
๖๕ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพืน้ฐำน 
 

ว ๑๑๑๐๑ วิทยำศำสตร์                                กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๑          เวลำ ๘๐ชั่วโมง/ปี 

 
ศึกษาการเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์ ลักษณะ หน้าที่และการดูแลรักษาส่วนต่างๆ ของ

ร่างกายมนุษย์ ลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์และพืชรอบตัว และสภาพแวดล้อมในบริเวณ
ที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่ ชนิดและสมบัติของวัสดุที่ใช้ทาวัตถุรอบตัว การเกิดเสียงและทิศทางการ
เคลื่อนที่ของเสียง ลักษณะของหิน และการมองเห็นดาวบนท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืน การ
แก้ปัญหาโดยการลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบ การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ 
การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้น การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น 

ใช้การสืบเสาะหาความรู้ สังเกต ส ารวจตรวจสอบโดยใช้เครื่องมืออย่างง่าย รวบรวมข้อมูล 
บันทึก และอธิบายผลการส ารวจตรวจสอบ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐานและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเบื้องต้น สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทางานร่วมกับผู้อ่ืน 
แสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างง่าย เขียนโปรแกรมโดยใช้สื่อ สร้าง จัดเก็บและเรียกใช้ไฟล์ตาม
วัตถุประสงค์ 

ตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการดารงชีวิต ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้งาน ดูแลรักษาอุปกรณ์และใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
ตัวช้ีวัด 
ว ๑.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒  
ว ๑.๒ ป.๑/๑, ป.๑/๒ 
ว ๒.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒  
ว ๒.๓ ป.๑/๑ 
ว ๓.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒  
ว ๓.๒ ป.๑/๑ 
ว ๔.๒ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓, ป.๑/๔ , ป.๑/๕ 
รวมทั้งหมด ๑๕ ตัวชี้วัด 

 
 



๖๖ 
 

 
ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 

 
ว ๑๒๑๐๑ วิทยำศำสตร์                                กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๒          เวลำ ๘๐ ชั่วโมง/ปี 
 
 ศึกษาวิเคราะห์ ระบุว่าพืชต้องการแสงและน้ าเพ่ือการเจริญ เติบโต โดยใช้ข้อมูลจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์  

ตระหนักถึงความจ าเป็นที่พืชต้องได้รับน้ าและแสงเพ่ือการเจริญเติบโต โดยดูแลพืชให้ได้ รับสิ่ง
ดังกล่าวอย่างเหมาะสม สร้างแบบจ าลองที่บรรยายวัฏจักรชีวิตของพืชดอก เปรียบเทียบลักษณะของ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต จากข้อมูลที่รวบรวมได้เปรียบเทียบสมบัติการดูดซับน้ าของวัสดุโดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ และระบุการน าสมบัติการดูดซับน้ าของวัสดุไปประยุกต์ใช้ ในการท าวัตถุในชีวิตประจ าวัน อธิบาย
สมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุที่เกิดจากการน าวัสดุมาผสมกัน โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ เปรียบเทียบสมบัติที่
สังเกตได้ของวัสดุ เพ่ือน ามาท าเป็นวัตถุในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ และอธิบายการน าวัสดุที่ใช้แล้ว
กลับมาใช้ใหม่โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ตระหนักถึงประโยชน์ของการน าวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ โดย
การน าวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ บรรยายแนวการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งก าเนิดแสง และอธิบายการ
มองเห็นวัตถุ จากหลักฐานเชิงประจักษ์ ตระหนักในคุณค่ าของความรู้ของก ารมองเห็นโดยเสนอแนะแนว
ทางการป้องกันอันตราย จากการมองวัตถุที่อยู่ในบริเวณที่มีแสงสว่าง ไม่เหมาะสม ระบุส่วนประกอบของดิน 
และจ าแนกชนิดของดินโดยใช้ลักษณะเนื้อดินและการจับตัวเป็นเกณฑ์ อธิบายการใช้ประโยชน์จากดิน จาก
ข้อมูล ที่รวบรวมได้  
 
ตัวชี้วัด 
ว ๑.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓ 
ว ๑.๓ ป.๒/๑ 
ว ๒.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔ 
ว ๒.๓ ป.๒/๑, ป.๒/๒  
ว ๓.๒ ป.๒/๑, ป.๒/๒ 
ว ๔.๒ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔ 
 
รวมทั้งหมด  ๑๖  ตัวชี้วัด 
 
 



๖๗ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
                                                                                                     

ว ๑๓๑๐๑  วิทยำศำสตร์              กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่  ๓                                                    เวลำเรียน  ๘๐  ชั่วโมง/ปี 
 

 ศึกษาวิเคราะห์  ลักษณะต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตใกล้ตัว  การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  
การด ารงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิตที่สูญพันธุ์ สิ่งแวดล้อมในชุมชนบางปลา (ท้องถิ่น)  ความสัมพันธ์
ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนบางปลา (ท้องถิ่น)  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างประหยัด  คุ้มค่าและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ  ชนิดและสมบัติของวัสดุที่เป็นส่วนประกอบของเล่น
ของใช้  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับวัสดุ  ประโยชน์ของวัสดุแต่ละชนิด แรงมีผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงและการเคลื่อนที่ของวัตถุ  การตกของวัตถุสู่พื้นโลก  แรงที่โลกดึงดูดวัตถุ  แหล่งพลังงาน
ธรรมชาติที่ใช้ผลิตไฟฟ้า  ความส าคัญของพลังงานไฟฟ้า  การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด  คุ้มค่าและ
ปลอดภัย  แหล่งน้ าและประโยชน์จากแหล่งน้ าในชุมชนบางปลา (ท้องถิ่น)  สมบัติบางประการของน้ า  
คุณภาพน้ า  ความจ าเป็นของน้ าต่อสิ่งมีชีวิตและการใช้น้ าอย่างประหยัดในชีวิตประจ าวัน  
ส่วนประกอบและความส าคัญของอากาศ  อุณหภูมิของอากาศในสถานที่ และเวลาต่างๆ  การเคลื่อนที่
ของอากาศ  ปรากฏการณ์ในท้องฟ้า   การขึ้น –  ตกของดวงอาทิตย์  ดวงจันทร์การเกิดกลางวัน
กลางคืนและการก าหนดทิศ                                                                                 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์   การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  การ
สืบค้นข้อมูล  การคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  การอภิปรายและการน าเสนอผล  เพ่ือให้เกิดความรู้  
ความคิดความเข้าใจสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และมีความสามารถในการตัดสินใจ                  
 เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  มีจิต
สาธารณะ  มีคุณธรรมจริยธรรม  การอยู่อย่างพอเพียง  และค่านิยมที่เหมาะสม 
ตัวช้ีวัด 
ว ๑.๒  ป.๓/๑,  ป.๓/๒,  ป.๓/๓,  ป.๓/๔      
ว ๒.๑  ป.๓/๑ 
ว ๒.๒  ป.๓/๑,  ป.๓/๒,  ป.๓/๓     
ว ๓.๑  ป.๓/๑,  ป.๓/๒     
ว ๓.๒  ป.๓/๑,  ป.๓/๒    
ว ๔.๑  ป.๓/๑,  ป.๓/๒ 
ว ๔.๒  ป.๓/๑,  ป.๓/๒,  ป.๓/๓,  ป.๓/๔      
รวมทั้งหมด   ๓๒   ตัวชี้วัด 
 



๖๘ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
 

ว ๒๑๑๐๑ วิทยำศำสตร์                              กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๔                                  เวลำ ๑๒๐ ชั่วโมง / ปี 
 

 ศึกษาการเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์ การจ าแนกสิ่งมีชีวิตเป็นกลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ 
และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์ การจ าแนกพืชออกเป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอก การจ าแนกสัตว์ออกเป็น
สัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ลักษณะเฉพาะของสัตว์มีกระดูกสันหลังกลุ่มปลา และ
กลุ่มสัตว์สะเทินน้าสะเทินบก กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน กลุ่มนก และกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้านม หน้าที่ของ
ราก ลาต้น ใบและดอกของพืชดอก สมบัติทางกายภาพ ด้านความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การนาความร้อน 
และการนาไฟฟ้าของวัสดุ การนาสมบัติทางกายภาพของวัสดุไปใช้ในชีวิตประจาวัน สมบัติของสสารทั้ง 
3 สถานะ ผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุ การวัดน้าหนักของวัตถุ มวลของวัตถุที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
การเคลื่อนที่ของวัตถุ และตัวกลางของแสง การขึ้นและตกและรูปร่างดวงจันทร์ และองค์ประกอบของ
ระบบสุริยะ การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย การ
ตรวจหาข้อผิดพลาดในโปรแกรม การค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตและการใช้คาค้น การประเมินความ
น่าเชื่อถือของข้อมูล การรวบรวม นาเสนอข้อมูลและสารสนเทศ 

ใช้การสืบเสาะหาความรู้ ตั้งคาถาม คาดคะเนคาตอบหรือสร้างสมมติฐาน วางแผนและส ารวจ
ตรวจสอบโดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม ประเมินความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูล รวมรวมข้อมูล ประมวลผลอย่างง่าย วิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ผลและสร้างทางเลือก นาเสนอ
ข้อมูล ลงความคิดเห็นและสรุปผลการส ารวจตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทางานร่วมกับผู้อ่ืน ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการ
แก้ปัญหา และอธิบายการทางานหรือคาดการผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่าย ออกแบบและเขียนโปรแกรม 
ตรวจหาข้อผิดพลาดจากโปรแกรมของตนเองและผู้อื่น 

ตระหนักถึงคุณค่าของความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และใช้ความรู้และกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ในการดารงชีวิต สามารถสื่อสารอย่างมีมารยาทและรู้กาลเทศะ รู้จักการปกป้องข้อมูล
ส่วนตัว มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
ตัวช้ีวัด 
ว ๑.๒ ป.๔/๑ ว ๑.๓ ป.๔/๑ – ป. ๔/๔ 
ว ๒.๑ ป.๔/๑ – ป. ๔/๔ ว ๒.๒ ป.๔/๑ – ป. ๔/๓ ว ๒.๓ ป.๔/๑ 
ว ๓.๑ ป.๔/๑ – ป. ๔/๓ ว ๔.๒  ป.๔/๑ – ป. ๔/๕ 
รวม ๒๖ ตัวช้ีวัด 



๖๙ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
 
ว ๑๕๑๐๑  วิทยำศำสตร์              กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี           
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่  ๕                                                  เวลำเรียน  ๑๒๐  ชั่วโมง/ปี  
                   
 ศึกษาและบรรยายโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการด ารงชีวิตซึ่งเป็นผล
มาจากการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในแต่ละแหล่งที่อยู่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต 
และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตเพ่ือประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต   เขียนโซ่อาหารและ
ระบุบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคในโซ่อาหาร  ตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม
ที่มีต่อ การด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต โดยมีส่วนร่วม ในการดูแลรักษา สิ่งแวดล้อม  อธิบายลักษณะทาง
พันธุกรรมที่มีการถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกของพืช สัตว์ และมนุษย์  แสดงความอยากรู้อยากเห็นโดยการ
ถามค าถามเกี่ยวกับลักษณะที่คล้ายคลึงกันของตนเองกับพ่อแม่  อธิบายการเปลี่ยนสถานะของสสาร 
เมื่อท าให้สสารร้อนขึ้นหรือเย็นลง โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์   อธิบายการละลายของสารในน้ า โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์  วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสาร เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์   วิเคราะห์และระบุการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับ
ไม่ได้   อธิบายวิธีการหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรงในแนวเดียวกันที่กระท าต่อวัตถุในกรณีที่วัตถุอยู่นิ่ง
จากหลักฐานเชิงประจักษ์   เขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระท าต่อวัตถุท่ีอยู่ในแนวเดียวกันและแรงลัพธ์ที่
กระท าต่อวัตถุ   ใช้เครื่องชั่งสปริงในการวัดแรงที่กระท าต่อวัตถุ   ระบุผลของแรงเสียดทานที่มีต่อ การ
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์   เขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทานและ
แรง ที่อยู่ในแนวเดียวกันที่กระท าต่อวัตถุ  อธิบายการได้ยินเสียงผ่านตัวกลาง จากหลักฐานเชิงประจักษ์   
ระบุตัวแปร ทดลองและอธิบาย ลักษณะและการเกิดเสียงสูง เสียงต่ า  ออกแบบการทดลองและอธิบาย 
ลักษณะและการเกิดเสียงดัง เสียงค่อย  วัดระดับเสียงโดยใช้เครื่องมือวัดระดับเสียง   ตระหนักในคุณค่า
ของความรู้เรื่องระดับเสียงโดยเสนอแนะแนวทางในการหลีกเลี่ยงและลดมลพิษทางเสียง   เสียงที่ได้ยิน
มีระดับสูงต่ าของเสียงต่างกันขึ้นกับความถี่ของการสั่นของแหล่งก าเนิดเสียง โดยเมื่อแหล่งก าเนิดเสียง
สั่นด้วยความถี่ต่ าจะเกิดเสียงต่ า แต่ถ้าสั่นด้วยความถี่สูงจะเกิดเสียงสูง ส่วนเสียงดังค่อยที่ได้ยินขึ้นกับ
พลังงานการสั่นของแหล่งก าเนิดเสียง โดยเมื่อแหล่งก าเนิดเสียงสั่นพลังงานมากจะเกิดเสียงดัง แต่ถ้า
แหล่งก าเนิดเสียงสั่นด้วยพลังงานน้อยจะเกิดเสียงค่อย  เสียงดังมาก ๆ เป็นอันตรายต่อการได้ยินและ
เสียงที่ก่อให้เกิดความร าคาญเป็นมลพิษทางเสียง เดซิเบลเป็นหน่วยที่บอกถึงความดังของเสียง   ระบุ
ส่วนประกอบและบรรยายหน้าที่ ของแต่ละส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้า อย่างง่ายจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์   เขียนแผนภาพและต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย  วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายประกอบด้วยแหล่งก าเนิด
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า และเครื่องใช้ ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า แหล่งก าเนิดไฟฟ้า เช่น ถ่านไฟฉาย หรือ
แบตเตอรี่ ท าหน้าที่ให้พลังงานไฟฟ้า สายไฟฟ้าเป็นตัวน าไฟฟ้าท าหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างแหล่งก าเนิด



๗๐ 
 

ไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าด้วยกัน เครื่องใช้ไฟฟ้ามีหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานอ่ืน   
เปรียบเทียบความแตกต่างของดาวเคราะห์และดาวฤกษ์จากแบบจ าลอง  ใช้แผนที่ดาวระบุต าแหน่งและ
เส้นทาง การขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้า และอธิบายแบบรูปเส้นทางการขึ้นและตก ของกลุ่ม
ดาวฤกษ์บนท้องฟ้าในรอบปี   เปรียบเทียบปริมาณน้ าในแต่ละแหล่ง และระบุปริมาณน้ าที่มนุษย์
สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ จากข้อมูลที่รวบรวมได้   ตระหนักถึงคุณค่าของน้ าโดยน าเสนอแนวทาง 
การใช้น้ าอย่างประหยัดและการอนุรักษ์น้ า  สร้างแบบจ าลองที่อธิบายการหมุนเวียนของน้ าในวัฏจักรน้ า   
เปรียบเทียบกระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ าค้าง และน้ าค้างแข็งจากแบบจ าลอง   เปรียบเทียบ
กระบวนการเกิดฝน หิมะ และลูกเห็บ จากข้อมูลที่รวบรวมได้    
 
ตัวช้ีวัด     
ว ๑.๑  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔  
ว ๑.๓  ป.๕/๑, ป.๕/๒ 
ว ๒.๑  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔ 
ว ๒.๒  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔,ป.๕/๕  
ว ๒.๓  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔,ป.๕/๕  
ว ๓.๑  ป.๕/๑, ป.๕/๒ 
ว ๓.๒  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔,ป.๕/๕ 
ว ๔.๒   ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔,ป.๕/๕ 
รวมทั้งหมด  ๓๒ ตัวช้ีวัด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๗๑ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
 
ว ๑๖๑๐๑  วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี             กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี           
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่  ๖                                                  เวลำเรียน  ๑๒๐  ชั่วโมง/ปี 
 
 ศึกษาวิเคราะห์ การเจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของมนุษย์ ระบบย่อยอาหาร  
ระบบหายใจระบบหมุนเวียนเลือด และสารอาหาร ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต  กลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่
อยู่ต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กับแหล่งที่อยู่ในลักษณะของแหล่งอาหาร แหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งสืบพันธุ์  
แหล่งเลี้ยงดูลูกอ่อน    ห่วงโซ่อาหาร  สายใยอาหาร ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในชุมชนบางปลา 
(ท้องถิ่น)  การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ  การเพิ่มของ
มนุษย์มีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ ต่อสัตว์ป่า ภัยพิบัติจากธรรมชาติ  การสร้างจิตส านึกและการ
จัดท าโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นชุมชนบางปลา (ท้องถิ่น)  
สมบัติของสาร การจ าแนกสาร การน าไฟฟ้า  การน าความร้อน  การแยกสาร การตกตะกอน การกรอง  
การระเหิด    การระเหย ประโยชน์ของสารและสารที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน การเปลี่ยนแปลงของสาร 
ผลกระทบของสารที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ไฟฟ้า ตัวน าและฉนวนไฟฟ้า เซลล์ไฟฟ้า          การ
ต่อวงจรไฟฟ้า  แบบขนานและอนุกรม แม่เหล็กไฟฟ้า  หิน ประเภทของหิน หินกับการ เปลี่ยนแปลง 
ธรณีพิบัติภัย ที่มีต่อมนุษย์และสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ การเกิดฤดูกาลต่าง ๆ 
ข้างขึ้น ข้างแรม สุริยุปราคา จันทรุปราคา ความก้าวหน้าและประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ                                                                                                                                 

เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีจิต
สาธารณะ  จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  
 
ตัวช้ีวัด 
ว ๑.๒  ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓,  ป.๖/๔,  ป.๖/๕ 
ว ๒.๑  ป.๖/๑ 
ว ๒.๒  ป.๖/๑ 
ว ๒.๓  ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓,  ป.๖/๔,  ป.๖/๕, ป.๖/๖, ป.๖/๗, ป.๖/๘ 
ว ๓.๑  ป.๖/๑,  ป.๖/๒ 
ว ๓.๒  ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓,  ป.๖/๔,  ป.๖/๕, ป.๖/๖, ป.๖/๗, ป.๖/๘, ป.๖/๙ 
ว ๔.๒  ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓,  ป.๖/๔ 
รวมทั้งหมด   ๓๐   ตัวชี้วัด 
                                                      
 



๗๒ 
 

 
 
 

 
 
 


