
ส่วนที่  ๑ 
บทน ำ 

 
  ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ นี้ได้ก าหนดสาระการเรียนรู้
ออกเป็น ๔ สาระ ได้แก่ สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ สาระที่ ๓ 
วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ และสาระท่ี ๔ เทคโนโลยี  มีสาระเพ่ิมเติม ๔ สาระ ได้แก่ สาระชีววิทยา สาระ
เคมี  สาระฟิสิกส์สาระโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ซึ่งองค์ประกอบของหลักสูตร ทั้งในด้านของเนื้อหา การ
จัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้นั้น มีความส าคัญอย่างยิ่งในการวางรากฐานการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้นให้มี ความต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา  ปีที่ 
๑ จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ก าหนดตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้
แกนกลางที่ผู้เรียนจ าเป็นต้องเรียนเป็นพื้นฐาน  เพ่ือให้สามารถน าความรู้นี้ไปใช้ในการด ารงชีวิตหรือศึกษา
ต่อในวิชาชีพที่ต้องใช้วิทยาศาสตร์ได้โดยจัดเรียงล าดับความยากง่ายของเนื้อหาแต่ละสาระในแต่ละระดับชั้น
ให้มีการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา
ความคิด  ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์วิจารณ์ มีทักษะที่ส าคัญท้ังทักษะ 
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ ด้วย
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้สามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจ โดยใช้ข้อมูล หลากหลาย
และประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้    
  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ตระหนักถึงความส าคัญของการ
จัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ที่มุ่งหวังให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อผู้เรียนมากที่สุด จึงได้จัดท าตัวชี้วัดและสาระการ
เรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ขึ้น เพ่ือให้สถานศึกษา ครูผู้สอน ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ได้ใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนา หนังสือเรียน คู่มือครู  สื่อประกอบการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดและ
ประเมินผล โดยตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่จัดท าขึ้นนี้ได้ปรับปรุงเพื่อให้มี
ความสอดคล้องและเชื่อมโยงกันภายในสาระการเรียนรู้ เดียวกันและระหว่างสาระการเรียนรู้ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตลอดจนการเชื่อมโยงเนื้อหาความรู้ ทางวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ด้วย 
นอกจากนี้ ยังได้ปรับปรุงเพื่อให้มีความทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง และความเจริญก้าวหน้าของวิทยาการ
ต่าง ๆ และทัดเทียมกับนานาชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สรุปเป็น แผนภาพได้ดังนี้ 
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สำระท่ี ๒ 

วิทยำศำสตร์กำยภำพ 
-มำตรฐำน ว ๒.๑-ว ๒.๓ 

 
 
 
 
 

 
 
        สำระที่ ๑                                                                                      สำระท่ี ๓ 
วิทยำศำสตร์ชีวภำพ 
-มำตรฐำน ว ๑.๑-ว ๑.๓ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้       วิทยำศำสตร์                                                                    
                                                     วิทยำศำสตร์                                  โลกและอวกำศ 
                                                                                                        -มำตรฐำน 
                                                                                                      ว ๓.๑-ว ๓.๒ 
 

 
 
 
 

สำระท่ี ๔ 
เทคโนโลยี 

-มำตรฐำน ว ๔.๑ - ว ๔.๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วิทยำศำสตร์เพิ่มเติม • สาระชีววิทยา • สาระเคมี • สาระฟิสิกส์ • สาระโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 
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เป้ำหมำยของวิทยำศำสตร์ 

 ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ค้นพบความรู้ด้วยตนเองมากที่สุด เพ่ือให้ได้ทั้ง
กระบวนการและความรู้ จากวิธีการสังเกต การส ารวจตรวจสอบ การทดลอง แล้วน าผลที่ได้มาจัดระบบเป็น
หลักการ แนวคิด และองค์ความรู้ 
การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จึงมีเป้าหมายที่ส าคัญ ดังนี้ 
 ๑. เพ่ือให้เข้าใจหลักการ ทฤษฎี และกฎที่เป็นพ้ืนฐานในวิชาวิทยาศาสตร์ 
 ๒.เพ่ือให้เข้าใจขอบเขตของธรรมชาติของวิชาวิทยาศาสตร์และข้อจ ากัดในการศึกษาวิชา
วิทยาศาสตร์ 
 ๓. เพ่ือให้มีทักษะที่ส าคัญในการศึกษาค้นคว้าและคิดค้นทางเทคโนโลยี 
 ๔. เพ่ือให้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มวลมนุษย์ และ
สภาพแวดล้อมในเชิงที่มีอิทธิพลและผลกระทบซึ่งกันและกัน 
 ๕. เพ่ือน าความรู้ ความเข้าใจ ในวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและ
การด ารงชีวิต 
 ๖. เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหา และ 
การจัดการ ทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ 
 ๗. เพ่ือให้เป็นผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 

เรียนรู้อะไรในวิทยำศำสตร์ 

   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่เน้นการ เชื่อมโยง
ความรู้กับกระบวนการ มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้ กระบวนการในการสืบ
เสาะหาความรู้และแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ทุกขั้นตอน มีการท ากิจกรรม
ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น โดยก าหนดสาระส าคัญ ดังนี้ 
   ✧ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เรียนรู้เกี่ยวกับ ชีวิตในสิ่งแวดล้อม องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต การ
ด ารงชีวิตของมนุษย์และสัตว์การด ารงชีวิตของพืช พันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ และวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิต 
   ✧ วิทยาศาสตร์กายภาพ เรียนรู้เกี่ยวกับ ธรรมชาติของสาร การเปลี่ยนแปลงของสาร การ
เคลื่อนที่ พลังงาน และคลื่น 
   ✧ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ เรียนรู้เกี่ยวกับ องค์ประกอบของเอกภพ ปฏิสัมพันธ์ ภายใน
ระบบสุริยะ เทคโนโลยีอวกาศ ระบบโลก การเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา กระบวนการ เปลี่ยนแปลงลมฟ้า
อากาศ และผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
   ✧ เทคโนโลย ี
      ● การออกแบบและเทคโนโลยีเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพ่ือการด ารงชีวิต ในสังคม
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และศาสตร์อ่ืน ๆ 
เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบ เชิงวิศวกรรม เลือกใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 
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      ● วิทยาการค านวณ เรียนรู้เกี่ยวกับการคิดเชิงค านวณ การคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา 
เป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสาร ในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
สำระและมำตรฐำนกำรเรียนรู้ 
 สำระท่ี ๑ วิทยำศำสตร์ชีวภำพ 
   มาตรฐาน ว ๑.๑  เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิต กับ

สิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบ
นิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ 
ความหมายของ ประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ 

   มาตรฐาน ว ๑.๒  เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การล าเลียงสารเข้า 
และออกจากเซลล์ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบ
ต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ท างานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของ
โครงสร้าง และหน้าที่ ของอวัยวะต่างๆ ของพืชที่ท างานสัมพันธ์กัน 
รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

   มาตรฐาน ว ๑.๓   เข้าใจกระบวนการและความส าคัญของการถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม สารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อ
สิ่งมีชีวิต ความหลากหลาย ทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 
รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 
 สำระท่ี ๒ วิทยำศำสตร์กำยภำพ 
   มาตรฐาน ว ๒.๑  เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติ

ของ สสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและ
ธรรมชาติ ของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย 
และการเกิด ปฏิกิริยาเคมี 

   มาตรฐาน ว ๒.๒   เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจ าวัน ผลของแรงที่กระท าต่อวัตถุ 
ลักษณะ การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุรวมทั้งน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

 
   มาตรฐาน ว ๒.๓   เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอน

พลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจ า
วัน ธรรมชาติของ คลื่น ปรากฏการณ์ที่เก่ียวข้องกับเสียง แสง และคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้ง น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
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 สำระท่ี ๓ วิทยำศำสตร์โลก และอวกำศ 
   มาตรฐาน ว ๓.๑   เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอก

ภพ กาแล็กซีดาวฤกษ์และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบ
สุริยะ ที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ 

   มาตรฐาน ว ๓.๒  เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการ
เปลี่ยนแปลง ภายในโลก และบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงลมฟ้า อากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อม 

 
 สำระท่ี ๔ เทคโนโลยี 
   มาตรฐาน ว ๔.๑         เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมที่มีการ

เปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และ ศาสตร์อ่ืน ๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมี
ความคิดสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม โดยค านึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

   มาตรฐาน ว ๔.๒   เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่าง
เป็น ขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
การเรียนรู้ การท างาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่า
ทัน และมีจริยธรรม 

 
 
คุณภำพผู้เรียน 

จบชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ 
 ❖ เข้าใจลักษณะที่ปรากฏ ชนิดและสมบัติบางประการของวัสดุที่ใช้ท าวัตถุ และการเปลี่ยนแปลง
ของวัสดุรอบตัว 
 ❖ เข้าใจการดึง การผลัก แรงแม่เหล็ก และผลของแรงที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง การเคลื่อนที่ของวัตถุ 
พลังงานไฟฟ้า และการผลิตไฟฟ้า การเกิดเสียง แสงและการมองเห็น 
 ❖ เข้าใจการปรากฏของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดาว ปรากฏการณ์ขึ้นและตกของ               ดวง
อาทิตย์ การเกิดกลางวันกลางคืน การก าหนดทิศ ลักษณะของหิน การจ าแนกชนิดดินและการใช้ประโยชน์ 
ลักษณะและความส าคัญของอากาศ การเกิดลม ประโยชน์และโทษของลม 
 ❖ ตั้งค าถามหรือก าหนดปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียนรู้ตามท่ีก าหนดให้หรือตามความสนใจสังเกต 
ส ารวจตรวจสอบโดยใช้เครื่องมืออย่างง่าย รวบรวมข้อมูล บันทึก และอธิบายผลการส ารวจตรวจสอบด้วย
การเขียนหรือวาดภาพ และสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ด้วยการเล่าเรื่อง หรือด้วยการแสดงท่าทางเพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจ 
 ❖ แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหา มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเบื้องต้น รักษาข้อมูลส่วนตัว 
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 ❖ แสดงความกระตือรือร้น สนใจที่จะเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์เก่ียวกับเรื่องที่จะศึกษาตามท่ี
ก าหนดให้หรือตามความสนใจ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน 
 ❖ แสดงความรับผิดชอบด้วยการท างานที่ได้รับมอบหมายอย่างมุ่งมั่น รอบคอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ 
จนงานลุล่วงเป็นผลส าเร็จ และท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
 ❖ ตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการด ารงชีวิต ศึกษา
หาความรู้เพิ่มเติม ท าโครงงานหรือชิ้นงานตามที่ก าหนดให้หรือตามความสนใจ 
 
จบชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ 
 ❖ เข้าใจโครงสร้าง ลักษณะเฉพาะและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตใน
แหล่งที่อยู่ การท าหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของพืช และการท างานของระบบย่อยอาหารของมนุษย์ 
 ❖ เข้าใจสมบัติและการจ าแนกกลุ่มของวัสดุ สถานะและการเปลี่ยนสถานะของสสาร                   
การละลาย การเปลี่ยนแปลงทางเคมี การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้ และการแยกสารอย่าง
ง่าย 
 ❖ เข้าใจลักษณะของแรงโน้มถ่วงของโลก แรงลัพธ์ แรงเสียดทาน แรงไฟฟ้าและผลของแรงต่างๆ 
ผลที่เกิดจากแรงกระท าต่อวัตถุ ความดัน หลักการที่มีต่อวัตถุ วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย ปรากฏการณ์เบื้องต้น
ของเสียง และแสง 
 ❖ เข้าใจปรากฏการณ์การข้ึนและตก รวมถึงการเปลี่ยนแปลงรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ 
องค์ประกอบของระบบสุริยะ คาบการโคจรของดาวเคราะห์ ความแตกต่างของดาวเคราะห์และ ดาวฤกษ์ 
การข้ึนและตกของกลุ่มดาวฤกษ์ การใช้แผนที่ดาว การเกิดอุปราคา พัฒนาการและประโยชน์ของเทคโนโลยี
อวกาศ 
 ❖ เข้าใจลักษณะของแหล่งน้ า วัฏจักรน้ า กระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ าค้าง น้ าค้างแข็ง หยาดน้ า
ฟ้า กระบวนการเกิดหิน วัฏจักรหิน การใช้ประโยชน์หินและแร่ การเกิดซากดึกด าบรรพ์   การเกิดลมบก ลม
ทะเล มรสุม ลักษณะและผลกระทบของภัยธรรมชาติ ธรณีพิบัติภัย การเกิดและผลกระทบของปรากฏการณ์
เรือนกระจก 
 ❖ ค้นหาขอ้มูลอย่างมีประสิทธิภาพและประเมินความน่าเชื่อถือ ตัดสินใจเลือกข้อมูลใช้เหตุผลเชิง
ตรรกะในการแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการท างานร่วมกัน เข้าใจสิทธิและหน้าที่
ของตน เคารพสิทธิของผู้อ่ืน 
 ❖ ตั้งค าถามหรือก าหนดปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียนรู้ตามที่ก าหนดให้หรือตามความสนใจ 
คาดคะเนค าตอบหลายแนวทาง สร้างสมมติฐานที่สอดคล้องกับค าถามหรือปัญหาที่จะส ารวจตรวจสอบ 
วางแผนและส ารวจตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 ❖ วิเคราะห์ข้อมูล ลงความเห็น และสรุปความสัมพันธ์ของข้อมูลที่มาจากการส ารวจตรวจสอบใน
รูปแบบที่เหมาะสม เพ่ือสื่อสารความรู้จากผลการส ารวจตรวจสอบได้อย่างมีเหตุผลและหลักฐานอ้างอิง 
 ❖ แสดงถึงความสนใจ มุ่งมั่น ในสิ่งที่จะเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษาตาม
ความสนใจของตนเอง แสดงความคิดเห็นของตนเอง ยอมรับในข้อมูลที่มีหลักฐานอ้างอิง และรับฟังความ
คิดเห็นผู้อ่ืน 
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 ❖ แสดงความรับผิดชอบด้วยการท างานที่ได้รับมอบหมายอย่างมุ่งมั่น รอบคอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ 
จนงานลุล่วงเป็นผลส าเร็จ และท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 
 ❖ ตระหนักในคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้ความรู้และกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการด ารงชีวิต แสดงความชื่นชม ยกย่อง และเคารพสิทธิในผลงานของผู้คิดค้นและศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเติม ท าโครงงานหรือชิ้นงานตามที่ก าหนดให้หรือตามความสนใจ 
 ❖ แสดงถึงความซาบซึ้ง ห่วงใย แสดงพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้ การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า 
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ตัวชี้วัดและสำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระท่ี ๑ วิทยำศำสตร์ชีวภำพ 
  มำตรฐำน ว ๑.๑ เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับ
สิ่งมีชีวิต และ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การ 
เปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไข ปัญหา
สิ่งแวดล้อมรวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

ป.  ๑ 
 

๑. ระบุชื่อพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ 
บริเวณต่าง ๆ จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 

- บริเวณต่าง ๆ ในท้องถิ่น เช่น สนามหญ้า ใต้ 
ต้นไม้ สวนหย่อม แหล่งน้ า อาจพบพืชและสัตว์ 
หลายชนิดอาศัยอยู่ 

๒. บอกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับ 
การด ารงชีวิตของสัตว์ในบริเวณท่ี
อาศัยอยู่ 
 

-  บริ เวณที่แตกต่างกันอาจพบพืชและสัตว์
แตกต่างกัน เพราะสภาพแวดล้อมของแต่ละ
บริเวณจะมีความเหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของ
พืชและสัตว์ ที่อาศัยอยู่ในแต่ละบริเวณ เช่น สระ
น้ า มีน้ าเป็นที่อยู่อาศัยของหอย ปลา สาหร่าย 
เป็นที่หลบภัยและมีแหล่งอาหารของหอยและ
ปลา บริเวณต้นมะม่วงมีต้นมะม่วงเป็นแหล่งที่อยู่ 
และมีอาหารส าหรับกระรอกและมด 
- ถ้าสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พืชและสัตว์อาศัย
อยู่มีการเปลี่ยนแปลง จะมีผลต่อการด ารงชีวิต
ของพืชและสัตว์ 
 

ป. 5 1. บรรยายโครงสร้างและลักษณะ
ของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการ
ด ารงชีวิต ซึ่งเป็นผลมาจากการ
ปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในแต่ละแหล่งที่
อยู่ 

- สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์มีโครงสร้างและลักษณะ 
ที่เหมาะสมในแต่ละแหล่งที่อยู่ ซึ่งเป็นผลมาจาก 
การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต เพ่ือให้ด ารงชีวิตและ 
อยู่รอดได้ในแต่ละแหล่งที่อยู่ เช่น ผักตบชวามี 
ช่องอากาศในก้านใบ ช่วยให้ลอยน้ าได้ ต้น 
โกงกางที่ข้ึนอยู่ในป่าชายเลนมีรากค้ าจุนท าให้ล า 
ต้นไม่ล้ม ปลามีครีบช่วยในการเคลื่อนที่ในน้ า 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

 
 

๒. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง 
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และ 
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต 
กับสิ่งไม่มีชีวิต เพื่อประโยชน์ต่อการ 
ด ารงชีวิต 

- ในแหล่งที่อยู่หนึ่ง ๆ สิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์  
ซึ่งกันและกันและสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิต เพื่อ 
ประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต เช่น ความสัมพันธ์กัน  
ด้านการกินกันเป็นอาหาร เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย  
หลบภัยและเลี้ยงดูลูกอ่อน ใช้อากาศในการ 
หายใจ 
 

๓. เขียนโซ่อาหารและระบุบทบาท 
หน้าที่ของสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิตและ 
ผู้บริโภคในโซ่อาหาร 
 
 

- สิ่งมีชีวิตมีการกินกันเป็นอาหาร โดยกินต่อกัน 
เป็นทอด ๆ ในรูปแบบของโซ่อาหาร ท าให้
สามารถระบุบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตเป็นผู้ผลิต
และผู้บริโภค 

๔. ตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม 
ที่มีต่อการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต โดย 
มีส่วนร่วมในการดูแลรักษา 
สิ่งแวดล้อม 
 

 

 
 
สำระท่ี ๑ วิทยำศำสตร์ชีวภำพ 
  มำตรฐำน ว ๑.๒ เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การล าเลียงสารเข้าและ
ออกจากเซลล์ ความสัมพันธ์ของ โครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่างๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทางานสัมพันธ์
กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ ของพืชที่ท างานสัมพันธ์กัน รวมทั้งน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

ป. 1 
 

๑. ระบุชื่อ บรรยายลักษณะและบอก 
หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
มนุษย์ สัตว์ และพืช รวมทั้งบรรยาย
การท าหน้าที่ร่วมกันของ 
ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ในการ 
ท ากิจกรรมต่าง ๆจากข้อมูลที่รวบรวม 
ได้ 

- มนุษย์มีส่วนต่าง ๆ ที่มีลักษณะและหน้าที่ 
แตกต่างกัน เพื่อให้เหมาะสมในการด ารงชีวิต 
เช่น ตามีหน้าที่ไว้มองดู โดยมีหนังตาและขนตา 
เพ่ือป้องกันอันตรายให้กับตา หูมีหน้าที่รับฟัง
เสียง โดยมีใบหูและรูหู เพื่อเป็นทางผ่านของ
เสียงปากมีหน้าที่พูด กินอาหาร มีช่องปากและมี 
ริมฝีปากบนล่าง แขนและมือมีหน้าที่ยก หยิบ จับ  
มีท่อนแขนและนิ้วมือที่ขยับได้ สมองมีหน้าที่ 
ควบคุมการท างานของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย  
อยู่ในกะโหลกศีรษะ โดยส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 
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จะท าหน้าที่ร่วมกันในการท ากิจกรรมใน 
ชีวิตประจ าวัน 

- สัตว์มีหลายชนิด แต่ละชนิดมีส่วนต่าง ๆ ที่มี
ลักษณะและหน้าที่แตกต่างกัน เพ่ือให้เหมาะสม 
ในการด ารงชีวิต เช่น ปลามีครีบเป็นแผ่น ส่วนกบ 
เต่า แมว มีขา ๔ ขา และมีเท้าส าหรับใช้ในการ
เคลื่อนที่ 
- พืชมีส่วนต่าง ๆ ที่มีลักษณะและหน้าที่แตกต่าง
กัน เพื่อให้เหมาะสมในการด ารงชีวิต โดยทั่วไป 
รากมีลักษณะเรียวยาว และแตกแขนงเป็นรากเล็ก 
ๆ ท าหน้าที่ดูดน้ า ล าต้นมีลักษณะเป็น
ทรงกระบอกตั้งตรงและมีกิ่งก้าน ท าหน้าที่ชูกิ่ง
ก้าน ใบและดอก ใบมีลักษณะเป็นแผ่นแบน ท า
หน้าที่สร้างอาหาร นอกจากนี้พืชหลายชนิด อาจมี
ดอกที่มีสี รูปร่างต่าง ๆ ท าหน้าที่สืบพันธุ์ รวมทั้ง
มีผลที่มีเปลือก มีเนื้อห่อหุ้มเมล็ด และมีเมล็ด 
ซึ่งสามารถงอกเป็นต้นใหม่ได้ 

๒. ตระหนักถึงความส าคัญของส่วน 
ต่าง ๆ ของร่างกายตนเอง โดยการ
ดูแลส่วนต่าง ๆ อย่างถูกต้อง ให้
ปลอดภัย และรักษาความสะอาด 
อยู่เสมอ 
 
 

- มนุษย์ใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายในการท า
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการด ารงชีวิต มนุษย์จึงควรใช้
ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายอย่างถูกต้อง ปลอดภัย 
และรักษาความสะอาดอยู่เสมอ เช่น ใช้ตามอง 
ตัวหนังสือในที่ท่ีมีแสงสว่างเพียงพอ ดูแลตาให้
ปลอดภัยจากอันตราย และรักษาความสะอาดตา
อยู่เสมอ 

ป.2 
 
 
 
 
 

๑. ระบุว่าพืชต้องการแสงและน้ า เพื่อ
การเจริญเติบโต โดยใช้ข้อมูลจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

- พืชต้องการน้ า แสง เพื่อการเจริญเติบโต 

๒. ตระหนักถึงความจ าเป็นที่พืชต้อง
ได้รับน้ าและแสงเพื่อการเจริญเติบโต 
โดยดูแลพืชให้ได้รับสิ่งดังกล่าวอย่าง
เหมาะสม 

- พืชต้องการน้ า แสง เพื่อการเจริญเติบโต 

๓. สร้างแบบจ าลองที่บรรยายวัฏจักร
ชีวิตของพืชดอก 

- พืชดอกเม่ือเจริญเติบโตและมีดอก ดอกจะมีการ
สืบพันธุ์เปลี่ยนแปลงไปเป็นผล ภายในผลมีเมล็ด 
เมื่อเมล็ดงอก ต้นอ่อนที่อยู่ภายในเมล็ดจะ
เจริญเติบโตเป็นพืชต้นใหม่ พืชต้นใหม่จะ
เจริญเติบโต ออกดอกเพ่ือสืบพันธุ์มีผลต่อไปได้อีก
หมุนเวียนต่อเนื่องเป็นวัฏจักรชีวิตของพืชดอก 
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ป.3 
 

1. บรรยายสิ่งที่จ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิต และการเจริญเติบโตของ
มนุษย์และสัตว์ โดยใช้ข้อมูล 
ที่รวบรวมได้ 

- มนุษย์และสัตว์ต้องการอาหาร น้ า และอากาศ 
เพ่ือการด ารงชีวิตและการเจริญเติบโต 
- อาหารช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและเจริญเติบโต 
น้ าช่วยให้ร่างกายท างานได้อย่างปกติ อากาศใช้ 
ในการหายใจ 

๒. ตระหนักถึงประโยชน์ของอาหาร 
น้ า และอากาศ โดยการดูแลตนเอง
และสัตว์ให้ได้รับสิ่งเหล่านี้อย่าง
เหมาะสม 
 
 

- มนุษย์และสัตว์ต้องการอาหาร น้ า และอากาศ 
เพ่ือการด ารงชีวิตและการเจริญเติบโต 
- อาหารช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและเจริญเติบโต 
น้ าช่วยให้ร่างกายท างานได้อย่างปกติ อากาศใช้ 
ในการหายใจ 

๓. สร้างแบบจ าลองที่บรรยายวัฏจักร
ชีวิตของสัตว์ และเปรียบเทียบวัฏจักร
ชีวิตของสัตว์บางชนิด 

- สัตว์เมื่อเป็นตัวเต็มวัยจะสืบพันธุ์มีลูก เมื่อลูก
เจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยก็สืบพันธุ์มีลูกต่อไป 
ได้อีก หมุนเวียนต่อเนื่องเป็นวัฏจักรชีวิตของสัตว์ 
ซึ่งสัตว์แต่ละชนิด เช่น ผีเสื้อ กบ ไก่ มนุษย์ 
จะมีวัฏจักรชีวิตที่เฉพาะและแตกต่างกัน 

๔. ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์ โดย
ไม่ท าให้วัฏจักรชีวิตของสัตว์
เปลี่ยนแปลง 

- สัตว์เมื่อเป็นตัวเต็มวัยจะสืบพันธุ์มีลูก เมื่อลูก
เจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยก็สืบพันธุ์มีลูกต่อไป 
ได้อีก หมุนเวียนต่อเนื่องเป็นวัฏจักรชีวิตของสัตว์ 
ซึ่งสัตว์แต่ละชนิด เช่น ผีเสื้อ กบ ไก่ มนุษย์ 
จะมีวัฏจักรชีวิตที่เฉพาะและแตกต่างกัน 

ป.4 
 
 
 
 
 

๑. บรรยายหน้าที่ของราก ล าต้น ใบ 
และดอกของพืชดอก โดยใช้ข้อมูลที่
รวบรวมได้ 

- ส่วนต่าง ๆ ของพืชดอกท าหน้าที่แตกต่างกัน 
    รากท าหน้าที่ดูดน้ าและธาตุอาหารขึ้นไปยัง  
ล าต้น 
    ล าต้นท าหน้าที่ล าเลียงน้ าต่อไปยังส่วนต่าง ๆ 
ของพืช 
    ใบท าหน้าที่สร้างอาหาร อาหารที่พืชสร้างขึ้น 
คือ น้ าตาลซึ่งจะเปลี่ยนเป็นแป้ง 
    ดอกท าหน้าที่สืบพันธุ์ ประกอบด้วย 
ส่วนประกอบต่าง ๆ ได้แก่ กลีบเลี้ยง กลีบดอก 
เกสรเพศผู้ และเกสรเพศเมีย ซึ่งส่วนประกอบแต่
ละส่วนของดอกท าหน้าที่แตกต่างกัน 

ป.5 - - 
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ป.6 
 

๑. ระบุสารอาหารและบอกประโยชน์ 
ของสารอาหารแต่ละประเภทจาก
อาหารที่ตนเองรับประทาน 

- สารอาหารที่อยู่ในอาหารมี ๖ ประเภท ได้แก่ 
คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เกลือแร่ วิตามิน 
และน้ า 
 

๒. บอกแนวทางในการเลือก 
รับประทานอาหารให้ได้สารอาหาร 
ครบถ้วน ในสัดส่วนที่เหมาะสมกับ 
เพศและวัย รวมทั้งความปลอดภัยต่อ 
สุขภาพ 

 

- อาหารแต่ละชนิดประกอบด้วยสารอาหารที่ 
แตกต่างกัน อาหารบางอย่างประกอบด้วย
สารอาหารประเภทเดียว อาหารบางอย่าง
ประกอบด้วยสารอาหารมากกว่าหนึ่งประเภท 
- สารอาหารแต่ละประเภทมีประโยชน์ต่อร่างกาย
แตกต่างกัน โดยคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน 
เป็นสารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย ส่วนเกลือ
แร่ วิตามิน และน้ า เป็นสารอาหารที่ไม่ให้พลังงาน 
แก่ร่างกาย แต่ช่วยให้ร่างกายท างานได้เป็นปกติ 
- การรับประทานอาหาร เพ่ือให้ร่างกาย
เจริญเติบโต มีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายตาม
เพศและวัย และมีสุขภาพดี จ าเป็นต้อง
รับประทานให้ได้พลังงานเพียงพอกับความ
ต้องการของร่างกาย และให้ได้สารอาหาร
ครบถ้วน ในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัย 
รวมทั้งต้องค านึงถึงชนิดและปริมาณของวัตถุเจือ
ปนในอาหารเพ่ือความปลอดภัยต่อสุขภาพ 
 

3. ตระหนักถึงความส าคัญของ 
สารอาหาร โดยการเลือกรับประทาน
อาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนใน
สัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัย 
รวมทั้งปลอดภัยต่อสุขภาพ 
 

 

๔. สร้างแบบจ าลองระบบย่อยอาหาร 
และบรรยายหน้าที่ของอวัยวะในระบบ
ย่อยอาหาร รวมทั้งอธิบายการย่อย
อาหารและการดูดซึมสารอาหาร 
 

- ระบบย่อยอาหารประกอบด้วยอวัยวะต่าง ๆ 
ได้แก่ ปาก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ล าไส้
เล็ก ล าไส้ใหญ่ ทวารหนัก ตับ และตับอ่อน ซึ่งท า 
หน้าที่ร่วมกันในการย่อยและดูดซึมสารอาหาร 
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      ปากมีฟันช่วยบดเคี้ยวอาหารให้มีขนาดเล็กลง
และมีลิ้นช่วยคลุกเคล้าอาหารกับน้ าลาย 
ในน้ าลายมีเอนไซม์ย่อยแป้งให้เป็นน้ าตาล 
   หลอดอาหารท าหน้าที่ล าเลียงอาหารจากปาก 
ไปยังกระเพาะอาหาร ภายในกระเพาะอาหาร 
มีการย่อยโปรตีนโดยกรดและเอนไซม์ที่สร้างจาก 
กระเพาะอาหาร  
   ล าไส้เล็กมีเอนไซม์ท่ีสร้างจากผนังล าไส้เล็กเอง 
และจากตับอ่อนที่ช่วยย่อยโปรตีน คาร์โบไฮเดรต  
และไขมัน โดยโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมัน 
ที่ผ่านการย่อยจนเป็นสารอาหารขนาดเล็กพอ 
ที่จะดูดซึมได้ รวมถึงน้ า เกลือแร่ และวิตามิน จะ 
ถูกดูดซึมที่ผนังล าไส้เล็กเข้าสู่กระแสเลือด เพื่อ 
ล าเลียงไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ซึ่งโปรตีน  
คาร์โบไฮเดรต และไขมัน จะถูกน าไปใช้เป็น 
แหล่งพลังงานส าหรับใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ 
ส่วนน้ า เกลือแร่ และวิตามิน จะช่วยให้ร่างกาย 
ท างานได้เป็นปกติ 
    ตับสร้างน้ าดีแล้วส่งมายังล าไส้เล็กช่วยให้ 
ไขมันแตกตัว 
    ล าไส้ใหญ่ท าหน้าที่ดูดน้ าและเกลือแร่ เป็น 
บริเวณท่ีมีอาหารที่ย่อยไม่ได้หรือย่อยไม่หมด  
เป็นกากอาหาร ซึ่งจะถูกก าจัดออกทางทวารหนัก 
- อวัยวะต่าง ๆ ในระบบย่อยอาหารมี 
ความส าคัญ จึงควรปฏิบัติตน ดูแลรักษาอวัยวะ 
ให้ท างานเป็นปกติ 
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สำระท่ี ๑ วิทยำศำสตร์ชีวภำพ 
  มำตรฐำน ว ๑.๓ เข้าใจกระบวนการและความส าคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
สารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและ
วิวัฒนาการ ของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

ป.1 - - 
ป.2 ๑. เปรียบเทียบลักษณะของสิ่งมีชีวิต

และสิ่งไม่มีชีวิต จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
- สิ่งที่อยู่รอบตัวเรามีทั้งท่ีเป็นสิ่งมีชีวิตและ 
สิ่งไม่มีชีวิต สิ่งมีชีวิตต้องการอาหาร มีการหายใจ 
เจริญเติบโต ขับถ่าย เคลื่อนไหว ตอบสนองต่อสิ่ง 
เร้า และสืบพันธุ์ได้ลูกท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกับ 
พ่อแม่ส่วนสิ่งไม่มีชีวิตจะไม่มีลักษณะดังกล่าว 

ป.3 - - 
ป.4 ๑. จ าแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้ความเหมือน 

และความแตกต่างของลักษณะของ
สิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ 
และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์ 

- สิ่งมีชีวิตมีหลายชนิด สามารถจัดกลุ่มได้ โดยใช้
ความเหมือนและความแตกต่างของลักษณะต่าง ๆ 
เช่น กลุ่มพืชสร้างอาหารเองได้ และเคลื่อนที่ด้วย
ตนเองไม่ได้ กลุ่มสัตว์กินสิ่งมีชีวิตอ่ืนเป็นอาหาร 
และเคลื่อนที่ได้ กลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์ เช่น 
เห็ด รา จุลินทรีย์ 

๒. จ าแนกพืชออกเป็นพืชดอกและพืช
ไม่มีดอกโดยใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์ 
โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ 

- การจ าแนกพืช สามารถใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์ 
ในการจ าแนก ได้เป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอก 

๓. จ าแนกสัตว์ออกเป็นสัตว์มีกระดูก
สันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 
โดยใช้การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ 
โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ 

- การจ าแนกสัตว์ สามารถใช้การมีกระดูกสันหลัง 
เป็นเกณฑ์ในการจ าแนก ได้เป็นสัตว์มีกระดูกสัน
หลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 

๔. บรรยายลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้
ของสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มปลา 
กลุ่มสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก กลุ่ม
สัตว์เลื้อยคลาน กลุ่มนก และกลุ่มสัตว์
เลี้ยงลูกด้วยน้ านม และยกตัวอย่าง 
สิ่งมีชีวิตในแต่ละกลุ่ม 

- สัตว์มีกระดูกสันหลังมีหลายกลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
ปลา กลุ่มสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก กลุ่ม
สัตว์เลื้อยคลาน กลุ่มนก และกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยน้ านม ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีลักษณะเฉพาะที่
สังเกตได้ 

ป.5 ๑. อธิบายลักษณะทางพันธุกรรมที่มี
การถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกของพืช 
สัตว์ และมนุษย์ 

- สิ่งมีชีวิตทั้งพืช สัตว์ และมนุษย์ เมื่อโตเต็มที่จะ
มีการสืบพันธุ์เพ่ือเพ่ิมจ านวนและด ารงพันธุ์ โดย
ลูก ที่เกิดมาจะได้รับการถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมจากพ่อแม่ท าให้มีลักษณะทาง
พันธุกรรมที่เฉพาะแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น 

 



15 
 

 

 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

  - พืชมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เช่น  
ลักษณะของใบ สีดอก 

- สัตว์มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เช่น 
สีขน ลักษณะของขน ลักษณะของหู 
- มนุษย์มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
เช่น เชิงผมที่หน้าผาก ลักยิ้ม ลักษณะหนังตา 
การห่อลิ้น ลักษณะของติ่งหู 

๒. แสดงความอยากรู้อยากเห็น โดย
การถามค าถามเก่ียวกับลักษณะที่
คล้ายคลึงกันของตนเองกับ 
พ่อแม่ 

 

ป.6 - - 
 
 
สำระท่ี ๒  วิทยำศำสตร์กำยภำพ 
  มำตรฐำน ว ๒.๑ เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของ
สสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของ
สสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

ป.1 ๑. อธิบายสมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุที่
ใช้ท าวัตถุซึ่งท าจากวัสดุชนิดเดียวหรือ
หลายชนิดประกอบกันโดยใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์ 

-วัสดุที่ใช้ท าวัตถุที่เป็นของเล่น ของใช้ มีหลาย 
ชนิด เช่น ผ้า แก้ว พลาสติก ยาง ไม้ อิฐ หิน  
กระดาษ โลหะ วัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติที่สังเกตได้ 
ต่าง ๆ เช่น สี นุ่ม แข็ง ขรุขระ เรียบ ใส ขุ่น ยืด 
หดได้บิดงอได้ 
- สมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุแต่ละชนิดอาจ 
เหมือนกัน ซึ่งสามารถน ามาใช้เป็นเกณฑ์ในการ 
จัดกลุ่มวัสดุได้ 

๒. ระบุชนิดของวัสดุและจัดกลุ่มวัสดุ 
ตามสมบัติที่สังเกตได้ 
 

- วัสดุบางอย่างสามารถน ามาประกอบกัน เพ่ือ 
ท าเป็นวัตถุต่าง ๆ เช่น ผ้าและกระดุม ใช้ท าเสื้อ 
ไม้และโลหะ ใช้ท ากระทะ 

ป.2 ๑. เปรียบเทียบสมบัติการดูดซับน้ า
ของวัสดุโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
และระบุการน าสมบัติ 
การดูดซับน้ าของวัสดุไปประยุกต์ใช้ใน
การท าวัตถุในชีวิตประจ าวัน 

- วัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติการดูดซับน้ าแตกต่างกัน 
จึงน าไปท าวัตถุเพ่ือใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกัน 
เช่น ใช้ผ้าที่ดูดซับน้ าได้มากท าผ้าเช็ดตัว ใช้
พลาสติก ซึ่งไม่ดูดซับน้ าท าร่ม 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

 ๒. อธิบายสมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุที่
เกิดจากการน าวัสดุมาผสมกันโดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

- วัสดุบางอย่างสามารถน ามาผสมกันซึ่งท าให้ได้ 
สมบัติที่เหมาะสม เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ตาม 
ต้องการ เช่น แป้งผสมน้ าตาลและกะทิ ใช้ท า 
ขนมไทย ปูนปลาสเตอร์ผสมเยื่อกระดาษใช้ท า 
กระปุกออมสิน ปูนผสมหิน ทราย และน้ าใช้ท า 
คอนกรีต 

๓. เปรียบเทียบสมบัติที่สังเกตได้ของ
วัสดุ เพ่ือน ามาท าเป็นวัตถุในการใช้
งานตามวัตถุประสงค์ และอธิบายการ
น าวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ 
 

- การน าวัสดุมาท าเป็นวัตถุในการใช้งานตาม
วัตถุประสงค์ขึ้นอยู่กับสมบัติของวัสดุ วัสดุที่ใช้
แล้วอาจน ากลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น กระดาษใช้แล้ว 
อาจน ามาท าเป็นจรวดกระดาษ ดอกไม้ประดิษฐ์ 
ถุงใส่ของ 

ป.2 ๔. ตระหนักถึงประโยชน์ของการน า
วัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ โดยการน า
วัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ 

 

ป.3 ๑. อธิบายว่าวัตถุประกอบขึ้นจากชิ้น
ส่วนย่อย ๆ ซึ่งสามารถแยกออกจาก
กันได้และประกอบกันเป็นวัตถุชิ้นใหม่
ได้ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 

- วัตถุอาจท าจากชิ้นส่วนย่อย ๆ ซ่ึงแต่ละชิน้ 
มีลักษณะเหมือนกันมาประกอบเข้าด้วยกัน เมื่อ
แยกชิ้นส่วนย่อย ๆ แต่ละชิ้นของวัตถุออกจากกัน 
สามารถน าชิ้นส่วนเหล่านั้นมาประกอบเป็นวัตถุ
ชิ้นใหม่ได้ เช่น ก าแพงบ้านมีก้อนอิฐหลาย ๆ ก้อน
ประกอบเข้าด้วยกัน และสามารถน าก้อนอิฐจาก
ก าแพงบ้านมาประกอบเป็นพ้ืนทางเดินได้ 

๒. อธิบายการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ
เมื่อท าให้ร้อนขึ้นหรือท าให้เย็นลง โดย
ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 

- เมื่อให้ความร้อนหรือท าให้วัสดุร้อนขึ้น และเมื่อ 
ลดความร้อนหรือท าให้วัสดุเย็นลง วัสดุจะเกิด 
การเปลี่ยนแปลงได้ เช่น สีเปลี่ยน รูปร่างเปลี่ยน 

ป.4 ๑. เปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพ
ด้านความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การน า
ความร้อน และการน าไฟฟ้าของวัสดุ
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์จาก 
การทดลองและระบุการน าสมบัติเรื่อง
ความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การน าความ
ร้อน และการน าไฟฟ้าของวัสดุไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันผ่านกระบวนการ
ออกแบบชิ้นงาน 

- วัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติทางกายภาพแตกต่างกัน 
วัสดุที่มีความแข็งจะทนต่อแรงขูดขีด วัสดุที่มี
สภาพยืดหยุ่นจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างเมื่อมีแรง 
มากระท าและกลับสภาพเดิมได้ วัสดุที่ 
น าความร้อนจะร้อนได้เร็วเมื่อได้รับความร้อน 
และวัสดุที่น าไฟฟ้าได้ จะให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้ 
ดังนั้นจึงอาจน าสมบัติต่าง ๆ มาพิจารณาเพ่ือใช้ใน
กระบวนการออกแบบชิ้นงานเพ่ือใช้ประโยชน์ 
ในชีวิตประจ าวัน 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

 ๒. แลกเปลี่ยนความคิดกับผู้อ่ืนโดย
การอภิปรายเกี่ยวกับสมบัติทาง
กายภาพของวัสดุอย่างมีเหตุผลจาก
การทดลอง 

 

๓. เปรียบเทียบสมบัติของสสารทั้ง ๓ 
สถานะ จากข้อมูลที่ได้จากการสังเกต
มวล การต้องการที่อยู่ รูปร่างและ
ปริมาตรของสสาร 
 

- วัสดุเป็นสสารเพราะมีมวลและต้องการที่อยู่ 
สสารมีสถานะเป็นของแข็ง ของเหลว หรือแก๊ส 
ของแข็ง มีปริมาตรและรูปร่างคงที่ ของเหลวมี
ปริมาตรคงที่ แต่มีรูปร่างเปลี่ยนไปตามภาชนะ
เฉพาะส่วนที่บรรจุของเหลว ส่วนแก๊สมีปริมาตร
และรูปร่างเปลี่ยนไปตามภาชนะท่ีบรรจุ 

๔. ใช้เครื่องมือเพ่ือวัดมวล และ
ปริมาตรของสสารทั้ง ๓ สถานะ 

 

ป.5 ๑. อธิบายการเปลี่ยนสถานะของสสาร 
เมื่อท าให้สสารร้อนขึ้นหรือเย็นลง โดย
ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 

- การเปลี่ยนสถานะของสสารเป็นการ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เมื่อเพ่ิมความร้อน
ให้กับสสารถึงระดับหนึ่งจะท าให้สสารที่เป็น
ของแข็งเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว เรียกว่า การ
หลอมเหลว และเมื่อเพ่ิมความร้อนต่อไปจนถึงอีก
ระดับหนึ่งของเหลวจะเปลี่ยนเป็นแก๊ส เรียกว่า 
การกลายเป็นไอ แต่เมื่อลดความร้อนลงถึงระดับ
หนึ่ง แก๊สจะเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว เรียกว่า 
การควบแน่น และถ้าลดความร้อนต่อไปอีกจนถึง
ระดับหนึ่งของเหลวจะเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็ง 
เรียกว่า การแข็งตัว สสารบางชนิดสามารถเปลี่ยน
สถานะจากของแข็งเป็นแก๊สโดยไม่ผ่านการเป็น
ของเหลว เรียกว่า การระเหิด ส่วนแก๊สบางชนิด
สามารถเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็ง 
โดยไม่ผ่านการเป็นของเหลว เรียกว่า การระเหิด
กลับ 

๒. อธิบายการละลายของสารในน้ า 
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 

- เมื่อใส่สารลงในน้ าแล้วสารนั้นรวมเป็น 
เนื้อเดียวกันกับน้ าทั่วทุกส่วน แสดงว่าสารเกิดการ
ละลาย เรียกสารผสมที่ได้ว่าสารละลาย 

๓. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสาร
เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี โดย
ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 

- เมื่อผสมสาร ๒ ชนิดขึ้นไปแล้วมีสารใหม่เกิดข้ึน 
ซึ่งมีสมบัติต่างจากสารเดิมหรือเม่ือสารชนิดเดียว 
เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วมีสารใหม่เกิดขึ้น 
การเปลี่ยนแปลงนี้เรียกว่า การเปลี่ยนแปลง 
ทางเคมี ซึ่งสังเกตได้จากมีสีหรือกลิ่นต่างจาก 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

  สารเดิม หรือมีฟองแก๊ส หรือมีตะกอนเกิดข้ึน  
หรือมีการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของอุณหภูมิ 

๔. วิเคราะห์และระบุการเปลี่ยนแปลง
ที่ผันกลับได้และการเปลี่ยนแปลงที่ผัน
กลับไม่ได้ 
 

- เมื่อสารเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้ว สารสามารถ
เปลี่ยนกลับเป็นสารเดิมได้ เป็นการเปลี่ยนแปลง
ที่ผันกลับได้ เช่น การหลอมเหลว การกลายเป็น
ไอ การละลาย แต่สารบางอย่างเกิดการ
เปลี่ยนแปลง แล้วไม่สามารถเปลี่ยนกลับเป็น
สารเดิมได้ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้ 
เช่นการเผาไหม้ การเกิดสนิม 

ป.6 ๑. อธิบายและเปรียบเทียบการแยก
สารผสมโดยการหยิบออก การร่อน 
การใช้แม่เหล็กดึงดูด การรินออก การ
กรอง และการตกตะกอน 
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทั้ง
ระบุวิธีแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน
เกี่ยวกับการแยกสาร 

- สารผสมประกอบด้วยสารตั้งแต่ ๒ ชนิดขึ้นไป
ผสมกัน เช่น น้ ามันผสมน้ า ข้าวสารปนกรวด
ทราย วิธีการที่เหมาะสมในการแยกสารผสม
ขึ้นอยู่กับลักษณะและสมบัติของสารที่ผสมกัน ถ้า
องค์ประกอบของสารผสมเป็นของแข็งกับของแข็ง
ที่มีขนาดแตกต่างกันอย่างชัดเจน อาจใช้วิธีการ
หยิบออกหรือการร่อนผ่านวัสดุที่มีรู ถ้ามีสารใด
สารหนึ่งเป็นสารแม่เหล็กอาจใช้วิธีการใช้แม่เหล็ก
ดึงดูด ถ้าองค์ประกอบเป็นของแข็งที่ไม่ละลายใน
ของเหลว อาจใช้วิธีการรินออก การกรอง หรือ 
การตกตะกอน ซึ่งวิธีการแยกสารสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
 
สำระท่ี 2   วิทยำศำสตร์กำยภำพ 
  มำตรฐำน ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจ าวัน ผลของแรงที่กระทาต่อวัตถุ ลักษณะ
การเคลื่อนที่แบบ ต่างๆ ของวัตถุ รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

ป.1 - - 
ป.2 - - 
ป.3 ๑. ระบุผลของแรงที่มีต่อการ

เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

- การดึงหรือการผลักเป็นการออกแรงกระท าต่อ
วัตถุ แรงมีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุ แรงอาจท า
ให้วัตถุเกิดการเคลื่อนที่โดยเปลี่ยนต าแหน่งจากท่ี
หนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่ง 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

  - การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ ได้แก่ 
วัตถุท่ีอยู่นิ่งเปลี่ยนเป็นเคลื่อนที่ วัตถุท่ีก าลัง
เคลื่อนที่เปลี่ยนเป็นเคลื่อนที่เร็วขึ้นหรือช้าลงหรือ
หยุดนิ่ง หรือเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ 

๒. เปรียบเทียบและยกตัวอย่างแรง
สัมผัสและแรงไม่สัมผัสที่มีผลต่อการ
เคลื่อนที่ของวัตถุโดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

- การดึงหรือการผลักเป็นการออกแรงที่เกิดจาก
วัตถุหนึ่งกระท ากับอีกวัตถุหนึ่ง โดยวัตถุท้ังสอง
อาจสัมผัสหรือไม่ต้องสัมผัสกัน เช่น การออกแรง
โดยใช้มือดึงหรือการผลักโต๊ะให้เคลื่อนที่เป็นการ
ออกแรงที่วัตถุต้องสัมผัสกัน แรงนี้จึงเป็น 
แรงสัมผัส ส่วนการที่แม่เหล็กดึงดูดหรือผลัก
ระหว่างแม่เหล็กเป็นแรงที่เกิดขึ้นโดยแม่เหล็กไม่
จ าเป็นต้องสัมผัสกัน แรงแม่เหล็กนี้จึงเป็นแรงไม่
สัมผัส 

๓. จ าแนกวัตถุโดยใช้การดึงดูดกับ
แม่เหล็กเป็นเกณฑ์จากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

- แม่เหล็กสามารถดึงดูดสารแม่เหล็กได้ 

๔. ระบุข้ัวแม่เหล็กและพยากรณ์ผลที่
เกิดข้ึนระหว่างข้ัวแม่เหล็กเม่ือน ามา
เข้าใกล้กันจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 

- แรงแม่เหล็กเป็นแรงที่เกิดขึ้นระหว่างแม่เหล็ก 
กับสารแม่เหล็ก หรือแม่เหล็กกับแม่เหล็ก 
แม่เหล็ก มี ๒ ขั้ว คือ ขั้วเหนือและขั้วใต้ 
ขั้วแม่เหล็กชนิดเดียวกันจะผลักกัน ต่างชนิดกันจะ
ดึงดูดกัน 

ป.4 ๑. ระบุผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุ
จากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
 
๒. ใช้เครื่องชั่งสปริงในการวัดน้ าหนัก
ของวัตถุ 

- แรงโน้มถ่วงของโลกเป็นแรงดึงดูดที่โลกกระท า
ต่อวัตถุ มีทิศทางเข้าสู่ศูนย์กลางโลก และเป็น 
แรงไม่สัมผัส แรงดึงดูดที่โลกกระท ากับวัตถุหนึ่ง ๆ 
ท าให้วัตถุตกลงสู่พ้ืนโลก และท าให้วัตถุมีน้ าหนัก 
วัดน้ าหนักของวัตถุได้จากเครื่องชั่งสปริง น้ าหนัก
ของวัตถุขึ้นกับมวลของวัตถุ โดยวัตถุท่ีมีมวลมาก
จะมีน้ าหนักมาก วัตถุที่มีมวลน้อยจะมีน้ าหนัก
น้อย 

๓. บรรยายมวลของวัตถุที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

- มวล คือ ปริมาณเนื้อของสสารทั้งหมดที่
ประกอบกันเป็นวัตถุ ซึ่งมีผลต่อความยากง่ายใน
การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ วัตถุที่มี 
มวลมากจะเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้ยากกว่า
วัตถุท่ีมีมวลน้อย ดังนั้นมวลของวัตถุนอกจาก 
จะหมายถึงเนื้อทั้งหมดของวัตถุนั้นแล้ว 
ยังหมายถึงการต้านการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่
ของวัตถุนั้นด้วย 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

ป.5 ๑. อธิบายวิธีการหาแรงลัพธ์ของแรง
หลายแรงในแนวเดียวกันที่กระท าต่อ
วัตถุในกรณีที่วัตถุอยู่นิ่งจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์ 

- แรงลัพธ์เป็นผลรวมของแรงที่กระท าต่อวัตถุ 
โดยแรงลัพธ์ของแรง ๒ แรงที่กระท าต่อวัตถุ
เดียวกันจะมีขนาดเท่ากับผลรวมของแรงทั้งสอง
เมื่อแรงทั้งสองอยู่ในแนวเดียวกันและมีทิศทาง
เดียวกัน แต่จะมีขนาดเท่ากับผลต่างของแรงทั้ง
สองเม่ือแรงทั้งสองอยู่ในแนวเดียวกันแต่มีทิศทาง 
ตรงข้ามกัน ส าหรับวัตถุท่ีอยู่นิ่งแรงลัพธ์ที่ 
กระท าต่อวัตถุมีค่าเป็นศูนย์ 

๒. เขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระท า
ต่อวัตถุท่ีอยู่ในแนวเดียวกันและแรง
ลัพธ์ที่กระท าต่อวัตถุ 

- การเขียนแผนภาพของแรงที่กระท าต่อวัตถุ
สามารถเขียนได้โดยใช้ลูกศร โดยหัวลูกศรแสดง
ทิศทางของแรง และความยาวของลูกศรแสดง
ขนาดของแรงที่กระท าต่อวัตถุ 

๓. ใช้เครื่องชั่งสปริงในการวัดแรงที่
กระท าต่อวัตถุ 

- แรงลัพธ์เป็นผลรวมของแรงที่กระท าต่อวัตถุ 
โดยแรงลัพธ์ของแรง ๒ แรงที่กระท าต่อวัตถุ
เดียวกันจะมีขนาดเท่ากับผลรวมของแรงทั้งสอง
เมื่อแรงทั้งสองอยู่ในแนวเดียวกันและมีทิศทาง
เดียวกัน แต่จะมีขนาดเท่ากับผลต่างของแรงทั้ง
สองเม่ือแรงทั้งสองอยู่ในแนวเดียวกันแต่มีทิศทาง 
ตรงข้ามกัน ส าหรับวัตถุท่ีอยู่นิ่งแรงลัพธ์ที่ 
กระท าต่อวัตถุมีค่าเป็นศูนย์ 

๔. ระบุผลของแรงเสียดทานที่มีต่อการ
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

- แรงเสียดทานเป็นแรงที่เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัส
ของวัตถุ เพ่ือต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้น โดยถ้า
ออกแรงกระท าต่อวัตถุท่ีอยู่นิ่งบนพื้นผิวหนึ่งให้
เคลื่อนที่ แรงเสียดทานจากพ้ืนผิวนั้นก็จะต้านการ
เคลื่อนที่ของวัตถุ แต่ถ้าวัตถุก าลังเคลื่อนที่ แรง
เสียดทานก็จะท าให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่ช้าลงหรือ
หยุดนิ่ง 

 ๕. เขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทาน
และแรง 
ที่อยู่ในแนวเดียวกันที่กระท าต่อวัตถุ 

ป.6 ๑. อธิบายการเกิดและผลของแรง
ไฟฟ้าซึ่งเกิดจากวัตถุท่ีผ่านการขัดถู 
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 

- วัตถุ ๒ ชนิดที่ผ่านการขัดถูแล้ว เมื่อน าเข้าใกล้
กันอาจดึงดูดหรือผลักกัน แรงที่เกิดขึ้นนี้เป็น 
แรงไฟฟ้า ซึ่งเป็นแรงไม่สัมผัส เกิดขึ้นระหว่างวัตถุ 
ที่มีประจุไฟฟ้า ซึ่งประจุไฟฟ้ามี ๒ ชนิด คือ ประจุ
ไฟฟ้าบวกและประจุไฟฟ้าลบ วัตถุท่ีมีประจุไฟฟ้า
ชนิดเดียวกันผลักกัน ชนิดตรงข้ามกันดึงดูดกัน 
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สำระท่ี 2   วิทยำศำสตร์กำยภำพ 
  มำตรฐำน ว 2.3 เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสาร และพลังงาน พลังงานในชีวิตประจาวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

ป.1 ๑. บรรยายการเกิดเสียงและทิศ
ทางการเคลื่อนที่ของเสียงจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์ 

- เสียงเกิดจากการสั่นของวัตถุ วัตถุท่ีท าให้เกิด
เสียงเป็นแหล่งก าเนิดเสียง ซึ่งมีทั้งแหล่งก าเนิด
เสียงตามธรรมชาติและแหล่งก าเนิดเสียงที่มนุษย์
สร้างข้ึน เสียงเคลื่อนที่ออกจากแหล่งก าเนิดเสียง
ทุกทิศทาง 

ป.2 ๑. บรรยายแนวการเคลื่อนที่ของแสง
จากแหล่งก าเนิดแสง และอธิบายการ
มองเห็นวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 

- แสงเคลื่อนที่จากแหล่งก าเนิดแสงทุกทิศทาง 
เป็นแนวตรง เมื่อมีแสงจากวัตถุมาเข้าตาจะท าให้
มองเห็นวัตถุนั้น การมองเห็นวัตถุท่ีเป็น 
แหล่งก าเนิดแสง แสงจากวัตถุนั้นจะเข้าสู่ตา
โดยตรงส่วนการมองเห็นวัตถุที่ไม่ใช่แหล่งก าเนิด
แสง ต้องมีแสงจากแหล่งก าเนิดแสงไปกระทบวัตถุ
แล้วสะท้อนเข้าตา ถ้ามีแสงที่สว่างมาก ๆ เข้าสู่ตา
อาจเกิดอันตรายต่อตาได้ จึงต้องหลีกเลี่ยง 
การมองหรือใช้แผ่นกรองแสงที่มีคุณภาพ 
เมื่อจ าเป็น และต้องจัดความสว่างให้เหมาะสมกับ
การท ากิจกรรมต่าง ๆ เช่น การอ่านหนังสือ 
การดูจอโทรทัศน์ การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
และแท็บเล็ต 

 ๒. ตระหนักในคุณค่าของความรู้ของ
การมองเห็นโดยเสนอแนะแนวทางการ
ป้องกันอันตรายจากการมองวัตถุท่ีอยู่
ในบริเวณท่ีมีแสงสว่างไม่เหมาะสม 

ป.3 ๑. ยกตัวอย่างการเปลี่ยนพลังงานหนึ่ง
ไปเป็นอีกพลังงานหนึ่งจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

• พลังงานเป็นปริมาณท่ีแสดงถึงความสามารถ 
ในการท างาน พลังงานมีหลายแบบ เช่น พลังงาน
กล พลังงานไฟฟ้า พลังงานแสง พลังงานเสียง 
และพลังงานความร้อน โดยพลังงานสามารถ
เปลี่ยนจากพลังงานหนึ่งไปเป็นอีกพลังงานหนึ่งได้ 
เช่น การถูมือจนรู้สึกร้อน เป็นการเปลี่ยนพลังงาน
กลเป็นพลังงานความร้อน แผงเซลล์สุริยะเปลี่ยน
พลังงานแสงเป็น 
พลังงานไฟฟ้า หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนพลังงาน
ไฟฟ้าเป็นพลังงานอ่ืน 
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 ๒. บรรยายการท างานของเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้าและระบุแหล่งพลังงานใน
การผลิตไฟฟ้า จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 

- ไฟฟ้าผลิตจากเครื่องก าเนิดไฟฟ้าซึ่งใช้พลังงาน
จากแหล่งพลังงานธรรมชาติหลายแหล่ง เช่น 
พลังงานจากลม พลังงานจากน้ า พลังงานจากแก๊ส
ธรรมชาติ 

๓. ตระหนักในประโยชน์และโทษของ
ไฟฟ้า โดยน าเสนอวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่าง
ประหยัด และปลอดภัย 

- พลังงานไฟฟ้ามีความส าคัญต่อชีวิตประจ าวัน 
การใช้ไฟฟ้านอกจากต้องใช้อย่างถูกวิธี ประหยัด 
และคุ้มค่าแล้ว ยังต้องค านึงถึงความปลอดภัยด้วย 

ป.4 ๑. จ าแนกวัตถุเป็นตัวกลางโปร่งใส 
ตัวกลางโปร่งแสง และวัตถุทึบแสง 
จากลักษณะการมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ผ่าน
วัตถุนั้นเป็นเกณฑ์โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

- เมื่อมองสิ่งต่าง ๆ โดยมีวัตถุต่างชนิดกันมากั้น
แสง จะท าให้ลักษณะการมองเห็นสิ่งนั้น ๆ ชัดเจน 
ต่างกัน จึงจ าแนกวัตถุที่มาก้ันออกเป็น 
ตัวกลางโปร่งใส ซึ่งท าให้มองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้
ชัดเจน ตัวกลางโปร่งแสงท าให้มองเห็นสิ่งต่าง ๆ 
ได้ไม่ชัดเจน และวัตถุทึบแสงท าให้มองไม่เห็น 
สิ่งต่าง ๆ นั้น 

ป.5 ๑. อธิบายการได้ยินเสียงผ่านตัวกลาง
จากหลักฐานเชิงประจักษ์ 

- การได้ยินเสียงต้องอาศัยตัวกลาง โดยอาจเป็น
ของแข็ง ของเหลว หรืออากาศ เสียงจะส่งผ่าน
ตัวกลางมายังหู 

๒. ระบุตัวแปร ทดลอง และอธิบาย
ลักษณะและการเกิดเสียงสูง เสียงต่ า 

- เสียงที่ได้ยินมีระดับสูงต่ าของเสียงต่างกันขึ้นกับ
ความถี่ของการสั่นของแหล่งก าเนิดเสียง โดยเมื่อ
แหล่งก าเนิดเสียงสั่นด้วยความถ่ีต่ าจะเกิดเสียงต่ า 
แต่ถ้าสั่นด้วยความถี่สูงจะเกิดเสียงสูง ส่วน 
เสียงดังค่อยที่ได้ยินขึ้นกับพลังงานการสั่นของ
แหล่งก าเนิดเสียง โดยเมื่อแหล่งก าเนิดเสียงสั่น
ด้วยพลังงานมากจะเกิดเสียงดัง แต่ถ้า
แหล่งก าเนิดเสียงสั่นด้วยพลังงานน้อยจะเกิดเสียง
ค่อย 

๓. ออกแบบการทดลองและอธิบาย
ลักษณะและการเกิดเสียงดัง เสียงค่อย 
๔. วัดระดับเสียงโดยใช้เครื่องมือวัด
ระดับเสียง 

๕. ตระหนักในคุณค่าของความรู้เรื่อง
ระดับเสียงโดยเสนอแนะแนวทางใน
การหลีกเลี่ยงและลดมลพิษทางเสียง 

- เสียงดังมาก ๆ เป็นอันตรายต่อการได้ยินและ
เสียงที่ก่อให้เกิดความร าคาญเป็นมลพิษทางเสียง 
เดซิเบลเป็นหน่วยที่บอกถึงความดังของเสียง 
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ป.6 ๑. ระบุส่วนประกอบและบรรยาย
หน้าที่ของแต่ละส่วนประกอบของ
วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายจาก 
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

- วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายประกอบด้วย แหล่งก าเนิด
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์
ไฟฟ้า แหล่งก าเนิดไฟฟ้า เช่น ถ่านไฟฉาย หรือ
แบตเตอรี่ ท าหน้าที่ให้พลังงานไฟฟ้า สายไฟฟ้า
เป็นตัวน าไฟฟ้า ท าหน้าที่เชื่อมต่อระหว่าง 
แหล่งก าเนิดไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าด้วยกัน 
เครื่องใช้ไฟฟ้ามีหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็น
พลังงานอ่ืน 

๒. เขียนแผนภาพและต่อวงจรไฟฟ้า
อย่างง่าย 

 ๓. ออกแบบการทดลองและทดลอง
ด้วยวิธีที่เหมาะสมในการอธิบายวิธีการ
และผลของ 
การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม 

- เมื่อน าเซลล์ไฟฟ้าหลายเซลล์มาต่อเรียงกัน 
โดยให้ขั้วบวกของเซลล์ไฟฟ้าเซลล์หนึ่งต่อกับขั้ว
ลบของอีกเซลล์หนึ่งเป็นการต่อแบบอนุกรม ท าให้
มีพลังงานไฟฟ้าเหมาะสมกับเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่ง
การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน เช่น การต่อ 
เซลล์ไฟฟ้าในไฟฉาย 

 ๔. ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้
ของการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมโดย
บอกประโยชน์และการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

 ๕. ออกแบบการทดลองและทดลอง
ด้วยวิธีที่เหมาะสมในการอธิบายการ
ต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบ
ขนาน 

- การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมเม่ือถอด 
หลอดไฟฟ้าดวงใดดวงหนึ่งออกท าให้หลอดไฟฟ้า
ที่เหลือดับทั้งหมด ส่วนการต่อหลอดไฟฟ้า 
แบบขนาน เมื่อถอดหลอดไฟฟ้าดวงใดดวงหนึ่ง
ออก หลอดไฟฟ้าที่เหลือก็ยังสว่างได้ การต่อ 
หลอดไฟฟ้าแต่ละแบบสามารถน าไปใช้ประโยชน์
ได้ เช่น การต่อหลอดไฟฟ้าหลายดวงในบ้านจึง
ต้องต่อหลอดไฟฟ้าแบบขนาน เพื่อเลือกใช้ 
หลอดไฟฟ้าดวงใดดวงหนึ่งได้ตามต้องการ 

 ๖. ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้
ของการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรม
และแบบขนาน โดยบอกประโยชน์ 
ข้อจ ากัด และการประยุกต์ใช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน 

 ๗. อธิบายการเกิดเงามืดเงามัวจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

- เมื่อน าวัตถุทึบแสงมากั้นแสงจะเกิดเงาบนฉาก 
รับแสงที่อยู่ด้านหลังวัตถุ โดยเงามีรูปร่างคล้าย
วัตถุท่ีท าให้เกิดเงา เงามัวเป็นบริเวณท่ีมีแสง 
บางส่วนตกลงบนฉาก ส่วนเงามืดเป็นบริเวณ 
ที่ไม่มีแสงตกลงบนฉากเลย 

 ๘. เขียนแผนภาพรังสีของแสงแสดง
การเกิดเงามืดเงามัว 
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สำระท่ี 3  วิทยำศำสตร์โลก และอวกำศ 
  มำตรฐำน ว 3.1  เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ 
กาแล็กซี ดาวฤกษ์ และ ระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี อวกาศ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

ป.1 ๑. ระบุดาวที่ปรากฏบนท้องฟ้าในเวลา
กลางวัน และกลางคืนจากข้อมูลที่
รวบรวมได้ 

- บนท้องฟ้ามีดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดาว 
ซึ่งในเวลากลางวันจะมองเห็นดวงอาทิตย์ 
และอาจมองเห็นดวงจันทร์บางเวลาในบางวัน 
แต่ไม่สามารถมองเห็นดาว 

๒. อธิบายสาเหตุที่มองไม่เห็นดาวส่วน
ใหญ่ในเวลากลางวันจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

- ในเวลากลางวันมองไม่เห็นดาวส่วนใหญ่ 
เนื่องจากแสงอาทิตย์สว่างกว่าจึงกลบแสงของดาว 
ส่วนในเวลากลางคืนจะมองเห็นดาวและมองเห็น 
ดวงจันทร์เกือบทุกคืน 

ป.2 - - 
ป.3 ๑. อธิบายแบบรูปเส้นทางการขึ้นและ

ตก ของดวงอาทิตย์โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

- คนบนโลกมองเห็นดวงอาทิตย์ปรากฏขึ้น 
ทางด้านหนึ่งและตกทางอีกด้านหนึ่งทุกวัน 
หมุนเวียนเป็นแบบรูปซ้ า ๆ 

 ๒. อธิบายสาเหตุการเกิดปรากฏการณ์
การข้ึนและตกของดวงอาทิตย์ การเกิด
กลางวันกลางคืน และการก าหนดทิศ 
โดยใช้แบบจ าลอง 

- โลกกลมและหมุนรอบตัวเองขณะโคจรรอบดวง
อาทิตย์ ท าให้บริเวณของโลกได้รับแสงอาทิตย์ 
ไม่พร้อมกัน โลกด้านที่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์
จะเป็นกลางวันส่วนด้านตรงข้ามท่ีไม่ได้รับแสง 
จะเป็นกลางคืน นอกจากนี้คนบนโลกจะมองเห็น
ดวงอาทิตย์ปรากฏขึ้นทางด้านหนึ่ง ซึ่งก าหนดให้
เป็นทิศตะวันออก และมองเห็นดวงอาทิตย์ 
ตกทางอีกด้านหนึ่ง ซึ่งก าหนดให้เป็นทิศตะวันตก 
และเม่ือให้ด้านขวามืออยู่ทางทิศตะวันออก 
ด้านซ้ายมืออยู่ทางทิศตะวันตก ด้านหน้าจะเป็น
ทิศเหนือ และด้านหลังจะเป็นทิศใต้ 

 ๓. ตระหนักถึงความส าคัญของดวง
อาทิตย์ โดยบรรยายประโยชน์ของดวง
อาทิตย์ต่อสิ่งมีชีวิต 

- ในเวลากลางวันโลกจะได้รับพลังงานแสงและ
พลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ ท าให้สิ่งมีชีวิต
ด ารงชีวิตอยู่ได้ 
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ป.4 ๑. อธิบายแบบรูปเส้นทางการขึ้นและ
ตกของดวงจันทร์ โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

- ดวงจันทร์เป็นบริวารของโลก โดยดวงจันทร์ 
หมุนรอบตัวเองขณะโคจรรอบโลก ขณะที่โลกก็
หมุนรอบตัวเองด้วยเช่นกัน การหมุนรอบตัวเอง
ของโลกจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกใน
ทิศทางทวนเข็มนาฬิกาเมื่อมองจากขั้วโลกเหนือ 
ท าให้มองเห็นดวงจันทร์ปรากฏขึ้นทางด้าน 
ทิศตะวันออกและตกทางด้านทิศตะวันตก
หมุนเวียนเป็นแบบรูปซ้ า ๆ 

๒. สร้างแบบจ าลองที่อธิบายแบบรูป 
การเปลี่ยนแปลงรูปร่างปรากฏของดวง
จันทร์ และพยากรณ์รูปร่างปรากฏของ
ดวงจันทร์ 

- ดวงจันทร์เป็นวัตถุท่ีเป็นทรงกลม แต่รูปร่างของ
ดวงจันทร์ที่มองเห็นหรือรูปร่างปรากฏของ 
ดวงจันทร์บนท้องฟ้าแตกต่างกันไปในแต่ละวัน 
โดยในแต่ละวันดวงจันทร์จะมีรูปร่างปรากฏเป็น
เสี้ยวที่มีขนาดเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องจนเต็มดวง 
จากนั้นรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์จะแหว่ง 
และมีขนาดลดลงอย่างต่อเนื่องจนมองไม่เห็น 
ดวงจันทร์ จากนั้นรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ 
จะเป็นเสี้ยวใหญ่ขึ้นจนเต็มดวงอีกครั้ง 
การเปลี่ยนแปลงเช่นนี้เป็นแบบรูปซ้ ากันทุกเดือน 

๓. สร้างแบบจ าลองแสดงองค์ประกอบ
ของระบบสุริยะ และอธิบาย
เปรียบเทียบคาบการโคจรของดาว
เคราะห์ต่าง ๆ จากแบบจ าลอง 

- ระบบสุริยะเป็นระบบที่มีดวงอาทิตย์เป็น
ศูนย์กลางและมีบริวารประกอบด้วย ดาวเคราะห์
แปดดวง และบริวาร ซึ่งดาวเคราะห์แต่ละดวงมี
ขนาดและระยะห่างจากดวงอาทิตย์แตกต่างกัน 
และยังประกอบด้วย ดาวเคราะห์แคระ ดาว
เคราะห์น้อย ดาวหาง และวัตถุขนาดเล็กอ่ืน ๆ 
โคจรอยู่รอบดวงอาทิตย์ วัตถุขนาดเล็กอ่ืน ๆ เมื่อ
เข้ามาในชั้นบรรยากาศเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของ
โลก ท าให้เกิดเป็นดาวตกหรือผีพุ่งไต้และ
อุกกาบาต 
 

ป.5 ๑. เปรียบเทียบความแตกต่างของดาว
เคราะห์และดาวฤกษ์จากแบบจ าลอง 

- ดาวที่มองเห็นบนท้องฟ้าอยู่ในอวกาศซึ่งเป็น
บริเวณท่ีอยู่นอกบรรยากาศของโลก มีท้ังดาวฤกษ์
และดาวเคราะห์ ดาวฤกษ์เป็นแหล่งก าเนิดแสง 
จึงสามารถมองเห็นได้ ส่วนดาวเคราะห์ไม่ใช่ 
แหล่งก าเนิดแสง แต่สามารถมองเห็นได้เนื่องจาก
แสงจากดวงอาทิตย์ตกกระทบดาวเคราะห์แล้ว
สะท้อนเข้าสู่ตา 
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 ๒. ใช้แผนที่ดาวระบุต าแหน่งและ
เส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาว
ฤกษ์บนท้องฟ้า และอธิบายแบบรูป
เส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาว
ฤกษ์บนท้องฟ้าในรอบปี 

- การมองเห็นกลุ่มดาวฤกษ์มีรูปร่างต่าง ๆ เกิด
จากจินตนาการของผู้สังเกต กลุ่มดาวฤกษ์ต่าง ๆ 
ที่ปรากฏในท้องฟ้าแต่ละกลุ่มมีดาวฤกษ์แต่ละดวง
เรียงกันที่ต าแหน่งคงที่ และมีเส้นทางการขึ้น 
และตกตามเส้นทางเดิมทุกคืน ซึ่งจะปรากฏ
ต าแหน่งเดิม การสังเกตต าแหน่งและการขึ้น 
และตกของดาวฤกษ์ และกลุ่มดาวฤกษ์ สามารถ
ท าได้โดยใช้แผนที่ดาว ซึ่งระบุมุมทิศและมุมเงย 
ที่กลุ่มดาวนั้นปรากฏ ผู้สังเกตสามารถใช้มือ 
ในการประมาณค่าของมุมเงยเมื่อสังเกตดาว 
ในท้องฟ้า 

ป.6 ๑. สร้างแบบจ าลองที่อธิบายการเกิด 
และเปรียบเทียบปรากฏการณ์
สุริยุปราคาและจันทรุปราคา 

- เมื่อโลกและดวงจันทร์ โคจรมาอยู่ในแนว
เส้นตรงเดียวกันกับดวงอาทิตย์ในระยะทางท่ี
เหมาะสม ท าให้ดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์ เงาของ
ดวงจันทร์ทอดมายังโลก ผู้สังเกตท่ีอยู่บริเวณเงา
จะมองเห็น ดวงอาทิตย์มืดไป เกิดปรากฏการณ์
สุริยุปราคา ซึ่งมีทั้งสุริยุปราคาเต็มดวง สุริยุปราคา
บางส่วน และสุริยุปราคาวงแหวน 
หากดวงจันทร์และโลกโคจรมาอยู่ในแนวเส้นตรง
เดียวกันกับดวงอาทิตย์ แล้วดวงจันทร์เคลื่อนที่
ผ่านเงาของโลก จะมองเห็นดวงจันทร์มืดไป 
เกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคา ซึ่งมีทั้ง
จันทรุปราคาเต็มดวง และจันทรุปราคาบางส่วน 
 

 ๒. อธิบายพัฒนาการของเทคโนโลยี
อวกาศ และยกตัวอย่างการน า
เทคโนโลยีอวกาศมาใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 

- เทคโนโลยีอวกาศเริ่มจากความต้องการของ
มนุษย์ในการส ารวจวัตถุท้องฟ้าโดยใช้ตาเปล่า 
กล้องโทรทรรศน์ และได้พัฒนาไปสู่การขนส่ง 
เพ่ือส ารวจอวกาศด้วยจรวดและยานขนส่งอวกาศ 
และยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีการน า
เทคโนโลยีอวกาศบางประเภทมาประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตประจ าวัน เช่น การใช้ดาวเทียมเพ่ือ 
การสื่อสาร การพยากรณ์อากาศ หรือการส ารวจ
ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้อุปกรณ์วัดชีพจร 
และการเต้นของหัวใจ หมวกนิรภัย ชุดกีฬา 
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สำระท่ี 3  วิทยำศำสตร์โลกและอวกำศ 
  มำตรฐำน ว 3.2  เข้าใจองค์ประกอบ และความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ภายในโลก และบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้ง 
ผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

ป.1 ๑. อธิบายลักษณะภายนอกของหิน 
จากลักษณะเฉพาะตัวที่สังเกตได้ 

- หินที่อยู่ในธรรมชาติมีลักษณะภายนอก
เฉพาะตัว ที่สังเกตได้ เช่น สี ลวดลาย น้ าหนัก 
ความแข็ง และเนื้อหิน 

ป.2 ๑. ระบุส่วนประกอบของดิน และ
จ าแนกชนิดของดินโดยใช้ลักษณะเนื้อ
ดินและการจับตัวเป็นเกณฑ์ 

- ดินประกอบด้วยเศษหิน ซากพืช ซากสัตว์ผสม
อยู่ในเนื้อดิน มีอากาศและน้ าแทรกอยู่ตาม
ช่องว่างในเนื้อดิน ดินจ าแนกเป็น ดินร่วน ดิน
เหนียว และดินทราย ตามลักษณะเนื้อดินและการ
จับตัวของดินซึ่งมีผลต่อการอุ้มน้ าที่แตกต่างกัน 

๒. อธิบายการใช้ประโยชน์จากดิน จาก
ข้อมูลที่รวบรวมได้ 

- ดินแต่ละชนิดน าไปใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกัน 
ตามลักษณะและสมบัติของดิน 

ป.3 ๑. ระบุส่วนประกอบของอากาศ 
บรรยายความส าคัญของอากาศ และ
ผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อ
สิ่งมีชีวิต จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 

- อากาศโดยทั่วไปไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ประกอบด้วย 
แก๊สไนโตรเจน แก๊สออกซิเจน แก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ แก๊สอ่ืน ๆ รวมทั้งไอน้ า และ
ฝุ่นละออง อากาศมีความส าคัญต่อสิ่งมีชีวิต หาก
ส่วนประกอบของอากาศไม่เหมาะสม เนื่องจากมี
แก๊สบางชนิดหรือฝุ่นละอองในปริมาณมาก อาจ
เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ จัดเป็นมลพิษ
ทางอากาศ 

๒. ตระหนักถึงความส าคัญของอากาศ 
โดยน าเสนอแนวทางการปฏิบัติตนใน
การลดการเกิดมลพิษทางอากาศ 

- แนวทางการปฏิบัติตนเพ่ือลดการปล่อยมลพิษ
ทางอากาศ เช่น ใช้พาหนะร่วมกัน หรือเลือกใช้
เทคโนโลยีที่ลดมลพิษทางอากาศ 

๓. อธิบายการเกิดลมจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

- ลม คือ อากาศที่เคลื่อนที่ เกิดจากความแตกต่าง
กันของอุณหภูมิอากาศบริเวณท่ีอยู่ใกล้กัน โดย
อากาศบริเวณท่ีมีอุณหภูมิสูงจะลอยตัวสูงขึ้น และ
อากาศบริเวณท่ีมีอุณหภูมิต่ ากว่าจะเคลื่อนเข้าไป
แทนที่ 

๔. บรรยายประโยชน์และโทษของลม 
จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 

- ลมสามารถน ามาใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทน 
ในการผลิตไฟฟ้า และน าไปใช้ประโยชน์ในการ 
ท ากิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ หากลมเคลื่อนที่
ด้วยความเร็วสูงอาจท าให้เกิดอันตรายและ 
ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ 
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ป.4 - - 
ป.5 ๑. เปรียบเทียบปริมาณน้ าในแต่ละ

แหล่ง และระบุปริมาณน้ าที่มนุษย์
สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ จาก
ข้อมูลที่รวบรวมได้ 

- โลกมีท้ังน้ าจืดและน้ าเค็มซึ่งอยู่ในแหล่งน้ าต่างๆ 
ที่มีท้ังแหล่งน้ าผิวดิน เช่น ทะเล มหาสมุทร บึง 
แม่น้ า และแหล่งน้ าใต้ดิน เช่น น้ าในดิน และ 
น้ าบาดาล น้ าทั้งหมดของโลกแบ่งเป็นน้ าเค็ม
ประมาณร้อยละ ๙๗.๕ ซึ่งอยู่ในมหาสมุทร 
และแหล่งน้ าอ่ืน ๆ และที่เหลืออีกประมาณ 
ร้อยละ ๒.๕ เป็นน้ าจืด ถ้าเรียงล าดับปริมาณ 
น้ าจืดจากมากไปน้อยจะอยู่ที่ ธารน้ าแข็ง และ 
พืดน้ าแข็ง น้ าใต้ดิน ชั้นดินเยือกแข็งคงตัวและ
น้ าแข็งใต้ดิน ทะเลสาบ ความชื้นในดิน ความชื้น
ในบรรยากาศ บึง แม่น้ า และน้ าในสิ่งมีชีวิต 

๒. ตระหนักถึงคุณค่าของน้ าโดย
น าเสนอแนวทางการใช้น้ าอย่าง
ประหยัดและการอนุรักษ์น้ า 

- น้ าจืดที่มนุษย์น ามาใช้ได้มีปริมาณน้อยมาก 
จึงควรใช้น้ าอย่างประหยัดและร่วมกันอนุรักษ์น้ า 

๓. สร้างแบบจ าลองที่อธิบายการ
หมุนเวียนของน้ าในวัฏจักรน้ า 

- วัฏจักรน้ า เป็นการหมุนเวียนของน้ าที่มีแบบรูป 
ซ้ าเดิม และต่อเน่ืองระหวา่งน้ าในบรรยากาศ 
น้ าผิวดิน และน้ าใต้ดิน โดยพฤติกรรมการ
ด ารงชีวิตของพืชและสัตว์ส่งผลต่อวัฏจักรน้ า 

๔. เปรียบเทียบกระบวนการเกิดเมฆ 
หมอก น้ าค้าง และน้ าค้างแข็ง จาก
แบบจ าลอง 

- ไอน้ าในอากาศจะควบแน่นเป็นละอองน้ าเล็ก ๆ 
โดยมีละอองลอย เช่น เกลือ ฝุ่นละออง ละออง
เรณูของดอกไม้ เป็นอนุภาคแกนกลาง เมื่อละออง
น้ าจ านวนมากเกาะกลุ่มรวมกันลอยอยู่สูงจาก
พ้ืนดินมาก เรียกว่า เมฆ แต่ละอองน้ า 
ที่เกาะกลุ่มรวมกันอยู่ใกล้พื้นดิน เรียกว่า หมอก 
ส่วนไอน้ าที่ควบแน่นเป็นละอองน้ าเกาะอยู่ 
บนพื้นผิววัตถุใกล้พ้ืนดิน เรียกว่า น้ าค้าง 
ถ้าอุณหภูมิใกล้พ้ืนดินต่ ากว่าจุดเยือกแข็ง 
น้ าค้างก็จะกลายเป็นน้ าค้างแข็ง 

๕. เปรียบเทียบกระบวนการเกิดฝน 
หิมะ และลูกเห็บ จากข้อมูลที่รวบรวม
ได้ 

- ฝน หิมะ ลูกเห็บ เป็นหยาดน้ าฟ้าซึ่งเป็นน้ าที่มี
สถานะต่าง ๆ ที่ตกจากฟ้าถึงพ้ืนดิน ฝนเกิดจาก
ละอองน้ าในเมฆที่รวมตัวกันจนอากาศไม่สามารถ
พยุงไว้ได้จึงตกลงมา หิมะเกิดจากไอน้ าในอากาศ
ระเหิดกลับเป็นผลึกน้ าแข็ง รวมตัวกันจนมี
น้ าหนักมากขึ้นจนเกินกว่าอากาศจะพยุงไว้จึงตก
ลงมา ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ าที่เปลี่ยนสถานะเป็น
น้ าแข็งแล้วถูกพายุพัดวนซ้ าไปซ้ ามาในเมฆฝนฟ้า
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คะนองที่มีขนาดใหญ่และอยู่ในระดับสูงจนเป็น
ก้อนน้ าแข็งขนาดใหญ่ขึ้นแล้วตกลงมา 
 

ป.6 ๑. เปรียบเทียบกระบวนการเกิดหิน
อัคนี หินตะกอน และหินแปร และ
อธิบายวัฏจักรหินจากแบบจ าลอง 

- หินเป็นวัสดุแข็งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 
ประกอบด้วย แร่ตั้งแต่หนึ่งชนิดขึ้นไป สามารถ
จ าแนกหินตามกระบวนการเกิดได้เป็น ๓ ประเภท 
ได้แก่ หินอัคนี หินตะกอน และหินแปร 
- หินอัคนีเกิดจากการเย็นตัวของแมกมา เนื้อหิน 
มีลักษณะเป็นผลึก ทั้งผลึกขนาดใหญ่และ 
ขนาดเล็ก บางชนิดอาจเป็นเนื้อแก้วหรือมีรูพรุน 
-หินตะกอน เกิดจากการทับถมของตะกอนเมื่อถูก
แรงกดทับและมีสารเชื่อมประสานจึงเกิดเป็นหิน 
เนื้อหินกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นเม็ดตะกอนมี
ทั้งเนื้อหยาบและเนื้อละเอียด บางชนิดเป็น 
เนื้อผลึกที่ยึดเกาะกันเกิดจากการตกผลึกหรือ 
ตกตะกอนจากน้ าโดยเฉพาะน้ าทะเล บางชนิดมี
ลักษณะเป็นชั้น ๆ จึงเรียกอีกชื่อว่า หินชั้น 
- หินแปร เกิดจากการแปรสภาพของหินเดิม ซึ่ง
อาจเป็นหินอัคนี หินตะกอน หรือหินแปร 
โดยการกระท าของความร้อน ความดัน และ
ปฏิกิริยาเคมี เนื้อหินของหินแปรบางชนิดผลึกของ
แร่เรียงตัวขนานกันเป็นแถบ บางชนิด 
แซะออกเป็นแผ่นได้ บางชนิดเป็นเนื้อผลึกท่ีมี
ความแข็งมาก 
- หินในธรรมชาติทั้ง ๓ ประเภท มีการ
เปลี่ยนแปลงจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภท
หนึ่ง หรือประเภทเดิมได้ โดยมีแบบรูปการ
เปลี่ยนแปลงคงที่และต่อเนื่องเป็นวัฏจักร 
 

๒. บรรยายและยกตัวอย่างการใช้
ประโยชน์ของหินและแร่ใน
ชีวิตประจ าวันจากข้อมูลที่รวบรวมได้ 

- หินและแร่แต่ละชนิดมีลักษณะและสมบัติ 
แตกต่างกัน มนุษย์ใช้ประโยชน์จากแร่ใน
ชีวิตประจ าวันในลักษณะต่าง ๆ เช่น น าแร่มาท า
เครื่องส าอาง ยาสีฟัน เครื่องประดับ อุปกรณ์ทาง
การแพทย์ และน าหินมาใช้ในงานก่อสร้างต่าง ๆ 
เป็นต้น 
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 ๓. สร้างแบบจ าลองที่อธิบายการเกิด
ซากดึกด าบรรพ์และคาดคะเน
สภาพแวดล้อมในอดีตของซากดึกด า
บรรพ์ 

- ซากดึกด าบรรพ์เกิดจากการทับถมหรือการ
ประทับรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีต จนเกิดเป็น
โครงสร้างของซากหรือร่องรอยของสิ่งมีชีวิต 
ที่ปรากฏอยู่ในหิน ในประเทศไทยพบซากดึกด า
บรรพ์ที่หลากหลาย เช่น พืช ปะการัง หอย ปลา 
เต่า ไดโนเสาร์ และรอยตีนสัตว์ 
- ซากดึกด าบรรพ์สามารถใช้เป็นหลักฐานหนึ่ง 
ที่ช่วยอธิบายสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ในอดีตขณะ
เกิดสิ่งมีชีวิตนั้น เช่น หากพบซากดึกด าบรรพ์ ของ
หอยน้ าจืด สภาพแวดล้อมบริเวณนั้นอาจเคยเป็น
แหล่งน้ าจืดมาก่อน และหากพบซากดึกด าบรรพ์
ของพืช สภาพแวดล้อมบริเวณนั้นอาจเคยเป็นป่า
มาก่อน นอกจากนี้ซากดึกด าบรรพ์ ยังสามารถใช้
ระบุอายุของหิน และเป็นข้อมูล 
ในการศึกษาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 

๔. เปรียบเทียบการเกิดลมบก ลมทะเล 
และมรสุม รวมทั้งอธิบายผลที่มีต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม จาก
แบบจ าลอง 

- ลมบก ลมทะเล และมรสุม เกิดจากพ้ืนดิน 
และพ้ืนน้ า ร้อนและเย็นไม่เท่ากันท าให้อุณหภูมิ
อากาศเหนือพ้ืนดินและพ้ืนน้ าแตกต่างกัน จึงเกิด 
การเคลื่อนที่ของอากาศจากบริเวณท่ีมีอุณหภูมิต่ า 
ไปยังบริเวณท่ีมีอุณหภูมิสูง 
-  ลมบกและลมทะเลเป็นลมประจ าถิ่นที่พบ
บริเวณชายฝั่ง โดยลมบกเกิดในเวลากลางคืน ท า
ให้มีลมพัดจากชายฝั่งไปสู่ทะเล ส่วนลมทะเลเกิด
ในเวลากลางวัน ท าให้มีลมพัดจากทะเลเข้าสู่
ชายฝั่ง 

๕. อธิบายผลของมรสุมต่อการเกิดฤดู
ของประเทศไทย จากข้อมูลที่รวบรวม
ได้ 

- มรสุมเป็นลมประจ าฤดูเกิดบริเวณเขตร้อน 
ของโลก ซึ่งเป็นบริเวณกว้างระดับภูมิภาค 
ประเทศไทยได้รับผลจากมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงประมาณกลางเดือน
ตุลาคมจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ท าให้เกิดฤดูหนาว 
และได้รับผลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วง
ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมจนถึงกลางเดือน
ตุลาคมท าให้เกิด 
ฤดูฝน ส่วนช่วงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์
จนถึงกลางเดือนพฤษภาคมเป็นช่วงเปลี่ยนมรสุม
และประเทศไทยอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร แสงอาทิตย์
เกือบตั้งตรงและตั้งตรงประเทศไทยในเวลา 
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  เที่ยงวัน ท าให้ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์
อย่างเต็มที่ อากาศจึงร้อนอบอ้าวท าให้เกิดฤดูร้อน 

๖. บรรยายลักษณะและผลกระทบของ
น้ าท่วมการกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม 
แผ่นดินไหว สึนามิ 

- น้ าท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม แผ่นดินไหว 
และ สึนามิ มีผลกระทบต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม
แตกต่างกัน 

๗. ตระหนักถึงผลกระทบของภัย
ธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย โดย
น าเสนอแนวทางในการเฝ้าระวังและ
ปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ
และธรณีพิบัติภัยที่อาจเกิดในท้องถิ่น 

- มนุษย์ควรเรียนรู้วิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัย เช่น 
ติดตามข่าวสารอย่างสม่ าเสมอ เตรียมถุงยังชีพ ให้
พร้อมใช้ตลอดเวลา และปฏิบัติตามค าสั่งของ 
ผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเมื่อเกิดภัย
ธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย 

๘. สร้างแบบจ าลองที่อธิบายการเกิด
ปรากฏการณ์เรือนกระจก และผลของ
ปรากฏการณ์เรือนกระจกต่อสิ่งมีชีวิต 

- ปรากฏการณ์เรือนกระจกเกิดจากแก๊สเรือน
กระจกในชั้นบรรยากาศของโลกกักเก็บความร้อน
แล้ว คายความร้อนบางส่วนกลับสู่ผิวโลก ท าให้
อากาศ บนโลกมีอุณหภูมิเหมาะสมต่อการ
ด ารงชีวิต 

๙. ตระหนักถึงผลกระทบของ
ปรากฏการณ์เรือนกระจก โดยน าเสนอ
แนวทางการปฏิบัติตนเพ่ือลดกิจกรรม
ที่ก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจก 

- หากปรากฏการณ์เรือนกระจกรุนแรงมากข้ึน 
จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 
มนุษย์จึงควรร่วมกันลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิด 
แก๊สเรือนกระจก 

 
 
 
สำระท่ี 4  เทคโนโลยี 
  มำตรฐำน ว 4.1  เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้ ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อ่ืนๆ เพ่ือ
แก้ปัญหาหรือพัฒนางาน อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้
เทคโนโลยีอย่าง เหมาะสมโดยค านึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

ป.1 - - 
ป.2 - - 
ป.3 - - 
ป.4 - - 
ป.5 - - 
ป.6 - - 
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สำระท่ี 4    เทคโนโลยี 
  มำตรฐำน ว 4.2  เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็น
ขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การท างาน และการแก้ปัญหา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทันและมีจริยธรรม 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

ป.1 ๑. แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้การลอง
ผิดลองถูก การเปรียบเทียบ 

- การแก้ปัญหาให้ประสบความส าเร็จท าได้โดยใช้
ขั้นตอนการแก้ปัญหา 
- ปัญหาอย่างง่าย เช่น เกมเขาวงกต เกมหา 
จุดแตกต่างของภาพ การจัดหนังสือใส่กระเป๋า 

๒. แสดงล าดับขั้นตอนการท างานหรือ
การแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ 
สัญลักษณ์ หรือข้อความ 

- การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา ท าได้โดยการ
เขียน บอกเล่า วาดภาพ หรือใช้สัญลักษณ์ 
- ปัญหาอย่างง่าย เช่น เกมเขาวงกต เกมหาจุด 
แตกต่างของภาพ การจัดหนังสือใส่กระเป๋า 

๓. เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้
ซอฟต์แวร์หรือสื่อ 

- การเขียนโปรแกรมเป็นการสร้างล าดับของค าสั่ง 
ให้คอมพิวเตอร์ท างาน 
- ตัวอย่างโปรแกรม เช่น เขียนโปรแกรมสั่งให้ 
ตัวละครย้ายต าแหน่ง ย่อขยายขนาด เปลี่ยน
รูปร่าง 
- ซอฟต์แวร์หรือสื่อที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น 
ใช้บัตรค าสั่งแสดงการเขียนโปรแกรม, Code.org 

๔. ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดเก็บ 
เรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ 

- การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้น เช่น การ
ใช้เมาส์ คีย์บอร์ด จอสัมผัส การเปิด-ปิด อุปกรณ์
เทคโนโลยี 
- การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น เช่น การเข้าและ
ออกจากโปรแกรม การสร้างไฟล์ การจัดเก็บ 
การเรียกใช้ไฟล์ ท าได้ในโปรแกรม เช่น โปรแกรม
ประมวลค า โปรแกรมกราฟิก โปรแกรมน าเสนอ 
- การสร้างและจัดเก็บไฟล์อย่างเป็นระบบจะท า
ให้เรียกใช้ ค้นหาข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว 

 ๕. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้
คอมพิวเตอร์ร่วมกัน ดูแลรักษา
อุปกรณ์เบื้องต้น ใช้งานอย่างเหมาะสม 

- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เช่น 
รู้จักข้อมูลส่วนตัว อันตรายจากการเผยแพร่ข้อมูล
ส่วนตัว และไม่บอกข้อมูลส่วนตัวกับ 
บุคคลอื่นยกเว้นผู้ปกครองหรือครู แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
เมื่อต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งาน 
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  - ข้อปฏิบัติในการใช้งานและการดูแลรักษา
อุปกรณ์ เช่น ไม่ขีดเขียนบนอุปกรณ์ ท าความ
สะอาด 
ใช้อุปกรณ์อย่างถูกวิธี 
- การใช้งานอย่างเหมาะสม เช่น จัดท่านั่งให้
ถูกต้อง การพักสายตาเมื่อใช้อุปกรณ์เป็นเวลานาน 
ระมัดระวังอุบัติเหตุจากการใช้งาน 

ป.2 ๑. แสดงล าดับขั้นตอนการท างานหรือ
การแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ 
สัญลักษณ์ หรือข้อความ 

-  การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา ท าได้โดยการ
เขียน บอกเล่า วาดภาพ หรือใช้สัญลักษณ์ 
- ปัญหาอย่างง่าย เช่น เกมตัวต่อ ๖-๑๒ ชิ้น 
การแต่งตัวมาโรงเรียน 

๒. เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้
ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และตรวจหา
ข้อผิดพลาดของโปรแกรม 

- ตัวอย่างโปรแกรม เช่น เขียนโปรแกรมสั่งให้ 
ตัวละครท างานตามท่ีต้องการ และตรวจสอบ 
ข้อผิดพลาด ปรับแก้ไขให้ได้ผลลัพธ์ตามท่ีก าหนด 
- การตรวจหาข้อผิดพลาด ท าได้โดยตรวจสอบ
ค าสั่งที่แจ้งข้อผิดพลาด หรือหากผลลัพธ์ไม่เป็นไป
ตามท่ีต้องการให้ตรวจสอบการท างานทีละค าสั่ง 
- ซอฟต์แวร์หรือสื่อที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น 
ใช้บัตรค าสั่งแสดงการเขียนโปรแกรม, Code.org 
 

๓. ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัด
หมวดหมู่ ค้นหา จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูล
ตามวัตถุประสงค์ 

- การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น เช่น การเข้า 
และออกจากโปรแกรม การสร้างไฟล์ การจัดเก็บ 
การเรียกใช้ไฟล์ การแก้ไขตกแต่งเอกสาร ท าได้ 
ในโปรแกรม เช่น โปรแกรมประมวลค า โปรแกรม
กราฟิก โปรแกรมน าเสนอ 
- การสร้าง คัดลอก ย้าย ลบ เปลี่ยนชื่อ จัด
หมวดหมู่ไฟล์ และโฟลเดอร์อย่างเป็นระบบจะท า
ให้เรียกใช้ ค้นหาข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว 
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 ๔. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้
คอมพิวเตอร์ร่วมกัน ดูแลรักษา
อุปกรณ์เบื้องต้น ใช้งานอย่างเหมาะสม 

- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เช่น 
รู้จักข้อมูลส่วนตัว อันตรายจากการเผยแพร่ข้อมูล
ส่วนตัว และไม่บอกข้อมูลส่วนตัวกับบุคคลอ่ืน
ยกเว้นผู้ปกครองหรือครู แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อ
ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งาน 
- ข้อปฏิบัติในการใช้งานและการดูแลรักษา
อุปกรณ์ เช่น ไม่ขีดเขียนบนอุปกรณ์ ท าความ
สะอาดใช้อุปกรณ์อย่างถูกวิธี 
- การใช้งานอย่างเหมาะสม เช่น จัดท่านั่งให้
ถูกต้อง การพักสายตาเมื่อใช้อุปกรณ์เป็นเวลานาน 
ระมัดระวังอุบัติเหตุจากการใช้งาน 

ป.3 ๑. แสดงอัลกอริทึมในการท างานหรือ
การแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ 
สัญลักษณ์ หรือข้อความ 

-อัลกอริทึมเป็นข้ันตอนที่ใช้ในการแก้ปัญหา 
-การแสดงอัลกอริทึม ท าได้โดยการเขียน บอกเล่า 
วาดภาพ หรือใช้สัญลักษณ์ 
- ตัวอย่างปัญหา เช่น เกมเศรษฐี เกมบันไดงู 
เกม Tetris เกม OX การเดินไปโรงอาหาร 
การท าความสะอาดห้องเรียน 

๒. เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้
ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และตรวจหา
ข้อผิดพลาดของโปรแกรม 

- การเขียนโปรแกรมเป็นการสร้างล าดับของค าสั่ง 
ให้คอมพิวเตอร์ท างาน 
- ตัวอย่างโปรแกรม เช่น เขียนโปรแกรมท่ีสั่งให้ 
ตัวละครท างานซ้ าไม่สิ้นสุด 
- การตรวจหาข้อผิดพลาด ท าได้โดยตรวจสอบ
ค าสั่งที่แจ้งข้อผิดพลาด หรือหากผลลัพธ์ไม่เป็นไป
ตามท่ีต้องการให้ตรวจสอบการท างานทีละค าสั่ง 
- ซอฟต์แวร์หรือสื่อที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น 
ใช้บัตรค าสั่งแสดงการเขียนโปรแกรม, Code.org  

๓. ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ - อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ช่วยให้ 
การติดต่อสื่อสารท าได้สะดวกและรวดเร็ว 
และเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ที่ช่วยในการเรียน และ
การด าเนินชีวิต 
- เว็บเบราว์เซอร์เป็นโปรแกรมส าหรับอ่านเอกสาร
บนเว็บเพจ 
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  - การสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ท าได้โดยใช้
เว็บไซต์ส าหรับสืบค้น และต้องก าหนดค าค้น 
ที่เหมาะสมจึงจะได้ข้อมูลตามต้องการ 
- ข้อมูลความรู้ เช่น วิธีท าอาหาร วิธีพับกระดาษ 
เป็นรูปต่าง ๆ ข้อมูลประวัติศาสตร์ชาติไทย 
(อาจเป็นความรู้ในวิชาอ่ืน ๆ หรือเรื่องที่เป็น
ประเด็นที่สนใจในช่วงเวลานั้น) 
- การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยควรอยู่ 
ในการดูแลของครู หรือผู้ปกครอง 

๔. รวบรวม ประมวลผล และน าเสนอ
ข้อมูล โดยใช้ซอฟต์แวร์ตาม
วัตถุประสงค์ 

- การรวบรวมข้อมูล ท าได้โดยก าหนดหัวข้อ 
ที่ต้องการ เตรียมอุปกรณ์ในการจดบันทึก 
- การประมวลผลอย่างง่าย เช่น เปรียบเทียบ 
จัดกลุ่ม เรียงล าดับ 
- การน าเสนอข้อมูลท าได้หลายลักษณะตาม 
ความเหมาะสม เช่น การบอกเล่า การท า
เอกสารรายงาน การจัดท าป้ายประกาศ 
- การใช้ซอฟต์แวร์ท างานตามวัตถุประสงค์ เช่น 
ใช้ซอฟต์แวร์น าเสนอ หรือซอฟต์แวร์กราฟิก 
สร้างแผนภูมิรูปภาพ ใช้ซอฟต์แวร์ประมวลค า 
ท าป้ายประกาศหรือเอกสารรายงาน ใช้ซอฟต์แวร์
ตารางท างานในการประมวลผลข้อมูล 

๕. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้
อินเทอร์เน็ต 

-  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เช่น 
ปกป้องข้อมูลส่วนตัว 
- ขอความช่วยเหลือจากครูหรือผู้ปกครอง เมื่อ 
เกิดปัญหาจากการใช้งาน เมื่อพบข้อมูลหรือบุคคล
ที่ท าให้ไม่สบายใจ 
- การปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้อินเทอร์เน็ต 
จะท าให้ไม่เกิดความเสียหายต่อตนเองและผู้อ่ืน 
เช่น ไม่ใช้ค าหยาบ ล้อเลียน ด่าทอ ท าให้ผู้อื่น 
เสียหายหรือเสียใจ 
- ข้อดีและข้อเสียในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 
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ป.4 ๑. ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการ
แก้ปัญหา การอธิบายการท างาน การ
คาดการณ์ผลลัพธ์ จากปัญหาอย่างง่าย 

- การใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นการน ากฎเกณฑ์ 
หรือเงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณีมาใช้พิจารณาใน
การแก้ปัญหา การอธิบายการท างาน หรือการ 
คาดการณ์ผลลัพธ์ 
- สถานะเริ่มต้นของการท างานที่แตกต่างกันจะให้
ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน 
-  ตัวอย่างปัญหา เช่น เกม OX โปรแกรมท่ีมี 
การค านวณ โปรแกรมที่มีตัวละครหลายตัว 
และมีการสั่งงานที่แตกต่างหรือมีการสื่อสาร
ระหว่างกัน การเดินทางไปโรงเรียน โดยวิธีการ
ต่าง ๆ 

๒. ออกแบบ และเขียนโปรแกรมอย่าง
ง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และ
ตรวจหาข้อผิดพลาด 
และแก้ไข 

- การออกแบบโปรแกรมอย่างง่าย เช่น การ
ออกแบบโดยใช้ storyboard หรือการออกแบบ
อัลกอริทึม 
- การเขียนโปรแกรมเป็นการสร้างล าดับของค าสั่ง 
ให้คอมพิวเตอร์ท างาน เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ตาม 
ความต้องการ หากมีข้อผิดพลาดให้ตรวจสอบ 
การท างานทีละค าสั่ง เมื่อพบจุดที่ท าให้ผลลััพธ์ ไม่
ถูกต้อง ให้ท าการแก้ไขจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ 
ที่ถูกต้อง 
- ตัวอย่างโปรแกรมท่ีมีเรื่องราว เช่น นิทานที่มี 
การโต้ตอบกับผู้ใช้ การ์ตูนสั้น เล่ากิจวัตร
ประจ าวัน ภาพเคลื่อนไหว 
- การฝึกตรวจหาข้อผิดพลาดจากโปรแกรมของ
ผู้อื่นจะช่วยพัฒนาทักษะการหาสาเหตุของปัญหา
ได้ดียิ่งขึ้น 
- ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น 
Scratch, logo 

๓. ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ และ
ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

-  การใช้ค าค้นที่ตรงประเด็น กระชับ จะท าให้ได้ 
ผลลัพธ์ที่รวดเร็วและตรงตามความต้องการ 
-  การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล เช่น 
พิจารณาประเภทของเว็บไซต์ (หน่วยงานราชการ 
ส านักข่าว องค์กร) ผู้เขียน วันที่เผยแพร่ข้อมูล 
การอ้างอิง 
- เมื่อได้ข้อมูลที่ต้องการจากเว็บไซต์ต่าง ๆ จะต้อง
น าเนื้อหามาพิจารณา เปรียบเทียบ แล้วเลือก
ข้อมูลที่มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กัน  
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  - การสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ท าได้โดยใช้
เว็บไซต์ส าหรับสืบค้น และต้องก าหนดค าค้น 
ที่เหมาะสมจึงจะได้ข้อมูลตามต้องการ 
- ข้อมูลความรู้ เช่น วิธีท าอาหาร วิธีพับกระดาษ 
เป็นรูปต่าง ๆ ข้อมูลประวัติศาสตร์ชาติไทย 
(อาจเป็นความรู้ในวิชาอ่ืน ๆ หรือเรื่องที่เป็น
ประเด็นที่สนใจในช่วงเวลานั้น) 
- การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยควรอยู่ 
ในการดูแลของครู หรือผู้ปกครอง 
- การท ารายงานหรือการน าเสนอข้อมูลจะต้อง 
น าข้อมูลมาเรียบเรียง สรุป เป็นภาษาของตนเอง 
ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและวิธีการน าเสนอ 
(บูรณาการกับวิชาภาษาไทย) 

๔. รวบรวม ประเมิน น าเสนอข้อมูล
และสารสนเทศ โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่
หลากหลาย เพ่ือแก้ปัญหา 
ในชีวิตประจ าวัน 

- การรวบรวมข้อมูล ท าได้โดยก าหนดหัวข้อ 
ที่ต้องการ เตรียมอุปกรณ์ในการจดบันทึก 
- การประมวลผลอย่างง่าย เช่น เปรียบเทียบ 
จัดกลุ่ม เรียงล าดับ การหาผลรวม 
- วิเคราะห์ผลและสร้างทางเลือกท่ีเป็นไปได้ 
ประเมินทางเลือก (เปรียบเทียบ ตัดสิน) 
- การน าเสนอข้อมูลท าได้หลายลักษณะตามความ
เหมาะสม เช่น การบอกเล่า เอกสารรายงาน 
โปสเตอร์ โปรแกรมน าเสนอ 
- การใช้ซอฟต์แวร์เพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
เช่น การส ารวจเมนูอาหารกลางวันโดยใช้
ซอฟต์แวร์สร้างแบบสอบถามและเก็บข้อมูล ใช้
ซอฟต์แวร์ตารางท างานเพ่ือประมวลผลข้อมูล 
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการและ
สร้างรายการอาหารส าหรับ ๕ วัน ใช้ซอฟต์แวร์
น าเสนอผลการส ารวจรายการอาหารที่เป็น 
ทางเลือกและข้อมูลด้านโภชนาการ 

๕. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน 
เคารพในสิทธิของผู้อ่ืน แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
เมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ 
ไม่เหมาะสม 

- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 
เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของ
ผู้อื่น เช่น ไม่สร้างข้อความเท็จและส่งให้ผู้อ่ืน ไม่
สร้าง ความเดือดร้อนต่อผู้อื่นโดยการส่งสแปม   
ข้อความลูกโซ่ ส่งต่อโพสต์ที่มีข้อมูลส่วนตัวของ
ผู้อื่น 
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  ส่งค าเชิญเล่นเกม ไม่เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวหรือ 
การบ้านของบุคคลอ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์/ชื่อบัญชีของผู้อื่น 
- การสื่อสารอย่างมีมารยาทและรู้กาลเทศะ 
- การปกป้องข้อมูลส่วนตัว เช่น การออกจาก
ระบบเมื่อเลิกใช้งาน ไม่บอกรหัสผ่าน ไม่บอกเลข
ประจ าตัวประชาชน 

ป.5 ๑. ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการ
แก้ปัญหา การอธิบายการท างาน การ
คาดการณ์ผลลัพธ์ จากปัญหาอย่างง่าย 

- การใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นการน ากฎเกณฑ์ 
หรือเงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณีมาใช้พิจารณาใน
การแก้ปัญหา การอธิบายการท างาน หรือการ
คาดการณ์ ผลลัพธ์ 
- สถานะเริ่มต้นของการท างานที่แตกต่างกันจะให้
ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน 
- ตัวอย่างปัญหา เช่น เกม Sudoku โปรแกรม
ท านายตัวเลข โปรแกรมสร้างรูปเรขาคณิต 
ตามค่าข้อมูลเข้า การจัดล าดับการท างานบ้าน 
ในช่วงวันหยุด จัดวางของในครัว 

๒. ออกแบบ และเขียนโปรแกรมท่ีมี
การใช้เหตุผลเชิงตรรกะอย่างง่าย 
ตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไข 

- การออกแบบโปรแกรมสามารถท าได้โดยเขียน 
เป็นข้อความหรือผังงาน 
- การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการ
ตรวจสอบเงื่อนไขท่ีครอบคลุมทุกกรณีเพ่ือให้ได้
ผลลัพธ์ที่ถูกต้องตรงตามความต้องการ 
- หากมีข้อผิดพลาดให้ตรวจสอบการท างาน 
ทีละค าสั่ง เมื่อพบจุดที่ท าให้ผลลััพธ์ไม่ถูกต้อง 
ให้ท าการแก้ไขจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง 
- การฝึกตรวจหาข้อผิดพลาดจากโปรแกรมของ 
ผู้อื่น จะช่วยพัฒนาทักษะการหาสาเหตุของปัญหา
ได้ดียิ่งขึ้น 
- ตัวอย่างโปรแกรม เช่น โปรแกรมตรวจสอบเลข
คู่เลขค่ี โปรแกรมรับข้อมูลน้ าหนักหรือส่วนสูง 
แล้วแสดงผลความสมส่วนของร่างกาย โปรแกรม
สั่งให้ตัวละครท าตามเงื่อนไขที่ก าหนด 
- ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น 
Scratch, logo 
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 ๓. ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล 
ติดต่อสื่อสารและท างานร่วมกัน 
ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

- การค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต และการ
พิจารณาผลการค้นหา 
- การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น อีเมล 
บล็อก โปรแกรมสนทนา 
- การเขียนจดหมาย (บูรณาการกับวิชาภาษาไทย) 
- การใช้อินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสารและ
ท างานร่วมกัน เช่น ใช้นัดหมายในการประชุมกลุ่ม 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมในห้องเรียน การ
แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นในการเรียน 
ภายใต้การดูแลของครู 
- การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล เช่น 
เปรียบเทียบความสอดคล้อง สมบูรณ์ของข้อมูล
จากหลายแหล่ง แหล่งต้นตอของข้อมูล ผู้เขียน 
วันที่เผยแพร่ข้อมูล 
- ข้อมูลที่ดีต้องมีรายละเอียดครบทุกด้าน เช่น 
ข้อดีและข้อเสีย ประโยชน์และโทษ 

๔. รวบรวม ประเมิน น าเสนอข้อมูล
และสารสนเทศ ตามวัตถุประสงค์โดย
ใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบน
อินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย เพ่ือ
แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 

- การรวบรวมข้อมูล ประมวลผล สร้างทางเลือก 
ประเมินผล จะท าให้ได้สารสนเทศเพ่ือใช้ในการ
แก้ปัญหาหรือการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- การใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ต 
ที่หลากหลายในการรวบรวม ประมวลผล 
สร้างทางเลือก ประเมินผล น าเสนอ จะช่วยให้ 
การแก้ปัญหาท าได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และ
แม่นย า 
- ตัวอย่างปัญหา เช่น ถ่ายภาพ และส ารวจแผนที่ 
ในท้องถิ่นเพ่ือน าเสนอแนวทางในการจัดการพ้ืนที่
ว่างให้เกิดประโยชน์ ท าแบบส ารวจความ 
คิดเห็นออนไลน์ และวิเคราะห์ข้อมูล น าเสนอ
ข้อมูลโดยการใช้ blog หรือ web page 

๕. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย มีมารยาท เข้าใจสิทธิและ
หน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของ 
ผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือ
บุคคลที่ไม่เหมาะสม 

- อันตรายจากการใช้งานและอาชญากรรม 
ทางอินเทอร์เน็ต 
- มารยาทในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต 
(บรูณาการกับวิชาที่เก่ียวข้อง) 
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ป.6 ๑. ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการอธิบาย
และออกแบบวิธีการแก้ปัญหาที่พบใน
ชีวิตประจ าวัน 

- การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนจะช่วยให้
แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- การใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นการน ากฎเกณฑ์ 
หรือเงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณีมาใช้พิจารณา 
ในการแก้ปัญหา 
- แนวคิดของการท างานแบบวนซ้ า และเงื่อนไข 
- การพิจารณากระบวนการท างานที่มีการท างาน
แบบวนซ้ าหรือเงื่อนไขเป็นวิธีการที่จะช่วย 
ให้การออกแบบวิธีการแก้ปัญหาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- ตัวอย่างปัญหา เช่น การค้นหาเลขหน้าที่
ต้องการให้เร็วที่สุด การทายเลข ๑-๑,๐๐๐,๐๐๐ 
โดยตอบให้ถูกภายใน ๒๐ ค าถาม การค านวณ
เวลาในการเดินทาง โดยค านึงถึงระยะทาง เวลา 
จุดหยุดพัก 

๒. ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่าง
ง่าย เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
ตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมและ
แก้ไข 

-  การออกแบบโปรแกรมสามารถท าได้โดยเขียน 
เป็นข้อความหรือผังงาน 
- การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการใช้ตัว
แปร การวนซ้ า การตรวจสอบเงื่อนไข 
- หากมีข้อผิดพลาดให้ตรวจสอบการท างานทีละ 
ค าสั่ง เมื่อพบจุดที่ท าให้ผลลัพธ์ไม่ถูกต้อง 
ให้ท าการแก้ไขจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง 
- การฝึกตรวจหาข้อผิดพลาดจากโปรแกรมของ 
ผู้อื่นจะช่วยพัฒนาทักษะการหาสาเหตุของปัญหา
ได้ดียิ่งขึ้น 
- ตัวอย่างโปรแกรม เช่น โปรแกรมเกม โปรแกรม 
หาค่า ค.ร.น. เกมฝึกพิมพ์ 
- ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น 
Scratch, logo 

๓. ใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูล
อย่างมีประสิทธิภาพ 

-  การค้นหาอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการค้นหา
ข้อมูลที่ได้ตรงตามความต้องการในเวลาที่รวดเร็ว 
จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือหลายแหล่ง และ
ข้อมูล มีความสอดคล้องกัน 
- การใช้เทคนิคการค้นหาขั้นสูง เช่น การใช้ 
ตัวด าเนินการ การระบุรูปแบบของข้อมูล 
หรือชนิดของไฟล์ 
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  - การจัดล าดับผลลัพธ์จากการค้นหาของ
โปรแกรมค้นหา 
- การเรียบเรียง สรุปสาระส าคัญ (บูรณาการกับ
วิชาภาษาไทย) 
 

๔. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท างาน
ร่วมกันอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิและ
หน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น 
แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคล
ที่ไม่เหมาะสม 

- อันตรายจากการใช้งานและอาชญากรรม 
ทางอินเทอร์เน็ต แนวทางในการป้องกัน 
- วิธีก าหนดรหัสผ่าน 
- การก าหนดสิทธิ์การใช้งาน (สิทธิ์ในการเข้าถึง) 
- แนวทางการตรวจสอบและป้องกันมัลแวร์ 
- อันตรายจากการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่อยู่บน
อินเทอร์เน็ต 
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รำยวิชำพื้นฐำน  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

ระดับประถมศึกษำ 

 

รำยวิชำพื้นฐำน 

ว ๑๑๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑    จ านวน ๘๐ ชั่วโมง 

ว ๑๒๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2    จ านวน ๘๐ ชั่วโมง 

ว ๑๓๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓    จ านวน ๘๐ ชั่วโมง 

ว ๑๔๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔    จ านวน 12๐ ชั่วโมง 

ว ๑๕๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๕    จ านวน 12๐ ชั่วโมง 

ว ๑๖๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๖    จ านวน 12๐ ชั่วโมง 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

รำยวิชำ พื้นฐำน  วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 1                            ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 
รหัสวิชำ  ว 11101                                                             เวลำ  80  ชั่วโมง / ปี 

............................................................................................................................................................. 
  
 ศึกษาการเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์ ลักษณะ หน้าที่และการดูแลรักษาส่วนต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ 
ลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์และพืชรอบตัว และสภาพแวดล้อมในบริเวณที่สัตว์และพืชอาศัย
อยู่ ชนิดและสมบัติของวัสดุที่ใช้ท าวัตถุรอบตัว การเกิดเสียงและทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียง ลักษณะของ
หิน และการมองเห็นดาวบนท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืน การแก้ปัญหาโดยการลองผิดลองถูก การ
เปรียบเทียบ การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้น 
การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น 
 ใช้การสืบเสาะหาความรู้ สังเกต ส ารวจตรวจสอบโดยใช้เครื่องมืออย่างง่าย รวบรวมข้อมูลบันทึก 
และอธิบายผลการส ารวจตรวจสอบ เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้
พ้ืนฐานและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต้น 
สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน แสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา
อย่างง่าย เขียนโปรแกรมโดยใช้สื่อ สร้าง จัดเก็บและเรียกใช้ไฟล์ตามวัตถุประสงค์ 
 ตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการด ารงชีวิต ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้งาน ดูแลรักษาอุปกรณ์และใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 มาตรฐาน ว 1.1      ป.1/1 , ป.1/2  
 มาตรฐาน ว 1.2      ป.1/1 , ป.1/2 
 มาตรฐาน ว 2.1      ป.1/1 , ป.1/2 
 มาตรฐาน ว 2.3      ป.1/1    
 มาตรฐาน ว 3.1      ป.1/1 , ป.1/2  
 มาตรฐาน ว 3.1      ป.1/1 
 มาตรฐาน 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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ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

รำยวิชำ พื้นฐำน  วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 2                             ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 2 
รหัสวิชำ  ว 12101                                                             เวลำ  80  ชั่วโมง / ปี 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
 ศึกษาการเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์ ลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต ความจ าเป็นของแสง 
และน้ าต่อการเจริญเติบโตของพืช วัฏจักรชีวิตของพืชดอก สมบัติการดูดซับน้ าของวัสดุและการน าไปใช้ 
ประโยชน์ สมบัติของวัสดุที่เกิดจากการน าวัสดุมาผสมกัน การเลือกวัสดุมาใช้ท าวัตถุตามสมบัติของวัสดุ 
การน าวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ การเคลื่อนที่ของแสง การมองเห็นวัตถุ การป้องกันอันตรายจากการ 
มองวัตถุในบริเวณท่ีมีแสงสว่างไม่เหมาะสม ส่วนประกอบและการจ าแนกชนิดของดิน การใช้ประโยชน์จาก
ดินการแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา การตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น 
การจัดการไฟล์และโฟลเดอร์ การใช้งานและดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 
 ใช้การสืบเสาะหาความรู้ สังเกต จ าแนกประเภท รวบรวมข้อมูล บันทึก และอธิบายผลการส ารวจ 
ตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐานและมีทักษะ 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต้น สามารถสื่อสารสิ่งที่ 
เรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน แสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างง่าย เขียน
โปรแกรมแบบมีเงื่อนไขโดยใช้บัตรค าสั่งและตรวจหาข้อผิดพลาด ใช้งานซอฟต์แวร์ สร้าง จัดหมวดหมู่ไฟล์
และโฟลเดอร์ 
 ตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการด ารงชีวิต ตระหนัก 
ถึงความส าคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนตัว ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ดูแลรักษาอุปกรณ์ 
คอมพิวเตอร์ มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
  
รหัสตัวช้ีวัด 
 ว ๑.๒    ป.๒/๑, ป๒/๒, ป๒/๓    
 ว ๑.๓  ป ๒/๑   
 ว. ๒.๑  ป ๒/๑, ป ๒/๒, ป๒/๓, 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              
 
รวม  ๑๖   ตัวชี้วัด 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

รำยวิชำ พื้นฐำน  วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 3                              ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3 
รหสัวิชำ  ว 13101                                                             เวลำ  80  ชั่วโมง / ปี 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ศึกษาการเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์ ปัจจัยในการด ารงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์ 
วัฏจักรชีวิตของสัตว์ วัตถุประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนย่อยซึ่งสามารถแยกออกจากกันและประกอบกันเป็นวัตถุ 
ชิ้นใหม่ได้ การเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อท าให้ร้อนขึ้นหรือเย็นลง ผลของแรงที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง การ 
เคลื่อนที่ของวัตถุ แรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัส วัสดุที่แม่เหล็กดึงดูดได้ แรงแม่เหล็ก ขั้วแม่เหล็ก การเปลี่ยน 
พลังงานหนึ่งไปเป็นอีกพลังงานหนึ่ง การท างานของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า แหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้า การ
ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย การเกิดกลางวัน กลางคืน การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ การก าหนด 
ทิศ ความส าคัญของดวงอาทิตย์ ส่วนประกอบของอากาศ ความส าคัญของอากาศ ผลกระทบของมลพิษ 
ทางอากาศ การเกิดลม ประโยชน์และโทษของลม การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ 
เบื้องต้น การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ าโดยใช้บัตรค าสั่งและการตรวจหาข้อผิดพลาด การใช้อินเทอร์เน็ต 
และข้อตกลงในการใช้งาน การรวบรวมข้อมูล การประมวลผลข้อมูลเบื้องต้น การน าเสนอข้อมูล เทคโนโลยี 
ในงานด้านต่าง ๆ ข้อดีและข้อเสียในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ใช้การสืบเสาะหาความรู้ สังเกต รวบรวมข้อมูล จัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล สร้างแบบจ าลอง 
และอธิบายผลการส ารวจตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ขั้นพ้ืนฐานและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เบื้องต้น สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน แสดงขั้นตอนการ 
แก้ปัญหา เขียนโปรแกรมแบบวนซ้ าโดยใช้บัตรค าสั่ง ใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาความรู้ รวบรวม 
ประมวลผลและน าเสนอข้อมูลตามวัตถุประสงค์ 
 ตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการด ารงชีวิต ตระหนัก 
ถึงการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยและอยู่ในการดูแลของครูหรือผู้ปกครอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม 
คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ว ๑.๒  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔  
 ว ๒.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒ 
 ว ๒.๒  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔  
 ว ๒.๓  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓ 
 ว ๓.๑  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓  
 ว ๓.๒  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔ 
 ว ๔.๒  ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕ 

ตัวช้ีวัดรวม ๒๕ ตัวช้ีวัด 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

รำยวิชำ พื้นฐำน  วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 4                               ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4 
รหัสวิชำ  ว 14101                                                             เวลำ  120  ชั่วโมง / ปี
............................................................................................................................. ................................ 

 
 ศึกษาการเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์ การจ าแนกสิ่งมีชีวิตเป็นกลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ และกลุ่มที่ 
ไม่ใช่พืชและสัตว์ การจ าแนกพืชออกเป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอก การจ าแนกสัตว์ออกเป็นสัตว์ มี 
กระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ลักษณะเฉพาะของสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มปลา 
กลุม่สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน กลุ่มนก และกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม หน้าที่ของ 
ราก ล าต้น ใบและดอกของพืชดอก สมบัติทางกายภาพ ด้านความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การน าความร้อน 
และการน าไฟฟ้าของวัสดุ การน าสมบัติทางกายภาพของวัสดุไปใช้ในชีวิตประจ าวัน สมบัติของสสาร 
ทั้ง 3 สถานะ ผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุ การวัดน้ าหนักของวัตถุ มวลของวัตถุที่มีผลต่อการ 
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ และตัวกลางของแสง การขึ้นและตกและรูปร่างดวงจันทร์ และ 
องค์ประกอบของระบบสุริยะ การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การออกแบบและเขียน 
โปรแกรมอย่างง่าย การตรวจหาข้อผิดพลาดในโปรแกรม การค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตและการใช้ 
ค าค้น การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล การรวบรวม น าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ 
 ใช้การสืบเสาะหาความรู้ ตั้งค าถาม คาดคะเนค าตอบหรือสร้างสมมติฐาน วางแผนและส ารวจ 
ตรวจสอบโดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม ประเมินความน่าเชื่อถือ 
ของข้อมูล รวมรวมข้อมูล ประมวลผลอย่างง่าย วิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ผลและสร้างทางเลือก 
น าเสนอข้อมูล ลงความคิดเห็นและสรุปผลการส ารวจตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ 
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด้านการใช้เทคโนโลย ี
สารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต้น มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน ใช้เหตุผลเชิง 
ตรรกะในการแก้ปัญหา และอธิบายการท างานหรือคาดการผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่าย ออกแบบและ 
เขียนโปรแกรม ตรวจหาข้อผิดพลาดจากโปรแกรมของตนเองและผู้อ่ืน 
 ตระหนักถึงคุณค่าของความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และใช้ความรู้และกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์ในการด ารงชีวิต สามารถสื่อสารอย่างมีมารยาทและรู้กาลเทศะ รู้จักการปกป้องข้อมูล 
ส่วนตัว มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม   
  
รหัสตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ว 1.2   ป.4/1 
มาตรฐาน ว 1.3   ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4   
มาตรฐาน ว 2.1   ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4  
มาตรฐาน ว 2.2   ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 
มาตรฐาน ว 2.3   ป.4/1                                                                                          
มาตรฐาน ว 3.1   ป.4/1 , ป.4/2, ป.4/3     
มาตรฐาน 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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ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

รำยวิชำ พื้นฐำน  วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 5                               ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 5 
รหัสวิชำ  ว 15101                                                             เวลำ  120  ชั่วโมง / ปี 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษาการเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์ โครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมในแต่ละแหล่ง 
ที่อยู่ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต 
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของพืช สัตว์ และมนุษย์การเปลี่ยนสถานะของสสาร การละลายของสาร 
ในน้ า การเปลี่ยนแปลงทางเคมี การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้ แรงลัพธ์ แรงเสียดทาน 
การได้ยินเสียงผ่านตัวกลาง ลักษณะและการเกิดเสียงสูง เสียงต่ า เสียงดัง และเสียงค่อย ระดับเสียงและ
มลพิษทางเสียง ความแตกต่างของดาวเคราะห์และดาวฤกษ์ การใช้แผนที่ดาว แบบรูปเส้นทางการขึ้นและ
ตกของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้าในรอบปีปริมาณน้ าในแต่ละแหล่ง ปริมาณน้ าที่มนุษย์สามารถน ามาใช้ได้ 
การใช้น้ าอย่างประหยัดและการอนุรักษ์น้ า วัฏจักรน้ า กระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ าค้าง และน้ าค้างแข็ง 
กระบวนการเกิดฝน หิมะ และลูกเห็บ การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การเขียนรหัสล าลองเพ่ือ
แสดงวิธีแก้ปัญหา การออกแบบ และการเขียนโปรแกรมแบบมีเง่ือนไขและการท างานแบบวนซ้ า การใช้
ซอฟต์แวร์ประมวลผลข้อมูล การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต การใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูลและการ
ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล อันตรายจากการใช้งานและอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต 
 ใช้การสืบเสาะหาความรู้ สังเกต รวบรวมข้อมูล จัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล สร้างแบบจ าลอง 
และอธิบายผลการส ารวจตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ขั้นพ้ืนฐานและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เบื้องต้นสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน แสดงวิธีแก้ปัญหาโดย
ใช้เหตุผลเชิงตรรกะ ใช้รหัสล าลองแสดงวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน ออกแบบ และเขียนโปรแกรม
แบบมีเงื่อนไขและการท างานแบบวนซ้ า ตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม ใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการ
แก้ปัญหาใช้อินเทอร์เน็ตติดต่อสื่อสารและค้นหาข้อมูล แยกแยะข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็น ประเมินความ
น่าเชื่อถือของข้อมูล 
 ตระหนักถึงคุณค่าของความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และใช้ความรู้และกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์ในการด ารงชีวิต ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยและมีมารยาท มีจิตวิทยาศาสตร์ 
จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 

รหัสตัวช้ีวัด 
 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 ๓2  ตัวช้ีวัด 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 

ว ๑๖๑๐๑  วิทยำศำสตร์  ๖                      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๖                                                     เวลำ   12๐  ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
 ศึกษาการเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์ สารอาหาร การเลือกรับประทานอาหารให้ได้สารอาหาร
ครบถ้วนในสัดส่วนที่เหมาะสมและปลอดภัยต่อสุขภาพ ระบบย่อยอาหาร การแยกสารผสมโดยการหยิบ
ออกการร่อน การใช้แม่เหล็กดึงดูด การรินออก การกรอง และการตกตะกอน แรงไฟฟ้าซึ่งเกิดจากวัตถุที่ผ่าน
การขัดถู การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมและการน าไปใช้ประโยชน์ การต่อหลอด
ไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนานและการน าไปใช้ประโยชน์ การเกิดเงามืดเงามัว ปรากฏการณ์สุริยุปราคา 
และจันทรุปราคา เทคโนโลยีอวกาศ กระบวนการเกิดหินอัคนี หินตะกอน และหินแปร และวัฏจักรหิน 
ลักษณะและสมบัติของหินและแร่ การใช้ประโยชน์ของหินและแร่ การเกิดซากดึกด าบรรพ์และ
สภาพแวดล้อมในอดีตของซากดึกด าบรรพ์ การเกิดลมบก ลมทะเล และมรสุม ผลของมรสุมต่อการเกิดฤดู
ของประเทศไทยลักษณะและผลกระทบของน้ าท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม แผ่นดินไหว สึนามิ การเกิด
และผลกระทบของปรากฏการณ์เรือนกระจก การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการอธิบายและออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหา การออกแบบ การเขียนโปรแกรมและการตรวจหาข้อผิดพลาด การค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต
อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการท างานร่วมกัน 
 ใช้การสืบเสาะหาความรู้ สังเกต รวบรวมข้อมูล จัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล สร้างแบบจ าลอง
และอธิบายผลการส ารวจตรวจสอบ เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้
พ้ืนฐานและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต้น 
สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน อธิบายและออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ เขียนโปรแกรมอย่างง่ายเพ่ือแก้ปัญหาและตรวจหาข้อผิดพลาดของ 
โปรแกรม ค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท างานร่วมกัน 
 ตระหนักถึงคุณค่าของความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และใช้ความรู้และกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์ในการด ารงชีวิต ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศร่วมกันอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของ
ตนเคารพในสิทธิของผู้อ่ืน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม  
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ว ๑.2  ป.๖/1 , ป.๖/2 , ป.๖/3 ป.๖/4 , ป.๖/5 
 ว ๒.๑  ป6/1 
 ว ๒.๒  ป.๖/๑  
 ว 2.3  ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓ , ป.๖/๔ , ป.๖/๕ , ป.๖/6 , ป.๖/7 , ป.๖/8 
 ว ๓.1  ป.๖/๑ , ป.๖/๒  
 ว ๓.2  ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓ , ป.๖/๔ , ป.๖/๕ , ป.๖/6 , ป.๖/7 , ป.๖/8 , ป.๖/9 
 ว 4.2  ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓ , ป.๖/๔  
 
รวมทั้งหมด  ๓0  ตัวช้ีวัด 
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โครงสร้ำงรำยวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี พื้นฐำน   
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี              ชั้นประถมศึกษำปีที่  ๑ 
รำยวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  รหัสวิชำ  ว 11101              เวลำเรียน  ๘๐  ชั่วโมง 
 

ที ่
ชื่อหน่วยกำร

เรียนรู้ 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

เวลำ 
(ชั่วโมง) 
(80) 

น้ ำหนัก 
คะแนน
(๑๐๐) 

๑. กำรเรียนรู้สิ่ง
ต่ำงๆ รอบตัว 

 
  ว 1.1 ป1/1  
  ว 1.1 ป1/2  
  ว 1.2 ป1/2  

 
- บริเวณต่าง ๆ ในท้องถิ่น เช่น สนาม
หญ้า ใต้ต้นไม้ สวนหย่อม แหล่งน้ า อาจ
พบพืชและสัตว์หลายชนิดอาศัยอยู่ 
บริเวณท่ีแตกต่างกันอาจพบพืชและสัตว์
แตกต่างกัน เพราะสภาพแวดล้อมของแต่
ละบริเวณจะมีความเหมาะสมต่อการ
ด ารงชีวิตของพืชและสัตว์ ที่อาศัยอยู่ใน
แต่ละบริเวณ เช่น สระน้ า มีน้ าเป็นที่อยู่
อาศัยของหอย ปลา สาหร่าย เป็นที่หลบ
ภัยและมีแหล่งอาหารของหอยและปลา 
บริเวณต้นมะม่วงมีต้นมะม่วงเป็นแหล่งที่
อยู่ และมีอาหารส าหรับกระรอกและมด 
- ถ้าสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พืชและ
สัตว์อาศัยอยู่มีการเปลี่ยนแปลง จะมีผล
ต่อการด ารงชีวิตของพืชและสัตว์ 
- มนุษย์ใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายในการ
ท ากิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือการด ารงชีวิต 
มนุษย์จึงควรใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และรักษาความ
สะอาดอยู่เสมอ เช่น ใช้ตามอง 
ตัวหนังสือในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอ ดูแล
ตาให้ปลอดภัยจากอันตราย และรักษา
ความสะอาดตาอยู่เสมอ 
 
 
 

๑๒ 10 
(4) 
(3) 
(3) 
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ที ่
ชื่อหน่วยกำร

เรียนรู้ 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

เวลำ 
(ชั่วโมง) 
(80) 

น้ ำหนัก 
คะแนน
(๑๐๐) 

2 ตัวเรำและ
สิ่งแวดล้อม
รอบตัวเรำ 

   
ว 1.2 ป 1/1   
 

 
- มนุษย์มีส่วนต่าง ๆ ที่มีลักษณะและ
หน้าที่แตกต่างกัน เพ่ือให้เหมาะสมในการ
ด ารงชีวิต เช่น ตามีหน้าที่ไว้มองดู โดยมี
หนังตาและขนตา เพื่อป้องกันอันตราย
ให้กับตา หูมีหน้าที่รับฟังเสียง โดยมีใบหู
และรูหู เพื่อเป็นทางผ่านของเสียง 
ปากมีหน้าที่พูด กินอาหาร มีช่องปากและ
มีริมฝีปากบนล่าง แขนและมือมีหน้าที่ยก 
หยิบ จับ มีท่อนแขนและนิ้วมือที่ขยับได้ 
สมองมีหน้าที่ควบคุมการท างานของส่วน
ต่าง ๆ ของร่างกาย อยู่ในกะโหลกศีรษะ 
โดยส่วนต่าง ๆ ของร่างกายจะท าหน้าที่
ร่วมกันในการท ากิจกรรมในชีวิตประจ าวัน 
- สัตว์มีหลายชนิด แต่ละชนิดมีส่วนต่าง ๆ 
ที่มีลักษณะและหน้าที่แตกต่างกัน เพ่ือให้
เหมาะสม ในการด ารงชีวิต เช่น ปลามี
ครีบเป็นแผ่น ส่วนกบ เต่า แมว มีขา ๔ 
ขา และมีเท้าส าหรับใช้ในการเคลื่อนที่ 
- พืชมีส่วนต่าง ๆ ที่มีลักษณะและหน้าที่
แตกต่างกัน เพื่อให้เหมาะสมในการ
ด ารงชีวิต โดยทั่วไป รากมีลักษณะเรียว
ยาว และแตกแขนงเป็นรากเล็ก ๆ ท า
หน้าที่ดูดน้ า ล าต้นมีลักษณะเป็น
ทรงกระบอกตั้งตรงและมีกิ่งก้าน ท า
หน้าที่ชูกิ่งกา้น ใบและดอก ใบมีลักษณะ
เป็นแผ่นแบน ท าหน้าที่สร้างอาหาร 
นอกจากนี้พืชหลายชนิด อาจมีดอกที่มีสี 
รูปร่างต่าง ๆ ท าหน้าที่สืบพันธุ์ รวมทั้งมี
ผลที่มีเปลือก มีเนื้อห่อหุ้มเมล็ด และมี
เมล็ดซึ่งสามารถงอกเป็นต้นใหม่ได้ 
 
 
 

๑0 10 
(10) 
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ที ่
ชื่อหน่วยกำร

เรียนรู้ 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

เวลำ 
(ชั่วโมง) 
(80) 

น้ ำหนัก 
คะแนน
(๑๐๐) 

3 วัสดุและกำรเกิด
เสียง 

   
  ว 2.1 ป 1/1  
  ว 2.1 ป 1/2  
  ว 2.3 ป 1/1  

 
- วัสดุที่ใช้ท าวัตถุที่เป็นของเล่น ของใช้ มี
หลายชนิด เช่น ผ้า แก้ว พลาสติก ยาง ไม้ 
อิฐ หิน กระดาษ โลหะ วัสดุแต่ละชนิดมี
สมบัติที่สังเกตได้ต่าง ๆ เช่น สี นุ่ม แข็ง 
ขรุขระ เรียบ ใส ขุ่น ยืดหดได้ บิดงอได้ 
- สมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุแต่ละชนิดอาจ
เหมือนกัน ซึ่งสามารถน ามาใช้เป็นเกณฑ์
ในการจัดกลุ่มวัสดุได้ 
- วัสดุบางอย่างสามารถน ามาประกอบกัน 
เพ่ือท าเป็นวัตถุต่าง ๆ เช่น ผ้า 
- เสียงเกิดจากการสั่นของวัตถุ วัตถุท่ีท า
ให้เกิดเสียงเป็นแหล่งก าเนิดเสียง ซึ่งมีทั้ง
แหล่งก าเนิดเสียงตามธรรมชาติและ
แหล่งก าเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้น เสียง
เคลื่อนที่ออกจากแหล่งก าเนิดเสียงทุก
ทิศทาง 

18 
 
 
 
 
 

15 
(5) 
(5) 
(5) 

สรุปทบทวนภำพรวม (สอบกลำงภำค/ปี) 1 10 
4 โลก ท้องฟ้ำ และ

ดำว 
 
 ว 3.๑ ป.๑/1  
  ว 3.๑ ป.๑/2  
  ว 3.2 ป.๑/1  

- บนท้องฟ้ามีดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และ
ดาวซึ่งในเวลากลางวันจะมองเห็นดวง
อาทิตย์และอาจมองเห็นดวงจันทร์บาง
เวลาในบางวัน แต่ไม่สามารถมองเห็นดาว 
- ในเวลากลางวันมองไม่เห็นดาวส่วนใหญ่ 
เนื่องจากแสงอาทิตย์สว่างกว่าจึงกลบแสง
ของดาว ส่วนในเวลากลางคืนจะมองเห็น
ดาวและมองเห็นดวงจันทร์เกือบทุกคืน 
- หินที่อยู่ในธรรมชาติมีลักษณะภายนอก
เฉพาะตัว ที่สังเกตได้ เช่น สี ลวดลาย 
น้ าหนัก ความแข็ง และเนื้อหิน 
 
 
 
 

18 
 
 
 
 
 

15 
(5) 
(5) 
(5) 



52 
 

 

 

ล ำ
ดับ
ที ่

ชื่อหน่วยกำร
เรียนรู้ 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
(80) 

น้ ำหนัก 
คะแนน
(๑๐๐) 

5 วิทยำกำร
ค ำนวณ 

  
  ว 4.2 ป 1/1  
  ว 4.2 ป 1/2  
  ว 4.2 ป 1/3  
  ว 4.2 ป 1/4   
  ว 4.2 ป 1/5  

 
- การแก้ปัญหาให้ประสบความส าเร็จท า
ได้โดยใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหา 
- ปัญหาอย่างง่าย เช่น เกมเขาวงกต เกม
หาจุดแตกต่างของภาพ การจัดหนังสือใส่
กระเป๋า 
- การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา ท าได้
โดยการเขียน บอกเล่า วาดภาพ หรือใช้
สัญลักษณ์ 
- ปัญหาอย่างง่าย เช่น เกมเขาวงกต เกม
หาจุดแตกต่างของภาพ การจัดหนังสือใส่
กระเป๋า 
- การเขียนโปรแกรมเป็นการสร้างล าดับ
ของค าสั่ง ให้คอมพิวเตอร์ท างาน 
- ตัวอย่างโปรแกรม เช่น เขียนโปรแกรม
สั่งให้ตัวละครย้ายต าแหน่ง ย่อขยายขนาด 
เปลี่ยนรูปร่าง 
- ซอฟต์แวร์หรือสื่อที่ใช้ในการเขียน
โปรแกรม เช่น ใช้บัตรค าสั่งแสดงการ
เขียนโปรแกรม, Code.org 
- การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้น 
เช่น การใช้เมาส์ คีย์บอร์ด จอสัมผัส การ
เปิด-ปิด อุปกรณ์เทคโนโลยี 
- การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น เช่น การ
เข้าและออกจากโปรแกรม การสร้างไฟล์ 
การจัดเก็บการเรียกใช้ไฟล์ ท าได้ใน
โปรแกรม เช่น โปรแกรมประมวลค า 
โปรแกรมกราฟิก โปรแกรมน าเสนอ 
- การสร้างและจัดเก็บไฟล์อย่างเป็นระบบ
จะท าให้เรียกใช้ ค้นหาข้อมูลได้ง่ายและ
รวดเร็ว 
 
 

20 10 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
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ล ำ
ดับ
ที ่

ชื่อหน่วยกำร
เรียนรู้ 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
(80) 

น้ ำหนัก 
คะแนน
(๑๐๐) 

   - การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 
เช่น รู้จักข้อมูลส่วนตัว อันตรายจากการ
เผยแพร่ข้อมูลส่วนตัว และไม่บอกข้อมูล
ส่วนตัวกับบุคคลอ่ืนยกเว้นผู้ปกครองหรือ
ครู แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อต้องการความ
ช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งาน 
 

  

สรุปทบทวนภำพรวม (สอบปลำยภำค/ปี) 1 30 
รวมทั้งสิ้นตลอดปี 80 100 
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โครงสร้ำงรำยวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี พื้นฐำน 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี   ชั้นประถมศึกษำปีที่  2 
รำยวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี รหัสวิชำ ว 12101          เวลำเรียน  ๘๐  ชั่วโมง 

 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยกำร
เรียนรู้ 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
(80) 

น้ ำหนัก 
คะแนน
(๑๐๐) 

๑ 

 
 
 
 

สิ่งรอบตัวเรำ  
   ว 1.2 ป.2/1 
 

 
- พืชต้องการน้ า แสง เพื่อการ
เจริญเติบโต 

10 6 
(6) 

๒ 
 
 
 
 
 

ชีวิตพืช  
  ว ๑.2 ป.2/๒ 
  ว ๑.2 ป.๒/3 
 

    
- พืชดอกเม่ือเจริญเติบโตและมี
ดอก ดอกจะมีการสืบพันธุ์
เปลี่ยนแปลงไปเป็นผล ภายในผล
มีเมล็ดเมื่อเมล็ดงอก ต้นอ่อนที่อยู่
ภายในเมล็ดจะเจริญเติบโตเป็น
พืชต้นใหม่ พืชต้นใหม่จะ
เจริญเติบโตออกดอกเพ่ือสืบพันธุ์
มีผลต่อไปได้อีกหมุนเวียน 
ต่อ เนื่ อง เป็นวัฏจั กรชี วิ ตของ       
พืชดอก 

๑๐ ๑1 
(6) 
(5) 

3 การสืบพันธ์  
ของพืช 

 
ว ๑.3 ป.2/1 

 
- สิ่งที่อยู่รอบตัวเรามีทั้งที่เป็น
สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต สิ่งมีชีวิต
ต้องการอาหาร มีการหายใจ 
เจริญเติบโต ขับถ่าย เคลื่อนไหว 
ตอบสนองต่อสิ่งเร้าและสืบพันธุ์
ได้ลูกที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อ
แม่ส่วนสิ่งไม่มีชีวิตจะไม่มีลักษณะ
ดังกล่าว 

6 7 
(7) 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยกำร
เรียนรู้ 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
(80) 

น้ ำหนัก 
คะแนน
(๑๐๐) 

4 
 
 
 
 
 

วัตถุรอบตัวเรำ    
  ว.๒.๑ ป.๒/๑ 
  ว.๒.๑ ป.๒/๒ 
  ว.๒.๑ ป.๒/๓ 
  ว.๒.๑ ป.๒/๔ 
 
 

 
- วัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติการดูด
ซับน้้าแตกต่างกันจึงน้าไปท้าวัตถุ
เพ่ือใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกัน 
เช่นใช้ผ้าที่ดูดซับน้้าได้มากท้า
ผ้าเช็ดตัว ใช้พลาสติกซึ่งไม่ดูดซับ
น้้าท้าร่ม 
- วัสดุบางอย่างสามารถน้ามาผสม
กันซึ่งท้าให้ได้สมบัติที่เหมาะสม 
เพ่ือน้าไปใช้ประโยชน์ตาม 
ต้องการ เช่น แป้งผสมน้้าตาลและ
ก ะ ทิ  ใ ช้ ท้ า ข น ม ไ ท ย  ปู น
ปลาสเตอร์ผสมเยื่อกระดาษใช้ท้า 
กระปุกออมสิน ปูนผสมหิน ทราย 
และน้้าใช้ท้าคอนกรีต 
- การน้าวัสดุมาท้าเป็นวัตถุในการ
ใช้งานตามวัตถุประสงค์ขึ้นอยู่กับ
สมบัติของวัสดุ วัสดุที่ใช้แล้วอาจ
น้ากลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น กระดาษ
ใช้แล้วอาจน้ามาท้าเป็นจรวด
กระดาษ ดอกไม้ประดิษฐ์ 
ถุงใส่ของ 
 
 
 
 
 
 
 

๑2 ๑1 
(2) 
(3) 
(3) 
(3) 
 
 
 
 

สรุปทบทวนกลางปี ๑ ๑0 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยกำร
เรียนรู้ 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
(80) 

น้ ำหนัก 
คะแนน
(๑๐๐) 

5 แสงและกำร
มองเห็น 

  
  ว.๒.3 ป.๒/๑ 
  ว.๒.3 ป.๒/๒ 

- แสงเคลื่อนที่จากแหล่งก าเนิด
แสงทุกทิศทางเป็นแนวตรง เมื่อมี
แสงจากวัตถุมาเข้าตาจะท าให้ 
มองเห็นวัตถุนั้น การมองเห็นวัตถุ
ที่เป็นแหล่งก าเนิดแสง แสงจาก
วัตถุนั้นจะเข้าสู่ตาโดยตรง 
ส่ วนการมอง เห็ นวั ตถุที่ ไ ม่ ใ ช่
แหล่งก าเนิดแสง ต้องมีแสงจาก
แหล่งก าเนิดแสงไปกระทบวัตถุ
แล้วสะท้อนเข้าตา ถ้ามีแสงที่
สว่างมาก ๆ เข้าสู่ตาอาจเกิด
อันตรายต่อตาได้ จึงต้องหลีกเลี่ยง 
การมองหรือใช้แผ่นกรองแสงที่มี
คุณภาพเมื่อจ าเป็น และต้องจัด
ความสว่างให้เหมาะสมกับการท า
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การอ่าน
หนังสือการดูจอโทรทัศน์ การใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต 

10 7 
(3) 
(4) 

6 ดินในท้องถิ่น
ของเรำ 

 
  ว.๓.๒ ป.๒/๑ 
  ว.๓.๒ ป.๒/๒ 
 
 
 
 

 
- ดินประกอบด้วยเศษหิน ซากพืช 
ซากสัตว์ ผสมอยู่ ใน เนื้ อดิน  มี
อากาศและน้ า แทรกอยู่ ต าม
ช่องว่างในเนื้อดิน ดินจ าแนกเป็น 
ดินร่วน ดินเหนียวและดินทราย 
ตามลักษณะเนื้อดินและการจับตัว 
ของดินซึ่ งมีผลต่อการ อุ้มน้ าที่
แตกต่างกัน 
- ดินแต่ละชนิดน าไปใช้ประโยชน์
ได้แตกต่างกันตามลักษณะและ
สมบัติของดิน 
 
 
 
 

10 8 
(4) 
(4) 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยกำร
เรียนรู้ 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
(80) 

น้ ำหนัก 
คะแนน
(๑๐๐) 

๗ วิทยำกำร
ค ำนวณ 

   
  ว.๔.๒ ป.๒/๑ 
  ว.๔.๒ ป.๒/๒ 
  ว.๔.๒ ป.๒/๓ 
  ว.๔.๒ ป.๒/๔ 
 

 
- การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา 
ท าได้โดยการเขียนบอกเล่า วาด
ภาพ หรือใช้สัญลักษณ์ 
- ปัญหาอย่างง่าย เช่น เกมตัวต่อ 
๖-๑๒ ชิ้น การแต่งตัวมาโรงเรียน 
- ตัวอย่างโปรแกรม เช่น เขียน
โปรแกรมสั่งให้ตัวละครท างาน
ตามท่ีต้องการ และตรวจสอบ 
ข้อผิดพลาด ปรับแก้ไขให้ได้ผล
ลัพธ์ตามที่ก าหนด 
- การตรวจหาข้อผิดพลาด ท าได้
โ ด ย ต ร ว จ ส อ บ ค า สั่ ง ที่ แ จ้ ง
ข้อผิดพลาด หรือหากผลลัพธ์ไม่
เป็นไปตามที่ต้องการให้ตรวจสอบ
การท างานทีละค าสั่ง 
- ซอฟต์แวร์หรือสื่อที่ ใช้ในการ
เขียนโปรแกรม เช่น 
ใช้ บั ต รค า สั่ ง แสดงการ เขี ยน
โปรแกรม, Code.org 
• การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น 
เ ช่ น  ก า ร เ ข้ า แ ล ะ อ อ ก จ า ก
โปรแกรม การสร้างไฟล์  การ
จัดเก็บการเรียกใช้ไฟล์ การแก้ไข
ตกแต่งเอกสาร ท าได้ในโปรแกรม 
เ ช่ น  โ ป ร แ ก ร ม ป ร ะ ม ว ล ค า
โปรแกรมกรา ฟิก  โปรแกรม
น าเสนอ 
- การสร้ าง  คัดลอก ย้ าย  ลบ 
เปลี่ยนชื่อ จัดหมวดหมู่ไฟล์ และ
โฟลเดอร์อย่างเป็นระบบจะท าให้ 
เรียกใช้ ค้นหาข้อมูลได้ง่ายและ
รวดเร็ว 
 

20 10 
(2) 
(3) 
(3) 
(2) 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยกำร
เรียนรู้ 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
(80) 

น้ ำหนัก 
คะแนน
(๑๐๐) 

 
 
 

  

- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างปลอดภัย เช่น รู้จักข้อมูล
ส่วนตัว อันตรายจากการเผยแพร่ 
ข้อมูลส่วนตัว และไม่บอกข้อมูล
ส่วนตัวกับบุคคลอ่ืนยกเว้น
ผู้ปกครองหรือครู แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
เมื่อต้องการความช่วยเหลือ
เกี่ยวกับการใช้งาน 
- ข้อปฏิบัติในการใช้งานและการ
ดูแลรักษาอุปกรณ์เช่น ไม่ขีดเขียน
บนอุปกรณ์ ท าความสะอาด 
ใช้อุปกรณ์อย่างถูกวิธี 
- การใช้งานอย่างเหมาะสม เช่น 
จัดท่านั่งให้ถูกต้องการพักสายตา
เมื่อใช้อุปกรณ์เป็นเวลานาน 
ระมัดระวังอุบัติเหตุจากการใช้
งาน 

 

 

สรุปทบทวนภำพรวม (สอบปลำยภำค/ปี) 1 30 
รวมทั้งสิ้นตลอดปี 80 100 
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โครงสร้ำงรำยวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี พื้นฐำน 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี   ชั้นประถมศึกษำปีที่  3 
รำยวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี รหัสวิชำ ว 13101         เวลำเรียน  ๘๐  ชั่วโมง 

 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยกำร
เรียนรู้ 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
(80) 

น้ ำหนัก 
คะแนน
(๑๐๐) 

1 กำรเรียนรู้สิ่ง
ต่ำงๆ รอบตัว 

 
ว.๔.๒ ป.3/๑ 
ว.๔.๒ ป.3/๔ 
 

- อัลกอริทึมเป็นขั้นตอนที่ใช้ใน
การแก้ปัญหา 
- การแสดงอัลกอริทึม ท าได้โดย
การเขียน บอกเล่า 
วาดภาพ หรือใช้สัญลักษณ์ 
- ตัวอย่างปัญหา เช่น เกมเศรษฐี 
เกมบันไดงู เกม Tetris เกม OX 
การเดินไปโรงอาหาร 
การท าความสะอาดห้องเรียน 
-  การรวบรวมข้อมูล ท าได้โดย
ก าหนดหัวข้อที่ต้องการ เตรียม
อุปกรณ์ในการจดบันทึก 
- การประมวลผลอย่างง่าย เช่น 
เปรียบเทียบจัดกลุ่ม เรียงล าดับ 
- การน าเสนอข้อมูลท าได้หลาย
ลักษณะตามความเหมาะสม เช่น 
การบอกเล่า การท าเอกสาร 
รายงาน การจัดท าป้ายประกาศ 
- การใช้ซอฟต์แวร์ท างานตาม
วัตถุประสงค์ เช่นใช้ซอฟต์แวร์
น าเสนอ หรือซอฟต์แวร์กราฟิก 
สร้างแผนภูมิรูปภาพ ใช้
ซอฟต์แวร์ประมวลค าท าป้าย
ประกาศหรือเอกสารรายงาน ใช้ 
ซอฟต์แวร์ตารางท างานในการ
ประมวลผล 
 

10 
 

6 
(3) 
(3) 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยกำร
เรียนรู้ 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
(80) 

น้ ำหนัก 
คะแนน
(๑๐๐) 

2 อำกำศและชีวิต
ของสัตว์ 

 
ว 1.2 ป.3/1 
ว 1.2 ป.3/2 
ว 1.2 ป.3/3 
ว 1.2 ป.3/4 
ว 3.2 ป.3/1 
ว 3.2 ป.3/2 
ว 3.2 ป.3/3 
ว 3.2 ป.3/4 

- มนุษย์และสัตว์ต้องการอาหาร 
น้ า และอากาศเพ่ือการด ารงชีวิต
และการเจริญเติบโต 
- อาหารช่วยให้ร่างกายแข็งแรง
และเจริญเติบโตน้ าช่วยให้ร่างกาย
ท างานได้อย่างปกติ อากาศใช้ 
ในการหายใจสัตว์เมื่อเป็นตัวเต็ม
วัยจะสืบพันธุ์มีลูก เมื่อลูก 
เจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยก็
สืบพันธุ์มีลูกต่อไปได้อีก 
หมุนเวียนต่อเนื่องเป็นวัฏจักรชีวิต
ของสัตว์ซึ่งสัตว์แต่ละชนิด เช่น 
ผีเสื้อ กบ ไก่ มนุษย์ 
จะมีวัฏจักรชีวิตที่เฉพาะและ
แตกต่างกัน 
- อากาศโดยทั่วไปไม่มีสี ไม่มีกลิ่น 
ประกอบด้วยแก๊สไนโตรเจน แก๊ส
ออกซิเจน แก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ 
แก๊สอื่น ๆ รวมทั้งไอน้ า และฝุ่น
ละออง อากาศมีความส าคัญต่อ
สิ่งมีชีวิต หากส่วนประกอบของ 
อากาศไม่เหมาะสม เนื่องจากมี
แก๊สบางชนิดหรือฝุ่นละอองใน
ปริมาณมาก อาจเป็นอันตรายต่อ 
สิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ จัดเป็นมลพิษ
ทางอากาศ 
- แนวทางการปฏิบัติตนเพ่ือลด
การปล่อยมลพิษ 
ทางอากาศ เช่น ใช้พาหนะ
ร่วมกัน หรือเลือกใช้ 
เทคโนโลยีที่ลดมลพิษทางอากาศ 
- ลม คือ อากาศที่เคลื่อนที่ เกิด
จากความแตกต่างกัน 
 

24 
 

18 
(3) 
(2) 
(3) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยกำร
เรียนรู้ 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
(80) 

น้ ำหนัก 
คะแนน
(๑๐๐) 

   ของอุณหภูมิอากาศบริเวณท่ีอยู่
ใกล้กัน โดยอากาศ 
บริเวณท่ีมีอุณหภูมิสูงจะลอยตัว
สูงขึ้น และอากาศ 
บริเวณท่ีมีอุณหภูมิต่ ากว่าจะ
เคลื่อนเข้าไปแทนที่ 
-ลมสามารถน ามาใช้เป็นแหล่ง
พลังงานทดแทน 
ในการผลิตไฟฟ้า และน าไปใช้
ประโยชน์ในการ 
ท ากิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ หา
กลมเคลื่อนที่ 
ด้วยความเร็วสูงอาจท าให้เกิด
อันตรายและ 
ความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินได้ 

 

 

3 กำร
เปลี่ยนแปลง
ของวัตถุและ
วัสดุ 

 
ว 2.1 ป.3/1 
ว 2.1 ป.3/2 

- วัตถุอาจท าจากชิ้นส่วนย่อย ๆ 
ซ่ึงแต่ละชิน้มีลกัษณะเหมือนกัน
มาประกอบเข้าด้วยกัน เมื่อ 
แยกชิ้นส่วนย่อย ๆ แต่ละชิ้นของ
วัตถุออกจากกันสามารถน า
ชิ้นส่วนเหล่านั้นมาประกอบเป็น
วัตถุชิ้นใหม่ได้ เช่น ก าแพงบ้านมี
ก้อนอิฐหลาย ๆก้อนประกอบเข้า
ด้วยกัน และสามารถน าก้อนอิฐ 
จากก าแพงบ้านมาประกอบเป็น
พ้ืนทางเดินได้ 
- เมื่อให้ความร้อนหรือท าให้วัสดุ
ร้อนข้ึน และเมื่อลดความร้อน
หรือท าให้วัสดุเย็นลง วัสดุจะเกิด 
การเปลี่ยนแปลงได้ เช่น สีเปลี่ยน 
รูปร่างเปลี่ยน 
 

5 4 
(2) 
(2) 

สอบกลำงปี 1 10 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยกำร
เรียนรู้ 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
(80) 

น้ ำหนัก 
คะแนน
(๑๐๐) 

4 แรงใน
ชีวิตประจ ำวัน 

 
ว 2.2 ป.3/1 
ว 2.2 ป.3/2 
ว 2.2 ป.3/3 
ว 2.2 ป.3/4 

 
- การดึงหรือการผลักเป็นการออก
แรงกระท าต่อวัตถุ แรงมีผลต่อ
การเคลื่อนที่ของวัตถุ แรงอาจ 
ท าให้วัตถุเกิดการเคลื่อนที่โดย
เปลี่ยนต าแหน่งจากที่หนึ่งไปยัง
อีกท่ีหนึ่ง 
- การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่
ของวัตถุ ได้แก่ วัตถุท่ีอยู่นิ่ง
เปลี่ยนเป็นเคลื่อนที่ วัตถุที่ก าลัง 
เคลื่อนที่เปลี่ยนเป็นเคลื่อนที่เร็ว
ขึ้นหรือช้าลงหรือหยุดนิ่ง หรือ
เปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ 
- การดึงหรือการผลักเป็นการออก
แรงที่เกิดจากวัตถุหนึ่งกระท ากับ
อีกวัตถุหนึ่ง โดยวัตถุทั้งสอง 
อาจสัมผัสหรือไม่ต้องสัมผัสกัน 
เช่น การออกแรงโดยใช้มือดึงหรือ
การผลักโต๊ะให้เคลื่อนที่เป็นการ 
ออกแรงที่วัตถุต้องสัมผัสกัน แรง
นี้จึงเป็นแรงสัมผัส ส่วนการที่
แม่เหล็กดึงดูดหรือผลักระหว่าง 
แม่เหล็กเป็นแรงที่เกิดขึ้นโดย
แม่เหล็กไม่จ าเป็นต้องสัมผัสกัน 
แรงแม่เหล็กนี้จึงเป็นแรงไม่สัมผัส 
- แม่เหล็กสามารถดึงดูดสาร
แม่เหล็กได้ 
- แรงแม่เหล็กเป็นแรงที่เกิดขึ้น
ระหว่างแม่เหล็กกับสารแม่เหล็ก 
หรือแม่เหล็กกับแม่เหล็ก 
แม่เหล็ก มี ๒ ขั้ว คือ ขั้วเหนือ
และข้ัวใต้ขั้วแม่เหล็กชนิดเดียวกัน
จะผลักกัน ต่างชนิดกัน 
จะดึงดูดกัน 
 

9 8 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยกำร
เรียนรู้ 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
(80) 

น้ ำหนัก 
คะแนน
(๑๐๐) 

5 พลังงำนกับชีวิต  
ว 2.3 ป.3/1 
ว 2.3 ป.3/2 
ว 2.3 ป.3/3 
ว 3.1 ป.3/1 
ว 3.1 ป.3/2 
ว 3.1 ป.3/3 

- พลังงานเป็นปริมาณท่ีแสดงถึง
ความสามารถในการท างาน 
พลังงานมีหลายแบบ เช่น 
พลังงานกล พลังงานไฟฟ้า 
พลังงานแสง พลังงานเสียง และ
พลังงานความร้อน โดย 
พลังงานสามารถเปลี่ยนจาก
พลังงานหนึ่งไปเป็นอีกพลังงาน
หนึ่งได้ เช่น การถูมือจนรู้สึกร้อน 
เป็นการเปลี่ยนพลังงานกลเป็น
พลังงานความร้อนแผงเซลล์สุริยะ
เปลี่ยนพลังงานแสงเป็น 
พลังงานไฟฟ้าหรือ เครื่องใช้ไฟฟ้า 
เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้า 
เป็นพลังงานอ่ืน 
- ไฟฟ้าผลิตจากเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้าซึ่งใช้พลังงานจากแหล่ง
พลังงานธรรมชาติหลายแหล่ง 
เช่น พลังงานจากลม พลังงานจาก
น้ า พลังงานจากแก๊สธรรมชาติ 
- พลังงานไฟฟ้ามีความส าคัญต่อ
ชีวิตประจ าวันการใช้ไฟฟ้า
นอกจากต้องใช้อย่างถูกวิธี 
ประหยัดและคุ้มค่าแล้ว  

10 14 
(2) 
(3) 
(3) 
(2) 
(3) 
(2) 

6 วิทยำกำร
ค ำนวณ 

 
ว 4.2 ป.3/2 
ว 4.2 ป.3/3 
ว 4.2 ป.3/5 

- อัลกอริทึมเป็นขั้นตอนที่ใช้ใน
การแก้ปัญหา 
- การแสดงอัลกอริทึม ท าได้โดย
การเขียน บอกเล่าวาดภาพ หรือ
ใช้สัญลักษณ์ 
- ตัวอย่างปัญหา เช่น เกมเศรษฐี 
เกมบันไดงูเกม Tetris เกม OX 
การเดินไปโรงอาหาร 
การท าความสะอาดห้องเรียน 

20 10 
(4) 
(3) 
(3) 

สรุปทบทวนภำพรวม (สอบปลำยภำค/ปี) 1 30 
รวมทั้งสิ้นตลอดปี 80 100 
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โครงสร้ำงรำยวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี พื้นฐำน 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี              ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  4 

รำยวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  รหัสวิชำ ว 14101              เวลำเรียน  12๐  ชั่วโมง 
 

ที ่
ชื่อหน่วยกำร

เรียนรู้ 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

เวลำ 
(ชั่วโมง) 

น้ ำหนัก 
คะแนน
(๑๐๐) 

๑. สิ่งมีชีวิต สำระท่ี ๑ วิทยำศำสตร์ชีวภำพ 
มำตรฐำน ว ๑.2                        
  ว 1.2 ป 4/1  
  ว 1.3 ป 4/1  
  ว 1.3 ป 4/2  
  ว 1.3 ป 4/3  
  ว 1.3 ป 4/4  
 

 
- ส่วนต่าง ๆ ของพืชดอกท าหน้าที่
แตกต่างกัน 
- รากท าหน้าที่ดูดน้ าและธาตุอาหารขึ้นไป
ยังล าต้น 
- ล าต้นท าหน้าที่ล าเลียงน้ าต่อไปยังส่วน
ต่าง ๆ ของพืช 
- ใบท าหน้าที่สร้างอาหาร อาหารที่พืช
สร้างข้ึน คือ น้ าตาลซึ่งจะเปลี่ยนเป็นแป้ง 
- ดอกท าหน้าที่สืบพันธุ์ ประกอบด้วย 
ส่วนประกอบต่าง ๆ ได้แก่ กลีบเลี้ยง กลีบ
ดอก เกสรเพศผู้ และเกสรเพศเมีย ซึ่ง
ส่วนประกอบแต่ละส่วนของดอกท าหน้าที่
แตกต่างกัน 
- สิ่งมีชีวิตมีหลายชนิด สามารถจัดกลุ่มได้ 
โดยใช้ความเหมือนและความแตกต่างของ
ลักษณะต่าง ๆ เช่น กลุ่มพืชสร้างอาหาร
เองได้ และเคลื่อนที่ด้วยตนเองไม่ได้ กลุ่ม
สัตว์กินสิ่งมีชีวิตอ่ืนเป็นอาหาร 
และเคลื่อนที่ได้ กลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์ 
เช่นเห็ด รา จุลินทรีย์ 
- การจ าแนกพืช สามารถใช้การมีดอกเป็น
เกณฑ์ในการจ าแนก ได้เป็นพืชดอกและ
พืชไม่มีดอก 
- การจ าแนกสัตว์ สามารถใช้การมีกระดูก
สันหลัง เป็นเกณฑ์ในการจ าแนก ได้เป็น
สัตว์มีกระดูกสันหลัง 
และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 
  

28 15 
 

(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
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ที ่
ชื่อหน่วยกำร

เรียนรู้ 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

เวลำ 
(ชั่วโมง) 

น้ ำหนัก 
คะแนน
(๑๐๐) 

   - สัตว์มีกระดูกสันหลังมีหลายกลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่มปลา กลุ่มสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก 
กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน กลุ่มนก และกลุ่ม
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมี
ลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ 

 
 

 
 

2 แรงและพลังงำน สำระท่ี ๒ วิทยำศำสตร์กำยภำพ 
มำตรฐำน ว ๒.๒ 
  ว 2.2 ป 4/1  
  ว 2.2 ป 4/2  
  ว 2.2 ป 4/3  
  ว 2.3 ป 4/1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- แรงโน้มถ่วงของโลกเป็นแรงดึงดูดที่โลก
กระท าต่อวัตถุ มีทิศทางเข้าสู่ศูนย์กลาง
โลก และเป็นแรงไม่สัมผัส แรงดึงดูดท่ีโลก
กระท ากับวัตถุหนึ่ง ๆ ท าให้วัตถุตกลงสู่
พ้ืนโลก และท าให้วัตถุมีน้ าหนัก วัด
น้ าหนักของวัตถุได้จากเครื่องชั่งสปริง 
น้ าหนักของวัตถุขึ้นกับมวลของวัตถุ โดย
วัตถุท่ีมีมวลมากจะมีน้ าหนักมาก วัตถุที่มี
มวลน้อยจะมีน้ าหนักน้อย 
- มวล คือ ปริมาณเนื้อของสสารทั้งหมดที่
ประกอบกันเป็นวัตถุ ซึ่งมีผลต่อความยาก
ง่ายในการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของ
วัตถุ วัตถุท่ีมีมวลมากจะเปลี่ยนแปลงการ
เคลื่อนที่ได้ยากกว่าวัตถุท่ีมีมวลน้อย 
ดังนั้นมวลของวัตถุนอกจาก 
จะหมายถึงเนื้อทั้งหมดของวัตถุนั้นแล้ว 
ยังหมายถึงการต้านการเปลี่ยนแปลง 
การเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นด้วย 
- เมื่อมองสิ่งต่าง ๆ โดยมีวัตถุต่างชนิดกัน
มาก้ันแสง จะท าให้ลักษณะการมองเห็น
สิ่งนั้น ๆ ชัดเจนต่างกัน จึงจ าแนกวัตถุ
ที่มากั้นออกเป็นตัวกลางโปร่งใส ซึ่งท าให้
มองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้ชัดเจน ตัวกลางโปร่ง
แสงท าให้มองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้ไม่ชัดเจน 
และวัตถุทึบแสงท าให้มองไม่เห็นสิ่งต่าง ๆ 
นั้น 
 

12 12 
 

(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
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ที ่
ชื่อหน่วยกำร

เรียนรู้ 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

เวลำ 
(ชั่วโมง) 

น้ ำหนัก 
คะแนน
(๑๐๐) 

3 วิทยำกำร
ค ำนวณ (1) 

   
  ว 4.2 ป 4/1  
  ว 4.2 ป 4/2  

 
- การใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นการน า
กฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขท่ีครอบคลุมทุกกรณี
มาใช้พิจารณาในการแก้ปัญหา การ
อธิบายการท างาน หรือการคาดการณ์
ผลลัพธ์ 
- สถานะเริ่มต้นของการท างานที่แตกต่าง
กันจะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน 
- ตัวอย่างปัญหา เช่น เกม OX โปรแกรม
ที่มีการค านวณ โปรแกรมที่มีตัวละคร
หลายตัวและมีการสั่งงานที่แตกต่างหรือมี
การสื่อสารระหว่างกัน การเดินทางไป
โรงเรียน โดยวิธีการต่าง ๆ 
- การออกแบบโปรแกรมอย่างง่าย เช่น 
การออกแบบโดยใช้ storyboard หรือ
การออกแบบอัลกอริทึม 
- การเขียนโปรแกรมเป็นการสร้างล าดับ
ของค าสั่งให้คอมพิวเตอร์ท างาน เพื่อให้ได้
ผลลัพธ์ตามความต้องการ หากมี
ข้อผิดพลาดให้ตรวจสอบการท างานทีละ
ค าสั่ง เมื่อพบจุดที่ท าให้ผลลัพธ์ 
ไม่ถูกต้อง ให้ท าการแก้ไขจนกว่าจะได้
ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง 
- ตัวอย่างโปรแกรมท่ีมีเรื่องราว เช่น 
นิทานที่มีการโต้ตอบกับผู้ใช้ การ์ตูนสั้น 
เล่ากิจวัตรประจ าวันภาพเคลื่อนไหว 
- การฝึกตรวจหาข้อผิดพลาดจาก
โปรแกรมของผู้อื่นจะช่วยพัฒนาทักษะ
การหาสาเหตุของปัญหาได้ดียิ่งขึ้น 
- ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม 
เช่น Scratch, logo 
 
 
 

20 4 
(2) 
(2) 

สอบกลำงปี 1 10 
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ที ่
ชื่อหน่วยกำร
เรียนรู้ 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 

น้ ำหนัก 
คะแนน
(๑๐๐) 

4 วัสดุและสำร    
  ว 2.1 ป 4/1  
  ว 2.1 ป 4/2  
  ว 2.1 ป 4/3  
  ว 2.1 ป 4/4  

 
- วัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติทางกายภาพ
แตกต่างกัน วัสดุที่มีความแข็งจะทนต่อแรง
ขูดขีด วัสดุที่มีสภาพยืดหยุ่นจะ
เปลี่ยนแปลงรูปร่างเมื่อมีแรง 
มากระท าและกลับสภาพเดิมได้ วัสดุที่ 
น าความร้อนจะร้อนได้เร็วเมื่อได้รับความ
ร้อนและวัสดุที่น าไฟฟ้าได้ จะให้
กระแสไฟฟ้าผ่านได้ดังนั้นจึงอาจน าสมบัติ
ต่าง ๆ มาพิจารณาเพ่ือใช้ในกระบวนการ
ออกแบบชิ้นงานเพ่ือใช้ประโยชน์ 
ในชีวิตประจ าวัน 
- วัสดุเป็นสสารเพราะมีมวลและต้องการที่
อยู่ สสารมีสถานะเป็นของแข็ง ของเหลว 
หรือแก๊ส ของแข็ง มีปริมาตรและรูปร่าง
คงที่ ของเหลวมีปริมาตรคงที่ แต่มีรูปร่าง
เปลี่ยนไปตามภาชนะเฉพาะส่วนที่บรรจุ
ของเหลว ส่วนแก๊สมีปริมาตรและรูปร่าง
เปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุ 

19 13 
(4) 
(3) 
(3) 
(3) 

5 
 

โลกและอวกำศ  
  ว 3.1 ป 4/1  
  ว 3.1 ป 4/2  
  ว 3.1 ป 4/3  

 
- ดวงจันทร์เป็นบริวารของโลก โดยดวง
จันทร์หมุนรอบตัวเองขณะโคจรรอบโลก 
ขณะที่โลกก็หมุนรอบตัวเองด้วยเช่นกัน 
การหมุนรอบตัวเองของโลกจากทิศ
ตะวันตกไปทิศตะวันออกในทิศทางทวน
เข็มนาฬิกาเม่ือมองจากข้ัวโลกเหนือ ท าให้
มองเห็นดวงจันทร์ปรากฏขึ้นทางด้าน 
ทิศตะวันออกและตกทางด้านทิศตะวันตก
หมุนเวียนเป็นแบบรูปซ้ า ๆ 
 

19 10 
(4) 
(3) 
(3) 
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ที ่
ชื่อหน่วยกำร

เรียนรู้ 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

เวลำ 
(ชั่วโมง) 

น้ ำหนัก 
คะแนน
(๑๐๐) 

   

- ดวงจันทร์เป็นวัตถุท่ีเป็นทรงกลม แต่
รูปร่างของดวงจันทร์ที่มองเห็นหรือรูปร่าง
ปรากฏของดวงจันทร์บนท้องฟ้าแตกต่าง
กันไปในแต่ละวัน โดยในแต่ละวันดวง
จันทร์จะมีรูปร่างปรากฏเป็นเสี้ยวที่มี
ขนาดเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องจนเต็มดวง 
จากนั้นรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์จะ
แหว่งและมีขนาดลดลงอย่างต่อเนื่องจน
มองไม่เห็นดวงจันทร์ จากนั้นรูปร่าง
ปรากฏของดวงจันทร์จะเป็นเสี้ยวใหญ่ขึ้น
จนเต็มดวงอีกครั้งการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้
เป็นแบบรูปซ้ ากันทุกเดือน 
- ระบบสุริยะเป็นระบบที่มีดวงอาทิตย์เป็น
ศูนย์กลางและมีบริวารประกอบด้วย ดาว
เคราะห์แปดดวง และบริวาร ซึ่งดาว
เคราะห์แต่ละดวงมีขนาด 
และระยะห่างจากดวงอาทิตย์แตกต่างกัน 
และยังประกอบด้วย ดาวเคราะห์แคระ 
ดาวเคราะห์น้อย ดาวหาง และวัตถุขนาด
เล็กอ่ืน ๆ โคจรอยู่รอบดวงอาทิตย์ วัตถุ
ขนาดเล็กอ่ืน ๆ เมื่อเข้ามาในชั้น
บรรยากาศเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก 
ท าให้เกิดเป็นดาวตกหรือผีพุ่งไต้และ
อุกกาบาต 

  

6 วิทยำกำร
ค ำนวณ (2) 

สำระท่ี ๔ เทคโนโลยี 
มำตรฐำน ว ๔.๒ 
   ว 4.2 ป 4/3  
   ว 4.2 ป 4/4  
   ว 4.2 ป 4/5  
 

 
-  การใช้ค าค้นที่ตรงประเด็น กระชับ จะ
ท าให้ได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วและตรงตาม
ความต้องการ 
- การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
เช่น พิจารณาประเภทของเว็บไซต์ 
(หน่วยงานราชการส านักข่าว องค์กร) 
ผู้เขียน วันที่เผยแพร่ข้อมูลการอ้างอิง 
- เมื่อได้ข้อมูลที่ต้องการจากเว็บไซต์ต่าง ๆ 
จะต้อง 
 

20 6 
 

(2) 
(2) 
(2) 
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ที ่
ชื่อหน่วยกำร

เรียนรู้ 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

เวลำ 
(ชั่วโมง) 

น้ ำหนัก 
คะแนน
(๑๐๐) 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าเนื้อหามาพิจารณา เปรียบเทียบ แล้ว
เลือกข้อมูลที่มีความสอดคล้องและ
สัมพันธ์กัน 
- การท ารายงานหรือการน าเสนอข้อมูล
จะต้องน าข้อมูลมาเรียบเรียง สรุป เป็น
ภาษาของตนเองที่เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายและวิธีการน าเสนอ 
(บูรณาการกับวิชาภาษาไทย) 
- การรวบรวมข้อมูล ท าได้โดยก าหนด
หัวข้อที่ต้องการ เตรียมอุปกรณ์ในการจด
บันทึก 
- การประมวลผลอย่างง่าย เช่น 
เปรียบเทียบจัดกลุ่ม เรียงล าดับ การหา
ผลรวม 
-วิเคราะห์ผลและสร้างทางเลือกที่เป็นไป
ได้ประเมินทางเลือก (เปรียบเทียบ ตัดสิน) 
- การน าเสนอข้อมูลท าได้หลายลักษณะ
ตามความเหมาะสม เช่น การบอกเล่า 
เอกสารรายงานโปสเตอร์ โปรแกรม
น าเสนอ 
- การใช้ซอฟต์แวร์เพ่ือแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวันเช่น การส ารวจเมนูอาหาร
กลางวันโดยใช้ซอฟต์แวร์สร้าง
แบบสอบถามและเก็บข้อมูล ใช้ 
ซอฟต์แวร์ตารางท างานเพ่ือประมวลผล
ข้อมูลรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณค่าทาง
โภชนาการและสร้างรายการอาหาร
ส าหรับ ๕ วัน ใช้ซอฟต์แวร์น าเสนอผล
การส ารวจรายการอาหารที่เป็น 
ทางเลือกและข้อมูลด้านโภชนาการ 
- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน 
เคารพในสิทธิของผู้อ่ืน 
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ที ่
ชื่อหน่วยกำร

เรียนรู้ 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

เวลำ 
(ชั่วโมง) 

น้ ำหนัก 
คะแนน
(๑๐๐) 

 
 

  เช่น ไม่สร้างข้อความเท็จและส่งให้ผู้อ่ืน 
ไม่สร้างความเดือดร้อนต่อผู้อื่นโดยการส่ง
สแปมข้อความลูกโซ่ ส่งต่อโพสต์ที่มีข้อมูล
ส่วนตัวของผู้อื่นส่งค าเชิญเล่นเกม ไม่
เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวหรือการบ้านของ
บุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ใช้ 
เครื่องคอมพิวเตอร์/ชื่อบัญชีของผู้อื่น 
- การสื่อสารอย่างมีมารยาทและรู้
กาลเทศะ 
- การปกป้องข้อมูลส่วนตัว เช่น การออก
จากระบบเมื่อเลิกใช้งาน ไม่บอกรหัสผ่าน 
ไม่บอกเลขประจ าตัวประชาชน 
 

  

สอบกลำงปี 1 30 
รวมทั้งสิ้นตลอดปี 120 100 
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โครงสร้ำงรำยวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี พื้นฐำน 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี             ชั้นประถมศึกษำปีที่  5 
รำยวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  รหัสวิชำ ว 15101        เวลำเรียน  12๐  ชั่วโมง 
 

ที ่
ชื่อหน่วยกำร

เรียนรู้ 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

เวลำ 
(ชั่วโมง) 

น้ ำหนัก 
คะแนน
(๑๐๐) 

1 
 

วิทยำศำสตร์น่ำรู้  - ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
- เสนทางของขยะจากมือเรา 
- จัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล และ
สรางแบบจ าลอง                                                     

4  

2. แรงใน
ชีวิตประจ ำวัน 

 
ว 2.2 ป 5/1  
ว 2.2 ป 5/2  
ว 2.2 ป 5/3  
ว 2.2 ป 5/4  
ว 2.2 ป5/5 
 

 
- แรงลัพธ์เป็นผลรวมของแรงที่กระท าต่อ
วัตถุ โดยแรงลัพธ์ของแรง ๒ แรงที่กระท า
ต่อวัตถุเดียวกันจะมีขนาดเท่ากับผลรวม
ของแรงทั้งสองเมื่อแรงทั้งสองอยู่ในแนว
เดียวกันและมีทิศทางเดียวกัน 
แต่จะมีขนาดเท่ากับผลต่างของแรงทั้งสอง 
เมื่อแรงทั้งสองอยู่ในแนวเดียวกันแต่มีทิศ
ทางตรงข้ามกัน ส าหรับวัตถุที่อยู่นิ่งแรง
ลัพธ์ที่กระท าต่อวัตถุมีค่าเป็นศูนย์ 
- การเขียนแผนภาพของแรงที่กระท าต่อ
วัตถุสามารถเขียนได้โดยใช้ลูกศร โดยหัว
ลูกศรแสดงทิศทางของแรง และความยาว
ของลูกศรแสดงขนาดของแรงที่กระท าต่อ
วัตถ ุ
- แรงเสียดทานเป็นแรงที่เกิดขึ้นระหว่าง
ผิวสัมผัสของวัตถุ เพ่ือต้านการเคลื่อนที่
ของวัตถุนั้น โดยถ้าออกแรงกระท าต่อวัตถุ
ที่อยู่นิ่งบนพ้ืนผิวหนึ่ง 
ให้เคลื่อนท่ี แรงเสียดทานจากพ้ืนผิวนั้นก็
จะต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุ แต่ถ้าวัตถุ
ก าลังเคลื่อนที่แรงเสียดทานก็จะท าให้วัตถุ
นั้นเคลื่อนที่ช้าลงหรือหยุดนิ่ง 
 
 
 
 

10 7 
(1) 
(1) 

    (1) 
    (2) 
    (2) 
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ที ่
ชื่อหน่วยกำร

เรียนรู้ 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

เวลำ 
(ชั่วโมง) 

น้ ำหนัก 
คะแนน
(๑๐๐) 

3 พลังงำนเสียง  
  ว 2.3  ป.5/1  
  ว 2.3  ป.5/2  
  ว 2.3  ป.5/3  
  ว 2.3  ป.5/4 

 
- การได้ยินเสียงต้องอาศัยตัวกลาง โดย
อาจเป็นของแข็ง ของเหลว หรืออากาศ 
เสียงจะส่งผ่านตัวกลางมายังหู 
- เสียงที่ได้ยินมีระดับสูงต่ าของเสียง
ต่างกันขึ้นกับความถี่ของการสั่นของ
แหล่งก าเนิดเสียง โดยเมื่อแหล่งก าเนิด
เสียงสั่นด้วยความถี่ต่ าจะเกิดเสียงต่ า 
แต่ถ้าสั่นด้วยความถี่สูงจะเกิดเสียงสูง 
ส่วนเสียงดังค่อยที่ได้ยินขึ้นกับพลังงาน
การสั่นของแหล่งก าเนิดเสียง โดยเมื่อ
แหล่งก าเนิดเสียงสั่นด้วยพลังงานมากจะ
เกิดเสียงดัง แต่ถ้าแหล่งก าเนิดเสียง 
สั่นด้วยพลังงานน้อยจะเกิดเสียงค่อย 
- เสียงดังมาก ๆ เป็นอันตรายต่อการได้ยิน
และเสียงที่ก่อให้เกิดความร าคาญเป็น
มลพิษทางเสียงเดซิเบลเป็นหน่วยที่บอก
ถึงความดังของเสียง 

11 7 
(1) 
(2) 
(2) 
(2) 

4 กำรเปลี่ยนแปลง
ของสำร 

 
   ว 2.1  ป 5/1  
   ว 2.1  ป 5/2  
   ว 2.1  ป 5/3  
   ว 2.1  ป 5/4 

 
- การเปลี่ยนสถานะของสสารเป็นการ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เมื่อเพ่ิมความ
ร้อนให้กับสสารถึงระดับหนึ่งจะท าให้
สสารที่เป็นของแข็งเปลี่ยน 
สถานะเป็นของเหลว เรียกว่า การ
หลอมเหลวและเม่ือเพ่ิมความร้อนต่อไป
จนถึงอีกระดับหนึ่งของเหลวจะ
เปลี่ยนเป็นแก๊ส เรียกว่าการกลายเป็นไอ 
แต่เมื่อลดความร้อนลงถึงระดับหนึ่ง 
แก๊สจะเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว 
เรียกว่าการควบแน่น และถ้าลดความร้อน
ต่อไปอีกจนถึงระดับหนึ่งของเหลวจะ
เปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งเรียกว่า การ
แข็งตัว สสารบางชนิดสามารถเปลี่ยน
สถานะจากของแข็งเป็นแก๊สโดยไม่ผ่าน 
 

14 10 
(2) 
(2) 
(3) 
(3) 



73 
 

 

 

ที ่
ชื่อหน่วยกำร
เรียนรู้ 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 

น้ ำหนัก 
คะแนน
(๑๐๐) 

   การเป็นของเหลว เรียกว่า การระเหิด 
ส่วนแก๊สบางชนิดสามารถเปลี่ยนสถานะ
เป็นของแข็งโดยไม่ผ่านการเป็นของเหลว 
เรียกว่า การระเหิดกลับ 
- เมื่อใส่สารลงในน้ าแล้วสารนั้นรวมเป็น 
เนื้อเดียวกันกับน้ าทั่วทุกส่วน แสดงว่าสาร
เกิดการละลาย เรียกสารผสมที่ได้ว่า
สารละลาย 
- เมื่อผสมสาร ๒ ชนิดขึ้นไปแล้วมีสารใหม่
เกิดข้ึนซึ่งมีสมบัติต่างจากสารเดิมหรือเม่ือ
สารชนิดเดียวเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วมี
สารใหม่เกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงนี้เรียกว่า 
การเปลี่ยนแปลงทางเคมี ซึ่งสังเกตได้จาก
มีสีหรือกลิ่นต่างจากสารเดิม หรือมีฟอง
แก๊ส หรือมีตะกอนเกิดขึ้น หรือมีการ
เพ่ิมข้ึนหรือลดลงของอุณหภูมิ 
- เมื่อสารเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้ว สาร
สามารถเปลี่ยนกลับเป็นสารเดิมได้ เป็น
การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ เช่น การ
หลอมเหลว การกลายเป็นไอ การละลาย 
แต่สารบางอย่างเกิดการเปลี่ยนแปลง 
แล้วไม่สามารถเปลี่ยนกลับเป็นสารเดิมได้ 
เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้ เช่น 
การเผาไหม้ การเกิดสนิม 

  

5 วิทยำกำร
ค ำนวณ 

  
 ว 4.2 ป.5/1 
 ว 4.2 ป.5/2 

 
- การใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นการน า
กฎเกณฑ์ หรือเงื่อนไขท่ีครอบคลุมทุก
กรณีมาใช้พิจารณาในการ 
แก้ปัญหา การอธิบายการท างาน หรือการ
คาดการณ์ผลลัพธ์ 
- สถานะเริ่มต้นของการท างานที่แตกต่าง
กันจะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน 
- ตัวอย่างปัญหา เช่น เกม Sudoku 
โปรแกรมท านายตัวเลข โปรแกรมสร้างรูป
เรขาคณิต 

20 4 
(2) 
(2) 
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ที ่
ชื่อหน่วยกำร
เรียนรู้ 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 

น้ ำหนัก 
คะแนน
(๑๐๐) 

   ตามค่าข้อมูลเข้า การจัดล าดับการท างาน
บ้านในช่วงวันหยุด จัดวางของในครัว 
- การออกแบบโปรแกรมสามารถท าได้โดย
เขียนเป็นข้อความหรือผังงาน 
- การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการ
ตรวจสอบเงื่อนไขท่ีครอบคลุมทุกกรณี
เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องตรงตามความ
ต้องการ 
- หากมีข้อผิดพลาดให้ตรวจสอบการ
ท างานทีละค าสั่ง เมื่อพบจุดที่ท าให้ผล
ลัพธ์ไม่ถูกต้องให้ท าการแก้ไขจนกว่าจะได้
ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง 
- การฝึกตรวจหาข้อผิดพลาดจาก
โปรแกรมของผู้อื่น จะช่วยพัฒนาทักษะ
การหาสาเหตุของปัญหาได้ดียิ่งขึ้น 
- ตัวอย่างโปรแกรม เช่น โปรแกรม
ตรวจสอบเลขคู่เลขคี่ โปรแกรมรับข้อมูล
น้ าหนักหรือส่วนสูงแล้วแสดงผลความสม
ส่วนของร่างกาย โปรแกรม 
สั่งให้ตัวละครท าตามเงื่อนไขที่ก าหนด 
- ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเขยีนโปรแกรม 
เช่น Scratch, logo 

  

สอบกลำงปี 1 10 
6 สิ่งมีชีวิต   

  ว 1.1 ป 5/1  
  ว 1.1 ป 5/2  
  ว 1.1 ป 5/3  
  ว 1.1 ป 5/4 
  ว 1.3 ป 5/1  
  ว 1.3 ป 5/2 

 
- สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์มีโครงสร้างและ
ลักษณะที่เหมาะสมในแต่ละแหล่งที่อยู่ ซ่ึง
เป็นผลมาจากการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต 
เพ่ือให้ด ารงชีวิตและอยู่รอดได้ในแต่ละ
แหล่งที่อยู่ เช่น ผักตบชวามี 
ช่องอากาศในก้านใบ ช่วยให้ลอยน้ าได้ ต้น
โกงกางที่ขึ้นอยู่ในป่าชายเลนมีรากค้ าจุน
ท าให้ล าต้นไม่ล้ม ปลามีครีบช่วยในการ
เคลื่อนที่ในน้ า 
 

17 10 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
(1) 
(1) 
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ที ่
ชื่อหน่วยกำร
เรียนรู้ 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 

น้ ำหนัก 
คะแนน
(๑๐๐) 

   - ในแหล่งที่อยู่หนึ่ง ๆ สิ่งมีชีวิตจะมี
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันและสัมพันธ์กับ 
สิ่งไม่มีชีวิต เพื่อประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต 
เช่น ความสัมพันธ์กันด้านการกินกันเป็น
อาหาร เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหลบภัยและ
เลี้ยงดูลูกอ่อน ใช้อากาศในการหายใจ 
- สิ่งมีชีวิตมีการกินกันเป็นอาหาร โดยกิน
ต่อกันเป็นทอด ๆ ในรูปแบบของโซ่อาหาร 
ท าให้สามารถระบุบทบาทหน้าที่ของ
สิ่งมีชีวิตเป็นผู้ผลิตและผู้บริโภค 
- สิ่งมีชีวิตทั้งพืช สัตว์ และมนุษย์ เมื่อโต
เต็มที่จะมีการสืบพันธุ์เพ่ือเพ่ิมจ านวนและ
ด ารงพันธุ์ โดยลูกท่ีเกิดมาจะได้รับการ
ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
จากพ่อแม่ท าให้มีลักษณะทางพันธุกรรมที่
เฉพาะแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น 
- พืชมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
เช่นลักษณะของใบ สีดอก 
- สัตว์มีการถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม เช่นสีขน ลักษณะของขน 
ลักษณะของหู 
- มนุษย์มีการถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม เช่นเชิงผมที่หน้าผาก ลักยิ้ม 
ลักษณะหนังตา การห่อลิ้นลักษณะของติ่ง
หู 

  

7 แหล่งน้ ำและลม
ฟ้ำอำกำศ 

 
   ว.๓.๒ ป 5/๑ 
   ว.๓.๒ ป 5/๒ 
   ว.๓.๒ ป 5/๓ 
   ว.๓.๒ ป 5/4 
   ว.๓.๒ ป 5/5 

 
- โลกมีท้ังน้ าจืดและน้ าเค็มซึ่งอยู่ในแหล่ง
น้ าต่าง ๆที่มีทั้งแหล่งน้ าผิวดิน เช่น ทะเล 
มหาสมุทร บึง แม่น้ า และแหล่งน้ าใต้ดิน 
เช่น น้ าในดิน และน้ าบาดาล น้ าทั้งหมด
ของโลกแบ่งเป็นน้ าเค็มประมาณร้อยละ 
๙๗.๕ ซึ่งอยู่ในมหาสมุทรและแหล่งน้ า 
อ่ืน ๆ และที่เหลืออีกประมาณ ร้อยละ 
๒.๕ เป็นน้ าจืด ถ้าเรียงล าดับปริมาณ 
 

12 11 
(3) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 



76 
 

 

 

ที ่
ชื่อหน่วยกำร
เรียนรู้ 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 

น้ ำหนัก 
คะแนน
(๑๐๐) 

  

 

น้ าจืดจากมากไปน้อยจะอยู่ที่ ธารน้ าแข็ง 
และพืดน้ าแข็ง น้ าใต้ดิน ชั้นดินเยือกแข็ง
คงตัวและน้ าแข็งใต้ดิน ทะเลสาบ 
ความชื้นในดิน ความชื้นในบรรยากาศ บึง 
แม่น้ า และน้ าในสิ่งมีชีวิต 
- น้ าจืดที่มนุษย์น ามาใช้ได้มีปริมาณน้อย
มากจึงควรใช้น้ าอย่างประหยัดและร่วมกัน
อนุรักษ์น้ า 
- วัฏจักรน้ า เป็นการหมุนเวียนของน้ าที่มี
แบบรูปซ้ าเดิม และต่อเนื่องระหว่างน้ าใน
บรรยากาศน้ าผิวดิน และน้ าใต้ดิน โดย
พฤติกรรมการด ารงชีวิตของพืชและสัตว์
ส่งผลต่อวัฏจักรน้ า 
-ไอน้ าในอากาศจะควบแน่นเป็นละอองน้ า
เล็ก ๆโดยมีละอองลอย เช่น เกลือ ฝุ่น
ละออง ละอองเรณูของดอกไม้ เป็น
อนุภาคแกนกลาง เมื่อละอองน้ าจ านวน
มากเกาะกลุ่มรวมกันลอยอยู่สูง 
จากพ้ืนดินมาก เรียกว่า เมฆ แต่ละอองน้ า 
ที่เกาะกลุ่มรวมกันอยู่ใกล้พื้นดิน เรียกว่า 
หมอกส่วนไอน้ าที่ควบแน่นเป็นละอองน้ า
เกาะอยู่บนพ้ืนผิววัตถุใกล้พ้ืนดิน เรียกว่า 
น้ าค้างถ้าอุณหภูมิใกล้พ้ืนดินต่ ากว่าจุด
เยือกแข็งน้ าค้างก็จะกลายเป็นน้ าค้างแข็ง 
- ฝน หิมะ ลูกเห็บ เป็นหยาดน้ าฟ้าซึ่งเป็น
น้ าที่มีสถานะต่าง ๆ ที่ตกจากฟ้าถึงพ้ืนดิน 
ฝนเกิดจากละอองน้ าในเมฆที่รวมตัวกัน
จนอากาศไม่สามารถพยุงไว้ได้จึงตกลงมา 
หิมะเกิดจากไอน้ าในอากาศระเหิดกลับ
เป็นผลึกน้ าแข็ง รวมตัวกันจนมีน้ าหนัก 
มากขึ้นจนเกินกว่าอากาศจะพยุงไว้จึงตก
ลงมาลูกเห็บเกิดจากหยดน้ าที่เปลี่ยน
สถานะเป็นน้ าแข็งแล้วถูกพายุพัดวนซ้ าไป
ซ้ ามาในเมฆฝนฟ้าคะนอง 
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ที ่
ชื่อหน่วยกำร
เรียนรู้ 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 

น้ ำหนัก 
คะแนน
(๑๐๐) 

  
 

ที่มีขนาดใหญ่และอยู่ในระดับสูงจนเป็น
ก้อนน้ าแข็งขนาดใหญ่ขึ้นแล้วตกลงมา 
 

  

8 ดำวบนท้องฟ้ำ  
  ว. ๓.๑ ป.5/๑  
  ว. ๓.๑ ป.5/๒       
 
 

 
- ดาวที่มองเห็นบนท้องฟ้าอยู่ในอวกาศซึ่ง
เป็นบริเวณท่ีอยู่นอกบรรยากาศของโลก มี
ทั้งดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ ดาวฤกษ์เป็น
แหล่งก าเนิดแสงจึงสามารถมองเห็นได้ 
ส่วนดาวเคราะห์ไม่ใช่แหล่งก าเนิดแสง แต่
สามารถมองเห็นได้เนื่องจากแสงจากดวง
อาทิตย์ตกกระทบดาวเคราะห์แล้ว 
สะท้อนเข้าสู่ตา 
- การมองเห็นกลุ่มดาวฤกษ์มีรูปร่างต่าง ๆ 
เกิดจากจินตนาการของผู้สังเกต กลุ่มดาว
ฤกษ์ต่าง ๆ ที่ปรากฏในท้องฟ้าแต่ละกลุ่ม
มีดาวฤกษ์แต่ละดวงเรียงกันที่ต าแหน่ง
คงท่ี และมีเส้นทางการข้ึนและตกตาม
เส้นทางเดิมทุกคืน ซึ่งจะปรากฏ 
ต าแหน่งเดิม การสังเกตต าแหน่งและการ
ขึน้และตกของดาวฤกษ์ และกลุ่มดาวฤกษ์ 
สามารถท าได้โดยใช้แผนที่ดาว ซึ่งระบุมุม
ทิศและมุมเงยที่กลุ่มดาวนั้นปรากฏ ผู้
สังเกตสามารถใช้มือในการประมาณค่า
ของมุมเงยเมื่อสังเกตดาวในท้องฟ้า 

10 5 
(3) 
(2) 

9 วิทยำกำร
ค ำนวณ(2) 

 
  ว 4.2 ป.5/3 
  ว 4.2 ป.5/4 
  ว 4.2 ป.5/5 

 
- การค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต และการ
พิจารณาผลการค้นหา 
- การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น 
อีเมลบล็อก โปรแกรมสนทนา 
- การเขียนจดหมาย (บูรณาการกับวิชา
ภาษาไทย) 
- การใช้อินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสาร
และท างานร่วมกัน เช่น ใช้นัดหมายในการ
ประชุมกลุ่มประชาสัมพันธ์กิจกรรมใน 
 

20 6 
(2) 
(2) 
(2) 
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ที ่
ชื่อหน่วยกำร
เรียนรู้ 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 

น้ ำหนัก 
คะแนน
(๑๐๐) 

   ห้องเรียน การแลกเปลี่ยนความรู้ ความ
คิดเห็นในการเรียน ภายใต้การดูแลของครู 
- การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
เช่นเปรียบเทียบความสอดคล้อง สมบูรณ์
ของข้อมูลจากหลายแหล่ง แหล่งต้นตอ
ของข้อมูล ผู้เขียนวันที่เผยแพร่ข้อมูล 
- ข้อมูลที่ดีต้องมีรายละเอียดครบทุกด้าน 
เช่น ข้อดีและข้อเสีย ประโยชน์และโทษ 
- การรวบรวมข้อมูล ประมวลผล สร้าง
ทางเลือกประเมินผล จะท าให้ได้
สารสนเทศเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาหรือการ
ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- การใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบน
อินเทอร์เน็ตที่หลากหลายในการรวบรวม 
ประมวลผลสร้างทางเลือก ประเมินผล 
น าเสนอ จะช่วยให้การแก้ปัญหาท าได้
อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นย า 
- ตัวอย่างปัญหา เช่น ถ่ายภาพ และ
ส ารวจแผนที่ในท้องถิ่นเพ่ือน าเสนอ
แนวทางในการจัดการพ้ืนที่ว่างให้เกิด
ประโยชน์ ท าแบบส ารวจความ 
คิดเห็นออนไลน์ และวิเคราะห์ข้อมูล 
น าเสนอข้อมูลโดยการใช้ blog หรือ  
web page 
- อันตรายจากการใช้งานและ
อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต 
- มารยาทในการติดต่อสื่อสารผ่าน
อินเทอร์เน็ต(บูรณาการกับวิชาที่เก่ียวข้อง) 

  

สอบปลำยปี 1 30 
รวมทั้งปี 120 100 
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โครงสร้ำงรำยวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี พื้นฐำน 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี              ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  6 
รำยวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  รหัสวิชำ ว 16101              เวลำเรียน  12๐  ชั่วโมง 
 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยกำร
เรียนรู้ 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/
ตัวช้ีวัด 

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
(120) 

น้ ำหนัก 
คะแนน
(๑๐๐) 

๑ อำหำรและกำร
ย่อยอำหำร 

 
ว 1.2 ป 6/1 
ว 1.2 ป 6/2 
ว 1.2 ป 6/3 
ว 1.2 ป 6/4 
ว 1.2 ป 6/5 

 
สารอาหารที่อยู่ในอาหารมี ๖ ประเภท 
ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน 
เกลือแร่ วิตามิน 
และน้ า 
- อาหารแต่ละชนิดประกอบด้วย
สารอาหารที่แตกต่างกัน อาหาร
บางอย่างประกอบด้วยสารอาหาร 
ประเภทเดียว อาหารบางอย่าง
ประกอบด้วยสารอาหารมากกว่าหนึ่ง
ประเภท 
- สารอาหารแต่ละประเภทมีประโยชน์
ต่อร่างกายแตกต่างกัน โดย
คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมันเป็น
สารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย 
ส่วนเกลือแร่ 
วิตามิน และน้ า เป็นสารอาหารที่ไม่ให้
พลังงานแก่ร่างกาย แต่ช่วยให้ร่างกาย
ท างานได้เป็นปกติ 
- การรับประทานอาหาร เพ่ือให้
ร่างกายเจริญเติบโต มีการเปลี่ยนแปลง
ของร่างกายตามเพศ 
และวัย และมีสุขภาพดี จ าเป็นต้อง
รับประทาน 
ให้ได้พลังงานเพียงพอกับความต้องการ
ของร่างกายและให้ได้สารอาหาร
ครบถ้วน ในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศ
และวัย รวมทั้งต้องค านึงถึงชนิดและ
ปริมาณของวัตถุเจือปนในอาหาร 
เพ่ือความปลอดภัยต่อสุขภาพ 

13 10 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยกำร
เรียนรู้ 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/
ตัวช้ีวัด 

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
(120) 

น้ ำหนัก 
คะแนน
(๑๐๐) 

 
 
 
 

  

- ระบบย่อยอาหารประกอบด้วย
อวัยวะต่าง ๆ ได้แก่ ปาก หลอด
อาหาร กระเพาะอาหาร ล าไส้เล็ก 
ล าไส้ใหญ่ ทวารหนัก ตับ และตับ
อ่อน ซึ่งท าหน้าที่ร่วมกันในการย่อย
และดูดซึมสารอาหาร 
- ปากมีฟันช่วยบดเคี้ยวอาหารให้มี
ขนาดเล็กลงและมีลิ้นช่วยคลุกเคล้า
อาหารกับน้ าลาย 
ในน้ าลายมีเอนไซม์ย่อยแป้งให้เป็น
น้ าตาล 
- หลอดอาหารท าหน้าที่ล าเลียง
อาหารจากปากไปยังกระเพาะอาหาร 
ภายในกระเพาะอาหาร 
มีการย่อยโปรตีนโดยกรดและ
เอนไซม์ที่สร้างจากกระเพาะอาหาร 
- ล าไส้เล็กมีเอนไซม์ที่สร้างจากผนัง
ล าไส้เล็กเองและจากตับอ่อนที่ช่วย
ย่อยโปรตีน คาร์โบไฮเดรต 
และไขมัน โดยโปรตีนคาร์โบไฮเดรต 
และไขมนั 
ที่ผ่านการย่อยจนเป็นสารอาหาร
ขนาดเล็กพอที่จะดูดซึมได้ รวมถึงน้ า 
เกลือแร่ และวิตามิน 
จะถูกดูดซึมที่ผนังล าไส้เล็กเข้าสู่
กระแสเลือดเพ่ือล าเลียงไปยังส่วน
ต่าง ๆ ของร่างกาย ซึ่งโปรตีน 
คาร์โบไฮเดรต และไขมัน จะถูก
น าไปใช้เป็นแหล่งพลังงานส าหรับใช้
ในกิจกรรมต่างๆ ส่วนน้ า เกลือแร่ 
และวิตามิน จะช่วยให้ร่างกาย 
ท างานได้เป็นปกติ 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยกำร
เรียนรู้ 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/
ตัวช้ีวัด 

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
(120) 

น้ ำหนัก 
คะแนน
(๑๐๐) 

2 กำรแยกสำร 
เนื้อผสม 

 
ว 2.1 ป 6/1 

 
สารผสมประกอบด้วยสารตั้งแต่ ๒ 
ชนิดขึ้นไปผสมกัน 
เช่น น้ ามันผสมน้ า ข้าวสารปนกรวด
ทราย วิธีการที่เหมาะสมในการแยก
สารผสมข้ึนอยู่กับลักษณะและสมบัติ
ของสารที่ผสมกัน ถ้าองค์ประกอบ
ของสารผสมเป็นของแข็งกับของแข็ง
ที่มีขนาด 
แตกต่างกันอย่างชัดเจน อาจใช้
วิธีการหยิบออกหรือการร่อนผ่าน
วัสดุที่มีรู ถ้ามีสารใดสารหนึ่ง 
เป็นสารแม่เหล็กอาจใช้วิธีการใช้
แม่เหล็กดึงดูดถ้าองค์ประกอบเป็น
ของแข็งท่ีไม่ละลายใน 
ของเหลว อาจใช้วิธีการรินออก การ
กรอง หรือการตกตะกอน ซึ่งวิธีการ
แยกสารสามารถน าไปใช้ 
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 

11 4 
(4) 

3 
 
 
 
 

หินและซำก 
ดึกด ำบรรพ์ 

 
ว 3.2 ป 6/1 
ว 3.2 ป 6/2 
ว 3.2 ป 6/3 
 

 
- หินเป็นวัสดุแข็งเกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติประกอบด้วย แร่ตั้งแต่หนึ่ง
ชนิดขึ้นไป สามารถ 
จ าแนกหินตามกระบวนการเกิดได้
เป็น ๓ ประเภทได้แก่ หินอัคนี หิน
ตะกอน และหินแปร 
- หินอัคนีเกิดจากการเย็นตัวของแมก
มา เนื้อหินมีลักษณะเป็นผลึก ทั้งผลึก
ขนาดใหญ่และขนาดเล็ก บางชนิด
อาจเป็นเนื้อแก้วหรือมี  รูพรุน 
- หินตะกอน เกิดจากการทับถมของ
ตะกอนเมื่อถูกแรงกดทับและมีสาร
เชื่อมประสานจึงเกิดเป็นหิน 

12 6 
(2) 
(2) 
(2) 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยกำร
เรียนรู้ 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/
ตัวช้ีวัด 

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
(120) 

น้ ำหนัก 
คะแนน
(๑๐๐) 

   เนื้อหินกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็น
เม็ดตะกอนมีทั้งเนื้อหยาบและเนื้อ
ละเอียด บางชนิดเป็น 
เนื้อผลึกที่ยึดเกาะกันเกิดจากการตก
ผลึกหรือตกตะกอนจากน้ าโดยเฉพาะ
น้ าทะเล บางชนิด 
มีลักษณะเป็นชั้น ๆ จึงเรียกอีกชื่อว่า 
หินชั้น 
- หินแปร เกิดจากการแปรสภาพของ
หินเดิมซึ่งอาจเป็นหินอัคนี หิน
ตะกอน หรือหินแปรโดยการกระท า
ของความร้อน ความดัน และ
ปฏิกิริยาเคมี เนื้อหินของหินแปรบาง
ชนิดผลึกของแร่เรียงตัวขนานกันเป็น
แถบ บางชนิดแซะออกเป็นแผ่นได้ 
บางชนิดเป็นเนื้อผลึกท่ีมีความแข็ง
มาก 
- หินในธรรมชาติทัง้ ๓ ประเภท มี
การเปลี่ยนแปลงจากประเภทหนึ่งไป
เป็นอีกประเภทหนึ่ง หรือ 
ประเภทเดิมได้ โดยมีแบบรูปการ
เปลี่ยนแปลงคงที่และต่อเนื่องเป็น 
วัฏจักร 
- หินและแร่แต่ละชนิดมีลักษณะและ
สมบัติแตกต่างกัน มนุษย์ใช้ประโยชน์
จากแร่ในชีวิตประจ าวันในลักษณะ
ต่าง ๆ เช่น น าแร่มาท าเครื่องส าอาง 
ยาสีฟันเครื่องประดับ อุปกรณ์ทาง
การแพทย์ และน าหินมาใช้ในงาน
ก่อสร้างต่าง ๆ เป็นต้น 
- ซากดึกด าบรรพ์เกิดจากการทับถม
หรือการประทับรอยของสิ่งมีชีวิตใน
อดีต จนเกิดเป็น 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยกำร
เรียนรู้ 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/
ตัวช้ีวัด 

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
(120) 

น้ ำหนัก 
คะแนน
(๑๐๐) 

    
 

   โครงสร้างของซากหรือร่องรอย
ของสิ่งมีชีวิตที่ปรากฏอยู่ในหิน ใน
ประเทศไทยพบซากดึกด าบรรพ์ท่ี
หลากหลาย เช่น พืช ปะการัง 
หอย ปลา เต่า ไดโนเสาร์ และรอย
ตีนสัตว์ 
- ซากดึกด าบรรพ์สามารถใช้เป็น
หลักฐานหนึ่งที่ช่วยอธิบาย
สภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ในอดีต 
ขณะเกิดสิ่งมีชีวิตนั้น เช่น หากพบ
ซากดึกด าบรรพ์ของหอยน้ าจืด 
สภาพแวดล้อมบริเวณนั้นอาจเคย 
เป็นแหล่งน้ าจืดมาก่อน และหากพบ
ซากดึกด าบรรพ์ของพืช 
สภาพแวดล้อมบริเวณนั้น 
อาจเคยเป็นป่ามาก่อน นอกจากนี้
ซากดึกด าบรรพ์ยังสามารถใช้ระบุ
อายุของหิน และเป็นข้อมูล 
ในการศึกษาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 

  

4 ปรำกฏกำรณ์
ของโลกและภัย

ธรรมชำติ 

 
ว 3.2 ป 6/4 
ว 3.2 ป 6/5 
ว 3.2 ป 6/6 
ว 3.2 ป 6/7 
ว 3.2 ป 6/8 
ว 3.2 ป 6/9 

- ลมบก ลมทะเล และมรสุม เกิดจาก
พ้ืนดินและพ้ืนน้ า ร้อนและเย็นไม่
เท่ากันท าให้อุณหภูมิ 
อากาศเหนือพ้ืนดินและพ้ืนน้ า
แตกต่างกัน จึงเกิดการเคลื่อนที่ของ
อากาศจากบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ าไป
ยังบริเวณท่ีมีอุณหภูมิสูง 
- ลมบกและลมทะเลเป็นลมประจ า
ถิ่นที่พบบริเวณชายฝั่ง โดยลมบกเกิด
ในเวลากลางคืน ท าให้มี 
ลมพัดจากชายฝั่งไปสู่ทะเล ส่วนลม
ทะเลเกิดในเวลากลางวัน ท าให้มีลม
พัดจากทะเลเข้าสู่ชายฝั่ง 
 

15 12 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยกำร
เรียนรู้ 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/
ตัวช้ีวัด 

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
(120) 

น้ ำหนัก 
คะแนน
(๑๐๐) 

   - มรสุมเป็นลมประจ าฤดูเกิดบริเวณ
เขตร้อนของโลก ซึ่งเป็นบริเวณกว้าง
ระดับภูมิภาค 
ประเทศไทยได้รับผลจากมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงประมาณ
กลางเดือนตุลาคมจนถึงเดือน
กุมภาพันธ์ท าให้เกิดฤดูหนาว และ
ได้รับผลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ในช่วงประมาณกลางเดือน
พฤษภาคมจนถึงกลางเดือนตุลาคม
ท าให้เกิด 
ฤดูฝน ส่วนช่วงประมากลางเดือน
กุมภาพันธ์จนถึงกลางเดือน
พฤษภาคมเป็นช่วงเปลี่ยนมรสุม 
และประเทศไทยอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร 
แสงอาทิตย์เกือบตั้งตรงและตั้งตรง
ประเทศไทยในเวลาเที่ยงวัน ท าให้
ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์อย่าง
เต็มที่ อากาศจึงร้อนอบอ้าวท าให้เกิด
ฤดูร้อน 
- น้ าท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม 
แผ่นดินไหวและสึนามิ มีผลกระทบ
ต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
แตกต่างกัน 
- มนุษย์ควรเรียนรู้วิธีปฏิบัติตนให้
ปลอดภัย เช่น ติดตามข่าวสารอย่าง
สม่ าเสมอ เตรียมถุงยังชีพ 
ให้พร้อมใช้ตลอดเวลา และปฏิบัติ
ตามค าสั่งของผู้ปกครองและ
เจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเมื่อเกิด 
ภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยกำร
เรียนรู้ 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/
ตัวช้ีวัด 

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
(120) 

น้ ำหนัก 
คะแนน
(๑๐๐) 

   - ปรากฏการณ์เรือนกระจกเกิดจาก
แก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ
ของโลกกักเก็บความร้อนแล้วคาย
ความร้อนบางส่วนกลับสู่ผิวโลก ท า
ให้อากาศ 
บนโลกมีอุณหภูมิเหมาะสมต่อการ
ด ารงชีวิต 
- หากปรากฏการณ์เรือนกระจก
รุนแรงมากขึ้นจะมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 
มนุษย์จึงควรร่วมกันลดกิจกรรมที่
ก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจก 
 

  

5 วิทยำกำร
ค ำนวณ (1) 

 
ว 4.2 ป 6/1 
ว 4.2 ป 6/2 

 
- การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนจะ
ช่วยให้แก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- การใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นการน า
กฎเกณฑ์ หรือเงื่อนไขท่ีครอบคลุม
ทุกกรณีมาใช้พิจารณาในการ
แก้ปัญหา 
- แนวคิดของการท างานแบบวนซ้ า 
และเงื่อนไข 
- การพิจารณากระบวนการท างานที่
มีการท างานแบบวนซ้ าหรือเงื่อนไข
เป็นวิธีการที่จะช่วยให้การออกแบบ
วิธีการแก้ปัญหาเป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
- ตัวอย่างปัญหา เช่น การค้นหาเลข
หน้าที่ต้องการให้เร็วที่สุด การทาย
เลข ๑-๑,๐๐๐,๐๐๐ โดย 
ตอบให้ถูกภายใน ๒๐ ค าถาม การ
ค านวณเวลาในการเดินทาง โดย
ค านึงถึงระยะทาง เวลาจุดหยุดพัก 
 

20 5 
(2) 
(3) 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยกำร
เรียนรู้ 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/
ตัวช้ีวัด 

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
(120) 

น้ ำหนัก 
คะแนน
(๑๐๐) 

   - การออกแบบโปรแกรมสามารถท า
ได้โดยเขียนเป็นข้อความหรือผังงาน 
- การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่
มีการใช้ตัวแปรการวนซ้ า การ
ตรวจสอบเงื่อนไข 
- หากมีข้อผิดพลาดให้ตรวจสอบการ
ท างานทีละค าสั่ง เมื่อพบจุดที่ท า
ให้ผลลัพธ์ไม่ถูกต้องให้ท าการแก้ไข
จนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง 
- การฝึกตรวจหาข้อผิดพลาดจาก
โปรแกรมของผู้อื่นจะช่วยพัฒนา
ทักษะการหาสาเหตุของปัญหา 
ได้ดียิ่งขึ้น 
- ตัวอย่างโปรแกรม เช่น โปรแกรม
เกม โปรแกรมหาค่า ค.ร.น. เกมฝึก
พิมพ์ 
- ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเขียน
โปรแกรม เช่น Scratch, logo 

  

สอบกลำงปี 1 10 
6 กำรเกิดเงำ     

อุปรำคำและ
เทคโนโลยี
อวกำศ 

 
ว 2.3 ป 6/7 
ว 2.3 ป 6/8 
ว 3.1 ป 6/1 
ว 3.1 ป 6/2 

 
- เมื่อน าวัตถุทึบแสงมากั้นแสงจะเกิด
เงาบนฉากรับแสงที่อยู่ด้านหลังวัตถุ 
โดยเงามีรูปร่างคล้ายวัตถุที่ท าให้เกิด
เงา เงามัวเป็นบริเวณท่ีมีแสง 
บางส่วนตกลงบนฉาก ส่วนเงามืดเป็น
บริเวณท่ีไม่มีแสงตกลงบนฉากเลย 
- เมื่อโลกและดวงจันทร์ โคจรมาอยู่
ในแนวเส้นตรงเดียวกันกับดวง
อาทิตย์ในระยะทางที่เหมาะสม 
ท าให้ดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์ เงา
ของดวงจันทร์ทอดมายังโลก ผู้สังเกต
ที่อยู่บริเวณเงาจะมองเห็นดวง
อาทิตย์มืดไป เกิดปรากฏการณ์
สุริยุปราคาซึ่งมีทั้งสุริยุปราคาเต็มดวง  

13 8 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยกำร
เรียนรู้ 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/
ตัวช้ีวัด 

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
(120) 

น้ ำหนัก 
คะแนน
(๑๐๐) 

   สุริยุปราคาบางส่วนและสุริยุปราคา
วงแหวน 
- หากดวงจันทร์และโลกโคจรมาอยู่
ในแนวเส้นตรงเดียวกันกับดวง
อาทิตย์ แล้วดวงจันทร์เคลื่อนที่ 
ผ่านเงาของโลก จะมองเห็นดวง
จันทร์มืดไปเกิดปรากฏการณ์
จันทรุปราคา ซึ่งมีทั้งจันทรุปราคา 
เต็มดวง และจันทรุปราคาบางส่วน 
- เทคโนโลยีอวกาศเริ่มจากความ
ต้องการของมนุษย์ในการส ารวจวัตถุ
ท้องฟ้าโดยใช้ตาเปล่ากล้อง
โทรทรรศน์ และได้พัฒนาไปสู่การ
ขนส่งเพื่อส ารวจอวกาศด้วยจรวด
และยานขนส่งอวกาศและยังคง
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีการน า 
เทคโนโลยีอวกาศบางประเภทมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น 
การใช้ดาวเทียมเพ่ือการสื่อสาร การ
พยากรณ์อากาศ หรือการส ารวจ 
ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้อุปกรณ์
วัดชีพจรและการเต้นของหัวใจ 
หมวกนิรภัย ชุดกีฬา 

  

7 แรงไฟฟ้ำและ
พลังงำนไฟฟ้ำ 

 
ว 2.2 ป 6/1 
ว 2.3 ป 6/1 
ว 2.3 ป 6/2 
ว 2.3 ป 6/3 
ว 2.3 ป 6/4 
ว 2.3 ป 6/5 
ว 2.3 ป 6/6 

 
- วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายประกอบด้วย 
แหล่งก าเนิดไฟฟ้าสายไฟฟ้า และ
เครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า 
แหล่งก าเนิดไฟฟ้า เช่น ถ่านไฟฉาย 
หรือแบตเตอรี่ ท าหน้าที่ให้พลังงาน
ไฟฟ้า สายไฟฟ้าเป็นตัวน าไฟฟ้า ท า
หน้าที่เชื่อมต่อระหว่างแหล่งก าเนิด
ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าด้วยกัน 
เครื่องใช้ไฟฟ้ามีหน้าที่เปลี่ยน
พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานอ่ืน 
 

14 10 
(1) 
(1) 
(1) 
(1) 
(2) 
(2) 
(2) 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยกำร
เรียนรู้ 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/
ตัวช้ีวัด 

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
(120) 

น้ ำหนัก 
คะแนน
(๑๐๐) 

   - เมื่อน าเซลล์ไฟฟ้าหลายเซลล์มาต่อ
เรียงกันโดยให้ขั้วบวกของเซลล์ไฟฟ้า
เซลล์หนึ่งต่อกับขั้วลบของอีกเซลล์
หนึ่งเป็นการต่อแบบอนุกรม 
ท าให้มีพลังงานไฟฟ้าเหมาะสมกับ
เครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งการต่อเซลล์ไฟฟ้า
แบบอนุกรมสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน เช่น การ
ต่อเซลล์ไฟฟ้าในไฟฉาย 
- การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมเม่ือ
ถอดหลอดไฟฟ้าดวงใดดวงหนึ่งออก
ท าให้หลอดไฟฟ้าที่เหลือดับทั้งหมด 
ส่วนการต่อหลอดไฟฟ้าแบบขนาน 
เมื่อถอดหลอดไฟฟ้าดวงใดดวงหนึ่ง
ออกหลอดไฟฟ้าที่เหลือก็ยังสว่างได้ 
การต่อหลอดไฟฟ้าแต่ละแบบ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
เช่น การต่อหลอดไฟฟ้าหลายดวงใน
บ้านจึงต้องต่อหลอดไฟฟ้าแบบขนาน 
เพ่ือเลือกใช้หลอดไฟฟ้าดวงใดดวง
หนึ่งได้ตามต้องการ 

  

8 วิทยำกำร
ค ำนวณ (2) 

 
ว 4.2 ป 6/3 
ว 4.2 ป 6/4 

- การค้นหาอย่างมีประสิทธิภาพ เป็น
การค้นหาข้อมูลที่ได้ตรงตามความ
ต้องการในเวลาที่รวดเร็วจาก
แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือหลายแหล่ง 
และข้อมูลมีความสอดคล้องกัน 
- การใช้เทคนิคการค้นหาขั้นสูง เช่น 
การใช้ตัวด าเนินการ การระบุรูปแบบ
ของข้อมูลหรือชนิดของไฟล์ 
- การจัดล าดับผลลัพธ์จากการค้นหา
ของโปรแกรมค้นหา 
- การเรียบเรียง สรุปสาระส าคัญ 
(บูรณาการกับวิชาภาษาไทย) 

20 5 
(3) 
(2) 
 

สรุปทบทวนภำพรวม (สอบปลำยภำค/ปี) 1 30 
สรุป 8 หน่วยกำรเรียนรู้ 120 100 
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อภิธำนศัพท์ 

 
ศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 

 
ที ่ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ วำมหมำย 
๑ ก าหนดปัญหา define problem  ระบุค าถาม ประเด็นหรือ สถานการณ์ที่เป็น

ข้อสงสัย เพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหาหรือ 
อภิปรายร่วมกัน 

๒ แก้ปัญหา  solve problem หาค าตอบของปัญหาที่ยังไม่รู้ วิธีการมาก่อน 
ทั้งปัญหาที่ เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ 
โดยตรงและปัญหาในชีวิต ประจ าวันโดยใช้
เทคนิคและ วิธีการต่าง ๆ 

๓ เขียนแผนผัง/วาดภาพ  construct diagram/ 
illustrate 

น าเสนอข้อมูลหรือผลการส ารวจ ตรวจสอบ
ด้วยแผนผัง กราฟ หรือภาพวาด 

๔ คาดคะเน  Predict คาดการณ์ผลที่จะเกิดข้ึนในอนาคต โดยอาศัย
ข้อมูลที่สังเกตได้ และประสบการณ์ที่มี 

๕ ค านวณ  calculate หาผลลัพธ์จากข้อมูล โดยใช้ หลักการ ทฤษฎี
หรือวิธีการทาง คณิตศาสตร์ 

๖ จ าแนก  Classify จัดกลุ่มของสิ่งต่าง ๆ โดยอาศัย ลักษณะที่
เหมือนกันเป็นเกณฑ์ 

๗ ตั้งค าถาม  ask question พูดหรือเขียนประโยค หรือวลี เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
การค้นหา ค าตอบที่ต้องการ 

๘ ทดลอง  conduct/experiment ปฏิบัติการเพ่ือหาค าตอบ ของค าถาม หรือ
ปัญหาในการ ทดลอง โดยตั้งสมมติฐานเพื่อ 
เป็นแนวทางในการก าหนด ตัวแปรและ
วางแผนด าเนินการ เพื่อตรวจสอบสมมติฐาน 

๙ น าเสนอ  Present แสดงข้อมูล เรื่องราว หรือ ความคิด เพ่ือให้
ผู้อื่นรับรู้ หรือพิจารณา 

๑๐ บรรยาย  describe ให้รายละเอียดของเหตุการณ์ หรือ
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นให้ ผู้อื่นได้รับรู้ด้วยการ
บอก หรือเขียน 
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ที ่ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ วำมหมำย 

๑๑ บอก Tell ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่ผู้อ่ืน ด้วยการพูด 
หรือเขียน 

๑๒ บันทึก  Record เขียนข้อมูลที่ได้จากการสังเกต เพื่อช่วยจ า 
หรือเพ่ือเป็นหลักฐำน 

๑๓ เปรียบเทียบ  Compare บอกความเหมือน และ/หรือ ความแตกต่าง 
ของสิ่งที่ เทียบเคียงกัน 

๑๔ แปลความหมาย  Interpret แสดงความหมายของข้อมูล จากหลักฐานที่
ปรากฏ เพ่ือลงข้อสรุป 

๑๕ ยกตัวอย่าง  give examples  ให้ข้อมูลเหตุการณ์หรือสถานการณ์ เพื่อแสดง
ความเข้าใจในสิ่งที่ได้ เรียนรู้ 

๑๖ ระบุ  identify  ชี้บอกสิ่งต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูล ประกอบอย่าง
เพียงพอ 

๑๗ เลือกใช้  select  พิจารณา และตัดสินใจน าวัสดุ สิ่งของ 
อุปกรณ์หรือวิธีการ มาใช้ได้อย่างเหมาะสม 

๑๘ วัด  measure  หาขนาด หรือปริมาณ ของ สิ่งต่าง ๆ โดยใช้
เครื่องมือ ที่เหมาะสม 

๑๙ วิเคราะห์  analyze  แยกแยะ จัดระบบ เปรียบเทียบ จัดล าดับ   
จัดจ าแนก หรือ เชื่อมโยงข้อมูล 

๒๐ สร้างแบบจ าลอง  construct model  น าเสนอแนวคิด หรือเหตุการณ์ ในรูปของ
แผนภาพ ชิ้นงาน สมการ ข้อความ ค าพูด
และ/ หรือใช้แบบจ าลองเพ่ืออธิบาย ความคิด 
วัตถุ หรือเหตุการณ์ ต่าง ๆ 

๒๑ สังเกต  Observe หาข้อมูลด้วยการใช้ประสาท สัมผัสทั้งห้า     ที่
เหมาะสมตาม ข้อเท็จจริงที่ปรากฏ โดยไม่ใช้ 
ประสบการณ์เดิมของผู้สังเกต 

๒๒ ส ารวจ  explore  หาข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ โดยใช้วีธีการและ
เทคนิคที่ เหมาะสม เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ ตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
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ที ่ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ วำมหมำย 

๒๓ สืบค้นข้อมูล  search  หาข้อมูล หรือข้อสนเทศที่มี ผู้รวบรวมไว้แล้ว
จากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์ 

๒๔ สื่อสาร  communicate  น าเสนอ และแลกเปลี่ยน ความคิด ข้อมูล 
หรือผลจากการ ส ารวจตรวจสอบ ด้วยวิธี  
ที่เหมาะสม 

๒๕ อธิบาย  explain  กล่าวถึงเรื่องราวต่าง ๆ อย่างมี เหตุผล และมี
ข้อมูล หรือ ประจักษ์พยานอ้างอิง 

๒๖ อภิปราย  discuss  แสดงความคิดเห็นต่อประเด็น หรือค าถาม
อย่างมีเหตุผล โดยอาศัยความรู้และ
ประสบการณ์ ของผู้อภิปรายและข้อมูล 
ประกอบ 

๒๗ ออกแบบการทดลอง  design experiment  ก าหนด และวางแผนวิธีการ ทดลองให้
สอดคล้องกับ สมมติฐานและตัวแปรต่าง ๆ 
รวมทั้งการบันทึกข้อมูล 

 
ศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดสำระเทคโนโลยี 
 

ที ่ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ วำมหมำย 
๑ การใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่น 

โดยชอบธรรม  
fair use  การน าสื่อ หรือข้อมูลที่เป็น ลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืน

ไปใช้โดยชอบ ด้วยกฎหมาย ภายใต้เงื่อนไข 
บางประการ เช่น ๑) น าไปใช้ในการศึกษา 
หรือ การค้า ๒) งานนั้นเป็นงานวิชาการ หรือ 
บันเทิง ๓) คัดลอกเพียงส่วนน้อย หรือ 
คัดลอกจ านวนมาก ๔) ท าให้เจ้าของเสีย
ผลประโยชน์ ทางการเงิน มากน้อยเพียงใด 

๒ การตรวจและแก้ไข 
ข้อผิดพลาด  

debugging  กระบวนการในการค้นหา ข้อผิดพลาดของ
โปรแกรม เพ่ือแก้ไขให้ท างานได้ถูกต้อง 
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ศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดสำระเทคโนโลยี 

ที ่ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ ควำมหมำย 
๓ การประมวลผลข้อมูล  data processing  การด าเนินการต่าง ๆ กับข้อมูล เพ่ือให้ได้

ผลลัพธ์ที่มีความหมาย และมีประโยชน์ต่อการ
น า ไปใช้งานมากยิ่งข้ึน 

๔ การรวบรวมข้อมูล  data collection  กระบวนการในการรวบรวม ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
จากแหล่ง ข้อมูลต่าง ๆ 

๕ ข้อมูลปฐมภูมิ  primary data  ข้อมูลที่รวบรวมโดยตรง จากแหล่งข้อมูลขั้นต้น 
โดยอาจ ใช้วิธีการสังเกต การทดลอง การ
ส ารวจ การสัมภาษณ์ 

๖ เทคโนโลยี  technology  สิ่งที่มนุษย์สร้างหรือพัฒนาขึ้น ซึ่งอาจเป็นได้ทั้ง
ชิ้นงาน หรือ วิธีการ เพื่อใช้แก้ปัญหาสนอง 
ความต้องการ หรือเพ่ิม ความสามารถในการ
ท างาน ของมนุษย์ 

๗ แนวคิดเชิงค านวณ  computational 
thinking  

กระบวนการในการแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์
อย่างมีเหตุผล เป็นขั้นตอน เพ่ือหาวิธีการ 
แก้ปัญหาในรูปแบบที่สามารถ น าไป
ประมวลผลได้ 

๘ แนวคิดเชิงนามธรรม  abstraction การ พิจารณารายละเอียดที่ส าคัญ ของปัญหา 
แยกแยะสาระส าคัญ ออกจากส่วนที่ไม่ส าคัญ 

๙ ระบบทางเทคโนโลยี  technological 
system  

กลุ่มของส่วนต่าง ๆ ตั้งแต่ สองส่วนขึ้นไป 
ประกอบเข้า ด้วยกัน และท างานร่วมกัน 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยในการท างาน
ของระบบ ทางเทคโนโลยีจะประกอบไปด้วย 
ตัวป้อน (input) กระบวนการ (process) และ
ผลผลิต (output) ที่สัมพันธ์กัน นอกจากนี้
ระบบทางเทคโนโลยี อาจมีข้อมูลย้อนกลับ 
(feedback) เพ่ือใช้ปรับปรุง การท างานได้ตาม
วัตถุประสงค์ 

๑๐ เหตุผลเชิงตรรกะ  logical reasoning  การใช้เหตุผล กฎ กฎเกณฑ์ หรือเงื่อนไขที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือ แก้ปัญหาได้ครอบคลุมทุกกรณี 

๑๑ เหตุผลวิบัติ  logical fallacy  การใช้เหตุผลที่ผิดพลาดไม่อยู่บน พ้ืนฐานของ
ความจริง ไม่มีน้ าหนัก สมเหตุสมผลมา
สนับสนุน หรือ ชี้น าข้อสรุปที่ผิดให้ดูน่าเชื่อถือ 

๑๒ อัตลักษณ์  Identity  ลักษณะเฉพาะหรือข้อมูลส าคัญ ที่บ่งบอกถึง
ความเป็นตัวตนของ บุคคลหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้ใบหน้า ลายนิ้วมือ 
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๑๓ อัลกอริทึม  algorithm  ขั้นตอนในการแก้ปัญหาหรือ การท างาน โดยมี
ล าดับของ ค าสั่งหรือวิธีการที่ชัดเจน ที่
คอมพิวเตอร์สามารถปฏิบัติ ตามได้ 

๑๔ แอปพลิเคชัน  software 
application  

ซอฟต์แวร์ประยุกต์ท่ีท างาน บนคอมพิวเตอร์
สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์เทคโนโลยี 
อ่ืน ๆ 
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