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มาตรฐาน ตัวชี้วัด 
 

สาระส าคัญ 
ความรู้ 

(K) 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

(A) 

ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะ 

(P) 

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

หมายเหตุ 

   มาตรฐาน ว 1.1  เข้า
ใจความหลากหลายของ
ระบบนิเวศ  ความสัมพันธ์
ระหว่างส่ิงไม่มีชีวิต กับสิงมี
ชีวิต และความสัมพันธ์
ระหว่างส่ิงมีชีวิตกับส่ิงมีชีวิต
ต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การ
ถ่ายทอดพลังงาน การ
เปล่ียนแปลงแทนท่ีในระบบ
นิเวศ ความหมาย ของ
ประชากร ปัญหาและ
ผลกระทบท่ีมีต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม แนวทางในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และการแก้ไขปัญหา

ป. 5/1 บรรยาย
โครงสร้างและ
ลักษณะของส่ิงมีชีวิต 
ท่ีเหมาะสมกับการ
ด ารงชีวิต ซึ่งเป็นผล
มาจากการปรับตัว
ของส่ิงมีชีวิตในแต่ละ
แหล่งท่ีอยู่ 

- ส่ิงมีชีวิตท้ังพืชและสัตว์มี
โครงสร้างและลักษณะท่ี
เหมาะสมในแต่ละแหล่งท่ีอยู่ 
เพื่อให้ด ารงชีวิตและอยู่รอดได้
ในแต่ละแหล่งท่ีอยู่ 

- นักเรียนสามารถ 
บรรยายโครงสร้าง
และลักษณะของ
ส่ิงมีชีวิต มีการ
ปรับตัวของ
ส่ิงมีชีวิตในแต่ละ
แหล่งท่ีอยู่ 

- นักเรียนต้ังใจ
เรียน 
- นักเรียนส่งงาน
ตรงเวลา 

- นักเรียนสามารถ
สืบค้นข้อมูลด้วย
ตนเอง 
- นักเรียนสามารถ
ใช้อุปกรณ์การ
ทดลองได้ 
- นักเรียนสามารถ
น าเสนอหน้าช้ัน
เรียน 

 

 - ส่ิงมีชีวิตท้ังพืชและ
สัตว์มีโครงสร้างและ
ลักษณะท่ีเหมาะสม
ในแต่ละแหล่งท่ีอยู่ 
ซึ่งเป็นผลมาจากการ
ปรับตัวของส่ิงมีชีวิต 
เพื่อให้ด ารงชีวิตและ 
อยู่รอดได้ในแต่ละ
แหล่งท่ีอยู่ เช่น 
ผักตบชวามีช่อง
อากาศในก้านใบ   
ช่วยให้ลอยน้ าได้  ต้น
โกงกางท่ีขึ้นอยู่ในป่า
ชายเลนมีรากค้ าจุน
ท าให้ล าต้นไม่ล้ม 
ปลามีครีบช่วยในการ
เคล่ือนท่ีในน้ า 

 



มาตรฐาน ตัวชี้วัด 
 

สาระส าคัญ 
ความรู้ 

(K) 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

(A) 

ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะ 

(P) 

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

หมายเหตุ 

ส่ิงแวดล้อม รวมท้ังน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 
   มาตรฐาน ว 1.1  เข้า
ใจความหลากหลายของ
ระบบนิเวศ  ความสัมพันธ์
ระหว่างส่ิงไม่มีชีวิต กับสิงมี
ชีวิต และความสัมพันธ์
ระหว่างส่ิงมีชีวิตกับส่ิงมีชีวิต
ต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การ
ถ่ายทอดพลังงาน การ
เปล่ียนแปลงแทนท่ีในระบบ
นิเวศ ความหมาย ของ
ประชากร ปัญหาและ
ผลกระทบท่ีมีต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม แนวทางในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และการแก้ไขปัญหา
ส่ิงแวดล้อม รวมทั้งน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ป. 5/2 อธิบายความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
ส่ิงมีชีวิตกับส่ิงมีชีวิต 
และความสัมพันธ์
ระหว่างส่ิงมีชีวิต 
กับส่ิงไม่มีชีวิต เพื่อ
ประโยชน์ต่อการ
ด ารงชีวิต 

- ในแหล่งท่ีอยู่หนึ่ง ๆ 
ส่ิงมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์ซึ่ง
กันและกันและสัมพันธ์กับ
ส่ิงไม่มีชีวิต 

- นักเรียนสามารถ 
อธิบาย
ความสัมพันธ์
ระหว่างส่ิงมีชีวิตกับ 
ส่ิงมีชีวิต และ
ความสัมพันธ์
ระหว่างส่ิงมีชีวิต 
กับส่ิงไม่มีชีวิต ด้วย
ความเข้าใจ 

- นักเรียนต้ังใจ
เรียน 
- นักเรียนส่งงาน
ตรงเวลา 

- นักเรียนสามารถ
สืบค้นข้อมูลด้วย
ตนเอง 
- นักเรียนสามารถ
น าเสนอหน้าช้ัน
เรียน 

 

- ในแหล่งท่ีอยู่หนึ่ง ๆ 
ส่ิงมีชีวิตจะมี
ความสัมพันธ์ 
ซึ่งกันและกนัและ
สัมพันธ์กับ
ส่ิงไม่มีชีวิต เพื่อ 
ประโยชน์ต่อการ
ด ารงชีวิต เช่น 
ความสัมพันธ์กัน 
ด้านการกินกันเป็น
อาหาร เป็นแหล่งท่ี
อยู่อาศัยหลบภัยและ
เล้ียงดูลูกอ่อน ใช้
อากาศในการหายใจ 
- ส่ิงมีชีวิตมีการกิน
กันเป็นอาหาร โดย
กินต่อกัน 
เป็นทอด ๆ ใน
รูปแบบของโซ่อาหาร 
ท าให้สามารถ 

 

   มาตรฐาน ว 1.1  เข้า
ใจความหลากหลายของ
ระบบนิเวศ  ความสัมพันธ์
ระหว่างส่ิงไม่มีชีวิต กับสิงมี

ป. 5/3 เขียนโซ่
อาหารและระบุ
บทบาทหน้าท่ีของ 

ส่ิงมีชีวิตมีการกินกันเป็น
อาหาร โดยกินต่อกันเป็น
ทอดๆ 

- นักเรียนสามารถ 
เขียนโซ่อาหารและ
ระบุบทบาทหน้าท่ี
ของ 

- นักเรียนต้ังใจ
เรียน 
- นักเรียนส่งงาน
ตรงเวลา 

- นักเรียนสามารถ
สืบค้นข้อมูลด้วย
ตนเอง 

 



มาตรฐาน ตัวชี้วัด 
 

สาระส าคัญ 
ความรู้ 

(K) 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

(A) 

ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะ 

(P) 

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

หมายเหตุ 

ชีวิต และความสัมพันธ์
ระหว่างส่ิงมีชีวิตกับส่ิงมีชีวิต
ต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การ
ถ่ายทอดพลังงาน การ
เปล่ียนแปลงแทนท่ีในระบบ
นิเวศ ความหมาย ของ
ประชากร ปัญหาและ
ผลกระทบท่ีมีต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม แนวทางในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และการแก้ไขปัญหา
ส่ิงแวดล้อม รวมทั้งน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ส่ิงมีชีวิตท่ีเป็นผู้ผลิต
และผู้บริโภคในโซ่
อาหาร 

ส่ิงมีชีวิตท่ีเป็น
ผู้ผลิตและผู้บริโภค
ในโซ่อาหาร ด้วย
ความเข้าใจ 

- นักเรียนสามารถ
ใช้อุปกรณ์การ
ทดลองได้ 
- นักเรียนสามารถ
น าเสนอหน้าช้ัน
เรียน 

 

ระบุบทบาทหน้าท่ี
ของส่ิงมีชีวิตเป็น
ผู้ผลิตและ 
ผู้บริโภค 

   มาตรฐาน ว 1.1  เข้า
ใจความหลากหลายของ
ระบบนิเวศ  ความสัมพันธ์
ระหว่างส่ิงไม่มีชีวิต กับสิงมี
ชีวิต และความสัมพันธ์
ระหว่างส่ิงมีชีวิตกับส่ิงมีชีวิต
ต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การ
ถ่ายทอดพลังงาน การ
เปล่ียนแปลงแทนท่ีในระบบ
นิเวศ ความหมาย ของ
ประชากร ปัญหาและ

ป. 5/4 ตระหนักใน
คุณค่าขอส่ิงแวดล้อม
ท่ีมีต่อการด ารงชีวิต
ของส่ิงมีชีวิต โดยมี
ส่วนร่วมในการดูแล 
รักษาส่ิงแวดล้อม 

ส่ิงแวดล้อมมีคุณค่าต่อการ 
ด ารงชีวิตของส่ิงมีชีวิต 

- นักเรียนตระหนัก
ในคุณค่าขอ
ส่ิงแวดล้อมท่ีมีต่อ
การด ารงชีวิตของ
ส่ิงมีชีวิต โดยมีส่วน
ร่วมในการดูแล 
รักษาส่ิงแวดล้อม 

-นักเรียนต้ังใจเรียน 
-นักเรียนส่งงานตรง
เวลา 

-นักเรียนสามารถ
สืบค้นข้อมูลด้วย
ตนเอง 
- นักเรียนสามารถ
น าเสนอหน้าช้ัน
เรียน 

 

 



มาตรฐาน ตัวชี้วัด 
 

สาระส าคัญ 
ความรู้ 

(K) 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

(A) 

ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะ 

(P) 

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

หมายเหตุ 

ผลกระทบท่ีมีต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม แนวทางในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และการแก้ไขปัญหา
ส่ิงแวดล้อม รวมทั้งน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 
     มาตรฐาน ว 1.3 เข้าใจ
กระบวนการและความ 
ส าคัญของการถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรม  
สารพันธุกรรม การเปล่ียน 
แปลงทางพันธุกรรมท่ีมีผล
ต่อส่ิงมีชีวิต ความหลาก 
หลาย ทางชีวภาพและ
วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต 
รวมทั้งน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

ป.5/1 อธิบาลักษณะ
ทางพันธุกรรมท่ีมี
การถ่ายทอดจาก 
พ่อแม่สู่ลูกของพืช 
สัตว์ และมนุษย์ 

ส่ิงมีชีวิต เมื่อโตเต็มท่ีจะมีการ
สืบพันธุ์ โดยลูกท่ีเกิดมาจะ
ได้รับการถ่ายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรมจากพ่อแม ่

- นักเรียนสามารถ
อธิบาลักษณะทาง
พันธุกรรมท่ีมีการ
ถ่ายทอดจาก 
พ่อแม่สู่ลูกของพืช 
สัตว์ และมนุษย์
ด้วยความเข้าใจ   

- นักเรียนต้ังใจ
เรียน 
- นักเรียนส่งงาน
ตรงเวลา 

- นักเรียนสามารถ
สืบค้นข้อมูลด้วย
ตนเอง 
- นักเรียนสามารถ
น าเสนอหน้าช้ัน
เรียน 

 

- ส่ิงมีชีวิตท้ังพืช สัตว์ 
และมนุษย์ เมื่อโต
เต็มท่ีจะมี 
การสืบพันธุ์เพื่อเพิ่ม
จ านวนและด ารงพันธุ์ 
โดยลูก 
ท่ีเกิดมาจะได้รับการ
ถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม 
จากพ่อแม่ท าให้มี
ลักษณะทาง
พันธุกรรมท่ีเฉพาะ 
แตกต่างจากส่ิงมีชีวิต
ชนิดอื่น 
- พืชมีการถ่ายทอด
ลักษณะทาง
พันธุกรรม เช่น 

 

มาตรฐาน ว 1.3 เข้าใจ
กระบวนการและความ 
ส าคัญของการถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรม  
สารพันธุกรรม การเปล่ียน 

ป.5/2 แสดงความ
อยากรู้อยากเห็น โดย
การถามค าถาม 
เกี่ยวกับลักษณะท่ี
คล้ายคลึงกันของ
ตนเองกับ 

มนุษย์มีการถ่ายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรม เช่น 
เชิงผมท่ีหน้าผาก  ลักยิ้ม  
ลักษณะหนังตา  การห่อล้ิน 
ลักษณะของต่ิงหู การเปล่ียน 

แสดงความอยากรู้
อยากเห็น โดยการ
ถามค าถาม 
เกี่ยวกับลักษณะท่ี
คล้ายคลึงกันของ
ตนเองกับ 

- นักเรียนต้ังใจ
เรียน 
- นักเรียนส่งงาน
ตรงเวลา 

- นักเรียนสามารถ
สืบค้นข้อมูลด้วย
ตนเอง 
- นักเรียนสามารถ
ใช้อุปกรณ์การ
ทดลองได้ 

 



มาตรฐาน ตัวชี้วัด 
 

สาระส าคัญ 
ความรู้ 

(K) 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

(A) 

ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะ 

(P) 

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

หมายเหตุ 

แปลงทางพันธุกรรมท่ีมีผล
ต่อส่ิงมีชีวิต ความหลาก 
หลาย ทางชีวภาพและ
วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต 
รวมทั้งน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

พ่อแม่ แปลงทางพันธุกรรมท่ีมีผลต่อ
ส่ิงมีชีวิต ความหลาก 
หลาย ทางชีวภาพและ
วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต 

พ่อแม่ - นักเรียนสามารถ
น าเสนอหน้าช้ัน
เรียน 

 

ลักษณะของใบ สี
ดอก 
• สัตว์มีการถ่ายทอด
ลักษณะทาง
พันธุกรรม เช่น 
สีขน ลักษณะของขน 
ลักษณะของห ู
• มนุษย์มีการ
ถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม เช่น 
เชิงผมท่ีหน้าผาก  
ลักยิ้ม  ลักษณะหนัง
ตา  การห่อล้ิน 
ลักษณะของต่ิงหู 

 
 

สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 
 

สาระส าคัญ 
ความรู้ 

(K) 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

(A) 

ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะ 

(P) 

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

หมายเหตุ 

   มาตรฐาน ว 2.1  เข้าใจ
สมบัติของสสาร องค์ 
ประกอบของสสาร  
ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติ 
ของสสารกับโครงสร้างและ
แรงยึดเหนี่ยวระหว่าง

ป.5/1 อธิบายการ
เปล่ียนสถานะของ
สสาร เมื่อท าให้ 
สสารร้อนขึ้นหรือเย็น
ลง โดยใช้หลักฐาน 
เชิงประจักษ์ 

 การเปล่ียนสถานะของสสาร
เป็นการเปล่ียนแปลงทาง
กายภาพ เมื่อเพิ่มความร้อน
หรือท าให้เย็นลงให้กับสสาร
ถึง ระดับหนึ่งจะท าให้สสาร

 -นักเรียนต้ังใจเรียน 
-นักเรียนส่งงานตรง
เวลา 

-นักเรียนสามารถ
สืบค้นข้อมูลด้วย
ตนเอง 
-นักเรียนสามารถใช้
อุปกรณ์การทดลอง
ได้ 

• การเปล่ียนสถานะ
ของสสารเป็นการ
เปล่ียนแปลง 
ทางกายภาพ เมื่อ
เพิ่มความร้อนให้กับ
สสารถึง ระดับหนึ่ง

 



มาตรฐาน ตัวชี้วัด 
 

สาระส าคัญ 
ความรู้ 

(K) 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

(A) 

ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะ 

(P) 

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

หมายเหตุ 

อนุภาค หลักและธรรมชาติ 
ของการเปล่ียนแปลงสถานะ
ของสสาร การเกิด
สารละลายและการเกิด 
ปฏิกิริยาเคมี 
 

เปล่ียนสถานะ เกิดสารละลาย
และการเกิด ปฏิกิริยาเคมี 

- นักเรียนสามารถ
น าเสนอหน้าช้ัน
เรียน 

 

จะท าให้สสารท่ีเป็น
ของแข็งเปล่ียน 
สถานะเป็นของเหลว 
เรียกว่า การ
หลอมเหลว 
และเมื่อเพิ่มความ
ร้อนต่อไปจนถึงอีก
ระดับหนึ่ง 
ของเหลวจะ
เปล่ียนเป็นแก๊ส 
เรียกว่า 
การกลายเป็นไอ แต่
เมื่อลดความร้อนลง
ถึงระดับหนึ่ง 
แก๊สจะเปล่ียน
สถานะเป็นของเหลว 
เรียกว่า 
การควบแน่น และถ้า
ลดความร้อนต่อไป
อีกจนถึง 
ระดับหนึ่งของเหลว
จะเปล่ียนสถานะเป็น
ของแข็ง 



มาตรฐาน ตัวชี้วัด 
 

สาระส าคัญ 
ความรู้ 

(K) 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

(A) 

ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะ 

(P) 

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

หมายเหตุ 

เรียกว่า การแข็งตัว 
สสารบางชนิด
สามารถ 
เปล่ียนสถานะจาก
ของแข็งเป็นแก๊สโดย
ไม่ผ่าน 
การเป็นของเหลว 
เรียกว่า การระเหิด 
ส่วนแก๊ส 
บางชนิดสามารถ
เปล่ียนสถานะเป็น
ของแข็ง 
โดยไม่ผ่านการเป็น
ของเหลว เรียกว่า 
การระเหิดกลับ 

   มาตรฐาน ว 2.1  เข้าใจ
สมบัติของสสาร องค์ 
ประกอบของสสาร  
ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติ 
ของสสารกับโครงสร้างและ
แรงยึดเหนี่ยวระหว่าง
อนุภาค หลักและธรรมชาติ 
ของการเปล่ียนแปลงสถานะ
ของสสาร การเกิด

ป.5/2 อธิบายการ
ละลายของสารในน้ า 
โดยใช้หลักฐาน 
เชิงประจักษ์ 

ใส่สารลงในน้ าแล้วสารนั้นรวม
เป็นเนื้อเดียวกันกับน้ าท่ัวทุก
ส่วน แสดงว่าสารเกิดการ
ละลาย และการเกิดปฏิกิริยา
เคมี 

-นักเรียนสามารถ
อธิบายการละลาย
ของสารในน้ า ด้วย
ความเข้าใจ 
 

-นักเรียนต้ังใจเรียน 
-นักเรียนส่งงานตรง
เวลา 

-นักเรียนสามารถ
สืบค้นข้อมูลด้วย
ตนเอง 
-นักเรียนสามารถใช้
อุปกรณ์การทดลอง
ได้ 
- นักเรียนสามารถ
น าเสนอหน้าช้ัน
เรียน 

 

• เมื่อใส่สารลงในน้ า
แล้วสารนั้นรวมเป็น 
เนื้อเดียวกันกับน้ าท่ัว
ทุกส่วน แสดงว่าสาร
เกิดการละลาย เรียก
สารผสมท่ีได้ว่า
สารละลาย 

 



มาตรฐาน ตัวชี้วัด 
 

สาระส าคัญ 
ความรู้ 

(K) 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

(A) 

ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะ 

(P) 

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

หมายเหตุ 

สารละลายและการเกิด 
ปฏิกิริยาเคมี 
 
   มาตรฐาน ว 2.1  เข้าใจ
สมบัติของสสาร องค์ 
ประกอบของสสาร  
ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติ 
ของสสารกับโครงสร้างและ
แรงยึดเหนี่ยวระหว่าง
อนุภาค หลักและธรรมชาติ 
ของการเปล่ียนแปลงสถานะ
ของสสาร การเกิด
สารละลายและการเกิด 
ปฏิกิริยาเคมี 
 

ป.5/3 วิเคราะห์การ
เปล่ียนแปลงของสาร
เมื่อเกิดการ 
เปล่ียนแปลงทางเคมี 
โดยใช้หลักฐาน เชิง
ประจักษ์ 

 เมื่อผสมสาร 2 ชนิดขึ้นไป
แล้วมีสารใหม่เกิดขึ้น เรียกว่า 
การเปล่ียนแปลงทางเคมี 
 

-นักเรียนสามารถ
วิเคราะห์การ
เปล่ียนแปลงของ
สารเมื่อเกิดการ 
เปล่ียนแปลงทาง
เคมี 

-นักเรียนต้ังใจเรียน 
-นักเรียนส่งงานตรง
เวลา 

-นักเรียนสามารถ
สืบค้นข้อมูลด้วย
ตนเอง 
-นักเรียนสามารถใช้
อุปกรณ์การทดลอง
ได้ 
- นักเรียนสามารถ
น าเสนอหน้าช้ัน
เรียน 

 

• เมื่อผสมสาร ๒ 
ชนิดขึ้นไปแล้วมีสาร
ใหม่เกิดข้ึน 
ซึ่งมีสมบัติต่างจาก
สารเดิมหรือเมื่อสาร
ชนิดเดียว เกิดการ
เปล่ียนแปลงแล้วมี
สารใหม่เกิดขึ้น 
การเปล่ียนแปลงนี้
เรียกว่า การ
เปล่ียนแปลง 
ทางเคมี ซึ่งสังเกตได้
จากมีสีหรือกล่ินต่าง
จาก 
สารเดิม หรือมีฟอง
แก๊ส หรือมีตะกอน
เกิดขึ้น 
หรือมีการเพิ่มขึ้น
หรือลดลงของ
อุณหภูมิ 

 



มาตรฐาน ตัวชี้วัด 
 

สาระส าคัญ 
ความรู้ 

(K) 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

(A) 

ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะ 

(P) 

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

หมายเหตุ 

   มาตรฐาน ว 2.1  เข้าใจ
สมบัติของสสาร องค์ 
ประกอบของสสาร  
ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติ 
ของสสารกับโครงสร้างและ
แรงยึดเหนี่ยวระหว่าง
อนุภาค หลักและธรรมชาติ 
ของการเปล่ียนแปลงสถานะ
ของสสาร การเกิด
สารละลายและการเกิด 
ปฏิกิริยาเคมี 
 

ป.5/4 วิเคราะห์และ
ระบุการเปล่ียนแปลง
ท่ีผันกลับได้ 
และการเปล่ียนแปลง
ท่ีผันกลับไม่ได้ 

สารเกิดการเปล่ียนแปลงแล้ว 
สารสามารถเปล่ียนกลับเป็น
สารเดิมได้ เป็นการเปล่ียน  
แปลงท่ีผันกลับได้ แต่สาร
บางอย่างเกิดการเปล่ียนแปลง 
แล้วไม่สามารถเปล่ียนกลับ
เป็นสารเดิมได้เป็นการ
เปล่ียนแปลงท่ีผันกลับไม่ได้  

-นักเรียนสามารถ
วิเคราะห์และระบุ
การเปล่ียนแปลงท่ี
ผันกลับได้และการ
เปล่ียนแปลงท่ีผัน
กลับไม่ได้ 

-นักเรียนต้ังใจเรียน 
-นักเรียนส่งงานตรง
เวลา 

-นักเรียนสามารถ
สืบค้นข้อมูลด้วย
ตนเอง 
-นักเรียนสามารถใช้
อุปกรณ์การทดลอง
ได้ 
- นักเรียนสามารถ
น าเสนอหน้าช้ัน
เรียน 

 

• เมื่อสารเกิดการ
เปล่ียนแปลงแล้ว 
สารสามารถ 
เปล่ียนกลับเป็น
สารเดิมได้ เป็นการ
เปล่ียนแปลง 
ท่ีผันกลับได้ เช่น การ
หลอมเหลว การ
กลายเป็นไอ 
การละลาย แต่สาร
บางอย่างเกิดการ
เปล่ียนแปลง 
แล้วไม่สามารถ
เปล่ียนกลับเป็น
สารเดิมได้ 
เป็นการเปล่ียนแปลง
ท่ีผันกลับไม่ได้ เช่น 
การเผาไหม้ การเกิด
สนิม 

 

   มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจ
ธรรมชาติของแรงใน
ชีวิตประจ าวัน  ผลของแรง
ท่ีกระท าต่อวัตถุ ลักษณะ
การเคล่ือนท่ีแบบต่าง ๆ 

ป.5/1 อธิบายวิธีการ
หาแรงลัพธ์ของแรง
หลายแรงในแนว 
เดียวกันท่ีกระท าต่อ
วัตถุในกรณีท่ีวัตถุอยู่

 แรงลัพธ์เป็นผลรวมของแรงท่ี
กระท าต่อวัตถุ โดยแรงลัพธ์
ของแรง 2 แรงท่ีกระท าต่อ
วัตถุเดียวกัน 

-นักเรียนสามารถ
อธิบายวิธีการหา
แรงลัพธ์ของแรง
หลายแรงในแนว 

-นักเรียนต้ังใจเรียน 
-นักเรียนส่งงานตรง
เวลา 

-นักเรียนสามารถ
สืบค้นข้อมูลด้วย
ตนเอง 
-นักเรียนสามารถใช้
อุปกรณ์การทดลอง
ได้ 

• แรงลัพธ์เป็นผลรวม
ของแรงท่ีกระท าต่อ
วัตถุ โดยแรงลัพธ์
ของแรง ๒ แรงท่ี
กระท าต่อวัตถุ
เดียวกันจะมีขนาด

 



มาตรฐาน ตัวชี้วัด 
 

สาระส าคัญ 
ความรู้ 

(K) 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

(A) 

ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะ 

(P) 

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

หมายเหตุ 

ของวัตถุ รวมทั้งน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ 
 

นิ่งจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

เดียวกันท่ีกระท า
ต่อวัตถุในกรณีท่ี
วัตถุอยู่นิ่ง 

- นักเรียนสามารถ
น าเสนอหน้าช้ัน
เรียน 

 

เท่ากับผลรวมของ
แรงท้ังสองเมื่อแรง 
ท้ังสองอยู่ในแนว
เดียวกันและมีทิศทาง
เดียวกันแต่จะมีขนาด
เท่ากับผลต่างของ
แรงท้ังสอง เมื่อแรง
ท้ังสองอยู่ในแนว
เดียวกันแต่มีทิศทาง 
ตรงข้ามกัน ส าหรับ
วัตถุท่ีอยู่นิ่งแรงลัพธ์
ท่ีกระท าต่อวัตถุมีค่า
เป็นศูนย์ 
• การเขียนแผนภาพ
ของแรงท่ีกระท าต่อ
วัตถุสามารถเขียนได้
โดยใช้ลูกศร   โดยหัว
ลูกศรแสดง 
ทิศทางของแรง และ
ความยาวของลูกศร
แสดงขนาดของแรงท่ี
กระท าต่อวัตถ ุ

   มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจ
ธรรมชาติของแรงใน
ชีวิตประจ าวัน  ผลของแรง
ท่ีกระท าต่อวัตถุ ลักษณะ
การเคล่ือนท่ีแบบต่าง ๆ 
ของวัตถุ รวมทั้งน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ 
 

ป.5/2  เขียน
แผนภาพแสดงแรงท่ี
กระท าต่อวัตถุท่ีอยู่
ในแนวเดียวกันและ
แรงลัพธ์ที่กระท าต่อ
วัตถุ 
 

 การเขียนแผนภาพของแรงท่ี
กระท าต่อวัตถุลักษณะการ
เคล่ือนท่ีแบบต่าง ๆ ของวัตถุ 
รวมทั้งน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
 

-นักเรียนสามารถ  
เขียนแผนภาพ
แสดงแรงท่ีกระท า
ต่อวัตถุท่ีอยู่ในแนว
เดียวกันและแรง
ลัพธ์ที่กระท าต่อ
วัตถุ 
 

-นักเรียนต้ังใจเรียน 
-นักเรียนส่งงานตรง
เวลา 

-นักเรียนสามารถ
สืบค้นข้อมูลด้วย
ตนเอง 
-นักเรียนสามารถใช้
อุปกรณ์การทดลอง
ได้ 
- นักเรียนสามารถ
น าเสนอหน้าช้ัน
เรียน 

 

 

   มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจ
ธรรมชาติของแรงใน
ชีวิตประจ าวัน  ผลของแรง
ท่ีกระท าต่อวัตถุ ลักษณะ
การเคล่ือนท่ีแบบต่าง ๆ 
ของวัตถุ รวมทั้งน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ 

ป.5/3 ใช้เครื่องช่ัง
สปริงในการวัดแรงท่ี
กระท าต่อวัตถ ุ

การใช้เครื่องช่ังสปริงในการ
วัดแรงผลของแรงท่ีกระท าต่อ
วัตถุ ลักษณะการเคล่ือนท่ี
แบบต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้ง
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

-นักเรียนสามารถ 
ใช้เครื่องช่ังสปริงใน
การวัดแรงท่ีกระท า
ต่อวัตถุ 

-นักเรียนต้ังใจเรียน 
-นักเรียนส่งงานตรง
เวลา 

-นักเรียนสามารถ
สืบค้นข้อมูลด้วย
ตนเอง 
-นักเรียนสามารถใช้
อุปกรณ์การทดลอง
ได้ 
- นักเรียนสามารถ
น าเสนอหน้าช้ัน
เรียน 

 



มาตรฐาน ตัวชี้วัด 
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สมรรถนะ 

(P) 
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   มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจ
ธรรมชาติของแรงใน
ชีวิตประจ าวัน  ผลของแรง
ท่ีกระท าต่อวัตถุ ลักษณะ
การเคล่ือนท่ีแบบต่าง ๆ 
ของวัตถุ รวมทั้งน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ 

ป.5/4 ระบุผลของ
แรงเสียดทานท่ีมีต่อ
การเปล่ียนแปลง 
การเคล่ือนท่ีของวัตถุ
จากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

 แรงเสียดทานเป็นแรงท่ี
เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัส 
ของวัตถุ เพื่อต้านการ
เคล่ือนท่ีของวัตถุนั้น  

-นักเรียนสามารถ 
ระบุผลของแรง
เสียดทานท่ีมีต่อ
การเปล่ียนแปลง 
การเคล่ือนท่ีของ
วัตถุ 

-นักเรียนต้ังใจเรียน 
-นักเรียนส่งงานตรง
เวลา 

-นักเรียนสามารถ
สืบค้นข้อมูลด้วย
ตนเอง 
-นักเรียนสามารถใช้
อุปกรณ์การทดลอง
ได้ 
- นักเรียนสามารถ
น าเสนอหน้าช้ัน
เรียน 

 

• แรงเสียดทานเป็น
แรงท่ีเกิดขึ้นระหว่าง
ผิวสัมผัส 
ของวัตถุ เพื่อต้าน
การเคล่ือนท่ีของวัตถุ
นั้น โดย 
ถ้าออกแรงกระท าต่อ
วัตถุท่ีอยู่นิ่งบนพื้นผิว
หนึ่ง 
ให้เคล่ือนท่ี แรงเสียด
ทานจากพื้นผิวนั้นก็
จะต้าน 
การเคล่ือนท่ีของวัตถุ 
แต่ถ้าวัตถุก าลัง
เคล่ือนท่ี 
แรงเสียดทานก็จะท า
ให้วัตถุนั้นเคล่ือนท่ีช้า
ลง 
หรือหยุดนิ่ง 

 

   มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจ
ธรรมชาติของแรงใน
ชีวิตประจ าวัน  ผลของแรง
ท่ีกระท าต่อวัตถุ ลักษณะ
การเคล่ือนท่ีแบบต่าง ๆ 
ของวัตถุ รวมทั้งน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ 

ป.5/5 เขียน
แผนภาพแสดงแรง
เสียดทานและแรงท่ี
อยู่ในแนวเดียวกันท่ี
กระท าต่อวัตถ ุ

การเขียนแผนภาพแสดงแรง
เสียดทานและแรงท่ีอยู่ในแนว
เดียวกัน 

-นักเรียนสามารถ 
เขียนแผนภาพ
แสดงแรงเสียดทาน
และแรงท่ีอยู่ใน
แนวเดียวกันท่ี
กระท าต่อวัตถ ุ

-นักเรียนต้ังใจเรียน 
-นักเรียนส่งงานตรง
เวลา 

-นักเรียนสามารถ
สืบค้นข้อมูลด้วย
ตนเอง 
-นักเรียนสามารถใช้
อุปกรณ์การทดลอง
ได้ 
- นักเรียนสามารถ
น าเสนอหน้าช้ัน
เรียน 

 

   มาตรฐาน ว 2.3 เข้าใจ
ความหมายของพลังงาน  
การเปล่ียนแปลงและการ
ถ่ายโอนพลังงาน 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสาร
และพลังงาน  พลังงานใน

ป.5/1 อธิบายการได้
ยินเสียงผ่านตัวกลาง
จากหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ 

การได้ยินเสียงต้องอาศัย
ตัวกลาง 

-นักเรียนสามารถ 
อธิบายการได้ยิน
เสียงผ่านตัวกลาง 

-นักเรียนต้ังใจเรียน 
-นักเรียนส่งงานตรง
เวลา 

-นักเรียนสามารถ
สืบค้นข้อมูลด้วย
ตนเอง 
-นักเรียนสามารถใช้
อุปกรณ์การทดลอง
ได้ 

• การได้ยินเสียงต้อง
อาศัยตัวกลาง โดย
อาจเป็น ของแข็ง 
ของเหลว หรือ
อากาศ เสียงจะ

 



มาตรฐาน ตัวชี้วัด 
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ชีวิตประจ าวัน  ธรรมชาติ 
ของคล่ืน  ปรากฏการณ์ท่ี
เกี่ยวข้องกับเสียง  แสง  
และคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 
รวมทั้งน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

- นักเรียนสามารถ
น าเสนอหน้าช้ัน
เรียน 

 

ส่งผ่านตัวกลางมายัง
หู 

ความหมายของพลังงาน  
การเปล่ียนแปลงและการ
ถ่ายโอนพลังงาน 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสาร
และพลังงาน  พลังงานใน
ชีวิตประจ าวัน  ธรรมชาติ 
ของคล่ืน  ปรากฏการณ์ท่ี
เกี่ยวข้องกับเสียง  แสง  
และคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 
รวมทั้งน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

ป.5/2 ระบุตัวแปร 
ทดลอง และอธิบาย
ลักษณะและการเกิด
เสียงสูง เสียงต่ า 

การเกิดเสียงสูง เสียงต่ า 
พลังงานในชีวิตประจ าวัน  
ธรรมชาติ ของคล่ืน  
ปรากฏการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับ
เสียง  แสง  และคล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

-นักเรียนสามารถ 
ระบุตัวแปร ทดลอง 
และอธิบายลักษณะ
และการเกิดเสียงสูง 
เสียงต่ า 

-นักเรียนต้ังใจเรียน 
-นักเรียนส่งงานตรง
เวลา 

-นักเรียนสามารถ
สืบค้นข้อมูลด้วย
ตนเอง 
-นักเรียนสามารถใช้
อุปกรณ์การทดลอง
ได้ 
- นักเรียนสามารถ
น าเสนอหน้าช้ัน
เรียน 

 

• เสียงท่ีได้ยินมี
ระดับสูงต่ าของเสียง
ต่างกันขึ้นกับความถ่ี
ของการส่ันของ
แหล่งก าเนิดเสียง 
โดยเมื่อแหล่งก าเนิด
เสียงส่ันด้วยความถ่ี
ต่ าจะเกิดเสียงต่ า 
แต่ถ้าส่ันด้วยความถ่ี
สูงจะเกิดเสียงสูง 
ส่วนเสียงดังค่อยท่ีได้
ยินขึ้นกับพลังงาน
การส่ันของ
แหล่งก าเนิดเสียง        
โดยเมื่อแหล่งก าเนิด
เสียงส่ันด้วย 
พลังงานมากจะเกิด
เสียงดัง แต่ถ้า
แหล่งก าเนิดเสียง 

 

ความหมายของพลังงาน  
การเปล่ียนแปลงและการ
ถ่ายโอนพลังงาน 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสาร
และพลังงาน  พลังงานใน
ชีวิตประจ าวัน  ธรรมชาติ 
ของคล่ืน  ปรากฏการณ์ท่ี
เกี่ยวข้องกับเสียง  แสง  

ป.5/3 ออกแบบการ
ทดลองและอธิบาย
ลักษณะและการเกิด
เสียงดัง เสียงค่อย 

   การเกิดเสียงดัง เสียงค่อย
พลังงานในชีวิตประจ าวัน  
ธรรมชาติ ของคล่ืน  
ปรากฏการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับ
เสียง  แสง  และคล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

-นักเรียนสามารถ 
ออกแบบการ
ทดลองและอธิบาย
ลักษณะและการ
เกิดเสียงดัง เสียง
ค่อย 

-นักเรียนต้ังใจเรียน 
-นักเรียนส่งงานตรง
เวลา 

-นักเรียนสามารถ
สืบค้นข้อมูลด้วย
ตนเอง 
-นักเรียนสามารถใช้
อุปกรณ์การทดลอง
ได้ 
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และคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 
รวมทั้งน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

- นักเรียนสามารถ
น าเสนอหน้าช้ัน
เรียน 

 

ส่ันด้วยพลังงานน้อย
จะเกิดเสียงค่อย 
• เสียงดังมาก ๆ เป็น
อันตรายต่อการได้ยิน
และเสียงท่ีก่อให้เกิด
ความร าคาญเป็น
มลพิษทางเสียง 
เดซิเบลเป็นหน่วยที่
บอกถึงความดังของ
เสียง 

ความหมายของพลังงาน  
การเปล่ียนแปลงและการ
ถ่ายโอนพลังงาน 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสาร
และพลังงาน  พลังงานใน
ชีวิตประจ าวัน  ธรรมชาติ 
ของคล่ืน  ปรากฏการณ์ท่ี
เกี่ยวข้องกับเสียง  แสง  
และคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 
รวมทั้งน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

ป.5/4 วัดระดับเสียง
โดยใช้เครื่องมือวัด
ระดับเสียง 

 วัดระดับเสียงโดยใช้เครื่องมือ
วัดระดับเสียงรวมทั้งน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

-นักเรียนสามารถ 
วัดระดับเสียงโดย
ใช้เครื่องมือวัด
ระดับเสียง 

-นักเรียนต้ังใจเรียน 
-นักเรียนส่งงานตรง
เวลา 

-นักเรียนสามารถ
สืบค้นข้อมูลด้วย
ตนเอง 
-นักเรียนสามารถใช้
อุปกรณ์การทดลอง
ได้ 
- นักเรียนสามารถ
น าเสนอหน้าช้ัน
เรียน 

 

 

ความหมายของพลังงาน  
การเปล่ียนแปลงและการ
ถ่ายโอนพลังงาน 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสาร
และพลังงาน  พลังงานใน
ชีวิตประจ าวัน  ธรรมชาติ 
ของคล่ืน  ปรากฏการณ์ท่ี
เกี่ยวข้องกับเสียง  แสง  
และคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 

ป.5/5 ตระหนักใน
คุณค่าของความรู้
เรื่องระดับเสียง 
โดยเสนอแนะ
แนวทางในการ
หลีกเล่ียงและลด 
มลพิษทางเสียง 

การหลีกเล่ียงและลดมลพิษ
ทางเสียง 

-นักเรียนตระหนัก
ในคุณค่าของ
ความรู้เรื่องระดับ
เสียงโดยเสนอแนะ
แนวทางในการ
หลีกเล่ียงและลด 
มลพิษทางเสียง 

-นักเรียนต้ังใจเรียน 
-นักเรียนส่งงานตรง
เวลา 

-นักเรียนสามารถ
สืบค้นข้อมูลด้วย
ตนเอง 
-นักเรียนสามารถใช้
อุปกรณ์การทดลอง
ได้ 
- นักเรียนสามารถ
น าเสนอหน้าช้ัน
เรียน 
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รวมทั้งน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

 
 

สาระที่ 3 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 
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มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจ
องค์ประกอบ  ลักษณะ  
กระบวนการเกิด  และ
วิวัฒนาการของเอกภพ 
กาแล็กซี  ดาวฤกษ์  และ
ระบบสุริยะ  รวมทั้ง
ปฏิสัมพันธ์ภายในระบบ
สุริยะ ท่ีส่งผลต่อส่ิงมีชีวิต 
และการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีอวกาศ 
 

ป.5/1 เปรียบเทียบ
ความแตกต่างของ
ดาวเคราะห์ 
และดาวฤกษ์จาก
แบบจ าลอง 

ดาวที่มองเห็นบนท้องฟ้าอยู่ใน
อวกาศซึ่งเป็นบริเวณท่ีอยู่
นอกบรรยากาศของโลก มีท้ัง
ดาวฤกษ์และดาวเคราะห์  

-นักเรียนสามารถ 
เปรียบเทียบความ
แตกต่างของดาว
เคราะห์ 
และดาวฤกษ์จาก
แบบจ าลอง 

-นักเรียนต้ังใจเรียน 
-นักเรียนส่งงานตรง
เวลา 

-นักเรียนสามารถ
สืบค้นข้อมูลด้วย
ตนเอง 
-นักเรียนสามารถใช้
อุปกรณ์การทดลอง
ได้ 
- นักเรียนสามารถ
น าเสนอหน้าช้ัน
เรียน 

 

• ดาวที่มองเห็นบน
ท้องฟ้าอยู่ในอวกาศ
ซึ่งเป็นบริเวณท่ีอยู่
นอกบรรยากาศของ
โลก มีท้ังดาวฤกษ์ 
และดาวเคราะห์ ดาว
ฤกษ์เป็นแหล่งก าเนิด
แสงจึงสามารถ
มองเห็นได้ ส่วนดาว
เคราะห์ไม่ใช่
แหล่งก าเนิดแสง แต่
สามารถมองเห็นได้
เนื่องจากแสงจากดวง
อาทิตย์ตกกระทบ
ดาวเคราะห์แล้ว 
สะท้อนเข้าสู่ตา 

 



มาตรฐาน ตัวชี้วัด 
 

สาระส าคัญ 
ความรู้ 
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คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

(A) 

ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะ 

(P) 

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

หมายเหตุ 

มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจ
องค์ประกอบ  ลักษณะ  
กระบวนการเกิด  และ
วิวัฒนาการของเอกภพ 
กาแล็กซี  ดาวฤกษ์  และ
ระบบสุริยะ  รวมทั้ง
ปฏิสัมพันธ์ภายในระบบ
สุริยะ ท่ีส่งผลต่อส่ิงมีชีวิต 
และการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีอวกาศ 

ป.5/2 ใช้แผนท่ีดาว
ระบุต าแหน่งและ
เส้นทางการขึ้นและ
ตกของกลุ่มดาวฤกษ์
บนท้องฟ้า และ
อธิบายแบบรูป
เส้นทางการขึ้นและ
ตกของกลุ่มดาวฤกษ์ 
บนท้องฟ้าในรอบปี 

 การมองเห็นกลุ่มดาวฤกษ์มี
รูปร่างต่าง ๆ เกิดจาก 
จินตนาการของผู้สังเกต กลุ่ม
ดาวฤกษ์ต่าง ๆ ท่ีปรากฏใน
ท้องฟ้าแต่ละกลุ่มมีดาวฤกษ์
แต่ละดวงเรียงกันท่ีต าแหน่ง
คงท่ี และมีเส้นทางการขึ้น 
และตกตามเส้นทางเดิมทุกคืน  

-นักเรียนสามารถ 
ใช้แผนท่ีดาวระบุ
ต าแหน่งและ
เส้นทางการขึ้นและ
ตกของกลุ่มดาว
ฤกษ์บนท้องฟ้า 
และอธิบายแบบรูป
เส้นทางการขึ้นและ
ตกของกลุ่มดาว
ฤกษ์บนท้องฟ้าใน
รอบปี 
 

-นักเรียนต้ังใจเรียน 
-นักเรียนส่งงานตรง
เวลา 

-นักเรียนสามารถ
สืบค้นข้อมูลด้วย
ตนเอง 
-นักเรียนสามารถใช้
อุปกรณ์การทดลอง
ได้ 
- นักเรียนสามารถ
น าเสนอหน้าช้ัน
เรียน 

 

• การมองเห็นกลุ่ม
ดาวฤกษ์มีรูปร่างต่าง 
ๆ เกิดจาก
จินตนาการของผู้
สังเกต กลุ่มดาวฤกษ์
ต่าง ๆ ท่ีปรากฏใน
ท้องฟ้าแต่ละกลุ่มมี
ดาวฤกษ์แต่ละดวง 
เรียงกันท่ีต าแหน่ง
คงท่ี และมีเส้นทาง
การขึ้นและตกตาม
เส้นทางเดิมทุกคืน 
ซึ่งจะปรากฏ 
ต าแหน่งเดิม การ
สังเกตต าแหน่งและ
การขึ้นและตกของ
ดาวฤกษ์ และกลุ่ม
ดาวฤกษ์ สามารถ 
ท าได้โดยใช้แผนท่ี
ดาว ซึ่งระบุมุมทิศ
และมุมเงยท่ีกลุ่มดาว
นั้นปรากฏ ผู้สังเกต
สามารถใช้มือในการ
ประมาณค่าของมุม

 



มาตรฐาน ตัวชี้วัด 
 

สาระส าคัญ 
ความรู้ 
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คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

(A) 

ทักษะกระบวนการ 
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เงยเมื่อสังเกตดาวใน
ท้องฟ้า 

    มาตรฐาน ว 3.2  เข้าใจ
องค์ประกอบและความ 
สัมพันธ์ของระบบโลก 
กระบวนการเปล่ียนแปลง 
ภายในโลกและบนผิวโลก 
ธรณีพิบัติภัย กระบวนการ
เปล่ียนแปลง ลมฟ้าอากาศ
และภูมิอากาศโลก รวมทั้ง
ผลต่อส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงแวดล้อม 

ป.5/1 เปรียบเทียบ
ปริมาณน้ าในแต่ละ
แหล่ง และระบุ 
ปริมาณน้ าท่ีมนุษย์
สามารถน ามาใช้
ประโยชน์ได้ 
จากข้อมูลท่ีรวบรวม
ได้ 

 โลกมีท้ังน้ าจืดและน้ าเค็มซึ่ง
อยู่ในแหล่งน้ าต่าง ๆท่ีมีท้ัง
แหล่งน้ าผิวดิน และแหล่งน้ า
ใต้ดิน  

-นักเรียนสามารถ 
เปรียบเทียบ
ปริมาณน้ าในแต่ละ
แหล่ง และระบุ 
ปริมาณน้ าท่ีมนุษย์
สามารถน ามาใช้
ประโยชน์ได้ 
จากข้อมูลท่ี
รวบรวมได้ 
 

-นักเรียนต้ังใจเรียน 
-นักเรียนส่งงานตรง
เวลา 

-นักเรียนสามารถ
สืบค้นข้อมูลด้วย
ตนเอง 
-นักเรียนสามารถใช้
อุปกรณ์การทดลอง
ได้ 
- นักเรียนสามารถ
น าเสนอหน้าช้ัน
เรียน 

 

• โลกมีท้ังน้ าจืดและ
น้ าเค็มซึ่งอยู่ในแหล่ง
น้ าต่าง ๆ ท่ีมีท้ัง
แหล่งน้ าผิวดิน เช่น 
ทะเล มหาสมุทร บึง 
แม่น้ า และแหล่งน้ า
ใต้ดิน เช่น น้ าในดิน 
และน้ าบาดาล น้ า
ท้ังหมดของโลก
แบ่งเป็นน้ าเค็ม 
ประมาณร้อยละ 
๙๗.๕ ซึ่งอยู่ใน
มหาสมุทร 
และแหล่งน้ าอื่น ๆ 
และท่ีเหลืออีก
ประมาณร้อยละ ๒.๕ 
เป็นน้ าจืด ถ้าเรียง 
ล าดับปริมาณน้ าจืด 
จากมากไปน้อยจะอยู่
ท่ี ธารน้ าแข็ง และ
พืดน้ าแข็ง น้ าใต้ดิน 
ช้ันดินเยือกแข็งคงตัว
และน้ าแข็งใต้ดิน 
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ทะเลสาบ ความช้ืน
ในดิน ความช้ืนใน
บรรยากาศ บึง แม่น้ า 
และน้ าในส่ิงมีชีวิต 

มาตรฐาน ว 3.2  เข้าใจ
องค์ประกอบและความ 
สัมพันธ์ของระบบโลก 
กระบวนการเปล่ียนแปลง 
ภายในโลกและบนผิวโลก 
ธรณีพิบัติภัย กระบวนการ
เปล่ียนแปลง ลมฟ้าอากาศ
และภูมิอากาศโลก รวมทั้ง
ผลต่อส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงแวดล้อม 

ป.5/2 ตระหนักถึง
คุณค่าของน้ าโดย
น าเสนอแนวทาง 
การใช้น้ าอย่าง
ประหยัดและการ
อนุรักษ์น้ า 

การใช้น้ าอย่างประหยัดและ
การอนุรักษ์น้ า 

-นักเรียนตระหนัก
ถึงคุณค่าของน้ า
โดยน าเสนอแนว
ทางการใช้น้ าอย่าง
ประหยัดและการ
อนุรักษ์น้ า 
 

-นักเรียนต้ังใจเรียน 
-นักเรียนส่งงานตรง
เวลา 

-นักเรียนสามารถ
สืบค้นข้อมูลด้วย
ตนเอง 
-นักเรียนสามารถใช้
อุปกรณ์การทดลอง
ได้ 
- นักเรียนสามารถ
น าเสนอหน้าช้ัน
เรียน 

• น้ าจืดท่ีมนุษย์
น ามาใช้ได้มีปริมาณ
น้อยมากจึงควรใช้น้ า
อย่างประหยัดและ
ร่วมกันอนรุักษ์น้ า 

 

มาตรฐาน ว 3.2  เข้าใจ
องค์ประกอบและความ 
สัมพันธ์ของระบบโลก 
กระบวนการเปล่ียนแปลง 
ภายในโลกและบนผิวโลก 
ธรณีพิบัติภัย กระบวนการ
เปล่ียนแปลง ลมฟ้าอากาศ
และภูมิอากาศโลก รวมทั้ง
ผลต่อส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงแวดล้อม 

ป.5/3 สร้าง
แบบจ าลองท่ีอธิบาย
การหมุนเวียนของน้ า
ในวัฏจักรน้ า 

  วัฏจักรน้ าของระบบโลก 
กระบวนการเปล่ียนแปลง 
ภายในโลกและบนผิวโลก 
ธรณีพิบัติภัย กระบวนการ
เปล่ียนแปลง ลมฟ้าอากาศ
และภูมิอากาศโลก รวมทั้งผล
ต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม 

-นักเรียนสามารถ 
สร้างแบบจ าลองท่ี
อธิบายการ
หมุนเวียนของน้ า
ในวัฏจักรน้ า 

-นักเรียนต้ังใจเรียน 
-นักเรียนส่งงานตรง
เวลา 

-นักเรียนสามารถ
สืบค้นข้อมูลด้วย
ตนเอง 
-นักเรียนสามารถใช้
อุปกรณ์การทดลอง
ได้ 
- นักเรียนสามารถ
น าเสนอหน้าช้ัน
เรียน 

 

• วัฏจักรน้ า เป็นการ
หมุนเวียนของน้ าท่ีมี
แบบรูปซ้ าเดิม และ
ต่อเนื่องระหว่างน้ า
ในบรรยากาศน้ าผิว
ดิน และน้ าใต้ดิน 
โดยพฤติกรรมการ
ด ารงชีวิตของพืชและ
สัตว์ส่งผลต่อวัฏจักร
น้ า 
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มาตรฐาน ว 3.2  เข้าใจ
องค์ประกอบและความ 
สัมพันธ์ของระบบโลก 
กระบวนการเปล่ียนแปลง 
ภายในโลกและบนผิวโลก 
ธรณีพิบัติภัย กระบวนการ
เปล่ียนแปลง ลมฟ้าอากาศ
และภูมิอากาศโลก รวมทั้ง
ผลต่อส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงแวดล้อม 

ป.5/4 เปรียบเทียบ
กระบวนการเกิดเมฆ 
หมอก น้ าค้างและ
น้ าค้างแข็ง จาก
แบบจ าลอง 

กระบวนการเกิดเมฆ หมอก 
น้ าค้างและน้ าค้างแข็ง 
ของระบบโลก กระบวนการ
เปล่ียนแปลง ภายในโลกและ
บนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย 
กระบวนการเปล่ียนแปลง ลม
ฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก 
รวมทั้งผลต่อส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงแวดล้อม 

-นักเรียนสามารถ 
เปรียบเทียบ
กระบวนการเกิด
เมฆ หมอก น้ าค้าง
และน้ าค้างแข็ง 
จากแบบจ าลอง 

-นักเรียนต้ังใจเรียน 
-นักเรียนส่งงานตรง
เวลา 

-นักเรียนสามารถ
สืบค้นข้อมูลด้วย
ตนเอง 
-นักเรียนสามารถใช้
อุปกรณ์การทดลอง
ได้ 
- นักเรียนสามารถ
น าเสนอหน้าช้ัน
เรียน 

 

• ไอน้ าในอากาศจะ
ควบแน่นเป็นละออง
น้ าเล็ก ๆโดยมี
ละอองลอย เช่น 
เกลือ ฝุ่นละออง 
ละอองเรณูของ
ดอกไม้ เป็นอนุภาค
แกนกลาง เมื่อ 
ละอองน้ าจ านวนมาก
เกาะกลุ่มรวมกันลอย
อยู่สูงจากพื้นดินมาก 
เรียกว่า เมฆ แต่
ละอองน้ าท่ีเกาะกลุ่ม
รวมกันอยู่ใกล้พื้นดิน 
เรียกว่า หมอกส่วนไอ
น้ าท่ีควบแน่นเป็น
ละอองน้ าเกาะอยู ่
บนพื้นผิววัตถุใกล้
พื้นดิน เรียกว่า 
น้ าค้างถ้าอุณหภูมิ
ใกล้พื้นดินต่ ากว่าจุด
เยือกแข็งน้ าค้างก็จะ
กลายเป็นน้ าค้างแข็ง 

 



มาตรฐาน ตัวชี้วัด 
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มาตรฐาน ว 3.2  เข้าใจ
องค์ประกอบและความ 
สัมพันธ์ของระบบโลก 
กระบวนการเปล่ียนแปลง 
ภายในโลกและบนผิวโลก 
ธรณีพิบัติภัย กระบวนการ
เปล่ียนแปลง ลมฟ้าอากาศ
และภูมิอากาศโลก รวมทั้ง
ผลต่อส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงแวดล้อม 

ป.5/5 เปรียบเทียบ
กระบวนการเกิดฝน 
หิมะ และลูกเห็บ 
จากข้อมูลท่ีรวบรวม
ได้ 

 เปรียบเทียบกระบวน 
การเกิดฝน หิมะ และลูกเห็บ 
ของระบบโลก กระบวนการ
เปล่ียนแปลง ภายในโลกและ
บนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย 
กระบวนการเปล่ียนแปลง ลม
ฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก 
รวมทั้งผลต่อส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงแวดล้อม 

-นักเรียนสามารถ
เปรียบเทียบ
กระบวน 
การเกิดฝน หิมะ 
และลูกเห็บ จาก
ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 

-นักเรียนต้ังใจเรียน 
-นักเรียนส่งงานตรง
เวลา 

-นักเรียนสามารถ
สืบค้นข้อมูลด้วย
ตนเอง 
-นักเรียนสามารถใช้
อุปกรณ์การทดลอง
ได้ 
- นักเรียนสามารถ
น าเสนอหน้าช้ัน
เรียน 

 

• ฝน หิมะ ลูกเห็บ 
เป็นหยาดน้ าฟ้าซึ่ง
เป็นน้ าท่ีมีสถานะต่าง 
ๆ ท่ีตกจากฟ้าถึง
พื้นดิน ฝนเกิดจาก 
ละอองน้ าในเมฆท่ี
รวมตัวกันจนอากาศ
ไม่สามารถพยุงไว้ได้
จึงตกลงมา หิมะเกิด
จากไอน้ าในอากาศ 
ระเหิดกลับเป็นผลึก
น้ าแข็ง รวมตัวกันจน
มีน้ าหนักมากข้ึนจน
เกินกว่าอากาศจะ
พยุงไว้จงึตกลงมา 
ลูกเห็บเกิดจากหยด
น้ าท่ีเปล่ียนสถานะ
เป็นน้ าแข็งแล้วถูก
พายุพัดวนซ้ าไปซ้ ามา
ในเมฆฝนฟ้าคะนอง 
ท่ีมีขนาดใหญ่และอยู่
ในระดับสูงจนเป็น
ก้อนน้ าแข็งขนาด
ใหญ่ขึ้นแล้วตกลงมา 

 

 


