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สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 
ความรู้ 

(K) 
ทักษะกระบวนการ 

(P) 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

(A) 

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

หมายเหตุ 

มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจ
สมบัติของส่ิงมีชีวิต หน่วย
พื้นฐานของส่ิงมีชีวิต การ
ล าเลียงสารเข้า และออก
จากเซลล์ ความสัมพันธ์ของ
โครงสร้างและหน้าท่ีของ
ระบบต่าง ๆ ของสัตว์และ
มนุษย์ท่ีท างานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง
และหน้าท่ี ของอวัยวะต่าง 
ๆ ของพืชท่ีท างานสัมพันธ์
กัน รวมท้ังน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
  
 
 
 

ป.3/1   บรรยายสิ่งที่
จ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิต และการ
เจริญเติบโตของมนุษย์
และสัตว์ โดยใช้ข้อมูล
ที่รวบรวมได้ 

วัตถุอาจมาจากชิ้นส่วนย่อยๆ 
แต่ละชิ้นมีลักษณะเหมือนกัน
มาประกอบเข้าด้วยกัน เมื่อ
แยกชิ้นส่วนย่อยๆแต่ละชิ้น
เหล่าน้ันมาประกบเป็นชิ้นส่วน
ใหม่ได้ 

1.บอกความหมายของ
การถ่ายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรมได้ 
2.อธิบายลักษณะที่
ถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่
ลูกได้ 
3.อธิบายลักษณะที่
ถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่
ลูกได้ 

1.สืบค้นลักษณะการ
ถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมของพ่อแม่สู่
ลูก  
 

1.ตระหนักและเห็น
คุณค่าของชีวิตสัตว์ 

สัตว์เมื่อเป็นตัวเต็มวัยจะ
สืบพันธ์ุมีลูก เมื่อลูก
เจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัย
ก็สืบพันธ์ุมีลูกต่อไปได้อีก 
หมุนเวียนต่อเน่ืองเป็นวัฏ
จักรชีวิตของสัตว์ซึ่งสัตว์
แต่ละชนิด เช่น ผีเสื้อ กบ 
ไก่ มนุษย์จะมีวัฏจักรชีวิต
ที่เฉพาะและแตกต่างกัน 

 

ป3/2  ตระหนักถึง
ประโยชน์ของอาหาร 
น้ า และอากาศโดย
การดูแลตนเองและ
สัตว์ให้ได้รับสิ่งเหล่าน้ี
อย่างเหมาะสม 

วัตถุอาจมาจากชิ้นส่วนย่อยๆ 
แต่ละชิ้นมีลักษณะเหมือนกัน
มาประกอบเข้าด้วยกัน เมื่อ
แยกชิ้นส่วนย่อยๆแต่ละชิ้น
เหล่าน้ันมาประกบเป็นชิ้นส่วน
ใหม่ได้ 

1.บรรยายสิ่งที่จ าเป็น
ต่อการด ารงชีวิตของ
มนุษย์และสัตว์ได้ 

1. สืบค้นสิ่งที่จ าเป็นต่อ
การด ารงชีวิตของมนุษย์
และสัตว์ 

1. ยกตัวอย่างการใช้
ประโยชน์ของปัจจัย
ทีค่จ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์
และสัตว์มาใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

อาหารช่วยให้ร่างกาย
แข็งแรงและเจริญเติบโต
น้ าช่วยให้ร่างกายท างาน
ได้อย่างปกติ อากาศใช้ใน
การหายใจ 
 

 

ป.3/3   สร้าง
แบบจ าลองที่
บรรยายวัฏจักรชีวิต
ของสัตว์และ
เปรียบเทียบวัฏจักร

วัตถุอาจมาจากชิ้นส่วนย่อยๆ 
แต่ละชิ้นมีลักษณะเหมือนกัน
มาประกอบเข้าด้วยกัน เมื่อ
แยกชิ้นส่วนย่อยๆแต่ละชิ้น
เหล่าน้ันมาประกบเป็นชิ้นส่วน

1. บรรยายวัฏจักร
ชีวิตของสัตว์และ
เปรียบเทียบวัฏจักร
ชีวิตของสัตว์บางชนิด
ได้ 

1.สร้างแบบจ าลองที่
บรรยายวัฏจักรชีวิตของ
สัตว์และเปรียบเทียบวัฏ
จักรชีวิตของสัตว์ได้ 

1. ตระหนักและเห็น
คุณค่าของชีวิตสัตว์ 
โดยไม่ท าให้วัฏจักร
ชีวิตสัตว์เกิดการ
เปลี่ยนแปลง 

สัตว์เมื่อเป็นตัวเต็มวัยจะ
สบืพันธ์ุมีลูก เมื่อลูก
เจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัย
ก็สืบพันธ์ุมีลูกต่อไปได้อีก 
หมุนเวียนต่อเน่ืองเป็นวัฏ

 



มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 
ความรู้ 

(K) 
ทักษะกระบวนการ 

(P) 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

(A) 

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

หมายเหตุ 

ชีวิตของสัตว์บางชนิด 
 

ใหม่ได้ จักรชีวิตของสัตว์ซึ่งสัตว์
แต่ละชนิด เช่น ผีเสื้อ กบ 
ไก่ มนุษย์จะมีวัฏจักรชีวิต
ที่เฉพาะและแตกต่างกัน 
 

ป.3/4   ตระหนักถึง
คุณค่าของชีวิตสัตว์ 
โดยไม่ท าให้วัฏจักร
ชีวิตของสัตว์
เปลี่ยนแปลง 
 

วัตถุอาจมาจากชิ้นส่วนย่อยๆ 
แต่ละชิ้นมีลักษณะเหมือนกัน
มาประกอบเข้าด้วยกัน เมื่อ
แยกชิ้นส่วนย่อยๆแต่ละชิ้น
เหล่าน้ันมาประกบเป็นชิ้นส่วน
ใหม่ได้ 

1.บอกถึงคุณค่าของ
ชีวิตสัตว์ โดยไม่ท า
ให้วัฏจักรชีวิตของสัตว์
เปลี่ยนแปลง 
 

1.สืบค้นคุณค่าของชีวิต
สัตว์ โดยไม่ท าให้วัฏจักร
ชีวิตของสัตว์
เปลี่ยนแปลง 

1. ตระหนักและเห็น
คุณค่าของชีวิตสัตว์ 
โดยไม่ท าให้วัฏจักร
ชีวิตสัตว์เกิดการ
เปลี่ยนแปลง 

 



สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ 
 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 
ความรู้ 

(K) 
ทักษะกระบวนการ 

(P) 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

(A) 

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

หมายเหตุ 

มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจ
สมบัติของสสาร 
องค์ประกอบของสสาร 
ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติ
ของ สสารกับโครงสร้างและ
แรงยึดเหนี่ยวระหว่าง
อนุภาค หลักและธรรมชาติ 
ของการเปล่ียนแปลงสถานะ
ของสสาร การเกิด
สารละลาย และการเกิด 
ปฏิกิริยาเคมี 

ป.3/1 อธิบายว่าวัตถุ
ประกอบข้ึนจากชิ้น
ส่วนย่อยๆซึ่งสามารถ
แยกออกจากกันได้
และประกอบกันเป็น
ชิ้นใหม่ได้ โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ ์
 
 
                                  

วัตถุอาจมาจากชิ้นส่วนย่อยๆ 
แต่ละชิ้นมีลักษณะเหมือนกัน
มาประกอบเข้าด้วยกัน เมื่อ
แยกชิ้นส่วนย่อยๆแต่ละชิ้น
เหล่าน้ันมาประกบเป็นชิ้นส่วน
ใหม่ได้ 

1.บอกได้ว่าวัตถุท าข้ึน
จากวัสดุชนิดเดียวหรือ
หลายชนิดประกอบกัน
ได้ 
 

1.จ าแนกได้ว่าวัตถุต่าง ๆ 
ท ามาจากวัสดุชนิด
เดียวกันหรือต่างกัน 
2. ประดิษฐ์ภาพจากเศษ
วัสดุเหลือใช้ได้ 

1.เป็นคนช่างสังเกต   
2.ช่างคิดช่างสงสัย 
3.กระตือรือร้นใน
การเสาะแสวงหา
ความรู้ 

วัตถุอาจท าจากชิ้นส่วนย่อย ๆ 
ซึ่งแต่ละชิ้นมีลักษณะ
เหมือนกันมาประกอบเข้า
ด้วยกัน เมื่อ แยกชิ้นส่วนย่อย 
ๆ แต่ละชิ้นของวัตถุออกจาก
กันสามารถน าชิ้นส่วนเหล่านั้น
มาประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้ 
เช่น ก าแพงบ้านมีก้อนอิฐ
หลาย ๆก้อนประกอบเข้า
ด้วยกัน และสามารถน าก้อน
อิฐจากก าแพงบ้านมาประกอบ
เป็นพื้นทางเดินได้ 

 

ป.3/2 อธิบายการ
เปลี่ยนแปลงของวัสดุ
เมื่อท าให้ร้อนข้ึนหรือ
เย็นลง โดยใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์  
 

วัตถุอาจมาจากช้ิน
ส่วนย่อยๆ แต่ละช้ินมี
ลักษณะเหมือนกันมา
ประกอบเข้าด้วยกัน เมื่อ
แยกช้ินส่วนย่อยๆแต่ละ
ช้ินเหล่านั้นมาประกบเป็น
ช้ินส่วนใหม่ได้ 

1. อธิบายได้ว่าความ
ร้อนท าให้วัตถุบาง
ชนิดเปลี่ยนแปลง
รูปร่างและขนาดได้  
แต่ยังมีสมบัติเดิมอยู่ 
2.อภิปรายประโยชน์
หรืออันตรายที่อาจ
เกิดข้ึนเน่ืองจากการ
เปลี่ยนแปลงของวัสดุ
ได้ 
 

1.ทดลองว่าความร้อน
ท าให้วัตถุบางชนิด
เปลี่ยนแปลงทั้งรูปร่าง 
ขนาด และสมบัติเดิมได้ 
2.วาดภาพแสดงการ
เปลี่ยนแปลงของวัตถุ
เมื่อได้รับความร้อนได้ 
3.ส ารวจการ
เปลี่ยนแปลงของวัสดุใน
ชีวิตประจ าวันที่น ามาใช้
ประโยชน์หรือท าให้เกิด
อันตรายได้ 
 
 
 
 
 

1.เป็นคนช่างสังเกต   
2.ช่างคิดช่างสงสัย 
3.กระตือรือร้นใน
การเสาะแสวงหา
ความรู้ 

เมื่อให้ความร้อนหรือท าให้
วัสดุร้อนข้ึน และเมื่อลด
ความร้อนหรือท าให้วัสดุ
เย็นลง วัสดุจะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงได้ เช่น สี
เปลี่ยน รูปร่างเปลี่ยน 

 

 



มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 
ความรู้ 

(K) 
ทักษะกระบวนการ 

(P) 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

(A) 

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

หมายเหตุ 

มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจ
ธ ร ร ม ช า ติ ข อ ง แ ร ง ใ น
ชีวิตประจ าวัน ผลของแรงท่ี
กระท าต่อวัตถุ ลักษณะ การ
เคล่ือนท่ีแบบต่าง ๆ ของ
วัตถุ รวมท้ังน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
 

ป.3/1 ระบุผลของ
แรงที่มีต่อการเลี่ยน
แปลงการเคลื่อนที่
ของวัตถุจาก
หลักฐานเชิง
ประจักษ ์

 

การดึงหรือการผลัก เปน็การ
ออกแรงกระท าของวตัถ ุอาจ
ท าให้วัตถุเคลื่อนท่ีไปจาก
ต าแหน่งหนึ่งไปยังอีกต าแหน่ง
หนึ่งได ้หรือ เคลื่อนท่ีช้า ลง 
เร็วขึน้หรือหยุดการเคลื่อนท่ีได ้

1.บอกความหมายของ
การเคลื่อนที่ของวัตถุ
ได้ 
2.ระบุสิ่งที่ช่วยบ่งบอก
ให้เห็นว่าวัตถุมีการ
เคลื่อนที่ได้ 

ท ากิจกรรมและสรุปผล
การท ากิจกรรมเก่ียวกับ
การเคลื่อนที่ของวัตถุได้ 

1.เป็นคนช่างสังเกต   
2.มุ่งมั่นในการ
ท างาน 
3.กระตือรือร้นใน
การเสาะแสวงหา
ความรู้ 

การดึงหรือการผลักเป็น
การออกแรงกระท า ต่อ
วัต ถุ  แ ร ง มี ผ ล ต่ อ ก า ร
เคลื่อนที่ของวัตถุ แรงอาจ
ท าให้วัตถุเกิดการเคลื่อนที่
โดยเปลี่ยนต าแหน่งจากที่
หน่ึงไปยังอีกท่ีหน่ึง 
 

 

ป.3/2  เปรียบเทียบ
และยกตัวอย่างแรง
สัมผัสและแรงไม่
สัมผัสที่มีผลต่อการ
เคลื่อนที่ของวัตถุ โดย
ใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ ์

การดึงหรือการผลัก เปน็การ
ออกแรงกระท าของวตัถ ุอาจ
ท าให้วัตถุเคลื่อนท่ีไปจาก
ต าแหน่งหนึ่งไปยังอีกต าแหน่ง
หนึ่งได ้หรือ เคลื่อนท่ีช้า ลง 
เร็วขึน้หรือหยุดการเคลื่อนท่ีได ้

 1.อธิบายได้ว่าแรงดึง
และแรงผลักที่มา
กระท าต่อวัตถุ มีผล
ต่อการเคลื่อนที่ของ
วัตถุได้ 
2.ระบุลักษณะและ
ทิศทางของแรงที่มา
กระท าต่อวัตถุได้ 

1.ทดลองและสรุปผลการ
ทดลองเกี่ยวกับลักษณะ
และทิศทางของแรงที่มา
กระท าต่อวัตถุได้   

1.เป็นคนช่างสังเกต   
2.มุ่งมั่นในการ
ท างาน 
3.กระตือรือร้นใน
การเสาะแสวงหา
ความรู้ 

กา ร เ ปลี่ ยน แป ล ง กา ร
เคลื่อนที่ของวัตถุ ได้แก่
วัตถุที่อ ยู่ น่ิง เปลี่ยนเป็น
เค ลื่ อ นที่  วั ต ถุ ที่ ก า ลั ง
เ ค ลื่ อ น ที่ เ ป ลี่ ย น เ ป็ น
เคลื่อนที่เร็วข้ึนหรือช้าลง
หรือหยุดน่ิง หรือเปลี่ยน
ทิศทางการเคลื่อนที ่

 

 ป.3/3 จ าแนกวัตถุโดย
ใช้การดึงดูดกับ
แม่เหล็กเป็นเกณฑ์
จากหลักฐานเชิง
ประจักษ ์
 

การดึงหรือการผลัก เปน็การ
ออกแรงกระท าของวตัถ ุอาจ
ท าให้วัตถุเคลื่อนท่ีไปจาก
ต าแหน่งหนึ่งไปยังอีกต าแหน่ง
หนึ่งได ้หรือ เคลื่อนท่ีช้า ลง 
เร็วขึน้หรือหยุดการเคลื่อนท่ีได ้
 การที ่แม ่เหล ็กด ึงด ูดหร ือผล ัก
ระหว ่าง แม่เหล็กเป็นแรงที่
เ กิ ด ข้ึ น โ ด ย แ ม่ เ ห ล็ ก ไ ม่
จ า เป็น ต้องสัมผั สกัน  แร ง
แม่เหล็กน้ีจึงเป็นแรงไม่สัมผัส 
 

1.บอกวัตถุโดยใช้การ
ดึงดูดกับแม่เหล็กเป็น
เกณฑ์ได้ 

1.สังเกตและจ าแนกวัสดุ
ที่แม่เหล็กสามารถดึงดูด
ได้ 

1.เป็นคนช่างสังเกต   
2.มุ่งมั่นในการ
ท างาน 
3.กระตือรือร้นใน
การเสาะแสวงหา
ความรู้ 

การดึงหรือการผลักเป็น
การออกแรงที่เกิดจากวัตถุ
หน่ึงกระท ากับอีกวัตถุหน่ึง 
โดยวัตถุทั้งสองอาจสัมผัส
หรือไม่ต้องสัมผัสกัน เช่น 
การออกแรงโดยใช้มือดึง
ห รื อ ก า ร ผ ลั ก โ ต๊ ะ ใ ห้
เคลื่อนที่เป็นการออกแรง
ที่วัตถุต้องสัมผัสกัน แรงน้ี
จึงเป็นแรงสมผ ัส ส ่วนการที ่
แม  ่เหล  ็กด ึงด  ูดหร  ือผล  ัก
ระหว ่าง แม่เหล็กเป็นแรงที่
เ กิ ด ข้ึนโดยแม่ เหล็ ก ไม่

 



มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 
ความรู้ 

(K) 
ทักษะกระบวนการ 

(P) 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

(A) 

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

หมายเหตุ 

จ าเป็นต้องสัมผัสกัน แรง
แม่เหล็กน้ีจึงเป็นแรงไม่
สัมผัส 

ป.3/4 ระบุข้ัวแม่เหล็ก
และพยากรณ์ผลที่
เกิดข้ึนระหว่าง
ข้ัวแม่เหล็กเมื่อน ามา
เข้าใกล้กันจาก
หลักฐานเชิงประจักษ ์
 

การดึงหรือการผลัก เปน็การ
ออกแรงกระท าของวตัถ ุอาจ
ท าให้วัตถุเคลื่อนท่ีไปจาก
ต าแหน่งหนึ่งไปยังอีกต าแหน่ง
หนึ่งได ้หรือ เคลื่อนท่ีช้า ลง 
เร็วขึน้หรือหยุดการเคลื่อนท่ีได ้

1.อธิบายข้ัวของ
แม่เหล็กที่ท าให้เกิด
แรงดึงและแรงผลักได้ 

 1.ทดลองและสรุปผล
การทดลองเกี่ยวกับ
ลักษณะและทิศทางของ
แรงที่มากระท าต่อวัตถุ
ได้   

1.เป็นคนช่างสังเกต   
2.มุ่งมั่นในการ
ท างาน 
3.กระตือรือร้นใน
การเสาะแสวงหา
ความรู้ 

แรงแม่เหล็กเป็นแรงที่
เกิดข้ึนระหว่างแม่เหล็กกับ
สารแม่เหล็ก หรือแม่เหล็ก
กับแม่เหล็กแม่เหล็ก มี ๒ 
ข้ัว คือ ข้ัวเหนือและข้ัวใต้
ข้ัวแม่เหล็กชนิดเดียวกัน
จะผลักกัน ต่างชนิดกันจะ
ดึงดูดกัน 

 

มาตรฐาน ว 2.3 เข้าใจ
ความหมายของพลังงาน 
การเปล่ียนแปลงและการ
ถ่ายโอนพลังงาน 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสาร
และพลังงาน พลังงานใน
ชีวิตประจ าวัน ธรรมชาติ 
ของคล่ืน ปรากฏการณ์ท่ี
เกี่ยวข้องกับเสียง แสง และ
คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า รวมท้ัง 
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ป.3/1ยกตัวอย่างการ
เปลี่ยนพลังงานหน่ึงไป
เป็นอีกพลังงานหน่ึง
จากหลักฐานเชิง
ประจักษ ์

เมื่อถูวัตถุบางชนิดแล้ว
เข้าใกล้กันจะดึงดูดหรือ
ผลักกันได้ แรงท่ีเกิดขึ้นนี้  
เรียกว่า แรงไฟฟ้า และ
วัตถุนั้นจะดึงดูด วัตถุเบาๆ 
ได้  

ไฟฟ้าจากเซลล์ไฟฟ้า
หรือแบตเตอรี่สามารถ
ท างานได้ ไฟฟ้า จึงเป็น
พลังงาน พลังงานไฟฟ้า
เปล่ียนเป็นพลังงานอื่นได้ 
ซึ่งตรวจสอบได้จาก 
เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน การ
ผลิตไฟฟ้าใช้พลังงานจาก
แหล่งพลังงานธรรมชาติ 

1.บอกความหมายของ
แหล่งพลังงานได้ 
2.ระบุแหล่งพลังงาน
และการใช้ประโยชน์
พลังงานรูปต่าง ๆ ได้ 

1.จ าแนกแหล่งพลังงาน
ที่ศึกษาตามเกณฑ์ที่
ก าหนดข้ึนเองได้ 
2.ท ากิจกรรมและสรุปผล
การท ากิจกรรมเกี่ยวกับ
แหล่งพลังงานและการใช้
ประโยชน์พลังงาน ในรูป
ต่าง ๆ ได้ 

1.เป็นคนใฝ่รู้   
2.มุ่งมั่นในการ
ท างาน 
3.กระตือรือร้นใน
การเสาะแสวงหา
ความรู้ 

พลังงานเป็นปริมาณที่แสดงถึง
ความสามารถในการท างาน 
พลั ง ง านมีหล ายแบบ เช่ น
พลังงานกล พลังงานไฟฟ้า 
พลังงานแสงพลังงานเสียง และ
พ ลั ง ง า น ค ว า ม ร้ อ น  โ ด ย
พลังงานสามารถเปลี่ยนจาก
พลังงานหน่ึงไปเป็นอีกพลังงาน
หน่ึงได้ เช่น การถูมือจนรู้สึก
ร้อนเป็นการเปลี่ยนพลังงานกล
เป็นพลังงานความร้อนแผง
เซลล์สุริยะเปลี่ยนพลังงานแสง
เป็นพลังงานไฟฟ้ า     หรือ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนพลังงาน
ไฟฟ้าเป็นพลังงานอ่ืน 
 

 

ป.3/2  บรรยายการ
ท างานของเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้าและ 
ระบุแหล่งพลังงานใน

1. อธิบายหลักการ
ผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานน้ า พลังงาน
ความร้อน พลังงาน

1.สืบค้นข้อมูลเก่ียวกับ
หลักการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานน้ า พลังงานความ
ร้อน พลังงานลม 

1.เป็นคนใฝ่รู้   
2.มุ่งมั่นในการ
ท างาน 
3.กระตือรือร้นใน

ไฟ ฟ้ า ผลิ ต จ า ก เ ค รื่ อ ง
ก าเนิดไฟฟ้าซึ่งใช้พลังงาน
จ า ก แ ห ล่ ง พ ลั ง ง า น
ธร รมช า ติหล ายแหล่ ง  

 



มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 
ความรู้ 

(K) 
ทักษะกระบวนการ 

(P) 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

(A) 

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

หมายเหตุ 

การผลิตไฟฟ้า จาก
ข้อมูลที่รวบรวมได้ 
 

เป็นแหล่งพลังงานท่ีมี
จ ากัด และแหล่งพลังงาน
หมุนเวียน เราใช้ไฟฟ้า
อย่าง รวมท้ังใช้ไฟฟ้าอย่าง
ปลอดภัย 

แสงอาทิตย์  
พลังงานลมได้  
2. ระบุแหล่งพลังงาน
ในการผลิตไฟฟ้าได้ 
 

พลังงานแสงอาทิตย์ ได้  
2.น าเสนอการศึกษาการ
สืบค้นการผลิตไฟฟ้า
พลังงานน้ า พลังงาน
ความร้อน   พลังงานลม 
พลังงานแสงอาทิตย์ ได้  

การเสาะแสวงหา
ความรู้ 

เ ช่ น พ ลั ง ง า น จ า ก ล ม 
พลังงานจากน้ า พลังงาน
จากแก๊สธรรมชาติ 
 

ป.3/3  ตระหนักใน
ประโยชน์และโทษของ
ไฟฟ้า โดย 
น าเสนอวิธีการใช้
ไฟฟ้าอย่างประหยัด 
และปลอดภัย 

1.บอกวิธีการใช้ไฟฟ้า
อย่างประหยัดและ
ปลอดภัยได้   
 

1.สืบค้นข้อมูลวิธีการใช้
ไฟฟ้าอย่างประหยัดและ
ปลอดภัยได้  
2.น าเสนอวิธีการใช้
ไฟฟ้าอย่างประหยัดและ
ปลอดภัยได้  

1.เป็นคนใฝ่รู้   
2.มุ่งมั่นในการ
ท างาน 
3.กระตือรือร้นใน
การเสาะแสวงหา
ความรู้ 

พลังงานไฟฟ้ามี
ความส าคัญต่อ
ชีวิตประจ าวันการใช้ไฟฟ้า
นอกจากต้องใช้อย่างถูกวิธี 
ประหยัดและคุ้มค่าแล้ว 
ยังต้องค านึงถึงความ
ปลอดภัยด้วย 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาระที่ 3 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 
 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 
ความรู้ 

(K) 
ทักษะกระบวนการ 

(P) 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

(A) 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง หมายเหตุ 

 ป.3/1  อธิบายแบบ
รูปเส้นทางการข้ึนและ
ตก ของ ดวงอาทิตย์
โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ ์

ดว ง อ า ทิ ต ย์ เ ป็ น
แหล่งพลังงานท่ีส าคัญของ
โลก เพราะให้ท้ัง พลังงาน
ความร้อนและพลังงาน
แ ส ง  ซึ่ ง ช่ ว ย ใ น ก า ร 
ด ารงชีวิตของส่ิงมีชีวิต 
โลกหมุนรอบตัวเองท าให้
เกิดปรากฏการณ์ เกิด
กลางวันและกลางคืน 
ก าหนดทิศโดยสังเกตจาก
การขึ้นและการตกของดวง 
อาทิตย์ ให้ด้านท่ีเห็นดวง
อาทิตย์ข้ึนเป็นทิศ
ตะวันออก และด้านท่ีเห็น
ดวงอาทิตย์ตกเป็นทิศ
ตะวันตก เมื่อใช้ทิศ 
ตะวันออกเป็นหลัก โดยให้
ด้านขวามืออยู่ทางทิศ 
ตะวันออก ด้านซ้ายมืออยู่
ทางทิศตะวันตก ด้านหน้า
จะ เป็นทิศเหนือ และ
ด้านหลังจะเป็นทิศใต้ 

1.สังเกตการข้ึน-ตก
ของดวงอาทิตย์ได้ 

1.สังเกตการข้ึน-ตกของ
ดวงอาทิตย์ได้ 

1.เป็นคนใฝ่รู้   
2.มุ่งมั่นในการ
ท างาน 
3.กระตือรือร้นใน
การเสาะแสวงหา
ความรู้ 
 

คนบนโลกมองเห็นดวงอาทิตย์
ปรากฏข้ึนทางด้านหน่ึงและตก
ทางอีกด้านหน่ึงทุกวัน
หมุนเวียนเป็นแบบรูปซ้ า ๆ 

 

 ว 3.1 ป3/2  อธิบาย
สาเหตุการเกิด
ปรากฏการณ์การข้ึน 
และตกของดวง
อาทิตย์ การเกิด
กลางวันกลางคืนและ
การก าหนดทิศ โดยใช้
แบบจ าลอง 

1.สืบค้นข้อมูลเก่ียวกับ
การหมุนรอบตัวเอง
ของโลกได้ 
2.สร้างแบบจ าลอง
การข้ึนตกของดวง
อาทิตย์ได้ 
3.เขียนภาพแสดง
ต าแหน่งของสิ่งของ
ต่าง ๆ ตามทิศทางที่
ก าหนดให้ได้ 

1.สืบค้นข้อมูลเก่ียวกับ
การหมุนรอบตัวเองของ
โลกได้ 
2.สร้างแบบจ าลองการ
ข้ึนตกของดวงอาทิตย์ได้ 
3.เขียนภาพแสดง
ต าแหน่งของสิ่งของต่าง 
ๆ ตามทิศทางที่
ก าหนดให้ได้ 

1.เป็นคนใฝ่รู้   
2.มุ่งมั่นในการ
ท างาน 
3.กระตือรือร้นใน
การเสาะแสวงหา
ความรู้ 
 

โลกกลมและหมุนรอบตัวเองขณะ
โคจรรอบดวงอาทิตย์   ท าให้
บริเวณของโลกได้รับแสงอาทิตย์ไม่
พร้อมกัน โลกด้านที่ได้รับแสงจาก
ดวงอาทิตย์จะเป็นกลางวันส่วนด้าน
ตรงข้ามที่ไม่ได้รับแสง 
จะเป็นกลางคืน นอกจากน้ีคนบน
โลกจะมองเห็นดวงอาทิตย์ปรากฏ
ขึ้นทางด้านหน่ึง ซึ่งก าหนดให้เป็น
ทิศตะวันออก และมองเห็นดวง
อาทิตย์ตกทางอีกด้านหน่ึงซึ่ง
ก าหนดให้เป็นทิศตะวันตกและเมื่อ
ให้ด้านขวามืออยู่ทางทิศตะวันออก
ด้านซ้ายมืออยู่ทางทิศตะวันตก
ด้านหน้าจะเป็นทิศเหนือ และ
ด้านหลังจะเป็นทิศใต้ 

 

 ว 3.1 ป3/3  ตระหนัก
ถึงความส าคัญของดวง
อาทิตย์ โดยบรรยาย
ประโยชน์ของดวง
อาทิตย์ต่อสิ่งมีชีวิต 

1.เขียนภาพแสดง
ประโยชน์ประโยชน์
ของดวงอาทิตย์ต่อ
สิ่งมีชีวิต 

1.เขียนภาพแสดง
ประโยชน์ประโยชน์ของ
ดวงอาทิตย์ต่อสิ่งมีชีวิต 

1.เป็นคนใฝ่รู้   
2.มุ่งมั่นในการ
ท างาน 
3.กระตือรือร้นใน
การเสาะแสวงหา
ความรู้ 

ในเวลากลางวันโลกจะได้รับ
พลังงานแสงและพลังงานความ
ร้อนจากดวงอาทิตย์ ท าให้
สิ่งมีชีวิตด ารงชีวิตอยู่ได้ 

 

 



 

 
มาตรฐาน 

ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 
ความรู้ 

(K) 
ทักษะกระบวนการ 

(P) 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

(A) 

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

หมายเหตุ 

มาตรฐาน ว 3.2  เข้ าใจ
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ แ ล ะ
ความสัมพันธ์ของระบบโลก 
กระบวนการเปล่ียนแปลง 
ภายในโลกและบนผิวโลก 
ธรณีพิบัติภัย กระบวนการ
เปล่ียนแปลงลมฟ้า อากาศ
และภูมิอากาศโลก รวมท้ัง
ผ ล ต่ อ ส่ิ ง มี ชี วิ ต แ ล ะ
ส่ิงแวดล้อม 
 

ว 3.2 ป.3/1ระบุ
ส่วนประกอบของ
อากาศ บรรยายความ 
ส าคัญของอากาศ และ
ผลกระทบของมลพิษ
ทางอากาศต่อสิ่งมีชีวิต 
จากข้อมูลที่รวบรวม
ได้ 

อากาศ ประกอบด้วยแก๊ส
ไนโตรเจน แก๊สออกซิเจน  
แก๊ส  คาร์บอนไดออกไซด์  
และแก๊สอื่นๆ รวมทั้งไอน้ า
และฝุ่น  ละออง  อากาศมี
ความส าคัญต่อการ
ด ารงชีวิต ส่ิงมีชีวิตทุกชนิด
ต้อง ใช้อากาศในการ
หายใจ มีแนวทางในการ
ปฏิบัติตนเพื่อลดมลพิษใน
อากาศ  
  ลม คือ อากาศที่เคลื่อนที่ 
เกิดจากความแตกต่างกันของ
อุณหภูมิอากาศบริเวณที่อยู่
ใกล้กัน   โดยอากาศบร ิเวณที ่
ม ีอ ุณหภ ูม ิส ูงจะลอยต ัวส ูงขึ ้น 
และอากาศบริเวณที่มีอุณหภูมิ
ต่ ากว่าจะเคลื่อนเข้าไปแทนที่ 
   สามารถน ามาใช้เป็นแหล่ง
พลังงานทดแทนในการผลิต
ไฟฟ้า และน าไปใช้ประโยชน์
ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ของ
มนุษย์ หากลมเคลื่อนที่ด้วย
ความเร็วสูงอาจท าให้เกิด
อันตรายและความเสียหายต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินได้ 

1.อภิปราย
ส่วนประกอบของ
อากาศได้   
2. อธิบายเก่ียวกับ
ความส าคัญของแก๊สที่
เป็นส่วนประกอบของ
อากาศได้  
เคลื่อนที่ของอากาศ
ร้อนได้  

สืบค้นข้อมูลเก่ียวกับ
ส่วนประกอบของอากาศ
ได้ 
2.อ่านแผนภูมิวงกลม
และระบุส่วนประกอบ
ของอากาศได้  
3.สืบค้นข้อมูลเก่ียวกับ
ความส าคัญของแก๊สที่
เป็นส่วนประกอบของ
อากาศได้   

1.เป็นคนใฝ่รู้   
2.มุ่งมั่นในการ
ท างาน 
3.กระตือรือร้นใน
การเสาะแสวงหา
ความรู้ 
 

อากาศโดยทั่วไปไม่มีสี ไม่
มีกลิ่น ประกอบด้วยแก๊ส
ไนโตรเจน แก๊สออกซิเจน 
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
แก๊สอื่น ๆ รวมทั้งไอน้ า 
และฝุ่นละออง 

 

ว 3.2 ป.3/2 ตระหนัก
ถึงความส าคัญของ
อากาศ โดยน าเสนอ
แนวทางการปฏิบัติตน
ในการลดการเกิด
มลพิษทางอากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. อธิบายเก่ียวกับ
ความส าคัญของแก๊สที่
เป็นส่วนประกอบของ
อากาศได้  
2.บอกแนวทางการ
ปฏิบัติตนในการลด
การเกิดมลพิษทาง
อากาศได้ 

1.สืบค้นข้อมูลเก่ียวกับ
ความส าคัญของแก๊สที่
เป็นส่วนประกอบของ
อากาศได้  
2.ท ากิจกรรมและ
สรุปผลการท ากิจกรรม
เก่ียวกับความส าคัญของ
อากาศได้  

1.เป็นคนใฝ่รู้   
2.มุ่งมั่นในการ
ท างาน 
3.กระตือรือร้นใน
การเสาะแสวงหา
ความรู ้

-อากาศมีความส าคัญต่อ
สิ่งมีชีวิต หาก
ส่วนประกอบของอากาศ
ไม่เหมาะสม เน่ืองจากมี
แก๊สบางชนิดหรือฝุ่น
ละอองในปริมาณมาก 
อาจเป็นอันตรายต่อ
สิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ 
จัดเป็นมลพิษทางอากาศ 
  แนวทางการปฏิบัติตน
เพ่ือลดการปล่อยมลพิษ
ทางอากาศ เช่น ใช้
พาหนะร่วมกัน หรือ
เลือกใช้เทคโนโลยีที่ลด
มลพิษทางอากาศ 
 
 

 



 
มาตรฐาน 

ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 
ความรู้ 

(K) 
ทักษะกระบวนการ 

(P) 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

(A) 

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

หมายเหตุ 

ว 3.2 ป.3/3 อธิบาย
การเกิดลมจาก
หลักฐานเชิงประจักษ ์

1.อธิบายการเคลื่อนที่
ของอากาศร้อนได้ 

1.ท ากิจกรรมการ
ทดลองการเกิดลมได้  
2.สรุปผลการทดลอง
เก่ียวกับการเคลื่อนที่
ของอากาศได้ 

เป็นคนช่างสังเกต 
ช่างคิดช่างสงสัย 
และเป็นผู้ที่มีความ
กระตือรือร้นในการ
เสาะแสวงหาความรู้ 

ลม คือ อากาศที่เคลื่อนที่ 
เกิดจากความแตกต่างกัน
ของอุณหภูมิอากาศ
บริเวณที่อยู่ใกล้กัน   โดย
อากาศบร ิเวณที ่ม ีอ ุณหภ ูม ิ
ส ูงจะลอยต ัวส ูงขึ ้น และ
อากาศบริเวณที่มีอุณหภูมิ
ต่ ากว่าจะเคลื่อนเข้าไป
แทนที่ 

 

ว 3.2 ป.3/4 บรรยาย
ประโยชน์และโทษของ
ลม จากข้อมูลที่
รวบรวมได้ 

1.บรรยายประโยชน์
และโทษของลม ได้ 

1.สืบค้นประโยชน์และ
โทษของลม จากข้อมูลที่
รวบรวมได้ 

เป็นคนช่างสังเกต 
ช่างคิดช่างสงสัย 
และเป็นผู้ที่มีความ
กระตือรือร้นในการ
เสาะแสวงหาความรู้ 

ลมสามารถน ามาใช้เป็น
แหล่งพลังงานทดแทนใน
การผลิตไฟฟ้า และ
น าไปใช้ประโยชน์ในการ
ท ากิจกรรมต่าง ๆ ของ
มนุษย์ หากลมเคลื่อนที่
ด้วยความเร็วสูงอาจท าให้
เกิดอันตรายและความ
เสียหายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินได้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาระที่ 4 เทคโนโลยี 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 
ความรู้ 

(K) 
ทักษะกระบวนการ 

(P) 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

(A) 

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

หมายเหตุ 

มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและ
ใช้แนวคิดเชิงค านวณในการ
แก้ปัญหาท่ีพบในชีวิตจริง
อย่างเป็น ขั้นตอนและเป็น
ร ะ บ บ  ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศและการส่ือสาร
ในการเรียนรู้  การท างาน 
และการแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และ
มีจริยธรรม 
 

ว 4.2  ป.3/1 แสดง
อัลกอริทึมในการ
ท างาน หรือการ
แก้ปัญหาอย่างง่าย 
โดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ 
หรือ  
ข้อความ 

อัลกอลิทึม (Algorithm) 
เป็นขั้นตอนท่ีใช้แก้ปัญหา 
ประกอบด้วยวิธีการเป็น
ขั้นๆ จนกระท่ังแก้ปัญหา
ได้ส าเร็จ การแสดง
อัลกอริทึม ท าได้หลายวิธี 
เช่น การเขียน บอกเล่า 
วาดภาพ หรือใช้สัญลักษณ์ 

1. อธิบายข้ันตอนการ
แก้ปัญหา 
2. สามารถอธิบาย 
การเขียน บอกเล่าว 
วาดภาพ หรือใช้
สัญลักษณ ์
3. อธิบายเก่ียวกับ
วิธีการแก้ปัญหา ต่างๆ  

1. แสดงการเขียน บอก
เล่า วาดภาพ 
2. เล่นเกมเศรษฐี เกม
บันไดงู เป็นต้น 
 

1. เห็นความส าคัญ
ของข้ันตอนที่ใช้ใน
การแก้ปัญหา 
2. เห็นประโยชน์
จากการเล่นเกม
เศรษฐี  
3. เห็นประโยชน์
อัลกอริทึม 

อัลกอริทึมเป็นข้ันตอนที่ใช้
ในการแก้ปัญหา 
• การแสดงอัลกอริทึม ท า
ได้โดยการเขียน บอกเล่า
วาดภาพ หรือใช้
สัญลักษณ ์
 

 

ว 4.2 ป.3/2 เขียน
โปรแกรมอย่างง่าย 
โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือ
สื่อและตรวจหา
ข้อผิดพลาดของ
โปรแกรม  
 
 

การเริ่มเขียนโปรแกรม
จะต้องออกแบบการ
ท างานของโปรแกรมข้ึนมา
ก่อน หรือเรียกว่า ขั้นตอน
วิธีโดยสร้างเป็นล าดับของ
ค าส่ังท่ีต้องการให้ท างาน 

1. อธิบายข้ันตอนการ
เขียนโปรแกรมล าดับ
ของค าสั่งให้
คอมพิวเตอร์ท างน 
2. อธิบายของ
ผิดพลาดของค าสั่ง 
  

1. การแสดงข้ันตอนการ
ของค าสั่ง 
2. การเขียนโปรแกรมที่
สั่งให้ตัวละครท างานซ้ า
ไม่สิ้นสุด 
 

1. เห็นความส าคัญ
ของการคิดอย่างเป็น
ข้ันตอน 
2. เห็นประโยชน์
ของการท างาน
ตามล าดับข้ันตอน 
เพ่ือแก้ปัญหา 
3. เห็นประโยชน์
ของการคิดอย่างเป็น
ระบบการท างาน 

• การเขียนโปรแกรมเป็น
การสร้างล าดับของค าสั่ง
ให้คอมพิวเตอร์ท างาน• 
ตัวอย่างโปรแกรม เช่น 
เขียนโปรแกรมที่สั่งให้ตัว
ละครท างานซ้ าไม่สิ้นสุด 
• การตรวจหาข้อผิดพลาด 
ท าได้โดยตรวจสอบค าสั่งที่
แจ้งข้อผิดพลาด หรือหาก
ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามท่ี
ต้องการให้ตรวจสอบการ
ท างานทีละค าสั่ง 
• ซอฟต์แวร์หรือสื่อที่ใช้ใน
การเขียนโปรแกรม เช่นใช้
บัตรค าสั่งแสดงการเขียน
โปรแกรม, Code.org 
 
 
 

 



มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 
ความรู้ 

(K) 
ทักษะกระบวนการ 

(P) 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

(A) 

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

หมายเหตุ 

ว 4.2 ป.3/3 ใช้
อินเตอร์เน็ตค้นหา
ความรู้  

ซอฟแวร์น าเสนอ เป็น
โปรแกรมท่ีใช้น าเสนอ
ข้อมูลด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ และเป็น
ซอฟแวร์ประยุกต์ท่ี
สามารถน าเสนอข้อมูลใน
รูปแบบตัวอักษร ตาราง 
กราฟ ภาพนิ่ง 
ภาพเคล่ือนไหว และเสียง 

1. อธิบายเหตุผลเชิง
ตรรกะเพ่ือใช้ในการ
แก้ปัญหา 
2. อธิบายการท างาน 
3. อธิบายการ
แก้ปัญหาอย่างง่าย 
4. วิเคราะห์คาดการณ์
ผลลัพธ์จากปัญหา
อย่างง่าย 

1. ปฏิบัติตามเหตุผลเชิง
ตรรกะ 
2. ปฏิบัติการท างานการ
น ากฎเกณฑ์มาใช้ 
3. ปฏิบัติตามตามท่ี
คาดการณ์ผลลัพธ์ 

1. เห็นความส าคัญ
ของการใช้เหตุผล
เชิงตรรกะในการ
แก้ปัญหา 
2. เห็นประโยชน์ใน
การคาดการณ์
ผลลัพธ์ จากปัญหา 
3. เห็นความส าคัญ
ของการน ากฎเกณฑ์
หรือเงื่อนไขมาใช้ใน
การพิจารณา
แก้ปัญหา 

• อินเทอร์เน็ตเป็น
เครือข่ายขนาดใหญ่ช่วยให้
การติดต่อสื่อสารท าได้
สะดวกและรวดเร็วและ
เป็นแหล่งข้อมูลความรู้ที่
ช่วยในการเรียนและการ
ด าเนินชีวิต 
• เว็บเบราว์เซอร์เป็น
โปรแกรมส าหรับอ่าน
เอกสารบนเว็บเพจ 
• การสืบค้นข้อมูลบน
อินเทอร์เน็ต ท าได้โดยใช้
เว็บไซต์ส าหรับสืบค้น และ
ต้องก าหนดค าค้นที่
เหมาะสมจึงจะได้ข้อมูล
ตามต้องการ 
• ข้อมูลความรู้ เช่น วิธี
ท าอาหาร วิธีพับกระดาษ
เป็นรูปต่าง ๆ ข้อมูล
ประวัติศาสตร์ชาติไทย
(อาจเป็นความรู้ในวิชาอื่น 
ๆ หรือเรื่องที่เป็นประเด็น
ที่สนใจในช่วงเวลาน้ัน) 
• การใช้อินเทอร์เน็ตอย่าง
ปลอดภัยควรอยู่ในการ
ดูแลของครู หรือ
ผู้ปกครอง  
 
 

 



มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 
ความรู้ 

(K) 
ทักษะกระบวนการ 

(P) 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

(A) 

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

หมายเหตุ 

ว 4.2 ป.3/4 รวบรวม 
ประมวลผล และ
น าเสนอข้อมูล โดยใช้
ซอฟต์แวร์ตาม
วัตถุประสงค์ 

การใช้เทคโนโลยีเป็น
เครื่องมือประกอบช่วยใน
การเรียนรู ้หรือการใช้
เครื่องมือต่าง ๆ ท่ีช่วย
อ านวยความสะดวกใน
ชีวิตประจ าวัน ด้วยเหตุผล
นี้ คนรุ่นใหม่จึงควรเรียนรู้
และเข้าใจเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. อธิบายการใช้งาน
อุปกรณ์เทคโนโลยี
เบื้องต้น 
2. อธิบายการใช้งาน
ซอฟต์แวร์เบื้องต้น 
3. อธิบายการสร้าง
การจัดเก็บไฟล์อย่าง
เป็นระบบ 
4. อธิบายการค้นหา
ข้อมูลได้ง่ายและ
รวดเร็ว 

1. ฝึกปฏิบัติการใชง้าน
อุปกรณ์เทคโนโลยี
เบื้องต้น เช่น การใช้
เมาส์ คีย์บอร์ด เปิด-ปิด  
2. ฝึกปฏิบัติการเข้าและ
ออกโปรแกรม 
3. ฝึกปฏิบัติการสร้าง
ไฟล์และจัดเก็บไฟล์ 
4. ฝึกปฏิบัติการค้นหา
ข้อมูล 

1. เห็นความส าคัญ
ของการใช้งาน
อุปกรณ์เทคโนโลยี 
2. เห็นประโยชน์
ของการเข้าออก
โปรแกรม 
3. ให้ความส าคัญ
ของการค้นหาข้อมูล 
 

• การรวบรวมข้อมูล ท าได้
โดยก าหนดหัวข้อที่
ต้องการ เตรียมอุปกรณ์ใน
การจดบันทึก 
• การประมวลผลอย่างง่าย 
เช่น เปรียบเทียบจัดกลุ่ม 
เรียงล าดับ 
• การน าเสนอข้อมูลท าได้
หลายลักษณะตามความ
เหมาะสม เช่น การบอก
เล่า การท าเอกสารการ
จัดท าป้ายประกาศ 
• การใช้ซอฟต์แวร์ท างาน
ตามวัตถุประสงค์ เช่นใช้
ซอฟต์แวร์น าเสนอ หรือ
ซอฟต์แวร์กราฟิกสร้าง
แผนภูมิรูปภาพ ใช้
ซอฟต์แวร์ประมวลค าท า
ป้ายประกาศหรือ
เอกสารรายงาน ใช้
ซอฟต์แวร์ตารางท างานใน
การประมวลผลข้อมูล 

 

ว 4.2 ป.3/5 ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างปลอดภัย ปฏิบัติ
ตามข้อตกลงในการใช้
อินเทอร์เน็ต  

เทคโนโลยีสารสนเทศมี
บทบาทส าคัญและส่งผล
ต่อการเปล่ียนแปลงใน
ทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น
ด้านการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน การศึกษา 

1. อธิบายการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างปลอดภัย 
2. อธิบายการใช้งาน
และการดูแลรักษา
อุปกรณ์ 
3. อธิบายการใช้งาน

1. ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี
พร้อมทั้งดูแลรักษา
อุปกรณ์ 
2. ใช้เทคโนโลยีได้อย่าง
เหมาะสม 
 

1. เห็นความส าคัญ
ของการใช้งานและ
ดูแลรักษาอุปกรณ ์
2. เห็นด้วยถึง
อันตรายจากการ
เผยแพร่ข้อมูล
ส่วนตัวกับบุคคลอื่น

• การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างปลอดภัย 
เช่นปกป้องข้อมูลส่วนตัว 
• ขอความช่วยเหลือจาก
ครูหรือผู้ปกครอง เมื่อเกิด
ปัญหาจากการใช้งาน เมื่อ
พบข้อมูลหรือบุคคลที่ท า
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เศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
และการด าเนินงานในทุก
สาขาอาชีพ ท าให้ทึกคนใน
สังคมต้องมีการปรับตัว 
และพัฒนาตนเองให้ทันต่อ
การเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศมีท้ังคุณและ
โทษนักเรียนต้องศึกษา
เพื่อใช้งานได้อย่างรู้เท่าทัน 
และสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้
อย่างปลอดภัยในสังคม
ปัจจุบัน นอกจากนนี้ยัง
ต้องสามารถเลือกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศด้าน
ต่างๆ อย่างสร้างสรรค์และ
มีจริยธรรม 

อุปกรณ์อย่าง
เหมาะสม 

ยกเว้นผู้ปกครอง
หรือคร ู

ให้ไม่สบายใจ 
• การปฏิบัติตามข้อตกลง
ในการใช้อินเทอร์เน็ตจะ
ท าให้ไม่เกิดความเสียหาย
ต่อตนเองและผู้อื่นเช่น ไม่
ใช้ค าหยาบ ล้อเลียน ด่า
ทอ ท าให้ผู้อื่นเสียหาย
หรือเสียใจ 
• ข้อดีและข้อเสียในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 
 

 
 

ลงชื่อ  ................................................................... 
 

( นางอนูร   อ่อนหวาน ) 
 

ครูผูส้อน



 
 

ตารางวิเคราะห์หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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