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วิสัยทัศน 
  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี สงเสริมผูเรียนใหมีการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
ขั้นสูง เพื่อนำไปสูความเปนเลิศทางวิชาการ มีเจตคติที่เหมาะสมตอวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี รูคุณคาของ
ภูมิปญญาไทย 
 

หลักการ 
  1. พัฒนาความรู ความสามารถทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ตามศักยภาพของผูเรียน และ
สามารถนำไปเปนเครื่องมือในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ และเปนพ้ืนฐานสำหรับการศึกษาตอ 
  2. จัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรูอยางหลากหลายตอเนื่อง ผูเรียนมีสวนรวมในการจัดกระบวนการ
เรียนรูอยางมีความสุข 
  3. จัดแผนการเรียนการสอนใหแกผูเรียน เพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรู วิชาวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยีตามความถนัด และความสนใจ 
  4. พัฒนาบุคลากรของกลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีใหมีความรู และทักษะ
ตลอดจนนำประสบการณมาใชในการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
  5. มีการนิเทศ และติดตามอยางเปนระบบในดานการเรียนการสอนวิทยาศาสตร และเทคโนโลย ี
  6. จัดการเรียนการสอนโดยการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในทุกรายวิชาอยางเปนรูปธรรม จัด
กิจกรรมวิชาการดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ใหนักเรียนกลาแสดงออก และไดปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ตาม
ความถนัด และความสนใจ 
  7. จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานนักเรียน–ครู ในงานนิทรรศการทางวิชาการภายในโรงเรียน 
  8. สนับสนุน สงเสริมใหครู ผลิตสื่อ และนวัตกรรมประกอบการเรียนการสอนตามเนื้อหาการเรียนรู 
  9. จัดกิจกรรมสงเสริม พัฒนาผูเรียนที่มีความสามารถ และชวยเหลือผูเรียนที่มีปญหาดานการเรียน
วิทยาศาสตร และเทคโนโลย ี
  10. วัดผล และประเมินผลตามสภาพจริง ดวยวิธีการที่หลากหลายใหครอบคลุมทั้งทางดานความรู 
ทักษะ/กระบวนการ สมรรถนะสำคัญของผูเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 

จุดมุงหมาย 
  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข มี
ศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ และผูเรียนมีคุณภาพตามเกณฑของคุณภาพผูเรียนกลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร และเทคโนโลย ีเม่ือจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
  1. มีคุณภาพตามเกณฑของคุณภาพผูเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร และเทคโนโลย ี
  2. มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัย และปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  3. มีความรู ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต  
  4. มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลังกาย  
  5. มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเปนพลเมืองไทย และพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข  
  6. มีจิตสำนึกในการอนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย การอนุรักษ และพัฒนาสิ่งแวดลอม มีจิต
สาธารณะที่มุงทำประโยชน และสรางสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข 
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สมรรถนะสำคัญของผูเรียน  
  โรงเรียนวัดบอพระอินทร มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู ซึ่งการพัฒนาผูเรียน
ใหบรรลุมาตรฐานการเรียนรูที่กำหนดนั้น จะชวยใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ ดังนี ้
  1. ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรับ และสงสาร มีวัฒนธรรมในการใชภาษา
ถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร และ
ประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเอง และสังคม รวมทั้งการเจรจาตอรองเพื่อขจัด และลด
ปญหาความขัดแยงตาง ๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผล และความถูกตอง ตลอดจนการ
เลือกใชวิธีการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีตอตนเอง และสังคม 
  2. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดอยาง
สรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพื่อนำไปสูการสรางองคความรูหรือสารสนเทศ
เพ่ือการตัดสินใจเก่ียวกับตนเอง และสังคมไดอยางเหมาะสม 
  3. ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหา และอุปสรรคตาง ๆ ที่เผชิญได 
อยางถูกตองเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม และขอมูลสารสนเทศ เขาใจความสัมพันธ และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชในการปองกัน และแกไข
ปญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นตอตนเอง สังคม และสิ่งแวดลอม 
  4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เปนความสามารถในการนำกระบวนการตาง ๆ ไปใชในการ
ดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง การทำงาน และการอยูรวมกันในสังคม
ดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหา และความขัดแยงตาง ๆ อยางเหมาะสม 
การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและความขัดแยงตาง ๆ อยางเหมาะสม การปรับตัวใหทันกับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม และสภาพแวดลอม และการรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบ 
ตอตนเอง และผูอ่ืน 
  5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือกและใชเทคโนโลยีดานตาง ๆ 
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรูการสื่อสาร การ
ทำงาน การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตองเหมาะสม และมีคุณธรรม 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 
เพื่อใหสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข ในฐานะเปนพลเมืองไทย และพลโลก ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี ้
  1. รักชาติ ศาสน กษัตริย หมายถึง มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย นิยมไทย ปฏิบัติตามคำสั่งสอน
ของศาสนา เคารพเทิดทูนศาสนา แสดงความจงรักภักดี เทิดทูนพระเกียรติและพระราชกรณียกิจของ
พระมหากษัตริย 
  2. ซื่อสัตยสุจริต หมายถึง การประพฤติปฏิบัติอยางเหมาะสม และตรงตอความเปนจริงประพฤติ
ปฏิบัติอยางตรงไปตรงมา ท้ังกาย วาจา ใจ ตอตนเอง และผูอื่นรวมตลอดทั้งตอหนาที่การงาน และคำมั่นสัญญา 
ความประพฤติที่ตรงไปตรงมา และจริงใจ ในสิ่งที่ถูกที่ควร ถูกตองตามทำนองคลองธรรม รวมไปถึงการไมคิดคด
ทรยศ ไมคดโกง และไมหลอกลวง นอกจากนี้แลวความซื่อสัตยสุจริตยังรวมไปถึง การรักษาคำพูดหรือคำมั่น
สัญญา และการปฏิบัติหนาที ่การงานของตนเองดวยความรับผิดชอบ และดวยความซื่อสัตย ไมแสวงหา
ผลประโยชนใหแกตนเอง และพวกพองดวยการใชอำนาจหนาที่โดยมิชอบ ซึ่งความซื่อสัตยสุจริตนี้จะดำเนินไป
ดวยความตั้งใจจริงเพ่ือทำหนาที่ของตนเองใหสำเร็จลุลวง ดวยความระมัดระวัง และเกิดผลดีตอตนเอง และสังคม 
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  3. มีวินัย หมายถึง การควบคุมความประพฤติใหถูกตอง และเหมาะสมกับจรรยามารยาท ขอบังคับ
ขอตกลง กฎหมาย และศีลธรรม การรูจักควบคุมตนเองใหประพฤติปฏิบัติตามขอตกลง ขอบังคบั ระเบียบแบบ
แผน และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามยอมนำมาซึ ่งความสงบสุขในชีวิตของตน ความเปนระเบียบ
เรียบรอยของสังคม และประเทศชาต ิ
  4. ใฝเรียนรู หมายถึง การคนควาหาความรูหรือสิ่งที่เปนประโยชน เพ่ือพัฒนาตนเองอยูเสมอ 
  5. อยู อยางพอเพียง หมายถึง การมีความพอดีในการบริโภค ใชทรัพยากรและเวลาวางใหเปน
ประโยชน คำนึงถึงฐานะ และเศรษฐกิจ คิดกอนใชจายตามความเหมาะสม รูจักการเพิ่มพูนทรัพยดวยการเก็บ 
และนำไปใชใหเกิดประโยชน ดูแลรักษาบูรณทรัพยของตนเอง มีการเก็บออมเงินไวตามสมควร 
  6. มุงมั่นในการทำงาน หมายถึง การศึกษาเรียนรูเพ่ือหาขอเท็จจริง ซึ่งอาจพัฒนาไปสูความจริงในสิ่ง
ที่ตองการเรียนรู หรือตองการหาคำตอบ เพื่อนำคำตอบที่ไดนั้นมาใชประโยชนในดานตาง ๆ เชน การยกระดับ
ความรู การนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน หรือนำมาสรุปเปนความจริงได 
  7. รักความเปนไทย หมายถึง เขาใจ หวงแหนความเปนไทย ซึ่งถือเปนตนทุนทางสังคมทำใหทุก
ศาสนาสามารถอยูรวมกันไดอยางสันติ โดยตองมีการดำเนินชีวิตโดยกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริตเปน
คุณลักษณะที่เกี่ยวของกับการเขาสังคม และการมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น เชน ความมีกิริยามารยาท การปรับตัว 
ความตรงตอเวลา ความสุภาพ การมีสัมมาคารวะ การพูดจาไพเราะ และออนนอมถอมตน 
  8. มีจิตสาธารณะ หมายถึง คุณลักษณะทางจิตใจของบุคคลเกี่ยวกับการมองเห็นคุณคา หรือการให
คุณคาแกการมีปฏิสัมพันธทางสังคม และสิ่งตาง ๆ ที่เปนสิ่งสาธารณะที่ไมมีผูใดผูผูหนึ่งเปนเจาของ หรือเปนสิ่ง
ที่คนในสังคมเปนเจาของรวมกัน เปนสิ่งที่สามารถสังเกตไดจากความรูสึกนึกคิด หรือการกระทำที่แสดงออกมา 
ไดแก การหลีกเลี่ยงการใชหรือการกระทำที่จะทำใหเกิดความชํารุดเสียหายตอสวนรวมที่ใชประโยชนรวมกัน
ของกลุม การถือเปนหนาที่ที่จะมีสวนรวมในการดูแลรักษาของสวนรวมในวิสัยที่ตนสามารถทำได และการ
เคารพสิทธิในการใชของสวนรวมที่เปนประโยชนรวมกันของกลุม 
 

ทำไมตองเรียนวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 
  การเรียนการสอนวิทยาศาสตรมุงเนนใหผูเรียนไดคนพบความรูดวยตนเองมากที่สุด เพื่อใหไดทั้ง
กระบวนการ และความรู จากวิธีการสังเกต การสำรวจตรวจสอบ การทดลอง แลวนำผลที่ไดมาจัดระบบเปน
หลักการ แนวคิด และองคความรู การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรจึงมีเปาหมายที่สำคัญ ดังนี ้
  1. เพ่ือใหเขาใจหลักการ ทฤษฎี และกฎที่เปนพ้ืนฐานในวิชาวิทยาศาสตร 
  2. เพ่ือใหเขาใจขอบเขตของธรรมชาติของวิชาวิทยาศาสตร และขอจำกัดในการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร 
  3. เพ่ือใหมีทักษะที่สำคัญในการศึกษาคนควา และคิดคนทางเทคโนโลย ี
  4. เพื่อใหตระหนักถึงความสัมพันธระหวางวิชาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี มวลมนุษยและสภาพแวดลอม
ในเชิงที่มอิีทธิพล และผลกระทบซึ่งกัน และกัน 
  5. เพ่ือนำความรู ความเขาใจ ในวิชาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีไปใชใหเกิดประโยชนตอสังคม และ
การดำรงชีวิต 
  6. เพื่อพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแกปญหา และการจัดการ ทักษะ
ในการสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ 
  7. เพื่อใหเปนผูที่มีจิตวิทยาศาสตร มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมในการใชวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยีอยางสรางสรรค 
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เรียนรูอะไรในวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 
  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี มุงหวังใหผูเรียนไดเรียนรูวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
ที่เนนการเชื่อมโยงความรูกับกระบวนการ มีทักษะสำคัญในการคนควา และสรางองคความรู โดยใชกระบวนการ
ในการสืบเสาะหาความรู และแกปญหาที่หลากหลาย ใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูทุกขั้นตอน มีการทำ
กิจกรรมดวยการลงมือปฏิบัติจริงอยางหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น โดยกำหนดสาระสำคัญ ดังนี ้

  ✧ วิทยาศาสตรชีวภาพ เรียนรูเกี่ยวกับ ชีวิตในสิ่งแวดลอม องคประกอบของสิ่งมีชีวิต การดำรงชีวิต
ของมนุษย และสัตว การดำรงชีวิตของพืช พันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ และวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 

  ✧ วิทยาศาสตรกายภาพ เรียนรูเกี่ยวกับ ธรรมชาติของสาร การเปลี่ยนแปลงของสาร การเคลื่อนที่ 
พลังงาน และคลื่น 

  ✧ วิทยาศาสตรโลก และอวกาศ เรียนรูเกี่ยวกับ องคประกอบของเอกภพ ปฏิสัมพันธภายในระบบ
สุริยะ เทคโนโลยีอวกาศ ระบบโลก การเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟาอากาศ 
และผลตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 

  ✧ เทคโนโลย ี
   ● การออกแบบ และเทคโนโลยี เรียนรูเกี่ยวกับ เทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการ
เปลี ่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ใชความรู และทักษะทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และศาสตรอื่น ๆ เพ่ือ
แกปญหาหรือพัฒนางานอยางมีความคิดสรางสรรคดวยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใชเทคโนโลยี
อยางเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลกระทบตอชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอม 
   ● วิทยาการคำนวณ เรียนรูเกี่ยวกับ การคิดเชิงคำนวณ การคิดวิเคราะห แกปญหาเปนขั้นตอน 

และเปนระบบ ประยุกตใชความรูดานวิทยาการคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ในการ
แกปญหาที่พบในชีวิตจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

สาระ และมาตรฐานการเรียนรู 
 สาระที ่ 1  วิทยาศาสตรชีวภาพ 
 มาตรฐาน ว 1.1 เขาใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธระหวางสิ่งไมมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต 
และความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศ การถายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลง
แทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปญหา และผลกระทบที่มีตอทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
แนวทางในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม รวมทั้งนำความรูไปใชประโยชน 
 มาตรฐาน ว 1.2 เขาใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หนวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเขาออกจาก
เซลลความสัมพันธของโครงสราง และหนาที ่ของระบบตาง ๆ ของสัตว และมนุษยที ่ทำงานสัมพันธกัน 
ความสัมพันธของโครงสราง และหนาที่ของอวัยวะตาง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธกัน รวมทั้งนำความรูไปใช
ประโยชน 
 มาตรฐาน ว 1.3 เขาใจกระบวนการ และความสำคัญของการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สาร
พันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลตอสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ และวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำความรูไปใชประโยชน 
สาระที่  2  วิทยาศาสตรกายภาพ 
 มาตรฐาน ว 2.1 เขาใจสมบัติของสสาร องคประกอบของสสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของสสาร
กับโครงสราง และแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาคหลัก และธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การ
เกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
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 มาตรฐาน ว 2.2 เขาใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทำตอวัตถุลักษณะเคลื่อนที่
แบบตาง ๆ รวมทั้งนำความรูไปใชประโยชน 
 มาตรฐาน ว 2.3 เขาใจความหมายของพลังงานการเปลี่ยนแปลง และการถายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ
ระหวางสสาร และพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณที่เก่ียวของกับเสียง แสง 
และคลื่นแมเหล็กไฟฟา รวมทั้งนำความรูไปใชประโยชน 
สาระที่  3  วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ 
 มาตรฐาน  ว 3.1 เขาใจองคประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี 
ดาวฤกษ และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธภายในระบบสุริยะที่สงผลตอสิ่งมีชีวิต และการประยุกตใชเทคโนโลยี
อวกาศ 
 มาตรฐาน ว 3.2 เขาใจองคประกอบ และความสัมพันธของระบบโลก กระบวนการเปลี ่ยนแปลง
ภายในโลก และบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟาอากาศ และภูมิอากาศโลก รวมทั้งผล
ตอสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดลอม 
สาระที่  4  เทคโนโลยี 
 มาตรฐาน ว 4.1 เขาใจแนวคิดหลักการของเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว ใชความรู และทักษะทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และศาสตรอื่น ๆ เพื่อแกปญหา หรือ
พัฒนาอยางมีความคิดริเร ิ ่มสรางสรรค ดวยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใชเทคโนโลยีอยาง
เหมาะสม โดยคำนึงถึง ผลกระทบตอสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดลอม 
 มาตรฐาน ว 4.2 เขาใจ และใชแนวคิดเชิงคำนวณในการแกปญหาที่พบในชีวิตจริงอยางเปนขั้นตอน 
และเปนระบบ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในการเรียนรู การทำงาน และการแกปญหาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ รูเทาทัน และมีจริยธรรม 
 

ทักษะ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 
  การศึกษาทางวิทยาศาสตรคือ การศึกษาเกี่ยวกับทุก ๆ สิ่งท่ีอยูรอบตัวอยางมีระเบียบแบบแผนเพ่ือให
ไดขอสรุป และสามารถนำความรูที ่ไดมาอธิบายปญหาตาง ๆ ซึ่งการจะตอบหรืออธิบายปญหาที่สงสัยไดนั้น
จำเปนตองมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร (science process skill) หมายถึง ความสามารถ และความ
ชำนาญในการคิด เพื่อคนหาความรู และการแกไขปญหา โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร อาทิ การสังเกต
การวัด การคำนวณ การจำแนก การหาความสัมพันธระหวางสเปสกับเวลา การจัดกระทำ และสื่อความหมาย
ขอมูล การลงความคิดเห็น การพยากรณ การตั้งสมมติฐาน การกำหนดนิยาม การกำหนดตัวแปร การทดลอง 
การวิเคราะห และแปรผลขอมูล การสรุปผลขอมูลไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง และแมนยำ ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร 13 ทักษะ แบงเปน 2 ระดับ คือ 
  1. ระดับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะ เปนทักษะเพื่อการแสวงหาความรู
ทั่วไป ประกอบดวย 
   ทักษะที่ 1  การสังเกต (Observing) หมายถึง การใชประสาทสัมผัสของรางกายอยางใดอยาง
หนึ่งหรือหลายอยาง ไดแก หู ตา จมูก ลิ้น กายสัมผัส เขาสัมผัสกับวัตถุหรือเหตุการณเพื่อใหทราบ และรับรู
ขอมูล รายละเอียดของสิ่งเหลานั้น โดยปราศจากความคิดเห็นสวนตน ขอมูลเหลานี้จะประกอบดวย ขอมูลเชิง
คุณภาพ เชิงปริมาณ และรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการสังเกต 
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   ทักษะที่ 2  การวัด (Measuring) หมายถึง การใชเครื่องมือสำหรับการวัดขอมูลในเชิงปริมาณ
ของสิ่งตาง ๆ เพื่อใหไดขอมูลเปนตัวเลขในหนวยการวัดที่ถูกตองแมนยำได ทั้งนี้ การใชเครื่องมือจำเปนตอง
เลือกใชใหเหมาะสมกับสิ่งที่ตองการวัด รวมถึงเขาใจวิธีการวัด และแสดงขั้นตอนการวัดไดอยางถูกตอง 
   ทักษะที่ 3  การคำนวณ (Using numbers) หมายถึง การนับจำนวนของวัตถุ และการนำตัวเลข
ที่ไดจากนับ และตัวเลขจากการวัดมาคำนวณดวยสูตรคณิตศาสตร เชน การบวก การลบ การคูณ การหาร เปน
ตน โดยการเกิดทักษะการคำนวณจะแสดงออกจากการนับที่ถูกตอง สวนการคำนวณจะแสดงออกจากการเลือก
สูตรคณติศาสตร การแสดงวิธีคำนวณ และการคำนวณที่ถูกตอง แมนยำ 
   ทักษะที่ 4  การจำแนกประเภท (Classifying) หมายถึง การเรียงลำดับ และการแบงกลุมวัตถุ
หรือรายละเอียดขอมูลดวยเกณฑความแตกตางหรือความสัมพันธใด ๆ อยางใดอยางหนึ่ง 
   ทักษะที่ 5  การหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา (Using space/Time 
relationships) สเปสของวัตถุ หมายถึง ที่วางที่วัตถุนั้นครองอยู ซึ่งอาจมีรูปรางเหมือนกันหรือแตกตางกับวัตถุ
นั้น โดยทั่วไปแบงเปน 3 มิติ คือ ความกวาง ความยาว และความสูง ความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสของ
วัตถุ ไดแก ความสัมพันธระหวาง 3 มิติ กับ 2 มิติ ความสัมพันธระหวางตำแหนงที่อยูของวัตถุหนึ่งกับวัตถุหนึ่ง 
ความสัมพันธระหวางสเปสของวัตถุกับเวลา ไดแก ความสัมพันธของการเปลี่ยนแปลงตำแหนงของวัตถุกับ
ชวงเวลา หรือความสัมพันธของสเปสของวัตถุที่เปลี่ยนไปกับชวงเวลา 
   ทักษะที่ 6  การจัดกระทำ และสื่อความหมายขอมูล (Communication) หมายถึง การนำขอมูล
ที่ไดจากการสังเกต และการวัดมาจัดกระทำใหมีความหมาย โดยการหาความถ่ี การเรียงลำดับ การจัดกลุม การ
คำนวณคา เพื่อใหผูอื่นเขาใจความหมายไดดีขึ้น ผานการเสนอในรูปแบบของตาราง แผนภูมิ วงจร เขียนหรือ
บรรยาย เปนตน 
   ทักษะที่ 7  การลงความเห็นจากขอมูล (Inferring) หมายถึง การเพิ ่มความคิดเห็นของตนตอ
ขอมูลที่ไดจากการสังเกตอยางมีเหตุผล จากพื้นฐานความรูหรือประสบการณที่ม ี
   ทักษะที่ 8  การพยากรณ (Predicting) หมายถึง การทำนายหรือการคาดคะเนคำตอบ โดยอาศัย
ขอมูลที่ไดจากการสังเกตหรือการทำซ้ำ ผานกระบวนการแปรความหายของขอมูลจากสัมพันธภายใตความรู
ทางวิทยาศาสตร 
  2. ระดับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันบูรณาการ 5 ทักษะ เปนทักษะกระบวนการข้ันสูงที่มี
ความซับซอนมากขึ้น เพ่ือแสวงหาความรู โดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน เปนพ้ืนฐานใน
การพัฒนา ประกอบดวย 
   ทักษะที่ 9 การตั ้งสมมติฐาน (Formulating hypotheses) หมายถึง การตั ้งคำถามหรือคิด
คำตอบลวงหนากอนการทดลองเพ่ืออธิบายหาความสัมพันธระหวางตัวแปรตาง ๆ วามีความสัมพันธอยางไรโดย
สมมติฐานที่สรางขึ้นจะอาศัยการสังเกต ความรู และประสบการณภายใตหลักการ กฎ หรือทฤษฎีที่สามารถ
อธิบายคำตอบได 
   ทักษะที่ 10 การกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (Defining operationally) หมายถึง การกำหนด 
และอธิบายความหมาย และขอบเขตของคำตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษาหรือการทดลองเพื่อใหเกิดความ
เขาใจตรงกันระหวางบุคคล 
   ทักษะที่ 11 การกำหนด และควบคุมตัวแปร (Identifying and controlling variables) หมายถึง 
การบงชี้ และกำหนดลักษณะตัวแปรใด ๆใหเปนเปนตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตน และตัวแปรใด ๆ ใหเปนตัว
แปรตาม และตัวแปรใด ๆ ใหเปนตัวแปรควบคุม 
   ทักษะที่ 12 การทดลอง (Experimenting) หมายถึง กระบวนการปฏิบัติ และทำซ้ำในขั้นตอน
เพ่ือหาคำตอบจากสมมติฐาน แบงเปน 3 ขั้นตอน คือ 
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    1. การออกแบบการทดลอง หมายถึง การวางแผนการทดลองกอนการทดลองจริง ๆ เพ่ือ
กำหนดวิธีการ และขั้นตอนการทดลองที่สามารถดำเนินการไดจริง รวมถึงวิธีการแกไขปญหาอุปสรรคที่อาจ
เกิดขึ้นขณะทำการทดลองเพ่ือใหการทดลองสามารถดำเนินการใหสำเร็จลุลวงดวยด ี
    2. การปฏิบัติการทดลอง หมายถึง การปฏิบัติการทดลองจริง 
    3. การบันทึกผลการทดลอง หมายถึง การจดบันทึกขอมูลที่ไดจากการทดลองซึ่งอาจเปนผล
จากการสังเกต การวัด และอ่ืน ๆ 
   ทักษะที่ 13 การตีความหมายขอมูล และการลงขอมูล (Interpreting data and conclusion) 
หมายถึง การแปรความหมายหรือการบรรยายลักษณะและสมบัติของขอมูลที่มีอยู การตีความหมายขอมูลใน
บางครั้งอาจตองใชทักษะอื่น ๆ เชน ทักษะการสังเกต ทักษะการคำนวณ 
 

คุณภาพผูเรียน 
 รายวิชาพื้นฐาน 
 จบชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 

  ❖ เขาใจลักษณะทั่วไปของสิ่งมีชีวิต และการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตรอบตัว 

  ❖ เขาใจลักษณะที่ปรากฏ ชนิด และสมบัติบางประการของวัสดุที่ใชทำวัตถุ และการเปลี่ยนแปลง
ของวัสดุรอบตัว 

  ❖ เขาใจการดึง การผลัก แรงแมเหล็ก และผลของแรงที่มีตอการเปลี่ยนแปลง การเคลื่อนที่ของวตัถุ 
พลังงานไฟฟา และการผลิตไฟฟา การเกิดเสียง แสงและการมองเห็น 

  ❖ เขาใจการปรากฏของดวงอาทิตย ดวงจันทร และดาว ปรากฏการณการขึ้น และตก ของดวงอาทิตย 
การเกิดกลางวันกลางคืน การกำหนดทิศ ลักษณะของหิน การจำแนกชนิดดิน และการใชประโยชน ลักษณะ 
และความสำคัญของอากาศ การเกิดลม ประโยชน และโทษของลม 

  ❖ ตั้งคำถามหรือกำหนดปญหาเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียนรู ตามที่กำหนดใหหรือตามความสนใจ สังเกต 
สำรวจ ตรวจสอบ โดยใชเครื่องมืออยางงาย รวบรวมขอมูล บันทึก และอธิบายผลการสำรวจ ตรวจสอบดวย
การเขียนหรือวาดภาพ และสื่อสารสิ่งที่เรียนรูดวยการเลาเรื่อง หรือดวยการแสดง ทาทางเพ่ือใหผูอ่ืนเขาใจ 

  ❖ แกปญหาอยางงายโดยใชขั้นตอนการแกปญหา มีทักษะในการใชเทคโนโลยี สารสนเทศ และการ
สื่อสารเบ้ืองตน รักษาขอมูลสวนตัว 

  ❖ แสดงความกระตือรือรน สนใจที่จะเรียนรูมีความคิดสรางสรรคเกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษาตามท่ี
กำหนดใหหรือตามความสนใจ มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟง ความคิดเห็นผูอ่ืน 

  ❖ แสดงความรับผิดชอบดวยการทำงานที่ไดรับมอบหมายอยางมุงมัน่ รอบคอบ ประหยัด ซื่อสัตย 
จนงานลุลวงเปนผลสำเร็จ และทำงานรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข 

  ❖ ตระหนักถึงประโยชนของการใชความรู และกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการดำรงชีวิต ศึกษา
หาความรูเพ่ิมเติม ทำโครงงานหรือชิ้นงานตามที่กำหนดใหหรือตามความสนใจ 
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 จบชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

  ❖ เขาใจโครงสราง ลักษณะเฉพาะการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งความสัมพันธของ สิ่งมีชีวิตในแหลง
ที่อยู การทำหนาที่ของสวนตาง ๆ ของพืช และการทำงานของระบบยอยอาหารของมนุษย 

  ❖ เขาใจสมบัติ และการจำแนกกลุมของวัสดุ สถานะ และการเปลี่ยนสถานะของสสาร การละลาย 
การเปลี่ยนแปลงทางเคมี การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไดและผันกลับไมได และการแยกสาร อยางงาย 

  ❖ เขาใจลักษณะของแรงโนมถวงของโลก แรงลัพธ แรงเสียดทาน แรงไฟฟา และผลของแรงตาง ๆ 
ผลที่เกิดจากแรงกระทำตอวัตถุ ความดัน หลักการที่มีตอวัตถุ วงจรไฟฟาอยางงาย ปรากฏการณเบื้องตนของ
เสียง และแสง 

  ❖ เขาใจปรากฏการณการขึ้น และตก รวมถึงการเปลี่ยนแปลงรูปรางปรากฏของดวงจันทร องคประกอบ
ของระบบสุริยะ คาบการโคจรของดาวเคราะห ความแตกตางของดาวเคราะห และดาวฤกษ การขึ้น และตก
ของกลุมดาวฤกษ การใชแผนที่ดาว การเกิดอุปราคา พัฒนาการและประโยชนของเทคโนโลยีอวกาศ 

  ❖ เขาใจลักษณะของแหลงน้ำ วัฏจักรน้ำ กระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ำคาง น้ำคางแข็ง หยาดน้ำ
ฟา กระบวนการเกิดหิน วัฏจักรหิน การใชประโยชนหินและแร การเกิด ซากดึกดำบรรพ การเกิดลมบก ลม
ทะเล มรสุม ลักษณะและผลกระทบของภัยธรรมชาติ ธรณีพิบัติภัย การเกิดและผลกระทบของปรากฏการณ
เรือนกระจก 

  ❖ คนหาขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ และประเมินความนาเชื่อถือ ตัดสินใจเลือกขอมูลใชเหตุผลเชิง
ตรรกะในการแกปญหา ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในการทำงานรวมกัน เขาใจสิทธิ และหนาที่
ของตน เคารพสิทธิของผูอื่น 

  ❖ ตั้งคำถามหรือกำหนดปญหาเก่ียวกับสิ่งที่จะเรียนรูตามที่กำหนดใหหรือตามความสนใจ คาดคะเน
คำตอบหลายแนวทาง สรางสมมติฐานที่สอดคลองกับคำถามหรือปญหา ที่จะสำรวจตรวจสอบ วางแผน และ
สำรวจตรวจสอบโดยใชเครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เหมาะสม ในการเก็บรวบรวมขอมูลทั้ง
เชิงปริมาณ และคุณภาพ 

  ❖ วิเคราะหขอมูล ลงความเห็น และสรุปความสัมพันธของขอมูลที่มาจากการสำรวจตรวจสอบใน
รูปแบบที่เหมาะสม เพ่ือสื่อสารความรูจากผลการสำรวจตรวจสอบไดอยางมีเหตุผล และหลักฐานอางอิง 

  ❖ แสดงถึงความสนใจ มุงมั่น ในสิ่งที่จะเรียนรู มีความคิดสรางสรรคเกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษา ตามความ
สนใจของตนเอง แสดงความคิดเห็นของตนเอง ยอมรับในขอมูลที่มีหลักฐานอางอิง และรับฟงความคิดเห็นผูอ่ืน 

  ❖ แสดงความรับผิดชอบดวยการทำงานที่ไดรับมอบหมายอยางมุงมั่นรอบคอบ ประหยัด ซื่อสัตย จน
งานลุลวงเปนผลสำเร็จ และทำงานรวมกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค 

  ❖ ตระหนักในคุณคาของความรู ว ิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ใชความรู และกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรในการดำรงชีวิต แสดงความชื่นชม ยกยอง และเคารพสิทธิในผลงานของผูคิดคน และศึกษาหา
ความรูเพิ่มเติม ทำโครงงานหรือชิ้นงานตามทีก่ำหนดใหหรือตามความสนใจ 

  ❖ แสดงถึงความซาบซึ้ง หวงใย แสดงพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช การดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอมอยางรูคณุคา  
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ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง 
 สาระที่  1  วิทยาศาสตรชีวภาพ 
  มาตรฐาน  ว 1.1  เขาใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธระหวางสิ ่งไมมีชีวิต กับ
สิ่งมีชีวิต และความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ ่งมีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศ การถายทอดพลังงาน การ
เปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมาย ของประชากร ปญหา และผลกระทบที่มีตอทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม แนวทางในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม รวมทั้งนำความรู
ไปใชประโยชน 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.1 1. ระบุชื่อพืช และสัตวที่อาศยัอยูบริเวณ

ตาง ๆ จากขอมูลที่รวบรวมได 
2. บอกสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับการ
ดำรงชีวิตของสัตวในบริเวณท่ีอาศัยอยู 

• บริเวณตาง ๆ ในทองถิ่น เชน สนามหญา ใต
ตนไม สวนหยอม แหลงน้ำ อาจพบพืช และสัตว
หลายชนิดอาศัยอยู 
• บริเวณที่แตกตางกัน อาจพบพืช และสัตว
แตกตางกัน เพราะสภาพแวดลอมของแตละบริเวณ
จะมีความเหมาะสมตอการดำรงชีวิตของพืช และสัตว
ที่อาศัยอยูในแตละบริเวณ เชน สระน้ำ มีน้ำเปนที่อยู
อาศัยของหอย ปลา สาหราย เปนที่หลบภัย และมี
แหลงอาหารของหอย และปลา บริเวณตนมะมวงมี
ตนมะมวงเปนแหลงที่อยู และมีอาหารสำหรับ
กระรอก และมด 
• ถาสภาพแวดลอมในบริเวณท่ีพืช และสัตวอาศัย
อยูมีการเปลี่ยนแปลง จะมีผลตอการดำรงชีวิตของ
พืช และสัตว 

ป.2 - - 
ป.3 - - 
ป.4 - - 
ป.5 1. บรรยายโครงสราง และลักษณะของ

สิ่งมีชีวิตท่ีเหมาะสมกับการดำรงชีวิต ซึ่ง
เปนผลมาจากการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตใน
แตละแหลงที่อยู  
2. อธิบายความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต
กับสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธระหวาง
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไมมีชีวิต เพ่ือประโยชนตอ
การดำรงชีวิต 
3. เขียนโซอาหาร และระบุบทบาทหนาที่
ของสิ่งมีชีวิตที่เปนผูผลิต และผูบริโภคในโซ
อาหาร 

• สิ่งมีชีวิตทั้งพืช และสัตวมีโครงสราง และ
ลักษณะที่เหมาะสมในแตละแหลงท่ีอยู ซึ่งเปนผลมา
จากการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต เพ่ือใหดำรงชีวิต และอยู
รอดไดในแตละแหลงที่อยู เชน ผักตบชวามีชอง
อากาศในกานใบ ชวยใหลอยน้ำได ตนโกงกางที่ข้ึนอยู
ในปาชายเลนมีรากค้ำจุนทำใหลำตนไมลม ปลามีครีบ
ชวยในการเคลื่อนที่ในน้ำ 
• ในแหลงท่ีอยูหนึ่ง ๆ สิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ
ซึ่งกัน และกัน และสัมพันธกับสิ่งไมมีชีวิต เพ่ือ
ประโยชนตอการดำรงชีวิต เชน ความสัมพันธกันดาน
การกินกันเปนอาหาร เปนแหลงที่อยูอาศัยหลบภัย 
และเลี้ยงดูลูกออน ใชอากาศในการหายใจ 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
4. ตระหนักในคุณคาของสิ่งแวดลอมที่มี
ตอการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต โดยมีสวน
รวมในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 

• สิ่งมีชีวิตมีการกินกันเปนอาหาร โดยกินตอกัน
เปนทอด ๆ ในรูปแบบของโซอาหาร ทำใหสามารถ
ระบุบทบาทหนาที่ของสิ่งมีชีวิตเปนผูผลิต และ
ผูบริโภค 

ป.6 - - 
 
 สาระที่  1  วิทยาศาสตรชีวภาพ 
  มาตรฐาน  ว 1.2  เขาใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเขา และ
ออกจากเซลล ความสัมพันธของโครงสราง และหนาที่ของระบบตาง ๆ ของสัตว และมนุษยที่ทำงานสัมพันธกัน
ความสัมพันธของโครงสราง และหนาที่ ของอวัยวะตาง ๆ ของพืชท่ีทำงานสัมพันธกัน รวมทั้งนำความรูไปใช
ประโยชน 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.1 1. ระบุชื่อ บรรยายลักษณะ และ

บอกหนาที่ของสวนตาง ๆ ของ
รางกายมนุษย สัตว และพืช รวมทั้ง
บรรยายการทำหนาที่รวมกันของสวน
ตาง ๆ ของรางกายมนุษยในการทำ
กิจกรรมตาง ๆ จากขอมูลท่ีรวบรวม
ได 
2. ตระหนักถึงความสำคัญของสวน
ตาง ๆ ของรางกายตนเองโดยการ
ดูแลสวนตาง ๆ อยางถูกตอง ให
ปลอดภัย และรักษาความสะอาด อยู
เสมอ 

•  มนุษยมีสวนตาง ๆ ที่มีลักษณะและหนาที่แตกตางกัน
เพ่ือใหเหมาะสมในการดำรงชีวิต เชน ตามีหนาที่ไวมองดู 
โดยมีหนังตา และขนตา เพ่ือปองกันอันตรายใหกับตา หูมี
หนาที่รับฟงเสียงโดยมีใบหู และรูหู เพ่ือเปนทางผานของ
เสียง ปากมีหนาที่พูด กินอาหาร มีชองปาก และมีริมฝปาก
บนลาง แขน และมือมีหนาที่ยก หยิบ จับ มีทอนแขน และ
นิ้วมือที่ขยับได สมองมีหนาที่ ควบคุมการทำงานของสวน
ตาง ๆ ของรางกายอยูในกะโหลกศีรษะ โดยสวนตาง ๆ 
ของรางกายจะทำหนาท่ีรวมกันในการทำกิจกรรมใน
ชีวิตประจำวัน 
• สัตวมีหลายชนิด แตละชนิดมีสวนตาง ๆ ที่มีลักษณะ 
และหนาที่แตกตางกัน เพ่ือใหเหมาะสมในการดำรงชีวิต 
เชน ปลามีครีบเปนแผน สวน กบ เตา แมวมีขา 4 ขา และ
มีเทาสำหรับใชในการเคลื่อนที ่
• พืชมีสวนตาง ๆ ที่มีลักษณะ และหนาที่แตกตางกัน
เพ่ือใหเหมาะสมในการดำรงชีวิต โดยทั่วไปรากมีลักษณะ
เรียวยาว และแตกแขนงเปนรากเล็ก ๆ ทำหนาที่ดูดน้ำ ลำ
ตนมีลักษณะเปนทรงกระบอกตั้งตรง และมีก่ิงกาน ทำ
หนาที่ชูกิ่งกาน ใบ และดอก ใบมีลักษณะเปนแผนแบน ทำ
หนาที่สรางอาหารนอกจากนี้พืชหลายชนิดอาจมีดอกที่มีสี 
รูปรางตาง ๆ ทำหนาที่สืบพันธุ รวมทั้งมีผลที่มีเปลือก มี
เนื้อหอหุมเมล็ด และมีเมล็ดซึ่งสามารถงอกเปนตนใหมได 
• มนุษยใชสวนตาง ๆ ของรางกายในการทำกิจกรรมตาง 
ๆ เพื่อการดำรงชีวิต มนุษยจึงควรใชสวนตาง ๆ ของ
รางกายอยางถูกตอง ปลอดภัย และรักษาความสะอาดอยู
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
เสมอ เชน ใชตามองตัวหนังสือในที่ท่ีมีแสงสวางเพียงพอ 
ดูแลตาใหปลอดภยัจากอันตราย และรักษาความสะอาดตา
อยูเสมอ 

ป.2 1. ระบุวาพืชตองการแสง และน้ำ
เพ่ือการเจริญเติบโต โดยใชขอมูลจาก
หลักฐานเชิงประจักษ 
2. ตระหนักถึงความจำเปนที่พืชตอง
ไดรับน้ำ และแสงเพ่ือการเจริญเติบโต 
โดยดูแลพืชใหไดรับสิ่งดังกลาวอยาง
เหมาะสม 
3. สรางแบบจำลองที่บรรยายวัฏ 
จักรชีวิตของพืชดอก 

• พืชตองการน้ำ แสง เพ่ือการเจริญเติบโต 
•  พืชดอกเมื่อเจริญเติบโต และมีดอก ดอกจะมีการ
สืบพันธุเปลี่ยนแปลงไปเปนผล ภายในผลมีเมล็ด เมื่อเมล็ด
งอก ตนออนที่อยูภายในเมล็ดจะเจริญเติบโตเปนพืชตน
ใหม พืชตนใหมจะเจริญเติบโตออกดอกเพ่ือสืบพันธุมีผล
ตอไปไดอีก หมุนเวียนตอเนื่องเปนวัฏจักรชีวิตของพืชดอก 

ป.3 1. บรรยายสิ่งที่จำเปนตอการ
ดำรงชีวิต และการเจริญเติบโตของ
มนุษย และสัตว โดยใชขอมูลที่
รวบรวมได 
2. ตระหนักถึงประโยชนของอาหาร 
น้ำ และอากาศโดยการดูแลตนเอง 
และสัตวใหไดรับสิ่งเหลานี้อยาง
เหมาะสม 
3. สรางแบบจำลองที่บรรยายวัฏ
จักรชีวิตของสัตว และเปรียบเทียบวัฏ
จักรชีวิตของสัตวบางชนิด 
4. ตระหนักถึงคณุคาของชีวิตสัตว 
โดยไมทำใหวัฏจักรชีวิตของสัตว
เปลี่ยนแปลง 

• มนุษย และสัตวตองการอาหาร น้ำ และอากาศเพ่ือ
การดำรงชีวิต และการเจริญเติบโต 
• อาหารชวยใหรางกายแข็งแรง และเจริญเติบโต น้ำ
ชวยใหรางกายทำงานไดอยางปกติ อากาศใชในการหายใจ 
• สัตวเมื่อเปนตัวเต็มวัยจะสืบพันธุมีลูก เมื่อลูก
เจริญเติบโตเปนตัวเต็มวัยก็สืบพันธุมีลูกตอไปไดอีก
หมุนเวียนตอเนื่องเปนวัฏจักรชีวิตของสัตว ซึ่งสัตวแตละ
ชนิด เชน ผีเสื้อ กบ ไก มนุษยจะมีวัฏจักรชีวิตที่เฉพาะ 
และแตกตางกัน 

ป.4 1. บรรยายหนาที่ของราก ลำตน ใบ 
และดอกของพืชดอก โดยใชขอมูลที่
รวบรวมได 

• สวนตาง ๆ ของพืชดอกทำหนาที่แตกตางกัน รากทำ
หนาที่ดูดน้ำ และธาตุอาหารขึ้นไปยังลำตน ลำตนทำหนาที่
ลำเลียงน้ำตอไปยังสวนตาง ๆ ของพืช ใบทำหนาที่สราง
อาหาร อาหารท่ีพืชสรางข้ึน คือ น้ำตาลซึ่งจะเปลี่ยนเปน
แปง ดอกทำหนาที่สืบพันธุ ประกอบดวยสวนประกอบตาง 
ๆ ไดแก กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรเพศผู และเกสรเพศเมีย 
ซึ่งสวนประกอบ แตละสวนของดอกทำหนาที่แตกตางกัน 

ป.5 - - 
ป.6 1. ระบุสารอาหาร และบอก

ประโยชนของสารอาหารแตละ
ประเภทจากอาหารที่ตนเอง
รับประทาน 

• สารอาหารที่อยูในอาหารมี 6 ประเภท ไดแก
คารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เกลือแร วิตามิน และน้ำ 
• อาหารแตละชนิดประกอบดวยสารอาหารที่แตกตาง
กัน อาหารบางอยางประกอบดวยสารอาหารประเภทเดียว 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
2. บอกแนวทางในการเลือก
รับประทานอาหารใหไดสารอาหาร
ครบถวน ในสัดสวนที่เหมาะสมกับ
เพศ และวัย รวมทั้งความปลอดภัยตอ
สุขภาพ 
3. ตระหนักถึงความสำคัญของ
สารอาหาร โดยการเลือกรับประทาน
อาหารที่มีสารอาหารครบถวนใน
สัดสวนที่เหมาะสมกับเพศและวัย 
รวมทั้งปลอดภัยตอสุขภาพ 
4. สรางแบบจำลองระบบยอย
อาหาร และบรรยายหนาที่ของอวัยวะ
ในระบบยอยอาหารรวมทั้งอธิบาย
การยอยอาหาร และการดูดซึม
สารอาหาร 
5. ตระหนักถึงความสำคัญของ
ระบบยอยอาหาร โดยการบอก
แนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะใน
ระบบยอยอาหารใหทำงานเปนปกติ 

อาหารบางอยางประกอบดวยสารอาหารมากกวาหนึ่ง
ประเภท 
• สารอาหารแตละประเภทมีประโยชนตอรางกาย
แตกตางกัน โดยคารโบไฮเดรต โปรตีน และไขมันเปน
สารอาหารที่ใหพลังงานแกรางกาย สวนเกลือแรวิตามิน 
และน้ำ เปนสารอาหารท่ีไมใหพลังงานแกรางกาย แตชวย
ใหรางกายทำงานไดเปนปกติ 
• การรับประทานอาหาร เพื่อใหรางกายเจริญเติบโต มี
การเปลี่ยนแปลงของรางกายตามเพศ และวัย และมี
สุขภาพดี จำเปนตองรับประทานใหไดพลังงานเพียงพอกับ
ความตองการของรางกาย และใหไดสารอาหารครบถวน 
ในสัดสวนทีเ่หมาะสมกับเพศ และวัย รวมทั้งตองคำนึงถึง
ชนิด และปริมาณของวัตถุเจือปนในอาหารเพื่อความ
ปลอดภัยตอสุขภาพ 
• ระบบยอยอาหารประกอบดวยอวัยวะตาง ๆ ไดแก 
ปาก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไสเล็ก ลำไสใหญ 
ทวารหนัก ตับ และตับออน ซึ่งทำหนาที่รวมกันในการยอย 
และดูดซมึสารอาหาร ปากมีฟนชวยบดเคี้ยวอาหารใหมี
ขนาดเล็กลง และมีลิ้นชวยคลุกเคลาอาหารกับน้ำลาย ใน
น้ำลายมีเอนไซมยอยแปงใหเปนน้ำตาล หลอดอาหารทำ
หนาที่ลำเลียงอาหารจากปากไปยังกระเพาะอาหาร ภายใน
กระเพาะอาหารมีการยอยโปรตีนโดยกรด และเอนไซมที่
สรางจากกระเพาะอาหาร ลำไสเล็กมีเอนไซมที่สรางจาก
ผนังลำไสเล็กเอง และจากตับออนที่ชวยยอยโปรตีน 
คารโบไฮเดรต และไขมัน โดยโปรตีน คารโบไฮเดรต และ
ไขมันที่ผานการยอยจนเปนสารอาหารขนาดเล็กพอที่จะดูด
ซึมได รวมถึงน้ำ เกลือแร และวิตามินจะถูกดูดซึมที่ผนัง
ลำไสเล็กเขาสูกระแสเลือด เพ่ือลำเลียงไปยังสวนตาง ๆ 
ของรางกาย ซึ่งโปรตีน คารโบไฮเดรต และไขมัน จะถูก
นำไปใชเปนแหลงพลังงานสำหรับใชในกิจกรรมตาง ๆ สวน
น้ำ เกลือแร และวิตามินจะชวยใหรางกายทำงานไดเปน
ปกติ ตับสรางน้ำดีแลวสงมายังลำไสเล็กชวยใหไขมันแตก
ตัว ลำไสใหญทำหนาที่ดูดน้ำ และเกลือแร เปนบริเวณท่ีมี
อาหารที่ยอยไมไดหรือยอยไมหมดเปนกากอาหาร ซึ่งจะถูก
กำจัดออกทางทวารหนัก 
• อวัยวะตาง ๆ ในระบบยอยอาหารมีความสำคัญ 
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 สาระที่  1  วิทยาศาสตรชีวภาพ 
  มาตรฐาน  ว 1.3  เขาใจกระบวนการ และความสำคัญของการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สาร
พันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลตอสิ่งมีชีวิต ความหลากหลาย ทางชีวภาพ และวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งนำความรูไปใชประโยชน 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.1 - - 
ป.2 1. เปรียบเทียบลักษณะของสิ่งมีชีวิต และ

สิ่งไมมีชีวิต จากขอมูลที่รวบรวมได 
• สิ่งท่ีอยูรอบตัวเรามีทั้งที่เปนสิ่งมีชีวิต และ
สิ่งไมมีชีวิต สิ่งมีชีวิตตองการอาหาร มีการหายใจ
เจริญเติบโต ขับถาย เคลื่อนไหว ตอบสนองตอสิ่งเรา 
และสืบพันธุ ไดลูกที่มีลักษณะคลายคลึงกับพอแม 
สวนสิ่งไมมีชีวิตจะไมมีลักษณะดังกลาว 

ป.3 - - 
ป.4 1. จำแนกสิ่งมีชีวิตโดยใชความเหมือน 

และความแตกตางของลักษณะของสิ่งมีชีวิต
ออกเปนกลุมพืช กลุมสัตว และกลุมที่ไมใช
พืช และสัตว 
2. จำแนกพืชออกเปนพืชดอก และพืชไม
มีดอกโดยใชการมีดอกเปนเกณฑ โดยใช
ขอมูลที่รวบรวมได 
3. จำแนกสัตวออกเปนสัตวมีกระดูกสัน
หลัง และสัตวไมมีกระดูกสันหลัง โดยใช
การมีกระดูกสันหลังเปนเกณฑ โดยใช
ขอมูลที่รวบรวมได 
4. บรรยายลักษณะเฉพาะที่สังเกตไดของ
สัตวมีกระดูกสันหลังในกลุมปลา กลุมสัตว
สะเทินน้ำสะเทินบก กลุมสัตวเลื้อยคลาน 
กลุมนก และกลุมสตัวเลี้ยงลูกดวยน้ำนม 
และยกตัวอยางสิ่งมีชีวิตในแตละกลุม 

• สิ่งมีชีวิตมีหลายชนิด สามารถจัดกลุมได โดยใช
ความเหมือน และความแตกตางของลักษณะตาง ๆ
เชน กลุมพืชสรางอาหารเองได และเคลื่อนที่ดวย
ตนเองไมได กลุมสัตวกินสิ่งมีชีวิตอ่ืนเปนอาหาร และ
เคลื่อนที่ได กลุมที่ไมใชพืช และสัตว เชน เห็ด รา 
จุลินทรีย 
• การจำแนกพืช สามารถใชการมีดอกเปนเกณฑ 
ในการจำแนก ไดเปนพืชดอก และพืชไมมีดอก 
• การจำแนกสัตว สามารถใชการมีกระดูกสันหลัง
เปนเกณฑในการจำแนกไดเปนสัตวมีกระดูกสันหลัง 
และสัตวไมมีกระดูกสันหลัง 
• สัตวมีกระดูกสันหลังมีหลายกลุม ไดแก กลุมปลา
กลุมสัตวสะเทินน้ำสะเทินบก กลุมสัตวเลื้อยคลาน
กลุมนก และกลุมสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ำนม ซึ่งแตละ
กลุมจะมีลักษณะเฉพาะที่สังเกตได 

ป.5 1. อธิบายลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการ
ถายทอดจากพอแมสูลูกของพืช สัตว และ
มนุษย 
2. แสดงความอยากรูอยากเห็นโดยการ
ถามคำถามเกี่ยวกับลักษณะที่คลายคลึงกัน
ของตนเองกับพอแม 

• สิ่งมีชีวิตทั้งพืช สัตว และมนุษย เมื่อโตเต็มท่ีจะมี
การสืบพันธุเพ่ือเพ่ิมจำนวน และดำรงพันธุ โดยลูกที่
เกิดมาจะไดรับการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
จากพอแมทำใหมีลักษณะทางพันธุกรรมท่ีเฉพาะ
แตกตางจากสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืน 
• พืชมีการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เชน
ลักษณะของใบ สีดอก 
• สัตวมีการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เชน สี
ขน ลักษณะของขน ลักษณะของหู 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
• มนุษยมีการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เชน
เชิงผมที่หนาผาก ลักยิ้ม ลักษณะหนังตา การหอลิ้น
ลักษณะของติ่งหู 

ป.6 - - 
 
 สาระที่  2  วิทยาศาสตรกายภาพ 
  มาตรฐาน  ว 2.1  เขาใจสมบัติของสสาร องคประกอบของสสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติ ของ
สสารกับโครงสราง และแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค หลักและธรรมชาติ ของการเปลี่ยนแปลงสถานะของ
สสารการเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.1 1. อธิบายสมบัติที่สังเกตไดของวัสดุที่ใช

ทำวัตถุซึ่งทำจากวัสดุชนิดเดียวหรือหลาย
ชนิดประกอบกันโดยใชหลักฐานเชิง
ประจักษ 
2. ระบุชนิดของวัสดุ และจัดกลุมวัสดุตาม
สมบัติที่สังเกตได 

• วัสดุที่ใชทำวัตถุที่เปนของเลน ของใช มีหลาย
ชนิด เชน ผา แกว พลาสติก ยาง ไม อิฐ หิน กระดาษ
โลหะ วัสดุแตละชนิดมีสมบัติที่สังเกตไดตาง ๆ เชน สี 
นุม แข็ง ขรุขระ เรียบ ใส ขุน ยืดหดไดบิดงอได 
• สมบัติท่ีสังเกตไดของวัสดุแตละชนิดอาจ
เหมือนกันซึ่งสามารถนำมาใชเปนเกณฑในการจัด
กลุมวัสดุได 
•  วัสดุบางอยางสามารถนำมาประกอบกัน เพ่ือทำ
เปนวัตถุตาง ๆ เชน ผา และกระดุม ใชทำเสื้อ ไม 
และโลหะ ใชทำกระทะ 

ป.2 1. เปรียบเทียบสมบัติการดูดซับน้ำของ
วัสดุโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ และระบุ
การนำสมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุไป
ประยุกตใชในการทำวัตถุในชีวิตประจำวัน 
2.  อธิบายสมบัติที่สังเกตไดของวัสดุที่เกิด
จากการนำวัสดุมาผสมกันโดยใชหลักฐาน
เชิงประจักษ 
3. เปรียบเทียบสมบัติที่สังเกตไดของวัสดุ 
เพ่ือนำมาทำเปนวัตถุในการใชงานตาม
วัตถุประสงค และอธิบายการนำวัสดุที่ใช
แลวกลับมาใชใหมโดยใชหลักฐานเชิง
ประจักษ 
4. ตระหนักถึงประโยชนของการนำวัสดุที่
ใชแลวกลับมาใชใหม โดยการนำวัสดุที่ใช
แลวกลับมาใชใหม 

•  วัสดุแตละชนิดมีสมบัติการดูดซับน้ำแตกตางกัน
จึงนำไปทำวัตถุเพ่ือใชประโยชนไดแตกตางกัน เชน 
ใชผาที่ดูดซับน้ำไดมากทำผาเช็ดตัว ใชพลาสติกซึ่งไม
ดูดซับน้ำทำรม 
• วัสดุบางอยางสามารถนำมาผสมกันซึ่งทำใหได
สมบัติที่เหมาะสม เพ่ือนำไปใชประโยชนตามตองการ 
เชน แปงผสมน้ำตาล และกะทิ ใชทำขนมไทย ปูน
ปลาสเตอรผสมเยื่อกระดาษใชทำกระปุกออมสิน ปูน
ผสมหิน ทราย และน้ำใชทำคอนกรีต 
• การนำวัสดุมาทำเปนวัตถุในการใชงานตาม
วัตถุประสงค ขึ้นอยูกับสมบัติของวัสดุ วัสดุที่ใชแลว
อาจนำกลับมาใชใหมได เชน กระดาษใชแลวอาจ
นำมาทำเปนจรวดกระดาษ ดอกไมประดิษฐถุงใสของ 

ป.3 1. อธิบายวาวัตถุประกอบขึ้นจากชิ้น
สวนยอย ๆ ซึ่งสามารถแยกออกจากกันได 

• วัตถุอาจทำจากชิ้นสวนยอย ๆ ซึ่งแตละชิ้นมี
ลักษณะเหมือนกันมาประกอบเขาดวยกัน เม่ือแยก
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
และประกอบกันเปนวัตถุชิ้นใหมได โดยใช
หลักฐานเชิงประจักษ 
2. อธิบายการเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อ
ทำใหรอนขึ้น หรือทำใหเย็นลง โดยใช
หลักฐาน เชิงประจักษ 

ชิ้นสวนยอย ๆ แตละชิ้นของวัตถุออกจากกันสามารถ
นำชิ้นสวนเหลานั้นมาประกอบเปนวัตถุชิ้นใหมได 
เชน กำแพงบานมีกอนอิฐหลาย ๆ กอนประกอบเขา
ดวยกัน และสามารถนำกอนอิฐจากกำแพงบานมา
ประกอบเปนพื้นทางเดินได 
• เมื่อใหความรอนหรือทำใหวัสดุรอนขึ้น และเมื่อ
ลดความรอนหรือทำใหวัสดุเย็นลง วัสดุจะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงได เชน สีเปลี่ยน รูปรางเปลี่ยน 

ป.4 1. เปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพดาน
ความแข็ง สภาพยืดหยุน การนำความรอน 
และการนำไฟฟา ของวัสดุโดยใชหลักฐาน
เชิงประจักษจากการทดลอง และระบุการ
นำสมบัติเรื่องความแข็ง สภาพยืดหยุน การ
นำความรอน และการนำไฟฟา ของวัสดุไป
ใชในชีวิตประจำวันผานกระบวนการ
ออกแบบชิ้นงาน 
2. แลกเปลี่ยนความคิดกับผูอ่ืนโดยการ
อภิปรายเก่ียวกับสมบัติทางกายภาพของ
วัสดุอยางมี เหตุผลจากการทดลอง 
3. เปรียบเทียบสมบัติของสสารทั้ง 3 
สถานะ จากขอมูลที่ไดจากการสังเกตมวล 
การตองการที่อยู รูปราง และปริมาตรของ
สสาร 
4. ใชเครื่องมือเพ่ือวัดมวล และปริมาตร
ของสสารท้ัง 3 สถานะ 

• วัสดุแตละชนิดมีสมบัติทางกายภาพแตกตางกัน
วัสดุที่มีความแข็งจะทนตอแรงขูดขีด วัสดุที่มี สภาพ
ยืดหยุนจะเปลี่ยนแปลงรูปรางเม่ือมีแรง มากระทำ 
และกลับสภาพเดิมได วัสดุที่นำความรอนจะรอนได
เร็วเมื่อไดรับความรอน และวัสดุที่นำไฟฟาไดจะให
กระแสไฟฟาผานได ดังนั้นจึงอาจนำสมบัติตาง ๆ มา
พิจารณาเพื่อใชในกระบวนการออกแบบชิ้นงานเพ่ือ
ใชประโยชน ในชีวิตประจำวัน 
• วัสดุเปนสสารเพราะมีมวล และตองการที่อยู 
สสารมีสถานะเปนของแข็ง ของเหลว หรือแกส
ของแข็ง มีปริมาตร และรูปรางคงท่ี ของเหลวมี
ปริมาตรคงที่ แตมีรูปรางเปลี่ยนไปตามภาชนะ 
เฉพาะสวนที่บรรจุของเหลว สวนแกสมีปริมาตร และ
รูปรางเปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุ 

ป.5 1. อธิบายการเปลี่ยนสถานะของสสาร 
เมื่อทำใหสสารรอนขึ้น หรือเย็นลง โดยใช
หลักฐาน เชิงประจักษ 
2. อธิบายการละลายของสารในน้ำ โดยใช
หลักฐานเชิงประจักษ 

• การเปลี่ยนสถานะของสสารเปนการเปลี่ยนแปลง
ทางกายภาพ เมื่อเพ่ิมความรอนใหกับสสารถึงระดับ
หนึ่ง จะทำใหสสารท่ีเปนของแข็งเปลี่ยนสถานะเปน
ของเหลว เรียกวา การหลอมเหลว และเมื่อเพ่ิมความ
รอนตอไปจนถึงอีกระดับหนึ่งของเหลวจะเปลี่ยนเปน
แกส เรียกวาการกลายเปนไอ แตเม่ือลดความรอนลง
ถึงระดับหนึ่ง แกสจะเปลี่ยนสถานะเปนของเหลว 
เรียกวาการควบแนน และถาลดความรอนตอไปอีก
จนถึงระดับหนึ่งของเหลวจะเปลี่ยนสถานะเปน
ของแข็งเรียกวา การแข็งตัว สสารบางชนิดสามารถ
เปลี่ยนสถานะจากของแข็งเปนแกสโดยไมผานการ
เปนของเหลว เรียกวา การระเหิด สวนแกสบางชนิด
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
สามารถเปลี่ยนสถานะเปนของแข็งโดยไมผานการ
เปนของเหลว เรียกวา การระเหิดกลับ 
• เมื่อใสสารลงในน้ำแลวสารนั้นรวมเปนเนื้อ
เดียวกันกับน้ำทั่วทุกสวน แสดงวาสารเกิดการละลาย 
เรียกสารผสมที่ไดวาสารละลาย 
• เมื่อผสมสาร 2 ชนิดขึ้นไปแลวมีสารใหมเกิดขึ้น
ซึ่งมีสมบัติตางจากสารเดิมหรือเมื่อสารชนิดเดียว เกิด
การเปลี่ยนแปลงแลวมีสารใหมเกิดขึ้น การ
เปลี่ยนแปลงนี้เรียกวา การเปลี่ยนแปลงทางเคมี ซึ่ง
สังเกตไดจากมีสีหรือกลิ่นตางจากสารเดิม หรือมีฟอง
แกส หรือมีตะกอนเกิดข้ึน หรือมีการเพ่ิมข้ึน หรือ
ลดลงของอุณหภูมิ 
• เมื่อสารเกิดการเปลี่ยนแปลงแลว สารสามารถ
เปลี่ยนกลับเปนสารเดิมได เปนการเปลี่ยนแปลงที่ผัน
กลับได เชน การหลอมเหลว การกลายเปนไอ การ
ละลาย แตสารบางอยางเกิดการเปลี่ยนแปลงแลวไม
สามารถเปลี่ยนกลับเปนสารเดิมได เปนการ
เปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับไมได  

ป.6 1. อธิบาย และเปรียบเทียบการแยกสาร
ผสมโดยการหยิบออก การรอน การใช
แมเหล็กดึงดูด การรินออก การกรอง และ
การตกตะกอน โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ 
รวมทั้งระบุวิธีแกปญหาในชีวิตประจำวัน
เก่ียวกับการแยกสาร 

• สารผสมประกอบดวยสารตั้งแต 2 ชนิดขึ้นไป
ผสมกัน เชน น้ำมันผสมน้ำ ขาวสารปนกรวดทราย 
วิธีการ ที่เหมาะสมในการแยกสารผสมข้ึนอยูกับ
ลักษณะ และสมบัติของสารท่ีผสมกัน ถา
องคประกอบของสารผสม เปนของแข็งกับของแข็งที่
มีขนาดแตกตางกันอยางชัดเจน อาจใชวิธีการหยิบ
ออก หรือการรอนผานวัสดุท่ีมีรู ถามีสารใดสารหนึ่ง
เปนสารแมเหล็กอาจใชวิธีการใชแมเหล็กดึงดูด ถา
องคประกอบเปนของแข็งที่ไมละลายในของเหลว 
อาจใชวิธีการรินออก การกรอง หรือการตกตะกอน 
ซึ่งวิธีการแยกสารสามารถนำไปใชประโยชนใน
ชีวิตประจำวันได 
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 สาระที่  2  วิทยาศาสตรกายภาพ 
  มาตรฐาน ว 2.2 เขาใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทำตอวัตถุ ลักษณะ
การเคลื่อนที่แบบตาง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งนำความรูไปใชประโยชน 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.1 - - 
ป.2 - - 
ป.3 1. ระบุผลของแรงที่มีตอการเปลี่ยนแปลง 

การเคลื่อนที่ของวัตถุจากหลักฐานเชิง
ประจักษ 
2. เปรียบเทียบ และยกตัวอยางแรงสัมผัส 
และแรงไมสัมผัสที่มีผลตอการเคลื่อนที่ของ
วัตถุโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ 
3. จำแนกวัตถุโดยใชการดึงดูดกับ
แมเหล็กเปนเกณฑจากหลักฐานเชิง
ประจักษ 
4. ระบุขั้วแมเหล็ก และพยากรณผลที่
เกิดขึ้นระหวางข้ัวแมเหล็กเมื่อนำมาเขาใกล
กันจากหลักฐานเชิงประจักษ 

• การดึงหรือการผลักเปนการออกแรงกระทำตอ
วัตถุ แรงมีผลตอการเคลื่อนที่ของวัตถุ แรงอาจทำให
วัตถุเกิดการเคลื่อนที่โดยเปลี่ยนตำแหนงจากที่หนึ่งไป
ยังอีกที่หนึ่ง 
• การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ ไดแกวัตถุ
ที่อยูนิ่งเปลี่ยนเปนเคลื่อนท่ี วัตถุที่กำลังเคลื่อนที่
เปลี่ยนเปนเคลื่อนที่เร็วข้ึนหรือชาลงหรือหยุดนิ่ง หรือ
เปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ 
• การดึงหรือการผลักเปนการออกแรงที่เกิดจาก
วัตถุหนึ่งกระทำกับอีกวัตถุหนึ่ง โดยวัตถุทั้งสองอาจ
สัมผัสหรือไมตองสัมผัสกัน เชน การออกแรงโดยใช
มือดึงหรือการผลักโตะใหเคลื่อนที่เปนการออกแรงที่
วัตถุตองสัมผัสกัน แรงนี้จึงเปนแรงสัมผัส สวนการที่
แมเหล็กดึงดูดหรือผลักระหวางแมเหล็กเปนแรงที่
เกิดขึ้นโดยแมเหล็กไมจำเปนตองสัมผัสกัน แรง
แมเหล็กนี้จึงเปนแรงไมสัมผัส 
• แมเหล็กสามารถดึงดูดสารแมเหล็กได 
• แรงแมเหล็กเปนแรงที่เกิดขึ้นระหวางแมเหล็กกับ
สารแมเหล็ก หรือแมเหล็กกับแมเหล็ก แมเหล็ก มี 2 
ขั้ว คือ ขั้วเหนือและขั้วใต ขั้วแมเหล็กชนิดเดียวกันจะ
ผลักกัน ตางชนิดกันจะดึงดูดกัน 

ป.4 1. ระบุผลของแรงโนมถวงที่มีตอวัตถุจาก
หลักฐานเชิงประจักษ 
2. ใชเครื่องชั่งสปริงในการวัดน้ำหนักของ
วัตถุ 
3. บรรยายมวลของวัตถุท่ีมีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุจาก
หลักฐานเชิงประจักษ 

• แรงโนมถวงของโลกเปนแรงดึงดูดท่ีโลกกระทำ
ตอวัตถุ มีทิศทางเขาสูศูนยกลางโลก และเปนแรงไม
สัมผัส แรงดึงดูดท่ีโลกกระทำกับวัตถุหนึ่ง ๆ ทำให
วัตถุตกลงสูพื้นโลก และทำใหวัตถุมีน้ำหนัก วัด
น้ำหนักของวัตถุไดจากเครื่องชั่งสปริง น้ำหนักของ
วัตถุขึ้นกับมวลของวัตถุ โดยวัตถุที่มีมวลมากจะมี
น้ำหนักมาก วัตถุที่มีมวลนอยจะมีน้ำหนักนอย 
• มวล คือ ปริมาณเนื้อของสสารทั้งหมดที่ประกอบ
กันเปนวัตถุ ซึ่งมีผลตอความยากงายในการ
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ วัตถุที่มีมวลมาก
จะเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ไดยากกวาวัตถุที่มีมวล
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
นอย ดังนั้นมวลของวัตถุนอกจากจะหมายถึงเนื้อ
ทั้งหมดของวัตถุนั้นแลวยังหมายถึงการตานการ
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นดวย 

ป.5 1. อธิบายวิธีการหาแรงลัพธของแรงหลาย
แรงในแนวเดียวกันที่กระทำตอวัตถุ ใน
กรณีท่ีวัตถุอยูนิ่งจากหลักฐานเชิงประจักษ 
2. เขียนแผนภาพแสดงแรงท่ีกระทำตอ
วัตถุที่อยูในแนวเดียวกัน และแรงลัพธที่
กระทำตอวัตถุ 
3. ใชเครื่องชั่งสปริงในการวัดแรงที่กระทำ
ตอวัตถุ 
4. ระบุผลของแรงเสียดทานที่มีตอการ
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุจาก
หลักฐานเชิงประจักษ 
5. เขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทาน 
และแรงท่ีอยูในแนวเดียวกันที่กระทำตอ
วัตถุ 

• แรงลัพธเปนผลรวมของแรงท่ีกระทำตอวัตถุ โดย
แรงลัพธของแรง 2 แรงที่กระทำตอวัตถุเดียวกันจะมี
ขนาดเทากับผลรวมของแรงทั้งสองเม่ือแรงทั้งสองอยู
ในแนวเดียวกัน และมีทิศทางเดียวกัน แตจะมีขนาด
เทากับผลตางของแรงทั้งสอง เม่ือแรงทั้งสองอยูใน
แนวเดียวกันแตมีทิศทางตรงขามกัน สำหรับวัตถุที่อยู
นิ่งแรงลัพธที่กระทำตอวัตถุมีคาเปนศูนย 
• การเขียนแผนภาพของแรงท่ีกระทำตอวัตถุ
สามารถเขียนไดโดยใชลูกศร โดยหัวลูกศรแสดง
ทิศทางของแรง และความยาวของลูกศรแสดงขนาด
ของแรงที่กระทำตอวัตถุ 
• แรงเสียดทานเปนแรงที่เกิดขึ้นระหวางผิวสัมผัส
ของวัตถุ เพ่ือตานการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้น โดยถา
ออกแรงกระทำตอวัตถุที่อยูนิ่งบนพื้นผิวหนึ่งให
เคลื่อนที่ แรงเสียดทานจากพื้นผิวนั้นก็จะตานการ
เคลื่อนที่ของวัตถุ แตถาวตัถุกำลังเคลื่อนที่แรงเสียด
ทานก็จะทำใหวัตถุนั้นเคลื่อนที่ชาลงหรือหยุดนิ่ง 

ป.6 1. อธิบายการเกิด และผลของแรงไฟฟา
ซึ่งเกิดจากวัตถุที่ผานการขัดถูโดยใช
หลักฐานเชิงประจักษ 

• วัตถุ 2 ชนิดที่ผานการขัดถูแลว เมื่อนำเขาใกล
กันอาจดึงดูดหรือผลักกัน แรงที่เกิดข้ึนนี้เปนแรง
ไฟฟา ซึ่งเปนแรงไมสัมผัส เกิดข้ึนระหวางวัตถุที่มี
ประจุไฟฟา ซึ่งประจุไฟฟามี 2 ชนิด คือประจุไฟฟา
บวก และประจุไฟฟาลบ วัตถุที่มีประจุไฟฟาชนิด
เดียวกันผลักกัน ชนิดตรงขามกันดึงดูดกัน 

 
 สาระที่ 2 วิทยาศาสตรกายภาพ 
  มาตรฐาน ว 2.3 เขาใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถายโอนพลังงาน 
ปฏิสัมพันธระหวางสสาร และพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน ธรรมชาติ ของคลื่น ปรากฏการณที่เก่ียวของ
กับเสียง แสง และคลื่นแมเหล็กไฟฟา รวมทั้งนำความรูไปใชประโยชน 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.1 1. บรรยายการเกิดเสียง และทิศทางการ

เคลื่อนที่ของเสียงจากหลักฐานเชิงประจักษ 
• เสียงเกิดจากการสั่นของวัตถุ วัตถุที่ทำใหเกิด
เสียงเปนแหลงกำเนิดเสียง ซึ่งมีทั้งแหลงกำเนิดเสียง
ตามธรรมชาติ และแหลงกำเนิดเสียงที่มนุษยสรางขึ้น 
เสียงเคลื่อนที่ออกจากแหลงกำเนิดเสียงทุกทิศทาง 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.2 1. บรรยายแนวการเคลื่อนที่ของแสงจาก

แหลงกำเนิดแสง และอธิบายการมองเห็น
วัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ 
2. ตระหนักในคุณคาของความรูของการ
มองเห็นโดยเสนอแนะแนวทางการปองกัน
อันตรายจากการมองวัตถุที่อยูในบริเวณท่ีมี
แสงสวางไมเหมาะสม 

• แสงเคลื่อนที่จากแหลงกำเนิดแสงทุกทิศทางเปน
แนวตรง เมื่อมีแสงจากวัตถุมาเขาตาจะทำใหมองเห็น
วัตถุนั้น การมองเห็นวัตถุที่เปนแหลงกำเนิดแสง แสง
จากวัตถุนั้นจะเขาสูตาโดยตรง สวนการมองเห็นวัตถุ
ที่ไมใชแหลงกำเนิดแสง ตองมีแสงจากแหลงกำเนิด
แสงไปกระทบวัตถุแลวสะทอนเขาตา ถามีแสงท่ีสวาง
มาก ๆ เขาสูตาอาจเกิดอันตรายตอตาได จึงตอง
หลีกเลี่ยงการมอง หรือใชแผนกรองแสงที่มีคุณภาพ
เมื่อจำเปน และตองจัดความสวางใหเหมาะสมกับการ
ทำกิจกรรมตาง ๆ เชน การอานหนังสือ การดู
จอโทรทัศน การใชโทรศัพทเคลื่อนที ่และแท็บเล็ต 

ป.3 1. ยกตัวอยางการเปลี่ยนพลังงานหนึ่งไป
เปนอีกพลังงานหนึ่งจากหลักฐานเชิง
ประจักษ 
2. บรรยายการทำงานของเครื่องกำเนิด
ไฟฟา และระบุแหลงพลังงานในการผลิต
ไฟฟา จากขอมูลที่รวบรวมได 
3. ตระหนักในประโยชน และโทษของ
ไฟฟา โดยนำเสนอวิธีการใชไฟฟาอยาง
ประหยัด และปลอดภัย 

• พลังงานเปนปริมาณที่แสดงถึงความสามารถใน
การทำงาน พลังงานมีหลายแบบ เชน พลังงานกล 
พลังงานไฟฟา พลังงานแสง พลังงานเสียง และ
พลังงานความรอน โดยพลังงานสามารถเปลี่ยนจาก
พลังงานหนึ่งไปเปนอีกพลังงานหนึ่งได เชน การถูมือ
จนรูสึกรอน เปนการเปลี่ยนพลังงานกลเปนพลังงาน
ความรอน แผงเซลลสุริยะเปลี่ยนพลังงานแสงเปน
พลังงานไฟฟา หรือเครื่องใชไฟฟาเปลี่ยนพลังงาน
ไฟฟาเปนพลังงานอ่ืน 
• ไฟฟาผลิตจากเครื่องกำเนิดไฟฟาซึ่งใชพลังงาน
จากแหลงพลังงานธรรมชาติหลายแหลง เชน 
พลังงานจากลม พลังงานจากน้ำ พลังงานจากแกส
ธรรมชาติ 
• พลังงานไฟฟามีความสำคัญตอชีวิตประจำวัน 
การใชไฟฟานอกจากตองใชอยางถูกวิธี ประหยัด 
และคุมคาแลว ยังตองคำนึงถึงความปลอดภัยดวย 

ป.4 1. จำแนกวัตถุเปนตัวกลางโปรงใส
ตัวกลางโปรงแสง และวัตถุทึบแสงจาก
ลักษณะการมองเห็นสิ่งตาง ๆ ผานวัตถุนั้น
เปนเกณฑโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ 

• เมื่อมองสิ่งตาง ๆ โดยมีวัตถุตางชนิดกันมากั้น
แสงจะทำใหลักษณะการมองเห็นสิ่งนั้น ๆ ชัดเจน
ตางกัน จึงจำแนกวัตถุที่มากั้น ออกเปนตัวกลาง
โปรงใส ซึ่งทำใหมองเห็นสิ่งตาง ๆ ไดชัดเจน ตัวกลาง
โปรงแสงทำใหมองเห็นสิ่งตาง ๆ ไดไมชัดเจน และ
วัตถุทึบแสงทำใหมองไมเห็นสิ่งตาง ๆ นั้น 

ป.5 1. อธิบายการไดยินเสียงผานตัวกลางจาก
หลักฐานเชิงประจักษ 
2. ระบุตัวแปร ทดลอง และอธิบาย
ลักษณะ และการเกิดเสียงสูงเสียงต่ำ 

• การไดยินเสียงตองอาศัยตัวกลาง โดยอาจเปน
ของแข็ง ของเหลว หรืออากาศ เสียงจะสงผาน
ตัวกลางมายังหู 
• เสียงท่ีไดยินมีระดับสูงต่ำของเสียงตางกันขึ้นกับ
ความถี่ของการสั่นของแหลงกำเนิดเสียง โดยเมื่อ
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
3. ออกแบบการทดลอง และอธิบาย
ลักษณะ และการเกิดเสียงดัง เสียงคอย 
4. วัดระดับเสียงโดยใชเครื่องมือวัดระดับ
เสียง 
5. ตระหนักในคุณคาของความรูเรื่อง
ระดับเสียง โดยเสนอแนะแนวทางในการ
หลีกเลี่ยง และลดมลพิษทางเสียง 

แหลงกำเนิดเสียงสั่นดวยความถี่ต่ำจะเกิดเสียงต่ำแต
ถาสั่นดวยความถี่สูงจะเกิดเสียงสูง สวนเสียงดังคอยที่
ไดยินข้ึนกับพลังงานการสัน่ของแหลงกำเนิดเสียง 
โดยเมื่อแหลงกำเนิดเสียงสั่นดวยพลังงานมากจะเกิด
เสียงดัง แตถาแหลงกำเนิดเสียงสั่นดวยพลังงานนอย
จะเกิดเสียงคอย 
• เสียงดังมาก ๆ เปนอันตรายตอการไดยิน และ
เสียงที่กอใหเกิดความรำคาญเปนมลพิษทางเสียง    
เดซิเบลเปนหนวยที่บอกถึงความดังของเสียง 

ป.6 1. ระบุสวนประกอบ และบรรยายหนาที่
ของแตละสวนประกอบของวงจรไฟฟา
อยางงายจากหลักฐานเชิงประจักษ 
2. เขียนแผนภาพ และตอวงจรไฟฟาอยาง
งาย 
3. ออกแบบการทดลอง และทดลองดวย
วิธีที่เหมาะสมในการอธิบายวิธีการ และผล
ของการตอเซลลไฟฟาแบบอนุกรม 
4. ตระหนักถึงประโยชนของความรูของ
การตอเซลลไฟฟาแบบอนุกรม โดยบอก
ประโยชน และการประยุกตใชใน
ชีวิตประจำวัน 
5. ออกแบบการทดลอง และทดลองดวย
วิธีที่เหมาะสมในการอธิบายการตอหลอด
ไฟฟาแบบอนุกรม และแบบขนาน 
6. ตระหนักถึงประโยชนของความรูของ
การตอหลอดไฟฟาแบบอนุกรม และแบบ
ขนาน โดยบอกประโยชน ขอจำกัด และ
การประยุกตใชในชีวิตประจำวัน 
7. อธิบายการเกิดเงามืด เงามัวจาก
หลักฐานเชิงประจักษ 
8. เขียนแผนภาพรังสีของแสงแสดงการ
เกิดเงามืด เงามัว 

• วงจรไฟฟาอยางงายประกอบดวย แหลงกำเนิด
ไฟฟา สายไฟฟา และเครื่องใชไฟฟาหรืออุปกรณ
ไฟฟาแหลงกำเนิดไฟฟา เชน ถานไฟฉาย หรือ
แบตเตอรี่ ทำหนาที่ใหพลังงานไฟฟา สายไฟฟาเปน
ตัวนำไฟฟา ทำหนาที่เชื่อมตอระหวางแหลงกำเนิด
ไฟฟา และเครื่องใชไฟฟาเขาดวยกัน เครื่องใชไฟฟามี
หนาที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟาเปนพลังงานอ่ืน 
• เมื่อนำเซลลไฟฟาหลายเซลลมาตอเรียงกันโดยให
ขั้วบวกของเซลลไฟฟาเซลลหนึ่งตอกับข้ัวลบของอีก
เซลลหนึ่งเปนการตอแบบอนุกรมทำใหมีพลังงาน
ไฟฟาเหมาะสมกับเครื่องใชไฟฟา ซึ่งการตอ
เซลลไฟฟาแบบอนุกรมสามารถนำไปใชประโยชนใน
ชีวิตประจำวัน เชน การตอเซลลไฟฟาในไฟฉาย 
• การตอหลอดไฟฟาแบบอนุกรมเมื่อถอดหลอด
ไฟฟาดวงใดดวงหนึ่งออกทำใหหลอดไฟฟาที่เหลือดับ
ทั้งหมด สวนการตอหลอดไฟฟาแบบขนาน เมื่อถอด
หลอดไฟฟาดวงใดดวงหนึ่งออก หลอดไฟฟาที่เหลือก็
ยังสวางได การตอหลอดไฟฟาแตละแบบสามารถ
นำไปใชประโยชนได เชน การตอหลอดไฟฟาหลาย
ดวงในบานจึงตองตอหลอดไฟฟาแบบขนาน เพ่ือ
เลือกใชหลอดไฟฟาดวงใดดวงหนึ่งไดตามตองการ 
• เมื่อนำวัตถุทึบแสงมากั้นแสงจะเกิดเงาบนฉากรับ
แสงที่อยูดานหลังวัตถุ โดยเงามีรูปรางคลายวัตถุที่ทำ
ใหเกิดเงา เงามัวเปนบริเวณที่มีแสงบางสวนตกลงบน
ฉาก สวนเงามืดเปนบริเวณทีไ่มมีแสงตกลงบนฉาก
เลย 
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 สาระที่ 3 วิทยาศาสตรโลก และอวกาศ 
  มาตรฐาน ว 3.1 เขาใจองคประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ 
กาแล็กซ ีดาวฤกษ และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธภายในระบบสุริยะ ที่สงผลตอสิ่งมีชีวิต และการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีอวกาศ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.1 1. ระบุดาวที่ปรากฏบนทองฟาใน

เวลากลางวัน และกลางคืนจากขอมูล
ที่รวบรวมได 
2. อธิบายสาเหตุท่ีมองไมเห็นดาว
สวนใหญในเวลากลางวันจากหลักฐาน
เชิงประจักษ 

• บนทองฟามีดวงอาทิตย ดวงจันทร และดาว ซึ่งใน
เวลากลางวันจะมองเห็นดวงอาทิตย และอาจมองเห็นดวง
จันทรบางเวลาในบางวัน แตไมสามารถมองเห็นดาว 
• ในเวลากลางวันมองไมเห็นดาวสวนใหญ เนื่องจาก
แสงอาทิตยสวางกวา จึงกลบแสงของดาว สวนในเวลา
กลางคนืจะมองเห็นดาว และมองเห็นดวงจันทรเกือบทุก
คืน 

ป.2 - - 
ป.3 1. อธิบายแบบรูปเสนทางการข้ึน 

และตก ของดวงอาทิตยโดยใช
หลักฐานเชิงประจักษ 
2. อธิบายสาเหตุการเกิด
ปรากฏการณการขึ้น และตกของดวง
อาทิตย การเกิดกลางวันกลางคืน 
และการกำหนดทิศ โดยใชแบบจำลอง 
3. ตระหนักถึงความสำคัญของดวง
อาทิตย โดยบรรยายประโยชนของ
ดวงอาทิตยตอสิ่งมีชีวิต 

• คนบนโลกมองเห็นดวงอาทิตยปรากฏข้ึนทางดานหนึ่ง 
และตกทางอีกดานหนึ่งทุกวันหมุนเวียนเปนแบบรูปซ้ำ ๆ 
• โลกกลม และหมุนรอบตัวเองขณะโคจรรอบดวง
อาทิตย ทำใหบริเวณของโลกไดรับแสงอาทิตยไมพรอมกัน 
โลกดานที่ไดรับแสงจากดวงอาทิตยจะเปนกลางวันสวน
ดานตรงขามที่ไมไดรับแสงจะเปนกลางคนื นอกจากนี้คน
บนโลกจะมองเห็นดวงอาทิตยปรากฏขึ้นทางดานหนึ่ง ซึ่ง
กำหนดใหเปนทิศตะวันออก และมองเห็นดวงอาทิตยตก
ทางอีกดานหนึ่ง ซึ่งกำหนดใหเปนทิศตะวันตก และเมื่อให
ดานขวามืออยูทางทิศตะวันออกดานซายมืออยูทางทิศ
ตะวันตก ดานหนาจะเปนทิศเหนือ และดานหลังจะเปนทิศ
ใต 
• ในเวลากลางวันโลกจะไดรับพลังงานแสง และพลังงาน
ความรอนจากดวงอาทิตย ทำใหสิ่งมีชีวิตดำรงชีวิตอยูได 

ป.4 1. อธิบายแบบรูปเสนทางการข้ึน 
และตกของดวงจันทร โดยใชหลักฐาน
เชิงประจักษ 
2. สรางแบบจำลองที่อธิบายแบบ
รูปการเปลี่ยนแปลงรูปรางปรากฏของ
ดวงจันทร และพยากรณรูปราง
ปรากฏของดวงจันทร 
3. สรางแบบจำลองแสดง
องคประกอบของระบบสุริยะ และ
อธิบายเปรียบเทียบคาบการโคจรของ
ดาวเคราะหตาง ๆ จากแบบจำลอง 

• ดวงจันทรเปนบริวารของโลก โดยดวงจันทรหมุนรอบ
ตัวเองขณะโคจรรอบโลก ขณะที่โลกก็หมุนรอบตัวเองดวย
เชนกัน การหมุนรอบตัวเองของโลกจากทิศตะวันตกไปทิศ
ตะวันออกในทิศทางทวนเข็มนาิกา เมื่อมองจากขั้วโลก
เหนือทำใหมองเห็นดวงจันทรปรากฏข้ึนทางดานทิศ
ตะวันออก และตกทางดานทิศตะวันตกหมุนเวียนเปนแบบ
รูปซ้ำ ๆ 
• ดวงจันทรเปนวัตถุที่เปนทรงกลม แตรูปรางของดวง
จันทรที่มองเห็นหรือรูปรางปรากฏของดวงจันทรบน
ทองฟาแตกตางกันไปในแตละวัน โดยในแตละวันดวง
จันทรจะมีรูปรางปรากฏเปนเสี้ยว ที่มีขนาดเพ่ิมขึ้นอยาง
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ตอเนื่องจนเต็มดวง จากนั้นรูปรางปรากฏของดวงจันทรจะ
แหวง และมีขนาดลดลงอยางตอเนื่องจนมองไมเห็นดวง
จันทร จากนั้นรูปรางปรากฏของดวงจันทรจะเปนเสี้ยว
ใหญขึ้นจนเต็มดวงอีกครั้ง การเปลี่ยนแปลงเชนนี้เปนแบบ
รูปซ้ำกันทุกเดือน 
• ระบบสุริยะเปนระบบที่มีดวงอาทิตยเปนศนูยกลาง 
และมีบริวาร ประกอบดวยดาวเคราะหแปดดวง และ
บริวาร ซึ่งดาวเคราะหแตละดวงมีขนาด และระยะหางจาก
ดวงอาทิตยแตกตางกัน และยังประกอบดวย ดาวเคราะห
แคระ ดาวเคราะหนอย ดาวหาง และวัตถุขนาดเล็กอื่น ๆ 
โคจรอยูรอบดวงอาทิตย วัตถุขนาดเล็กอื่น ๆ เมื่อเขามาใน
ชั้นบรรยากาศเนื่องจากแรงโนมถวงของโลกทำใหเกิดเปน
ดาวตกหรือผีพุงไต และอุกกาบาต 

ป.5 1. เปรียบเทียบความแตกตางของ
ดาวเคราะห และดาวฤกษจาก
แบบจำลอง  
2. ใชแผนที่ดาวระบุตำแหนง และ
เสนทางการข้ึน และตกของกลุมดาว
ฤกษบนทองฟาและอธิบาย แบบรูป
เสนทางการข้ึน และตกของกลุมดาว
ฤกษบนทองฟาในรอบป 

• ดาวที่มองเห็นบนทองฟาอยูในอวกาศซึ่งเปนบริเวณที่
อยูนอกบรรยากาศของโลก มีทั้งดาวฤกษ และดาวเคราะห 
ดาวฤกษเปนแหลงกำเนิดแสงจึงสามารถมองเห็นได สวน
ดาวเคราะหไมใชแหลงกำเนิดแสง แตสามารถมองเห็นได
เนื่องจากแสงจากดวงอาทิตยตกกระทบดาวเคราะหแลว
สะทอนเขาสูตา 
• การมองเห็นกลุมดาวฤกษมีรูปรางตาง ๆ เกิดจาก
จินตนาการของผูสังเกต กลุมดาวฤกษตาง ๆ ที่ปรากฏใน
ทองฟาแตละกลุมมีดาวฤกษแตละดวงเรียงกันที่ตำแหนง
คงที่ และมีเสนทางการข้ึน และตกตามเสนทางเดิมทุกคืน 
ซึ่งจะปรากฏตำแหนงเดิม การสังเกตตำแหนง และการขึ้น 
และตกของดาวฤกษ และกลุมดาวฤกษ สามารถทำไดโดย
ใชแผนที่ดาว ซึ่งระบุมุมทิศ และมุมเงย ที่กลุมดาวนั้น
ปรากฏ ผูสังเกตสามารถใชมือในการประมาณคาของมุม
เงยเม่ือสังเกตดาวในทองฟา 

ป.6 1. สรางแบบจำลองที่อธิบายการเกิด 
และเปรียบเทียบปรากฏการณ
สุริยุปราคา และจันทรุปราคา 
2. อธิบายพัฒนาการของเทคโนโลยี
อวกาศ และยกตัวอยางการนำ
เทคโนโลยีอวกาศมาใชประโยชนใน
ชีวิตประจำวัน จากขอมูลที่รวบรวมได 

• เมื่อโลก และดวงจันทร โคจรมาอยูในแนวเสนตรง
เดียวกันกับดวงอาทิตยในระยะทางที่เหมาะสม ทำใหดวง
จันทรบังดวงอาทิตย เงาของดวงจันทรทอดมายังโลก ผู
สังเกตที่อยูบริเวณเงาจะมองเห็นดวงอาทิตยมืดไป เกิด
ปรากฏการณสุริยุปราคาซึ่งมีทั้งสุริยุปราคาเต็มดวง 
สุริยุปราคาบางสวน และสุริยุปราคาวงแหวน 
• หากดวงจันทร และโลก โคจรมาอยูในแนวเสนตรง
เดียวกันกับดวงอาทิตย แลวดวงจันทรเคลื่อนที่ผานเงาของ
โลก จะมองเห็นดวงจันทรมืดไปเกิดปรากฏการณ



23 

 
เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
จันทรุปราคา ซึ่งมีทั้งจันทรุปราคาเต็มดวง และ
จันทรุปราคาบางสวน 
• เทคโนโลยีอวกาศเริ่มจากความตองการของมนุษยใน
การสำรวจวัตถุทองฟาโดยใชตาเปลา กลองโทรทรรศน 
และไดพัฒนาไปสูการขนสงเพ่ือสำรวจอวกาศดวยจรวด 
และยานขนสงอวกาศ และยังคงพัฒนาอยางตอเนื่อง 
ปจจุบันมีการนำเทคโนโลยีอวกาศบางประเภทมา
ประยุกตใชในชีวิตประจำวัน เชน การใชดาวเทียมเพ่ือการ
สื่อสาร การพยากรณอากาศ หรือการสำรวจ
ทรัพยากรธรรมชาติ การใชอุปกรณวัดชีพจร และการเตน
ของหัวใจ หมวกนิรภัย ชุดกีฬา 

 
 สาระที่  3  วิทยาศาสตรโลก และอวกาศ 
  มาตรฐาน  ว 3.2  เขาใจองคประกอบ และความสัมพันธของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลง 
ภายในโลก และบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลง ลมฟาอากาศ และภูมิอากาศโลก รวมทั้งผล
ตอสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดลอม 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.1 1. อธิบายลักษณะภายนอกของหิน 

จากลักษณะเฉพาะตัวที่สังเกตได 
• หินที่อยูในธรรมชาติมีลักษณะภายนอกเฉพาะตัวที่
สังเกตได เชน สี ลวดลาย น้ำหนัก ความแข็ง และเนื้อหิน 

ป.2 1. ระบุสวนประกอบของดิน และ
จำแนกชนิดของดินโดยใชลักษณะเนื้อ
ดิน และการจับตัวเปนเกณฑ 
2. อธิบายการใชประโยชนจากดิน 
จากขอมูลท่ีรวบรวมได 

• ดินประกอบดวยเศษหิน ซากพืช ซากสัตวผสมอยูใน
เนื้อดิน มีอากาศ และน้ำแทรกอยูตามชองวางในเนื้อดิน 
ดินจำแนกเปน ดินรวน ดินเหนียว และดินทราย ตาม
ลักษณะเนื้อดิน และการจับตัวของดิน ซึ่งมีผลตอการอุมน้ำ
ที่แตกตางกัน 
•  ดินแตละชนิดนำไปใชประโยชนไดแตกตางกันตาม
ลักษณะ และสมบัติของดิน 

ป.3 1. ระบุสวนประกอบของอากาศ 
บรรยายความสำคัญของอากาศ และ
ผลกระทบของมลพิษทางอากาศตอ
สิ่งมีชีวิต จากขอมูลที่รวบรวมได 
2. ตระหนักถึงความสำคัญของ
อากาศ โดยนำเสนอแนวทางการ
ปฏิบัติตนในการลดการเกิดมลพิษทาง
อากาศ 
3. อธิบายการเกิดลมจากหลักฐาน
เชิงประจักษ 

• อากาศโดยทั่วไปไมมีสี ไมมีกลิ่น ประกอบดวยแกส
ไนโตรเจน แกสออกซิเจน แกสคารบอนไดออกไซด แกส
อ่ืน ๆ รวมทั้งไอน้ำ และฝุนละออง อากาศมีความสำคัญตอ
สิ่งมีชีวิต หากสวนประกอบของอากาศไมเหมาะสม 
เนื่องจากมีแกสบางชนิดหรือฝุนละอองในปริมาณมาก อาจ
เปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตชนิดตาง ๆ จัดเปนมลพิษทาง
อากาศ 
• แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อลดการปลอยมลพิษทาง
อากาศ เชน ใชพาหนะรวมกัน หรือเลือกใชเทคโนโลยีที่ลด
มลพิษทางอากาศ 



24 

 
เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
4. บรรยายประโยชน และโทษของ
ลม จากขอมูลท่ีรวบรวมได 

• ลม คือ อากาศที่เคลื่อนที่ เกิดจากความแตกตางกัน
ของอุณหภูมิอากาศบริเวณท่ีอยูใกลกัน โดยอากาศบริเวณ
ที่มีอุณหภูมิสูงจะลอยตัวสูงขึ้น และอากาศบริเวณที่มี
อุณหภูมิต่ำกวาจะเคลื่อนเขาไปแทนที่ 
• ลมสามารถนำมาใชเปนแหลงพลังงานทดแทนในการ
ผลิตไฟฟา และนำไปใชประโยชนในการทำกิจกรรมตาง ๆ 
ของมนุษย 

ป.4 - - 
ป.5 1. เปรียบเทียบปริมาณน้ำในแตละ

แหลง และระบุปริมาณน้ำท่ีมนุษย
สามารถนำมาใชประโยชนไดจาก
ขอมูลที่รวบรวมได 
2. ตระหนักถึงคณุคาของน้ำโดย
นำเสนอแนวทางการใชน้ำอยาง
ประหยัด และการอนุรักษน้ำ 
3. สรางแบบจำลองที่อธิบายการ
หมุนเวียนของน้ำในวัฏจักรน้ำ 
4. เปรียบเทียบกระบวนการเกิดเมฆ 
หมอก น้ำคาง และนำ้คางแข็ง จาก
แบบจำลอง 
5. เปรียบเทียบกระบวนการเกิดฝน 
หิมะ และลูกเห็บ จากขอมูลที่
รวบรวมได 

• โลกมีทั้งน้ำจืด และน้ำเคม็ซึ่งอยูในแหลงน้ำตาง ๆ ที่มี
ทั้งแหลงน้ำผิวดิน เชน ทะเล มหาสมุทร บึง แมน้ำ และ
แหลงน้ำใตดิน เชน น้ำในดิน และน้ำบาดาล น้ำทั้งหมด
ของโลกแบงเปนน้ำเค็ม ประมาณรอยละ 97.5 ซึ่งอยูใน
มหาสมุทร และแหลงน้ำอ่ืน ๆ และที่เหลืออีกประมาณ 
รอยละ 2.5 เปนน้ำจืด ถาเรียงลำดับปริมาณน้ำจืดจาก
มากไปนอยจะอยูที่ ธารน้ำแข็ง และ พืดน้ำแข็ง น้ำใตดิน 
ชั้นดินเยือกแข็งคงตัว และน้ำแข็งใตดิน ทะเลสาบ 
ความชื้นในดิน ความชื้นในบรรยากาศ บึง แมน้ำ และน้ำใน
สิ่งมีชีวิต 
• น้ำจืดท่ีมนุษยนำมาใชไดมีปริมาณนอยมากจึงควรใช
น้ำอยางประหยัด และรวมกันอนุรักษน้ำ 
• วัฏจักรน้ำ เปนการหมุนเวียนของน้ำที่มีแบบรูปซ้ำเดิม 
และตอเนื่องระหวางน้ำในบรรยากาศ น้ำผิวดิน และน้ำใต
ดิน โดยพฤติกรรมการดำรงชีวิตของพืช และสัตวสงผล
ตอวัฏจักรน้ำ 
• ไอน้ำในอากาศจะควบแนนเปนละอองน้ำเล็ก ๆ โดยมี
ละอองลอย เชน เกลือ ฝุนละออง ละอองเรณูของดอกไม 
เปนอนุภาคแกนกลาง เมื่อละอองน้ำจำนวนมากเกาะกลุม
รวมกันลอยอยูสูงจากพ้ืนดินมาก เรียกวา เมฆ แตละออง
น้ำที่เกาะกลุมรวมกันอยูใกลพ้ืนดิน เรียกวา หมอก สวนไอ
น้ำที่ควบแนนเปนละอองน้ำเกาะอยูบนพ้ืนผิววัตถุใกล
พ้ืนดิน เรียกวา น้ำคาง ถาอุณหภูมิใกลพ้ืนดินต่ำกวาจุด
เยือกแข็งน้ำคางก็จะกลายเปนน้ำคางแข็ง 
• ฝน หิมะ ลูกเห็บ เปนหยาดน้ำฟาซึ่งเปนน้ำที่มีสถานะ
ตาง ๆ ที่ตกจากฟาถึงพ้ืนดิน ฝนเกิดจากละอองน้ำในเมฆที่
รวมตัวกันจนอากาศไมสามารถพยุงไวไดจึงตกลงมา หิมะ
เกิดจากไอน้ำในอากาศระเหิดกลับเปนผลึกน้ำแข็ง รวมตัว
กันจนมีน้ำหนักมากข้ึนจนเกินกวาอากาศจะพยุงไวจึงตกลง
มา ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำที่เปลี่ยนสถานะเปนน้ำแข็งแลว
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ถูกพายุพัดวนซ้ำไปซ้ำมาในเมฆฝน ฟาคะนองท่ีมีขนาด
ใหญ และอยูในระดับสูงจนเปนกอนน้ำแข็งขนาดใหญขึ้น
แลวตกลงมา 

ป.6 1. เปรียบเทียบกระบวนการเกิดหิน
อัคนี หินตะกอน และหินแปร และ
อธิบายวัฏจักรหินจากแบบจำลอง 
2. บรรยาย และยกตัวอยางการใช
ประโยชนของหิน และแรใน
ชีวิตประจำวันจากขอมูลที่รวบรวมได 
3. สรางแบบจำลองที่อธิบายการเกิด
ซากดึกดำบรรพ และคาดคะเน
สภาพแวดลอมในอดีตของซากดึกดำ
บรรพ 
4. เปรียบเทียบการเกิดลมบก ลม
ทะเล และมรสุม รวมทั้งอธิบายผลที่มี
ตอสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดลอมจาก
แบบจำลอง 
5. อธิบายผลของมรสุมตอการเกิด
ฤดูของประเทศไทยจากขอมูลที่
รวบรวมได 
6. บรรยายลักษณะและผลกระทบ
ของน้ำทวม การกัดเซาะชายฝง ดิน
ถลม แผนดินไหว สึนามิ 
7. ตระหนักถึงผลกระทบของภัย
ธรรมชาติ และธรณีพิบัติภัย โดย
นำเสนอแนวทางในการเฝาระวัง และ
ปฏิบัติตนใหปลอดภัยจากภัย
ธรรมชาติ และธรณีพิบัติภัยท่ีอาจเกิด
ในทองถิ่น 
8. สรางแบบจำลองที่อธิบายการเกิด
ปรากฏการณเรือนกระจก และผล
ของปรากฏการณเรือนกระจกตอ
สิ่งมีชีวิต 
9. ตระหนักถึงผลกระทบของ
ปรากฏการณเรือนกระจก โดย
นำเสนอแนวทางการปฏิบัติตน เพ่ือ
ลดกิจกรรมที่กอใหเกิดแกสเรือน
กระจก 

• หินเปนวัสดุแข็งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติประกอบดวย
แรตั้งแตหนึ่งชนิดข้ึนไป สามารถจำแนกหินตาม
กระบวนการเกิดไดเปน 3 ประเภทไดแก หินอัคนี หิน
ตะกอน และหินแปร 
• หินอัคนีเกิดจากการเย็นตัวของแมกมา เนื้อหินมี
ลักษณะเปนผลึก ทั้งผลึกขนาดใหญ และขนาดเล็ก บาง
ชนิดอาจเปนเนื้อแกวหรือมีรูพรุน 
• หินตะกอน เกิดจากการทับถมของตะกอนเมื่อถูกแรง
กดทับ และมีสารเชื่อมประสานจึงเกิดเปนหิน เนื้อหินกลุม
นี้สวนใหญมีลักษณะเปนเม็ดตะกอนมีทั้งเนื้อหยาบ และ
เนื้อละเอียด บางชนิดเปนเนื้อผลึกที่ยึดเกาะกันเกิดจาก
การตกผลึกหรือตกตะกอนจากน้ำ โดยเฉพาะน้ำทะเล บาง
ชนิดมีลักษณะเปนชั้น ๆ จึงเรียกอีกชื่อวาหินชั้น 
• หินแปร เกิดจากการแปรสภาพของหินเดิมซึ่งอาจเปน
หินอัคนี หินตะกอน หรือหินแปร โดยการกระทำของความ
รอน ความดัน และปฏิกิริยาเคมี เนื้อหินของหินแปรบาง
ชนิดผลึกของแรเรียงตัวขนานกันเปนแถบ บางชนิดแซะ
ออกเปนแผนได บางชนิดเปนเนื้อผลึกที่มีความแข็งมาก 
• หินในธรรมชาติทั้ง 3 ประเภท มีการเปลี่ยนแปลงจาก
ประเภทหนึ่งไปเปนอีกประเภทหนึ่ง หรือประเภทเดิมได 
โดยตอเนื่องเปนวัฏจักร 
• หิน และแรแตละชนิดมีลักษณะ และสมบัต ิแตกตาง
กัน มนุษยใชประโยชนจากแรในชีวิตประจำวันในลักษณะ
ตาง ๆ เชน นำแรมาทำเครื่องสำอาง ยาสีฟน 
เครื่องประดับ อุปกรณทางการแพทย และนำหินมาใชใน
งานกอสรางตาง ๆ เปนตน 
• ซากดึกดำบรรพเกิดจากการทับถมหรือการประทับ
รอยของสิ่งมีชีวิตในอดีต จนเกิดเปนโครงสรางของซากหรือ
รองรอยของสิ่งมีชีวิตที่ปรากฏอยูในหิน ในประเทศไทยพบ
ซากดึกดำบรรพที่หลากหลาย เชน พืช ปะการัง หอย ปลา 
เตา ไดโนเสาร และรอยตีนสัตว 
• ซากดึกดำบรรพสามารถใชเปนหลักฐานหนึ่งท่ีชวย
อธิบายสภาพแวดลอมของพ้ืนที่ในอดีตขณะเกิดสิ่งมีชีวิต
นั้น เชน หากพบซากดึกดำบรรพของหอยน้ำจืด 
สภาพแวดลอมบริเวณนั้นอาจเคยเปนแหลงน้ำจืดมากอน 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
และหากพบซากดึกดำบรรพของพืช สภาพแวดลอมบริเวณ
นั้นอาจเคยเปนปามากอน นอกจากนี้ซากดึกดำบรรพยัง
สามารถใชระบุอายุของหิน และเปนขอมูลในการศึกษา
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 
• ลมบก ลมทะเล และมรสุม เกิดจากพ้ืนดิน และพื้นน้ำ 
รอน และเย็นไมเทากันทำใหอุณหภูม ิอากาศเหนือพื้นดิน 
และพื้นน้ำแตกตางกัน จึงเกิดการเคลื่อนที่ของอากาศจาก
บริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำไปยังบริเวณท่ีมีอุณหภูมิสูง 
• ลมบก และลมทะเลเปนลมประจำถิ่นที่พบบริเวณ
ชายฝง โดยลมบกเกิดในเวลากลางคืน ทำใหมีลมพัดจาก
ชายฝงไปสูทะเล สวนลมทะเลเกิดในเวลากลางวัน ทำใหมี
ลมพัดจากทะเลเขาสูชายฝง 
• มรสุมเปนลมประจำฤดูเกิดบริเวณเขตรอนของโลก ซึ่ง
เปนบริเวณกวางระดับภูมิภาค ประเทศไทยไดรับผลจาก
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในชวงประมาณกลางเดือน
ตุลาคมจนถึงเดือนกุมภาพันธทำใหเกิดฤดูหนาว และไดรับ
ผลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใตในชวงประมาณกลางเดือน
พฤษภาคมจนถึงกลางเดือนตุลาคมทำใหเกิดฤดูฝน สวน
ชวงประมาณกลางเดอืนกุมภาพันธจนถึงกลางเดือน
พฤษภาคมเปนชวงเปลี่ยนมรสุม และประเทศไทยอยูใกล
เสนศูนยสูตร แสงอาทิตยเกือบตั้งตรง และตั้งตรงประเทศ
ไทยในเวลาเที่ยงวัน ทำใหไดรับความรอนจากดวงอาทิตย
อยางเต็มที่ อากาศจึงรอนอบอาวทำใหเกิดฤดูรอน 
•  น้ำทวม การกัดเซาะชายฝง ดินถลม แผนดินไหว 
และสึนามิ มีผลกระทบตอชีวิต และสิ่งแวดลอมแตกตางกัน 
• มนุษยควรเรียนรูวธิีปฏิบัติตนใหปลอดภัย เชน ติดตาม
ขาวสารอยางสม่ำเสมอ เตรียมถุงยังชีพ ใหพรอมใช
ตลอดเวลา และปฏิบัติตามคำสั่งของผูปกครอง และ
เจาหนาที่อยางเครงครัดเมื่อเกิดภัยธรรมชาต ิและธรณี
พิบัติภัย 
• ปรากฏการณเรือนกระจกเกิดจากแกสเรือนกระจกใน
ชั้นบรรยากาศของโลกกักเก็บความรอน แลวคายความรอน
บางสวนกลับสูผิวโลก ทำใหอากาศบนโลกมีอุณหภูมิ
เหมาะสมตอการดำรงชีวิต 
• หากปรากฏการณเรือนกระจกรุนแรงมากขึ้นจะมีผล
ตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก มนุษยจึงควรรวมกันลด
กิจกรรมท่ีกอใหเกิดแกสเรือนกระจก 
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 สาระที่  4  เทคโนโลย ี
  มาตรฐาน  ว 4.1  เขาใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพ่ือการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง 
อยางรวดเร็ว ใชความรูและทักษะทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ ศาสตรอ่ืน ๆ เพ่ือแกปญหาหรือ
พัฒนางานอยางมีความคิดสรางสรรค ดวยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใชเทคโนโลยีอยาง
เหมาะสมโดยคำนึงถึงผลกระทบตอชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอม 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.1 - - 
ป.2 - - 
ป.3 - - 
ป.4 - - 
ป.5 - - 
ป.6 - - 

 
 สาระที่  4  เทคโนโลย ี
  มาตรฐาน  ว 4.2  เขาใจ และใชแนวคิดเชิงคำนวณในการแกปญหาที่พบในชีวิตจริงอยางเปน 
ขั้นตอน และเปนระบบ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในการเรียนรู การทำงาน และการแกปญหาได
อยางมีประสิทธิภาพ รูเทาทัน และมีจริยธรรม 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.1 1. แกปญหาอยางงายโดยใช

การลองผิดลองถูก การ
เปรียบเทียบ 
2. แสดงลำดับขั้นตอนการ
ทำงานหรือการแกปญหาอยาง
งายโดยใชภาพ สัญลักษณ หรือ
ขอความ 
3. เขียนโปรแกรมอยางงาย 
โดยใชซอฟตแวร หรือสื่อ 
4. ใชเทคโนโลยีในการสราง 
จัดเก็บ เรียกใชขอมูลตาม
วัตถุประสงค 
5. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยางปลอดภัย ปฏิบัติตาม
ขอตกลงในการใชคอมพิวเตอร
รวมกันดูแลรักษาอุปกรณ
เบื้องตน ใชงานอยางเหมาะสม 

• การแกปญหาใหประสบความสำเร็จทำไดโดยใชขั้นตอนการ
แกปญหา 
• ปญหาอยางงาย เชน เกมเขาวงกต เกมหาจุดแตกตางของ
ภาพ การจัดหนังสือใสกระเปา 
• การแสดงขั้นตอนการแกปญหา ทำไดโดยการเขียน บอกเลา 
วาดภาพ หรือใชสัญลักษณ 
• ปญหาอยางงาย เชน เกมเขาวงกต เกมหาจุดแตกตางของ
ภาพ การจัดหนังสือใสกระเปา 
• การเขียนโปรแกรมเปนการสรางลำดับของคำสั่งให
คอมพิวเตอรทำงาน 
• ตัวอยางโปรแกรม เชน เขียนโปรแกรมสั่งให   ตัวละครยาย
ตำแหนง ยอขยายขนาด เปลี่ยนรูปราง 
• ซอฟตแวรหรือสื่อที่ใชในการเขียนโปรแกรม เชน ใชบัตร
คำสั่งแสดงการเขียนโปรแกรม, Code.org 
• การใชงานอุปกรณเทคโนโลยีเบื้องตน เชน การใชเมาส 
คียบอรด จอสัมผัส การเปด-ปด อุปกรณเทคโนโลย ี
• การใชงานซอฟตแวรเบื้องตน เชน การเขา และออกจาก
โปรแกรม การสรางไฟล การจัดเก็บ การเรียกใชไฟล ทำไดใน
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
โปรแกรม เชน โปรแกรมประมวลคำ โปรแกรมกราฟก โปรแกรม
นำเสนอ 
• การสราง และจัดเก็บไฟลอยางเปนระบบจะทำใหเรียกใช 
คนหาขอมูลไดงาย และรวดเร็ว 
• การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย เชน รูจักขอมูล
สวนตัว อันตรายจากการเผยแพรขอมูลสวนตัว และไมบอกขอมูล
สวนตัวกับบุคคลอ่ืน แจงผูเก่ียวของเมื่อตองการความชวยเหลือ 
• ขอปฏิบัติในการใชงาน และการดูแลรักษาอุปกรณ เชน ไมขีด
เขียนบนอุปกรณ ทำความสะอาดใชอุปกรณอยางถูกวิธี 
• การใชงานอยางเหมาะสม เชน จัดทานั่งใหถูกตอง การพัก
สายตาเมื่อใชอุปกรณเปนเวลานาน ระมัดระวังอุบัติเหตุจากการ
ใชงาน 

ป.2 1. แสดงลำดับขั้นตอนการ
ทำงานหรือการแกปญหาอยาง
งายโดยใชภาพ สัญลักษณ หรือ
ขอความ 
2. เขียนโปรแกรมอยางงาย 
โดยใชซอฟตแวร หรือสื่อ และ
ตรวจหาขอผิดพลาดของ
โปรแกรม 
3. ใชเทคโนโลยีในการสราง 
จัดหมวดหมูคนหา จัดเก็บ 
เรียกใชขอมูลตามวัตถุประสงค 
4. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยางปลอดภัย ปฏิบัติตาม
ขอตกลงในการใชคอมพิวเตอร
รวมกัน ดูแลรักษาอุปกรณ
เบื้องตน ใชงานอยางเหมาะสม 

• การแสดงขั้นตอนการแกปญหา ทำไดโดยการเขียน บอกเลา 
วาดภาพ หรือใชสัญลักษณ 
• ปญหาอยางงาย เชน เกมตัวตอ 6-12 ชิ้น การแตงตัวมา
โรงเรียน 
• ตัวอยางโปรแกรม เชน เขียนโปรแกรมสั่งใหตัวละครทำงาน
ตามที่ตองการ และตรวจสอบขอผิดพลาด ปรับแกไขใหไดผลลัพธ
ตามที่กำหนด 
• การตรวจหาขอผิดพลาด ทำไดโดยตรวจสอบคำสั่งท่ีแจง
ขอผิดพลาด หรือหากผลลัพธไมเปนไปตามท่ีตองการใหตรวจสอบ
การทำงานทีละคำสั่ง 
• ซอฟตแวรหรือสื่อที่ใชในการเขียนโปรแกรม เชนใชบัตรคำสั่ง
แสดงการเขียนโปรแกรม, Code.org 
• การใชงานซอฟตแวรเบื้องตน เชน การเขา และออกจาก
โปรแกรม การสรางไฟล การจัดเก็บ การเรียกใชไฟล การแกไข
ตกแตงเอกสาร ทำไดในโปรแกรม เชน โปรแกรมประมวลคำ 
โปรแกรมกราฟก โปรแกรมนำเสนอ 
• การสราง คัดลอก ยาย ลบ เปลี่ยนชื่อ จัดหมวดหมูไฟล และ
โฟลเดอรอยางเปนระบบจะทำใหเรียกใช คนหาขอมูลไดงาย และ
รวดเร็ว 
• การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย เชน รูจักขอมูล
สวนตัว อันตรายจากการเผยแพร 
• ขอปฏิบัติในการใชงาน และการดูแลรักษาอุปกรณ เชน ไมขีด
เขียนบนอุปกรณ ทำความสะอาดใชอุปกรณอยางถูกวิธี  
• การใชงานอยางเหมาะสม เชน จัดทานั่งใหถูกตอง การพัก
สายตาเมื่อใชอุปกรณเปนเวลานานระมัดระวังอุบัติเหตุจากการใช
งาน 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.3 1. แสดงอัลกอริทึมในการ

ทำงานหรือการแกปญหาอยาง
งายโดยใชภาพ สัญลักษณ หรือ
ขอความ 
2. เขียนโปรแกรมอยางงาย 
โดยใชซอฟตแวรหรือสื่อ และ
ตรวจหาขอผิดพลาดของ
โปรแกรม 
3. ใชอินเทอรเน็ตคนหา
ความรู 
4. รวบรวม ประมวลผล และ
นำเสนอขอมูลโดยใชซอฟตแวร
ตามวัตถุประสงค 
5. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยางปลอดภัย ปฏิบัติตาม
ขอตกลงในการใชอินเทอรเน็ต 

•  อัลกอริทึมเปนขั้นตอนที่ใชในการแกปญหา 
• การแสดงอัลกอริทึม ทำไดโดยการเขียน บอกเลา วาดภาพ 
หรือใชสัญลักษณ 
• ตัวอยางปญหา เชน เกมเศรษฐี เกมบันไดง ูเกม Tetris เกม 
OX การเดินไปโรงอาหาร การทำความสะอาดหองเรียน 
• การเขียนโปรแกรมเปนการสรางลำดับของคำสั่งให
คอมพิวเตอรทำงาน 
• ตัวอยางโปรแกรม เชน เขียนโปรแกรมที่สั่งใหตัวละครทำงาน
ซ้ำไมสิ้นสุด 
• การตรวจหาขอผิดพลาด ทำไดโดยตรวจสอบคำสั่งท่ีแจง
ขอผิดพลาด หรือหากผลลัพธไมเปนไปตามท่ีตองการ ให
ตรวจสอบการทำงานทีละคำสั่ง 
• ซอฟตแวรหรือสื่อที่ใชในการเขียนโปรแกรม เชน ใชบัตร
คำสั่งแสดงการเขียนโปรแกรม, Code.org 
• อินเทอรเน็ตเปนเครือขายขนาดใหญ ชวยใหการติดตอสื่อสาร
ทำไดสะดวก และรวดเร็ว และเปนแหลงขอมูลความรูที่ชวยใน
การเรียน 
• เว็บเบราวเซอรเปนโปรแกรมสำหรับอานเอกสารบนเว็บเพจ 
• การสืบคนขอมูลบนอินเทอรเน็ต ทำไดโดยใชเว็บไซตสำหรับ
สืบคน และตองกำหนดคำคนท่ีเหมาะสม จึงจะไดขอมูลตาม
ตองการ 
• ขอมูลความรู เชน วิธีทำอาหาร วิธีพับกระดาษเปนรูปตาง ๆ 
ขอมูลประวัติศาสตรชาติไทย (อาจเปนความรูในวิชาอ่ืน ๆ หรือ
เรื่องที่เปนประเด็นที่สนใจในชวงเวลานั้น) 
• การใชอินเทอรเน็ตอยางปลอดภัย ควรอยูในการดูแล 
• การรวบรวมขอมูล ทำไดโดยกำหนดหัวขอที่ตองการ เตรียม
อุปกรณในการจดบันทึก 
• การประมวลผลอยางงาย เชน เปรียบเทียบ จัดกลุม 
เรียงลำดับ 
• การนำเสนอขอมูลทำไดหลายลักษณะตามความเหมาะสม 
เชน การบอกเลา การทำเอกสารรายงาน การจัดทำปายประกาศ 
• การใชซอฟตแวรทำงานตามวัตถุประสงค เชน ใชซอฟตแวร
นำเสนอ หรือซอฟตแวรกราฟก สรางแผนภูมิรูปภาพ ใช
ซอฟตแวรประมวลคำทำปายประกาศหรือเอกสารรายงาน ใช
ซอฟตแวรตารางทำงานในการประมวลผลขอมูล 
• การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย เชน ปกปอง
ขอมูลสวนตัว 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
• ขอความชวยเหลือจากครูหรือผูปกครอง เมื่อเกิดปญหาจาก
การใชงาน เมื่อพบขอมูลหรือบุคคลที่ทำใหไมสบายใจ 
• การปฏิบัติตามขอตกลงในการใชอินเทอรเน็ตจะทำใหไมเกิด
ความเสียหายตอตนเอง และผูอ่ืน เชน ไมใชคำหยาบ ลอเลียน ดา
ทอ ทำใหผูอื่นเสียหายหรือเสียใจ 
• ขอดี และขอเสียในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสาร 

ป.4 1. ใชเหตุผลเชิงตรรกะในการ
แกปญหา การอธบิายการ
ทำงาน การคาดการณผลลัพธ 
จากปญหาอยางงาย 
2. ออกแบบ และเขียน
โปรแกรมอยางงายโดยใช
ซอฟตแวรหรือสื่อ และตรวจหา
ขอผิดพลาด และแกไข 
3. ใชอินเทอรเน็ตคนหา
ความรู และประเมินความ
นาเชื่อถือของขอมูล 
4. รวบรวม ประเมิน นำเสนอ
ขอมูล และสารสนเทศโดยใช
ซอฟตแวรท่ีหลากหลายเพ่ือ
แกปญหาในชีวิตประจำวัน 
5. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยางปลอดภัย เขาใจสิทธิ และ
หนาที่ของตน เคารพในสิทธิ
ของผูอ่ืน แจงผูเก่ียวของเมื่อ
พบขอมูลหรือบุคคลที่ไม
เหมาะสม 

• การใชเหตุผลเชิงตรรกะเปนการนำกฎเกณฑ หรือเงื่อนไขที่
ครอบคลุมทุกกรณีมาใชพิจารณาในการแกปญหา การอธิบายการ
ทำงาน หรือการคาดการณผลลัพธ 
• สถานะเริ่มตนของการทำงานที่แตกตางกันจะใหผลลัพธที่
แตกตางกัน 
• ตัวอยางปญหา เชน เกม OX โปรแกรมที่มีการคำนวณ 
โปรแกรมที่มีตัวละครหลายตัว และมีการสั่งงานที่แตกตาง หรือมี
การสื่อสารระหวางกัน 
• การออกแบบโปรแกรมอยางงาย เชน การออกแบบโดยใช 
storyboard หรือการออกแบบอัลกอริทึม 
• การเขียนโปรแกรมเปนการสรางลำดับของคำสั่งให
คอมพิวเตอรทำงาน เพื่อใหไดผลลัพธตามความตองการ หากมี
ขอผิดพลาดใหตรวจสอบการทำงานทีละคำสั่ง เมื่อพบจุดท่ีทำให 
ผลลัพธไมถูกตอง ใหทำการแกไขจนกวาจะไดผลลัพธที่ถูกตอง 
• ตัวอยางโปรแกรมที่มีเรื่องราว เชน นิทานที่มีการโตตอบกับ
ผูใช การตูนสั้น เลากิจวัตรประจำวัน ภาพเคลื่อนไหว 
• การฝกตรวจหาขอผิดพลาดจากโปรแกรมของผูอ่ืนจะชวย
พัฒนาทักษะการหาสาเหตุของปญหาไดดียิ่งข้ึน 
• ซอฟตแวรที่ใชในการเขียนโปรแกรม เชน Scratch, logo 
• การใชคำคนที่ตรงประเด็น กระชับ จะทำใหไดผลลัพธที่
รวดเร็วและตรงตามความตองการ 
• การประเมินความนาเชื่อถือของขอมูล เชน พิจารณาประเภท
ของเว็บไซต (หนวยงานราชการ สำนักขาว องคกร) ผูเขียน วันที่
เผยแพรขอมูล 
• เมื่อไดขอมูลที่ตองการจากเว็บไซตตาง ๆ จะตองนำเนื้อหามา
พิจารณา เปรียบเทียบ แลวเลือกขอมูลที่มีความสอดคลอง และ
สัมพันธกัน 
• การทำรายงานหรือการนำเสนอขอมูลจะตองนำขอมูลมา
เรียบเรียง สรุป เปนภาษาของตนเองที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 
และวิธีการนำเสนอ (บูรณาการกับวิชาภาษาไทย) 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
• การรวบรวมขอมูล ทำไดโดยกำหนดหัวขอที่ตองการ เตรียม
อุปกรณในการจดบันทึก 
• การประมวลผลอยางงาย เชน เปรียบเทียบ จัดกลุม 
• วิเคราะหผล และสรางทางเลือกที่เปนไปได ประเมิน
ทางเลือก (เปรียบเทียบ ตัดสิน) 
• การนำเสนอขอมูลทำไดหลายลักษณะตามความเหมาะสม 
เชน การบอกเลา เอกสารรายงาน โปสเตอร โปรแกรมนำเสนอ 
• การใชซอฟตแวรเพื่อแกปญหาในชีวิตประจำวัน เชน การ
สำรวจเมนูอาหารกลางวันโดยใช ซอฟตแวรสรางแบบสอบถาม 
และเก็บขอมูล ใชซอฟตแวรตารางทำงานเพ่ือประมวลผลขอมูล 
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับคุณคาทางโภชนาการ และสรางรายการ
อาหารสำหรับ 5 วัน ใชซอฟตแวรนำเสนอผลการสำรวจรายการ
อาหารที่เปนทางเลือก และขอมูลดานโภชนาการ 
• การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย เขาใจสิทธ ิและ
หนาที่ของตน เคารพในสิทธิของผูอ่ืน เชน ไมสรางขอความเท็จ 
และสงใหผูอ่ืน ไมสรางความเดือดรอนตอผูอ่ืนโดยการสงสแปม 
ขอความลูกโซ สงตอโพสตที่มีขอมูลสวนตัวของผูอื่น สงคำเชิญ
เลนเกม ไมเขาถึงขอมูลสวนตัวหรือ การบานของบุคคลอ่ืนโดย
ไมไดรับอนุญาต ไมใชเครื่องคอมพิวเตอร/ชื่อบัญชีของผูอ่ืน 
• การสื่อสารอยางมีมารยาท และรูกาลเทศะ 
• การปกปองขอมูลสวนตัว เชน การออกจากระบบเมื่อเลิกใช
งาน ไมบอกรหัสผาน ไมบอกเลขประจำตัวประชาชน 

ป.5 1. ใชเหตุผลเชิงตรรกะในการ
แกปญหา การอธิบายการ
ทำงาน การคาดการณผลลัพธ
จากปญหาอยางงาย 
2. ออกแบบ และเขียน
โปรแกรมที่มีการใชเหตุผลเชิง
ตรรกะอยางงาย ตรวจหา
ขอผิดพลาด และแกไข 
3. ใชอินเทอรเน็ตคนหาขอมูล 
ติดตอสื่อสาร และทำงาน
รวมกัน ประเมินความ
นาเชื่อถือของขอมูล 
4. รวบรวม ประเมิน นำเสนอ
ขอมูล และสารสนเทศตาม
วัตถุประสงคโดยใชซอฟตแวร
หรือบริการ บนอินเทอรเน็ตที่

•  การใชเหตุผลเชิงตรรกะเปนการนำกฎเกณฑ หรือเงื่อนไขที่
ครอบคลุมทุกกรณีมาใชพิจารณาในการแกปญหา การอธิบายการ
ทำงาน หรือการคาดการณผลลัพธ 
• สถานะเริ่มตนของการทำงานที่แตกตางกันจะใหผลลัพธที่
แตกตางกัน 
• การออกแบบโปรแกรมสามารถทำไดโดยเขียนเปนขอความ
หรือผังงาน 
• การออกแบบ และเขียนโปรแกรมที่มีการตรวจสอบเงื่อนไขที่
ครอบคลุมทุกกรณีเพ่ือใหไดผลลัพธที่ถูกตองตรงตามความ
ตองการ 
• หากมีขอผิดพลาดใหตรวจสอบการทำงานทีละคำสั่ง เมื่อพบ
จุดที่ทำใหผลลัพธไมถูกตองใหทำการแกไขจนกวาจะไดผลลัพธที่
ถูกตอง 
•  การฝกตรวจหาขอผิดพลาดจากโปรแกรมของผูอ่ืน จะชวย
พัฒนาทักษะการหาสาเหตุของปญหาไดดียิ่งข้ึน 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
หลากหลาย เพ่ือแกปญหาใน
ชีวิตประจำวัน 
5. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยางปลอดภัย มีมารยาท 
เขาใจสิทธ ิและหนาท่ีของตน 
เคารพในสิทธิของผูอ่ืน แจง
ผูเก่ียวของเมื่อพบขอมูลหรือ
บุคคลที่ไมเหมาะสม 

•  ตัวอยางโปรแกรม เชน โปรแกรมตรวจสอบเลขคู เลขคี่ 
โปรแกรมรับขอมูลน้ำหนักหรือสวนสูง แลวแสดงผลความสมสวน
ของรางกาย โปรแกรมสั่งใหตัวละครทำตามเงื่อนไขที่กำหนด 
•  ซอฟตแวรที่ใชในการเขียนโปรแกรม 
•  การคนหาขอมูลในอินเทอรเน็ต และการพิจารณาผลการ
คนหา 
•  การติดตอสื่อสารผานอินเทอรเน็ต เชน อีเมล บล็อก 
โปรแกรมสนทนา 
•  การเขียนจดหมาย (บูรณาการกับวิชาภาษาไทย) 
•  การใชอินเทอรเน็ตในการติดตอสื่อสาร และทำงานรวมกัน 
เชน ใชนัดหมายในการประชุมกลุม ประชาสัมพันธกิจกรรมใน
หองเรียน การแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นในการเรียน 
ภายใตการดูแลของครู 
•  การประเมินความนาเชื่อถือของขอมูล เชน เปรียบเทียบ
ความสอดคลอง สมบูรณของขอมูล จากหลายแหลง แหลงตนตอ
ของขอมูล 
•  ขอมูลที่ดีตองมีรายละเอียดครบทุกดาน เชน ขอดี 
และขอเสีย ประโยชนและโทษ 
•  การรวบรวมขอมูล ประมวลผล สรางทางเลือก ประเมินผล 
จะทำใหไดสารสนเทศเพื่อใชในการแกปญหาหรือการตัดสินใจได
อยางมีประสิทธิภาพ 
•  การใชซอฟตแวรหรือบริการบนอินเทอรเน็ตที่หลากหลายใน
การรวบรวม ประมวลผล สรางทางเลือก ประเมินผล นำเสนอ จะ
ชวยใหการแกปญหาทำไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง และแมนยำ 
•  ตัวอยางปญหา เชน ถายภาพ และสำรวจแผนที่ในทองถิ่น
เพ่ือนำเสนอแนวทางในการจัดการ พ้ืนที่วางใหเกิดประโยชน ทำ
แบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน และวิเคราะหขอมูล นำเสนอ
ขอมูลโดยการใช blog หรือ web page 
•  อันตรายจากการใชงาน และอาชญากรรมทางอินเทอรเน็ต 
•  มารยาทในการติดตอสื่อสารผานอินเทอรเน็ต (บูรณาการกับ
วิชาที่เก่ียวของ) 

ป.6 1. ใชเหตุผลเชิงตรรกะในการ
อธิบาย และออกแบบวิธีการ
แกปญหาที่พบใน
ชีวิตประจำวัน 
2. ออกแบบ และเขียน
โปรแกรมอยางงายเพ่ือ
แกปญหาในชีวิตประจำวัน 

•  การแกปญหาอยางเปนขั้นตอนจะชวยใหแกปญหาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
•  การใชเหตุผลเชิงตรรกะเปนการนำกฎเกณฑ หรือเงื่อนไขที่
ครอบคลุมทุกกรณีมาใชพิจารณาในการแกปญหา 
•  แนวคิดของการทำงานแบบวนซ้ำ และเงื่อนไข 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ตรวจหาขอผิดพลาดของ
โปรแกรม และแกไข 
3. ใชอินเทอรเน็ตในการ
คนหาขอมูลอยางมี
ประสิทธิภาพ 
4. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทำงานรวมกันอยางปลอดภัย 
เขาใจสิทธ ิและหนาท่ีของตน
เคารพในสิทธิของผูอ่ืน แจง
ผูเก่ียวของเมื่อพบขอมูล หรือ
บุคคลที่ไมเหมาะสม 

•  การพิจารณากระบวนการทำงานที่มีการทำงานแบบวนซ้ำ
หรือเงื่อนไขเปนวิธีการที่จะชวยใหการออกแบบวิธีการแกปญหา
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
•  ตัวอยางปญหา เชน การคนหาเลขหนาที่ตองการใหเร็วท่ีสุด 
การทายเลข 1-1,000,000 โดยตอบใหถูกภายใน 20 คำถาม 
การคำนวณเวลาในการเดินทาง โดยคำนึงถึงระยะทาง เวลา 
•  การออกแบบโปรแกรมสามารถทำไดโดยเขียนเปนขอความ
หรือผังงาน 
•  การออกแบบ และเขียนโปรแกรมที่มีการใชตัวแปร การวนซ้ำ 
การตรวจสอบเงื่อนไข 
•  หากมีขอผิดพลาดใหตรวจสอบการทำงานทีละคำสั่ง เมื่อพบ
จุดที่ทำใหผลลัพธไมถูกตอง ใหทำการแกไขจนกวาจะไดผลลัพธที่
ถูกตอง 
•  การฝกตรวจหาขอผิดพลาดจากโปรแกรมของผูอ่ืนจะชวย
พัฒนาทักษะการหาสาเหตุของปญหาไดดียิ่งข้ึน 
•  ตัวอยางโปรแกรม เชน โปรแกรมเกม โปรแกรมหาคา ค.ร.น. 
เกมฝกพิมพ 
•  ซอฟตแวรที่ใชในการเขียนโปรแกรม 
•  การคนหาอยางมปีระสิทธิภาพ เปนการคนหาขอมูลที่ไดตรง
ตามความตองการในเวลาที่รวดเร็วจากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ
หลายแหลง และขอมูลมีความสอดคลองกัน 
•  การใชเทคนิคการคนหาขั้นสูง เชน การใชตัวดำเนินการ การ
ระบุรูปแบบของขอมูล 
•  การจัดลำดับผลลัพธจากการคนหาของโปรแกรม 
•  การเรียบเรียง สรุปสาระสำคัญ (บูรณาการกับวิชาภาษาไทย) 
•  อันตรายจากการใชงาน และอาชญากรรมทางอินเทอรเน็ต 
แนวทางในการปองกัน 
•  วิธีกำหนดรหัสผาน 
•  การกำหนดสิทธิ์การใชงาน (สิทธิ์ในการเขาถึง) 
•  แนวทางการตรวจสอบ และปองกันมัลแวร 
•  อันตรายจากการติดตั้งซอฟตแวรที่อยูบนอินเทอรเน็ต 
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รายวิชาที่เปดสอน 
 รายวิชาพื้นฐาน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 
 รายวิชาพื้นฐานระดับชั้นประถมศึกษา ป.1 - ป.6 
  ว11101 วิทยาศาสตร และเทคโนโลย1ี  จำนวน  120  ชั่วโมง 
  ว12101 วิทยาศาสตร และเทคโนโลย2ี  จำนวน  120  ชั่วโมง 
  ว13101 วิทยาศาสตร และเทคโนโลย3ี  จำนวน  120  ชั่วโมง 
  ว14101 วิทยาศาสตร และเทคโนโลย4ี  จำนวน  120  ชั่วโมง 
  ว15101 วิทยาศาสตร และเทคโนโลย5ี  จำนวน  120  ชั่วโมง 
  ว16101 วิทยาศาสตร และเทคโนโลย6ี  จำนวน  120  ชั่วโมง 
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คำอธิบายรายวิชาและโครงสรางรายวิชาพื้นฐาน 
คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ว11101  วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี1 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 
เวลาเรียน 120 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ศึกษาวิเคราะหลักษณะ หนาที่ และการดูแลรักษาสวนตาง ๆ ของรางกายมนุษย ลักษณะและหนาที่
ของสวนตาง ๆ ของสัตว และพืช ชนิด และสมบัติของวัสดุที่ใชทำวัตถุรอบตัว การเกิดเสียง และทิศทางการ
เคลื่อนที่ของเสียง ลักษณะของหิน และการมองเห็นดาวบนทองฟาในเวลากลางวัน และกลางคืน การแกปญหา
โดยการลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบการเขียนโปรแกรมอยางงาย โดยใชซอฟตแวร หรือสื่อ การใชงานอุปกรณ
เทคโนโลยีเบื้องตน การใชงานซอฟตแวรเบื้องตน 
  โดยใชการสืบเสาะหาความรู การสำรวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 การสืบคนขอมูล และการอภิปรายเพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ การแกปญหา การนำความรูไปใชในชีวิตประจำวัน มีจิต
วิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ว 1.1 ป.1/1, ป.1/2 
 ว 1.2 ป.1/1, ป.1/2 
 ว 2.1 ป.1/1, ป.1/2 
 ว 2.3 ป.1/1 
 ว 3.1 ป.1/1, ป.1/2 
 ว 3.2 ป.1/1 
 ว 4.2 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5 
รวม  15 ตัวชี้วัด 
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โครงสรางรายวิชา 
ว11101  วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี1 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 
เวลาเรียน 120 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง/สัปดาห) 

สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

1 ตัวเรา พืช
และสัตว 

ว 1.2 ป.1/1-2  รางกายของเรามีอวัยวะตาง ๆ ซึ่ง
อวัยวะเหลานั้นทำหนาที่แตกตางกัน เราจึง
ควรดูแลอวัยวะใหสะอาด และปลอดภัยอยู
เสมอ พืช และสัตวมีลักษณะของสวนตาง ๆ 
ภายนอกที่แตกตางกันไป โดยโครงสรางแต
ละสวนของพืช และสัตวทำหนาที่แตกตาง
กันเพ่ือใหเหมาะสมตอการดำรงชีวิต 

27  15 

2  พืชและ
สัตวใน
ทองถิ่น 

ว 1.1 ป.1/1-2  บริเวณตาง ๆ ในทองถ่ินจะพบพืช และ
สัตวหลายชนิด ซึ่งสภาพกวดลอมในแตละ
บริเวณมีความเหมาะสมตอการดำรงชีวิต
ของพืช และสัตวแตกตางกันออกไป หาก
สภาพแวดลอมในบริเวณนั้นเปลี่ยนแปลงไป
จะมีผลตอการดำรงชีวิตของพืช และสัตว 

12  10 

3  โปง กอย 
และอิ่ม 

ว 4.2 ป.1/1   การเปรียบเทียบของสองสิ่งอาจพบ
ความเหมือน และความแตกตาง ความ
เหมือน และความแตกตาง อาจขึ้นอยูกับ
ลักษณะภายนอกหรือการใชงาน 

5  1 

4  ครอบครัว
ของเรา 

ว 4.2 ป.1/2   การเลาเหตุการณ หรือเรื่องราว 
จะตองจัดลำดับขั้นตอนใหถูกตอง ใน
บางครั้งอาจมีลำดับที่ถูกตองมากกวา 1 
แบบ 

4  1 

5  เสนทาง
กลับบาน 

ว 4.2 ป.1/1   การลองผิดลองถูกเปนการแกปญหา
รูปแบบหนึ่ง สามารถทำไดโดยทดลอง
แกปญหาหลายๆ วิธี แลวพิจารณาผลลัพธ
เพ่ือเลือกวธิีที่เหมาะสม 

4  1 

6  โปรแกรม
แกหิว 

ว 4.2 ป.1/2-3  โปรแกรม คือ ชุดคำสั่งที่สั่งให
คอมพิวเตอรทำงาน การเขียนโปรแกรม
ตองสั่งเปนขั้นตอนที่ชัดเจนครบถวน 

7  2 

   สอบกลางป 1  10 
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ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

7  วัสดุและ
การเกิด
เสียง 

ว 2.1 ป.1/1-2 
ว 2.2 ป.1/1 

 วัสดุที่เปนของเลน และของใชรอบตัว
เรา ทำจากวัสดุตาง ๆ ที่มีลักษณะ
เหมือนกันหรือตางกัน เชน สี ความแข็ง 
พ้ืนผิว เปนตน 
 เราสามารถใชวัสดุท่ีสังเกตไดมาเปน
เกณฑในการจัดกลุมวัสดุได 
 เสียงเกิดจากการสั่นของวัตถุที่เปน
แหลงกำเนิดเสียง ซึ่งมีทั้งแหลงกำเนดิเสียง
ตามธรรมชาติ และแหลงกำเนิดเสียงที่
มนุษยสรางข้ึน เสียงเคลื่อนที่ออกจาก
แหลงกำเนิดเสียงทุกทิศทาง 

22  12 

8  หิน และ
ทองฟา 

ว 3.1 ป.1/1-2 
ว 3.2 ป.1/1 

 หินในธรรมชาติมักมีลักษณะภายนอก
เฉพาะตัวที่สังเกตได เชน สี ลวดลาย 
น้ำหนัก ความแข็ง เนื้อหิน เปนตน 
 ทองฟา มีดวงอาทิตย ดวงจันทร และ
ดาว ในเวลากลางวันเราจะมองเห็นดวง
อาทิตย และอาจมองเห็นดวงจันทรบางวัน 
ในเวลากลางคนืเราจะมองเห็นดาวตาง ๆ 
และมองเห็นดวงจันทรเกือบทุกคืน 

17  8 

9  หนูนอย
บานนา 

ว 4.2 ป.1/4-5  อุปกรณคอมพิวเตอร เชน คียบอรด 
จอภาพ ทัชแพด เมาส พอรตยูเอสบี กลอง 
 ตัวอยางคอมพิวเตอร เชน 
คอมพิวเตอรตั้งโตะ โนตบุก แล็ปท็อป 
สมารตโฟน แท็บเล็ต  
 การใชงานคอมพิวเตอร เชน ใชสราง
งานเอกสาร ใชวาดภาพ ใชเลนเกม ใช
คนหาขอมูล ใชติดตอสื่อสาร  
 การใชงานคอมพิวเตอรอยางปลอดภัย 
เชน ระวังไฟดูด นั่งหลังตรง ไมใช
คอมพิวเตอรนานเกินไป  
 การดูแลรักษาคอมพิวเตอร เชน ใชผา
แหงเช็ด ระมัดระวังไมใหเปยกน้ำ เม่ือพบ
ปญหาจากการใชคอมพิวเตอรควรแจงให
ครูหรือผูปกครองทราบ 

4  2 

10  งานบาน
งานเรา 

ว 4.2 ป.1/3   การแกปญหาโดยแสดงลำดับข้ันตอน
ในการทำงานที่มีเปาหมายตอเนื่องกัน 

4  2 
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ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

มากกวา 1 เปาหมาย ทำไดโดยการ
จัดลำดับเปาหมาย แลววางแผนการ
เดินทางจากจุดเริ่มตนไปยังเปาหมายที่ 1 
จากนั้นจึงเดินทางไปยังเปาหมายตอไป
ตามลำดับ 

11  วันงาน
โรงเรียน 

ว 4.2 ป.1/1   การคนหาอยางเปนระบบทำใหเรา
มั่นใจไดวาสามารถแกปญหาไดอยางถูกตอง 
และครบถวน การคนหาอยางเปนระบบทำ
ไดหลายวิธ ีเชน คนหาจากซายไปขวา จาก
บนลงลาง จากใกลไปไกล หรือคนหาทีละ
สวน การคนหาอยางเปนระบบทำใหเรา
สามารถแบงงานกันทำ เพ่ือนำไปสูผลลัพธ
ไดรวดเร็วยิ่งข้ึน 

4  2 

12  ฝนตกน้ำ
ทวม 

ว 4.2 ป.1/3   การแกปญหาใหสำเร็จตองแสดง
ขั้นตอนที่ชัดเจน ครบถวน และทดสอบ
ผลลัพธกอนลงมือปฏิบัติจริง ปญหาที่มี
เงื่อนไข เชน ตองหลบหลีกอุปสรรคหรือสิ่ง
กีดขวาง สามารถแกปญหาไดโดยสรางแนว
ทางการแกปญหาหลาย ๆ แนวทางแลว
ทดสอบวา แนวทางใดที่จะไปสูเปาหมายได
โดยไมผานสิง่กีดขวาง 

4  2 

13  ทุงขาวรวง
ทอง 

ว 4.2 ป.1/4  โปรแกรมวาดภาพ เชน เพนต (Paint) โฟ
โตช็อป (Photoshop) และ กิมพ (GIMP) 
การเซฟ (save) คือ การบันทึกขอมูลไวใน
ไฟล (file) ไฟล คือ แฟมขอมูล ซึ่งเปนได
ทั้งขอความ ภาพ และเสียง ควรตั้งชื่อไฟล
ใหสอดคลองกับเนื้อหาในไฟล เชน * / \ < 
> : “ ? | “ โฟลเดอร คือ ที่เก็บไฟล ใชใน
การจัดหมวดหมูไฟลใหเปนระบบ การเปด
ไฟล จะตองคนหาไฟลจากโฟลเดอร
เดียวกับที่ไดบันทึกไฟลไว 

3  2 

   รวมระหวางป 118  70 
   สอบปลายป 2  30 
   รวมทั้งสิ้นตลอดป 120  100 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว12101  วิทยาศาสตร และเทคโนโลย2ี 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 
เวลาเรียน 120 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ศกึษา วิเคราะหลักษณะของสิ่งมีชีวิต และสิ่งไมมีชีวิต ความจำเปนของแสง และน้ำตอการเจริญเติบโต
ของพืช วัฏจักรชีวิตของพืชดอก สมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุ และการนำไปใชประโยชน สมบัติของวัสดุที่เกิด
จากการนำวัสดุมาผสมกัน การเลือกวัสดุมาใชทำวัตถุตามสมบัติของวัสดุ การนำวัสดุที่ใชแลวกลับมาใชใหม การ
เคลื่อนที่ของแสง การมองเห็นวัตถุ การปองกันอันตรายจากการมองวัตถุในบริเวณที่มีแสงสวางไมเหมาะสม 
สวนประกอบและการจำแนกชนิดของดิน การใชประโยชนจากดิน การแสดงข้ันตอนการแกปญหา การตรวจหา
ขอผิดพลาดของโปรแกรม การใชงานซอฟตแวรเบื้องตน การจัดการไฟล และโฟลเดอร การใชงาน และดูแล
รักษาอุปกรณคอมพิวเตอร เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย 
  โดยใชการสืบเสาะ หาความรู การสำรวจ ตรวจสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 การสืบคนขอมูล และการอภิปรายเพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สื่อสาร
สิ่งท่ีเรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ การแกปญหา การนำความรูไปใชในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร 
จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ว 1.2 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3 
 ว 1.3 ป.2/1 
 ว 2.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4 
 ว 2.3 ป.2/1, ป.2/2 
 ว 3.2 ป.2/1, ป.2/2 
 ว 4.2 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4 
รวม  16 ตัวชี้วัด 
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โครงสรางรายวิชา 
ว12101  วิทยาศาสตร และเทคโนโลย2ี 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 
เวลาเรียน 120 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง/สัปดาห) 

สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

1  วัสดุรอบตัว
เรา  

ว 2.1 ป.2/1-4  วัสดุแตละชนิดมีสมบัติการดูดซับน้ำ
แตกตางกัน วัสดุบางอยางสามารถนำมา
ผสมกันซึ่งทำใหไดสมบัติที่เหมาะสมการนำ
วัสดุมาทำเปนวัตถุ ในการใชงานตาม
วัตถุประสงคขึ้นอยูกับสมบัติของวัสดุ และ
นำมาใชประโยชนได 

24  15 

2  แสง  ว 2.3 ป.2/1-2  แสงเคลื่อนที่จากแหลงกำเนิดแสงทุก
ทิศทางเปนแนวตรง การมองเห็นวัตถุที่เปน
แหลงกำเนิดแสง แสงจากวัตถุนั้นจะเขาสู
ตาโดยตรง ถามีแสงที่สวางมากๆ เขาสูตา
อาจเกิดอันตรายตอตาได 

16  8 

3  การ
แกปญหา
อยางงาย 

ว 4.2 ป.2/1   ในชีวิตประจำวันของนักเรียนแตละคน
จะพบปญหามากมาย ซึ่งในแตละปญหาที่
พบนั้น อาจแตกตางกันไปตามสถานการณ 
และสภาพแวดลอม เชน การลืมสิ่งของที่จะ
นำไปโรงเรียน การคนพบปญหานั้นจะชวย
ใหเราสามารถหาวิธีการแกปญหาไดสำเร็จ 
การแสดงข้ันตอนการแกปญหา สามารถทำ
ไดหลายวิธี โดยการเขียน บอกเลา การวาด
ภาพ หรือใชสัญลักษณ โดยกอนแกปญหา
ตองมีการวางแผนการแกปญหากอน แลว
คอยลงมือแกปญหา ซึ่งจะชวยใหการ
แกปญหาประสบผลสำเร็จ มีประสิทธิภาพ 
และประหยัดเวลา เกมการแกปญหา เปน
การฝกการแกปญหาอยางเปนระบบ โดยใช
ขั้นตอนการแกปญหาเขามาชวยในการ
แกปญหา และเกมการแกปญหา ยังชวย
เสริมสรางพัฒนาการดานสติปญญา และให
ความสนุกสนานเพลิดเพลินอีกดวย 

7  2 
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ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

4  การเขียน
โปรแกรม
เบื้องตน 

ว 4.2 ป.2/2   ในการเริ่มเขียนโปรแกรมจะตอง
ออกแบบการทำงานของโปรแกรมข้ึนมา
กอน หรือเรียกวาขั้นตอนวิธี ซึ่งทำไดโดย
การสรางลำดับของคำสั่ง เชน ถาใหหุนยนต
เดินไปทางขวา 3 บล็อก แลวเดินขึ้น
ดานบน เราอาจคิดข้ันตอนวิธีเปนคำพูด
ขึ้นมากอน แลวเปลี่ยนเปนโปรแกรมโดยใช
บัตรคำสั่ง การเขียนโปรแกรมมีเครื่องมือใน
การเขียนโปรแกรมหลายรูปแบบ เชน 
เขียนโปรแกรมโดยใชคำสั่งของภาษา 
โปรแกรมตามท่ีออกแบบไว หรือเขียน
โปรแกรมโดยใชบัตรคำสั่งที่ออกแบบไวให
หุนยนตเขาใจ แหลงการเรียนรูเก่ียวกับการ
เขียนโปรแกรมที่นาสนใจในปจจุบันมีอยู
มากมาย เชน เว็บไซต https://code.org 
จะมีบทเรียนใหเลือกเรียน หรือฝกเขียน
โปรแกรมมากมาย การเขียนโปรแกรม
บางครั้งอาจมีขอผิดพลาดเกิดขึ้น เชน การ
เขียนโปรแกรมดวยคำสั่ง แลวเราสะกดผิด
หรือเขียนคำสั่งที่โปรแกรมเขาใจ หาก
ตรวจสอบทีละคำสั่งแลวแกไขใหถูกตอง 
โปรแกรมสามารถทำงานตอไปได 

12  5 

   สอบกลางป 1  10 
5  สิ่งมีชีวิต

รอบตัว  
ว 1.2 ป.2/1-3 
ว 1.3 ป.2/2 

 พืชตองการน้ำ แสง เพ่ือการ
เจริญเติบโต พืชดอกเมื่อเจริญเติบโตจะมี
ดอก พืชตนใหมจะเจริญเติบโตออกดอก
เพ่ือสืบพันธุมีผลตอไปไดอีก หมุนเวียน
ตอเนื่องเปนวัฏจักรชีวิตของพืชดอก สิ่งที่
อยูรอบตัวเรามีท้ังที่เปนสิ่งมีชีวิต และ
สิ่งไมมีชีวิต สิ่งมีชีวิตตองการอาหาร มีการ
หายใจ เจริญเติบโต ขับถาย เคลื่อนไหว 
ตอบสนองตอสิ่งเรา และสืบพันธุ สวน
สิ่งไมมีชีวิตจะไมมีลักษณะดังกลาว 

23  15 

6  ดินใน
ทองถิ่น  

ว 3.2 ป.2/1-2  ดินประกอบดวยเศษหิน ซากพืช ซาก
สัตว ผสมอยูในเนื้อดิน มีอากาศ และน้ำ
แทรกอยูตามชองวางในเนื้อดิน ดินจำแนก

15  7 
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ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

เปน ดินรวน ดินเหนียว และดินทราย ดิน
แตละชนิดนำไปใชประโยชนไดแตกตางกัน
ตามลักษณะ และสมบัติของดิน 

7  การใช
ซอฟตแวร

ในการ
ทำงาน 

ว 4.2 ป.2/3   โปรแกรมประมวลคำเปนโปรแกรมที่ใช
ในการพิมพงานดานเอกสาร ซึ่งมีอยูหลาย
โปรแกรม เชน โปรแกรมโนตแพด 
โปรแกรมเวิรดแพด และโปรแกรม
ไมโครซอฟตออฟฟศเวิรด ซึ่งเปนที่ไดรับ
ความนิยม เพราะมีความสามารถในการ
ทำงานไดอยางหลากหลาย โปรแกรม
ไมโครซอฟตออฟฟศเวิรด มีความสามารถที่
โดดเดนในเรื่องของงานดานการจัดทำ
เอกสาร และอีกความสามารถหนึ่ง คือ การ
ทำเอกสารในรูปแบบแผนพับที่ใชในการ
นำเสนอเอกสารใหนาสนใจ เชน แผนพับ
แนะนำสถานที่ทองเที่ยว  
 โปรแกรมกราฟก เปนโปรแกรมสำหรับ
วาดภาพระบายสี เชน โปรแกรมระบายสี 
(Paint) ซึ่งจะมีเครื่องมือในการวาดภาพ
ระบายสี และจัดการกับภาพมากมาย ไมวา
จะเปนการพลิกหรือหมุนภาพ การยอขนาด
ภาพ และการเอียงภาพ  
 โปรแกรมนำเสนอมีอยูหลายประเภท 
ซึ่งแตละประเภทจะมีรูปแบบ และ
ความสามารถท่ีแตกตางกันออกไป แตที่
ไดรับความนิยมเปนอยางมาก คือ 
โปรแกรมไมโครซอฟตออฟฟศเพาเวอร
พอยตที่สามารถนำเสนอขอมูลไดหลาย
รูปแบบ เชน ภาพ ขอความภาพเคลื่อนไหว
และเสียง  
 เครื่องคอมพิวเตอรมีการเก็บขอมูลใน
ลักษณะตาง ๆ ซึ่งเกิดจากการใชซอฟตแวร
ตาง ๆ สรางข้ึนมาจนเปนไฟล และมีการคัด
แยกไฟลตามหมวดหมู โดยมีการจัดเรียงให
เปนระเบียบเรียกวา โฟลเดอร 

12  5 



43 

 
เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

8  การใชและ
บำรุงรักษา
อุปกรณ

เทคโนโลย ี

ว 4.2 ป.2/4  อุปกรณเทคโนโลยีมีหลายชนิด แตการ
ใชงานเบ้ืองตนมักเปนอุปกรณที่นำมาใช
ประโยชนสำหรับคนหาขอมูล รวบรวม
ขอมูล การประมวลผลขอมูล การทำสำเนา
ขอมูล การแสดงผลลัพธ 
 อุปกรณคอมพิวเตอรมีอยูหลายอยาง 
เมื่อใชงานไประยะหนึ่งอาจเกิดการชำรุด
หรือเสียหายได ซึ่งเกิดไดจากหลายสาเหตุ 
แตถาดูแลรักษาอุปกรณอยางถูกวิธีจะทำให
ใชงานไดนานมากขึ้น 
 การใชอุปกรณเทคโนโลยีเราอาจตองใช
รวมกัน ซึ่งจะทำใหการเขาถึงขอมูลตาง ๆ 
ที่เก็บไวในเครื่องได และอุปกรณบางชนิด
สามารถติดตอกับเครอืขายได หากผูไมหวัง
ดีนำไปใชในทางที่ไมถูกตองจะสงผล
เสียหายกับตัวเราได 

8  3 

   ระหวางป 118  70 
   สอบปลายป 2  30 
   รวมทั้งสิ้นตลอดป 120  100 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว13101  วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี3 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 
เวลาเรียน 120 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ศึกษา วิเคราะหปจจัยในการดำรงชีวิต และการเจริญเติบโตของมนุษย และสัตว วัฏจักรชีวิตของสัตว 
วัตถุประกอบข้ึนจากชิ้นสวนยอย ซึ่งสามารถแยกออกจากกัน และประกอบกันเปนวัตถุชิ้นใหมได การเปลี่ยนแปลง
ของวัสดุเมื่อทำใหรอนข้ึนหรือเย็นลง ผลของแรงที่มีตอการเปลี่ยนแปลง การเคลื่อนที่ของแรงสัมผัส และแรงไม
สัมผัสวัสดุที่แมเหล็กดึงดูดได แรงแมเหล็ก ขั้วแมเหล็ก การเปลี่ยนพลังงานหนึ่งไปเปนอีกพลังงานหนึ่ง การ
ทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟา แหลงพลังงานในการผลิตไฟฟา การใชไฟฟาอยางประหยัด และปลอดภัย การ
เกิดกลางวันกลางคนื การขึ้น และตกของดวงอาทิตย การกำหนดทิศ ความสำคัญของดวงอาทิตย สวนประกอบ
ของอากาศความสำคัญของอากาศ ผลกระทบของมลพิษทางอากาศ การเกิดลม ประโยชนและโทษของลม การ
แสดงขั้นตอนการแกปญหาโดยใชเหตุผลเชิงตรรกะเบื้องตน การเขียนโปรแกรมแบบวนซำ้โดยใชบัตรคำสั่ง และ
การตรวจหาขอผิดพลาด การใชอินเทอรเน็ต และขอตกลงในการใชงาน การรวบรวมขอมูล การประมวลผล
ขอมูลเบื้องตน การนำเสนอขอมูลในงานดานตาง ๆ ขอดีและขอเสียในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสาร 
  โดยใชการสืบเสาะหาความรู การสำรวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 การสืบคนขอมูล และการอภิปรายเพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สื่อสารสิ่งที่
เรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ การแกปญหา การนำความรูไปใชในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร 
จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ว 1.2 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4 
 ว 2.1 ป.3/1, ป.3/2 
 ว 2.2 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4 
 ว 2.3 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 
 ว 3.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 
 ว 3.2 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4 
 ว 4.2 ป.3/1, ป3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5 
รวม  25 ตัวชี้วัด 
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โครงสรางรายวิชา 
ว13101  วิทยาศาสตร และเทคโนโลย3ี 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 
เวลาเรียน 120 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง/สัปดาห) 

สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
 

ที ่
ชื่อหนวยการ

เรียนรู 
มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

1  กระบวนการ
ทาง

วิทยาศาสตร 

  วิทยาศาสตร เปนการศึกษาเก่ียวกับ
สิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัวเรา วิธีการ และ
ขั้นตอน ที่ใชเพ่ือตอบปญหาที่เราสงสัย
เรียกวาวิธีการวิทยาศาสตร เมื่อเรา
ทำการศึกษาโดยใชกระบวนการ
วิทยาศาสตร จะเกิดจิตวิทยาศาสตร ทำให
เราเปนคนมีความสนใจใฝรู มีความ
รับผิดชอบ มีเหตุมีผล และมีความซื่อสัตย 

10  5 

2  ชีวิตของสัตว  ว 1.2 ป.3/1-4  มนุษยนำความรูที่ไดเก่ียวกับการ
ถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมมาใช
ประโยชนในการพัฒนาสายพันธุของสัตว 
สิ่งมีชีวิตท่ีไมสามารถปรับตัวใหเขากับ
สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปได ก็จะ
สูญพันธุไปในที่สุด สิง่มีชีวิตที่สามาร
ปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมท่ี
เปลี่ยนแปลงไปได 

20  10 

3  การ
เปลี่ยนแปลง
ของวัตถุ และ

วัสดุ 

ว 2.1 ป.3/1-2  วัตถุอาจมาจากชิ้นสวนยอย ๆ แตละ
ชิ้นมีลักษณะเหมือนกันมาประกอบเขา
ดวยกัน เมื่อแยกชิ้นสวนยอย ๆ แตละชิ้น
เหลานั้นมาประกอบเปนชิ้นสวนใหมได 

10  5 

4  Coding 
อะไรเอย  

ว 4.2 ป.3/1   อัลกอลิทึม (Algorithm) เปนข้ันตอน
ที่ใชแกปญหา ประกอบดวยวิธีการเปนขั้น 
ๆ จนกระทั่งแกปญหาไดสำเร็จ การแสดง
อัลกอริทึม ทำไดหลายวิธี เชน การเขียน
บอกเลา วาดภาพ หรือใชสัญลักษณ 

5  2 

5 ตามใจฉัน
กำหนด  

ว 4.2 ป.3/2   การเริ่มเขียนโปรแกรมจะตอง
ออกแบบการทำงานของโปรแกรมข้ึนมา
กอน หรือเรียกวาขั้นตอนวิธ ีโดยสรางเปน
ลำดับของคำสั่งท่ีตองการใหทำงาน 

3  2 

6  ทองโลกกวาง  ว 4.2 ป.3/3   เครือขายอินเทอรเน็ตเปนเครือขาย
ขนาดใหญ ทำใหแลกเปลี่ยนกันไดงายข้ึน

3  2 
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ที ่
ชื่อหนวยการ

เรียนรู 
มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

ติดตอสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ ไดงายข้ึน 
และมีโปรแกรมใหบริการตาง ๆ เปน
จำนวนมาก 

7  โลกไร
พรมแดน  

ว 4.2 ป.3/3   การสืบคนขอมูลท่ีเราสนใจโดยใช 
Search Engine นั้นจะตองใชสิ่งที่เรียกวา
คำคน เมื่อปอนคำคนที่ตองการคนหาลง
ไปแลวกดแปน Enter จะพบขอมูล
รายการตาง ๆ แสดงออกมา 

4  2 

8 คนหา
เรื่องราว  

ว 4.2 ป.3/3-4  การนำความรูเก่ียวกับอินเทอรเน็ต 
มาประยุกตใชในการศึกษาหาความรู 
ไดแก การสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต 
โดยการใชงานอินเทอรเน็ตเก่ียวกับ
การศกึษา 

4  2 

   สอบกลางป 1  10 
9  แรง และการ

เคลื่อนที่ของ
วัตถุ 

ว 2.2 ป.3/1-4  การดึงหรือการผลัก เปนการออกแรง
กระทำของวัตถุ อาจทำใหวัตถุเคลื่อนที่ไป
จากตำแหนงหนึ่งไปยังอีกตำแหนงหนึ่งได 
หรือเคลื่อนที่ชาลง เร็วข้ึนหรือหยุดการ
เคลื่อนที่ได 

10  5 

10  อากาศบน
โลก  

ว 3.2 ป.3/1-4  อากาศ ประกอบดวยแกสไนโตรเจน
แกสออกซิเจน แกส คารบอนไดออกไซด 
และแกสอื่น ๆ รวมทั้งไอน้ำ และฝุน 
ละอองอากาศมีความสำคัญตอการ
ดำรงชีวิต สิ่งมีชีวิตทุกชนิดตองใชอากาศ
ในการหายใจ มีแนวทางในการปฏิบัติตน
เพ่ือลดมลพิษในอากาศ 

10  5 

11  พลังงานบน
โลกของเรา 

ว 2.3 ป.3/1-3  เมื่อถูวัตถุบางชนิดแลวเขาใกลกันจะ
ดึงดูดหรือผลักกันได แรงท่ีเกิดข้ึนนี้ 
เรียกวาแรงไฟฟา และวัตถุนั้นจะดึงดูด 
วัตถุเบา ๆ ได 
 ไฟฟาจากเซลลไฟฟาหรือแบตเตอรี่
สามารถทำงานได ไฟฟา จึงเปนพลังงาน 
พลังงานไฟฟาเปลี่ยนเปนพลังงานอื่นได 
ซึ่งตรวจสอบไดจาก เครื่องใชไฟฟาในบาน 
การผลิตไฟฟาใชพลังงานจากแหลง
พลังงานธรรมชาติ เปนแหลงพลังงานที่มี

15  5 
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ที ่
ชื่อหนวยการ

เรียนรู 
มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

จำกัด และแหลงพลังงานหมุนเวียน เราใช
ไฟฟาอยาง รวมทั้งใชไฟฟาอยางปลอดภัย 

12  ดวงอาทิตย
กับชีวิต  

ว 3.1 ป.3/1-3  ดวงอาทิตยเปนแหลงพลังงานที่สำคัญ
ของโลก เพราะใหทั้งพลังงานความรอน 
และพลังงานแสง ซึ่งชวยในการ ดำรงชีวิต
ของสิ่งมีชีวิต 
 โลกหมุนรอบตวัเองทำใหเกิด
ปรากฏการณ เกิดกลางวัน และกลางคนื 
กำหนดทิศโดยสังเกตจากการขึ้น และการ
ตกของดวงอาทิตย ใหดานที่เห็นดวง
อาทิตยข้ึนเปนทิศตะวันออก และดานที่
เห็นดวงอาทิตยตกเปนทิศตะวันตก เมื่อใช
ทิศตะวันออกเปนหลัก โดยใหดานขวามือ
อยูทางทิศตะวันออก ดานซายมืออยูทาง
ทิศตะวันตก ดานหนาจะเปนทิศเหนือ 
และดานหลังจะเปนทิศใต 

4  5 

13  หนูนอยนัก
ขาย  

ว 4.2 ป.3/3-4  ซอฟแวรนำเสนอ เปนโปรแกรมท่ีใช
นำเสนอขอมูลดวยระบบคอมพิวเตอร 
และเปนซอฟแวรประยุกตที่สามารถ
นำเสนอขอมูลในรูปแบบตัวอักษร ตาราง 
กราฟ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง 

4  2 

14  ปลอดภัยไว
กอน  

ว 4.2 ป.3/5   ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมี
บทบาทสำคัญ และสงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ดาน ไมวาจะเปน
ดานการดำเนินชีวิตประจำวัน การศึกษา 
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการ
ดำเนินงานในทุกสาขาอาชีพ ทำใหทุกคน
ในสังคมตองมีการปรับตัว และพัฒนา
ตนเองใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การใชงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศมีทั้งคุณ และโทษ
นักเรียนตองศึกษาเพ่ือใชงานไดอยางรูเทา
ทัน และสามารถใชชีวิตอยูไดอยาง
ปลอดภัยในสังคมปจจุบัน นอกจากนนี้ยัง
ตองสามารถเลือก และใชเทคโนโลยี

6  3 
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ที ่
ชื่อหนวยการ

เรียนรู 
มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

สารสนเทศดานตาง ๆ อยางสรางสรรค 
และมีจริยธรรม 

15  ชีวิตรวดเร็ว
ดาน

เทคโนโลย ี

ว 4.2 ป.3/4-5  ปจจุบันเราใชชีวิตประจำวันกับ
เทคโนโลยีตาง ๆ จนเปนปกติ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมวาจะเปน
การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย ซึ่งมี
การใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือประกอบ
ชวยในการเรียนรู หรือการใชเครื่องมือตาง 
ๆ ที่ชวยอำนวยความสะดวกใน
ชีวิตประจำวัน ดวยเหตุผลนี้ คนรุนใหมจึง
ควรเรียนรู และเขาใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4  3 

16  ขอตกลงของ
สวนรวม  

ว 4.2 ป.3/5   อินเทอรเน็ตเปนเครือขายที่ทำใหผูใช
สามารถเชื่อมตอเขาสูแหลงขอมูลตาง ๆ 
ไดอยางกวางขวาง ดังนั้น ผูใชอินเทอรเน็ต
จึงตองเรียนรู และทำความเขาใจเก่ียวกับ
มารยาท ขอปฏิบัติ รวมไปถึงกฎหมายใน
การใชงานอินเทอรเน็ตเพ่ือใหการใชงาน
เครือขายรวมกับผูอ่ืนเกิดประโยชนในทาง
สรางสรรค 

4  2 

   เวลาเรียนระหวางป 118  70 
   สอบปลายป 2  30 
   รวมทั้งสิ้นตลอดป 120  100 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว14101  วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี4 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 
เวลาเรียน 120 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ศกึษา วิเคราะหการจำแนกสิ่งมีชีวิตเปนกลุมพืช กลุมสัตว และกลุมที่ไมใชพืช และสัตว การจำแนกพืช
ออกเปนพืชดอก และพืชไมมีดอก การจำแนกสัตวออกเปนสัตวมีกระดูกสันหลัง และสัตวไมมีกระดูกสันหลัง 
ลักษณะเฉพาะของสัตวมีกระดูกสันหลังในกลุมปลา กลุมสัตวสะเทินน้ำสะเทินบก กลุมสัตวเลื้อยคลาน กลุมนก 
และกลุมสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ำนม หนาที่ของราก ลำตน ใบและดอกของพืชดอก สมบัติทางกายภาพดานความ
แข็ง สภาพยืดหยุน การนำความรอน และการนำไฟฟาของวัสดุ การนำสมบัติทางกายภาพของวัสดุไปใชใน
ชีวิตประจำวัน สมบัติของสสารทั้ง 3 สถานะ ผลของแรงโนมถวงที่มีตอวัตถุ การวัดน้ำหนักของวัตถุ มวลของ
วัตถุที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ และตัวกลางของแสง การขึ้น และตก และรูปรางดวงจันทร 
และองคประกอบของระบบสุริยะ การใชเหตุผลเชิงตรรกะในการแกปญหา การออกแบบ และเขียนโปรแกรม
อยางงาย การตรวจหาขอผิดพลาดในโปรแกรม การคนหาขอมูลในอินเทอรเน็ต และการใชคำคน การประเมิน
ความนาเชื่อถือของขอมูล การรวบรวมนำเสนอขอมูล และสารสนเทศ 
  โดยใชการสืบเสาะหาความรู การสำรวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 การสืบคนขอมูล และการอภิปรายเพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ การแกปญหา การนำความรูไปใชในชีวิตประจำวัน มีจิต
วิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ว 1.2 ป.4/1 
 ว 1.3 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4 
 ว 2.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4 
 ว 2.2 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 
 ว 2.3 ป.4/1 
 ว 3.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 
 ว 4.2 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5 
รวม  21 ตัวชี้วัด 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

โครงสรางรายวิชา 
ว14101  วิทยาศาสตร และเทคโนโลย4ี 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 
เวลาเรียน 120 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง/สัปดาห) 

สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

1 การเรียนรู
สิ่งตางๆ 
รอบตัว 

-  วิทยาศาสตร เปนการศึกษาเก่ียวกับสิ่ง
ตาง ๆ ที่อยูรอบตัวเรา วิธีการ และขั้นตอน 
ที่ใช เพ่ือตอบปญหาที่เราสงสัยเรียกวา 
วิธีการวิทยาศาสตร ซึ่งมีท้ังเปนทักษะข้ัน
พ้ืนฐาน เชน การสังเกต การวัด การใช
จำนวน และทักษะข้ันผสม เชน การตั้ง
สมมุติฐาน การกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 
การกำหนด และควบคุมตัวแปร การ
ทดลอง การตีความหมาย และการลง
ขอสรุป เมื่อเราทำการศึกษาโดยใช
กระบวนการวิทยาศาสตร จะเกิดจิต
วิทยาศาสตร ทำใหเราเปนคนมีความสนใจ
ใฝรู มีความรับผิดชอบ มีเหตุมีผล และมี
ความซื่อสัตย 

6 10 

2 สิ่งมีชีวิต ว 1.2 ป.4/1 
ว 1.3 ป.4/1-4 

 แบงสิ่งมีชีวิตโดยใชความเหมือน และ
ความแตกตางของลักษณะของสิ่งมีชีวิต
ออกเปนกลุมพืช กลุมสัตว และกลุมที่ไมใช
พืช และสัตว พืชแบงเปนพืชดอก และพืช
ไมมีดอก สัตวออกเปนสัตวมีกระดูกสันหลัง 
และสัตวไมมีกระดูกสันหลัง แบง
ลักษณะเฉพาะที่สังเกตไดของสัตวมีกระดูก
สันหลังในกลุมปลา กลุมสัตวสะเทินน้ำ 
สะเทินบก กลุมสัตวเลื้อยคลาน กลุมนก 
และกลุมสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ำนม 

24 20 

3 แรง และ
พลังงาน 

ว 2.2 ป.4/1-3 
ว 2.3 ป.4/4 

 แรงโนมถวงของโลกเปนแรงดึงดูดท่ี
โลกกระทำตอวัตถุ ซึ่งมีทิศทางเขาสูจุด
ศูนยกลางของโลก จึงทำใหวัตถุตกลงสูพ้ืน
เสมอ เมื่อมองสิ่งตาง ๆ ผานวัตถุตางชนิด
กันเปนตัวกลาง จะทำใหเรามองเห็นสิ่งตาง 
ๆ แตกตางกันออกไป ซึ่งจำแนกออกเปน
ตัวกลางโปรงใส โปรงแสง และทึบแสง 

9 10 
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ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

4 การ
แกปญหา 
(วิทยาการ
คำนวณ) 

ว 4.1 ป.4/1 
ว 4.2 ป.4/1 

 การออกแบบโปรแกรมการแกปญหา 
เปนการออกแบบขั้นตอนการแกปญหาที่
ควรออกแบบใหครอบคลุมทุกกรณีตาม
เงื่อนไขที่โจทยกำหนด และอาจนำขั้นตอน
นี้ไปใชไดหลาย ๆ ครั้งตามตองการ การ
เขียนโปรแกรมเปนการสรางลำดับของ
คำสั่งใหคอมพิวเตอรทำงาน เพื่อใหได
ผลลัพธตามความตองการ หากมี
ขอผิดพลาดใหตรวจสอบการทำงานทีละ
คำสั่ง เมื่อพบจุดท่ีทำใหผลลัพธไมถูกตอง 
ใหทำการแกไขจนกวาจะไดผลลัพธที่
ถูกตอง 

9 5 

5 เครือขาย
คอมพิวเตอร 
(วิทยาการ
คำนวณ) 

ว 4.2 ป.4/2-4  การนำคอมพิวเตอรหลาย ๆ เครื่อง 
และอุปกรณเทคโนโลยีมาเชื่อมตอกัน
มากกวา 1 เครื่องเปนเครือขาย
คอมพิวเตอร ทำใหสามารถแลกเปลี่ยน
ขอมูล สำรองขอมูล รวมถึงการ
ติดตอสื่อสารได และเพ่ือคนหาขอมูล ทั้ง
ขอมูลที่เปนตัวอักษร และภาพ 
เปรียบเทียบ เลือกขอมูลที่มีความ
สอดคลอง และสัมพันธกัน ประเมินความ
นาเชื่อถือของขอมูล การใชไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส ยูทูบ บริการเครือขายสังคม
ออนไลน ขอปฏิบัติในการใชอินเทอรเน็ต 
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยาง
ปลอดภัย ถูกตอง และเหมาะสม 

11 5 

   สอบกลางป 1 10 
6 วัสดุ และ

สสาร 
ว 2.1 ป.4/1-4  สมบัติทางกายภาพดานความแข็ง 

สภาพยืดหยุน การนำความรอน และการ
นำไฟฟาของวัสดุโดยใชหลักฐานเชิง
ประจักษจากการทดลอง และระบุการนำ
สมบัติเรื่องความแข็ง สภาพยืดหยุน การนำ
ความรอน และการนำไฟฟาของวัสดุไปใช
ในชีวิตประจำวัน 

25 15 

7 โลก และ
อวกาศ 

ว 3.1 ป.4/1-3  ระบบสุริยะ มีดวงอาทิตยเปน
ศูนยกลาง และมีดวงดาวบริวารโคจรอยู

15 5 
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ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

โดยรอบ อีกทั้งยงัมีวัตถุทองฟาอื่น ๆ ดวง
จันทรปรากฏข้ึนทางทิศตะวันออก และตก
ทางทิศตะวันตก และในแตละคืนเราจะ
มองเห็นดวงจันทร ท่ีมีรูปรางเปลี่ยนไป 
หรือในบางคืนเราอาจจะมองไมเห็นดวง
จันทร 

8 การรวบรวม
ขอมูล และ
ซอฟตแวร
ประยุกต 
(วิทยาการ
คำนวณ) 

ว 4.2 ป.4/4  - การรวบรวมขอมูล กำหนดอาจใช
วิธีการจดบันทึก ถายภาพหรือบันทึกเปน
ไฟลในคอมพิวเตอร ถามีขอมูลหลาย
ประเภทอาจนำขอมูลประเภทเดียวกันจัดไว
กลุมเดียวกัน ถามีขอมูลในลักษณะตัวเลข
อาจใชตัวเลขเรยีงลำดับของขอมูล และมี
การนำเสนอขอมูลที่หลากหลาย โดยใช
โปรแกรมไมโครซอฟตออฟฟศ เวิรดในการ
แกปญหา ซอฟตแวรตารางทำงานเปน
โปรแกรมที่ชวยในการคิดคำนวณ ใชสราง
ตาราง สรางกราฟ และแผนภูมิในรูปแบบ
ตาง ๆ โดยใชโปรแกรมไมโครซอฟต
ออฟฟศเอกซเซล 

10 5 

9 การเขียน
โปรแกรม
เบื้องตน 

(วิทยาการ
คำนวณ) 

ว 4.2 ป.4/2   คอมพิวเตอรมีการทำงานตามขั้นตอน 
โดยการสราง หรือเขียนลำดับคำสั่งให
คอมพิวเตอรทำงานตามที่ ผูเขียนโปรแกรม
ออกแบบไว เม่ือพบจุดที่ทำใหผลลัพธไม
ถูกตองใหทำการแกไขจนกวาจะไดผลลัพธ
ที่ถูกตอง การเขียนโปรแกรมดวย Scratch 
เปน เครื่องมือหนึ่งที่นำมาใชฝกเขียน
โปรแกรม สามารถเรียนรูไดงาย โดยการ
ออกแบบอัลกอริทึมเขียน โปรแกรมในการ
นำบล็อกคำสั่งตาง ๆ มาวางใหตัวละคร
เคลื่อนที่ตามคำสั่ง ทำใหมีความเขาใจการ
ทำงานของคอมพิวเตอรมากขึ้น 

8 5 

   เวลาเรียนระหวางป 118 70 
   สอบปลายป 2 30 
   รวมทั้งสิ้นตลอดป 120 100 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว15101  วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี5 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 
เวลาเรียน 120 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ศึกษา วิเคราะห โครงสราง และลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมในแตละแหลงที่อยู ความสัมพันธ
ระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไมมีชีวิต การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
ของพืช สัตว และมนุษย การเปลี่ยนสถานะของสสาร การละลายของสารในน้ำ การเปลี่ยนแปลงทางเคมี การ
เปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได และผันกลับไมได แรงลัพธ แรงเสียดทาน การไดยินเสียงผานตัวกลาง ลักษณะ และ
การเกิดเสียงสูง เสียงต่ำ เสียงดัง และเสียงคอย ระดับเสียง และมลพิษทางเสียง ความแตกตางของดาวเคราะห 
และดาวฤกษ การใชแผนที่ดาว แบบรูปเสนทางการขึ้น และตกองดวงอาทิตย กลุมดาวฤกษบนทองฟาในรอบป 
ปริมาณน้ำในแตละแหลงปริมาณน้ำที่มนุษยสามารถนำมาใชได การใชน้ำอยางประหยัด และการอนุรักษน้ำ  
วัฏจักรน้ำ กระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ำคาง และน้ำคางแข็ง กระบวนการเกิดฝน หิมะ และลูกเห็บ การใช
เหตุผลเชิงตรรกะในการแกปญหา การเขียนรหัสลำลองเพื่อแสดงวิธีแกปญหา การออกแบบ และการเขียน
โปรแกรมแบบมีเงื่อนไข และการทำงานแบบวนซ้ำ การใชซอฟตแวรประมวลผลขอมูล การติดตอสื่อสารผาน
อินเทอรเน็ต การใชอินเทอรเน็ตคนหาขอมูล และการประเมินความนาเชื่อถือของขอมูล อันตรายจากการใชงาน 
และอาชญากรรมทางอินเทอรเน็ต 
  โดยใชการสืบเสาะหาความรู การสำรวจตรวจสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และทักษะ  
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 การสืบคนขอมูล และการอภิปรายเพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ การแกปญหา การนำความรูไปใชในชีวิตประจำวัน มีจิต
วทิยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ว 1.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4 
 ว 1.3 ป.5/1, ป.5/2 
 ว 2.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4 
 ว 2.2 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5 
 ว 2.3 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5 
 ว 3.1 ป.5/1, ป.5/2 
 ว 3.2 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5 
 ว 4.2 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5 
รวม  32 ตัวชี้วัด 
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โครงสรางรายวิชา 
ว15101  วิทยาศาสตร และเทคโนโลย5ี 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 
เวลาเรียน 120 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง/สัปดาห) 

สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

1  แรงและ
พลังงาน  

ว 2.2 ป.5/1-5 
ว 2.3 ป.5/1-5 

 แรงลัพธเปนผลรวมของแรงที่กระทำ
ตอวัตถุ แรงท้ังสองอยูในแนวเดียวกัน และ
มีทิศทางเดียวกัน แตแรงท้ังสองอยูในแนว
เดียวกันแตมีทิศทางตรงขามกัน แรงลัพธที่
กระทำตอวัตถุมีคาเปนศนูย การเขียน
แผนภาพของแรงที่กระทำตอวัตถุสามารถ
เขียนไดโดยใชลูกศร  
 แรงเสียดทานเปนแรงที่เกิดขึ้นระหวาง
ผิวสัมผัสของวัตถุ เพ่ือตานการเคลื่อนที่ของ
วัตถุนั้น แรงเสียดทานจากพ้ืนผิวนั้นก็จะ
ตานการเคลื่อนที่ของวัตถุ แตถาวัตถุกำลัง
เคลื่อนที่แรงเสียดทานก็จะทำใหวัตถุนั้น
เคลื่อนที่ชาลงหรือหยุดนิ่ง 
 การไดยินเสียงตองอาศัยตัวกลาง เสียง
ที่ไดยินมีระดับสูงต่ำของเสียงตางกันขึ้นกับ
ความถี่ของการสั่นของแหลงกำเนิดเสียง 
สวนเสียงดังคอยที่ไดยินข้ึนกับพลังงานการ
สั่นของแหลงกำเนิดเสียง แตเสียงดังมาก ๆ 
เปนอันตรายตอการไดยิน และเสียงที่
กอใหเกิดความรำคาญเปนมลพิษทางเสียง 
ความดังของเสียงมีหนวยเปน เดซิเบล 

24  15 

2  การ
เปลี่ยนแปลง 

ของสาร 

ว 2.1 ป.5/1-4  การเปลี่ยนสถานะของสสารเปนการ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพ แตเมื่อผสมสาร 
2 ชนิดข้ึนไปแลวมีสารใหมเกิดข้ึน ซึ่งมี
สมบัติตางจากสารเดิม หรือเม่ือสารชนิด
เดียวเกิดการเปลี่ยนแปลงแลวมีสารใหม
เกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงนี้เรียกวา การ
เปลี่ยนแปลงทางเคมี เมื่อสารเกิดการ
เปลี่ยนแปลงแลว สารสามารถเปลี่ยนกลับ
เปนสารเดิมได เปนการเปลี่ยนแปลงที่ผัน
กลับได 

16  10 
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ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

3  ตุกตาแมลูก
ดก  

ว 4.2 ป.5/1   รหัสลำลอง เปนการเขียนขอความเปน
ขั้นตอนเพื่อแสดงอัลกอริทึมในการทำงาน 
หรือการแกปญหา รหัสลำลองที่ดีควรมี
ความชัดเจน ทุกคนสามารถเขาใจไดตรงกัน 
เรา สามารถนำความรูเกี่ยวกับการเขียน
รหัสลำลองไปประยุกตใชในการแสดง
ขั้นตอนการทำงานตาง ๆ เชน การ
ประดิษฐดอกไมกระดาษ การทำอาหาร 
การยืมคนืหนังสือในหองสมุด อัลกอริทึม
สามารถแสดงไดในรูปแบบของรหัสลำลอง
หรือผังงาน 

4  1 

4  ชิม ชอป 
แชะ  

ว 4.2 ป.5/3, 
ป.5/5 

 การใชอีเมลตองมีความเขาใจเก่ียวกับ
สวนประกอบตาง ๆ และเนื้อหาของอีเมล 
กอนสงอีเมลควรตรวจดูความเรียบรอย
เพ่ือใหแนใจวามีรายละเอียดที่สำคัญ
ครบถวน การใชอีเมลชวยใหการ
ติดตอสื่อสาร และการทำงานรวมกัน
สะดวกยิ่งข้ึน ไมควรสงอีเมลหรือขอความ
ถึงผูอ่ืนบอยเกินไป เนื่องจากจะเปนการ
รบกวน ควรใหความสนใจพูดคยุกับคนท่ีอยู
รอบขางมากกวาการใชอุปกรณเทคโนโลย ี

4  1 

5  เสนทางเดิน
เหนือเรือน

ยอดไม 

ว 4.2 ป.5/5   เราสามารถใชโปรแกรมตารางทำงาน
ในการประมวลผลขอมูล เชน นับจำนวน
คำนวณผลรวม เรียงลำดับขอมูล การนับ
จำนวนทำไดโดยใชสูตร เชน COUNT, 
COUNTA, COUNTIF การเรียงลำดับขอมูล 
ทำไดโดยใชคำสั่ง Sort & Filter 

4  1 

6  ดาวกระจาย
ที่คายลูกเสือ 

ว 4.2 ป.5/2   เราสามารถวางแผนเขียนโปรแกรมโดย
เขียนรหัสลำลองเพ่ือแสดงข้ันตอนการ
ทำงาน บล็อกคำสั่ง repeat ในโปรแกรม
Scratch ใชในการทำงานแบบวนซ้ำ บล็อก
คำสั่ง forever ใชครอบชุดคำสั่งที่ตองการ
ทำซ้ำไปเรื่อย ๆ ไมสิ้นสุด 

4  1 

7  ไลฟสาระ  ว 4.2 ป.5/3, 
ป.5/5 

 การถายทอดสดมีประโยชน ชวย
เผยแพรความรูหรือสิ่งที่ตองการนำเสนอให
ผูที่สนใจ สามารถโตตอบกับผูชมได 

3  1 
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ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

สถานการณที่ไมควรถายทอดสด เชน เม่ือ
อยูตามลำพัง การแสดงพฤติกรรมที่ไม
เหมาะสม หรือการกระทำที่สรางความ
เดือดรอนแกตนเอง และผูอ่ืน ผูท่ี
ถายทอดสดควรปกปองขอมูลสวนตัว 
ระมัดระวังความปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพยสิน การถายทอดสดอาจมีคนท่ีเราไม
รูจักเขามาดู และมารบกวน สรางความ
เดือดรอนใหเราได  
 การแสดงความคิดเห็นในสื่อสังคมตอง
แสดงความคิดเห็นอยางสรางสรรค และใช
คำสุภาพ ขอเท็จจริงเปนขอความหรือ
เหตุการณท่ีสามารถตรวจสอบไดวาจริง
หรือไม สวนขอคิดเห็นเปนความเชื่อของแต
ละบุคคลอาจจะไมสามารถตรวจสอบได 
เพราะแตละคนมีความเชื่อแตกตางกัน 

   สอบกลางป 1  10 
8  วัฏจักรน้ำ 

และวัฏจักร
การปรากฏ
ของกลุม

ดาว 

ว 3.2 ป.5/1-5 
ว 3.1 ป.5/1-2 

 โลกมีทั้งน้ำจืด และน้ำเคม็ซึ่งอยูใน
แหลงน้ำตาง ๆ น้ำจืดที่มนุษยนำมาใชไดมี
ปริมาณนอยมากจึงควรใชน้ำอยางประหยัด 
และรวมกันอนุรักษน้ำ  
 วัฏจักรน้ำ เปนการหมุนเวียนของน้ำที่
มีแบบรูปซ้ำเดิม และตอเนื่องระหวางน้ำใน
บรรยากาศ น้ำผิวดิน และน้ำใตดิน โดย
พฤติกรรมการดำรงชีวิตของพืช และสัตว
สงผลตอวัฏจักรน้ำ สวนฝน หิมะ ลูกเห็บ 
เปนหยาดน้ำฟาซึ่งเปนน้ำที่มีสถานะตาง ๆ 
 ดาวที่มองเห็นบนทองฟา ซึ่งเปน
บริเวณทีอ่ยูนอกบรรยากาศของโลก มีทั้ง
ดาวฤกษ และดาวเคราะห การมองเห็น
กลุมดาวฤกษมีรูปรางตาง ๆ เกิดจาก
จินตนาการของผูสังเกต กลุมดาวฤกษตาง 
ๆ ที่ปรากฏในทองฟาแตละกลุมมีดาวฤกษ
แตละดวงเรียงกันที่ตำแหนงคงที่ และมี
เสนทางการข้ึน และตกตามเสนทางเดิมทุก
คืน ซึ่งจะปรากฏตำแหนงเดิม การสังเกต

20  15 
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ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

ตำแหนง และการข้ึน และตกของดาวฤกษ 
และกลุมดาวฤกษ สามารถทำไดโดยใชแผน
ที่ดาว ซึ่งระบุมุมทิศ และมุมเงยที่กลุมดาว
นั้นปรากฏ 

9  สิ่งมีชีวิต  ว 1.1 ป.5/1-4 
ว 1.3 ป.5/1-2 

 สิ่งมีชีวิตทั้งพืช และสัตวมีโครงสราง 
และลักษณะที่เหมาะสมในแตละแหลงท่ีอยู 
ซึ่งเปนผลมาจากการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต
เพ่ือใหดำรงชีวิต และอยูรอดได  
 ในแหลงที่อยูหนึ่ง ๆ สิ่งมีชีวิตจะมี
ความสัมพันธซึ่งกัน และกัน และสัมพันธ
กับสิ่งไมมีชีวิต เพื่อประโยชนตอการ
ดำรงชีวิต  
 สิ่งมีชีวิตมีการกินกันเปนอาหาร โดย
กินตอกันเปนทอด ๆ ในรูปแบบของโซ
อาหาร ทำใหสามารถระบุบทบาทหนาที่
ของสิ่งมีชีวิตเปนผูผลิต และผูบริโภค 
 สิ่งมีชีวิตทั้งพืช สัตว และมนุษย เมื่อโต
เต็มที่จะมีการสืบพันธุเพ่ือเพ่ิมจำนวน และ
ดำรงพันธุ โดยลูกที่เกิดมาจะไดรับการ
ถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากพอแม
ทำใหมีลักษณะทางพันธุกรรมที่เฉพาะ
แตกตางจากสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืน 
 พืชมีการถายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม เชน ลักษณะของใบ สีดอก สัตว
มีการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เชน 
สีขน ลักษณะของขน ลักษณะของหู มนุษย
มีการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เชน 
เชิงผมที่หนาผาก ลักยิ้ม ลักษณะหนังตา 
การหอลิ้น ลักษณะของติ่งหู 

19  10 

10  โรบอทเอ็ก
โป  

ว 4.2 ป.5/2   บล็อกคำสั่ง if ใชในการตรวจสอบ
เงื่อนไข หากตรวจสอบแลวเปนไปตาม
เงื่อนไข โปรแกรมจะทำตามคำสั่งท่ีถูก
ครอบอยู การเขียนโปรแกรมโดยใชบล็อก
คำสั่ง if เปนการฝกแนวคิดเก่ียวกับการใช
เหตุผลเชิงตรรกะ บล็อกคำสั่ง touching 
color (สัมผัสสี) อยูในกลุมบล็อก Sensing 

4  1 
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ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

สามารถนำมาเปนเงื่อนไขในคำสั่ง if บล็อก
คำสั่ง ask and wait ใชสำหรับถาม และ
รอรับขอมูลจากผูใชโดยคำตอบจะถูกเก็บไว
ในบล็อกคำสั่ง answer 

11  แฟนตะกรอ  ว 4.2 ป.5/5   การติดตอสื่อสารผานอินเทอรเน็ต ควร
ใชภาษาที่สุภาพ ผูใชอินเทอรเน็ตควร
ระมัดระวัง ใชงานอยางรูเทาทัน และไม
สรางความเสียหายหรือความเดือดรอนแก
ผูอื่น เม่ือโปรแกรมไมตอบสนองตอการใช
งานอาจแกปญหาเบ้ืองตนโดยใชคำสั่งเพ่ือ
ปดโปรแกรม 

5  2 

12  กีฬาฮาเฮ  ว 4.2 ป.5/1   การใชเหตุผลเชิงตรรกะเปนการหา
ขอสรปุของปญหาอยางสมเหตุสมผล การ
แกปญหาโดยใชเหตุผลเชิงตรรกะทำไดโดย
เขียนแนวทางท่ีเปนไปไดทั้งหมด แลว
พิจารณาขอมูลหรือเงื่อนไขที่มีอยู จากนั้น
ตัดแนวทางท่ีไมสอดคลองเพ่ือนำไปสู
แนวทางท่ีเปนขอสรุป 

5  1 

13  ดาวหาง ณ 
กลางหาว 

ว 4.2 ป.5/3   การประเมินความนาเชื่อถือของขอมูล
อาจทำไดจากการตรวจสอบตนตอของ
แหลงขอมูล ซึ่งขอมูลที่มีความนาเชื่อถือ
ควรมาจากผูเชี่ยวชาญ หรือหนวยงานท่ี
เก่ียวของกับเรื่องนั้นโดยตรง ถาคำคนที่ใช
ในการคนหาขอมูลเปนคำทับศพัทจาก
ภาษาอังกฤษ อาจพิมพคำคนเปน
ภาษาอังกฤษ เพื่อใหไดผลลัพธที่ตรงตาม
ความตองการ นอกจากจะใชโปรแกรม
คนหาในการหาขอมูลจากแหลงขอมูลตาง 
ๆ แลวยังสามารถใชหาคำตอบอื่น ๆ ได 
เชน แปลคำศัพทเปนภาษาตาง ๆ หาขอมูล
พยากรณอากาศ คำนวณอัตราแลกเปลี่ยน
เงิน แปลงคาหนวยวัด คำนวณทาง
คณิตศาสตร ขอมูลที่ปรากฏในบางเว็บไซต
อาจกลาวถึงเฉพาะขอดีหรือขอเสียของ
เรื่องนั้น ๆ เราควรพิจารณา และหาขอมูล
ใหครบรอบดาน 

5  1 
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ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

   เวลาเรียนระหวางป 118  70 
   สอบปลายป 2  30 
   รวมทั้งสิ้นตลอดป 120  100 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ว16101  วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี6 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 
เวลาเรียน 120 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ศึกษา วิเคราะห สารอาหาร การเลือกรับประทานอาหารใหไดสารอาหารครบถวน ในสัดสวนที่เหมาะสม
และปลอดภัยตอสุขภาพ ระบบยอยอาหาร การแยกสาร แรงไฟฟา การตอวงจรไฟฟาอยางงาย การตอเซลลไฟฟา 
การตอหลอดไฟฟา และการนำไปใชประโยชน การเกิดเงามืด เงามัว ปรากฏการณสุริยุปราคา และจันทรุปราคา 
เทคโนโลยีอวกาศ กระบวนการเกิดหินอัคนี หินตะกอน และหินแปร และวัฏจักรหิน ลักษณะและสมบัติของหิน 
และแร การใชประโยชนของหิน และแร การเกิดซากดึกดำบรรพ และสภาพแวดลอมในอดีตของซากดึกดำบรรพ 
การเกิดลมบก ลมทะเล และมรสุม ผลของมรสุมตอการเกิดฤดูของประเทศไทย ลักษณะและผลกระทบของน้ำทวม 
การกัดเซาะชายฝง ดินถลม แผนดินไหว สึนามิ การเกิด และผลกระทบของปรากฏการณเรือนกระจก การใช
เหตุผลเชิงตรรกะ และออกแบบวิธีการแกปญหา การออกแบบการเขียนโปรแกรม และการตรวจหาขอผิดพลาด 
การคนหาขอมูลในอินเทอรเน็ตอยางมีประสิทธิภาพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  โดยใชการสืบเสาะหาความรู การสำรวจตรวจสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 การสืบคนขอมูล และการอภิปราย เพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสาร 
สิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ การแกปญหา การนำความรูไปใชในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร 
จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ว 1.2 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5 
 ว 2.1 ป.6/1 
 ว 2.2 ป.6/1 
 ว 2.3 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6, ป.6/7, ป.6/8 
 ว 3.1 ป.6/1, ป.6/2 
 ว 3.2 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6, ป.6/7, ป.6/8, ป.6/9 
 ว 4.2 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4 
รวม  30 ตัวชี้วัด 
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โครงสรางรายวิชา 
ว16101  วิทยาศาสตร และเทคโนโลย6ี 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 
เวลาเรียน 120 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง/สัปดาห) 

สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

1  อาหาร และ
สารอาหาร 

ว 1.2 ป.6/1-3  ประเภทของสารอาหารที่พบในอาหาร
ประโยชนของสารอาหาร และพลังงานที่
เหมาะสมกับเพศ และวัย 

3  2 

2  รางกายของ
เรา  

ว 1.2 ป.6/4-5  ระบบยอยอาหารประกอบดวยอวัยวะ
ตางๆ ไดแก ปาก หลอดอาหาร กระเพาะ
อาหาร ลำไสเล็ก ลำไสใหญ ทวารหนัก ตับ 
และตบัออน ซึ่งทำหนาที่รวมกันในการยอย 
และดูดซึมสารอาหาร อวัยวะตาง ๆ ในระบบ
ยอยอาหารมีความสำคญั จึงควรปฏิบัติตน 
ดูแลรักษาอวัยวะใหทำงานเปนปกติ 

13  10 

3  การแยกสาร
ผสม  

ว 2.1 ป.6/1   สารผสมประกอบดวยสารตั้งแต 2 
ชนิดข้ึนไปผสมกัน เชน น้ำมันผสมน้ำ 
ขาวสารปนกรวดทราย วิธีการที่เหมาะสม
ในการแยกสารผสมข้ึนอยูกับลักษณะ และ
สมบัติของสารที่ผสมกัน ถาองคประกอบ
ของสารผสมเปนของแข็งกับของแข็งท่ีมี
ขนาดแตกตางกันอยางชัดเจน อาจใช
วิธีการหยิบออก หรือการรอนผานวัสดุที่มีรู 
ถามีสารใดสารหนึ่งเปนสารแมเหล็กอาจใช
วธิีการใชแมเหล็กดึงดูด ถาองคประกอบ
เปนของแข็งที่ไมละลายในของเหลว อาจใช
วิธีการรินออก การกรอง หรือการ
ตกตะกอน ซึ่งวิธีการแยกสารสามารถ
นำไปใชประโยชนในชีวิตประจำวันได 

4  2 

4  แรงไฟฟา
และ

พลังงาน
ไฟฟา 

ว 2.2 ป.6/1 
ว 2.3 ป.6/1-6 

 วัตถุ 2 ชนิดที่ผานการขัดถูแลว เมื่อ
นำเขาใกลกันอาจดึงดดูหรือผลักกัน แรงที่
เกิดขึ้นนี้เปนแรงไฟฟาเกิดขึ้นระหวางวัตถุที่
มีประจุไฟฟา ซึ่งประจุไฟฟามี 2 ชนิด คือ 
ประจุไฟฟาบวก และประจุไฟฟาลบ วัตถุที่
มีประจุไฟฟาชนิดเดียวกันผลักกัน ชนิดตรง
ขามกันดึงดูดกัน  

15  7 
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ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

 วงจรไฟฟาอยางงายประกอบดวย
แหลงกำเนิดไฟฟา ตัวนำไฟฟา และ
อุปกรณไฟฟา การตอเซลลไฟฟาแบบ
อนุกรม แบบขนาน 

5  แสง และเงา  ว 2.3 ป.6/7-9  เมื่อนำวัตถุทึบแสงมาก้ันแสงจะเกิดเงา
บนฉากรับแสงที่อยูดานหลังวัตถุ โดยเงามี
รูปรางคลายวัตถุที่ทำใหเกิดเงา เงามัวเปน
บริเวณที่มีแสงบางสวนตกลงบนฉาก สวน
เงามืดเปนบริเวณที่ไมมีแสงตกลงบนฉาก
เลย 

4  2 

6  การ
ออกแบบ
วิธีการ

แกปญหา 

ว 4.2 ป.6/1   การแกปญหาอยางเปนขั้นตอนจะชวย
ใหแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ การใช
เหตุผลเชิงตรรกะเปนการนำกฎเกณฑ หรือ
เงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณีมาใชพิจารณา
ในการแกปญหา แนวคิดของการทำงาน
แบบวนซ้ำ และเงื่อนไขพิจารณากระบวนการ
ทำงานที่มีการทำงานแบบวนซ้ำหรือ
เงื่อนไขเปนวิธีการที่จะชวยใหการออกแบบ
วิธีการแกปญหาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
ตัวอยางปญหา เชน การคนหาเลขหนา ที่
ตองการใหเร็วท่ีสุดการทายเลข 1-
1,000,000 โดยตอบใหถูกภายใน 20 
คำถาม การคำนวณเวลาในการเดินทางโดย
คำนึงถึงระยะทางเวลา จุดหยุดพัก 

4  2 

7  การเขียน
โปรแกรม

เพ่ือ
แกปญหา 

ว 4.2 ป.6/2   การออกแบบโปรแกรมสามารถทำได
โดยเขียนเปนขอความหรือผังงาน การเขียน
โปรแกรมที่มีการใชตัวแปร การวนซ้ำ การ
ตรวจสอบเงื่อนไข หากมีขอผิดพลาดให
ตรวจสอบการทำงานทีละคำสั่ง เมื่อพบจุด
ที่ทำใหผลลัพธไมถูกตองใหทำการแกไข
จนกวาจะไดผลลัพธที่ถูกตอง การฝก
ตรวจหาขอผิดพลาดจากโปรแกรมของผูอื่น 
จะชวยใหพัฒนาทักษะการหาสาเหตุของ
ปญหาไดดียิ่งขึ้น ตัวอยางโปรแกรม เชน 
โปรแกรมเกม โปรแกรมหาคา ค.ร.น. เกม

16  5 
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ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

ฝกพิมพ ซอฟตแวรที่ใชในการเขียน
โปรแกรม เชน Scratch, logo 

   สอบกลางป 1  10 
8  ดาราศาสตร 

และ
เทคโนโลยี
อวกาศ 

ว 3.1 ป.6/1-2  โลก และดวงจันทร โคจรมาอยูในแนว
เสนตรงเดียวกันกับดวงอาทิตยในระยะทาง
ที่เหมาะสม ทำใหดวงจันทรบังดวงอาทิตย 
เงาของดวงจันทรทอดมายังโลก ผูสังเกตที่
อยูบริเวณเงาจะมองเห็นดวงอาทิตยมืดไป 
เกิดปรากฏการณสุริยุปราคา ซึ่งมีทั้ง
สุริยุปราคาเต็มดวง สุริยุปราคาบางสวน 
และสุริยุปราคาวงแหวน หากดวงจันทร 
และโลกโคจรมาอยูในแนวเสนตรงเดียวกัน
กับดวงอาทิตย แลวดวงจันทรเคลื่อนที่ผาน
เงาของโลก จะมองเห็นดวงจันทรมืดไป 
เกิดปรากฏการณจันทรุปราคา ซึ่งมีทั้ง
จันทรุปราคาเต็มดวง และจันทรุปราคา
บางสวน 

12  8 

9  หิน และ
ซากดึกดำ

บรรพ 

ว 3.2 ป.6/1-9  หินเปนวัสดุแข็งเกิดข้ึนเองตาม
ธรรมชาติ ประกอบดวย แรตั้งแตหนึ่งชนิด
ขึ้นไป สามารถจำแนกหินตามกระบวนการ
เกิดไดเปน 3 ประเภท ไดแก หินอัคนี หิน
ตะกอน และหินแปร หิน และแรแตละชนิด
มีลักษณะ และสมบัติแตกตางกัน มนุษยใช
ประโยชนจากแรในชีวิตประจำวันใน
ลักษณะตาง ๆ เชน นำแรมาทำ
เครื่องสำอาง ยาสีฟน เครื่องประดับ 
อุปกรณทางการแพทย และนำหินมาใชใน
งานกอสรางตาง ๆ เปนตน ซากดึกดำบรรพ
คือซากของสิ่งมีชีวิตที่กลายเปนหิน 
สามารถใชเปนหลักฐานหนึ่งที่ชวยอธิบาย
สภาพแวดลอมของพ้ืนที่ในอดีตขณะเกิด
สิ่งมีชีวิตนั้น 

11  7 

10  การเกิดลม 
มรสุม และ
ธรณีภัย
พิบัติ 

ว 3.2 ป.6/4-9  ลมบก และลมทะเลเปนลมประจำถิ่นที่
พบบริเวณชายฝง โดยลมบกเกิดในเวลา
กลางคนื ลมทะเลเกิดในเวลากลางวัน 
มรสุมเปนลมประจำฤดูเกิดบริเวณเขตรอน

13  7 
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ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

ของโลก ประเทศไทยไดรับผลจากมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือในชวงประมาณ
กลางเดือนตุลาคมจนถึงเดือนกุมภาพันธ 
ทำใหเกิดฤดูหนาว และไดรับผลจากมรสุม
ตะวันตกเฉียงใตในชวงประมาณกลางเดือน
พฤษภาคมจนถึงกลางเดือนตุลาคม ทำให
เกิดฤดูฝน  
 ปรากฏการณเรือนกระจกเกิดจากแกส
เรือนกระจกในชั้นบรรยากาศของโลก กัก
เก็บความรอนแลวคายความรอนบางสวน
กลับสูผิวโลก ทำใหอากาศบนโลกมี
อุณหภูมิเหมาะสมตอการดำรงชีวิต หาก
ปรากฏการณเรือนกระจกรุนแรงมากข้ึน 
จะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 
มนุษยจึงควรรวมกันลดกิจกรรมท่ีกอใหเกิด
แกสเรือนกระจก 

11  การใช
อินเทอรเน็ต 
คนหาขอมูล 

ว 4.2 ป.6/3   การคนหาอยางมีประสิทธิภาพ เปน
การคนหาขอมูลที่ไดตรงตามความตองการ
ในเวลาที่รวดเร็วจากแหลงขอมูล ที่
นาเชื่อถือหลายแหลง และขอมูลมีความ
สอดคลองกัน การใชเทคนิคการคนหาขั้น
สูง เชน การใชตัวดำเนินการ การระบุ
รูปแบบของขอมูล หรือชนิดของไฟล 
จัดลำดับผลลัพธจากการคนหาของ
โปรแกรมคนหา เรียบเรียง สรุปสาระสำคัญ 
(บูรณาการกับวิชาภาษาไทย) 

11  5 

12  การใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
รวมกันอยาง
ปลอดภัย 

ว 4.2 ป.6/4   อันตรายจากการใชงาน และ
อาชญากรรมทางอินเทอรเน็ตแนวทางใน
การปองกัน วิธีกำหนดรหัสผาน การ
กำหนดสิทธิ์การใชงาน (สิทธิ์ในการเขาถึง) 
แนวทางการตรวจสอบ และปองกัน มัลแวร
อันตรายจากการติดตั้งซอฟตแวรที่อยูบน
อินเทอรเน็ต 

9  3 

   เวลาเรียนระหวางป 118  70 
   สอบปลายป 2  30 
   รวมทั้งสิ้นตลอดป 120  100 
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สื่อ/แหลงเรียนรู 
  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ไดจัดทำสื่อ และจัดใหมีแหลงเรียนรู ตามหลักการ 
และนโยบายของการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
  สื่อการเรียนรูเปนเครื่องมือสงเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู ใหผูเรียนเขาถึงความรู 
ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ สื่อการเรียนรูมีหลากหลาย
ประเภท ทั้งสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ สื่อเทคโนโลยี และเครือขายการเรียนรูตาง ๆ ที่มีในทองถ่ินการเลือกใชสื่อ
ควรเลือกใหมีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ และลีลาการเรียนรูที่หลากหลายของผูเรียน การจัดหาสื่อการ
เรียนรู ผูเรียน และผูสอนสามารถจัดทำ และพัฒนาขึ้นเอง หรือปรับปรุงเลือกใชอยางมีคุณภาพจากสื่อตาง ๆ ที่
มีอยูรอบตัวเพื่อนำมาใชประกอบในการจัดการเรียนรูที่สามารถสงเสริม และสื่อสารใหผูเรียนเกิดการเรียนรู โดย
สถานศึกษาควรจัดใหมีอยางพอเพียง เพื่อพัฒนาใหผูเรียน เกิดการเรียนรูอยางแทจริงสถานศึกษา เขตพื้นที่
การศกึษา หนวยงานที่เก่ียวของและผูมีหนาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรดำเนินการดังนี ้
  1. จัดใหมีแหลงการเรียนรู ศูนยสื่อการเรียนรู ระบบสารสนเทศการเรียนรู และเครือขายการเรียนรูที่
มีประสิทธิภาพทั้งในสถานศึกษา และในชุมชน เพื่อการศึกษาคนควา และการแลกเปลี่ยนประสบการณการ
เรียนรู ระหวางสถานศกึษา ทองถิ่น ชุมชน สังคมโลก 
  2. จัดทำ และจัดหาสื่อการเรียนรูสำหรับการศึกษาคนควาของผูเรียน เสริมความรูใหผูสอน รวมท้ัง
จัดหาสิ่งท่ีมีอยูในทองถิ่นมาประยุกตใชเปนสื่อการเรียนรู 
  3. เลือก และใชสื่อการเรียนรูที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีความหลากหลาย สอดคลองกับวิธีการ
เรียนรู ธรรมชาติของสาระการเรียนรู และความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน 
  4. ประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรูที่เลือกใชอยางเปนระบบ 
  5. ศึกษาคนควา วิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนรูใหสอดคลองกับกระบวนการเรียนรูของผูเรียน 
  6. จัดใหมีการกำกับ ติดตาม ประเมินคุณภาพ และประสิทธิภาพเก่ียวกับสื่อ และการใชสื่อการเรียนรู
เปนระยะ ๆ และสม่ำเสมอ 
  ในการจัดทำ การเลือกใช และการประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรูที่ใชในสถานศึกษาควรคำนึงถึงหลักการ
สำคัญของสื่อการเรียนรู เชน ความสอดคลองกับหลักสูตร วัตถุประสงคการเรียนรู การออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู การจัดประสบการณใหผูเรียน เนื้อหามีความถูกตอง และทันสมัย ไมกระทบความมั่นคงของชาติ ไมขัด
ตอศีลธรรม มีการใชภาษาที่ถูกตอง รูปแบบการนำเสนอที่เขาใจงาย และนาสนใจ  
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู  
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 

1. อัตราสวนคะแนน (ระดับประถมศึกษา) 
  คะแนนระหวางปการศึกษา : สอบปลายปการศึกษา = 70 : 30 
 

รายการวัด คะแนน 
 ระหวางภาค 
 มีการวัดและประเมินผล ดังนี้ 
 1.  คะแนนระหวางปการศึกษา 
  1.1 วัดโดยใชแบบทดสอบ 
  1.2 วัดทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะ (เลือกวัดตามแผนการจัดการเรียนรู) 
   1.2.1 ภาระงานที่มอบหมาย 
    - การทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ 
    - การแกปญหาวิทยาศาสตร และเทคโนโลย ี
    -  การศกึษาคนควาทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลย ี
    - การรวมกิจกรรมการเรียนรู 
   1.2.2 แฟมสะสมงานวิทยาศาสตร และเทคโนโลย ี
   1.2.3 โครงงานวิทยาศาสตร และเทคโนโลย ี
   1.2.4 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลย ีและสมรรถนะ
สำคัญของผูเรียน 
  1.3 วัดคณุลักษณะอันพึงประสงค และเจตคติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลย ี
   - รักชาติ ศาสน กษัตริย  
   - ซื่อสัตยสุจริต  
   - มีวินัย  
   - ใฝเรียนรู  
   - อยูอยางพอเพียง  
   - มุงมั่นในการทำงาน  
   - รักความเปนไทย  
   - มีจิตสาธารณะ 
 2.  คะแนนสอบกลางปการศึกษา 
  มีการวัดและประเมินผลโดยใชแบบทดสอบ 

(70) 
 

60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 คะแนนสอบปลายปการศึกษา 
 มีการวัดและประเมินผลโดยใชแบบทดสอบ 

(30) 

รวมทั้งภาคเรียน 100 
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2. เกณฑการวัดผลประเมินผล 
 1. การวัดและประเมินผลโดยใชแบบทดสอบ 
  กำหนดเกณฑการใหคะแนนแตละแบบทดสอบ ดังนี้ 
  1.1 เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ พิจารณาจากความถูกผิดของการเลือกตอบ ตอบ
ถูกให 1 คะแนน ตอบผิดให 0 คะแนน 
  1.2 เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบถูกผิด พิจารณาจากความถูกผิดของคำตอบ ตอบถูกให 1 
คะแนน ตอบผิดให 0 คะแนน 
  1.3 เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบจับคู พิจารณาจากความถูกผิดของการจับคู จับคูถูกให 1 
คะแนน จับคูผิดให 0 คะแนน 
  1.4 เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบเปรียบเทียบ พิจารณาจากความถูกผิดของการเปรียบเทียบ 
เปรียบเทียบถูกให 1 คะแนน เปรียบเทียบผิดให 0 คะแนน 
  1.5 เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบเติมคำ พิจารณาจากความถูกผิดของคำตอบ ตอบถูกให 1 
คะแนน ตอบผิดให 0 คะแนน 
  1.6 เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบเขียนตอบ พิจารณาจากคำตอบในภาพรวมทั้งหมด โดย
กำหนดระดับคะแนนเปน 4 ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
4 ตอบไดถูกตอง และสามารถอธิบายเหตุผลไดอยางชัดเจน พรอมทั้งแสดงแนวคิดเชิง

เปรียบเทียบ 
3 ตอบไดถูกตอง และสามารถอธิบายเหตุผลไดอยางชัดเจน 
2 ตอบไดถูกตอง และสามารถอธิบายเหตุผลไดเปนบางสวน แตยังไมอยางชัดเจน 
1 ตอบไดถูกตอง แตไมสามารถอธิบายเหตุผลได 
0 ตอบไดถูกตอง และไมสามารถอธิบายเหตุผลได 

 
  1.7 เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบตอเนื่อง 
   1.7.1 เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบตอเนื่องที่กำหนดสถานการณ พิจารณาจากความถูก
ผิดของคำตอบ ตอบถูกให 1 คะแนน ตอบผิดให 0 คะแนน 
   1.7.2 เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบตอเนื่องสองขั้นตอน โดยกำหนดระดับคะแนนเปน 3 
ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
2 เลือกคำตอบ และบอกเหตุผลประกอบถูกตอง 
1 เลือกคำตอบถูกตอง แตบอกเหตุผลประกอบไมถูกตอง หรือ เลือกคำตอบไมถูกตอง แต

บอกเหตุผลประกอบไดสอดคลองกับคำตอบที่เลือก 
0 เลือกคำตอบ และบอกเหตุผลประกอบไมถูกตอง 
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  1.8  เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบแสดงวิธทีำ โดยกำหนดระดับคะแนนเปน 4 ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
4 คำตอบถูกตองและแสดงวิธทีำที่มีประสิทธิภาพโดยแสดงถึงการคิดอยางเปนระบบ และ

การคดิวิเคราะห 
3 คำตอบถูกตอง และแสดงวิธทีำถูกตองสมบูรณ 
2 คำตอบถูกตอง แตแสดงวิธทีำถูกตอง 
1 คำตอบถูกตอง มีการแสดงแสดงวิธทีำ แตยังไมสมบูรณ 
0 คำตอบไมถูกตอง และแสดงวิธทีำไมถูกตอง 

 

 2. การวัด และประเมินผลดานทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะ 
  2.1  ภาระงานท่ีมอบหมาย ดังนี้  
   -  ใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ 
   กำหนดเกณฑการประเมินผลของการทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ เปน 4 ระดับ ดังนี ้
 

ระดับคุณภาพ เกณฑการพจิารณา 
4 

(ดีมาก) 
-  ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะครบถวนและเสร็จตามกำหนดเวลา 
-  ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะไดถูกตอง 
-  แสดงลำดับขั้นตอนของการทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะชัดเจนเหมาะสม 

3 
(ดี) 

-  ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะครบถวนและเสร็จตามกำหนดเวลา 
-  ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะไดถูกตอง 
-  สลับขั้นตอนของการทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ หรือไมระบุขั้นตอนของ
การทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ 

2 
(พอใช) 

-  ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะครบถวน แตเสร็จหลังกำหนดเวลาเล็กนอย 
-  ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะขอไมถูกตอง 
-  สลับขั้นตอนของการทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ หรือไมระบุขั้นตอนของ
การทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ 

1 
(ตองปรับปรุง) 

-  ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะไมครบถวน หรือไมเสร็จตามกำหนดเวลา 
-  ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะไมถูกตอง 
-  แสดงลำดับขั้นตอนของการทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะไมสัมพันธกับโจทย
หรือไมแสดงลำดับขั้นตอน 

 
   - การประเมินผลการแกปญหาทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลย ี
   กำหนดเกณฑการประเมินผลการแกปญหาทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลย ีดังนี ้
 

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ เกณฑการพิจารณา 
1. การสังเกต 
เพ่ือระบุปญหา 

3 (ดี) 
2 (พอใช) 
1 (ตองปรับปรุง) 

- เขาใจปญหาไดถูกตอง 
- เขาใจปญหาบางสวนไมถูกตอง 
- เขาใจปญหานอยมาก หรือไมเขาใจปญหา 
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รายการประเมิน ระดับคุณภาพ เกณฑการพิจารณา 
2. การตั้งสมมติฐาน 3 (ดี) 

 
2 (พอใช) 
 
 
1 (ตองปรับปรุง) 

-  เลือกวิธีการแกปญหาไดเหมาะสม และเขียนประโยค
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยไีดถูกตอง 
- เลือกวิธีการแกปญหา ซึ่งอาจนำไปสูคำตอบที่ถูก แตยังมี
บางสวนผิด โดยอาจเขียนประโยควิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
ไมถูกตอง 
- เลือกวิธีการแกปญหาสวนใหญไมถูกตอง 

3. การรวบรวม
ขอมูล 

3 (ดี) 
2 (พอใช) 
1 (ตองปรับปรุง) 

- นำวิธีการปญหาไปใชไดถูกตอง 
- นำวิธีการปญหาไปใชไดถูกตองเปนบางครั้ง 
- นำวิธีการปญหาไปใชไมถูกตอง 

4. การสรุปผล 3 (ดี) 
2 (พอใช) 
1 (ตองปรับปรุง) 

-  สรุปคำตอบไดถูกตอง สมบูรณ 
-  สรุปคำตอบที่ไมสมบูรณหรือใชสัญลักษณไมถูกตอง 
-  ไมมีการสรุปคำตอบ 

 
   - การประเมินผลการศึกษาคนควาทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลย ี
    1) กำหนดเกณฑการประเมินผลการศึกษาคนควาทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยดีาน
ทฤษฎี เปน 4 ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑการพิจารณา 
4  

(ดีมาก) 
- การวางแผนชัดเจนและทำงานเปนระบบ 
- แสดงขอมูลที่ละเอียดชัดเจน 
- แสดงความเชื่อมโยงระหวางเนื้อหาวิชาไดชัดเจน 
- ลงขอสรุปที่ถูกตองชัดเจน 
- นำเสนอผลงานอยางเหมาะสม 

3 
(ดี) 

-  การวางแผนชัดเจน 
-  แสดงขอมูลท่ีละเอียดชัดเจน 
-  แสดงความเชื่อมโยงระหวางเนื้อหาวิชาไดชัดเจน 
-  ลงขอสรุปที่ถูกตองชัดเจน 
-  นำเสนอผลงานไดยังไมชัดเจน 

2 
(พอใช) 

- การวางแผนไมชัดเจน 
- ขอมูลบางสวนผิดพลาด 
- แสดงความเชื่อมโยงระหวางเนื้อหาวิชาไดไมชัดเจน 
- ลงขอสรุปบางสวนผิดพลาด 
- นำเสนอผลงานไดไมชัดเจน 

1 
(ตองปรับปรุง) 

- การวางแผนไมชัดเจน 
- แสดงขอมูลที่ไมถูกตอง 
- แสดงความเชื่อมโยงระหวางเนื้อหาวิชาไดไมชัดเจน 
- ลงขอสรุปที่ไมถูกตอง 
- นำเสนอผลงานไดไมถูกตอง 
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    2) กำหนดเกณฑการประเมินผลการศึกษาคนควาทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยทีี่มีผลงาน
เปนสิ่งประดิษฐ เปน 4 ระดับ ดังนี ้
 

ระดับคุณภาพ เกณฑการพิจารณา 
4  

(ดีมาก) 
-  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และแปลกใหม 
-  แกปญหา และตอบสนองตามความตองการ 
-  วางแผนการสรางโดยใชเทคนิคระดับสูง และมีคุณภาพ พรอมทั้งแสดงรายละเลียด
ของชิ้นงานในแตละสวนชัดเจนสมบูรณ 
- เลือก และใชเครื่องมือวัด พรอมระบุหนวยวัดไดเหมาะสม 
- ดึงดูดความสนใจ และมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด ตลอดจนปลอดภัย 
ประหยัด แข็งแรง และนาเชื่อถือ 
- ใชงานไดตามความคาดหวัง 
- สราง และเก็บรักษางาย 
- คูมือแนะนำการใชมีความชัดเจนและเขาใจงาย 

3 
(ดี) 

- มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และแปลกใหม 
- แกปญหา และตอบสนองตามความตองการ 
-  วางแผนการสราง และแสดงรายละเลียดของแตละสวนชัดเจน 
-  เลือก และใชเครื่องมือวัดพรอมระบุหนวยวัดไดเหมาะสม 
-  ดึงดดูความสนใจ 
-  ใชงานไดตามความคาดหวัง 
-  สราง และเก็บรักษางาย 

2 
(พอใช) 

-  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
-  แกไขปญหา และตอบสนองตามความตองการ 
-  วางแผนการสราง และแสดงรายละเลียดของแตละสวนไดชัดเจนสมบูรณเปนสวน
ใหญ 
-  เลือก และใชเครื่องมือวัดพรอมระบุหนวยวัดไดเหมาะสม 
-  ดึงดดูความสนใจ 
-  ใชงานไดตามความคาดหวัง 
-  สราง และเก็บรักษางาย 

1 
(ตองปรับปรุง) 

-  ขาดความคิดริเริ่มสรางสรรค 
-  ไมตอบสนองตอแกไขปญหาและความตองการ 
-  วางแผนการสรางไดชัดเจนเพียงบางสวน 
-  เลือกและใชเครื่องมือวัดพรอมระบุหนวยวัดไดไมเหมาะสม 
-  ชิ้นงานขัดของ ใชงานไมไดตามความคาดหวัง 
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   - การประเมินผลการรวมกิจกรรมการเรียนรู 
   การรวมกิจกรรมการเรียนรูสวนใหญจะมอบหมายภาระงานเปนกลุม กำหนดเกณฑการประเมินผล
การรวมกิจกรรมการเรียนรู ดังนี ้
 

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ เกณฑการพิจารณา 
1. การวางแผน  3 (ดี) 

 
2 (พอใช) 

 
1 (ตองปรับปรุง) 

- วางแผน และมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบใหสมาชิก
ไมชัดเจน 
- วางแผน แตมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบใหสมาชิกไม
ชัดเจน 
- ไมมีการวางแผน 

2. ความรวมมือใน
กลุม  

3 (ดี) 
2 (พอใช) 

1 (ตองปรับปรุง) 

-  ทุกคนทำงานตามหนาที่รับผิดชอบ 
- สมาชิกสวนมากทำงานตามหนาที่ 
- สมาชิกไมทำงานตามหนาที่ 

3. ทักษะการ
ปฏิบัติการ 
 3.1  การสังเกต
 3.2  การสราง
ขอความคาดการณ 
 3.3  การสำรวจ
ตรวจสอบ 
 3.4 การแปล
ความ และประเมินผล
 3.5  การลง
ขอสรุป 

3 (ดี) 
2 (พอใช) 

1 (ตองปรับปรุง) 

-  ปฏิบัติไดครบทุกอยางถูกตองเหมาะสม 
-  ปฏิบัติไดครบทุกขอแตยังมีขอผิดพลาดเปนบางสวน 
-  ไมสามารถปฏิบัติไดครบทุกขอดวยตนเองและมีความ
ผิดพลาดในการลงขอสรุป 

4. การเขียนรายงาน  3 (ดี) 
 

2 (พอใช) 
1 (ตองปรับปรุง) 

-  เขียนรายงานดวยรูปแบบที่ถูกตองเหมาะสม และนำเสนอ
ไดสมบูรณ 
-  เขียนรายงานไดไมสมบูรณ 
-  รายงานมีขอผิดพลาด หรือไมเขียนรายงาน 

5. เวลา  3 (ดี) 
2 (พอใช) 

1 (ตองปรับปรุง) 

-  ปฏิบัติงานเสร็จสมบูรณตามเวลาทีก่ำหนด 
-  ปฏิบัติงานเสร็จตามเวลาทีก่ำหนดแตไมสมบูรณ 
-  ปฏิบัติงานไมเสร็จสมบูรณตามเวลาทีก่ำหนด 
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  2.2 แฟมสะสมงานวิทยาศาสตร และเทคโนโลย ี
   การประเมินผลแฟมสะสมงานวิทยาศาสตร และเทคโนโลย ีกำหนดเกณฑการประเมิน ดังนี ้
 

ระดับคุณภาพ เกณฑการพิจารณา 
4  

(ดีมาก) 
-  ผลงานมีรายละเอียดอยางเพียงพอที่แสดงถึงระดับความรูและพัฒนาการของ
ผูเรียน และแสดงถึงความเขาใจในเรื่องที่ศึกษา การนำเสนอขอมูลแสดงถึงการบูรณา
การหรือเชื่อมโยงมโนทัศนตาง ๆ เขาดวยกัน 

3 
(ดี) 

-  ผลงานมีรายละเอียดอยางเพียงพอที่แสดงถึงระดับความรูและพัฒนาการของ
ผูเรียน ไมมีขอผิดพลาดที่แสดงวาไมเขาใจ แตการนำขอมูลไมแสดงถึงการบูรณาการ
ระหวางขอมูลหรือมโนทัศนในเรื่องที่ศกึษา 

2 
(พอใช) 

-  ผลงานมีรายละเอียดแสดงไวในบันทึกใหเห็นถึงระดับความรูและพัฒนาการของ
ผูเรียน แตพบวาบางสวนมีความผิดพลาดหรือไมชัดเจนหรือแสดงถึงความไมเขาใจ ใน
เรื่องที่ศึกษาของผูเรียน 

1 
(ตองปรับปรุง) 

-  ผลงานมีขอมูลนอย ไมมีรายละเอียดแสดงไวในบันทึกหรือแสดงใหเห็นถึงระดับ
ความรู และพัฒนาการของผูเรียน 

 
  2.3 โครงงานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 
   - การประเมินผลโครงงานวิทยาศาสตร และเทคโนโลย ีกำหนดเกณฑการประเมิน ดังนี้ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑการพิจารณา 
4  

(ดีมาก) 
-  แสดงถึงความเขาใจปญหาอยางชัดเจน 
-  มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการออกแบบโครงงาน 
-  ใชเทคนิควิธีการตาง ๆ ในการจัดทำโครงงานจนประสบผลสำเร็จ 
-  การนำเสนอรายงานเปนลำดับขั้นตอนดีมากและใชเปนแบบอยางได 
-  มีการวางแผนการทำงานเปนระบบและทำงานเสร็จตามกำหนดเวลาที่กำหนด 
-  มีการศึกษาคนควาขอมูลจากแหลงการเรียนรูที่นาเชื่อถือและหลากหลาย 

3 
(ดี) 

-  แสดงถึงความเขาใจปญหา 
-  การออกแบบโครงงานถูกตองเปนบางสวน 
-  ใชเทคนิควิธีการในการจัดทำโครงงานใหประสบผลสำเร็จเพียงบางสวน 
-  การนำเสนอรายงานเปนลำดับขั้นตอน 
-  มีการวางแผนการทำงานและทำงานเสร็จตามกำหนดเวลาท่ีกำหนด 
-  มีการศึกษาคนควาขอมูลจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย 

2 
(พอใช) 

-  เขาใจปญหาแตใชเวลานานมาก 
-  ตองอาศัยการแนะนำในการออกแบบโครงงาน 
-  ตองไดรับคำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิควิธีการในการจัดทำโครงงาน 
-  ตองไดรับคำแนะนำในการเขียนรายงาน 
-  มีการวางแผนการทำงาน แตไมชัดเจนและทำงานเสร็จชากวาที่กำหนดไว 
-  มีการศึกษาคนควาขอมูลนาเชื่อถือไดเพียงบางสวน  

1 -  ไมเขาใจปญหา 
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ระดับคุณภาพ เกณฑการพิจารณา 
(ตองปรับปรุง) -  การออกแบบโครงงาน และการทดลองไมถูกตอง 

-  ตองไดรับคำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิควิธีการในการจัดทำโครงงานทุกขั้นตอน 
-  การเขียนรายงานยังมีขอบกพรอง 
-  มีการวางแผนการทำงาน ไมเปนระบบ และทำงานเสร็จชากวาที่กำหนดไว 
-  มีการศึกษาคนควาขอมูลนอยมากไมสัมพันธกับโครงงานที่จัดทำ 

 
   - การประเมินผลสมรรถนะสำคัญของผูเรียน 
    การประเมินผลสมรรถนะสำคัญของผูเรียน ประเมินโดยใชแบบประเมินสมรรถนะสำคัญของ
ผูเรียนโดยกำหนดเกณฑในการประเมิน ดังนี้ 
 
ระดับคุณภาพ ความหมาย 

(3) 
ดีเยี่ยม 

 ผูเรียนปฏิบัติตนตามสมรรถนะจนเปนนิสัย และนำไปใชในชีวิตประจำวัน เพ่ือ
ประโยชนสุขของตนเองและสังคม โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จำนวน 
3-5 สมรรถนะ และไมมีสมรรถนะใดไดผลการประเมินต่ำกวาระดับดี 

(2) 
ด ี

 ผูเรียนมีสมรรถนะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ เพื่อใหเปนการยอมรับของสังคม โดย
พิจารณาจาก 
 1.  ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จำนวน 1-2 สมรรถนะ และไมมีสมรรถนะใดไดผล
การประเมินต่ำกวาระดับดี หรือ 
 2.  ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จำนวน 2 สมรรถนะ และไมมีสมรรถนะใดไดผล
การประเมินต่ำกวาระดับผาน หรือ 
 3.  ไดผลการประเมินระดับดี จำนวน 4-5 สมรรถนะ และไมมีสมรรถนะใดไดผลการ
ประเมินต่ำกวาระดับผาน 

(1) 
ผาน 

 ผูเรียนรับรูและปฏิบัติตามกฎเกณฑและเงื่อนไขที่สถานศึกษากำหนด โดยพิจารณาจาก
 1.  ไดผลการประเมินระดับผาน จำนวน 4-5 สมรรถนะ และไมมีสมรรถนะใดไดผล
การประเมินต่ำกวาระดับผาน หรือ 
 2.  ไดผลการประเมินระดับดี จำนวน 2 สมรรถนะ และไมมีสมรรถนะใดไดผลการ
ประเมินต่ำกวาระดับผาน 

(0) 
ไมผาน 

 ผูเรียนรับรูและปฏิบัติไดไมครบตามเกณฑ และเงื่อนไขที่กำหนด โดยพิจารณาจากผล
การประเมินระดับตองปรับปรุง ตั้งแต 1 สมรรถนะ 

 
   - เกณฑการใหคะแนน 
  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติสม่ำเสมอ  ให  3  คะแนน 
  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบอยครั้ง  ให  2  คะแนน 
  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง  ให  1  คะแนน 
  พฤติกรรมท่ีปฏิบัตินอยครั้ง  ให  0  คะแนน 
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   - เกณฑการตัดสินระดับคุณภาพตามสมรถนะรายขอ 
 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
13 - 15 ดีเยี่ยม (3) 
9 - 12 ดี (2) 
5 - 8 ผาน (1) 

ต่ำกวา 5 ไมผาน (0) 
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แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผูเรียน 
ชื่อ.......................................................นามสกุล....................................................เลขที่..............ชั้น................... 
คำชี้แจง : ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน และขีด  ลงในชองที่ตรงกับคะแนน 
 

สมรรถนะดาน รายการประเมิน 
ระดบัคุณภาพ 

ดีเยี่ยม 
(3) 

ด ี
(2) 

ผาน 
(1) 

ไมผาน 
(0) 

1. 
ความสามารถใน
การสื่อสาร 

1.1 มคีวามสามารถในการรับ-สงสาร     
1.2 มคีวามสามารถในการถายทอดความรู ความคิด ความ
เขาใจของตนเอง โดยใชภาษาอยางเหมาะสม 

    

1.3 ใชวิธกีารสื่อสารทีเ่หมาะสม มีประสิทธิภาพ     
1.4 เจรจาตอรองเพ่ือขจัดและลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ ได     
1.5 เลือกรับ และไมรับขอมลูขาวสารดวยเหตุผลและถูกตอง     
สรุปผลการประเมิน  รวม .......... คะแนน ระดับ ............... 

2. 
ความสามารถใน
การคิด 

2.1 มคีวามสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห     
2.2 มีทักษะในการคิดนอกกรอบอยางสรางสรรค     
2.3 สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ     
2.4 มคีวามสามารถในการสรางองคความรู     
2.5 ตัดสินใจแกปญหาเก่ียวกับตนเองไดอยางเหมาะสม     
สรุปผลการประเมิน  รวม .......... คะแนน ระดับ ............... 

3. 
ความสามารถใน
การแกปญหา 

3.1 สามารถแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่เผชิญได     
3.2 ใชเหตผุลในการแกปญหา     
3.3 เขาใจความสมัพันธและการเปลี่ยนแปลงในสังคม     
3.4 แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชในการปองกันและ
แกไขปญหา 

    

3.5 สามารติดสินใจไดเหมาะสมตามวัย     
สรุปผลการประเมิน  รวม .......... คะแนน ระดับ ............... 

4. 
ความสามารถใน
การใชทักษะ
ชีวติ 

4.1 เรียนรูดวยตนเองไดเหมาะสมตามวัย     
4.2 สามารถทำงานกลุมรวมกับผูอื่นได     
4.3 นำความรูทีไ่ดไปใชประโยชนในชีวิตประจำวัน     
4.4 จัดการปญหาและความขดัแยงไดเหมาะสม     
4.5 หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเอง     
สรุปผลการประเมิน  รวม .......... คะแนน ระดับ ............... 

5. 
ความสามารถใน
การใชเทคโนโลย ี

5.1 เลือกและใชเทคโนโลยีไดเหมาะสมตามวยั     
5.2 มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลย ี     
5.3 สามารถนำเทคโนโลยีไปใชพัฒนาตนเอง     
5.4 ใชเทคโนโลยีในการแกปญหาอยางสรางสรรค     
5.5 มคุีณธรรม จริยธรรมในการใชเทคโนโลย ี     
สรุปผลการประเมิน  รวม .......... คะแนน ระดับ ............... 

ระดบัคุณภาพตามเกณฑการประเมินในหลักสูตรรายชั้น  

 
ลงชื่อ...................................................ผูประเมิน 
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 3. คุณลักษณะอันพงึประสงค 
  การประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค ประเมินโดยใชแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค โดย
กำหนดเกณฑในการประเมิน ดังนี ้
 

ระดับคุณภาพ ความหมาย 
(3) 

ดีเยี่ยม 
 ผูเรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเปนนิสัย และนำไปใชในชีวิตประจำวันเพ่ือ
ประโยชนสุขของตนเอง และสังคม โดยพิจารณาจากผลการประเมินทั้ง 8 คุณลักษณะ 
คือ ไดระดับ 3 จำนวน 5-8 คุณลักษณะ และไมมีคณุลักษณะใดไดผลการประเมินต่ำกวา
ระดับ 2 

(2) 
ด ี

 ผูเรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามเกณฑ เพ่ือใหเปนที่ยอมรับของสังคม โดย
พิจารณาจาก 
 1.  ไดผลการประเมินระดับ 3 จำนวน 1-4 คุณลักษณะ และไมมีคณุลักษณะใด
ไดผลการประเมินต่ำกวาระดับ 2 หรือ 
 2.  ไดผลการประเมินระดับ 3 จำนวน 4 คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใด ไดผล
การประเมินต่ำกวาระดับ 1 หรือ 
 3.  ไดผลการประเมินระดับ 2 จำนวน 5-8 คุณลักษณะ และไมมีคณุลักษณะใด
ไดผลการประเมินต่ำกวาระดับ 1 

(1) 
ผาน 

 ผูเรียนรับรูและปฏิบัติตามกฎเกณฑ และเงื่อนไขที่สถานศึกษากำหนดโดยพิจารณา
จาก 
 1.  ไดผลการประเมินระดับ 1 จำนวน 5-8 คุณลักษณะ และไมมีคณุลักษณะใด
ไดผลการประเมินต่ำกวาระดับ 1 หรือ 
 2.  ไดผลการประเมินระดับ 2 จำนวน 4 คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใดไดผล
การประเมินต่ำกวาระดับ 1 

(0) 
ไมผาน 

 ผูเรียนรับรูและปฏิบัติไดไมครบตามกฎเกณฑและเงื่อนไขที่สถานศึกษากำหนด โดย
พิจารณาจากผลการประเมินระดับ 0 ตั้งแต 1 คุณลักษณะขึ้นไป 

 
   - เกณฑการใหคะแนน 
  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติสม่ำเสมอ  ให  3  คะแนน 
  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบอยครั้ง  ให  2  คะแนน 
  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง  ให  1  คะแนน 
  พฤติกรรมท่ีปฏิบัตินอยครั้ง  ให  0  คะแนน 
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แบบประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค 
ชื่อ.......................................................นามสกุล....................................................เลขที่..............ชั้น................... 
คำชี้แจง : ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน และขีด  ลงในชองที่ตรงกับคะแนน 
 

สมรรถนะ
ดาน 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีเย่ียม 
(3) 

ด ี
(2) 

ผาน 
(1) 

ไมผาน 
(0) 

1. รักชาติ 
ศาสน กษัตริย 

- ยืนตรงเคารพธงชาติ และรองเพลงชาติได 
- เขารวมกิจกรรมที่สรางความสามัคคี ปรองดอง และ
เปนประโยชนตอโรงเรียน 
- เขารวมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตาม
หลักศาสนา 
- เขารวมกิจกรรมที่เก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย
ตามที่โรงเรียนจัดขึ้น 

    

2. ซื่อสัตย 
สุจริต  

- ใหขอมูลที่ถูกตอง และเปนจริง 
- ปฏิบัติในสิ่งท่ีถูกตอง 

    

3. มีวินัย 
รับผิดชอบ  

- ปฏิบัติตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับของ
ครอบครัว มีความตรงตอเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม
ตาง ๆ ในชีวิตประจำวัน 

    

4. ใฝเรียนรู  - รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน และนำไปปฏิบัติได 
- รูจักจัดสรรเวลาใหเหมาะสม 
- เชื่อฟงคำสั่งสอนของบิดา - มารดา โดยไมโตแยง 
- ตั้งใจเรียน 

    

5. อยูอยาง
พอเพียง  

- ใชทรัพยสินและสิ่งของของโรงเรียนอยางประหยัด 
- ใชอุปกรณการเรียนอยางประหยัดและรูคุณคา 
- ใชจายอยางประหยัดและมีการเก็บออมเงนิ 

    

6. มุงมั่นใน
การทำงาน  

- มีความตั้งใจและพยายามในการทำงานที่ไดรับ
มอบหมาย 
- มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพ่ือใหงาน
สำเร็จ 

    

7. รักความ
เปนไทย  

- มีจิตสำนึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ไทย 
- เห็นคุณคาและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย 

    

8. มีจิต
สาธารณะ  

- รูจักชวยพอแม ผูปกครอง และครูทำงาน 
- รูจักการดูแลรักษาทรัพยสมบัติและสิ่งแวดลอมของ
หองเรียน และโรงเรียน 

    

ระดับคุณภาพตามเกณฑการประเมินในหลักสูตรรายชั้น     
 

ลงชื่อ...................................................ผูประเมิน 
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 4. เกณฑการตัดสินผลการเรียน 
  4.1 เกณฑการตัดสินระดับผลการเรียน 
 

ระดับผลการเรียน ความหมาย ชวงคะแนน 
4 ผลการเรียนดีเยี่ยม  80 - 100 

3.5 ผลการเรียนดีมาก  75 - 79 
3 ผลการเรียนด ี 70 - 74 

2.5 ผลการเรียนคอนขางด ี 65 - 69 
2 ผลการเรียนปานกลาง  60 - 64 

1.5 ผลการเรียนพอใช  55 - 59 
1 ผลการเรียนผานเกณฑข้ันต่ำ  50 - 54 
0 ผลการเรียนต่ำกวาเกณฑ  0 - 49 

 
  4.2 เกณฑการตัดสินผลการเรียน ร และ มส. 
   4.2.1  ตัดสินผลการเรียน ร หมายถึง รอการตัดสินและยังตัดสินผลการเรียนไมไดเนื่องจาก 
ผูเรียนไมมีขอมูลผลการเรียนในรายวิชาครบถวน ไดแก ไมไดวัดผลกลางภาคเรียน/ปลายภาคเรียน ไมไดสงงาน
ที่มอบหมายใหทำ ซึ่งงานนั้นเปนสวนหนึ่งของการตัดสินผลการเรียน หรือมีเหตุสุดวิสัยท่ีทำใหประเมินผลการ
เรียนไมได 
   4.2.2 ตัดสินผลการเรียน มส. หมายถึง ผู เรียนไมมีสิทธิเขารับการวัดผลปลายภาคเรียน 
เนื่องจากผูเรียนมีเวลาเรียนไมถึงรอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด และไมไดรับการผอนผันใหเขารับการวัดผล
ปลายภาคเรียน 
 
 5. การประเมินการอาน คิดวิเคราะหและการเขียน 
  เกณฑการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและการเขียน คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
 

ระดับคุณภาพ ความหมาย ชวงคะแนน 

ดีเยี่ยม 
 มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห 
และเขียน ที่มีคุณภาพดีเลิศอยูเสมอ  

16 - 20 

ด ี
 มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห 
และเขียน ที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับได  

13 - 15 

ผาน 
 มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห 
และเขียน ที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับได แตยังมีขอบกพรอง บาง
ประการ 

10 - 12 

ไมผาน 
 ไมมีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห
และเขียน หรือถามีผลงาน ผลงานนั้นยังมีขอบกพรองที่ตองการ
ไดรับการปรับปรุงแกไขหลายประการ 

0 – 9 
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ภาคผนวก 
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สาระการเรียนรู 
 

  สาระการเรียนรู ประกอบดวย องคความรู ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
ซึ่งกำหนดใหผูเรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจำเปนตองเรียนรู ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

องคความรู ทักษะสำคัญและ

คุณลักษณะ ในหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  

วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี : การนำความรู และ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรไปใชในการศกึษา คนควาหา

ความรู และแกปญหาอยางเปนระบบ การคิดอยางมี

เหตุผล คิดวิเคราะห คิดสรางสรรค และจิตวิทยาศาสตร 
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ความสัมพันธของการพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

วิสัยทัศน 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุงพัฒนาผูเรียนทุกคนซ่ึงเปนกำลังของชาติ ใหเปนมนุษยที่มีความ

สมดุลท้ังดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจติสานึกในความเปนพลเมืองไทย และเปนพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรู และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้งเจตคติที่จำเปนตอ
การศึกษา ตอการประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุงเนนผูเรียนเปนสำคัญ บนพ้ืนฐานความเชื่อวาทุกคน
สามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ 

จุดหมาย 
1.  มคีุณธรรมจรยิธรรม และคานยิมที่พึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัย และปฏิบตัิตนตามหลักธรรม

ของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาทีต่นนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.  มคีวามรูอันเปนสากล และมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยี และมี

ทักษะชีวิต 
3.  มสีุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี มสีุขนิสยั และรักการออกกำลงักาย 
4.  มคีวามรักชาติ มีจิตสานึกในความเปนพลเมืองไทย และพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
5.  มจีิตสานึกในการอนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย การอนุรกัษ และพฒันาสิ่งแวดลอม มจีิตสาธารณะที่

มุงทำประโยชนและสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข 

สมรรถนะสำคัญของผูเรียน 
1.  ความสามารถในการสื่อสาร 
2.  ความสามารถในการคิด 
3.  ความสามารถในการแกปญหา 
4.  ความสามารถในการใชทักษะชีวติ 
5.  ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
1.  รักชาติศาสนกษัตริย 
2.  ซื่อสัตยสุจริต 
3.  มวีินัย 
4.  ใฝเรยีนรู 
5.  อยูอยางพอเพียง 
6.  มุงมั่นในการทางาน 
7.  รักความเปนไทย 
8.  มจีิตสาธารณะ 

มาตรฐานการเรยีนรูและตัวช้ีวัด 8 กลุมสาระการเรยีนรู   กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
1. ภาษาไทย 2. คณิตศาสตร 3. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   1.  กิจกรรมแนะแนว 
4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 5. สขุศึกษา และพลศึกษา   2. กิจกรรมนักเรียน  
6.ศิลปะ 7. การงานอาชีพ 8. ภาษาตางประเทศ    3. กิจกรรมเพื่อสังคม 

    และสาธารณประโยชน 

คุณภาพของผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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อภิธานศัพท 
 
ศัพทที่เกี่ยวของกับตัวชี้วัดสาระวิทยาศาสตร 
 1. กำหนดปญหา Define problem 
  ระบุคำถาม ประเด็นหรือสถานการณที่เปนขอสงสัยเพ่ือนำไปสูการแกปญหาหรืออภิปรายรวมกัน 
 2. แกปญหา Solve problem 
  หาคำตอบของปญหาที่ยังไมรูวิธีการมากอน ทั้งปญหาที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรโดยตรง และปญหา
ในชีวิตประจำวันโดยใชเทคนิค และวิธีการตาง ๆ 
 3. เขียนแผนผัง/วาดภาพ Son struct diagram/ illustrate 
  นำเสนอขอมูลหรือผลการสำรวจตรวจสอบดวยแผนผัง กราฟ หรือภาพวาด 
 4. คาดคะเน Predict 
  คาดการณผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยอาศัยขอมูลที่สังเกตได และประสบการณที่มี 
 5. คำนวณ Calculate 
  หาผลลัพธจากขอมูล โดยใชหลักการ ทฤษฎี หรือวิธีการทางคณติศาสตร 
 6. จำแนก Classify 
  จัดกลุมของสิ่งตาง ๆ โดยอาศัย ลักษณะที่เหมือนกันเปนเกณฑ 
 7. ตั้งคำถาม Ask question 
  พูดหรือเขียนประโยค หรือวลี เพ่ือใหไดมาซึ่งการคนหา คำตอบที่ตองการ 
 8. ทดลอง Conduct/experiment 
  ปฏิบัติการเพื่อหาคำตอบ ของคำถาม หรือปญหาในการ ทดลอง โดยตั้งสมมติฐานเพื่อเปนแนวทางใน
การกำหนด ตัวแปรและวางแผนดำเนินการ เพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน 
 9. นำเสนอ Present 
  แสดงขอมูล เรื่องราว หรือ ความคิด เพ่ือใหผูอื่นรับรู หรือพิจารณา 
 10. บรรยาย Describe 
  ใหรายละเอียดของเหตุการณ หรือปรากฏการณท่ีเกิดขึ้นให ผูอื่นไดรับรูดวยการบอก หรือเขียน 
 11. บอก Tell 
  ใหขอมูล ขอเท็จจริง แกผูอื่น ดวยการพูด หรือเขียน 
 12. บันทึก Record 
  เขียนขอมูลที่ไดจากการสังเกต เพ่ือชวยจำ หรือเพ่ือเปนหลักฐาน 
 13. เปรียบเทียบ Compare 
  บอกความเหมือน และ/หรือ ความแตกตาง ของสิ่งที่เทียบเคียงกัน 
 14. แปลความหมาย Interpret 
  แสดงความหมายของขอมูล จากหลักฐานท่ีปรากฏ เพ่ือลงขอสรุป 
 15. ยกตัวอยาง Give examples 
  ใหขอมูลเหตุการณหรือสถานการณ เพ่ือแสดงความเขาใจในสิ่งที่ไดเรียนรู 
 16. ระบุ Identify 
  ชี้บอกสิ่งตาง ๆ โดยใชขอมูล ประกอบอยางเพียงพอ 
 17. เลือกใช Select 
  พิจารณา และตัดสินใจนำวัสดุ สิ่งของ อุปกรณ หรือวิธีการมาใชไดอยางเหมาะสม 
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 18. วัด Measure 
  หาขนาด หรือปริมาณ ของ สิ่งตาง ๆ โดยใชเครื่องมือ ที่เหมาะสม 
 19. วิเคราะห Analyze 
  แยกแยะ จัดระบบ เปรียบเทียบ จัดลำดับ จัดจำแนก หรือเชื่อมโยงขอมูล 
 20. สรางแบบจำลอง Construct model 
  นำเสนอแนวคิด หรือเหตุการณในรูปของแผนภาพ ชิ ้นงานสมการ ขอความ คำพูดและ/หรือใช
แบบจำลองเพ่ืออธิบายความคิด วัตถุ หรือเหตุการณตาง ๆ 
 21. สังเกต Observe 
  หาขอมูลดวยการใชประสาทสัมผัสทั้งหา ที่เหมาะสมตามขอเท็จจริงที่ปรากฏ โดยไมใชประสบการณ
เดิมของผูสังเกต 
 22. สำรวจ Explore 
  หาขอมูลเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ โดยใชวิธีการและเทคนิคที่เหมาะสม เพื่อนำขอมูลมาใชตามวัตถุประสงคที่
กำหนดไว 
 23. สืบคนขอมูล Search 
  หาขอมูล หรือขอสนเทศท่ีมีผูรวบรวมไวแลวจากแหลงตาง ๆ มาใชประโยชน 
 24. สื่อสาร Communicate 
  นำเสนอ และแลกเปลี่ยนความคิด ขอมูล หรือผลจากการสำรวจตรวจสอบ ดวยวิธีที่เหมาะสม 
 25. อธิบาย Explain 
  กลาวถึงเรื่องราวตาง ๆ อยางมีเหตุผล และมีขอมูล หรือประจักษพยานอางอิง 
 26. อภิปราย Discuss 
  แสดงความคิดเห็นตอประเด็นหรือคำถามอยางมีเหตุผลโดยอาศัยความรู และประสบการณของผู
อภิปราย และขอมูลประกอบ 
 27. ออกแบบการทดลอง Design experiment 
  กำหนด และวางแผนวิธีการทดลองใหสอดคลองกับสมมติฐาน และตัวแปรตาง ๆ รวมทั้งการบันทึก
ขอมูล 
 
ศัพทที่เกี่ยวของกับตัวชี้วัดสาระเทคโนโลยี 
 1. การใชลิขสิทธิ์ของผูอ่ืน Fair use 
  การนำสื่อ หรือขอมูลที่เปนโดยชอบธรรม ลิขสิทธิ์ของผูอื่นไปใชโดยชอบดวยกฎหมาย ภายใตเงื่อนไข
บางประการ เชน 
  1) นำไปใชในการศกึษา หรือการคา 
  2) งานนั้นเปนงานวิชาการ หรอืบันเทิง 
  3) คัดลอกเพียงสวนนอย หรือคัดลอกจำนวนมาก 
  4) ทำใหเจาของเสียผลประโยชนทางการเงิน มากนอยเพียงใด 
 2. การตรวจ และแกไข Debugging 
  กระบวนการในการคนหาขอผิดพลาดขอผิดพลาดของโปรแกรมเพ่ือแกไขใหทำงานไดถูกตอง 
 3. การประมวลผลขอมูล Data processing 
  การดำเนินการตาง ๆ กับขอมูลเพื่อใหไดผลลัพธที่มีความหมาย และมีประโยชนตอการนำไปใชงาน
มากยิ่งข้ึน 
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 4. การรวบรวมขอมูล Data collection 
  กระบวนการในการรวบรวมขอมูลที่เก่ียวของจากแหลงขอมูลตาง ๆ 
 5. ขอมูลปฐมภูมิ Primary data 
  ขอมูลที่รวบรวมโดยตรงจากแหลงขอมูลขั้นตน โดยอาจใชวิธีการสังเกต การทดลอง การสำรวจ การ
สัมภาษณ 
 6. เทคโนโลยี Technology 
  สิ่งที ่มนุษยสรางหรือพัฒนาขึ้น ซึ่งอาจเปนไดทั ้งชิ้นงาน หรือวิธีการ เพื่อใชแกปญหาสนองความ
ตองการ หรือเพ่ิมความสามารถในการทำงานของมนุษย 
 7. แนวคิดเชิงคำนวณ Computational thinking 
  กระบวนการในการแกปญหาการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผลเปนขั้นตอน เพื่อหาวิธีการแกปญหาใน
รูปแบบที่สามารถนำไปประมวลผลได 
 8. แนวคิดเชิงนามธรรม Abstraction 
  การพิจารณารายละเอียดท่ีสำคัญของปญหา แยกแยะสาระสำคัญออกจากสวนที่ไมสำคัญ 
 9. ระบบทางเทคโนโลยี Technological system 
  กลุมของสวนตาง ๆ ตั้งแต สองสวนขึ้นไป ประกอบเขาดวยกัน และทำงานรวมกัน เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงค โดยในการทำงานของระบบทางเทคโนโลยีจะประกอบไปดวย ตัวปอน (input) กระบวนการ 
(process) และผลผลิต (output) ที ่ส ัมพันธกัน นอกจากนี ้ระบบทางเทคโนโลยี อาจมีขอมูลยอนกลับ 
(feedback) เพ่ือใชปรับปรุงการทำงานไดตามวัตถุประสงค 
 10. เหตุผลเชงิตรรกะ Logical reasoning 
  การใชเหตุผล กฎ กฎเกณฑหรือเงื่อนไขที่เก่ียวของ เพ่ือแกปญหาไดครอบคลุมทุกกรณ ี
 11. เหตุผลวิบัติ Logical fallacy 
  การใชเหตุผลที่ผิดพลาด ไมอยูบนพื้นฐานของความจริง ไมมีน้ำหนักสมเหตุสมผลมาสนับสนุน หรือ
ชี้นำขอสรุปที่ผิดใหดูนาเชื่อถือ 
 12. อัตลักษณ Identity 
  ลักษณะเฉพาะหรือขอมูลสำคัญที่บงบอกถึงความเปนตัวตนของบุคคลหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เชน ชื่อบัญชี
ผูใช ใบหนา ลายนิ้วมือ 
 13. อัลกอริทึม Algorithm 
  ขั ้นตอนในการแกปญหาหรือการทำงาน โดยมีลำดับของคำสั่งหรือวิธีการที่ชัดเจนที่คอมพิวเตอร
สามารถปฏิบัติตามได 
 14. แอปพลิเคชัน Software application ซอฟตแวรประยุกต ท่ีทำงานบนคอมพิวเตอร สมารตโฟน แท็บ
เล็ต หรืออุปกรณเทคโนโลยีอ่ืน ๆ 
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คณะผูจัดทำ 
 
 1. นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร  ประธานกรรมการ 
 2. นางสาววรรณภา  เงินพุม รองประธานกรรมการ 
 3. นางขนิษฐา  การะเกต ุ กรรมการ 
 4. นางอรอุมา  นอกกลาง กรรมการ 
 5. นางสาวกนกวรรณ  แทนทอง กรรมการ 
 6. นางสาวดารารัตน  สุภาวหา กรรมการ 
 7. นายชัยพร  ขวัญเมือง กรรมการ 
 8. นางขวัญชนก  กระฐินเทศ กรรมการ 
 9. นางสาววรรณศริ ิ ดวงประเทศ กรรมการและเลขานุการ 
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หลักสูตรโรงเรียนวดับอพระอินทร พุทธศักราช 2564 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 
 
 
 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 

 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุร ีเขต 1 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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คำนำ 
  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ไดจัดทำหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี ฉบับนี้ ซึ่งเปนเอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 
2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เพื่อเปนเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน และกระบวนการจัดการเรียนรู เพื่อเปนกรอบ และทิศทางในการจัดการเรียนการสอน ใหตรงตาม
มาตรฐานตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู ของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี โดยพิจารณาตาม
มาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัด กลุมสาระคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสาระภูมิศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2560) ซึ่งมีองคประกอบดังนี ้
   -  วิสัยทัศน หลักการ จุดหมาย 
   -  สมรรถนะสำคัญของผูเรียน 
   -  คุณลักษณะอันพึงประสงค 
   -  สาระ และมาตรฐานการเรียนรู 
   -  คุณภาพผูเรียน 
   -  ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง 
   -  รายวิชาที่เปด 
   -  คำอธิบายรายวิชา และโครงสรางรายวิชาพื้นฐาน 
   -  สื่อ/แหลงเรียนรู 
   -  การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
  คณะผูจัดทำขอขอบคุณผูที่มีสวนรวมในการพัฒนา และจัดทำหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยีฉบับนี้ จนสำเร็จลุลวงเปนอยางดี และหวังเปนอยางยิ่งวาจะเกิดประโยชนตอการจัดการเรียนรู
ใหกับผูเรียนตอไป 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร และเทคโนโลย ี
คณะผูจัดทำ 
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