัยธรรมชาติ ธรณีพิบัติภัย การเกิดและ
ผลกระทบของปรากฏการณ์เรือนกระจก
๖. ค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและประเมินความน่าเชื่อถือ ตัดสินใจเลือกข้อมูลใช้
เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการทำงานร่วมกัน เข้าใจ
สิทธิและหน้าที่ของตน เคารพสิทธิของผู้อื่น
๗. ตั้งคำถามหรือกำหนดปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียนรู้ตามที่กำหนดให้หรือตามความสนใจ
คาดคะเนคำตอบหลายแนวทาง สร้างสมมติฐ านที่ส อดคล้อ งกับ คำถามหรื อปัญหาที่จ ะสำรวจ
ตรวจสอบ วางแผนและสำรวจตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีส ารสนเทศที่
เหมาะสม ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
๘. วิเคราะห์ข้อมูล ลงความเห็น และสรุปความสัมพันธ์ของข้อมูล ที่มาจากการสำรวจ
ตรวจสอบในรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อสื่อสารความรู้จากผลการสำรวจตรวจสอบได้อย่างมีเหตุผลและ
หลักฐานอ้างอิง

๙

๙. แสดงถึงความสนใจ มุ่งมั่น ในสิ่งที่จะเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องที่จะ
ศึกษาตามความสนใจของตนเอง แสดงความคิดเห็นของตนเอง ยอมรับในข้อมูลที่มีหลักฐานอ้างอิง
และรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น
๑๐. แสดงความรับผิดชอบด้วยการทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมุ่งมั่น รอบคอบ ประหยัด
ซื่อสัตย์ จนงานลุล่วงเป็นผลสำเร็จ และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์
๑๑. ตระหนักในคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้ความรู้และกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ในการดำรงชีวิต แสดงความชื่นชม ยกย่อง และเคารพสิทธิในผลงานของผู้คิดค้นและ
ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ทำโครงงานหรือชิ้นงานตามที่กำหนดให้หรือตามความสนใจ
๑๒. แสดงถึงความซาบซึ้ง ห่วงใย แสดงพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้ การดูแลรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
มาตรฐาน ว ๑.๑ เข้ า ใจความหลากหลายของระบบนิ เ วศ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสิ ่ ง ไม่ ม ี ช ี วิ ต
กับสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ
การถ่ า ยทอดพลั ง งาน การเปลี ่ ย นแปลงแทนที ่ ใ นระบบนิ เ วศ ความหมาย
ของ ประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางในการอนุ รั กษ์ท รั พยากรธรรมชาติและการแก้ไ ขปัญ หาสิ ่ง แวดล้ อ ม
รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
ชั้น
ตัวชี้วัด
ป.๑ ๑. ระบุชื่อพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่
บริเวณต่าง ๆ จากข้อมูลที่รวบรวมได้
๒. บอกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
กับการดำรงชีวิตของสัตว์ในบริเวณ
ที่อาศัยอยู่

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
• บริเวณต่าง ๆ ในท้องถิ่น เช่น สนามหญ้า
ใต้ต้นไม้ สวนหย่อม แหล่งน้ำ อาจพบพืชและ
สัตว์หลายชนิดอาศัยอยู่
• บริเวณที่แตกต่างกันอาจพบพืชและสัตว์
แตกต่างกัน เพราะสภาพแวดล้อมของแต่ละ
บริเวณ จะมีความเหมาะสมต่อการดำรงชีวิต
ของพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในแต่ละบริเวณ
เช่น สระน้ำ มีน้ำเป็นที่อยู่อาศัยของหอย ปลา
สาหร่าย เป็นที่หลบภัยและมีแหล่งอาหารของ

๑๐

ชั้น

ตัวชี้วัด

ป.๒
ป.๓
ป.๔
ป.๕ ๑. บรรยายโครงสร้างและลักษณะ
ของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต
ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต
ในแต่ละแหล่งที่อยู่

๒. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต
กับสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต เพื่อประโยชน์ต่อ
การดำรงชีวิต
๓. เขียนโซ่อาหารและระบุบทบาทหน้าที่
ของสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคใน
โซ่อาหาร
๔. ตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อมที่มี
ต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต โดยมี
ส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ป.๖
-

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
หอยและปลา บริเวณต้นมะม่วงมีต้นมะม่วง
เป็นแหล่งที่อยู่และมีอาหารสำหรับกระรอก
และมด
• ถ้าสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พืชและสัตว์
อาศัยอยู่มีการเปลี่ยนแปลง จะมีผลต่อการ
ดำรงชีวิตของพืชและสัตว์
• สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์มีโครงสร้างและ
ลักษณะที่เหมาะสมในแต่ละแหล่งที่อยู่ ซึ่งเป็น
ผลมาจากการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต เพื่อให้
ดำรงชีวิตและอยู่รอดได้ในแต่ละแหล่งที่อยู่
เช่น ผักตบชวามีช่องอากาศในก้านใบช่วยให้
ลอยน้ำได้ ต้นโกงกางที่ขึ้นอยู่ในป่าชายเลน
มีรากค้ำจุนทำให้ลำต้นไม่ล้ม ปลามีครีบช่วย
ในการเคลื่อนที่ในน้ำ
• ในแหล่งที่อยู่หนึ่ง ๆ สิ่งมีชีวิตจะมี
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และสัมพันธ์กับ
สิ่งไม่มีชีวิต เพื่อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต
เช่น ความสัมพันธ์กันด้านการกินกันเป็น
อาหาร เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหลบภัยและเลี้ยง
ดูลูกอ่อน ใช้อากาศในการหายใจ
• สิ่งมีชีวิตมีการกินกันเป็นอาหาร โดยกิน
ต่อกันเป็นทอด ๆ ในรูปแบบของโซ่อาหาร
ทำให้สามารถระบุบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิต
เป็นผู้ผลิตและผู้บริโภค
-

๑๑

สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
มาตรฐาน ว ๑.๒ เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้า และออก
จากเซลล์ความสัมพันธ์ข องโครงสร้า ง และหน้าที่ของระบบต่ าง ๆ ของสั ต ว์
และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ ของอวัยวะ
ต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
ชั้น
ตัวชี้วัด
ป.๑ ๑. ระบุชื่อ บรรยายลักษณะและบอก
หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์
สัตว์และพืชรวมทั้งบรรยายการทำหน้าที่
ร่วมกันของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
มนุษย์ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ
จากข้อมูลที่รวบรวมได้
๒. ตระหนักถึงความสำคัญของ
ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายตนเอง
โดยการดูแลส่วนต่าง ๆ อย่างถูกต้อง
ให้ปลอดภัย และรักษาความสะอาด
อยู่เสมอ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
• มนุษย์มีส่วนต่าง ๆ ที่มีลักษณะและหน้าที่
แตกต่างกัน เพื่อให้เหมาะสมในการดำรงชีวิต
เช่น ตามีหน้าที่ไว้มองดูโดยมีหนังตาและ
ขนตา เพื่อป้องกันอันตรายให้กับตา หูมีหน้าที่
รับฟังเสียง โดยมีใบหูและรูหูเพื่อเป็นทางผ่าน
ของเสียง ปากมีหน้าที่พูด กินอาหาร
มีช่องปากและมีริมฝีปากบนล่าง แขนและมือ
มีหน้าที่ยก หยิบ จับ มีท่อนแขนและนิ้วมือ
ที่ขยับได้สมองมีหน้าที่ควบคุมการทำงาน
ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายอยู่ในกะโหลก
ศีรษะ โดยส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย จะทำ
หน้าที่ร่วมกันในการทำกิจกรรม
ในชีวิตประจำวัน
• สัตว์มีหลายชนิด แต่ละชนิดมีส่วนต่าง ๆ
ที่มีลักษณะและหน้าที่แตกต่างกัน เพื่อให้
เหมาะสมในการดำรงชีวิต เช่น ปลามีครีบ
เป็นแผ่น ส่วนกบ เต่า แมว มีขา ๔ ขา และ
มีเท้าสำหรับใช้ในการเคลื่อนที่
• พืชมีส่วนต่าง ๆ ที่มีลักษณะและหน้าที่
แตกต่างกันเพื่อให้เหมาะสมในการดำรงชีวิต
โดยทั่วไป รากมีลักษณะเรียวยาว และแตก
แขนงเป็นรากเล็ก ๆ ทำหน้าที่ดูดน้ำ ลำต้น
มีลักษณะเป็นทรงกระบอก ตั้งตรงและ

๑๒

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
มีกิ่งก้าน ทำหน้าที่ชูกิ่งก้าน ใบ และดอก
ใบมีลักษณะเป็นแผ่นแบน ทำหน้าที่
สร้างอาหาร นอกจากนี้พืชหลายชนิด อาจมี
ดอกที่มีสีรูปร่างต่าง ๆ ทำหน้าที่สืบพันธุ์
รวมทั้งมีผลที่มีเปลือก มีเนื้อห่อหุ้มเมล็ด
และมีเมล็ดซึ่งสามารถงอกเป็นต้นใหม่ได้
• มนุษย์ใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายในการทำ
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการดำรงชีวิต มนุษย์จึง
ควรใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายอย่างถูกต้อง
ปลอดภัยและรักษาความสะอาดอยู่เสมอ เช่น
ใช้ตามองตัวหนังสือในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอ
ดูแลตาให้ปลอดภัยจากอันตราย และรักษา
ความสะอาดตาอยู่เสมอ
• พืชต้องการน้ำ แสง เพื่อการเจริญเติบโต

ป.๒ ๑. ระบุว่าพืชต้องการแสงและน้ำ
เพื่อการเจริญเติบโต โดยใช้ข้อมูล
จากหลักฐานเชิงประจักษ์
๒. ตระหนักถึงความจําเป็นที่พืช
ต้องได้รับน้ำและแสงเพื่อการเจริญเติบโต
โดยดูแลพืชให้ได้รับสิ่งดังกล่าว
อย่างเหมาะสม
๓. สร้างแบบจําลองที่บรรยายวัฏจักร
• พืชดอกเมื่อเจริญเติบโตและมีดอก ดอกจะมี
ชีวิตของพืชดอก
การสืบพันธุ์เปลี่ยนแปลงไปเป็นผล ภายในผล
มีเมล็ดเมื่อเมล็ดงอก ต้นอ่อนที่อยู่ภายในเมล็ด
จะเจริญเติบโตเป็นพืชต้นใหม่ พืชต้นใหม่จะ
เจริญเติบโตออกดอกเพื่อสืบพันธุ์มีผลต่อไป
ได้อีก หมุนเวียนต่อเนื่องเป็นวัฏจักรชีวิต
ของพืชดอก
ป.๓ ๑. บรรยายสิ่งที่จําเป็นต่อการดำรงชีวิต • มนุษย์และสัตว์ต้องการอาหาร น้ำ และ
และการเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์ อากาศ เพื่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโต
โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้

๑๓

ชั้น

ตัวชี้วัด
๒. ตระหนักถึงประโยชน์ของอาหาร น้ำ
และอากาศ โดยการดูแลตนเองและสัตว์
ให้ได้รับสิ่งเหล่านี้อย่างเหมาะสม
๓. สร้างแบบจําลองที่บรรยายวัฏจักร
ชีวิตของสัตว์และเปรียบเทียบวัฏจักรชีวิต
ของสัตว์บางชนิด
๔. ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์
โดยไม่ทำให้วัฏจักรชีวิตของสัตว์
เปลี่ยนแปลง
ป.๔ ๑. บรรยายหน้าที่ของราก ลำต้น ใบ
และดอกของพืชดอก โดยใช้ข้อมูล
ที่รวบรวมได้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
• อาหารช่วยให้ร่างกายแข็งแรง
และเจริญเติบโต น้ำช่วยให้ร่างกายทำงานได้
อย่างปกติ อากาศใช้ในการหายใจ
• สัตว์เมื่อเป็นตัวเต็มวัยจะสืบพันธุ์มีลูก
เมื่อลูกเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยก็สืบพันธุ์
มีลูกต่อไปได้อีก หมุนเวียนต่อเนื่องเป็นวัฏจักร
ชีวิตของสัตว์ ซึ่งสัตว์แต่ละชนิด เช่น ผีเสื้อ กบ
ไก่ มนุษย์ จะมีวัฏจักรชีวิตที่เฉพาะ
และแตกต่างกัน
• ส่วนต่าง ๆ ของพืชดอกทำหน้าที่แตกต่างกัน
- รากทำหน้าที่ดูดน้ำและธาตุอาหารขึ้นไปยัง
ลำต้น
- ลำต้นทำหน้าที่ลําเลียงน้ำต่อไปยัง
ส่วนต่าง ๆ ของพืช
- ใบทำหน้าที่สร้างอาหาร อาหารที่พืช
สร้างขึ้นคือ น้ำตาลซึ่งจะเปลี่ยนเป็นแป้ง
- ดอกทำหน้าที่สืบพันธุ์ ประกอบด้วย
ส่วนประกอบต่าง ๆได้แก่ กลีบเลี้ยง กลีบดอก
เกสรเพศผู้และเกสรเพศเมีย ซึ่งส่วนประกอบ
แต่ละส่วนของดอกทำหน้าที่แตกต่างกัน
ป.๕
ป.๖ ๑. ระบุสารอาหารและบอกประโยชน์
• สารอาหารที่อยู่ในอาหารมี๖ ประเภท ได้แก่
ของสารอาหารแต่ละประเภทจากอาหาร คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เกลือแร่ วิตามิน
ที่ตนเองรับประทาน
และน้ำ
๒. บอกแนวทางในการเลือกรับประทาน • อาหารแต่ละชนิดประกอบด้วยสารอาหาร
อาหารให้ได้สารอาหารครบถ้วน
ที่แตกต่างกัน อาหารบางอย่างประกอบด้วย
ในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัย
สารอาหารประเภทเดียว อาหารบางอย่าง
รวมทั้งความปลอดภัยต่อสุขภาพ
ประกอบด้วยสารอาหารมากกว่าหนึ่งประเภท
• สารอาหารแต่ละประเภทมีประโยชน์ต่อ
ร่างกายแตกต่างกัน โดยคาร์โบไฮเดรต

๑๔

ชั้น

ตัวชี้วัด
๓. ตระหนักถึงความสำคัญของ
สารอาหาร โดยการเลือกรับประทาน
อาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน
ในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัย
รวมทั้งปลอดภัยต่อสุขภาพ

๔. สร้างแบบจําลองระบบย่อยอาหาร
และบรรยายหน้าที่ของอวัยวะในระบบ
ย่อยอาหาร รวมทั้งอธิบายการย่อย
อาหารและการดูดซึมสารอาหาร
๕. ตระหนักถึงความสำคัญของระบบ
ย่อยอาหาร โดยการบอกแนวทางในการ
ดูแลรักษาอวัยวะในระบบย่อยอาหารให้
ทำงานเป็นปกติ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
โปรตีน และไขมัน เป็นสารอาหารที่ให้
พลังงานแก่ร่างกายส่วนเกลือแร่
วิตามิน และน้ำ เป็นสารอาหารที่ไม่ให้
พลังงานแก่ร่างกาย แต่ช่วยให้ร่างกายทำงาน
ได้เป็นปกติ
• การรับประทานอาหาร เพื่อให้ร่างกายเจริญ
เติบโต มีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายตามเพศ
และวัย และมีสุขภาพดี จำเป็นต้อง
รับประทานให้ได้พลังงานเพียงพอกับ
ความต้องการของร่างกาย และให้ได้
สารอาหารครบถ้วน ในสัดส่วนที่เหมาะสมกับ
เพศและวัย รวมทั้งต้องคำนึงถึงชนิด
และปริมาณของวัตถุเจือปนในอาหาร
เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพ
• ระบบย่อยอาหารประกอบด้วยอวัยวะต่าง ๆ
ได้แก่ ปาก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร
ลําไส้เล็ก ลําไส้ใหญ่ ทวารหนัก ตับและ
ตับอ่อน ซึ่งทำหน้าที่ร่วมกันในการย่อย
และดูดซึมสารอาหาร
- ปากมีฟันช่วยบดเคี้ยวอาหารให้มีขนาด
เล็กลงและมีลิ้นช่วยคลุกเคล้าอาหารกับ
น้ำลาย ในน้ำลายมีเอนไซม์ย่อยแป้งให้เป็น
น้ำตาล
- หลอดอาหารทำหน้าที่ลําเลียงอาหารจาก
ปากไปยังกระเพาะอาหาร ภายในกระเพาะ
อาหาร มีการย่อยโปรตีนโดยกรดและเอนไซม์
ที่สร้างจากกระเพาะอาหาร
- ลําไส้เล็กมีเอนไซม์ที่สร้างจากผนังลําไส้เล็ก
เองและจากตับอ่อนที่ช่วยย่อยโปรตีน
คาร์โบไฮเดรต และไขมัน โดยโปรตีน

๑๕

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
คาร์โบไฮเดรต และไขมันที่ผ่านการย่อยจน
เป็นสารอาหารขนาดเล็กพอที่จะดูดซึมได้
รวมถึงน้ำ เกลือแร่และวิตามินจะถูกดูดซึมที่
ผนังลําไส้เล็กเข้าสู่กระแสเลือด เพื่อลําเลียงไป
ยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ซึ่งโปรตีน
คาร์โบไฮเดรต และไขมัน จะถูกนําไปใช้
เป็นแหล่งพลังงานสำหรับใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ
ส่วนน้ำ เกลือแร่และวิตามิน จะช่วยให้
ร่างกายทำงานได้เป็นปกติ
- ตับสร้างน้ำดีแล้วส่งมายังลําไส้เล็ก ช่วยให้
ไขมันแตกตัว
- ลําไส้ใหญ่ทำหน้าที่ดูดน้ำและเกลือแร่
เป็นบริเวณที่มีอาหารที่ย่อยไม่ได้หรือย่อย
ไม่หมดเป็นกากอาหาร ซึ่งจะถูกกําจัดออก
ทางทวารหนัก
• อวัยวะต่าง ๆ ในระบบย่อยอาหาร
มีความสำคัญ จึงควรปฏิบัติตน ดูแลรักษา
อวัยวะให้ทำงานเป็นปกติ

สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
มาตรฐาน ว ๑.๓ เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สาร
พันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
ชั้น
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ป.๑
ป.๒ ๑. เปรียบเทียบลักษณะของสิ่งมีชีวิตและ • สิ่งที่อยู่รอบตัวเรามีทั้งที่เป็นสิ่งมีชีวิต
สิ่งไม่มีชีวิต จากข้อมูลที่รวบรวมได้
และสิ่งไม่มีชีวิต สิ่งมีชีวิตต้องการอาหาร
มีการหายใจเจริญเติบโตขับถ่ายเคลื่อนไหว
ตอบสนองต่อสิ่งเร้า และสืบพันธุ์ได้ลูกที่มี

๑๖

ชั้น

ตัวชี้วัด

ป.๓ ป.๔ ๑. จําแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้ความเหมือน
และความแตกต่างของลักษณะของ
สิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่มพืช กลุ่มสัตว์และ
กลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์

๒. จําแนกพืชออกเป็นพืชดอก และ
พืชไม่มีดอก โดยใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์
โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้
๓. จําแนกสัตว์ออกเป็นสัตว์มีกระดูก
สันหลัง และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
โดยใช้การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์
โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้
๔. บรรยายลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้
ของสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มปลา
กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำ สะเทินบก
กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน กลุ่มนก และ
กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม และ
ยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในแต่ละกลุ่ม
ป.๕ ๑. อธิบายลักษณะทางพันธุกรรมที่มี
การถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกของพืช
สัตว์ และมนุษย์
๒. แสดงความอยากรู้อยากเห็น โดย
การถามคําถามเกี่ยวกับลักษณะที่
คล้ายคลึงกันของตนเองกับพ่อแม่

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่ ส่วนสิ่งไม่มีชีวิต
จะไม่มีลักษณะดังกล่าว
• สิ่งมีชีวิตมีหลายชนิด สามารถจัดกลุ่มได้
โดยใช้ความเหมือนและความแตกต่างของ
ลักษณะต่าง ๆ เช่น กลุ่มพืชสร้างอาหารเองได้
และเคลื่อนที่ด้วยตนเองไม่ได้ กลุ่มสัตว์กิน
สิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหาร และเคลื่อนที่ได้กลุ่มที่
ไม่ใช่พืชและสัตว์ เช่น เห็ด รา จุลินทรีย์
• การจําแนกพืช สามารถใช้การมีดอก
เป็นเกณฑ์ในการจําแนก ได้เป็นพืชดอก
และพืชไม่มีดอก
• การจําแนกสัตว์สามารถใช้การมีกระดูก
สันหลังเป็นเกณฑ์ในการจําแนกได้เป็นสัตว์
มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
• สัตว์มีกระดูกสันหลังมีหลายกลุ่ม ได้แก่
กลุ่มปลา กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำ สะเทินบก
กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน กลุ่มนก และกลุ่มสัตว์
เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีลักษณะ
เฉพาะที่สังเกตได้
• สิ่งมีชีวิตทั้งพืช สัตว์และมนุษย์เมื่อโตเต็มที่
จะมีการสืบพันธุ์เพื่อเพิ่มจำนวนและดำรงพันธุ์
โดยลูกที่เกิดมาจะได้รับการถ่ายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรมจากพ่อแม่ ทำให้มีลักษณะ
ทางพันธุกรรมที่เฉพาะแตกต่างจากสิ่งมีชีวิต
ชนิดอื่น
• พืชมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
เช่น ลักษณะของใบ สีดอก

๑๗

ชั้น

ตัวชี้วัด

ป.๖

-

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
• สัตว์มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
เช่น สีขน ลักษณะของขน ลักษณะของหู
• มนุษย์มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
เช่น เชิงผมที่หน้าผากลักยิ้ม ลักษณะหนังตา
การห่อลิ้น ลักษณะของติ่งหู
-

สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ
มาตรฐาน ว ๒.๑ เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติ
ของสสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของ
การเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิด ปฏิกิริยาเคมี
ชั้น
ตัวชี้วัด
ป.๑ ๑. อธิบายสมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุที่ใช้
ทำวัตถุ ซึง่ ทำจากวัสดุชนิดเดียว หรือ
หลายชนิดประกอบกัน โดยใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์
๒. ระบุชนิดของวัสดุและจัดกลุ่มวัสดุ
ตามสมบัติที่สังเกตได้

ป.๒ ๑. เปรียบเทียบสมบัติการดูดซับน้ำ
ของวัสดุโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
และระบุการนําสมบัติการดูดซับน้ำ
ของวัสดุไปประยุกต์ใช้ในการทำวัตถุ
ในชีวิตประจำวัน

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
• วัสดุที่ใช้ทำวัตถุที่เป็นของเล่น ของใช้
มีหลายชนิด เช่น ผ้า แก้ว พลาสติก ยาง ไม้
อิฐ หิน กระดาษ โลหะ วัสดุแต่ละชนิด
มีสมบัติที่สังเกตได้ต่าง ๆ เช่น สีนุ่ม แข็ง
ขรุขระ เรียบ ใส ขุ่น ยืดหดได้ บิดงอได้
• สมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุแต่ละชนิดอาจ
เหมือนกัน ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นเกณฑ์ใน
การจัดกลุ่มวัสดุได้
• วัสดุบางอย่างสามารถนํามาประกอบกัน
เพื่อทำเป็นวัตถุต่าง ๆ เช่น ผ้าและกระดุม
ใช้ทำเสื้อ ไม้ และโลหะ ใช้ทำกระทะ
• วัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติการดูดซับน้ำ
แตกต่างกัน จึงนําไปทำวัตถุเพื่อใช้ประโยชน์
ได้แตกต่างกัน เช่น ใช้ผ้าที่ดูดซับน้ำได้มาก
ทำผ้าเช็ดตัว ใช้พลาสติกซึ่งไม่ดูดซับน้ำทำร่ม

๑๘

ชั้น

ตัวชี้วัด
๒. อธิบายสมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุ
ที่เกิดจากการนําวัสดุมาผสมกันโดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
• วัสดุบางอย่างสามารถนํามาผสมกัน ซึง่ ทำให้
ได้สมบัติที่เหมาะสม เพื่อนําไปใช้ประโยชน์
ตามต้องการ เช่น แป้งผสมน้ำตาลและกะทิ
ใช้ทำขนมไทย ปูนปลาสเตอร์ผสมเยื่อ
กระดาษใช้ทำกระปุกออมสิน ปูนผสมหิน
ทราย และน้ำใช้ทำคอนกรีต
๓. เปรียบเทียบสมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุ • การนําวัสดุมาทำเป็นวัตถุในการใช้งานตาม
เพื่อนํามาทำเป็นวัตถุในการใช้งาน
วัตถุประสงค์ขึ้นอยู่กับสมบัติของวัสดุวัสดุ
ตามวัตถุประสงค์ และอธิบายการนําวัสดุ ที่ใช้แล้วอาจนํากลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น
ที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่โดยใช้หลักฐาน
กระดาษใช้แล้ว อาจนํามาทำเป็นจรวด
เชิงประจักษ์
กระดาษ ดอกไม้ประดิษฐ์ ถุงใส่ของ
๔. ตระหนักถึงประโยชน์ของการนําวัสดุ
ที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ โดยการนําวัสดุ
ที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่
ป.๓ ๑. อธิบายว่าวัตถุประกอบขึ้นจาก
• วัตถุอาจทำจากชิ้นส่วนย่อย ๆ ซึ่งแต่ละชิ้น
ชิ้นส่วนย่อย ๆ ซึ่งสามารถแยกออกจาก มีลักษณะเหมือนกันมาประกอบเข้าด้วยกัน
กันได้และประกอบกันเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้ เมื่อแยกชิ้นส่วนย่อย ๆ แต่ละชิ้นของวัตถุ
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
ออกจากกัน สามารถนําชิ้นส่วนเหล่านั้นมา
ประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้ เช่น กําแพงบ้าน
มีก้อนอิฐหลาย ๆ ก้อนประกอบเข้าด้วยกัน
และสามารถนําก้อนอิฐจากกําแพงบ้าน
มาประกอบเป็นพื้นทางเดินได้
๒. อธิบายการเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อ • เมื่อให้ความร้อนหรือทำให้วัสดุร้อนขึ้น และ
ทำให้ร้อนขึ้นหรือทำให้เย็นลง โดยใช้
เมื่อลดความร้อนหรือทำให้วัสดุเย็นลง วัสดุจะ
หลักฐานเชิงประจักษ์
เกิดการเปลี่ยนแปลงได้เช่น สีเปลี่ยน รูปร่าง
เปลี่ยน
ป.๔ ๑. เปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพ
• วัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติทางกายภาพแตกต่าง
ด้านความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การนํา
กัน
ความร้อน และการนําไฟฟ้าของวัสดุ
วัสดุที่มีความแข็งจะทนต่อแรงขูดขีด วัสดุที่มี
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์จาก
สภาพยืดหยุ่นจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างเมื่อมีแรง

๑๙

ชั้น

ตัวชี้วัด
การทดลองและระบุการนําสมบัติ
เรื่องความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การนํา
ความร้อน และการนําไฟฟ้าของวัสดุ
ไปใช้ในชีวิตประจำวันผ่านกระบวนการ
ออกแบบชิ้นงาน
๒. แลกเปลี่ยนความคิดกับผู้อื่น
โดยการอภิปรายเกี่ยวกับสมบัติ
ทางกายภาพของวัสดุอย่างมีเหตุผล
จากการทดลอง
๓. เปรียบเทียบสมบัติของสสาร
ทั้ง ๓ สถานะ จากข้อมูลที่ได้จากการ
สังเกตมวล การต้องการที่อยู่รูปร่าง และ
ปริมาตรของสสาร
๔. ใช้เครื่องมือเพื่อวัดมวล และปริมาตร
ของสสารทั้ง ๓ สถานะ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
มากระทำและกลับสภาพเดิมได้ วัสดุที่
นําความร้อนจะร้อนได้เร็วเมื่อได้รับความร้อน
และวัสดุที่นําไฟฟ้าได้จะให้กระแสไฟฟ้า
ผ่านได้ ดังนั้นจึงอาจนําสมบัติต่าง ๆ
มาพิจารณาเพื่อใช้ในกระบวนการออกแบบ
ชิ้นงานเพื่อใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

• วัสดุเป็นสสารเพราะมีมวลและต้องการที่อยู่
สสารมีสถานะเป็นของแข็ง ของเหลว
หรือแก๊ส ของแข็งมีปริมาตรและรูปร่างคงที่
ของเหลวมีปริมาตรคงที่แต่มีรูปร่างเปลี่ยนไป
ตามภาชนะเฉพาะส่วนที่บรรจุของเหลว
ส่วนแก๊สมีปริมาตรและรูปร่างเปลี่ยนไปตาม
ภาชนะที่บรรจุ
ป.๕ ๑. อธิบายการเปลี่ยนสถานะของสสาร • การเปลี่ยนสถานะของสสาร
เมื่อทำให้สสารร้อนขึ้นหรือเย็นลง โดยใช้ เป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เมื่อเพิ่ม
หลักฐานเชิงประจักษ์
ความร้อนให้กับสสารถึงระดับหนึ่งจะทำให้
สสารที่เป็นของแข็งเปลี่ยนสถานะเป็น
ของเหลว เรียกว่า การหลอมเหลว
และเมื่อเพิ่มความร้อนต่อไปจนถึง
อีกระดับหนึ่งของเหลวจะเปลี่ยนเป็นแก๊ส
เรียกว่า การกลายเป็นไอ แต่เมื่อลดความร้อน
ลงถึงระดับหนึ่งแก๊สจะเปลี่ยนสถานะเป็น
ของเหลว เรียกว่า การควบแน่น และถ้าลด
ความร้อนต่อไปอีกจนถึงระดับหนึ่งของเหลว
จะเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็ง เรียกว่า
การแข็งตัว สสารบางชนิดสามารถเปลี่ยน
สถานะจากของแข็งเป็นแก๊สโดยไม่ผ่าน

๒๐

ชั้น

ตัวชี้วัด

๒. อธิบายการละลายของสารในน้ำ
โดยใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์
๓. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสาร
เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์

๔. วิเคราะห์และระบุการเปลี่ยนแปลง
ที่ผันกลับได้และการเปลี่ยนแปลงที่ผัน
กลับไม่ได้

ป.๖ ๑. อธิบายและเปรียบเทียบการแยก
สารผสมโดยการหยิบออก การร่อน
การใช้แม่เหล็กดึงดูด การรินออก
การกรอง และการตกตะกอน โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์รวมทั้งระบุวิธี
แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับ
การแยกสาร

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
การเป็นของเหลว เรียกว่า การระเหิด
ส่วนแก๊สบางชนิดสามารถเปลี่ยนสถานะเป็น
ของแข็ง โดยไม่ผ่านการเป็นของเหลวเรียกว่า
การระเหิดกลับ
• เมื่อใส่สารลงในน้ำแล้วสารนั้น รวมเป็น
เนื้อเดียวกันกับน้ำทั่วทุกส่วน แสดงว่าสารเกิด
การละลาย เรียกสารผสมที่ได้ว่าสารละลาย
• เมื่อผสมสาร ๒ ชนิดขึ้นไปแล้วมีสารใหม่
เกิดขึ้น ซึ่งมีสมบัติต่างจากสารเดิมหรือเมื่อ
สารชนิดเดียวเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วมีสาร
ใหม่เกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงนี้เรียกว่า
การเปลี่ยนแปลงทางเคมี ซึ่งสังเกตได้จากมีสี
หรือกลิ่นต่างจากสารเดิม หรือมีฟองแก๊ส หรือ
มีตะกอนเกิดขึ้น หรือมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ของอุณหภูมิ
• เมื่อสารเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้ว
สารสามารถเปลี่ยนกลับเป็นสารเดิมได้
เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ เช่น
การหลอมเหลว การกลายเป็นไอ การละลาย
แต่สารบางอย่างเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้ว
ไม่สามารถเปลี่ยนกลับเป็นสารเดิมได้
เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ ผันกลับไม่ได้ เช่น
การเผาไหม้การเกิดสนิม
• สารผสมประกอบด้วยสารตั้งแต่ ๒ ชนิด
ขึ้นไปผสมกัน เช่น น้ำมันผสมน้ำ ข้าวสาร
ปนกรวดทราย วิธีการที่เหมาะสมในการแยก
สารผสมขึ้นอยู่กับลักษณะและสมบัติของสาร
ที่ผสมกัน ถ้าองค์ประกอบของสารผสม
เป็นของแข็งกับของแข็งที่มีขนาดแตกต่างกัน

๒๑

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
อย่างชัดเจน อาจใช้วิธีการหยิบออก หรือ
การร่อนผ่านวัสดุที่มีรูถ้ามีสารใดสารหนึ่ง
เป็นสารแม่เหล็กอาจใช้วิธีการใช้แม่เหล็ก
ดึงดูด ถ้าองค์ประกอบเป็นของแข็งที่ไม่ละลาย
ในของเหลว อาจใช้วิธีการรินออกการกรอง
หรือการตกตะกอน ซึ่งวิธีการแยกสารสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ
มาตรฐาน ว ๒.๒ เข้ า ใจธรรมชาติ ข องแรงในชี ว ิ ต ประจำวั น ผลของแรงที ่ ก ระทำต่ อ วั ต ถุ
ลักษณะ การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุรวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
ชั้น
ตัวชี้วัด
ป.๑
ป.๒
ป.๓ ๑. ระบุผลของแรงที่มีต่อการ
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ
จากหลักฐานเชิงประจักษ์

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
• การดึงหรือการผลักเป็นการออกแรงกระทำ
ต่อวัตถุแรงมีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุแรง
อาจทำให้วัตถุเกิดการเคลื่อนที่โดยเปลี่ยน
ตำแหน่งจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
• การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ ได้แก่
วัตถุที่อยู่นิ่งเปลี่ยนเป็นเคลื่อนที่ วัตถุที่กําลัง
เคลื่อนที่เปลี่ยนเป็นเคลื่อนที่เร็วขึ้นหรือช้าลง
หรือหยุดนิ่ง หรือเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่
๒. เปรียบเทียบและยกตัวอย่างแรงสัมผัส • การดึงหรือการผลักเป็นการออกแรงที่เกิด
และแรงไม่สัมผัสที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ จากวัตถุหนึ่งกระทำกับอีกวัตถุหนึ่ง โดยวัตถุ
ของวัตถุโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
ทั้งสองอาจสัมผัสหรือไม่ต้องสัมผัสกัน เช่น
การออกแรงโดยใช้มือดึงหรือการผลักโต๊ะให้
เคลื่อนที่เป็นการออกแรงที่วัตถุต้องสัมผัสกัน
แรงนี้จึงเป็นแรงสัมผัสส่วนการที่แม่เหล็ก
ดึงดูดหรือผลักระหว่างแม่เหล็ก เป็นแรงที่

๒๒

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
เกิดขึ้นโดยแม่เหล็กไม่จำเป็นต้องสัมผัสกัน
แรงแม่เหล็กนี้จึงเป็นแรงไม่สัมผัส
๓. จําแนกวัตถุโดยใช้การดึงดูดกับ
• แม่เหล็กสามารถดึงดูดสารแม่เหล็กได้
แม่เหล็กเป็นเกณฑ์จากหลักฐาน
• แรงแม่เหล็กเป็นแรงที่เกิดขึ้นระหว่าง
เชิงประจักษ์
แม่เหล็กกับสารแม่เหล็ก หรือแม่เหล็กกับ
๔. ระบุขั้วแม่เหล็กและพยากรณ์ผล
แม่เหล็ก แม่เหล็ก มี๒ ขั้ว คือ ขั้วเหนือและ
ที่เกิดขึ้นระหว่างขั้วแม่เหล็ก เมื่อนํามา ขั้วใต้ ขั้วแม่เหล็กชนิดเดียวกันจะผลักกัน
เข้าใกล้กันจากหลักฐานเชิงประจักษ์
ต่างชนิดกันจะดึงดูดกัน
ป.๔ ๑. ระบุผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุ
• แรงโน้มถ่วงของโลกเป็นแรงดึงดูดที่โลก
จากหลักฐานเชิงประจักษ์
กระทำต่อวัตถุมีทิศทางเข้าสู่ศูนย์กลางโลก
๒. ใช้เครื่องชั่งสปริงในการวัดน้ำหนัก
และเป็นแรงไม่สัมผัส แรงดึงดูดที่โลกกระทำ
ของวัตถุ
กับวัตถุหนึ่ง ๆ ทำให้วัตถุตกลงสู่พื้นโลกและ
ทำให้วัตถุมีน้ำหนัก วัดน้ำหนักของวัตถุได้จาก
เครื่องชั่งสปริง น้ำหนักของวัตถุขึ้นกับมวล
ของวัตถุโดยวัตถุที่มีมวลมากจะมีน้ำหนักมาก
วัตถุที่มีมวลน้อยจะมีน้ำหนักน้อย
๓. บรรยายมวลของวัตถุที่มีผลต่อการ
• มวล คือ ปริมาณเนื้อของสสารทั้งหมดที่
เปลี่ยนแปลง
ประกอบกันเป็นวัตถุซึ่งมีผลต่อความยากง่าย
การเคลื่อนที่ของวัตถุจากหลักฐานเชิง
ในการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ
ประจักษ์
วัตถุที่มีมวลมากจะเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่
ได้ยากกว่าวัตถุที่มีมวลน้อย ดังนั้นมวลของ
วัตถุ นอกจากจะหมายถึงเนื้อทั้งหมดของวัตถุ
นั้นแล้ว ยังหมายถึงการต้านการเปลี่ยนแปลง
การเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นด้วย
ป.๕ ๑. อธิบายวิธีการหาแรงลัพธ์ของแรง
• แรงลัพธ์เป็นผลรวมของแรงที่กระทำต่อวัตถุ
หลายแรงในแนวเดียวกันที่กระทำต่อวัตถุ โดยแรงลัพธ์ของแรง ๒ แรงที่กระทำต่อวัตถุ
ในกรณีที่วัตถุอยู่นิ่งจากหลักฐาน
เดียวกันจะมีขนาดเท่ากับผลรวมของแรง
เชิงประจักษ์
ทั้งสองเมื่อแรงทั้งสองอยู่ในแนวเดียวกัน และ
มีทิศทางเดียวกันแต่จะมีขนาดเท่ากับผลต่าง
ของแรงทั้งสองเมื่อแรงทั้งสองอยู่ในแนว

๒๓

ชั้น

ตัวชี้วัด
๒. เขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระทำ
ต่อวัตถุที่อยู่ในแนวเดียวกันและแรงลัพธ์
ที่กระทำต่อวัตถุ
๓. ใช้เครื่องชั่งสปริงในการวัดแรง
ที่กระทำต่อวัตถุ
๔. ระบุผลของแรงเสียดทานที่มีต่อการ
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ
จากหลักฐานเชิงประจักษ์
๕. เขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทาน
และแรงที่อยู่ในแนวเดียวกันที่กระทำ
ต่อวัตถุ

ป.๖ ๑. อธิบายการเกิดและผลของแรงไฟฟ้า
ซึ่งเกิดจากวัตถุที่ผ่านการขัดถู โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
เดียวกันแต่มีทิศทางตรงข้ามกัน สำหรับวัตถุที่
อยู่นิ่งแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุมีค่าเป็นศูนย์
• การเขียนแผนภาพของแรงที่กระทำต่อวัตถุ
สามารถเขียนได้โดยใช้ลูกศร โดยหัวลูกศร
แสดงทิศทางของแรง และความยาวของลูกศร
แสดงขนาดของแรงที่กระทำต่อวัตถุ
• แรงเสียดทานเป็นแรงที่เกิดขึ้นระหว่าง
ผิวสัมผัสของวัตถุ เพื่อต้านการเคลื่อนที่ของ
วัตถุนั้น โดยถ้าออกแรงกระทำต่อวัตถุที่อยู่นิ่ง
บนพื้นผิวหนึ่งให้เคลื่อนที่แรงเสียดทานจาก
พื้นผิวนั้นก็จะต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุ แต่ถ้า
วัตถุกําลังเคลื่อนที่แรงเสียดทานก็จะทำให้
วัตถุนั้นเคลื่อนที่ช้าลงหรือหยุดนิ่ง
• วัตถุ ๒ ชนิดที่ผ่านการขัดถูแล้ว เมื่อนําเข้า
ใกล้กันอาจดึงดูดหรือผลักกัน แรงที่เกิดขึ้นนี้
เป็นแรงไฟฟ้า ซึ่งเป็นแรงไม่สัมผัส เกิดขึ้น
ระหว่างวัตถุที่มีประจุไฟฟ้า ซึ่งประจุไฟฟ้ามี๒
ชนิด คือ ประจุไฟฟ้าบวกและประจุไฟฟ้าลบ
วัตถุที่มีประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกันผลักกัน
ชนิดตรงข้ามกันดึงดูดกัน

๒๔

สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ
มาตรฐาน ว ๒.๓ เข้ า ใจความหมายของพลั ง งาน การเปลี ่ ย นแปลงและการถ่ า ยโอนพลั ง งาน
ปฏิส ัมพัน ธ์ร ะหว่างสสารและพลั งงาน พลังงานในชีว ิตประจำวัน ธรรมชาติ
ของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้ง
นำความรู้ไปใช้ประโยชน์
ชั้น
ตัวชี้วัด
ป.๑ ๑. บรรยายการเกิดเสียงและทิศทาง
การเคลื่อนที่ของเสียงจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
• เสียงเกิดจากการสั่นของวัตถุวัตถุที่ทำให้
เกิดเสียงเป็นแหล่งกำเนิดเสียง ซึ่งมีทั้ง
แหล่งกำเนิดเสียงตามธรรมชาติและ
แหล่งกำเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้น
เสียงเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิดเสียง
ทุกทิศทาง
ป.๒ ๑. บรรยายแนวการเคลื่อนที่ของแสงจาก • แสงเคลื่อนที่จากแหล่งกำเนิดแสง
แหล่งกำเนิดแสง และอธิบายการมองเห็น ทุกทิศทางเป็นแนวตรง เมื่อมีแสงจากวัตถุ
วัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์
มาเข้าตาจะทำให้มองเห็นวัตถุนั้น
๒. ตระหนักในคุณค่าของความรู้ของ
การมองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสง
การมองเห็น โดยเสนอแนะแนวทาง
แสงจากวัตถุนั้นจะเข้าสู่ตาโดยตรง
การป้องกันอันตรายจากการมองวัตถุที่อยู่ ส่วนการมองเห็นวัตถุที่ไม่ใช่แหล่งกำเนิดแสง
ในบริเวณที่มีแสงสว่างไม่เหมาะสม
ต้องมีแสงจากแหล่งกำเนิดแสงไปกระทบวัตถุ
แล้วสะท้อนเข้าตา ถ้ามีแสงที่สว่างมาก ๆ
เข้าสู่ตา อาจเกิดอันตรายต่อตาได้จึงต้อง
หลีกเลี่ยงการมองหรือใช้แผ่นกรองแสงที่มี
คุณภาพเมื่อจําเป็น และต้องจัดความสว่าง
ให้เหมาะสมกับการทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น
การอ่านหนังสือ การดูจอโทรทัศน์ การใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต
ป.๓ ๑. ยกตัวอย่างการเปลี่ยนพลังงานหนึ่ง
• พลังงานเป็นปริมาณที่แสดงถึง
ไปเป็นอีกพลังงานหนึ่ง จากหลักฐาน
ความสามารถในการทำงาน
เชิงประจักษ์
พลังงานมีหลายแบบ เช่น พลังงานกล
พลังงานไฟฟ้า พลังงานแสง พลังงานเสียง

๒๕

ชั้น

ตัวชี้วัด

๒. บรรยายการทำงานของเครื่องกำเนิด
ไฟฟ้าและระบุแหล่งพลังงานในการผลิต
ไฟฟ้าจากข้อมูลที่รวบรวมได้
๓. ตระหนักในประโยชน์และโทษ
ของไฟฟ้า โดยนําเสนอวิธีการใช้ไฟฟ้า
อย่างประหยัด และปลอดภัย

ป.๔ ๑. จําแนกวัตถุเป็นตัวกลางโปร่งใส
ตัวกลางโปร่งแสง และวัตถุทึบแสง
จากลักษณะการมองเห็นสิ่งต่าง ๆ
ผ่านวัตถุนั้นเป็นเกณฑ์ โดยใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์

ป.๕ ๑. อธิบายการได้ยินเสียงผ่านตัวกลาง
จากหลักฐานเชิงประจักษ์
๒. ระบุตัวแปร ทดลอง และอธิบาย
ลักษณะและการเกิดเสียงสูง เสียงต่ำ
๓. ออกแบบการทดลองและอธิบาย
ลักษณะและการเกิดเสียงดัง เสียงค่อย

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
และพลังงานความร้อน โดยพลังงานสามารถ
เปลี่ยนจากพลังงานหนึ่งไปเป็นอีกพลังงาน
หนึ่งได้เช่น การถูมือจนรู้สึกร้อนเป็นการ
เปลี่ยนพลังงานกลเป็นพลังงานความร้อน
แผงเซลล์สุริยะเปลี่ยนพลังงานแสงเป็น
พลังงานไฟฟ้า หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเปลี่ยน
พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานอื่น
• ไฟฟ้าผลิตจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซึ่งใช้
พลังงานจากแหล่งพลังงานธรรมชาติ
หลายแหล่ง เช่น พลังงานจากลม พลังงาน
จากน้ำ พลังงานจากแก๊สธรรมชาติ
• พลังงานไฟฟ้ามีความสำคัญต่อ
ชีวิตประจำวัน การใช้ไฟฟ้านอกจากต้องใช้
อย่างถูกวิธีประหยัดและคุ้มค่าแล้ว ยังต้อง
คำนึงถึงความปลอดภัยด้วย
• เมื่อมองสิ่งต่าง ๆ โดยมีวัตถุต่างชนิดกัน
มากั้นแสงจะทำให้ลักษณะการมองเห็น
สิ่งนั้น ๆ ชัดเจนต่างกัน จึงจําแนกวัตถุ
ที่มากั้นออกเป็นตัวกลางโปร่งใสซึ่งทำให้
มองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้ชัดเจน ตัวกลาง
โปร่งแสงทำให้มองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้ไม่ชัดเจน
และวัตถุทึบแสงทำให้มองไม่เห็นสิ่งต่าง ๆ
• การได้ยินเสียงต้องอาศัยตัวกลาง โดยอาจ
เป็นของแข็ง ของเหลว หรืออากาศ เสียงจะ
ส่งผ่านตัวกลางมายังหู
• เสียงที่ได้ยินมีระดับสูงต่ำของเสียงต่างกัน
ขึ้นกับความถี่ของการสั่นของแหล่งกำเนิด
เสียง โดยเมื่อแหล่งกำเนิดเสียงสั่นด้วย
ความถีต่ ำ่ จะเกิดเสียงต่ำ แต่ถ้าสั่นด้วยความถี่
สูงจะเกิดเสียงสูง ส่วนเสียงดังค่อยที่ได้ยิน

๒๖

ชั้น

ตัวชี้วัด
๔. วัดระดับเสียงโดยใช้เครื่องมือ
วัดระดับเสียง
๕. ตระหนักในคุณค่าของความรู้
เรื่องระดับเสียง โดยเสนอแนะแนวทาง
ในการหลีกเลี่ยงและลดมลพิษทางเสียง

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ขึ้นกับพลังงานการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียง
โดยเมื่อแหล่งกำเนิดเสียงสั่นด้วยพลังงานมาก
จะเกิดเสียงดัง แต่ถ้าแหล่งกำเนิดเสียง
สั่นด้วยพลังงานน้อยจะเกิดเสียงค่อย
• เสียงดังมาก ๆ เป็นอันตรายต่อการได้ยิน
และเสียงที่ก่อให้เกิดความรําคาญเป็นมลพิษ
ทางเสียง เดซิเบลเป็นหน่วยที่บอกถึงความดัง
ของเสียง
ป.๖ ๑. ระบุส่วนประกอบและบรรยายหน้าที่ • วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายประกอบด้วย
ของแต่ละส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้า
แหล่งกำเนิดไฟฟ้า สายไฟฟ้า และ
อย่างง่ายจากหลักฐานเชิงประจักษ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า
๒. เขียนแผนภาพและต่อวงจรไฟฟ้า
แหล่งกำเนิดไฟฟ้า เช่น ถ่านไฟฉาย หรือ
อย่างง่าย
แบตเตอรี่ ทำหน้าที่ให้พลังงานไฟฟ้า
สายไฟฟ้าเป็นตัวนําไฟฟ้า ทำหน้าที่เชื่อมต่อ
ระหว่างแหล่งกำเนิดไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า
เข้าด้วยกัน เครื่องใช้ไฟฟ้ามีหน้าที่เปลี่ยน
พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานอื่น
๓. ออกแบบการทดลองและทดลองด้วย • เมื่อนําเซลล์ไฟฟ้าหลายเซลล์มาต่อเรียงกัน
วิธีที่เหมาะสมในการอธิบายวิธีการและผล โดยให้ขั้วบวกของเซลล์ไฟฟ้าเซลล์หนึ่งต่อกับ
ของการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม
ขั้วลบของอีกเซลล์หนึ่งเป็นการต่อแบบ
๔. ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของ อนุกรม ทำให้มีพลังงานไฟฟ้าเหมาะสมกับ
การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม โดยบอก เครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งการต่อเซลล์ไฟฟ้า
ประโยชน์และการประยุกต์ใช้
แบบอนุกรมสามารถนําไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจำวัน
ในชีวิตประจำวัน เช่น การต่อเซลล์ไฟฟ้า
ในไฟฉาย
๕. ออกแบบการทดลองและทดลองด้วย • การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมเมื่อถอด
วิธีที่เหมาะสมในการอธิบายการต่อหลอด หลอดไฟฟ้าดวงใดดวงหนึ่งออก ทำให้
ไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน
หลอดไฟฟ้าที่เหลือดับทั้งหมด ส่วนการต่อ
๖. ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของ หลอดไฟฟ้าแบบขนาน เมื่อถอดหลอดไฟฟ้า
การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรม
ดวงใดดวงหนึ่งออก หลอดไฟฟ้าที่เหลือก็ยัง

๒๗

ชั้น

ตัวชี้วัด
และแบบขนาน โดยบอกประโยชน์
ข้อจํากัดและการประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวัน

๗. อธิบายการเกิดเงามืดเงามัว
จากหลักฐานเชิงประจักษ์
๘. เขียนแผนภาพรังสีของแสง
แสดงการเกิดเงามืดเงามัว

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
สว่างได้การต่อหลอดไฟฟ้าแต่ละแบบ
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น การต่อ
หลอดไฟฟ้าหลายดวงในบ้านจึงต้อง
ต่อหลอดไฟฟ้าแบบขนาน เพื่อเลือกใช้
หลอดไฟฟ้าดวงใดดวงหนึ่งได้ตามต้องการ
• เมื่อนําวัตถุทึบแสงมากั้นแสงจะเกิดเงา
บนฉากรับแสงที่อยู่ด้านหลังวัตถุโดยเงามี
รูปร่างคล้ายวัตถุที่ทำให้เกิดเงา เงามัวเป็น
บริเวณที่มีแสงบางส่วนตกลงบนฉาก
ส่วนเงามืดเป็นบริเวณที่ไม่มีแสงตกลงบนฉาก

สาระที่ ๓ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ
มาตรฐาน ว ๓.๑ เข้ า ใจองค์ ป ระกอบ ลั ก ษณะ กระบวนการเกิ ด และวิ ว ั ฒ นาการของเอกภพ
กาแล็กซีดาวฤกษ์และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ ที่ส่งผล
ต่อสิ่งมีชีวิต และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ
ชั้น
ตัวชี้วัด
ป.๑ ๑. ระบุดาวที่ปรากฏบนท้องฟ้าในเวลา
กลางวันและกลางคืนจากข้อมูลที่
รวบรวมได้
๒. อธิบายสาเหตุที่มองไม่เห็นดาว
ส่วนใหญ่ในเวลากลางวันจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
• บนท้องฟ้ามีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดาว
ซึ่งในเวลากลางวันจะมองเห็นดวงอาทิตย์
และอาจมองเห็นดวงจันทร์บางเวลาในบางวัน
แต่ไม่สามารถมองเห็นดาว
• ในเวลากลางวันมองไม่เห็นดาวส่วนใหญ่
เนื่องจากแสงอาทิตย์สว่างกว่าจึงกลบแสงของ
ดาว ส่วนในเวลากลางคืนจะมองเห็นดาวและ
มองเห็นดวงจันทร์เกือบทุกคืน
ป.๒
ป.๓ ๑. อธิบายแบบรูปเส้นทางการขึ้นและตก • คนบนโลกมองเห็นดวงอาทิตย์ปรากฏขึ้น
ของดวงอาทิตย์โดยใช้หลักฐาน
ทางด้านหนึ่งและตกทางอีกด้านหนึ่งทุกวัน
เชิงประจักษ์
หมุนเวียนเป็นแบบรูปซ้ำ ๆ

๒๘

ชั้น

ตัวชี้วัด
๒. อธิบายสาเหตุการเกิดปรากฏการณ์
การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์การเกิด
กลางวันกลางคืนและการกำหนดทิศ
โดยใช้แบบจําลอง
๓. ตระหนักถึงความสำคัญของ
ดวงอาทิตย์ โดยบรรยายประโยชน์
ของดวงอาทิตย์ต่อสิ่งมีชีวิต

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
• โลกกลมและหมุนรอบตัวเองขณะโคจรรอบ
ดวงอาทิตย์ทำให้บริเวณของโลกได้รับ
แสงอาทิตย์ไม่พร้อมกัน โลกด้านที่ได้รับแสง
จากดวงอาทิตย์จะเป็นกลางวัน ส่วนด้าน
ตรงข้ามที่ไม่ได้รับแสงจะเป็นกลางคืน
นอกจากนี้คนบนโลกจะมองเห็น
ดวงอาทิตย์ปรากฏขึ้นทางด้านหนึ่ง
ซึ่งกําหนดให้เป็นทิศตะวันออก และมองเห็น
ดวงอาทิตย์ตกทางอีกด้านหนึ่ง ซึ่งกําหนดให้
เป็นทิศตะวันตก และเมื่อให้ด้านขวามืออยู่
ทางทิศตะวันออก ด้านซ้ายมืออยู่ทางทิศ
ตะวันตก ด้านหน้าจะเป็นทิศเหนือ และ
ด้านหลังจะเป็นทิศใต้
• ในเวลากลางวันโลกจะได้รับพลังงานแสง
และพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ทำให้
สิ่งมีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ได้
ป.๔ ๑. อธิบายแบบรูปเส้นทางการขึ้นและตก • ดวงจันทร์เป็นบริวารของโลก โดยดวงจันทร์
ของดวงจันทร์ โดยใช้หลักฐาน
หมุนรอบตัวเองขณะโคจรรอบโลก ขณะที่โลก
เชิงประจักษ์
ก็หมุนรอบตัวเองด้วยเช่นกัน การหมุน
รอบตัวเองของโลกจากทิศตะวันตก
ไปทิศตะวันออกในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา
เมื่อมองจากขั้วโลกเหนือทำให้มองเห็น
ดวงจันทร์ปรากฏขึ้นทางด้านทิศตะวันออก
และตกทางด้านทิศตะวันตก หมุนเวียนเป็น
แบบรูปซ้ำ ๆ
๒. สร้างแบบจําลองที่อธิบายแบบรูป
• ดวงจันทร์เป็นวัตถุที่เป็นทรงกลม แต่รูปร่าง
การเปลี่ยนแปลงรูปร่างปรากฏของ
ของดวงจันทร์ที่มองเห็นหรือรูปร่างปรากฏ
ดวงจันทร์ และพยากรณ์รูปร่างปรากฏ ของดวงจันทร์บนท้องฟ้าแตกต่างกันไปในแต่
ของดวงจันทร์
ละวัน โดยในแต่ละวันดวงจันทร์จะมีรูปร่าง
ปรากฏเป็นเสี้ยวที่มีขนาดเพิ่มขึ้นอย่าง

๒๙

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต่อเนื่องจนเต็มดวง จากนั้นรูปร่างปรากฏของ
ดวงจันทร์จะแหว่งและมีขนาดลดลงอย่าง
ต่อเนื่องจนมองไม่เห็นดวงจันทร์ จากนั้น
รูปร่างปรากฏของดวงจันทร์จะเป็นเสี้ยวใหญ่
ขึ้นจนเต็มดวงอีกครั้ง การเปลี่ยนแปลงเช่นนี้
เป็นแบบรูปซ้ำกันทุกเดือน
๓. สร้างแบบจําลองแสดงองค์ประกอบ • ระบบสุริยะเป็นระบบที่มีดวงอาทิตย์
ของระบบสุริยะ และอธิบายเปรียบเทียบ เป็นศูนย์กลางและมีบริวารประกอบด้วย
คาบการโคจรของดาวเคราะห์ต่าง ๆ
ดาวเคราะห์แปดดวงและบริวาร
จากแบบจําลอง
ซึ่งดาวเคราะห์แต่ละดวงมีขนาดและระยะห่าง
จากดวงอาทิตย์แตกต่างกัน และ
ยังประกอบด้วย ดาวเคราะห์แคระ
ดาวเคราะห์น้อย ดาวหาง และวัตถุขนาดเล็ก
อื่น ๆ โคจรอยู่รอบดวงอาทิตย์วัตถุขนาดเล็ก
อื่น ๆ เมื่อเข้ามาในชั้นบรรยากาศเนื่องจาก
แรงโน้มถ่วงของโลก ทำให้เกิดเป็นดาวตกหรือ
ผีพุ่งไต้และอุกกาบาต
ป.๕ ๑. เปรียบเทียบความแตกต่างของ
• ดาวที่มองเห็นบนท้องฟ้าอยู่ในอวกาศ
ดาวเคราะห์และดาวฤกษ์จากแบบจําลอง ซึ่งเป็นบริเวณที่อยู่นอกบรรยากาศของโลก
มีทั้งดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ ดาวฤกษ์เป็น
แหล่งกำเนิดแสงจึงสามารถมองเห็นได้
ส่วนดาวเคราะห์ไม่ใช่แหล่งกำเนิดแสง
แต่สามารถมองเห็นได้เนื่องจากแสงจาก
ดวงอาทิตย์ตกกระทบดาวเคราะห์
แล้วสะท้อนเข้าสู่ตา
๒. ใช้แผนที่ดาวระบุตำแหน่งและ
• การมองเห็นกลุ่มดาวฤกษ์มีรูปร่างต่าง ๆ
เส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์ เกิดจากจินตนาการของผู้สังเกต กลุ่มดาวฤกษ์
บนท้องฟ้า และอธิบายแบบรูปเส้นทาง ต่าง ๆ ที่ปรากฏในท้องฟ้าแต่ละกลุ่มมีดาว
การขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์
ฤกษ์แต่ละดวงเรียงกันทีต่ ำแหน่งคงที่และมี
บนท้องฟ้าในรอบปี
เส้นทางการขึ้นและตกตามเส้นทางเดิมทุกคืน

๓๐

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ซึ่งจะปรากฏตำแหน่งเดิม การสังเกตตำแหน่ง
และการขึ้นและตกของดาวฤกษ์และกลุ่มดาว
ฤกษ์สามารถทำได้โดยใช้แผนที่ดาว ซึ่งระบุ
มุมทิศและมุมเงยที่กลุ่มดาวนั้นปรากฏ
ผู้สังเกตสามารถใช้มือในการประมาณค่าของ
มุมเงยเมื่อสังเกตดาวในท้องฟ้า
ป.๖ ๑. สร้างแบบจําลองที่อธิบายการเกิด
• เมื่อโลกและดวงจันทร์โคจรมาอยู่ในแนว
และเปรียบเทียบปรากฏการณ์
เส้นตรงเดียวกันกับดวงอาทิตย์ในระยะทางที่
สุริยุปราคาและจันทรุปราคา
เหมาะสม ทำให้ดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์
เงาของดวงจันทร์ทอดมายังโลก ผู้สังเกตที่อยู่
บริเวณเงาจะมองเห็นดวงอาทิตย์มืดไป
เกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคา ซึ่งมีทั้ง
สุริยุปราคาเต็มดวง สุริยุปราคาบางส่วน
และสุริยุปราคาวงแหวน
• หากดวงจันทร์และโลกโคจรมาอยู่ในแนว
เส้นตรงเดียวกันกับดวงอาทิตย์แล้วดวงจันทร์
เคลื่อนที่ผ่านเงาของโลกจะมองเห็นดวงจันทร์
มืดไป เกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคา
ซึ่งมีทั้งจันทรุปราคาเต็มดวง และจันทรุปราคา
บางส่วน
๒. อธิบายพัฒนาการของเทคโนโลยี
• เทคโนโลยีอวกาศเริ่มจากความต้องการของ
อวกาศ และยกตัวอย่างการนําเทคโนโลยี มนุษย์ในการสํารวจวัตถุท้องฟ้าโดยใช้ตาเปล่า
อวกาศมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน กล้องโทรทรรศน์และได้พัฒนาไปสู่การขนส่ง
จากข้อมูลที่รวบรวมได้
เพื่อสํารวจอวกาศด้วยจรวดและยานขนส่ง
อวกาศ ปัจจุบันมีการนําเทคโนโลยีอวกาศบาง
ประเภทมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น
การใช้ดาวเทียมเพื่อการสื่อสาร การพยากรณ์
อากาศ หรือการสํารวจทรัพยากรธรรมชาติ
การใช้อุปกรณ์วัดชีพจรและการเต้นของหัวใจ
หมวกนิรภัย ชุดกีฬา

๓๑

สาระที่ ๓ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ
มาตรฐาน ว ๓.๒ เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ภายในโลก และบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้า อากาศ
และภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ชั้น
ตัวชี้วัด
ป.๑ ๑. อธิบายลักษณะภายนอกของหิน
จากลักษณะเฉพาะตัวที่สังเกตได้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
• หินที่อยู่ในธรรมชาติมีลักษณะภายนอก
เฉพาะตัวที่สังเกตได้ เช่น สี ลวดลาย น้ำหนัก
ความแข็ง และเนื้อหิน
ป.๒ ๑. ระบุส่วนประกอบของดิน และจําแนก • ดินประกอบด้วยเศษหิน ซากพืช ซากสัตว์
ชนิดของดิน โดยใช้ลักษณะเนื้อดินและ ผสมอยู่ในเนื้อดิน มีอากาศและน้ำแทรกอยู่
การจับตัวเป็นเกณฑ์
ตามช่องว่างในเนื้อดิน ดินจําแนกเป็น ดินร่วน
๒. อธิบายการใช้ประโยชน์จากดิน
ดินเหนียว และดินทราย ตามลักษณะเนื้อดิน
จากข้อมูลที่รวบรวมได้
และการจับตัวของดินซึ่งมีผลต่อการอุ้มน้ำ
ที่แตกต่างกัน
• ดินแต่ละชนิดนําไปใช้ประโยชน์ได้แตกต่าง
กันตามลักษณะและสมบัติของดิน
ป.๓ ๑. ระบุส่วนประกอบของอากาศ
• อากาศโดยทั่วไปไม่มีสีไม่มีกลิ่นประกอบด้วย
บรรยายความสำคัญของอากาศ และ
แก๊สไนโตรเจน แก๊สออกซิเจน
ผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อ
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แก๊สอื่น ๆ รวมทั้ง
สิ่งมีชีวิต จากข้อมูลที่รวบรวมได้
ไอน้ำ และฝุ่นละออง อากาศมีความสำคัญต่อ
๒. ตระหนักถึงความสำคัญของอากาศ
สิ่งมีชีวิต หากส่วนประกอบของอากาศ
โดยนําเสนอแนวทางการปฏิบัติตนในการ ไม่เหมาะสม เนื่องจากมีแก๊สบางชนิดหรือ
ลดการเกิดมลพิษทางอากาศ
ฝุ่นละอองในปริมาณมาก อาจเป็นอันตรายต่อ
สิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ จัดเป็นมลพิษทางอากาศ
• แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อลดการปล่อย
มลพิษทางอากาศ เช่น ใช้พาหนะร่วมกัน หรือ
เลือกใช้เทคโนโลยีที่ลดมลพิษทางอากาศ
๓. อธิบายการเกิดลมจากหลักฐาน
• ลม คืออากาศที่เคลื่อนที่ เกิดจาก
เชิงประจักษ์
ความแตกต่างกันของอุณหภูมิอากาศบริเวณที่
อยู่ใกล้กัน โดยอากาศบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง

๓๒

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
จะลอยตัวสูงขึ้น และอากาศบริเวณที่มี
อุณหภูมิตำ่ กว่าจะเคลื่อนเข้าไปแทนที่
๔. บรรยายประโยชน์และโทษของลม
• ลมสามารถนำมาใช้เป็นแหล่งพลังงาน
จากข้อมูลที่รวบรวมได้
ทดแทนในการผลิตไฟฟ้า และนําไปใช้
ประโยชน์ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์
หากลมเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงอาจทำให้เกิด
อันตรายและความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินได้
ป.๔
ป.๕ ๑. เปรียบเทียบปริมาณน้ำในแต่ละแหล่ง • โลกมีทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มซึ่งอยู่ในแหล่งน้ำ
และระบุปริมาณน้ำที่มนุษย์สามารถ
ต่าง ๆ ที่มีทั้งแหล่งน้ำผิวดิน เช่น ทะเล
นำมาใช้ประโยชน์ได้ จากข้อมูลที่
มหาสมุทร บึง แม่น้ำ และแหล่งน้ำใต้ดิน เช่น
รวบรวมได้
น้ำในดิน และน้ำบาดาล น้ำทั้งหมดของโลก
แบ่งเป็นน้ำเค็มประมาณร้อยละ ๙๗.๕ ซึ่งอยู่
ในมหาสมุทร และแหล่งน้ำอื่น ๆ และที่เหลือ
อีกประมาณร้อยละ ๒.๕ เป็นน้ำจืด
ถ้าเรียงลำดับปริมาณน้ำจืดจากมากไปน้อย
จะอยู่ที่ ธารน้ำแข็ง และพืดน้ำแข็ง น้ำใต้ดิน
ชั้นดินเยือกแข็งคงตัวและน้ำแข็ง ใต้ดิน
ทะเลสาบ ความชื้นในดิน ความชื้นใน
บรรยากาศ บึง แม่น้ำ และน้ำในสิ่งมีชีวิต
๒. ตระหนักถึงคุณค่าของน้ำโดยนําเสนอ • น้ำจืดที่มนุษย์นำมาใช้ได้มีปริมาณน้อยมาก
แนวทางการใช้น้ำอย่างประหยัด และ
จึงควรใช้น้ำอย่างประหยัดและร่วมกัน
การอนุรักษ์น้ำ
อนุรักษ์น้ำ
๓. สร้างแบบจําลองที่อธิบาย
• วัฏจักรน้ำ เป็นการหมุนเวียนของน้ำที่มี
การหมุนเวียนของน้ำในวัฏจักรน้ำ
แบบรูปซ้ำเดิม และต่อเนื่องระหว่าง
น้ำในบรรยากาศ น้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน
โดยพฤติกรรมการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์
ส่งผลต่อวัฏจักรน้ำ

๓๓

ชั้น

ตัวชี้วัด
๔. เปรียบเทียบกระบวนการเกิดเมฆ
หมอก น้ำค้าง และน้ำค้างแข็ง
จากแบบจําลอง

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
• ไอน้ำในอากาศจะควบแน่นเป็นละอองน้ำ
เล็ก ๆ โดยมีละอองลอย เช่น เกลือ ฝุ่นละออง
ละอองเรณูของดอกไม้เป็นอนุภาคแกนกลาง
เมื่อละอองน้ำจำนวนมากเกาะกลุ่มรวมกัน
ลอยอยู่สูงจากพื้นดินมาก เรียกว่า เมฆ
แต่ละอองน้ำที่เกาะกลุ่มรวมกันอยู่ใกล้พื้นดิน
เรียกว่า หมอก ส่วนไอน้ำที่ควบแน่นเป็น
ละอองน้ำเกาะอยู่บนพื้นผิววัตถุใกล้พื้นดิน
เรียกว่า น้ำค้าง ถ้าอุณหภูมิใกล้พื้นดินต่ำกว่า
จุดเยือกแข็งน้ำค้างก็จะกลายเป็นน้ำค้างแข็ง
๕. เปรียบเทียบกระบวนการเกิดฝน หิมะ • ฝน หิมะ ลูกเห็บ เป็นหยาดน้ำฟ้าซึ่งเป็นน้ำ
และลูกเห็บ จากข้อมูลที่รวบรวมได้
ที่มีสถานะต่าง ๆ ที่ตกจากฟ้าถึงพื้นดิน ฝน
เกิดจากละอองน้ำในเมฆที่รวมตัวกัน
จนอากาศไม่สามารถพยุงไว้ได้จึงตกลงมา
หิมะเกิดจากไอน้ำในอากาศระเหิดกลับเป็น
ผลึกน้ำแข็ง รวมตัวกันจนมีน้ำหนัก
มากขึ้นจนเกินกว่าอากาศจะพยุงไว้จึงตกลงมา
ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำที่เปลี่ยนสถานะเป็น
น้ำแข็ง แล้วถูกพายุพัดวนซ้ำไปซ้ำมาในเมฆ
ฝนฟ้าคะนองที่มีขนาดใหญ่และอยู่ในระดับสูง
จนเป็นก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่ขึ้นแล้วตกลงมา
ป.๖ ๑. เปรียบเทียบกระบวนการเกิดหินอัคนี • หินเป็นวัสดุแข็งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
หินตะกอน และหินแปร และอธิบาย
ประกอบด้วย แร่ตั้งแต่หนึ่งชนิดขึ้นไป
วัฏจักรหินจากแบบจําลอง
สามารถจําแนกหินตามกระบวนการเกิดได้
เป็น ๓ ประเภท
ได้แก่ หินอัคนีหินตะกอน และหินแปร
• หินอัคนีเกิดจากการเย็นตัวของแมกมา
เนื้อหินมีลักษณะเป็นผลึก ทั้งผลึกขนาดใหญ่
และขนาดเล็ก บางชนิดอาจเป็นเนื้อแก้วหรือมี
รูพรุน

๓๔

ชั้น

ตัวชี้วัด

๒. บรรยายและยกตัวอย่างการใช้
ประโยชน์ของหินและแร่
ในชีวิตประจำวันจากข้อมูลที่รวบรวมได้

๓. สร้างแบบจําลองที่อธิบายการเกิด
ซากดึกดำบรรพ์ และคาดคะเน

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
• หินตะกอน เกิดจากการทับถมของตะกอน
เมื่อถูกแรงกดทับและมีสารเชื่อมประสาน
จึงเกิดเป็นหิน เนื้อหินกลุ่มนี้ส่วนใหญ่
มีลักษณะเป็นเม็ดตะกอน มีทั้งเนื้อหยาบ
และเนื้อละเอียด บางชนิดเป็นเนื้อผลึก
ที่ยึดเกาะกันเกิดจากการตกผลึก
หรือตกตะกอนจากน้ำ โดยเฉพาะน้ำทะเล
บางชนิด มีลักษณะเป็นชั้น ๆ จึงเรียกอีกชื่อว่า
หินชั้น
• หินแปร เกิดจากการแปรสภาพของหินเดิม
ซึ่งอาจเป็นหินอัคนีหินตะกอน หรือหินแปร
โดยการกระทำของความร้อน ความดัน และ
ปฏิกิริยาเคมีเนื้อหินของหินแปรบางชนิด
ผลึกของแร่เรียงตัวขนานกันเป็นแถบ
บางชนิดแซะออกเป็นแผ่นได้ บางชนิดเป็น
เนื้อผลึกที่มีความแข็งมาก
• หินในธรรมชาติทั้ง ๓ ประเภท
มีการเปลี่ยนแปลงจากประเภทหนึ่งไปเป็น
อีกประเภทหนึ่ง หรือประเภทเดิมได้โดยมี
แบบรูปการเปลี่ยนแปลงคงที่และต่อเนื่อง
เป็นวัฏจักร
• หินและแร่แต่ละชนิดมีลักษณะและสมบัติ
แตกต่างกัน มนุษย์ใช้ประโยชน์จากแร่
ในชีวิตประจำวัน ในลักษณะต่าง ๆ เช่น
นําแร่มาทำเครื่องสําอาง ยาสีฟัน
เครื่องประดับ อุปกรณ์ทางการแพทย์
และนําหินมาใช้ในงานก่อสร้างต่าง ๆ เป็นต้น
• ซากดึกดำบรรพ์เกิดจากการทับถม หรือ
การประทับรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีต จนเกิด
เป็นโครงสร้างของซากหรือร่องรอยของ

๓๕

ชั้น

ตัวชี้วัด
สภาพแวดล้อมในอดีตของ
ซากดึกดำบรรพ์

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
สิ่งมีชีวิตที่ปรากฏอยู่ในหิน ในประเทศไทย
พบซากดึกดำบรรพ์ที่หลากหลาย เช่น พืช
ปะการัง หอย ปลา เต่า ไดโนเสาร์ และ
รอยตีนสัตว์
• ซากดึกดำบรรพ์สามารถใช้เป็นหลักฐานหนึ่ง
ที่ช่วยอธิบายสภาพแวดล้อมของพื้นที่ในอดีต
ขณะเกิดสิ่งมีชีวิตนั้น เช่น หากพบซาก
ดึกดำบรรพ์ของหอยน้ำจืด สภาพแวดล้อม
บริเวณนั้นอาจเคยเป็นแหล่งน้ำจืดมาก่อน
และหากพบซากดึกดำบรรพ์ของพืช
สภาพแวดล้อมบริเวณนั้นอาจเคยเป็นป่า
มาก่อน นอกจากนี้ซากดึกดำบรรพ์
ยังสามารถใช้ระบุอายุของหิน และเป็นข้อมูล
ในการศึกษาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
๔. เปรียบเทียบการเกิดลมบก ลมทะเล • ลมบก ลมทะเล และมรสุม เกิดจากพื้นดิน
และมรสุมรวมทั้งอธิบายผลที่มีต่อ
และพื้นน้ำ ร้อนและเย็นไม่เท่ากันทำให้
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมจากแบบจําลอง อุณหภูมิอากาศเหนือพื้นดินและพื้นน้ำ
แตกต่างกัน จึงเกิดการเคลื่อนที่ของอากาศ
จากบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำไปยังบริเวณที่มี
อุณหภูมิสูง
• ลมบกและลมทะเลเป็นลมประจำถิ่นที่พบ
บริเวณชายฝั่ง โดยลมบกเกิดในเวลากลางคืน
ทำให้มีลมพัดจากชายฝั่งไปสู่ทะเล ส่วนลม
ทะเลเกิดในเวลากลางวัน ทำให้มีลมพัดจาก
ทะเลเข้าสู่ชายฝั่ง
๕. อธิบายผลของมรสุมต่อการเกิดฤดู
• มรสุมเป็นลมประจำฤดูเกิดบริเวณเขตร้อน
ของประเทศไทยจากข้อมูลที่รวบรวมได้ ของโลก ซึ่งเป็นบริเวณกว้างระดับภูมิภาค
ประเทศไทยได้รับผลจากมรสุมะวันออก
เฉียงเหนือ ในช่วงประมาณกลางเดือนตุลาคม
จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ทำให้เกิดฤดูหนาว และ

๓๖

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ได้รับผลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วง
ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมจนถึง
กลางเดือนตุลาคมทำให้เกิดฤดูฝน ส่วนช่วง
ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์จนถึง
กลางเดือนพฤษภาคมเป็นช่วงเปลี่ยนมรสุม
และประเทศไทยอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร
แสงอาทิตย์เกือบตั้งตรงและตั้งตรงประเทศ
ไทยในเวลาเที่ยงวัน ทำให้ได้รับความร้อนจาก
ดวงอาทิตย์อย่างเต็มที่อากาศจึงร้อนอบอ้าว
ทำให้เกิดฤดูร้อน
๖. บรรยายลักษณะและผลกระทบของ • น้ำท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม
น้ำท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม
แผ่นดินไหว และสึนามิมีผลกระทบต่อชีวิต
แผ่นดินไหว สึนามิ
และสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน
๗. ตระหนักถึงผลกระทบของ
• มนุษย์ควรเรียนรู้วิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัย
ภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย
เช่น ติดตามข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ
โดยนําเสนอแนวทางในการเฝ้าระวังและ เตรียมถุงยังชีพให้พร้อมใช้ตลอดเวลา และ
ปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่
และธรณีพิบัติภัยที่อาจเกิดในท้องถิ่น
อย่างเคร่งครัดเมื่อเกิดภัยธรรมชาติและธรณี
พิบัติภัย
๘. สร้างแบบจําลองที่อธิบายการเกิด
• ปรากฏการณ์เรือนกระจกเกิดจาก
ปรากฏการณ์เรือนกระจกและผลของ
แก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศของโลก
ปรากฏการณ์เรือนกระจกต่อสิ่งมีชีวิต
กักเก็บความร้อนแล้วคายความร้อนบางส่วน
๙. ตระหนักถึงผลกระทบของ
กลับสู่ผิวโลก ทำให้อากาศบนโลกมีอุณหภูมิ
ปรากฏการณ์เรือนกระจก โดยนําเสนอ เหมาะสมต่อการดำรงชีวิต
แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อลดกิจกรรม
• หากปรากฏการณ์เรือนกระจกรุนแรงมากขึ้น
ที่ก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจก
จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
มนุษย์จึงควรร่วมกันลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิด
แก๊สเรือนกระจก

๓๗

สาระที่ ๔ เทคโนโลยี
มาตรฐาน ว ๔.๑ เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และ ศาสตร์
อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลกระทบ
ต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
ชั้น
ป.๑
ป.๒
ป.๓
ป.๔
ป.๕
ป.๖

ตัวชี้วัด
-

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
-

สาระที่ ๔ เทคโนโลยี
มาตรฐาน ว ๔.๒ เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็น ขั้นตอน
และเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน
และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม
ชั้น
ตัวชี้วัด
ป.๑ ๑. แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้การลองผิด
ลองถูกการเปรียบเทียบ

๒. แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานหรือ
การแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ
สัญลักษณ์หรือข้อความ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
• การแก้ปัญหาให้ประสบความสำเร็จทำได้
โดยใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหา
• ปัญหาอย่างง่าย เช่น เกมเขาวงกต เกมหา
จุดแตกต่างของภาพ การจัดหนังสือใส่กระเป๋า
• การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา ทำได้โดย
การเขียน บอกเล่า วาดภาพ หรือใช้สัญลักษณ์
• ปัญหาอย่างง่าย เช่น เกมเขาวงกต
เกมหาจุดแตกต่างของภาพ การจัดหนังสือ
ใส่กระเป๋า

๓๘

ชั้น

ตัวชี้วัด
๓. เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้
ซอฟต์แวร์หรือสื่อ

๔. ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดเก็บ
เรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์

๕. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลง
ในการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกัน
ดูแลรักษาอุปกรณ์เบื้องต้น
ใช้งานอย่างเหมาะสม

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
• การเขียนโปรแกรมเป็นการสร้างลำดับของ
คำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน
• ตัวอย่างโปรแกรม เช่น เขียนโปรแกรมสั่งให้
ตัวละครย้ายตำแหน่ง ย่อขยาย ขนาดเปลี่ยน
รูปร่าง
• ซอฟต์แวร์หรือสื่อที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม
เช่น ใช้บัตรคำสั่งแสดงการเขียนโปรแกรม,
Code.org
• การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้น เช่น
การใช้เมาส์คีย์บอร์ด จอสัมผัส การเปิด-ปิด
อุปกรณ์เทคโนโลยี
• การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น เช่น การเข้า
และออกจากโปรแกรม การสร้างไฟล์
การจัดเก็บ การเรียกใช้ไฟล์ ทำได้ในโปรแกรม
เช่น โปรแกรมประมวลคํา โปรแกรมกราฟิก
โปรแกรมนําเสนอ
• การสร้างและจัดเก็บไฟล์อย่างเป็นระบบจะ
ทำให้เรียกใช้ค้นหาข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว
• การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
เช่น รู้จักข้อมูลส่วนตัว อันตรายจาก
การเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัว และไม่บอกข้อมูล
ส่วนตัวกับบุคคลอื่นยกเว้นผู้ปกครองหรือครู
แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อต้องการความช่วยเหลือ
เกี่ยวกับการใช้งาน
• ข้อปฏิบัติในการใช้งานและการดูแลรักษา
อุปกรณ์ เช่น ไม่ขีดเขียนบนอุปกรณ์
ทำความสะอาด ใช้อุปกรณ์อย่างถูกวิธี
• การใช้งานอย่างเหมาะสม เช่น จัดท่านั่ง
ให้ถูกต้อง การพักสายตาเมื่อใช้อุปกรณ์เป็น
เวลานาน ระมัดระวังอุบัติเหตุจากการใช้งาน

๓๙

ชั้น
ตัวชี้วัด
ป.๒ ๑. แสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน หรือ
การแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ
สัญลักษณ์หรือข้อความ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
• การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา ทำได้โดย
การเขียนบอกเล่า วาดภาพ หรือใช้สัญลักษณ์
• ปัญหาอย่างง่าย เช่น เกมตัวต่อ ๖-๑๒ ชิ้น
การแต่งตัวมาโรงเรียน
๒. เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้
• ตัวอย่างโปรแกรม เช่น เขียนโปรแกรมสั่งให้
ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และตรวจหา
ตัวละครทำงานตามที่ต้องการ และตรวจสอบ
ข้อผิดพลาดของโปรแกรม
ข้อผิดพลาด ปรับแก้ไขให้ได้ผลลัพธ์ตามที่
กำหนด
• การตรวจหาข้อผิดพลาด ทำได้โดย
ตรวจสอบคำสั่งที่แจ้งข้อผิดพลาด หรือหาก
ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่ต้องการให้ตรวจสอบ
การทำงานทีละคำสั่ง
• ซอฟต์แวร์หรือสื่อที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม
เช่น ใช้บัตรคําสั่งแสดงการเขียนโปรแกรม,
Code.org
๓. ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดหมวดหมู่ • การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น เช่น การเข้า
ค้นหาจัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูล
และออกจากโปรแกรม การสร้างไฟล์
ตามวัตถุประสงค์
การจัดเก็บ การเรียกใช้ไฟล์การแก้ไขตกแต่ง
เอกสารทำได้ในโปรแกรม เช่น โปรแกรม
ประมวลคํา โปรแกรมกราฟิก โปรแกรม
นําเสนอ
• การสร้าง คัดลอก ย้าย ลบ เปลี่ยนชื่อ
จัดหมวดหมู่ไฟล์และโฟลเดอร์อย่างเป็นระบบ
จะทำให้เรียกใช้ค้นหาข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว
๔. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
• การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
อย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลง
เช่น รู้จักข้อมูลส่วนตัว อันตรายจากการ
ในการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกัน
เผยแพร่ข้อมูลส่วนตัว และไม่บอกข้อมูล
ดูแลรักษาอุปกรณ์เบื้องต้น
ส่วนตัวกับบุคคลอื่นยกเว้นผู้ปกครองหรือครู
ใช้งานอย่างเหมาะสม
แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อต้องการความช่วยเหลือ
เกี่ยวกับการใช้งาน

๔๐

ชั้น

ตัวชี้วัด

ป.๓ ๑. แสดงอัลกอริทึมในการทำงาน หรือ
การแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ
สัญลักษณ์หรือข้อความ

๒. เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้
ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และตรวจหา
ข้อผิดพลาดของโปรแกรม

๓. ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
• ข้อปฏิบัติในการใช้งานและการดูแลรักษา
อุปกรณ์ เช่น ไม่ขีดเขียนบนอุปกรณ์
ทำความสะอาด ใช้อุปกรณ์อย่างถูกวิธี
• การใช้งานอย่างเหมาะสม เช่น จัดท่านั่งให้
ถูกต้อง การพักสายตาเมื่อใช้อุปกรณ์เป็น
เวลานาน ระมัดระวังอุบัติเหตุจากการใช้งาน
• อัลกอริทึมเป็นขั้นตอนที่ใช้ในการแก้ปัญหา
• การแสดงอัลกอริทึม ทำได้โดยการเขียน
บอกเล่า วาดภาพ หรือใช้สัญลักษณ์
• ตัวอย่างปัญหา เช่น เกมเศรษฐีเกมบันไดงู
เกม Tetris เกม OX การเดินไปโรงอาหาร
การทำความสะอาดห้องเรียน
• การเขียนโปรแกรมเป็นการสร้างลำดับของ
คำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน
• ตัวอย่างโปรแกรม เช่น เขียนโปรแกรม
ที่สั่งให้ตัวละครทำงานซ้ำไม่สิ้นสุด
• การตรวจหาข้อผิดพลาด ทำได้โดย
ตรวจสอบคำสั่งที่แจ้งข้อผิดพลาด หรือหาก
ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่ต้องการให้ตรวจสอบ
การทำงานทีละคำสั่ง
• ซอฟต์แวร์หรือสื่อที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม
เช่น ใช้บัตรคำสั่งแสดงการเขียนโปรแกรม,
Code.org
• อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ช่วยให้
การติดต่อสื่อสารทำได้สะดวกและรวดเร็ว
และเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ที่ช่วยในการเรียน
และการดำเนินชีวิต
• เว็บเบราว์เซอร์เป็นโปรแกรมสำหรับอ่าน
เอกสารบนเว็บเพจ

๔๑

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
• การสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ทำได้โดย
ใช้เว็บไซต์สำหรับสืบค้น และต้องกำหนด
คําค้นที่เหมาะสมจึงจะได้ข้อมูลตามต้องการ
• ข้อมูลความรู้เช่น วิธีทําอาหาร วิธีพับ
กระดาษเป็นรูปต่าง ๆ ข้อมูลประวัติศาสตร์
ชาติไทย (อาจเป็นความรู้ในวิชาอื่น ๆ หรือ
เรื่องที่เป็นประเด็นที่สนใจในช่วงเวลานั้น)
• การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยควรอยู่
ในการดูแลของครูหรือผู้ปกครอง
๔. รวบรวม ประมวลผล และนําเสนอ
• การรวบรวมข้อมูล ทำได้โดยกำหนดหัวข้อ
ข้อมูล โดยใช้ซอฟต์แวร์ตามวัตถุประสงค์ ที่ต้องการ เตรียมอุปกรณ์ในการจดบันทึก
• การประมวลผลอย่างง่าย เช่น เปรียบเทียบ
จัดกลุ่ม เรียงลำดับ
• การนําเสนอข้อมูลทำได้หลายลักษณะตาม
ความเหมาะสม เช่น การบอกเล่า การทำ
เอกสารรายงาน การจัดทำป้ายประกาศ
• การใช้ซอฟต์แวร์ทำงานตามวัตถุประสงค์
เช่น ใช้ซอฟต์แวร์นําเสนอ หรือซอฟต์แวร์
กราฟิกสร้างแผนภูมิรูปภาพ ใช้ซอฟต์แวร์
ประมวลคําทำป้ายประกาศหรือ
เอกสารรายงาน ใช้ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน
ในการประมวลผลข้อมูล
๕. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
• การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
อย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลง
เช่น ปกป้องข้อมูลส่วนตัว
ในการใช้อินเทอร์เน็ต
• ขอความช่วยเหลือจากครูหรือผู้ปกครอง
เมื่อเกิดปัญหาจากการใช้งาน เมื่อพบข้อมูล
หรือบุคคลที่ทำให้ไม่สบายใจ
• การปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้
อินเทอร์เน็ตจะทำให้ไม่เกิดความเสียหายต่อ

๔๒

ชั้น

ตัวชี้วัด

ป.๔ ๑. ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา
การอธิบายการทำงาน การคาดการณ์
ผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่าย

๒. ออกแบบ และเขียนโปรแกรม
อย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และ
ตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไข

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ตนเองและผู้อื่น เช่น ไม่ใช้คําหยาบ ล้อเลียน
ด่าทอ ทำให้ผู้อื่นเสียหายหรือเสียใจ
• ข้อดีและข้อเสียในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
• การใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นการนํากฎเกณฑ์
หรือเงือ่ นไขที่ครอบคลุมทุกกรณีมาใช้
พิจารณาในการแก้ปัญหา การอธิบายการ
ทำงาน หรือการคาดการณ์ผลลัพธ์
• สถานะเริ่มต้นของการทำงานที่แตกต่างกัน
จะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน
• ตัวอย่างปัญหา เช่น เกม OX โปรแกรมที่มี
การคํานวณ โปรแกรมที่มีตัวละครหลายตัว
และมีการสั่งงานที่แตกต่างหรือมีการสื่อสาร
ระหว่างกัน การเดินทางไปโรงเรียน
โดยวิธีการต่าง ๆ
• การออกแบบโปรแกรมอย่างง่าย เช่น
การออกแบบโดยใช้ storyboard หรือ
การออกแบบอัลกอริทึม
• การเขียนโปรแกรมเป็นการสร้างลำดับของ
คำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์
ตามความต้องการ หากมีข้อผิดพลาดให้
ตรวจสอบการทำงานทีละคำสั่ง เมื่อพบจุดที่
ทำให้ผลลัพธ์ไม่ถูกต้อง ให้ทำการแก้ไขจนกว่า
จะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง
• ตัวอย่างโปรแกรมที่มีเรื่องราว เช่น นิทาน
ที่มีการโต้ตอบกับผู้ใช้การ์ตูนสั้น เล่ากิจวัตร
ประจำวัน ภาพเคลื่อนไหว
• การฝึกตรวจหาข้อผิดพลาดจากโปรแกรม
ของผู้อื่น จะช่วยพัฒนาทักษะการหาสาเหตุ
ของปัญหาได้ดียิ่งขึ้น

๔๓

ชั้น

ตัวชี้วัด

๓. ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ และ
ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล

๔. รวบรวม ประเมิน นําเสนอข้อมูล
และสารสนเทศ โดยใช้ซอฟต์แวร์
ที่หลากหลาย เพื่อแก้ปัญหา
ในชีวิตประจำวัน

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
• ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น
Scratch, logo
• การใช้คําค้นที่ตรงประเด็น กระชับ จะทำให้
ได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วและตรงตามความต้องการ
• การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล เช่น
พิจารณาประเภทของเว็บไซต์(หน่วยงาน
ราชการ สำนักข่าว องค์กร) ผู้เขียน วันที่
เผยแพร่ข้อมูลการอ้างอิง
• เมื่อได้ข้อมูลที่ต้องการจากเว็บไซต์ต่าง ๆ
จะต้องนําเนื้อหามาพิจารณา เปรียบเทียบ
แล้วเลือกข้อมูลที่มีความสอดคล้องและ
สัมพันธ์กัน
• การทำรายงานหรือการนําเสนอข้อมูล
จะต้องนําข้อมูลมาเรียบเรียง สรุป เป็นภาษา
ของตนเองที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและ
วิธีการนําเสนอ (บูรณาการกับวิชาภาษาไทย)
• การรวบรวมข้อมูล ทำได้โดยกำหนดหัวข้อ
ที่ต้องการ เตรียมอุปกรณ์ในการจดบันทึก
• การประมวลผลอย่างง่าย เช่น เปรียบเทียบ
จัดกลุ่ม เรียงลำดับ การหาผลรวม
• วิเคราะห์ผลและสร้างทางเลือกที่เป็นไปได้
ประเมินทางเลือก (เปรียบเทียบ ตัดสิน)
• การนําเสนอข้อมูลทำได้หลายลักษณะตาม
ความเหมาะสม เช่น การบอกเล่า
เอกสารรายงาน โปสเตอร์โปรแกรมนําเสนอ
• การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อแก้ปัญหา
ในชีวิตประจำวัน เช่น การสํารวจเมนูอาหาร
กลางวัน โดยใช้ซอฟต์แวร์สร้างแบบสอบถาม
และเก็บข้อมูล ใช้ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน
เพื่อประมวลผลข้อมูล รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ

๔๔

ชั้น

ตัวชี้วัด

๕. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าที่
ของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น
แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคล
ที่ไม่เหมาะสม

ป.๕ ๑. ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา
การอธิบายการทำงาน การคาดการณ์
ผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่าย

๒. ออกแบบ และเขียนโปรแกรมที่มี
การใช้เหตุผลเชิงตรรกะอย่างง่าย
ตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไข

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
คุณค่าทางโภชนาการ และสร้างรายการ
อาหารสำหรับ ๕ วัน ใช้ซอฟต์แวร์
นําเสนอผลการสํารวจรายการอาหารที่เป็น
ทางเลือกและข้อมูลด้านโภชนาการ
• การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิ
ของผู้อื่น เช่น ไม่สร้างข้อความเท็จและส่งให้
ผู้อื่น ไม่สร้างความเดือดร้อนต่อผู้อื่น
โดยการส่งสแปม ข้อความลูกโซ่ ส่งต่อโพสต์
ที่มีข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น ส่งคําเชิญเล่นเกม
ไม่เข้าถึงข้อมูลส่วนตัว หรือการบ้านของ
บุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์/ชื่อบัญชีของผู้อื่น
• การสื่อสารอย่างมีมารยาทและรู้กาลเทศะ
• การปกป้องข้อมูลส่วนตัว เช่น การออกจาก
ระบบเมื่อเลิกใช้งาน ไม่บอกรหัสผ่าน ไม่บอก
เลขประจําตัวประชาชน
• การใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นการนํากฎเกณฑ์
หรือเงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณีมาใช้
พิจารณาในการแก้ปัญหาการอธิบาย
การทำงาน หรือการคาดการณ์ผลลัพธ์
• สถานะเริ่มต้นของการทำงานที่แตกต่างกัน
จะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน
• ตัวอย่างปัญหา เช่น เกม Sudoku โปรแกรม
ทํานายตัวเลข โปรแกรมสร้างรูปเรขาคณิต
ตามค่าข้อมูลเข้า การจัดลำดับการทำงานบ้าน
ในช่วงวันหยุด จัดวางของในครัว
• การออกแบบโปรแกรมสามารถทำได้โดย
เขียนเป็นข้อความหรือผังงาน

๔๕

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
• การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มี
การตรวจสอบเงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณี
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องตรงตาม
ความต้องการ
• หากมีข้อผิดพลาดให้ตรวจสอบการทำงาน
ทีละคำสั่ง เมื่อพบจุดที่ทำให้ผลลัพธ์ไม่ถูกต้อง
ให้ทำการแก้ไขจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง
• การฝึกตรวจหาข้อผิดพลาดจากโปรแกรม
ของผู้อื่น จะช่วยพัฒนาทักษะการหาสาเหตุ
ของปัญหาได้ดียิ่งขึ้น
• ตัวอย่างโปรแกรม เช่น โปรแกรมตรวจสอบ
เลขคู่ เลขคี่ โปรแกรมรับข้อมูลน้ำหนักหรือ
ส่วนสูง แล้วแสดงผลความสมส่วนของร่างกาย
โปรแกรมสั่งให้ตัวละครทำตามเงื่อนไขที่
กำหนด
• ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น
Scratch, logo
๓. ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล
• การค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต และ
ติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกัน ประเมิน การพิจารณาผลการค้นหา
ความน่าเชื่อถือของข้อมูล
• การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น
อีเมล บล็อก โปรแกรมสนทนา
• การเขียนจดหมาย (บูรณาการกับวิชา
ภาษาไทย)
• การใช้อินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสาร
และทำงานร่วมกัน เช่น ใช้นัดหมาย
ในการประชุมกลุ่ม ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ในห้องเรียน การแลกเปลี่ยนความรู้
ความคิดเห็นในการเรียน ภายใต้การดูแล
ของครู
• การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล เช่น

๔๖

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
เปรียบเทียบความสอดคล้อง สมบูรณ์ของ
ข้อมูลจากหลายแหล่ง แหล่งต้นตอของข้อมูล
ผู้เขียนวันที่เผยแพร่ข้อมูล
• ข้อมูลที่ดีต้องมีรายละเอียดครบทุกด้าน เช่น
ข้อดีและข้อเสีย ประโยชน์และโทษ
๔. รวบรวม ประเมิน นําเสนอข้อมูลและ • การรวบรวมข้อมูล ประมวลผล
สารสนเทศตามวัตถุประสงค์โดยใช้
สร้างทางเลือกประเมินผล จะทำให้ได้
ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ต
สารสนเทศเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา หรือ
ที่หลากหลาย เพื่อแก้ปัญหา
การตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในชีวิตประจำวัน
• การใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ต
ที่หลากหลายในการรวบรวม ประมวลผล
สร้างทางเลือก ประเมินผล นําเสนอ
จะช่วยให้การแก้ปัญหาทำได้อย่างรวดเร็ว
ถูกต้อง และแม่นยํา
• ตัวอย่างปัญหา เช่น ถ่ายภาพ และสํารวจ
แผนที่ในท้องถิ่นเพื่อนําเสนอแนวทาง
ในการจัดการพื้นที่ว่างให้เกิดประโยชน์
ทำแบบสํารวจความคิดเห็นออนไลน์ และ
วิเคราะห์ข้อมูล นําเสนอข้อมูลโดยการใช้
blog หรือ web page
๕. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
• อันตรายจากการใช้งานและอาชญากรรม
อย่างปลอดภัย มีมารยาทเข้าใจสิทธิ
ทางอินเทอร์เน็ต
และหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิ
• มารยาทในการติดต่อสื่อสาร
ของผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูล
ผ่านอินเทอร์เน็ต (บูรณาการกับวิชาที่
หรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม
เกี่ยวข้อง)
ป.๖ ๑. ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการอธิบาย
• การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนจะช่วยให้
และออกแบบวิธีการแก้ปัญหาที่พบ
แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในชีวิตประจำวัน
• การใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นการนํากฎเกณฑ์
หรือเงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณีมาใช้
พิจารณาในการแก้ปัญหา

๔๗

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
• แนวคิดของการทำงานแบบวนซ้ำ และ
เงื่อนไข
• การพิจารณากระบวนการทำงานที่มีการ
ทำงานแบบวนซ้ำหรือเงื่อนไขเป็นวิธีการที่จะ
ช่วยให้การออกแบบวิธีการแก้ปัญหาเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
• ตัวอย่างปัญหา เช่น การค้นหาเลขหน้า
ที่ต้องการให้เร็วที่สุด การทายเลข
๑-๑,๐๐๐,๐๐๐ โดยตอบให้ถูกภายใน
๒๐ คําถาม การคํานวณเวลาในการเดินทาง
โดยคำนึงถึงระยะทาง เวลา จุดหยุดพัก
๒. ออกแบบและเขียนโปรแกรม
• การออกแบบโปรแกรมสามารถทำได้โดย
อย่างง่าย เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน เขียนเป็นข้อความหรือผังงาน
ตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม
• การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการใช้
และแก้ไข
ตัวแปร การวนซ้ำ การตรวจสอบเงื่อนไข
• หากมีข้อผิดพลาดให้ตรวจสอบการทำงาน
ทีละคำสั่ง เมื่อพบจุดที่ทำให้ผลลัพธ์ไม่ถูกต้อง
ให้ทำการแก้ไขจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง
• การฝึกตรวจหาข้อผิดพลาดจากโปรแกรม
ของผู้อื่นจะช่วยพัฒนาทักษะการหาสาเหตุ
ของปัญหาได้ดียิ่งขึ้น
• ตัวอย่างโปรแกรม เช่น โปรแกรมเกม
โปรแกรมหาค่า ค.ร.น. เกมฝึกพิมพ์
• ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น
Scratch, logo
๓. ใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูล
• การค้นหาอย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นการค้นหาข้อมูลที่ได้ตรงตาม
ความต้องการในเวลาที่รวดเร็ว
จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือหลายแหล่ง และ
ข้อมูลมีความสอดคล้องกัน

๔๘

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
• การใช้เทคนิคการค้นหาขั้นสูง เช่น การใช้
ตัวดำเนินการ การระบุรูปแบบของข้อมูล
หรือชนิดของไฟล์
• การจัดลำดับผลลัพธ์จากการค้นหาของ
โปรแกรมค้นหา
• การเรียบเรียง สรุปสาระสำคัญ (บูรณาการ
กับวิชาภาษาไทย)
๔. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
• อันตรายจากการใช้งานและอาชญากรรม
ทำงานร่วมกันอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิ ทางอินเทอร์เน็ต แนวทางในการป้องกัน
และหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น • วิธีกำหนดรหัสผ่าน
แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคล • การกำหนดสิทธิ์การใช้งาน (สิทธิ์ในการ
ที่ไม่เหมาะสม
เข้าถึง)
• แนวทางการตรวจสอบและป้องกันมัลแวร์
• อันตรายจากการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่อยู่บน
อินเทอร์เน็ต

๔๙

โครงสร้างหลักสูตรกลุม่ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖
รายวิชาพื้นฐาน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ว ๑๑๑๐๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ว ๑๒๑๐๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
ว ๑๓๑๐๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ว ๑๔๑๐๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ว ๑๕๑๐๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ว ๑๖๑๐๑

วิทยาศาสตร์ ๑

๘๐ ชัว่ โมง

๒ ชั่วโมง/สัปดาห์

วิทยาศาสตร์ ๒

๘๐ ชัว่ โมง

๒ ชั่วโมง/สัปดาห์

วิทยาศาสตร์ ๓

๘๐ ชัว่ โมง

๒ ชั่วโมง/สัปดาห์

วิทยาศาสตร์ ๔

๑๒๐ ชั่วโมง

๓ ชั่วโมง/สัปดาห์

วิทยาศาสตร์ ๕

๑๒๐ ชั่วโมง

๓ ชั่วโมง/สัปดาห์

วิทยาศาสตร์ ๖

๑๒๐ ชั่วโมง

๓ ชั่วโมง/สัปดาห์

๕๐

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๕๑

ว๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เวลา ๘๐ ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาการเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์ ลักษณะ หน้าที่และการดูแลรักษาส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกายมนุษย์ ลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์และพืชรอบตัว และสภาพแวดล้อมใน
บริเวณที่ส ั ตว์ และพืช อาศั ย อยู่ ชนิดและสมบัต ิ ข องวัส ดุ ท ี่ ใช้ ท ำวั ต ถุ ร อบตัว การเกิดเสี ย งและ
ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียง ลักษณะของหิน และการมองเห็นดาวบนท้องฟ้าในเวลากลางวันและ
กลางคืนการแก้ปัญหาโดยการลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้
ซอฟต์แวร์หรือสื่อ การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้น การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น
ใช้การสืบเสาะหาความรู้ สังเกต สำรวจตรวจสอบโดยใช้เครื่ องมืออย่างง่ายรวบรวมข้อมูล
บันทึก และอธิบายผลการสำรวจตรวจสอบเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจมีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเบื้องต้น สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น
แสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างง่ายเขียนโปรแกรมโดยใช้สื่อ สร้าง จัดเก็บและเรียกใช้ไฟล์ตาม
วัตถุประสงค์
ตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการดำรงชีวิต
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้งาน ดูแลรักษาอุปกรณ์และใช้
งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่
เหมาะสม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ว ๑.๑ ป.๑/๑ ป.๑/๒
ว ๑.๒ ป.๑/๑ ป.๑/๒
ว ๒.๑ ป.๑/๑ ป.๑/๒
ว ๒.๓ ป.๑/๑
ว ๓.๑ ป.๑/๑ ป.๑/๒
ว ๓.๒ ป.๑/๑
ว ๔.๒ ป.๑/๑ ป.๑/๒ ป.๑/๓ ป.๑/๔ ป.๑/๕
รวมทั้งหมด ๑๕ ตัวชี้วัด

๕๒

ว๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๒
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เวลา ๘๐ ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาการเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์ ลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต ความจำเป็นของ
แสงและน้ำต่อการเจริญเติบโตของพืช วัฏจักรชีวิตของพืชดอก สมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุและ
การนำไปใช้ประโยชน์ สมบัติของวัสดุที่เกิดจากการนำวัสดุมาผสมกัน การเลือกวัสดุมาใช้ทำวัตถุตาม
สมบัติของวัสดุ การนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ การเคลื่อนที่ของแสง การมองเห็นวัตถุ การป้องกัน
อันตรายจากการมองวัตถุในบริเวณที่มีแสงสว่างไม่เหมาะสม ส่วนประกอบและการจำแนกชนิดของ
ดิน การใช้ประโยชน์จากดิน การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา การตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม
การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น การจัดการไฟล์และโฟลเดอร์ การใช้งานและดูแลรักษาอุ ป กรณ์
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
ใช้การสืบเสาะหาความรู้ สังเกต จำแนกประเภท รวบรวมข้อมูล บันทึก และอธิบายผล
การสำรวจตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต้น
สามารถสื่อสารสิ่ งที่ เรีย นรู้ มีความคิดสร้ างสรรค์ สามารถท างานร่ว มกับ ผู้ อื่ น แสดงขั้ น ตอน
การแก้ปัญหาอย่างง่าย เขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขโดยใช้บัตรค าสั่งและตรวจหาข้อผิดพลาด ใช้
งานซอฟต์แวร์ สร้าง จัดหมวดหมู่ไฟล์และโฟลเดอร์
ตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการด ารงชีวิต
ตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนตัว ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ดูแล
รักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ว ๑.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓
ว ๑.๓ ป.๒/๑
ว ๒.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔
ว ๒.๓ ป.๒/๑, ป.๒/๒
ว ๓.๒ ป.๒/๑, ป.๒/๒
ว ๔.๒ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔
รวมทั้งหมด ๑๖ ตัวชี้วัด

๕๓

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ว๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๓
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เวลา ๘๐ ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาการเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์ ปัจจัยในการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์
และสัตว์ วัฏจักรชีวิตของสัตว์ วัตถุประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนย่อยซึ่งสามารถแยกออกจากกันและ
ประกอบกันเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้ การเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อทำให้ร้อนขึ้นหรือเย็นลง ผลของแรงที่มี
ต่อการเปลี่ย นแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ แรงสัมผัส และแรงไม่สัมผัส วัส ดุที่แม่เหล็กดึงดูดได้
แรงแม่เหล็ก ขั้วแม่เหล็ก การเปลี่ยนพลังงานหนึ่งไปเป็นอีกพลังงานหนึ่ง การทำงานของเครื่องกำเนิด
ไฟฟ้า แหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย การเกิดกลางวัน
กลางคืน การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ การกำหนดทิศ ความสำคัญของดวงอาทิตย์ ส่วนประกอบ
ของอากาศ ความสำคัญของอากาศ ผลกระทบของมลพิษทางอากาศ การเกิดลม ประโยชน์และโทษ
ของลม การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะเบื้องต้นการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ
โดยใช้ บ ั ต รคำสั ่ง และการตรวจหาข้ อ ผิ ด พลาด การใช้ อ ิ น เทอร์ เ น็ ต และข้ อ ตกลงในการใช้งาน
การรวบรวมข้อมูล การประมวลผลข้อมูลเบื้องต้น การนำเสนอข้อมูล เทคโนโลยีในงานด้านต่าง ๆ
ข้อดีและข้อเสียในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ใช้การสืบเสาะหาความรู้ สังเกต รวบรวมข้อมูล จัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล สร้าง
แบบจำลอง และอธิบายผลการสำรวจตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ขั้น พื้น ฐานและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเบื้ องต้น สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อื่น แสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา เขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำโดยใช้บัตรคำสั่ง ใช้อินเทอร์เน็ตใน
การค้นหาความรู้ รวบรวม ประมวลผล และนำเสนอข้อมูลตามวัตถุประสงค์
ตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการดำรงชีวิต
ตระหนักถึงการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยและอยู่ในการดูแลของครูหรือผู้ปกครองมีจิตวิทยา
ศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

๕๔

รหัสตัวชี้วัด
ว ๑.๒
ว ๒.๑
ว ๒.๒
ว ๒.๓
ว ๓.๑
ว ๓.๒
ว ๔.๒
รวมทั้งหมด

ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔
ป.๓/๑, ป.๓/๒
ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔
ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓
ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓
ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔
ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕
๒๕ ตัวชี้วัด

๕๕

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ว๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๔
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เวลา ๑๒๐ ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาการเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์ การจำแนกสิ่งมีชีวิตเป็นกลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ และกลุ่มที่
ไม่ใช่พืชและสัตว์ การจำแนกพืชออกเป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอก การจำแนกสัตว์ออกเป็นสัตว์มี
กระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ลักษณะเฉพาะของสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่ มปลา
กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน กลุ่มนก และกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม หน้าที่
ของราก ลำต้น ใบและดอกของพืชดอก สมบัติทางกายภาพ ด้านความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การนำ
ความร้อน และการนำไฟฟ้าของวัสดุ การนำสมบัติทางกายภาพของวัสดุไปใช้ในชีวิตประจำวัน สมบัติ
ของสสารทั้ง 3 สถานะ ผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุ การวัดน้ำหนักของวัตถุ มวลของวัตถุที่มีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ และตัวกลางของแสง การขึ้นและตกและรูปร่างดวงจันทร์ และ
องค์ป ระกอบของระบบสุริยะ การใช้เหตุผ ลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การออกแบบและเขียน
โปรแกรมอย่างง่าย การตรวจหาข้อผิดพลาดในโปรแกรม การค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตและการใช้
คำค้น การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล การรวบรวม นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ
ใช้การสืบเสาะหาความรู้ ตั้งค าถาม คาดคะเนคำตอบหรือสร้างสมมติฐาน วางแผนและ
สำรวจตรวจสอบโดยใช้เ ครื ่ องมื อ อุ ปกรณ์และเทคโนโลยีส ารสนเทศที่เ หมาะสมประเมิน ความ
น่าเชื่อถือของข้อมูล รวมรวมข้อมูล ประมวลผลอย่างง่าย วิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ผลและสร้าง
ทางเลือก นำเสนอข้อมูล ลงความคิดเห็นและสรุปผลการสำรวจตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต้นมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ใช้
เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา และอธิบายการทำงานหรือคาดการผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่าย
ออกแบบและเขียนโปรแกรม ตรวจหาข้อผิดพลาดจากโปรแกรมของตนเองและผู้อื่น
ตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า ของความรู ้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี และใช้ ค วามรู ้ แ ละ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการดำรงชีวิต สามารถสื่อสารอย่างมีมารยาทและรู้กาลเทศะ รู้จักการ
ปกป้องข้อมูลส่วนตัว มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

๕๖

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ว ๑.๒ ป.๔/๑
ว ๑.๓ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔
ว ๒.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔
ว ๒.๒ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓
ว ๒.๓ ป.๔/๑
ว ๓.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓
ว ๔.๒ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๕
รวมทั้งหมด ๒๑ ตัวชี้วัด

๕๗

ว๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๕
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เวลา ๑๒๐ ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาการเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์ โครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมใน
แต่ละแหล่งที่อยู่ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งไม่มีชีวิตการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของพืช สัตว์ และมนุษย์การเปลี่ยนสถานะของสสาร
การละลายของสารในน้ ำ การเปลี่ยนแปลงทางเคมี การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้
แรงลัพธ์ แรงเสียดทาน การได้ยินเสียงผ่านตัวกลาง ลักษณะและการเกิดเสียงสูง เสียงต่ำ เสียงดัง
และเสียงค่อย ระดับเสียงและมลพิษทางเสียง ความแตกต่างของดาวเคราะห์และดาวฤกษ์ การใช้แผน
ที่ดาว แบบรูปเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้าในรอบปีปริมาณน้ำในแต่ละแหล่ง
ปริมาณน้ำที่มนุษย์ส ามารถนำมาใช้ได้ การใช้น้ำอย่างประหยัดและการอนุรัก ษ์น้ำ วัฏ จักรน้ำ
กระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ำค้าง และน้ำค้างแข็งกระบวนการเกิดฝน หิมะ และลูกเห็บการใช้
เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การเขียนรหัสจำลองเพื่อแสดงวิธีแก้ปัญหา การออกแบบ และ
การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขและการทำงานแบบวนซ้ำ การใช้ซอฟต์แวร์ประมวลผลข้ อ มูล
การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต การใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อ มูลและการประเมินความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูล อันตรายจากการใช้งานและอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต
ใช้การสืบเสาะหาความรู้ สังเกต รวบรวมข้อมูล จัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล สร้าง
แบบจำลอง และอธิบายผลการสำรวจตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการ
ทางวิ ท ยาศาสตร์ ข ั ้ น พื ้ น ฐานและทั ก ษะการเรี ย นรู ้ ใ นศตวรรษที่ ๒๑ ในด้ า นการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต้น สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อื่น แสดงวิธีแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะใช้รหัสจำลอง แสดงวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็ น
ขั้นตอน ออกแบบ และเขียนโปรแกรมแบบ มีเงื่อนไขและการทำงานแบบวนซ้ำ ตรวจหาข้อผิดพลาด
ของโปรแกรม ใช้ซอฟต์แวร์ช ่วยในการแก้ปัญหา ใช้อินเทอร์เน็ตติดต่อสื่อสารและค้นหาข้อมูล
แยกแยะข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็น ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ตระหนักถึงคุณค่าของความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และใช้ความรู้และกระบวนการ
ทางวิ ท ยาศาสตร์ ใ นการดำรงชี ว ิ ต ใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศอย่ า งปลอดภั ย และมี ม ารยาท
มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

๕๘

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ว ๑.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔
ว ๑.๓ ป.๕/๑, ป.๕/๒
ว ๒.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔
ว ๒.๒ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕
ว ๒.๓ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕
ว ๓.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒
ว ๓.๒ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕
ว ๔.๒ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕
รวมทั้งหมด ๓๒ ตัวชี้วัด

๕๙

ว๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๖
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เวลา ๑๒๐ ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาการเรี ย นรู ้ แ บบนั ก วิ ท ยาศาสตร์ สารอาหาร การเลื อ กรั บ ประทานอาหารให้ ไ ด้
สารอาหารครบถ้วนในสัดส่วนที่เหมาะสมและปลอดภัยต่อสุขภาพ ระบบย่อยอาหาร การแยกสาร
ผสมโดยการหยิบออก การร่อน การใช้แม่เหล็กดึงดูด การรินออก การกรอง และการตกตะกอน
แรงไฟฟ้าซึ่งเกิดจากวัตถุที่ผ่านการขัดถู การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ าย การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม
และการนำไปใช้ประโยชน์ การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนานและการนำไปใช้ประโยชน์
การเกิดเงามืดเงามัว ปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคา เทคโนโลยีอวกาศ กระบวนการเกิด
หินอัคนี หินตะกอน และหินแปร และวัฏจักรหิน ลักษณะและสมบัติของหินและแร่ การใช้ประโยชน์
ของหินและแร่ การเกิดซากดึกดำบรรพ์และสภาพแวดล้อมในอดีตของซากดึกดำบรรพ์ การเกิดลมบก
ลมทะเล และมรสุมผลของมรสุมต่อการเกิดฤดูของประเทศไทย ลักษณะและผลกระทบของน้ำท่วม
การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม แผ่นดินไหว สึนามิ การเกิดและผลกระทบของปรากฏการณ์เรือนกระจก
การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการอธิบายและออกแบบวิธีการแก้ปัญหาการออกแบบ การเขียนโปรแกรม
และการตรวจหาข้อผิดพลาด การค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการทำงานร่วมกัน
ใช้การสืบเสาะหาความรู้ สังเกต รวบรวมข้อมูล จัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล สร้าง
แบบจำลอง และอธิบายผลการสำรวจตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการ
ทางวิ ท ยาศาสตร์ ข ั ้ น พื ้ น ฐานและทั ก ษะการเรี ย นรู ้ ใ นศตวรรษที่ ๒๑ ในด้ า นการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต้นสามารถสื่อสารสิ่งที่ เรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อื่น อธิบายและออกแบบวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ เขียนโปรแกรมอย่างง่าย
เพื่อแก้ปัญหาและตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม ค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทำงานร่วมกัน
ตระหนักถึงคุณค่าของความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และใช้ความรู้และกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ในการดำรงชีวิต ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกันอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าที่
ของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรมค่านิยมที่เหมาะสม

๖๐

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ว ๑.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕
ว ๒.๑ ป.๖/๑
ว ๒.๒ ป.๖/๑
ว ๒.๓ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๕, ป.๖/๕, ป.๖/๖, ป.๖/๗, ป.๖/๘
ว ๓.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒
ว ๓.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๕, ป.๖/๕, ป.๖/๖, ป.๖/๗, ป.๖/๘, ป.๖/๙
ว ๔.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔
รวมทั้งหมด ๓๐ ตัวชี้วัด

๖๑

โครงสร้างรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๖๒

โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน
ว ๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
หน่วย
ชื่อหน่วย
ที่
๑ กระบวน
วิทยาศาสตร์

๒

ตัวเรา สัตว์
และพืช

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
-

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เวลา ๘๐ ชั่วโมง
สาระสำคัญ

• วิทยาศาสตร์เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ
สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว วิธีการและ
ขั้นตอนที่ใช้เพื่อตอบปัญหาที่สงสัย
เรียกว่า วิธีการทางวิทยาศาสตร์
• ในการสืบเสาะหาความรู้อย่างเป็น
ระบบ ผู้เรียนควรฝึกฝนทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้เกิด
ความชำนาญ เพื่อให้สามารถค้นหา
คำตอบได้อย่างถูกต้อง
• เมื่อทำการศึกษาและแสวงหาความรู้
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์แล้ว
ผู้เรียนจะเกิดจิตวิทยาศาสตร์
ว ๑.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒ • มนุษย์มีส่วนต่าง ๆ ที่มีลักษณะและ
ว ๑.๒ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒ หน้าที่แตกต่างกัน เพื่อให้เหมาะสม
ในการดำรงชีวิต เช่น ตามีหน้าที่
ไว้มองดู โดยมีหนังตาและขนตา
เพื่อป้องกันอันตรายให้กับตา หูมีหน้าที่
รับฟังเสียง โดยมีใบหูและรูหู เพื่อเป็น
ทางผ่านของเสียง ปากมีหน้าที่พูด กิน
อาหาร มีช่องปาและมีริมฝีปากบนล่าง
แขนและมือมีหน้าที่ยก หยิบ จับ
มีท่อนแขนและนิ้วมือที่ขยับได้
สมอง มีหน้าที่ควบคุมการทำงานของ
ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เป็นก้อนอยู่ใน
กะโหลกศีรษะ โดยส่วนต่าง ๆ ของ

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
๒
๒

๒๖

๒๗

๖๓

หน่วย
ที่

ชื่อหน่วย

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ
ร่างกายจะทำหน้าที่ร่วมกันในการทำ
กิจกรรม ในชีวิตประจำวัน
• สัตว์มีหลายชนิด แต่ละชนิดมีส่วน
ต่าง ๆ ที่มีลักษณะและหน้าที่แตกต่าง
กัน เพื่อให้เหมาะสม ในการดำรงชีวิต
เช่น ปลามีครีบเป็นแผ่น ส่วนกบ เต่า
แมว มีขา 4 ขาและมีเท้า สำหรับใช้
ในการเคลื่อนที่
• พืชมีส่วนต่าง ๆ ที่มีลักษณะและ
หน้าที่แตกต่างกัน เพื่อให้เหมาะสมใน
การดำรงชีวิตโดยทั่วไป รากมีลักษณะ
เรียวยาว และแตกแขนงเป็นรากเล็ก ๆ
ทำหน้าที่ดูดน้ำ ลำต้นมีลักษณะ
เป็นทรงกระบอกตั้งตรงและมีกิ่งก้าน
ทำหน้าที่ชูกิ่งก้าน ใบ และดอก
ใบมีลักษณะเป็นแผ่นแบน ทำหน้าที่
สร้างอาหาร นอกจากนี้พืชหลายชนิด
อาจมีดอกที่มีสี รูปร่างต่าง ๆ ทำหน้าที่
สืบพันธุ์ รวมทั้งมีผลที่มีเปลือก มีเนื้อ
ห่อหุ้มเมล็ด และมีเมล็ดซึ่งสามารถงอก
เป็นต้นใหม่ได้
• บริเวณต่าง ๆ ในท้องถิ่น เช่น
สนามหญ้า ใต้ต้นไม้ สวนหย่อม แหล่ง
น้ำ อาจพบพืชและสัตว์หลายชนิดอาศัย
อยู่บริเวณที่แตกต่างกันอาจพบพืชและ
สัตว์แตกต่างกัน เพราะสภาพแวดล้อม
ของแต่ละบริเวณจะมี ความเหมาะสม
ต่อการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์
ที่อาศัยอยู่ในแต่ละบริเวณ เช่น สระน้ำ

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

๖๔

หน่วย
ที่

๓

๔

ชื่อหน่วย

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

มีน้ำเป็นที่อยู่ อาศัยของหอย ปลา
สาหร่าย เป็นที่หลบภัยและมี แหล่ง
อาหารของหอยและปลา บริเวณต้น
มะม่วงมี ต้นมะม่วงเป็นแหล่งที่อยู่
และมีอาหารสำหรับกระรอกและมด
ถ้าสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พืชและ
สัตว์อาศัยอยู่มีการเปลี่ยนแปลง จะมีผล
ต่อการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์
วัสดุและ
ว ๒.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒ • วัสดุที่ใช้ทำวัตถุที่เป็นของเล่น ของใช้
การเกิดเสียง ว ๒.๓ ป. ๑/๑
มีหลายชนิด เช่น ผ้า แก้ว พลาสติก ยาง
ไม้ อิฐ หิน กระดาษ โลหะ
วัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติที่สังเกตได้ต่าง ๆ
เช่น สี นุ่ม แข็ง ขรุขระ เรียบ ใส ขุ่น
ยืดหดได้ บิดงอได้ สมบัติที่สังเกตได้ของ
วัสดุแต่ชนิดอาจเหมือนกัน ซึ่งสามารถ
นำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดกลุ่มวัสดุได้
วัสดุบางอย่างสามารถนำมาประกอบกัน
เพื่อทำเป็นวัตถุต่าง ๆ เช่น ผ้าและ
กระดุมใช้ทำเสื้อ ไม้และโลหะใช้ทำ
กระทะ
• เสียงเกิดจากการสั่นของวัตถุ วัตถุที่
ทำให้เกิดเสียงเป็นแหล่งกำเนิดเสียงซึ่งมี
ทั้งแหล่งกำเนิดเสียงตามธรรมชาติและ
แหล่งกำเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้น
เสียงเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิดเสียง
ทุกทิศทาง
หินและท้องฟ้า ว ๓.๑ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒ • หินที่อยู่ในธรรมชำติมีลักษณะ
ภายนอกเฉพาตัว ที่สังเกตได้ เช่น สี
ลวดลาย น้ำหนัก ความแข็ง และเนื้อหิน

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

๒๐

๒๐

๑๒

๑๒

๖๕

หน่วย
ที่

ชื่อหน่วย

๕

เทคโนโลยี
เบื้องต้น

๖

การแก้ปัญหา
อย่างง่าย

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

• บนท้องฟ้ามีดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์
และดาว ซึ่งในเวลากลางวันจะมองเห็น
ดวงอาทิตย์ และอาจมองเห็นดวงจันทร์
บางเวลาในบางวัน แต่ไม่สามารถ
มองเห็นดาว ในเวลากลางวัน
มองไม่เห็นดาวส่วนใหญ่เนื่องจาก
แสงอาทิตย์สว่างกว่าจึงกลบแสงของดาว
ส่วนในเวลากลางคืนจะมองเห็นดาว
และมองเห็นดวงจันทร์เกือบทุกคืน
ว ๔.๒ ป. ๑/๔
• คอมพิวเตอร์ เป็นอุปกรณ์เทคโนโลยี
ที่นิยมใช้ในการทำงานต่าง ๆ เช่น
ค้นคว้าข้อมูล จัดทำรายงาน
จัดทำเอกสาร สร้างสื่อนำเสนอ และ
การจัดเก็บข้อมูล จะต้องอาศัยการ
ทำงานของซอฟต์แวร์ ซึ่งเป็นชุดคำสั่ง
หรือโปรแกรมที่สั่งให้คอมพิวเตอร์
ทำงานตามความต้องการของผู้ใช้งาน
ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท
ได้แก่ ๑) โปรแกรมประมวลคำ
๒) โปรแกรมนำเสนอ และ ๓) โปรแกรม
กราฟิก
ว ๔.๒ ป. ๑/๑, ป. ๑/๒ • การแก้ปัญหามีกระบวนการ
ป. ๑/๓
แก้ปัญหา ๔ ขั้นตอน ได้แก่ วิเคราะห์
และทำความเข้าใจ วางแผน
การแก้ปัญหา ลงมือแก้ปัญหา
และตรวจสอบผลการแก้ปัญหา
ดังนั้นหากพบปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจำวัน สามารถแก้ไขปัญหาได้
โดยใช้วิธีการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

๕

๕

๕

๕

๖๖

หน่วย
ที่

๗

ชื่อหน่วย

การเขียน
โปรแกรม
เบื้องต้น

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด

ว ๔.๒ ป. ๑/๓

สาระสำคัญ
การเปรียบเทียบที่เป็นการพิจารณา
สิ่งต่าง ๆ ตั้งแต่ ๒ องค์ประกอบขึ้นไป
หรือการลองผิดลองถูกที่เป็นการทดลอง
ทำโดยที่ไม่รู้ผลของพฤติกรรมนั้น
ซึ่งจะต้องทดลองทำซ้ำหลาย ๆ รอบ
จนเกิดการเรียนรู้และพบวิธีการ
แก้ปัญหาที่ถูกต้อง ซึ่งสามารถถ่ายทอด
ความคิดโดยใช้วิธีการเขียนบอกเล่า
การวาดภาพ และการใช้สัญลักษณ์
แสดงลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหา
• การเขียนโปรแกรม คือ การป้อน
คำสั่งของโปรแกรมเข้าสู่เครื่อง
คอมพิวเตอร์ โดยผู้เขียนจะต้องเข้าใจ
หลักการเขียนโปรแกรมทั้ง 4 ขั้นตอน
ได้แก่ ทำความเข้าใจและวิเคราะห์
ปัญหา กำหนดแผนในการแก้ปัญหา
เขียนโปรแกรมตามที่กำหนด และ
ทดสอบและตรวจสอบความถูกต้อง
การเขียนโปรแกรมสามารถเขียนได้
โดยใช้บัตรคำสั่งหรือใช้สื่อในเว็บไซต์
Code.org เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ
และเขียนโปรแกรมตามสถานการณ์
ต่าง ๆ ที่กำหนดให้ โดยเริ่มจาก
สถานการณ์ที่ง่ายไปจนถึงสถานการณ์
ที่ซับซ้อนตามคำสั่งต่าง ๆ เช่น
การย้ายตำแหน่ง การย่อหรือขยาย
ขนาด การเปลี่ยนแปลงรูปร่าง

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

๕

๕

๖๗

หน่วย
มาตรฐานการเรียนรู้/
ชื่อหน่วย
ที่
ตัวชี้วัด
๘ การใช้
ว ๔.๒ ป. ๑/๕
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
อย่างปลอดภัย

รวมระหว่างปี
ปลายปี
รวมตลอดปี

สาระสำคัญ
• ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ทำให้เทคโนโลยี
สารสนเทศมีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิต
ซึ่งทำให้มีความเสี่ยงจากการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่เหมาะสม
ดังนั้นจึงต้องเรียนรู้วิธีการใช้งาน และ
การดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยี
อย่างถูกวิธี เพื่อให้มีประสิทธิภาพ
ในการใช้งานและช่วยยืดอายุการใช้งาน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้นานขึ้น

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
๓
๓

๗๘
๒
๘๐

๘๐
๒๐
๑๐๐

๖๘

โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน
ว ๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๒
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
หน่วย
ชื่อหน่วย
ที่
๑ กระบวนการ
วิทยาศาสตร์

๒

สิ่งแวดล้อม
รอบตัว

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
-

ว ๑.๓ ป. ๒/๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เวลา ๘๐ ชั่วโมง
สาระสำคัญ
• ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
คือ วิธีการสำคัญในการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์เพราะช่วยให้สามารถหา
คำตอบในเรื่องที่สนใจได้อย่างถูกต้องซึ่ง
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่
เรียนในชั้นเรียนนี้เป็นทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
ได้แก่ ทักษะการสังเกต ทักษะการ
จำแนกประเภท ทักษะการวัด ทักษะ
การใช้ตัวเลข ทักษะการลงความเห็น
จากข้อมูล ทักษะการจัดกระทำและสื่อ
ความหมายข้อมูล
• สิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา จะมีสิ่งมีชีวิต
มากมายอาศัยอยู่ โดยมีทั้งสิ่งมีชีวิต
ที่เป็นคน สัตว์ และพืช ในการสังเกตว่า
สิ่งใดเป็นสิ่งมีชีวิตนั้น เราสามารถสังเกต
ได้จากลักษณะสำคัญต่าง ๆ เนื่องจาก
สิ่งมีชีวิตต้องการอากาศ อาหาร และน้ำ
เพื่อการดำรงชีวิต สิ่งมีชีวิตมีการ
ตอบสนองต่อส่งเร้าต่าง ๆ สามารถ
เคลื่อนที่และเคลื่อนไหวได้เอง
มีการสืบพันธุ์และมีการเจริญเติบโต
• สิ่งมีชีวิตมีลักษณะแตกต่างจาก
สิ่งไม่มีชีวิต โดยสิ่งมีชีวิตจะมีการ
เคลื่อนที่ กินอาหาร ขับถ่าย หายใจ

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
๒
๒

๑๒

๑๓

๖๙

หน่วย
ที่

๓

ชื่อหน่วย

เรียนรู้ชีวิตพืช

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เจริญเติบโตสืบพันธุ์ และตอบสนองต่อ
สิ่งเร้า แต่สิ่งไม่มีชีวิตจะไม่มีลักษณะ
ดังกล่าว
ว ๑.๒ ป. ๒/๑, ป. ๒/๒, • พืชต้องการแสง น้ำ เพื่อการ
ป. ๒/๓
เจริญเติบโต พืชเป็นสิ่งมีชีวิต
เช่นเดียวกับคนและสัตว์ จะดำรงชีวิตอยู่
ได้ต้องอาศัยสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิต
เราเรียกสิ่งนั้นว่า ปัจจัยในการ
ดำรงชีวิต และเพื่อให้มีชีวิตอยู่รอด
• พืชดอกเมื่อเจริญเติบโตและมีดอก
ดอกจะมีการสืบพันธุ์เปลี่ยนแปลง
ไปเป็นผล ภายในผลมีเมล็ด
เมื่อเมล็ด งอก ต้นอ่อนที่อยู่ภายในเมล็ด
จะเจริญเติบโตเป็นพืชต้นใหม่
พืชต้นใหม่จะเจริญเติบโตออกดอก
เพื่อสืบพันธุ์ผลต่อไปได้อีกหมุนเวียน
ต่อเนื่องเป็นวัฏจักรชีวิตของพืชดอก
พืชดอกมีหลายชนิด ซึ่งดอกของพืช
แต่ละชนิดมีลักษณะแตกต่างกัน
โดยทั่วไปดอกของพืช ประกอบด้วย
ส่วนต่าง ๆ 4 ส่วน คือ กลีบดอก
กลีบเลี้ยง เกสรเพศผู้ และเกสรเพศเมีย
การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอก
จะต้องมีการปฏิสนธิระหว่าง
เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเซลล์สืบพันธุ์
เพศเมีย มาปฏิสนธิแล้วเกิดเป็นพืช
ต้นใหม่ การถ่ายเรณูเป็นกระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ
ของพืช คือ การที่เรณูไปตก บนยอด

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

๑๒

๑๓

๗๐

หน่วย
ที่

๔

ชื่อหน่วย

วัสดุใน
ชีวิตประจำวัน

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เกสรเพศเมีย ซึ่งอาจเกิดขึ้นเองภายใน
ดอกที่มีทั้งเกสรเพศผู้เกสรเพศเมีย หรือ
มีแมลง ลม น้ำ คน และ สัตว์อื่น ๆ ช่วย
ในการถ่ายเรณู เรณูจะมีเซลล์สืบพันธุ์
เรณูจะงอกหลอดเรณู ซึ่งภายในหลอด
จะมีเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ภายในเข้าไป
ตามก้านเกสรเพศเมีย เข้าไปในรังไข่
เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้จะเข้าปฏิสนธิกับ
เซลล์สืบพันธุ์เพศเมียที่อยู่ในออวุล
ซึ่งอยู่ภายในรังไข่ เกิดการสืบพันธุ์
แบบอาศัยเพศ เซลล์ที่ได้รับการปฏิสนธิ
จะเจริญต่อไปเป็นต้นอ่อน
ออวุลจะเจริญไปเป็นเมล็ด และรังไข่
เจริญเติบโตเป็นผล
พืชดอกเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่
จะออกดอก ดอกได้รับการผสมพันธุ์
กลายเป็นผล ผลมีเมล็ดซึ่งสามารถ
งอกเป็นต้นพืชได้อีกหมุนเวียนเป็น
วัฏจักร
ว ๑.๒ ป. ๒/๑, ป. ๒/๒, • วัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติแตกต่างกัน
ป. ๒/๓, ป. ๒/๔ วัสดุบางชนิดมีสมบัติการดูดซับน้ำ
วัสดุบางชนิดเมื่อนำมาผสมกันแล้ว
จะได้สมบัติใหม่ที่เหมาะสมต่อ
การนำไปใช้งาน วัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติ
เฉพาะตัวที่แตกต่างกันไป สมบัติการดูด
ซับน้ำเป็นสมบัติเฉพาะตัวอย่างหนึ่งที่มี
ในวัสดุบางชนิด เช่น ผ้า กระดาษ
เป็นต้น เราจึงนำวัสดุที่สมบัติการดูดซับ
น้ำไปใช้ทำวัตถุเพื่อประโยชน์

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

๑๔

๑๓

๗๑

หน่วย
ที่

๕

ชื่อหน่วย

แสงใน
ชีวิตประจำวัน

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด

ว ๒.๓ ป. ๒/๑, ป. ๒/๒

สาระสำคัญ
ในด้านต่าง ๆ เช่น ใช้ผ้าที่ดูดซับน้ำ
ได้มาก ทำผ้าเช็ดตัวใช้พลาสติก
ซึ่งไม่ดูดซับน้ำทำร่ม วัสดุมาผสมกัน
เป็นการนำวัสดุบางอย่างตั้งแต่ 2 ชนิด
ขึ้นไป มาผสมเข้าด้วยกันแล้วทำให้มี
สมบัติที่เหมาะสมต่อการนำไปใช้
ประโยชน์ได้ตามจุดประสงค์ที่ต้องการ
• การเลือกวัสดุมาทำเป็นวัตถุ
จำเป็นต้องพิจารณาสมบัติของวัสดุก่อน
เพื่อให้สามารถนำวัสดุมาใช้งานได้ตรง
ตามวัตถุประสงค์หรือความต้องการของ
เราจึงทำให้เราได้วัตถุที่มีคุณภาพ
มีความเหมาะสมและปลอดภัยต่อ
การใช้งานต่าง ๆ วัสดุหลายชนิด
ที่ถูกใช้งานแล้วสามารถกลับมาใช้ใหม่ได้
เราเรียกว่า รีไซเคิล (Recycle) โดย
สามารถทำได้หลายวิธี เช่น การนำ
กระดาษที่ใช้แล้วมาประดิษฐ์เป็นดอกไม้
กระดาษ เป็นต้น ซึ่งการนำวัสดุที่ใช้แล้ว
กลับมาใช้ใหม่มีประโยชน์ต่อโลก เพราะ
ทำให้ปริมาณขยะลดลง และช่วยลด
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้เป็นอย่างดี
• แสงเคลื่อนที่จากแหล่งกำเนิดแสง
ในทุกทิศทางเป็นแนวตรง เมื่อมีแสงจาก
แหล่งกำเนิดแสงตกกระทบที่ผิวของวัตถุ
แล้วสะท้อนมาเข้าตาของเราจะทำให้เรา
มองเห็นวัตถุต่าง ๆ แต่ถ้าแสงที่เรา
มองเห็นมีความสว่างไม่เหมาะสมเข้ามา
สู่ตาของเราอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

๘

๘

๗๒

หน่วย
ที่

๖

ชื่อหน่วย

เรียนรู้เรื่องดิน

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด

ว ๓.๒ ป. ๒/๑, ป. ๒/๒

สาระสำคัญ
ดวงตาของเราได้ เราจึงต้องมีแนวทาง
ในการป้องกันอันตรายจากแสง
ในการมองดูสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเราใช้
สายตาเป็นอวัยวะสำคัญในการมองและ
ใช้แสงจากแหล่งกำเนิดแสงจึงทำให้เรา
มองเห็นแสงหรือวัตถุต่าง ๆ ได้ชัดแต่ถ้า
แสงนั้นมีความสว่างที่ไม่เหมาะสมต่อ
การมองเห็นอาจจะส่งผลเสียต่อดวงตา
ของเราได้ ในชีวิตประจำวันเราใช้แสง
ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ เราจึงต้องจัด
ความสว่างของแสงให้เหมาะสมต่อ
การทำกิจกรรมแต่ละกิจกรรมเพื่อ
ป้องกันอันตรายจากการมองวัตถุที่อยู่ใน
บริเวณที่มีแสงสว่างไม่เหมาะสมที่
อาจจะส่งผลเสียต่อตาของเราได้ ซึ่งเรามี
แนวทางการป้องกันอันตรายจากแสงที่มี
ความสว่างไม่เหมาะสม
• ดินในแต่ละท้องถิ่นอาจจะมีลักษณะ
และสมบัติบางอย่างที่เหมือนหรือ
แตกต่างกัน และสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได้แตกต่างกันตามลักษณะ
และสมบัติของดินแต่ละชนิด
• ดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติ
ซึ่งประกอบด้วย เศษหิน ซากพืช
ซากสัตว์ผสมอยู่ในเนื้อดินมีอากาศ
และน้ำแซกอยู่ตามช่องว่างในเนื้อดิน
ดินจำแนกเป็น ดินร่วน ดินเหนียว
และดินทราย ตามลักษณะเนื้อดิน และ
การจับตัวของดิน ซึ่งมีผลต่อการอุ้มน้ำ

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

๑๒

๑๓

๗๓

หน่วย
ที่

๗

ชื่อหน่วย

การแก้ปัญหา
อย่างง่าย

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด

ว ๔.๒ ป. ๒/๑

สาระสำคัญ
ที่แตกต่างกัน เราจึงสามารถนำดิน
แต่ละชนิดไปใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกัน
ดินเป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่
ประกอบด้วย เศษหิน ซากพืช ซากสัตว์
ซึ่งดินในแต่ละท้องถิ่นมีสมบัติ
ทางกายภาพแตกต่างกันออกไป
ดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มี
ความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของพืช
สัตว์และมนุษย์ ซึ่งสิ่งมีชีวิตเกือบทุกชนิด
ใช้ดินในการดำรงชีวิตไม่ทางใด
ก็ทางหนึ่ง
• การแก้ปัญหาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น
ในชีวิตประจำวัน เช่น การแก้ปัญหา
การเดินทางไปโรงเรียน การทำการบ้าน
การเล่นเกม ดังนั้นจึงต้องเรียนรู้ขั้นตอน
การแก้ปัญหาเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
ขั้นตอนของการแก้ปัญหามี 4 ขั้นตอน
ดังนี้ ๑) พิจารณาและทำความเข้าใจ
ปัญหา คือ การทำความเข้าใจปัญหา
โดยวิเคราะห์ปัญหานั้น ๒) วางแผน
การแก้ปัญหา คือ การกำหนดและ
จัดลำดับขั้นตอนของสิ่งที่ต้องกระทำเพื่อ
แก้ปัญหาจากข้อมูลที่ได้รับ ๓) ลงมือ
แก้ปัญหา คือ การกระทำตามขั้นตอนที่
ได้วางแผนเพื่อให้ประสบความสำเร็จ
ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และ
๔) ตรวจสอบผลการแก้ปัญหา คือ
การตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้ดำเนินการว่า

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

๔

๔

๗๔

หน่วย
ที่

ชื่อหน่วย

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด

๘

การตรวจหา
ข้อผิดพลาด
ของโปรแกรม

ว ๔.๒ ป. ๒/๒

๙

การจัดการไฟล์ ว ๔.๒ ป. ๒/๓
อย่างมีระบบ

สาระสำคัญ
ตรงตามแนวทางที่จะแก้ไขหรือไม่
โดยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอาจจะไม่เป็นไป
ตามแนวทางการแก้ปัญหาที่วางไว้
ซึ่งอาจจะต้องปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง
• การเขียนโปรแกรม คือ การเขียน
ชุดคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน
ตามเงื่อนไขที่กำหนดการเขียนโปรแกรม
แบบวนซ้ำ เป็นการเขียนโปรแกรม
ทำงานซ้ำกันหลายรอบ การตรวจสอบ
ข้อผิดพลาดจากการเขียนโปรแกรม
เป็นขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญในการเขียน
โปรแกรม ซึ่งจะต้องตรวจสอบว่าได้
ผลลัพธ์ตรงตามที่ต้องการหรือไม่ โดย
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นมี ๒ ลักษณะ คือ
ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการเขียนคำสั่งผิด
และข้อผิดพลาดที่เกิดจากการเขียน
คำสั่งผิดรูปแบบ แบ่งเป็นการตรวจสอบ
คำสั่งขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม
การตรวจสอบคำสั่งผิดรูปแบบทีละคำสั่ง
• การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น
ซึ่งซอฟต์แวร์เป็นชุดคำสั่งหรือโปรแกรม
ที่ใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงาน
ซอฟต์แวร์จึงหมายถึงลำดับขั้นตอน
การทำงานที่เขียนขึ้นด้วยคำสั่งของ
คอมพิวเตอร์ คำสั่งเหล่านี้เรียงกันเป็น
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การนำเสนอ
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมต่าง ๆ เช่น
โปรแกรมกราฟิก ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้
ในการวาดภาพ หรือออกแบบกราฟิก

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

๔

๔

๕

๕

๗๕

หน่วย
ที่

๑๐

ชื่อหน่วย

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด

การใช้
ว ๔.๒ ป. ๒/๔
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
อย่างปลอดภัย

รวมระหว่างปี
ปลายปี
รวมตลอดปี

สาระสำคัญ
บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้แก่
โปรแกรมเพนต์ การสร้างและ
การจัดเก็บไฟล์ด้วยโปรแกรมกราฟิก
การเรียกใช้โปรแกรมกราฟิก การแก้ไข
ตกแต่งเอกสารด้วยโปรแกรมกราฟิก
การนำเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรม
นำเสนอ การจัดการไฟล์เป็นการจัด
ระเบียบไฟล์งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์
ตั้งแต่การสร้าง คัดลอก ย้าย ลบ
เปลี่ยนชื่อ และจัดหมวดหมู่ เพื่อให้
สะดวกรวดเร็วในการใช้งาน
• ในสภาพสังคมที่เทคโนโลยีเข้ามามี
บทบาทมาก การรู้จักข้อมูลส่วนตัวของ
ตนเอง และการขอความช่วยเหลือเมื่อ
พบปัญหาจากการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัว
เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยทำให้สามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างปลอดภัย
นอกจากนี้การเรียนรู้ข้อปฏิบัติ การดูแล
รักษาอุปกรณ์เทคโนโลยี และการใช้งาน
อุปกรณ์เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
จะช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์
เทคโนโลยีให้ใช้งานได้นานมากขึ้น
ตลอดจนสามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

๕

๕

๗๘
๒
๘๐

๘๐
๒๐
๑๐๐

๗๖

โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน
ว ๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๓
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
หน่วย
ชื่อหน่วย
ที่
๑ กระบวนการ
วิทยาศาสตร์

๒

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
-

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เวลา ๘๐ ชั่วโมง
สาระสำคัญ

• ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
คือ วิธีการหรือทักษะที่สำคัญในการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์เพราะช่วยให้
สามารถหาคำตอบในเรื่องที่สนใจได้
อย่างถูกต้อง ซึ่งทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ที่เรียนในชั้นเรียนนี้เป็น
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้น
พื้นฐานและขั้นสูง ได้แก่ ทักษะการจัด
กระทำและสื่อความหมายข้อมูล ทักษะ
การหาความสัมพันธ์ของสเปซกับเวลา
ทักษะการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ
ทักษะการกำหนดและควบคุมตัวแปร
และทักษะการสร้างแบบจำลอง
ชีวิตของมนุษย์ ว ๑.๒ ป. ๓/๑, ป. ๓/๒ • มนุษย์และสัตว์ต้องการอาหาร น้ำ
และอากาศ เพื่อการดำรงชีวิตและการ
และสัตว์
เจริญเติบโต อาหารช่วยให้ร่างกาย
แข็งแรงและเจริญเติบโต น้ำช่วยให้
ร่างกายทำงานได้อย่างปกติ
• สัตว์เมื่อเป็นตัวเต็มวัยจะสืบพันธุ์มีลูก
เมื่อลูก เจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัย
ก็สืบพันธุ์มีลูกต่อไปได้อีก หมุนเวียน
ต่อเนื่องเป็นวัฏจักรชีวิตของสัตว์ ซึ่งสัตว์
แต่ละชนิด เช่น ผีเสื้อ กบ ไก่ มนุษย์
จะมีวัฏจักรชีวิตที่เฉพาะและแตกต่างกัน

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
๒
๒

๙

๙

๗๗

หน่วย
ชื่อหน่วย
ที่
๓ วัสดุใน
ชีวิตประจำวัน

๔

แรงและการ
เปลี่ยนแปลง
การเคลื่อนที่
ของวัตถุ

มาตรฐานการเรียนรู้/
เวลา น้ำหนัก
สาระสำคัญ
ตัวชี้วัด
(ชั่วโมง) คะแนน
ว ๒.๑ ป. ๓/๑, ป. ๓/๒ • วัตถุอาจทำจากชิ้นส่วนย่อย ๆ
๑๒
๑๒
ซึง่ แต่ละชิน้ มีลกั ษณะเหมือนกัน
มาประกอบเข้าด้วยกัน เมื่อแยก
ชิ้นส่วนย่อย ๆ แต่ละชิ้นของวัตถุ
ออกจากกัน สามารถนำชิ้นส่วนเหล่านั้น
มาประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้เช่น
กำแพงบ้านมีก้อนอิฐหลาย ๆ ก้อน
ประกอบเข้าด้วยกัน และสามารถนำ
ก้อนอิฐจากกำแพงบ้านมาประกอบเป็น
พื้นทางเดินได้ เมื่อให้ความร้อนหรือทำ
ให้วัสดุร้อนขึ้น และเมื่อลดความร้อน
หรือทำให้วัสดุเย็นลง วัสดุจะเกิด
การเปลี่ยนแปลงได้เช่น สีเปลี่ยน รูปร่าง
เปลี่ยน
ว ๒.๒ ป. ๓/๑, ป. ๓/๒, • การดึงหรือการผลักเป็นการออกแรง
๘
๙
ป. ๓/๓, ป. ๓/๔ กระทำต่อวัตถุแรงมีผลต่อการเคลื่อนที่
ของวัตถุแรง อาจทำให้วัตถุเกิดการ
เคลื่อนที่โดยเปลี่ยนตำแหน่งจากที่หนึ่ง
ไปยังอีกที่หนึ่งสมบัติที่เหมาะสมต่อการ
นำไปใช้ประโยชน์ได้ตามจุดประสงค์ที่
ต้องการ การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่
ของวัตถุ ได้แก่ วัตถุที่อยู่นิ่งเปลี่ยนเป็น
เคลื่อนที่ วัตถุที่กำลัง เคลื่อนที่เปลี่ยน
เป็นเคลื่อนที่เร็วขึ้นหรือช้าลง หรือ
หยุดนิ่ง หรือเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่
การดึงหรือการผลักเป็นการออกแรง
ที่เกิดจากวัตถุหนึ่งกระทำกับอีกวัตถุ
หนึ่ง โดยวัตถุทั้งสองอาจสัมผัสหรือไม่
ต้องสัมผัสกัน เช่น การออกแรงโดยใช้

๗๘

หน่วย
ที่

๕

ชื่อหน่วย

อากาศรอบตัว

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

มือดึงหรือการผลักโต๊ะให้เคลื่อนที่เป็น
การออกแรงที่วัตถุต้องสัมผัสกัน แรงนี้
จึงเป็นแรงสัมผัสส่วนการที่แม่เหล็ก
ดึงดูดหรือผลักระหว่างแม่เหล็กเป็นแรง
ที่เกิดขึ้นโดยแม่เหล็กไม่จำเป็นต้อง
สัมผัสกัน แรงแม่เหล็กนี้จึงเป็นแรง
ไม่สัมผัส
• แรงแม่เหล็กเป็นแรงที่เกิดขึ้นระหว่าง
แม่เหล็ก กับสารแม่เหล็ก หรือแม่เหล็ก
กับแม่เหล็ก แม่เหล็กมี 2 ขั้ว คือ
ขั้วเหนือและขั้วใต้ ขั้วแม่เหล็ก
ชนิดเดียวกันจะผลักกัน ต่างชนิดกัน
จะดึงดูดกัน
ว ๓.๒ ป. ๓/๑, ป. ๓/๒, • อากาศโดยทั่วไปไม่มีสี ไม่มีกลิ่น
ป. ๓/๓, ป. ๓/๔ ประกอบด้วยแก๊สไนโตรเจน
แก๊สออกซิเจน แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
แก๊สอื่น ๆ รวมทั้งไอน้ำ และฝุ่นละออง
อากาศ มีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิต
หากส่วนประกอบของอากาศไม่
เหมาะสม เนื่องจากมีแก๊สบางชนิดหรือ
ฝุ่นละอองในปริมาณมาก อาจเป็น
อันตรายต่อสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ จัดเป็น
มลพิษทางอากาศ
• ลม คือ อากาศที่เคลื่อนที่ เกิดจาก
ความแตกต่างกัน ของอุณหภูมิอากาศ
บริเวณที่อยู่ใกล้กัน โดยอากาศ บริเวณที่
มีอุณหภูมิสูงจะลอยตัวสูงขึ้น และ
อากาศ บริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า
จะเคลื่อนเข้าไปแทนที่ ลมสามารถ

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

๑๐

๑๐

๗๙

หน่วย
ที่

ชื่อหน่วย

๖

พลังงานน่ารู้

๗

ดวงอาทิตย์
กับชีวิต

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

นำมาใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทน
ในการผลิตไฟฟ้า และนำไปใช้ประโยชน์
ในการ ทำกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์
หากลมเคลื่อนที่ ด้วยความเร็วสูง
อาจทำให้เกิดอันตราย และเกิดความ
เสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้
ว ๒.๓ ป. ๓/๑, ป. ๓/๒, • พลังงานเป็นปริมาณที่แสดงถึง
ป. ๓/๓
ความสามารถ ในการทำงาน พลังงาน
มีหลายแบบ เช่น พลังงานกล พลังงาน
ไฟฟ้า พลังงานแสง พลังงานเสียง และ
พลังงานความร้อน โดยพลังงานสามารถ
เปลี่ยนจากพลังงานหนึ่งไปเป็น
อีกพลังงานหนึ่งได้ เช่น การถูมือจนรู้สึก
ร้อน เป็นการเปลี่ยนพลังงานกล
เป็นพลังงานความร้อน แผงเซลล์สุริยะ
เปลี่ยนพลังงานแสงเป็น พลังงานไฟฟ้า
หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้า
เป็นพลังงานอื่น
• ไฟฟ้าผลิตจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซึ่ง
ใช้พลังงานจาก แหล่งพลังงานธรรมชาติ
หลายแหล่ง เช่น พลังงาน จากลม
พลังงานจากน้ำ พลังงานจากแก๊ส
ธรรมชาติ พลังงานไฟฟ้ามีความสำคัญ
ต่อชีวิตประจำวัน การใช้ไฟฟ้านอกจาก
ต้องใช้อย่างถูกวิธี ประหยัดและคุ้มค่า
แล้ว ยังต้องคำนึงถึงความปลอดภัยด้วย
ว ๓.๑ ป. ๓/๑, ป. ๓/๒, • คนบนโลกมองเห็นดวงอาทิตย์ปรากฏ
ป. ๓/๓
ขึ้นทางด้านหนึ่งหรือตกทางอีกด้านหนึ่ง
ทุกวัน หมุนเวียนเป็นแบบรูป ซ้ำ ๆ

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

๑๒

๑๒

๘

๘

๘๐

หน่วย
ที่

ชื่อหน่วย

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด

๘

อัลกอริทึมกับ
การแก้ปัญหา

ว ๔.๒ ป. ๓/๒

๙

การเขียน
โปรแกรม
อย่างง่าย

ว ๔.๒ ป. ๓/๒

สาระสำคัญ
โลกกลมและหมุนรอบตัวเองขณะโคจร
รอบดวงอาทิตย์ ทำให้บริเวณของโลก
ได้รับแสงอาทิตย์ไม่พร้อมกัน โลกด้านที่
ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์จะเป็นกลางวัน
ส่วนด้านตรงข้ามที่ไม่ได้รับแสงจะเป็น
กลางคืน นอกจากนี้ คนบนโลกจะ
มองเห็นดวงอาทิตย์ปรากฏขึ้นทางด้าน
หนึ่งซึ่งกำหนดให้เป็นทิศตะวันออก และ
มองเห็นดวงอาทิตย์ตกทางอีกด้านหนึ่ง
ซึ่งกำหนดให้เป็นทิศตะวันตก และเมื่อ
ให้ด้านขวามืออยู่ทางทิศตะวันออก
ด้านซ้ายมืออยู่ทางทิศตะวันตก
ด้านหน้าจะเป็นทิศเหนือ และด้านหลัง
จะเป็นทิศใต้ ในเวลากลางวันโลกจะ
ได้รับพลังงานแสงและพลังงาน
ความร้อนจากดวงอาทิตย์ ทำให้
สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้
• การแก้ปัญหาโดยการแสดงอัลกอริทึม
(Algorithm) เป็นกระบวนการแก้ปัญหา
ที่สามารถอธิบายออกมาเป็นขั้นตอนที่
ชัดเจน เช่น การนำเข้าข้อมูลแล้วจะได้
ผลลัพธ์อย่างไร ซึ่งทำได้โดยการเขียน
บอกเล่า การวาดภาพ หรือการใช้
สัญลักษณ์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่
ต้องการ
• การเขียนโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์
ทำงานตามขั้นตอนที่ได้ออกแบบไว้นั้น
บางครั้งจะเกิดปัญหา ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้น
จากการเขียนโปรแกรมในแต่ละขั้นตอน

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

๓

๓

๖

๖

๘๑

หน่วย
ที่

ชื่อหน่วย

๑๐

อินเทอร์เน็ต
และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

๑๑

การรวบรวม
ประมวลผล
และนำเสนอ
ข้อมูล

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

ของคำสั่งนั้น เรียกว่า ข้อผิดพลาด
(Bug) ส่วนการตรวจสอบข้อผิดพลาด
และแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นนั้น
เราจะเรียกว่า Debugging คำสั่งจะแจ้ง
เตือนข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น เพื่อให้มีการ
ทบทวนแก้ไขข้อผิดพลาดนั้น พร้อมทั้ง
แนะนำวิธีการแก้ไขก่อนที่จะดำเนินการ
ต่อไป
ว ๔.๒ ป. ๓/๓, ป. ๓/๕ • อินเทอร์เน็ต คือ เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันครอบคลุมไป
ทั่วโลก และเป็นแหล่งข้อมูลที่ช่วยใน
การเรียนและดำเนินชีวิต การใช้
อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลจากเว็บ
เบราว์เซอร์ต่าง ๆ โดยการใช้คำค้นหา
(Keyword) ที่ตรงประเด็นและกระชับ
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วและตรงตาม
ความต้องการและยังต้องคำนึงถึง
ข้อตกลงในการใช้อินเทอร์เน็ต
ว ๔.๒ ป. ๓/๔
• การรวบรวมข้อมูล คือ การนำข้อมูลที่
สามารถรับรู้ได้จากประสาทสัมผัสทั้ง ๕
และประเภทต่าง ๆ จากแหล่งข้อมูลมา
รวมกันไว้ในรูปแบบที่เหมาะสมด้วย
วิธีการต่าง ๆ ตามขั้นตอนการรวบรวม
ข้อมูลและนำข้อมูลที่รวบรวม
มาประมวลผลจากการเปรียบเทียบ
จัดกลุ่ม เรียงลำดับ เพื่อให้ได้สารสนเทศ
ที่ต้องการ การนำเสนอข้อมูล คือ
การนำเสนอข้อมูลผ่านการรวบรวม
ข้อมูลและประมวลผลแล้วนำมาเผยแพร่

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

๒

๓

๓

๓

๘๒

หน่วย
ที่

๑๒

ชื่อหน่วย

การใช้งาน
ซอฟต์แวร์

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด

ว ๔.๒ ป. ๓/๔

รวมระหว่างปี
ปลายปี
รวมตลอดปี

สาระสำคัญ
ให้ผู้อื่นได้รับรู้และนำไปใช้ประโยชน์
ต่อไป โดยการนำเสนอข้อมูลสามารถ
ทำได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม
เช่น การบอกเล่า การทำอกสารรายงาน
การจัดทำป้ายประกาศ
• Software (ซอฟต์แวร์) เป็น
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ที่เราไม่
สามารถสัมผัสจับต้องได้โดยตรง
เป็นชุดคำสั่งหรือโปรแกรม (Program)
ที่เขียนขึ้นเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงาน
ซอฟต์แวร์จึงเป็นเสมือนตัวเชื่อมระหว่าง
ผู้ใช้งานกับคอมพิวเตอร์ให้สามารถ
เข้าใจกันได้ การที่คอมพิวเตอร์จะ
ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นขึ้นอยู่
กับการเลือกใช้ซอฟต์แวร์ให้เหมาะสม
กับลักษณะงาน โดยซอฟต์แวร์ที่นิยมใช้
ในปัจจุบัน เช่น ซอฟต์แวร์นำเสนอ
ซอฟต์แวร์ประมวลคำ ซอฟต์แวร์ตาราง
ทำงาน

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

๓

๓

๗๘
๒
๘๐

๘๐
๒๐
๑๐๐

๘๓

โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน
ว ๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๔
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
หน่วย
ชื่อหน่วย
ที่
๑ เรียนรู้
กระบวนการ
วิทยาศาสตร์

๒

ความ
หลากหลาย
ของสิ่งมีชีวิต

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
-

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เวลา ๑๒๐ ชั่วโมง
สาระสำคัญ

• วิทยาศาสตร์เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ
สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว วิธีการและ
ขั้นตอนที่ใช้เพื่อตอบปัญหาที่สงสัย
เรียกว่า วิธีการทางวิทยาศาสตร์
ในการสืบเสาะหาความรู้อย่างเป็นระบบ
ผู้เรียนควรฝึกฝนทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ให้เกิดความชำนาญ เพื่อให้
สามารถค้นหาคำตอบได้อย่างถูกต้อง
เมื่อทำการศึกษาและแสวงหาความรู้
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์แล้ว
ผู้เรียนจะเกิดจิตวิทยาศาสตร์
ว ๑.๒ ป. ๔/๑
• สิ่งมีชีวิตมีหลายชนิด โดยแต่ละชนิด
ว ๑.๓ ป. ๔/๑, ป. ๔/๒, จะมีลักษณะสำคัญบางอย่างเหมือนกัน
ป. ๔/๓, ป. ๔/๔ หรือแตกต่างกันไป ซึ่งสามารถใช้เป็น
เกณฑ์ในการจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตออกเป็น
กลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ และกลุ่มที่ไม่ใช่พืช
และสัตว์ ในการจำแนกพืชสามารถใช้
ลักษณะการมีดอกของพืชเป็นเกณฑ์
และในการจำแนกสัตว์สามารถใช้การมี
กระดูกสันหลังของสัตว์เป็นเกณฑ์ได้
สัตว์มีกระดูกสันหลังแบ่งออกได้ ๕ กลุ่ม
ซึ่งสัตว์มีกระดูกสันหลังแต่ละกลุ่มจะมี
ลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้แตกต่างกัน

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
๓
๒

๒๗

๑๖

๘๔

หน่วย
ที่

ชื่อหน่วย

๓

แรงโน้มถ่วง
ของโลก
และตัวกลาง
ของแสง

๔

วัสดุและสสาร

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

• พืชดอกมีส่วนต่าง ๆ ที่สำคัญ ได้แก่
ราก ลำต้น ใบ ดอก ผลและเมล็ด ซึ่ง
ส่วนต่าง ๆ เหล่านี้จะทำหน้าที่ต่างกันไป
ว ๒.๒ ป. ๔/๑, ป. ๔/๒, • แรงโน้มถ่วงของโลก เป็นแรงดึงดูดที่
ป. ๔/๓
โลกกระทำต่อมวลของวัตถุทุกชนิดที่อยู่
ว ๒.๓ ป. ๔/๑
บนโลกและที่อยู่ใกล้โลก ซึ่งมีทิศทางเข้า
สู่ศูนย์กลางของโลก ทำให้วัตถุมีน้ำหนัก
และตกลงสู่พื้นโลก เราสามารถวัด
น้ำหนักของวัตถุได้โดยใช้เครื่องชั่งสปริง
มวลของวัตถุต่าง ๆ มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ
วัตถุที่มีมวลมากจะเปลี่ยนแปลง
การเคลื่อนที่ได้ยากกว่าวัตถุที่มีมวลน้อย
• เมื่อมองสิ่งต่าง ๆ โดยมีวัตถุต่างชนิด
มากั้นแสง จะทำให้มองเห็นสิ่งนั้น ๆ
ชัดเจนแตกต่างกันไป จึงจำแนกวัตถุที่
นำมากั้นแสงได้เป็นตัวกลางโปร่งใส
ตัวกลางโปร่งแสง และวัตถุทึบแสง
ว ๒.๑ ป. ๔/๑, ป. ๔/๒, • วัสดุต่าง ๆ มีสมบัติทางกายภาพ
ป. ๔/๓, ป. ๔/๔ ที่สามารถสังเกตและทดสอบได้แตกต่าง
กันไป เช่น มีความแข็ง มีสภาพยืดหยุ่น
นำความร้อน นำไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งเรา
สามารถนำวัสดุที่มีสมบัติทางกายภาพ
ด้านต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์ได้ต่างกัน
• สสารในชีวิตประจำวันมีหลายชนิด
แต่ละชนิดอาจอยู่ในสถานะของแข็ง
ของเหลว หรือแก๊ส ซึ่งสสารแต่ละ
สถานะอาจมีสมบัติบางประการ
เหมือนกันหรือต่างกัน โดยสังเกตได้จาก

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

๑๖

๑๔

๒๘

๑๗

๘๕

หน่วย
ที่

๕

ชื่อหน่วย

ดวงจันทร์และ
ระบบสุริยะ

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

การมีมวล การต้องการที่อยู่ การมี
รูปร่างและปริมาตรของสสาร ซึ่งเรา
สามารถใช้เครื่องมือในการวัดมวล
และปริมาตรของสสารได้
ว ๓.๑ ป. ๔/๑, ป. ๔/๒, • ดวงจันทร์โคจรรอบโลกพร้อมกับ
ป. ๔/๓
หมุนรอบตัวเอง ในขณะที่โลกหมุนรอบ
ตัวเองจะทำให้เรามองเห็นดวงจันทร์
ปรากฏขึ้นทางด้านทิศตะวันออก และ
ตกทางด้านทิศตะวันตก ซึ่งหมุนเวียน
เป็นแบบรูปซ้ำ ๆ ดวงจันทร์นั้นเป็น
ทรงกลม แต่รูปร่างของดวงจันทร์
ที่ปรากฏในแต่ละวันจะแตกต่างกัน
ดวงจันทร์จะมีรูปร่างปรากฏเป็นเสี้ยว
โดยจะมีขนาดเพิ่มขึ้นในแต่ละวัน
จนเต็มดวง และมีขนาดลดลงจนมอง
ไม่เห็น จากนั้นรูปร่างปรากฏของ
ดวงจันทร์จะเป็นเสี้ยวใหญ่ขึ้นจนสว่าง
เต็มดวงอีกครั้ง เกิดการเปลี่ยนแปลง
เช่นนี้เป็นแบบรูปซ้ำ ๆ ทุกเดือน
• ระบบสุริยะนั้นเป็นระบบที่มี
ดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง และมีดาว
บริวารต่าง ๆ โคจรอยู่โดยรอบ
ประกอบด้วยดาวเคราะห์ ๘ ดวง
รวมทั้งดวงจันทร์ บริวารของดาว
เคราะห์ต่าง ๆ ดาวเคราะห์แคระ
ดาวเคราะห์น้อย ดาวหาง และ
วัตถุขนาดเล็กอื่น ๆ โคจรอยู่รอบดวง
อาทิตย์ ดาวเคราะห์ที่โคจรรอบ
ดวงอาทิตย์แต่ละดวงจะมีขนาดของดาว

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

๑๔

๑๐

๘๖

หน่วย
ที่

ชื่อหน่วย

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด

๖

ขั้นตอนวิธีการ
แก้ปัญหา

ว ๔.๒ ป. ๔/๑

๗

การเขียน
โปรแกรม
อย่างง่าย

ว ๔.๒ ป. ๔/๒

๘

การใช้งาน
อินเตอร์เน็ต

ว ๔.๒ ป. ๔/๓

สาระสำคัญ
ระยะห่างจากดวงอาทิตย์และคาบการ
โคจรรอบดวงอาทิตย์แตกต่างกันไป
• ขั้นตอนวิธีหรืออัลกอริทึม คือ
กระบวนการแก้ปัญหาที่มีลำดับชัดเจน
สามารถคาดคะเนผลลัพธ์ได้
การอธิบายอัลกอริทึม แบ่งได้เป็น
การแสดงอัลกอริทึมด้วยข้อความ
การแสดงอัลกอริทึมด้วยรหัสจำลอง
และการแสดงอัลกอริทึมด้วยผังงาน
• โปรแกรม Scratch สามารถนำมาใช้
พัฒนาซอฟต์แวร์เชิงสร้างสรรค์ เช่น
การสร้างนิทาน การสร้างเกม เป็นต้น
การเขียนโปรแกรมเป็นการสร้างลำดับ
ของคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน เพื่อให้
ได้ผลลัพธ์ตามความต้องการ หากมี
ข้อผิดพลาดให้ตรวจสอบ การทำงาน
ทีละคำสั่ง เมื่อพบจุดที่ทำให้ผลลัพธ์
ไม่ถูกต้อง ให้ทำการแก้ไขจนกว่าจะได้
ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง ตัวอย่างโปรแกรมที่มี
เรื่องราว เช่น นิทานที่มีการตอบโต้กับ
ผู้ใช้การ์ตูนสั้น เล่ากิจวัตรประจำวัน
ภาพเคลื่อนไหว การฝึกตรวจหา
ข้อผิดพลาดจากโปรแกรมของผู้อื่นจะ
ช่วยพัฒนาทักษะการหาสาเหตุของ
ปัญหาได้ดียิ่งขึ้น
• อินเตอร์เน็ต คือเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันจำนวนมาก
และครอบคลุมไปทั่วโลก การค้นหา
ข้อมูลความรู้จากอินเตอร์เน็ต ควรใช้

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

๔

๓

๑๐

๖

๔

๓

๘๗

หน่วย
ที่

๙

ชื่อหน่วย

การนำเสนอ
ข้อมูลด้วย
ซอฟต์แวร์

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด

ว ๔.๒ ป. ๔/๔

สาระสำคัญ
คำค้นที่ตรงประเด็น กระชับ จะทำให้
ได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วและตรงตาม
ความต้องการ การประเมินความ
น่าเชื่อถือของข้อมูล เช่น พิจารณา
ประเภทของเว็บไซต์ (หน่วยงานราชการ
สำนักข่าว องค์กร) ผู้เขียน วันที่เผยแพร่
ข้อมูล การอ้างอิง เมื่อได้ข้อมูลที่
ต้องการจากเว็บไซต์ต่าง ๆ จะต้องนำ
เนื้อหามาพิจารณา เปรียบเทียบ
แล้วเลือกข้อมูล ที่มีความสอดคล้องและ
สัมพันธ์กัน การทำรายงานหรือ
การนำเสนอข้อมูลจะต้อง นำข้อมูลมา
เรียบเรียง สรุป เป็นภาษาของตนเอง
ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและวิธีการ
นำเสนอ
• การรวบรวมข้อมูลที่ต้องการจาก
แหล่งต่าง ๆ ทำได้โดยกำหนดหัวข้อที่
ต้องการ เตรียมอุปกรณ์ในการจดบันทึก
การประมวลผลอย่างง่าย เช่น
เปรียบเทียบ จัดกลุ่ม เรียงลำดับ การหา
ผลรวม การวิเคราะห์ผล การสร้าง
ทางเลือกที่เป็นไปได้ และการประเมิน
ทางเลือก การนำเสนอข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมต่าง ๆ เช่น ไมโครซอฟต์เวิร์ด
ไมโครซอฟต์เอ็กเซล ไมโครซอฟต์
เพาเวอร์พอยด์ การใช้ซอฟต์แวร์
ในการทำงาน เช่น ใช้พิมพ์เอกสาร
ใช้คำนวณ ใช้สร้างกราฟ ใช้ออกแบบ
และนำเสนองาน

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

๙

๖

๘๘

หน่วย
มาตรฐานการเรียนรู้/
ชื่อหน่วย
ที่
ตัวชี้วัด
๑๐ การใช้
ว ๔.๒ ป. ๔/๕
เทคโนโลยี
อย่างปลอดภัย

รวมระหว่างปี
ปลายปี
รวมตลอดปี

สาระสำคัญ
• การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในยุค
ดิจิทัลอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิและ
หน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น
เช่น ไม่สร้างข้อความเท็จและส่งให้ผู้อื่น
ไม่สร้างความเดือดร้อนต่อผู้อื่นโดยการ
ส่งสแปม ข้อความลูกโซ่ ส่งต่อโพสต์ที่มี
ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น ส่งคำเชิญเล่นเกม
ไม่เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวหรือการบ้านของ
บุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์/ชื่อบัญชีของผู้อื่น
การปกป้องข้อมูลส่วนตัว เช่น การออก
จากระบบเมื่อเลิกใช้งาน ไม่บอก
รหัสผ่าน ไม่บอกเลขประจำตัว
ประชาชน

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
๓
๓

๑๑๘
๒
๑๒๐

๘๐
๒๐
๑๐๐

๘๙

โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน
ว ๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๕
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
หน่วย
ชื่อหน่วย
ที่
๑ เรียนรู้แบบ
นักวิทยาศาสตร์

๒

สิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อม

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
-

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เวลา ๑๒๐ ชั่วโมง
สาระสำคัญ

• กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คือ
วิธีการและขั้นตอนที่นักวิทยาศาสตร์ใช้
ดำเนินการเพื่อค้นคว้าหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์แบ่งออกเป็น 3 ประเภท
คือ 1) วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 2)
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และ 3) จิตวิทยาศาสตร์
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ คือ ขั้นตอน
การทำงานอย่างเป็นระบบที่
นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการค้นคว้าหา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งมี 5 ขั้นตอน
ได้แก่ การตั้งคำถาม การคาดคะเน
คำตอบหรือตั้งสมมติฐาน การรวบรวม
ข้อมูล หรือการทดลอง การวิเคราะห์
ข้อมูล และการสรุปผล
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คือ
ทักษะที่เป็นความชำนาญและ
ความสามารถในการสืบเสาะเพื่อค้นหา
คำตอบ และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดย
นักวิทยาศาสตร์ได้แบ่งทักษะ
ว ๑.๑ ป. ๕/๑, ป. ๕/๒, • สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์มีโครงสร้าง
ป. ๕/๓, ป. ๕/๔ และลักษณะที่เหมาะสมในแต่ละแหล่ง

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
๓
๒

๑๙

๑๔

๙๐

หน่วย
ที่

ชื่อหน่วย

มาตรฐานการเรียนรู้/
เวลา น้ำหนัก
สาระสำคัญ
ตัวชี้วัด
(ชั่วโมง) คะแนน
ว ๑.๓ ป. ๕/๑, ป. ๕/๒, ที่อยู่ ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับตัวของ
สิ่งมีชีวิตเพื่อดำรงชีวิตและอยู่รอดได้
ในแต่ละแหล่งที่อยู่
สิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์ซึ่งกัน
และกัน เพื่อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต
เช่น ความสัมพันธ์กันด้านการกินกัน
เป็นอาหาร เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย
และหลบภัย
สิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับ
สิ่งไม่มีชีวิตเพื่อประโยชน์ต่อการ
ดำรงชีวิต เช่น อากาศที่ใช้ในการหายใจ
ใช้ดินและหินเป็นที่อยู่อาศัยหรือ
แหล่งหลบภัย
สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ต้องการพลังงานเพื่อ
การดำรงชีวิตและการทำกิจกรรมต่าง ๆ
ซึ่งพลังงานนี้สิ่งมีชีวิตจะได้จากการกิน
อาหาร โดยในแต่ละแหล่งที่อยู่สิ่งมีชีวิต
ต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่รวมกันจะมีความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในด้านการกิน
อาหาร และมีการถ่ายทอดพลังงานต่อ
กันเป็นทอด ๆ ในรูปแบบของโซ่อาหาร
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติ
ล้วนมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
จึงทำให้เกิดความสมดุลของธรรมชาติ
เมื่อมนุษย์ทำลายสิ่งแวดล้อม
จึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงควรมีการรักษา
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

๙๑

หน่วย
ที่

ชื่อหน่วย

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ
ด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ธรรมชาติเกิด
ความสมดุล
• สิ่งมีชีวิตทั้งพืช สัตว์ และมนุษย์
เมื่อโตเต็มที่จะมีการสืบพันธุ์เพื่อเพิ่ม
จำนวนและดำรงพันธุ์ โดยลูกที่เกิดมา
จะได้รับการถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมจากพ่อแม่ ทำให้มีลักษณะ
ทางพันธุกรรมที่เฉพาะแตกต่างจาก
สิ่งมีชีวิตชนิดอื่น โดยลักษณะทาง
พันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตจะอยู่ในยีน
ซึ่งยีน คือ หน่วยพันธุกรรมที่ทำหน้าที่
ควบคุมและถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
สิ่งมีชีวิตทั้งพืช สัตว์ และมนุษย์
เมื่อโตเต็มที่จะมีการสืบพันธุ์เพื่อเพิ่ม
จำนวนและดำรงพันธุ์ โดยลูกที่เกิดมา
จะได้รับการถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมจากพ่อแม่ทำให้มีลักษณะทาง
พันธุกรรมที่เฉพาะแตกต่างจากสิ่งมีชีวิต
ชนิดอื่น โดยคนเราจะมีลักษณะ
คล้ายคลึงกับคนในครอบครัวของเรา
ลักษณะต่าง ๆ ที่คล้ายคลึงกันนี้
เป็นการถ่ายทอดลักษณะบางลักษณะ
จากบรรพบุรุษสู่ลูกหลาน เรียกว่า
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
ซึ่งบางลักษณะจะเหมือนพ่อหรือเหมือน
แม่ หรืออาจมีลักษณะเหมือนปู่ ย่า ตา
ยาย และสัตว์จะมีการถ่ายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรม เช่น สีขน ลักษณะของ

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

๙๒

หน่วย
ที่

ชื่อหน่วย

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด

๓

แรงโน้มถ่วง
ของโลก
และตัวกลาง
ของแสง

ว ๒.๒ ป. ๕/๑, ป. ๕/๒,
ป. ๕/๓, ป. ๕/๔,
ป. ๕/๕

๔

เสียงรอบตัวเรา ว ๒.๓ ป. ๕/๑, ป. ๕/๒,
ป. ๕/๓, ป. ๕/๔,
ป. ๕/๕

สาระสำคัญ
ขน ลักษณะใบหู ส่วนพืชจะมีการ
ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เช่น
ลักษณะของใบ สีดอก
• แรงลัพธ์เป็นผลรวมของแรงตั้งแต่
๒ แรงขึ้นไป ที่ร่วมกันกระทำต่อวัตถุ
เดียวกันจึงมีผลทำให้วัตถุนั้น
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ไปตามผลของ
แรงลัพธ์ ซึ่งจะมีค่าเท่ากับการรวมแรง
หลายแรงเป็นแรงเดียว
• แรงเสียดทานเป็นแรงที่เกิดขึ้น
ระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุสองชิ้น
โดยผิววัตถุหนึ่งต้านทานการเคลื่อนที่
ของผิววัตถุอีกผิวหนึ่ง ซึ่งแรงเสียดทาน
จะมีทิศตรงข้ามกับการเคลื่อนที่ของ
วัตถุนั้น ๆ แรงเสียดทานมีผลทำให้วัตถุ
ที่กำลังเคลื่อนที่เกิดการเคลื่อนที่ช้าลง
หรือหยุดนิ่ง
แรงเสียดทานมีประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวันหลายกิจกรรม ในการใช้
ประโยชน์จากแรงเสียดทานบางกิจกรรม
ต้องลดแรงเสียดทาน และในบาง
กิจกรรมต้องเพิ่มแรงเสียดทาน
• เสียงเกิดจากการสั่นของแหล่งกำเนิด
เสียง และอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่
ตัวกลางของเสียงมีด้วยกัน ๓ ประเภท
คือ ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส
โดยเสียงจะเดินทางผ่านตัวกลางที่มี
สถานะของแข็งได้ ดีกว่าตัวกลางที่มี
สถานะของเหลวและสถานะแก๊ส

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

๘

๕

๑๐

๖

๙๓

หน่วย
ที่

ชื่อหน่วย

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ
หูเป็นอวัยวะรับเสียงประกอบด้วย
๓ ส่วน คือ หูชั้นนอก หูชั้นกลาง และ
หูชั้นใน เมื่อเสียงเดินทางผ่านตัวกลาง
ของเสียงเข้ามาถึงรูหู จะทำให้
ส่วนประกอบภายในหูเกิดการ
สั่นสะเทือน จึงทำให้เราได้ยินเสียง
เสียงสูง เสียงต่ำ เป็นลักษณะของ
เสียงที่มีความสัมพันธ์กับแหล่งกำเนิด
เสียง หากแหล่งกำเนิดเสียงสั่นด้วย
ความถี่ต่ำจะเกิดเสียงต่ำหรือทุ้ม หรือ
ถ้าสั่นด้วยความถี่สูงจะเกิดเสียงสูง
หรือแหลม
เสียงดัง เสียงค่อย เป็นสมบัติของ
เสียงที่เรียกว่า ความดังของเสียง ขึ้นอยู่
กับปริมาณพลังงานของเสียงจาก
แหล่งกำเนิดเสียงที่เดินทางมาถึงหู
ของผู้รับเสียง ถ้าแหล่งกำเนิดเสียงสั่น
ด้วยพลังงานมากจะทำให้เกิดเสียงดัง
แต่ถ้าแหล่งกำเนิดเสียงสั่นด้วยพลังงาน
น้อยจะเกิดเสียงค่อย
การรับฟังเสียงที่ดังมาก ๆ เป็น
เวลานาน ๆ ทำให้เกิดอันตรายต่อ
เยื่อแก้วหูได้ เสียงบางเสียงแม้ว่า
จะดังไม่มากจนมีอันตรายต่อเยื่อแก้วหู
แต่ก่อให้เกิดความรู้สึกหงุดหงิดและ
รำคาญ โดยเสียงที่มีลักษณะเช่นนี้
เรียกว่า มลพิษทางเสียง ซึ่งการป้องกัน
และหลีกเลี่ยงมลพิษทางเสียงสามารถ
ทำได้หลากหลายวิธี

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

๙๔

หน่วย
ชื่อหน่วย
ที่
๕ การ
เปลี่ยนแปลง
ของสสาร

มาตรฐานการเรียนรู้/
เวลา น้ำหนัก
สาระสำคัญ
ตัวชี้วัด
(ชั่วโมง) คะแนน
ว ๒.๑ ป. ๕/๑, ป. ๕/๒, • สสารที่อยู่รอบตัวเรามีหลายชนิด
๑๕
๑๒
ป. ๕/๓, ป. ๕/๔ สสารแต่ละชนิดที่พบในชีวิตประจำวัน
อาจมีสถานะเป็นของแข็ง ของเหลว
หรือแก๊ส ซึ่งสสารอาจเปลี่ยนจาก
สถานะหนึ่งไปเป็นอีกสถานะหนึ่งได้
โดยอาศัยการเพิ่มหรือลดความร้อน
ให้แก่สสารไปจนถึงระดับหนึ่ง เรียกว่า
การเปลี่ยนสถานะ
การหลอมเหลว เป็นการเปลี่ยน
สถานะจากของแข็งเป็นของเหลว
โดยเมื่อเพิ่มความร้อนให้กับสสารที่อยู่
ในสถานะของแข็งจนถึงระดับหนึ่ง
จะทำให้สสารนั้นเปลี่ยนสถานะจาก
ของแข็งเป็นของเหลว
การกลายเป็นไอ เป็นการเปลี่ยน
สถานะจากของเหลวเป็นแก๊ส โดยเมื่อ
เพิ่มความร้อนให้กับสสารที่อยู่ในสถานะ
ของเหลวจนถึงระดับหนึ่งจะทำให้สสาร
นั้นเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็น
สถานะแก๊ส เรียกว่าการกลายเป็นไอ
ซึ่งแบ่งได้ ๒ กระบวนการ ได้แก่
การระเหย เป็นการเปลี่ยนสถานะจาก
ของเหลวที่อยู่บริเวณผิวหน้าไปเป็นแก๊ส
และการเดือด เป็นการเปลี่ยนสถานะ
จากของเหลวโดยเพิ่มความร้อนจนถึง
จุดเดือดจนเป็นแก๊ส
การควบแน่น เป็นการเปลี่ยนสถานะ
จากแก๊สเป็นของเหลว โดยเมื่อลด
ความร้อนให้กับสสารที่อยู่ในสถานะแก๊ส

๙๕

หน่วย
ที่

ชื่อหน่วย

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ
จนถึงระดับหนึ่งจะทำให้สสารนั้น
เปลี่ยนสถานะจากแก๊สเป็นของเหลว
การแข็งตัว เป็นการเปลี่ยนสถานะ
จากของเหลวเป็นของแข็ง โดยเมื่อลด
ความร้อนให้กับสสารที่อยู่ในสถานะ
ของเหลวจนถึงระดับหนึ่งจะทำให้สสาร
นั้นเปลี่ยนสถานะจากของเหลว
เป็นของแข็ง
การระเหิด เป็นการเปลี่ยนสถานะ
จากของแข็งเป็นแก๊ส โดยเมื่อเพิ่ม
ความร้อนให้กับสสารที่อยู่ในสถานะ
ของแข็งบางชนิดจนถึงระดับหนึ่ง
จะทำให้สสารนั้นเปลี่ยนสถานะจาก
ของแข็งเป็นแก๊ส โดยไม่ผ่านการเป็น
ของเหลว
การระเหิดกลับ เป็นการเปลี่ยน
สถานะจากของแก๊สเป็นของแข็ง
โดยเมื่อลดความร้อนให้กับสสารที่อยู่ใน
สถานะแก๊สบางชนิดจนถึงระดับหนึ่ง
จะทำให้สสารนั้นเปลี่ยนสถานะจาก
ของแก๊สเป็นของแข็ง โดยไม่ผ่าน
การเป็นของเหลว
• การละลายเป็นการเปลี่ยนแปลง
ทางกายภาพของสารที่เกิดขึ้นจาก
การนำสารใส่ลงในน้ำ แล้วสารนั้นผสม
รวมกับน้ำอย่างกลมกลืนจนมองเห็น
เป็นเนื้อเดียวกันทุกส่วน โดยสารที่ได้
ยังคงเป็นสารเดิม เรียกว่า สารละลาย
โดยสารต่าง ๆ อาจอยู่ในสถานะของแข็ง

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

๙๖

หน่วย
ที่

ชื่อหน่วย

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ
ของเหลว หรือแก๊ส ซึ่งสารบางชนิด
ละลายน้ำได้ ส่วนสารบางชนิด
ไม่สามารถละลายน้ำได้ แต่สามารถ
ละลายในสารละลายอื่นได้แทน
การละลายของสารในน้ำทำให้เกิด
สารสะลาย ซึ่งเป็นสารเนื้อเดียว โดยใน
สารละลายจะมององค์ประกอบ ๒ ส่วน
คือ ตัวทำละลายและตัวละลาย
โดยสารที่มีปริมาณมากกว่า และมี
สถานะเดียวกับสารละลาย เรียกว่า
ตัวทำละลาย และสารที่มีปริมาณ
น้อยกว่า เรียกว่า ตัวละลาย
• การเปลี่ยนแปลงทางเคมี คือ
การเปลี่ยนแปลงของสารชนิดเดียว หรือ
การทำปฏิกิริยาระหว่างสาร 2 ชนิด
ขึ้นไป แล้วเกิดสารใหม่ขึ้น ซึ่งมีสมบัติ
ต่างไปจากสารเดิม และเมื่อเกิด
การเปลี่ยนแปลงแล้วจะทำให้กลับมา
เป็นสารเดิมยาก โดยการเปลี่ยนแปลง
ทางเคมีหรือการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่ทำให้
เกิดสารใหม่ สามารถสังเกตได้จากการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของสาร เช่น การมี
สีที่ต่างจากเดิม การมีกลิ่นที่ต่างจากเดิม
การมีฟองแก๊สเกิดขึ้น การมีอุณหภูมิ
เพิ่มขึ้นหรือลดลง การมีตะกอนเกิดขึ้น
เป็นต้น
เมื่อสารเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้ว
สามารถเปลี่ยนกลับเป็นสารเดิมได้
เรียกว่า การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

๙๗

หน่วย
ที่

๖

ชื่อหน่วย

แหล่งน้ำ และ
ลมฟ้าอากาศ

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เช่น การหลอมเหลว การกลายเป็นไอ
การแข็งตัว การละลาย เป็นต้น
ส่วนสารที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
แล้วไม่สามารถเปลี่ยนกลับเป็น
สารเดิมได้ เรียกว่า การเปลี่ยนแปลง
ที่ผันกลับไม่ได้ เช่น การเผาไหม้ การสุก
ของผลไม้ การเกิดสนิม เป็นต้น
ว ๓.๒ ป. ๕/๑, ป. ๕/๒, • โลกของเรามีน้ำปกคลุมเป็นส่วนใหญ่
ป. ๕/๓, ป. ๕/๔, ของพื้นผิวโลกทั้งหมด โดยมีทั้ง
ป. ๕/๕
แหล่งน้ำเค็มและแหล่งน้ำจืด ซึ่งมี
ความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของ
สิ่งมีชีวิต น้ำจืดที่มนุษย์นำมาใช้ได้มี
ปริมาณน้อยมาก เราจึงต้องใช้น้ำ
อย่างประหยัดและร่วมกันอนุรักษ์น้ำ
• เมฆ เกิดจากไอน้ำในอากาศ
จะควบแน่นเป็นละอองน้ำเล็ก ๆ โดยมี
ละอองลอย เช่น เกลือ ฝุ่นละออง
ละอองเรณูของดอกไม้ เป็นอนุภาค
แกนกลาง เมื่อละอองน้ำจำนวนมาก
เกาะกลุ่มรวมกันลอยอยู่สูงจาก
พื้นดินมาก แต่ละอองน้ำที่เกาะกลุ่ม
รวมกันลอยอยู่ใกล้พื้นดิน เรียกว่า
หมอก
ไอน้ำที่ควบแน่นเป็นละอองน้ำเกาะ
อยู่บนพื้นผิววัตถุใกล้พื้นดิน เรียกว่า
น้ำค้าง ถ้าอุณหภูมิใกล้พื้นดินต่ำกว่า
จุดเยือกแข็ง น้ำค้างก็จะกลายเป็น
น้ำค้างแข็ง

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

๑๗

๑๓

๙๘

หน่วย
ที่

๗

ชื่อหน่วย

ปรากฏ
ของดวงดาว

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

ฝนเกิดไอน้ำในอากาศควบแน่นเป็น
ละอองน้ำเล็ก ๆ เมื่อละอองน้ำจำนวน
มากในเมฆรวมตัวกันจนอากาศไม่
สามารถพยุงไว้ได้จึงตกลงมาเป็นฝน
หิมะเกิดจากไอน้ำในอากาศระเหิดกลับ
เป็นผลึกน้ำแข็ง รวมตัวกันจนมีน้ำหนัก
มากขึ้นจนเกินกว่าอากาศจะพยุงไว้
จึงตกลงมา
ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำที่เปลี่ยน
สถานะเป็นน้ำแข็ง แล้วถูกพายุพัดวนซ้ำ
ไปซ้ำมาในเมฆฝนฟ้าคะนองที่มีขนาด
ใหญ่และอยู่ในระดับสูงจนเป็นก้อน
น้ำแข็งขนาดใหญ่ขึ้นแล้วตกลงมา
วัฏจักรน้ำ เป็นการหมุนเวียนของน้ำ
ที่มีแบบรูปซ้ำเดิม และต่อเนื่องระหว่าง
น้ำในบรรยากาศน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน
ซึ่งพฤติกรรมในการดำรงชีวิตของพืช
และสัตว์จะส่งผลต่อวัฏจักรน้ำ
ว ๓.๒ ป. ๕/๑, ป. ๕/๒ • ดาวที่มองเห็นบนท้องฟ้าอยู่ในอวกาศ
ซึ่งเป็นบริเวณที่อยู่นอกบรรยากาศ
ของโลก มีทั้งดาวฤกษ์และดาวเคราะห์
ดาวฤกษ์เป็นแหล่งกำเนิดแสง
จึงสามารถมองเห็นได้ ส่วนดาวเคราะห์
ไม่ใช่แหล่งกำเนิดแสง
ดาวฤกษ์ เป็นดาวที่มีแสงสว่าง
ในตัวเอง จัดเป็นแหล่งกำเนิดแสง
จึงสามารถมองเห็นเป็นจุดสว่าง และมี
แสงระยิบระยับบนท้องฟ้า ในเวลา
กลางวันจะมองเห็นท้องฟ้าเป็นสีฟ้า

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

๘

๕

๙๙

หน่วย
ที่

๘

ชื่อหน่วย

เหตุผล
เชิงตรรกะ กับ
การแก้ปัญหา

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด

ว ๔.๒ ป. ๕/๑

สาระสำคัญ
ส่วนในเวลากลางคืนจะมองเห็น
กลุ่มดาวฤกษ์ต่าง ๆ ที่อยู่บนท้องฟ้า
มีรูปร่างแตกต่างกันออกไป
เมื่อสังเกตกลุ่มดาวฤกษ์ในช่วงเวลา
ต่าง ๆ ในคืนเดียวกัน จะพบว่า
กลุ่มดาวฤกษ์มีการเปลี่ยนตำแหน่ง โดย
เคลื่อนจากทิศตะวันออกไปทางทิศ
ตะวันตก ทำให้มองเห็นดาวฤกษ์ขึ้นจาก
ขอบฟ้าทางทิศตะวันออก และตกลับ
ขอบฟ้าไปทางทิศตะวันตก ซึ่งดาวฤกษ์
และกลุ่มดาวฤกษ์มีเส้นทางการขึ้น
และตกตามเส้นทางเดิมทุกคืน และจะ
ปรากฏตำแหน่งเดิมเสมอ
การสังเกตตำแหน่งกลุ่มดาวฤกษ์
สามารถทำได้โดยใช้การระบุมุมทิศและ
มุมเงยที่กลุ่มดาวนั้นปรากฏ ผู้สังเกต
สามารถใช้มือในการประมาณค่าของมุม
เงยเมื่อสังเกตดาวในท้องฟ้า
• การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการ
แก้ปัญหาเป็นวิธีการที่เป็นการนำ
กฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่ครอบคลุม
ทุกกรณีมาใช้ เพื่อพิจารณาปัญหา
วิธีการแก้ปัญหา ทำให้สามารถ
คาดการณ์ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งวิธีการแก้ปัญหาที่ได้
มักจะถูกนำมาแสดงให้อยู่ในรูปแบบของ
ลำดับขั้นตอนหรือที่เรียกว่า อัลกอริทึม
เพราะจะช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหา
อย่างง่ายได้อย่างมีขั้นตอน

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

๖

๔

๑๐๐

หน่วย
ชื่อหน่วย
ที่
๙ การเขียน
โปรแกรม
โดยใช้เหตุผล
เชิงตรรกะ

๑๐

ข้อมูล
สารสนเทศ

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
ว ๔.๒ ป. ๕/๒

สาระสำคัญ

• การออกแบบโปรแกรมโดยการเขียน
ข้อความ เป็นการอธิบายการทำงานของ
โปรแกรมที่ใช้ภาษาพูดที่เข้าใจง่าย
เพื่ออธิบายขั้นตอนการเขียนโปรแกรม
ส่วนการออกแบบโปรแกรมด้วยการ
เขียนผังงานเป็นการนำสัญลักษณ์มาใช้
แทนลำดับขั้นตอนในการเขียนโปรแกรม
จากนั้นนำมาเขียนคำสั่งควบคุม
การทำงานให้กับตัวละครแต่ละตัว
ที่สร้างขึ้น โดยใช้คำสั่งที่เข้าใจง่าย
ในการสั่งให้ทำงาน สำหรับขั้นตอน
ในการเขียนโปรแกรม ประกอบด้วย
การวิเคราะห์ปัญหา ออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหา และการเขียนโปรแกรม และ
เมื่อเขียนโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ผู้เขียนจะต้องตรวจสอบผลลัพธ์
เพื่อหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม
ว ๔.๒ ป. ๕/๓, ป. ๕/๔ • ข้อมูล คือ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง
กับสิ่งต่าง ๆ สามารถแบ่งออกเป็น
๕ ประเภท คือ ข้อมูลตัวอักขระ
ข้อมูลภาพ ข้อมูลตัวเลข ข้อมูลเสียง
และข้อมูลอื่น ๆ การค้นหาข้อมูลเพื่อ
ทำการสิ่งใดสิ่งหนึ่งต้องพิจารณาข้อมูล
ที่ดีที่สุด ซึ่งข้อมูลที่อยู่รอบตัวเรา
มีจำนวนมาก ข้อมูลบางอย่างสามารถ
นำมาใช้ได้ทันทีและข้อมูลบางอย่าง
จะต้องนำไปประมวลผลให้เป็น
สารสนเทศก่อนนำมาใช้งาน เพื่อให้นำ
ข้อมูลไปใช้ได้อย่างสะดวกและเกิด

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
๑๐
๖

๑๒

๗

๑๐๑

หน่วย
ที่

๑๑

ชื่อหน่วย

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

ประโยชน์สูงสุด ปัจจุบันได้มีการค้นหา
ข้อมูลที่รวดเร็วโดยใช้เว็บไซต์ที่เรียกว่า
Search Engine ในการสืบค้นข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ จะต้องมีการประเมิน
ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือของข้อมูล
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงตามความต้องการ
การใช้
ว ๔.๒ ป. ๕/๓, ป. ๕/๔, • ในปัจจุบันการติดต่อสื่อสาร
อินเทอร์เน็ต
ป. ๕/๕
ผ่านอินเทอร์เน็ตทำได้หลากหลาย และ
อย่างปลอดภัย
ช่วยตอบสนองความต้องการของมนุษย์
ให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในด้าน
การสื่อสาร ดังนั้น จึงมีผู้ใช้คอมพิวเตอร์
และเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ
ในการกระทำความผิด เพื่อให้ผู้อื่น
เสียหายหรือเสื่อมเสียชื่อเสียง โดยมักจะ
เรียกว่า อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต
ดังนั้น ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ที่ดีจะต้องมี
แนวทางป้องกันการเกิดอาชญากรรม
ทางอินเทอร์เน็ต รวมถึงการใช้
อินเทอร์เน็ตอย่างมีมารยาท เพราะ
นอกจากการติดต่อสื่อสารแล้ว
อินเทอร์เน็ตยังถูกนำมาใช้สำหรับ
การวิเคราะห์ข้อมูล การรวบรวมข้อมูล
การประมวลผลข้อมูล เพื่อพิจารณา
ทางเลือกที่เป็นไปได้ และเหมาะสม
มากที่สุด
รวมระหว่างปี
ปลายปี
รวมตลอดปี

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

๑๐

๖

๑๑๘
๒
๑๒๐

๘๐
๒๐
๑๐๐

๑๐๒

โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน
ว ๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๖
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
หน่วย
ชื่อหน่วย
ที่
๑ เรียนรู้แบบ
นักวิทยาศาสตร์

๒

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
-

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เวลา ๑๒๐ ชั่วโมง
สาระสำคัญ

• กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คือ
วิธีการและขั้นตอนที่นักวิทยาศาสตร์ใช้
ดำเนินการเพื่อค้นคว้าหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท
คือ ๑) วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ๒)
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
๓) จิตวิทยาศาสตร์
ร่างกายของเรา ว ๑.๒ ป. ๖/๑, ป. ๖/๒, • มนุษย์มีการเจริญเติบโต
ป. ๖/๓, ป. ๖/๔, และมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย
ป. ๖/๕
ตั้งแต่แรกเกิดจนเป็นผู้ใหญ่ โดยสังเกต
ได้จากมวล ความสูง ความยาวแขน
และขาที่เพิ่มขึ้น ซึ่งในแต่ละช่วงวัยจะมี
ขนาดของร่างกายและพัฒนาการ
ทางด้านร่างกายที่แตกต่างกันไป
สารอาหารที่อยู่ในอาหารมี ๖ ประเภท
ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน
เกลือแร่ วิตามิน และน้ำ
สารอาหารแต่ละประเภทมีประโยชน์
ต่อร่างกายแตกต่างกัน
โดยคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน
เป็นสารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย
ส่วนเกลือแร่ วิตามิน และน้ำ
เป็นสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานแก่

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
๒
๒

๑๖

๑๐

๑๐๓

หน่วย
ที่

ชื่อหน่วย

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ
ร่างกายแต่ช่วยให้ร่างกายทำงานได้
เป็นปกติ
อาหารแต่ละชนิดประกอบด้วย
สารอาหารที่แตกต่างกันอาหาร
บางอย่างประกอบด้วยสารอาหาร
ประเภทเดียวอาหารบางอย่าง
ประกอบด้วยสารอาหารมากกว่า
หนึ่งประเภท
การรับประทานอาหารเพื่อให้ร่างกาย
เจริญเติบโตมีการเปลี่ยนแปลงของ
ร่างกายตามเพศและวัย และมีสุขภาพดี
จำเป็นต้องรับประทานให้ได้พลังงาน
เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย
และให้ได้สารอาหารครบถ้วนในสัดส่วน
ที่เหมาะสมกับเพศและวัย รวมทั้ง
คำนึงถึงชนิดและปริมาณของวัตถุ
เจือปนในอาหารเพื่อความปลอดภัยต่อ
สุขภาพ
• ระบบย่อยอาหารประกอบด้วย
อวัยวะต่าง ๆ ได้แก่ ปาก หลอดอาหาร
กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่
ทวารหนัก ตับและตับอ่อน ซึ่งทำหน้าที่
รวมกันในการย่อยและดูดซึมอาหาร
ปาก มีฟันช่วยบดเคี้ยวอาหารให้มี
ขนาดเล็กลงและมีลิ้นช่วยคลุกเคล้า
อาหารกับน้ำลาย ในน้ำลายมีเอนไซม์
ช่วยย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาล
หลอดอาหาร ทำหน้าที่ลำเลียง
อาหารจากปากไปยังกระเพาะอาหาร

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

๑๐๔

หน่วย
ที่

๓

ชื่อหน่วย

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด

แรงไฟฟ้า
ว ๒.๒ ป. ๖/๑
และวงจรไฟฟ้า

สาระสำคัญ
ภายในกระเพาะอาหารมีการย่อยโปรตีน
โดยกรดและเอนไซม์ที่สร้างจาก
กระเพาะอาหาร
ลำไส้เล็ก มีเอนไซม์ที่สร้างจากผนัง
ลำไส้เล็กเองและจากตับอ่อนที่ช่วยย่อย
โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมัน
โดยโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมัน
ที่ผ่านการย่อยจนเป็นสารอาหาร
ขนาดเล็กพอที่จะดูดซึมได้รวมถึงน้ำ
เกลือแร่และวิตามินจะถูกดูดซึม
ที่ผนังลำไส้เล็กเข้าสู่กระแสเลือด
เพื่อลำเลียงไปยังส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกายซึ่งโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และ
ไขมันจะถูกนำไปใช้เป็นพลังงานสำหรับ
ใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ส่วนน้ำ เกลือแร่
และวิตามินจะช่วยให้ร่างกายทำงาน
เป็นปกติ
ตับ สร้างน้ำดีแล้วส่งไปยังลำไส้เล็ก
ช่วยให้ไขมันแตกตัว
ลำไส้ใหญ่ ทำหน้าที่ดูดน้ำและเกลือ
แร่เป็นบริเวณที่มีอาหารที่ย่อยไม่ได้หรือ
ย่อยไม่หมดเป็นกากอาหารที่ถูกกำจัด
ออกทางทวารหนัก
อวัยวะต่าง ๆ ในระบบย่อยอาหารมี
ความสำคัญจึงควรปฏิบัติตน ดูแลรักษา
อวัยวะให้ทำงานเป็นปกติ
• เมื่อนำวัตถุ ๒ ชนิด มาขัดถูกัน
แล้วนำเข้ามาใกล้กันจะทำให้เกิดแรง
ไฟฟ้า ซึ่งอาจดึงดูดหรือผลักกัน หากขัด

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

๒๐

๑๒

๑๐๕

หน่วย
ที่

ชื่อหน่วย

มาตรฐานการเรียนรู้/
เวลา น้ำหนัก
สาระสำคัญ
ตัวชี้วัด
(ชั่วโมง) คะแนน
ว ๒.๓ ป. ๖/๑, ป. ๖/๒, ถูวัตถุชนิดเดียวกันโดยใช้สิ่งเดียวกัน
ป. ๖/๓, ป. ๖/๔, จะทำให้เกิดประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกัน
ป. ๖/๕, ป. ๖/๖ ซึง่ มีแรงระหว่างประจุไฟฟ้า เมื่อนำวัตถุ
เข้าใกล้กันจะเกิดแรงผลักกัน ส่วนการ
ขัดถูวัตถุชนิดเดียวกันโดยใช้สิ่งต่างกัน
จะทำให้เกิดประจุไฟฟ้าต่างชนิดกัน
ซึ่งมีแรงระหว่างประจุไฟฟ้า เมื่อนำวัตถุ
เข้าใกล้กันจะเกิดแรงดึงดูด
• วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายประกอบด้วย
๓ ส่วนสำคัญ คือ แหล่งกำเนิดไฟฟ้า
เช่น ถ่ายไฟฉาย มีหน้าที่ให้พลังงาน
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า เป็นตัวนำไฟฟ้า
มีหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างแหล่งกำเนิด
ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าด้วยกัน
และเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า
มีหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้า
เป็นพลังงานอื่น
การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม เป็น
การนำเซลล์ไฟฟ้าหลาย ๆ เซลล์ มา
เรียงต่อกันเพียงแถวเดียวทำให้
กระแสไฟฟ้าเดินไปทิศทางเดียว โดยให้
ขั้วบวกของเซลล์ไฟฟ้าเซลล์หนึ่งต่อกับ
ขั้วลบของอีกเซลล์หนึ่ง เรียงกันไป
เรื่อย ๆ ทำให้มีพลังงานไฟฟ้าในวงจร
เพิ่มมากขึ้น ซึ่งการต่อเซลล์ไฟฟ้า
หลายเซลล์ จะทำให้มีพลังงานไฟฟ้า
ในวงจรมากกว่าการต่อเซลล์ไฟฟ้า
เพียงเซลล์เดียว ซึ่งการต่อเซลล์ไฟฟ้า
แบบอนุกรมนำไปใช้ประโยชน์ใน

๑๐๖

หน่วย
ที่

๔

ชื่อหน่วย

แสงและเงา

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

ชีวิตประจำวันได้เช่น การต่อเซลล์ไฟฟ้า
ในไฟฉาย
การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรม คือ
การต่อหลอดไฟฟ้าแบบเรียงต่อกัน
โดยกระแสไฟฟ้าที่ผ่านหลอดไฟฟ้า
แต่ละดวงจะมีปริมาณเดียวกัน เมื่อถอด
หลอดไฟฟ้าดวงใดดวงหนึ่งออกทำให้
หลอดไฟฟ้าที่เหลือดับทั้งหมด ส่วนการ
ต่อหลอดไฟฟ้าแบบขนาน คือ การต่อ
หลอดไฟฟ้าแต่ละดวงคร่อมกัน ทำให้มี
กระแสไฟฟ้าไหลแยกผ่านแต่ละเส้นทาง
ตามสายไฟฟ้าที่ผ่านหลอดไฟฟ้า
แต่ละดวง เมื่อถอดหลอดไฟฟ้าดวงใด
ดวงหนึ่งออก หลอดไฟฟ้าที่เหลือก็ยัง
สว่างได้ การต่อหลอดไฟฟ้าแต่ละแบบ
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น
การต่อหลอดไฟฟ้าหลายดวงในบ้าน
จึงต้องต่อหลอดไฟฟ้าแบบขนาน
เพื่อเลือกใช้หลอดไฟฟ้าดวงใดดวงหนึ่ง
ได้ตามต้องการ
ว ๒.๓ ป. ๖/๗, ป. ๖/๘ • เมื่อนำวัตถุทึบแสงมากั้นแสงจะเกิด
เงาบนฉากรับแสงที่อยู่ด้านหลังวัตถุ
โดยเงามีรูปร่างคล้ายวัตถุที่ทำให้เกิดเงา
โดยเงาที่เกิดขึ้นมี ๒ ลักษณะ ได้แก่
เงามัว คือ เงาของวัตถุในบริเวณที่มีแสง
บางส่วนตกลงบนฉาก จึงทำให้บริเวณ
นั้นมืดไม่สนิท และเงามืด คือ เงาของ
วัตถุในบริเวณที่ไม่มีแสงตกลงบนฉาก
เลย จึงทำให้บริเวณนั้นมืดสนิท ซึ่งการ

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

๔

๓

๑๐๗

หน่วย
ที่

ชื่อหน่วย

๕

สารรอบตัวเรา

๖

หินและซาก
ดึกดำบรรพ์

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เกิดเงาสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น
ใช้แสดงละครเงาหรือเล่นหนังตะลุง
ใช้หาวิธีป้องกันแสงแดด
ว ๒.๑ ป. ๖/๑
• การแยกสารผสมแต่ละชนิดขึ้นอยู่กับ
ลักษณะและสมบัติของสารที่ผสมกัน
เช่น วิธีการหยิบออกหรือการร่อนผ่าน
วัสดุที่มีรู ใช้แยกสารที่องค์ประกอบของ
สารผสมเป็นของแข็งกับของแข็งที่มี
ขนาดแตกต่างกันอย่างชัดเจน วิธีการใช้
แม่เหล็กดึงดูดใช้แยกสารที่มีสารใดสาร
หนึ่งเป็นสารแม่เหล็ก วิธีการรินออก
การกรอง การตกตะกอน ใช้แยกสารที่
องค์ประกอบเป็นของแข็งที่ไม่ละลายใน
ของเหลว ซึ่งวิธีการแยกสารผสมต่าง ๆ
สามารถนำไปใช้แยกสารผสม
ในชีวิตประจำวันได้
ว ๓.๒ ป. ๖/๑, ป. ๖/๒, • หินเป็นวัสดุแข็งเกิดขึ้นเองตาม
ป. ๖/๓
ธรรมชาติ ประกอบด้วย แร่ตั้งแต่
หนึ่งชนิดขึ้นไป สามารถจำแนกหินตาม
กระบวนการเกิดได้เป็น ๓ ประเภท
ได้แก่
- หินอัคนี เกิดจากการเย็นตัวของ
แมกมา เนื้อหินมีลักษณะเป็นผลึก
ทั้งผลึกขนาดใหญ่และขนาดเล็ก
บางชนิดอาจเป็นเนื้อแก้วหรือมีรูพรุน
- หินตะกอน เกิดจากการทับถมของ
ตะกอนเมื่อถูกแรงกดทับและมีสาร
เชื่อมประสานจึงเกิดเป็นหิน เนื้อหิน
กลุ่มนี้ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็น

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

๔

๓

๑๒

๘

๑๐๘

หน่วย
ที่

ชื่อหน่วย

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ
เม็ดตะกอน มีทั้งเนื้อหยาบและเนื้อ
ละเอียด บางชนิดเป็นเนื้อผลึกที่ยึดเกาะ
กันเกิดจากการตกผลึกหรือตกตะกอน
จากน้ำโดยเฉพาะน้ำทะเล บางชนิดมี
ลักษณะเป็นชั้น ๆ จึงเรียกอีกชื่อว่า
หินชั้น
- หินแปร เกิดจากการแปรสภาพของ
หินเดิม ซึ่งอาจเป็นหินอัคนี หินตะกอน
หรือหินแปร โดยการกระทำของ
ความร้อน ความดัน และปฏิกิริยาเคมี
เนื้อหินของหินแปรบางชนิดผลึกของแร่
เรียงตัวขนานกันเป็นแถบ บางชนิด
แซะออกเป็นแผ่นได้ บางชนิดเป็น
เนื้อผลึกที่มีความแข็งมาก
หินในธรรมชาติทั้ง ๓ ประเภท มีการ
เปลี่ยนแปลงจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีก
ประเภทหนึ่ง หรือประเภทเดิมได้ โดยมี
แบบรูปการเปลี่ยนแปลงคงที่และ
ต่อเนื่องเป็นวัฏจักร
หินและแร่แต่ละชนิดมีลักษณะและ
สมบัติแตกต่างกัน มนุษย์ใช้ประโยชน์
จากแร่ในชีวิตประจำวันในลักษณะ
ต่าง ๆ เช่น นำแร่มาทำเครื่องสำอาง
เครื่องประดับ ยาสีฟัน อุปกรณ์ทาง
การแพทย์ และนำหินมาใช้ในงาน
ก่อสร้าง
• ซากดึกดำบรรพ์เกิดจากการทับถม
หรือการประทับรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีต
จนเกิดเป็นโครงสร้างของซากหรือ

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

๑๐๙

หน่วย
ที่

๗

ชื่อหน่วย

ปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติ
และ
ธรณีพิบัติภัย

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

ร่องรอยของสิ่งมีชีวิตที่ปรากฏอยู่ในหิน
ในประเทศไทยพบ ซากดึกดำบรรพ์ที่
หลากหลาย เช่น พืช ปะการัง หอย ปลา
เต่า ไดโนเสาร์ และรอยตีนสัตว์
ซากดึกดำบรรพ์สามารถใช้เป็น
หลักฐานหนึ่งที่ช่วยอธิบาย
สภาพแวดล้อมของพื้นที่ในอดีตขณะเกิด
สิ่งมีชีวิตนั้น เช่น หากพบซากดึกดำ
บรรพ์ของหอยน้ำจืด สภาพแวดล้อม
บริเวณนั้นอาจเคยเป็นแหล่งน้ำจืดมา
ก่อน และหากพบซากดึกดำบรรพ์ของ
พืช สภาพแวดล้อมบริเวณนั้นอาจเคย
เป็นป่ามาก่อน นอกจากนี้ซากดึกดำ
บรรพ์ยังสามารถใช้ระบุอายุของหิน
และเป็นข้อมูลในการศึกษาวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิต
ว ๓.๒ ป. ๖/๔, ป. ๖/๕, • ลมบก ลมทะเล และมรสุม เกิดจาก
ป. ๖/๖, ป. ๖/๗, พื้นดินและพื้นน้ำ ร้อนและเย็นไม่เท่ากัน
ป. ๖/๘, ป. ๖/๙ ทำให้อุณหภูมิอากาศเหนือพื้นดิน และ
พื้นน้ำแตกต่างกัน จึงเกิดการเคลื่อนที่
ของอากาศจากบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำ
ไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง
• ท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม
แผ่นดินไหวและสึนามิ มีผลกระทบต่อ
ชีวิตและสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน
มนุษย์ควรเรียนรู้วิธีปฏิบัตติ น
ให้ปลอดภัย เช่น ติดตามข่าวสาร
อย่างสม่ำเสมอ เตรียมถุงยังชีพ
ให้พร้อมใช้ตลอดเวลา และปฏิบัติตาม

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

๑๓

๑๐

๑๑๐

หน่วย
ที่

๘

ชื่อหน่วย

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

คำสั่งของผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่
อย่างเคร่งครัดเมื่อเกิดภัยธรรมชาติ
และธรณีพิบัติภัย
ปรากฏการณ์เรือนกระจกเกิดจาก
แก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศของ
โลกกักเก็บความร้อนแล้วคายความร้อน
บางส่วนกลับสู่ผิวโลก ทำให้อากาศ
บนโลกมีอุณหภูมิเหมาะสมต่อการ
ดำรงชีวิตหากปรากฏการณ์เรือนกระจก
รุนแรงมากขึ้นจะมีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
มนุษย์จึงควรร่วมกันลดกิจกรรม
ที่ก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจก
ดาราศาสตร์
ว ๓.๑ ป. ๖/๑, ป. ๖/๒ • ปรากฏการณ์สุริยุปราคา เกิดในเวลา
และเทคโนโลยี
กลางวัน เกิดจากดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์
อวกาศ
และโลก โคจรมาอยู่ในระนาบเดียวกัน
โดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลางระหว่าง
ดวงอาทิตย์กับโลก
ปรากฏการณ์จันทรุปราคา เกิดใน
เวลากลางคืน เกิดจากดวงอาทิตย์ โลก
และดวงจันทร์ โคจรมาอยู่ในระนาบ
เดียวกัน โดยมีโลกอยู่ตรงกลางระหว่าง
ดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์
• เทคโนโลยีอวกาศมีจุดเริ่มต้นจาก
มนุษย์มีความต้องการสำรวจวัตถุท้องฟ้า
โดยใช้ตาเปล่า จากนั้นพัฒนามาเป็น
การใช้กล้องโทรทรรศน์ และได้มี
การพัฒนาจนสามารถขนส่งเพื่อสำรวจ
อวกาศด้วยจรวดและยานขนส่งอวกาศ

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

๙

๖

๑๑๑

หน่วย
ที่

ชื่อหน่วย

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด

๙

การแก้ปัญหา
โดยใช้เหตุผล
เชิงตรรกะ

ว ๔.๒ ป. ๖/๑

๑๐

การออกแบบ ว ๔.๒ ป. ๖/๒
และ
เขียนโปรแกรม
อย่างง่าย

๑๑

การใช้
อินเทอร์เน็ต
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ว ๔.๒ ป. ๖/๓

สาระสำคัญ
และยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งในปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีอวกาศ
บางประเภทมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน เช่น การใช้ดาวเทียม
เพื่อการสื่อสาร
• เหตุผลเชิงตรรกะกับการแก้ปัญหา
เป็นการนำหลักการ กฎเกณฑ์หรือ
เงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณีมาใช้เพื่อ
ตรวจสอบความสมเหตุสมผลหรือ
พิจารณาความเป็นไปได้ของการมุ่งหา
คำตอบและแก้ปัญหา
• การออกแบบโปรแกรม เป็นการ
อธิบายการทำงานของโปรแกรม
อย่างเป็นลำดับขั้นตอนโดยการ
ออกแบบโปรแกรม สามารถทำได้ทั้ง
การเขียนข้อความ และการเขียนผังงาน
หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นหรือโปรแกรม
ไม่เป็นไปตามความต้องการ จะต้อง
ตรวจสอบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
โดยการตรวจสอบการทำงานทีละคำสั่ง
เมื่อพบจุดที่ทำให้โปรแกรมไม่เป็นไป
ตามต้องการให้แก้ไขข้อผิดพลาดนั้น
จนกว่าจะได้โปรแกรมตามที่ต้องการ
• อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่ครอบคลุม
ไปทั่วโลก เราสามารถใช้งาน
อินเทอร์เน็ต เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงตาม
ความต้องการภายในระยะเวลา
อันรวดเร็ว และการค้นหาข้อมูล

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

๘

๖

๑๖

๑๐

๘

๖

๑๑๒

หน่วย
ที่

๑๒

ชื่อหน่วย

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด

ความปลอดภัย ว ๔.๒ ป. ๖/๔
ในการใช้งาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

รวมระหว่างปี
ปลายปี
รวมตลอดปี

สาระสำคัญ
ในแต่ละครั้ง โปรแกรมค้นหาจะแสดง
ข้อมูลจากคำค้นหาเป็นจำนวนมาก
เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งาน
อินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ได้ข้อมูลตรงตามความต้องการมากที่สุด
ผู้ใช้จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดลำดับ
ผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรมค้นหา ข้อมูลที่
ได้การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ
จะต้องมีการประเมินความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
• อันตรายจากการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต
ในรูปแบบต่าง ๆ และแนวทางในการ
ป้องกัน ซึ่งรวมถึงการกำหนดรหัสผ่าน
และการกำหนดสิทธิ์ในการใช้งาน
รวมทั้งอันตรายจากการติดตั้งซอฟแวร์
และป้องกันมัลแวร์ ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิด
ความเสียหายต่อ ข้อมูล ซอฟต์แวร์
และอุปกรณ์เทคโนโลยีได้ การติดตั้ง
ซอฟแวร์ อาจทำให้มัลแวร์ ซึ่งเป็น
ซอฟแวร์ที่ตั้งใจออกแบบมาเพื่อทำ
อันตรายกับคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้งานต้องรู้
แนวทางการตรวจสอบเพื่อป้องกัน
อันตรายในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
ขโมยข้อมูล การลบข้อมูล การทำลาย
ระบบ เป็นต้น

เวลา น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

๖

๔

๑๑๘
๒
๑๒๐

๘๐
๒๐
๑๐๐

๑๑๓

อภิธานศัพท์
ศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วดั กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่
๑

ภาษาไทย
กำหนดปัญหา

ภาษาอังกฤษ
define problem

ความหมาย
ระบุคำถาม ประเด็นหรือ สถานการณ์ที่เป็น
ข้อสงสัย เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหา
หรือ อภิปรายร่วมกัน
๒
แก้ปัญหา
solve problem
หาคำตอบของปัญหาที่ยังไม่รู้วิธีการมาก่อน
ทั้งปัญหาที่ เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
โดยตรงและปัญหาในชีวิตประจำวันโดยใช้
เทคนิคและ วิธีการต่าง ๆ
๓ เขียนแผนผัง/วาดภาพ construct diagram/ นำเสนอข้อมูลหรือผลการสำรวจ ตรวจสอบ
illustrate
ด้วยแผนผัง กราฟ หรือภาพวาด
๔
คาดคะเน
Predict
คาดการณ์ผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดย
อาศัยข้อมูลที่สังเกตได้ และประสบการณ์ที่มี
๕
คำนวณ
calculate
หาผลลัพธ์จากข้อมูล โดยใช้ หลักการ ทฤษฎี
หรือวิธีการทาง คณิตศาสตร์
๖
จำแนก
Classify
จัดกลุ่มของสิ่งต่าง ๆ โดยอาศัย ลักษณะที่
เหมือนกันเป็นเกณฑ์
๗
ตั้งคำถาม
ask question
พูดหรือเขียนประโยค หรือวลี เพื่อให้ได้มาซึ่ง
การค้นหา คำตอบที่ต้องการ
๘
ทดลอง
conduct/experiment ปฏิบัติการเพื่อหาคำตอบของคำถาม หรือ
ปัญหาในการ ทดลอง โดยตั้งสมมติฐาน
เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนด ตัวแปรและ
วางแผนดำเนินการ เพื่อตรวจสอบสมมติฐาน
๙
นำเสนอ
Present
แสดงข้อมูล เรื่องราว หรือ ความคิด เพื่อให้
ผู้อื่นรับรู้ หรือพิจารณา
๑๐
บรรยาย
describe
ให้รายละเอียดของเหตุการณ์ หรือ
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นให้ ผู้อื่นได้รับรู้
ด้วยการบอกหรือเขียน

๑๑๔

ที่
๑๑

ภาษาไทย
บอก

ภาษาอังกฤษ

๑๒

บันทึก

๑๓

เปรียบเทียบ

Compare

๑๔

แปลความหมาย

Interpret

๑๕

ยกตัวอย่าง

๑๖

ระบุ

identify

๑๗

เลือกใช้

select

๑๘

วัด

measure

๑๙

วิเคราะห์

analyze

๒๐

สร้างแบบจำลอง

๒๑

สังเกต

Observe

๒๒

สำรวจ

explore

Tell
Record

give examples

construct model

ความหมาย
ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่ผู้อื่น ด้วยการพูด
หรือเขียน
เขียนข้อมูลที่ได้จากการสังเกต เพื่อช่วยจำ
หรือเพื่อเป็นหลักฐาน
บอกความเหมือน และ/หรือ ความแตกต่าง
ของสิ่งที่ เทียบเคียงกัน
แสดงความหมายของข้อมูล จากหลักฐาน
ที่ปรากฏ เพื่อลงข้อสรุป
ให้ข้อมูลเหตุการณ์หรือสถานการณ์
เพื่อแสดงความเข้าใจในสิ่งที่ได้เรียนรู้
ชี้บอกสิ่งต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูลประกอบ
อย่างเพียงพอ
พิจารณา และตัดสินใจนำวัสดุ สิ่งของ
อุปกรณ์หรือวิธีการ มาใช้ได้อย่างเหมาะสม
หาขนาด หรือปริมาณ ของ สิ่งต่าง ๆ โดยใช้
เครื่องมือที่เหมาะสม
แยกแยะ จัดระบบ เปรียบเทียบ จัดลำดับ
จัดจำแนก หรือเชื่อมโยงข้อมูล
นำเสนอแนวคิด หรือเหตุการณ์ในรูปของ
แผนภาพ ชิ้นงาน สมการ ข้อความ คำพูด
และ/ หรือใช้แบบจำลองเพื่ออธิบาย
ความคิด วัตถุ หรือเหตุการณ์ ต่าง ๆ
หาข้อมูลด้วยการใช้ประสาท สัมผัสทั้งห้า
ที่เหมาะสมตาม ข้อเท็จจริงที่ปรากฏ
โดยไม่ใช้ ประสบการณ์เดิมของผู้สังเกต
หาข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ โดยใช้วิธีการและ
เทคนิคที่ เหมาะสม เพื่อนำข้อมูลมาใช้ ตาม
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

๑๑๕

ที่
๒๓

ภาษาไทย
สืบค้นข้อมูล

๒๔

สื่อสาร

communicate

๒๕

อธิบาย

explain

๒๖

อภิปราย

discuss

๒๗

ภาษาอังกฤษ
search

ออกแบบการทดลอง design experiment

๒๘ การใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่น fair use
โดยชอบธรรม

๒๙

การตรวจและแก้ไข debugging
ข้อผิดพลาด
๓๐ การประมวลผลข้อมูล data processing

๓๑

การรวบรวมข้อมูล

data collection

ความหมาย
หาข้อมูล หรือข้อสนเทศที่มีผู้รวบรวมไว้แล้ว
จากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์
นำเสนอ และแลกเปลี่ยน ความคิด ข้อมูล
หรือผลจากการ สำรวจตรวจสอบ ด้วยวิธี
ที่เหมาะสม
กล่าวถึงเรื่องราวต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล และมี
ข้อมูล หรือ ประจักษ์พยานอ้างอิง
แสดงความคิดเห็นต่อประเด็น หรือคำถาม
อย่างมีเหตุผล โดยอาศัยความรู้
และประสบการณ์ของผู้อภิปรายและข้อมูล
ประกอบ
กำหนด และวางแผนวิธีการ ทดลองให้
สอดคล้องกับ สมมติฐานและตัวแปรต่าง ๆ
รวมทั้งการบันทึกข้อมูล
การนำสื่อ หรือข้อมูลที่เป็น ลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
ไปใช้โดยชอบ ด้วยกฎหมาย ภายใต้เงื่อนไข
บางประการ เช่น ๑) นำไปใช้ในการศึกษา
หรือ การค้า ๒) งานนั้นเป็นงานวิชาการ หรือ
บันเทิง ๓) คัดลอกเพียงส่วนน้อย หรือ
คัดลอกจำนวนมาก ๔) ทำให้เจ้าของเสีย
ผลประโยชน์ ทางการเงิน มากน้อยเพียงใด
กระบวนการในการค้นหา ข้อผิดพลาดของ
โปรแกรม เพื่อแก้ไขให้ทำงานได้ถูกต้อง
การดำเนินการต่าง ๆ กับข้อมูล เพื่อให้ได้
ผลลัพธ์ที่มีความหมาย และมีประโยชน์ต่อ
การนำ ไปใช้งานมากยิ่งขึ้น
กระบวนการในการรวบรวม ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องจากแหล่ง ข้อมูลต่าง ๆ

๑๑๖

ที่
๓๒

ภาษาไทย
ข้อมูลปฐมภูมิ

ภาษาอังกฤษ
primary data

๓๓

เทคโนโลยี

๓๔

แนวคิดเชิงคำนวณ

๓๕

แนวคิดเชิงนามธรรม abstraction การ

๓๖

ระบบทางเทคโนโลยี

๓๗

เหตุผลเชิงตรรกะ

๓๘

เหตุผลวิบัติ

technology

computational
thinking

technological
system

logical reasoning

logical fallacy

ความหมาย
ข้อมูลที่รวบรวมโดยตรง จากแหล่งข้อมูล
ขั้นต้น โดยอาจ ใช้วิธีการสังเกต การทดลอง
การสำรวจ การสัมภาษณ์
สิ่งที่มนุษย์สร้างหรือพัฒนาขึ้น ซึ่งอาจเป็นได้
ทั้งชิ้นงาน หรือ วิธีการ เพื่อใช้แก้ปัญหา
สนอง ความต้องการ หรือเพิ่ม ความสามารถ
ในการทำงาน ของมนุษย์
กระบวนการในการแก้ปัญหา การคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล เป็นขั้นตอน เพื่อหา
วิธีการ แก้ปัญหาในรูปแบบที่สามารถ นำไป
ประมวลผลได้
พิจารณารายละเอียดที่สำคัญ ของปัญหา
แยกแยะสาระสำคัญ ออกจากส่วนที่ไม่สำคัญ
กลุ่มของส่วนต่าง ๆ ตั้งแต่ สองส่วนขึ้นไป
ประกอบเข้า ด้วยกัน และทำงานร่วมกัน
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยในการทำงาน
ของระบบ ทางเทคโนโลยีจะประกอบไปด้วย
ตัวป้อน (input) กระบวนการ (process)
และผลผลิต (output) ที่สัมพันธ์กัน
นอกจากนี้ระบบทางเทคโนโลยี อาจมีข้อมูล
ย้อนกลับ (feedback) เพื่อใช้ปรับปรุง
การทำงานได้ตามวัตถุประสงค์
การใช้เหตุผล กฎ กฎเกณฑ์ หรือเงื่อนไขที่
เกี่ยวข้อง เพื่อ แก้ปัญหาได้ครอบคลุม
ทุกกรณี
การใช้เหตุผลที่ผิดพลาดไม่อยู่บน พื้นฐาน
ของความจริง ไม่มีน้ำหนัก สมเหตุสมผลมา
สนับสนุน หรือ ชี้นำข้อสรุปที่ผิดให้ดู
น่าเชื่อถือ

๑๑๗

ที่
๓๙

ภาษาไทย
อัตลักษณ์

๔๐

อัลกอริทึม

๔๑

แอปพลิเคชัน

ภาษาอังกฤษ
Identity

ความหมาย
ลักษณะเฉพาะหรือข้อมูลสำคัญ ที่บ่งบอกถึง
ความเป็นตัวตนของ บุคคลหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้ใบหน้า ลายนิ้วมือ
algorithm
ขั้นตอนในการแก้ปัญหาหรือ การทำงาน
โดยมีลำดับของ คำสั่งหรือวิธีการที่ชัดเจน
ที่คอมพิวเตอร์สามารถปฏิบัติ ตามได้
software application ซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่ทำงาน บนคอมพิวเตอร์
สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์เทคโนโลยี
อื่น ๆ

๑๑๘

คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑
ที่

/๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนวัดหนองดินแดง (ประชารัฐอุทิศ)
เพื่อให้การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับ พระราชบัญ ญัติ การศึก ษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๔ มาตรา ๒๗

ที่กำหนดให้

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าที่จัดทำสาระของหลักสูตรเพื่อความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ การ
ดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ ในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพของปัญหาในชุมชน และ
สังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึ งประสงค์เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ
อาศัย อำนาจตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๓๔
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
๒๕๔๔ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองดินแดง
(ประชารัฐอุทิศ) ดังนี้
๑. นางสาววราภรณ์ กลัดเจริญ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ประธานกรรมการ

๒. นางสาวอัจฉรา เพ็งทา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กรรมการ

๓. นายพีรพงศ์ เผ่าพงษ์ษา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กรรมการ

๔. นางสาวดวงกมล เสนเพ็ชร

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กรรมการ

๕. นายชนันธร จินดาศิริพันธ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

กรรมการ

๖. นางสาวอัจฉรา เพ็งทา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กรรมการ

๗. นางสาววัชราภรณ์ โพธิพันธ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา

กรรมการ

๘. นางสาวแวยามีล๊ะ อีแมลอดิง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

กรรมการ

๑๑๙
๙. นางสาววัชรินทร์ เครือเช้า

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กรรมการ

๑๐. นางสาวดวงกมล เสนเพ็ชร

หัวหน้างานแนะแนว

กรรมการ

๑๒. นายพีรพงศ์ เผ่าพงษ์ษา

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

กรรมการ

๑๓. นายชนันธร จินดาศิริพันธ์

หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กรรมการ

๑๔. นางสาวสาธิยา หมวกแก้ว

หัวหน้าการเรียนรู้ปฐมวัย

กรรมการ

๑๕. นางสาวอัจฉรา เพ็งทา

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินการ มีหน้าที่และดำเนินการจัดการตามขั้นตอนที่กำหนด ดังนี้
๑. วางแผนการดำเนินงานวิชาการ กำหนดสาระรายละเอียดของหลักสูตรระดับสถานศึกษาและ
แนวทางการจัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒. จั ด ทำคู ่ ม ื อ การบริ ห ารหลั ก สู ต ร และงานวิ ช าการของสถานศึ ก ษา นิ เ ทศ กำกั บ ติ ด ตาม
ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลและการแนะแนว
ให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวน การเรียนรู้ การ
วัดและประเมินผลและการแนะแนวให้เป็นไปตามจุดหมายและแนวทางการดำเนินการของหลักสูตร
๔. ประสานความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ และชุมชน เพื่อให้การใช้หลักสูตร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
๕. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการใช้หลักสูตรแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องและนำ
ข้อมูลป้อนกลับจากฝ่ายต่าง ๆ มาพิจารณาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
๖. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้
๗. ติดตามผลการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล ระดับชั้น และช่วงชั้น ระดับวิชา กลุ่มวิชา
ในแต่ละปีการศึกษา เพื่อปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา
๘. ตรวจสอบทบทวน ประเมินมาตรฐาน การปฏิบัติงานของครู และการบริหารหลักสูตรระดับ
สถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา แล้วใช้ผลการประเมิน เพื่อวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานของครูและ
การบริหารหลักสูตรปีการศึกษาต่อไป
๙.รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษา โดยเน้ นผลการพัฒนา
คุณภาพนั กเรีย นต่ อ คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั ้น พื้ นฐาน คณะกรรมการบริ ห ารหลัก สู ตรระดั บ เหนื อ
สถานศึกษา สาธารณชน และผู้เกี่ยวข้อง

๑๒๐
ทั้งนี้ให้ผู้ได้ร ับ การแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

เดือน

พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑

