
 

 

 

 

 

 

  

 

หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี

  เอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษา 
            โรงเรียนบ้านท่าข่อย พุทธศักราช ๒๕๖๔

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช ๒๕๕๑

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
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คำนำ

  หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ฉบับนี้ เปนเอกสารประกอบ 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านท่าข่อย พุทธศักราช ๒๕๖๔ จัดทำเพื่อเปน กรอบและทิศทาง

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในการพัฒนาคุณภาพผู เรียนใหตรงตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด 

และสาระการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยพิจารณาตาม 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

มีองคประกอบ ดังตอไปนี้

- วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงค

- สมรรถนะสำคัญของผูเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค

- สาระและมาตรฐานการเรียนรู

- ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

- คุณภาพผูเรียน

- ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง

- โครงสรางหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

- คำอธิบายรายวิชา

- โครงสรางรายวิชา

- สื่อ/แหลงเรียนรู

- การวัดและประเมินผลการเรียนรู

  คณะผูจัดทําขอขอบคุณผูที่มีสวนรวมในการพัฒนาและจัดทำหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู 
วิทยาศาสตรฉบับนี้ จนสำเร็จลุลวงเปนอยางดี และหวังเปนอยางยิ่งวาจะเกิดประโยชนตอการจัด 
การเรียนรูใหกับผูเรียนตอไป

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะผูจัดทำ 
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สาระสำคัญ

หลักสูตรกลุ มสาระการเรียนรู ว ิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านท่าข่อย

พุทธศักราช ๒๕๖๓ จัดทำขึ ้นโดยยึดมาตรฐาน ตัวชี ้ว ัด กลุ มสาระการเรียนรู 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับ 
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) มุ งหวังใหผู เรียนไดเรียนรู ว ิทยาศาสตรที ่เนนการเชื ่อมโยงความรู กับ 
กระบวนการ มีทักษะสำคัญในการคนควาและสรางองคความรู โดยใชกระบวนการในการสืบเสาะหา 
ความรูและแกปญหาที่หลากหลาย ใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู ทุกขั้นตอน มีการทำกิจกรรม 
ดวยการลงมือปฏิบัติจริงอยางหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น โดยกำหนดสาระสำคัญ ดังนี้

  ๑. วิทยาศาสตรชีวภาพ เรียนรูเกี ่ยวกับ ชีวิตในสิ่งแวดลอม องคประกอบของสิ่งมีชีวิต 
การดำรงชีวิตของมนุษยและสัตวการดำรงชีวิตของพืช พันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ และ 
วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต

  ๒. วิทยาศาสตรกายภาพ เรียนรูเกี ่ยวกับ ธรรมชาติของสาร การเปลี่ยนแปลงของสาร 
การเคลื่อนที่ พลังงาน และคล่ืน

  ๓. วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ เรียนรูเกี่ยวกับ องคประกอบของเอกภพ ปฏิสัมพันธ 
ภายในระบบสุริยะ เทคโนโลยีอวกาศ ระบบโลก การเปลี ่ยนแปลงทางธรณีวิทยา กระบวนการ 
เปลี่ยนแปลงลมฟาอากาศ และผลตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม

๔. เทคโนโลยี

  ๔.๑ การออกแบบและเทคโนโลยีเรยี นรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพ่ือการดำรงชีวิต ในสังคมที่ 
มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ใชความรูและทักษะทางดานวิทยาศาสตรคณิตศาสตร และศาสตรอื่น 
ๆ เพื่อแกปญหาหรือพัฒนางานอยางมีความคิดสรางสรรคดวยกระบวนการออกแบบ เชิงวิศวกรรม 
เลือกใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลกระทบตอชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอม

  ๔.๒ วิทยาการคำนวณ เรียนรูเกี่ยวกับการคิดเชิงคำนวณ การคิดวิเคราะหแกปญหา 
เปนขั้นตอนและเปนระบบ ประยุกตใชความรูดานวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร ในการแกปญหาที่พบในชีวิตจริงไดอ ยางมีประสิทธิภาพ 
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วิสัยทัศน  พันธกิจ และเปาประสงค 

วิสัยทัศน 
 จัดการศึกษาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีมาตรฐาน เพื่อบมเพาะความสามารถ           

ทางวิทยาศาสตร ปลูกฝงการสังเคราะหความรูและแกปญหาใหกับนักเรียน มีจิตสาธารณะและเจตคติ

ที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

พันธกิจ 
 ๑. ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 ๒. จัดการศึกษามุงเนนการพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการ

แกปญหาทางวิทยาศาสตร การจัดการ ทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจโดยใช

เทคโนโลยี ตลอดจนสรางทัศนคติที่ดีดานการเรียนรูทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

 ๓. พัฒนาศักยภาพของครูและนักเรียนตามแนวทางของการปฏิรูปการศึกษาใหทันกับ          

โลกปจจุบัน 

เปาประสงค  
     ๑. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 

 ๒. ผูเรียนความสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ มีความสามารถในการ

แกปญหา การจัดการทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจเพื่อนำความรูความเขาใจ

ในเรื่องวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปใชใหเกิดประโยชนตอสังคม และการดำรงชีวิต 

     ๓. ครูผูสอนมีความรูความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะ        

ที่สำคัญ เพื่อเตรียมความพรอมเด็กในศตวรรษที่ ๒๑ 

สมรรถนะสำคัญของผูเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค 

สมรรถนะสำคัญของผูเรียน 
 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรับและสงสาร  มีวัฒนธรรมใน 

การใชภาษาถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยน

ขอมูลขาวสารและประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจา

ตอรองเพ่ือขจัดและลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผล

และความถูกตอง ตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีตอ

ตนเองและสังคม 
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 ๒.  ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห           

การคิด อยางสรางสรรค  การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพื่อนำไปสูการสราง            

องคความรูหรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 

 ๓.  ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ              

ที่เผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจ

ความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมา

ใชในการปองกันและแกไขปญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกดิขึ้น        

ตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม 

 ๔.  ความสามารถในการใชทักษะชีวิต   เปนความสามารถในการนำกระบวนการตาง ๆ ไป

ใชในการดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง  การทำงาน และการ

อยูรวมกันในสังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความ

ขัดแยงตาง ๆ อยางเหมาะสม การมีเหตุผล กตัญูกตเวที การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของ

สังคมและสภาพแวดลอม และการรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเองและ

ผูอื่น การรักและภูมิใจในความเปนไทยและรักษทองถิ่น   

 ๕. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือก และใช เทคโนโลยี 

ดานตาง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในดานการ

เรียนรู การสื่อสาร การทำงาน การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 ๑. รักชาติ ศาสน กษัตริย 

 ๒. ซื่อสัตยสุจริต 

 ๓. มีวินัย 

 ๔. ใฝเรียนรู 

 ๕. อยูอยางพอเพียง 

 ๖. มุงมั่นในการทำงาน 

 ๗. รักความเปนไทย 

 ๘. มีจิตสาธารณะ 
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สาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
แผนภาพสาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

 

วิทยาศาสตรเพิ่มเติม  สาระชีววิทยา  สาระเคม ี  สาระฟสิกส 

     สาระโลก ดาราศาสตร และอวกาศ 

 

 

 

 

วิทยาศาสตรเพิ่มเติม  

สาระชีววิทยา สาระเคมี สาระฟสิกส และสาระโลก ดาราศาสตร และอวกาศ จัดทำขึ้นสำหรับ

ผูเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตรที่จำเปนตองเรียน เพื่อเปน

พื้นฐานสำคัญและเพียงพอสำหรับการศึกษาตอ และการประกอบอาชีพดานวิทยาศาสตร 
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สาระที่ ๑ วิทยาศาสตรชีวภาพ 
 มาตรฐาน  ว ๑.๑ เข าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความส ัมพ ันธ ระหว าง

สิ่งไมมีชีวิต กับสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศ การ

ถายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของ ประชากร ปญหาและ

ผลกระทบที่มีตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แนวทางในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

การแกไขปญหาสิ่งแวดลอม รวมทั้งนำความรูไปใชประโยชน 

 มาตรฐาน  ว ๑.๒ เขาใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หนวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสาร

เขา และออกจากเซลลความสัมพันธของโครงสราง และหนาที่ของระบบตาง ๆ ของสัตวและมนุษยที่

ทำงานสัมพันธกัน ความสัมพันธของโครงสราง และหนาที่ ของอวัยวะตาง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ

กัน รวมทั้งนำความรูไปใชประโยชน 

 มาตรฐาน  ว ๑.๓ เขาใจกระบวนการและความสำคัญของการถายทอดลักษณะทาง

พันธุกรรม สารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลตอสิ่งมีชีวิต ความหลากหลาย              

ทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำความรูไปใชประโยชน 

สาระที่ ๒ วิทยาศาสตรกายภาพ 
 มาตรฐาน ว ๒.๑ เขาใจสมบัติของสสาร องคประกอบของสสาร ความสัมพันธระหวาง

สมบัติของสสารกับโครงสรางและแรงยึดเหนี ่ยวระหวางอนุภาค หลักและธรรมชาติของการ

เปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิด ปฏิกิริยาเคมี 

 มาตรฐาน ว ๒.๒ เขาใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทำตอวัตถุ 

ลักษณะ การเคลื่อนที่แบบตาง ๆ ของวัตถุรวมทั้งนำความรูไปใชประโยชน  

 มาตรฐาน ว ๒.๓ เขาใจความหมายของพลังงาน การเปลี ่ยนแปลงและการถายโอน

พลังงาน ปฏิสัมพันธระหวางสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของคลื่น 

ปรากฏการณที่เกี่ยวของกับเสียง แสง และคลื่นแมเหล็กไฟฟา รวมทั้งนำความรูไปใชประโยชน  

สาระที่ ๓ วิทยาศาสตรโลก และอวกาศ 
 มาตรฐาน ว ๓.๑ เขาใจองคประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของ           

เอกภพ กาแล็กซีดาวฤกษและระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธภายในระบบสุริยะ ที่สงผลตอสิ่งมีชีวิต 

และการประยุกตใชเทคโนโลยีอวกาศ 

 มาตรฐาน ว ๓.๒ เขาใจองคประกอบและความสัมพันธของระบบโลก กระบวนการ

เปลี่ยนแปลง ภายในโลก และบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟา อากาศและ

ภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 
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สาระที่ ๔ เทคโนโลยี 
 มาตรฐาน ว ๔.๑ เขาใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื ่อการดำรงชีวิตในสังคมที ่มีการ

เปลี่ยนแปลง อยางรวดเร็ว ใชความรูและทักษะทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และศาสตรอื่น ๆ 

เพื่อแกปญหาหรือพัฒนางานอยางมีความคิดสรางสรรค ดวยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 

เลือกใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม โดยคำนงึถึงผลกระทบตอชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอม 

 มาตรฐาน ว ๔.๒ เขาใจและใชแนวคิดเชิงคำนวณในการแกปญหาที่พบในชีวิตจริงอยาง

เปน ขั้นตอนและเปนระบบ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู การทำงาน และการ

แกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ รูเทาทัน และมีจริยธรรม 

ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

 การศึกษาทางวิทยาศาสตรคือ การศึกษาเกี่ยวกับทุก ๆ สิ่งที่อยูรอบตัวอยางมีระเบียบ            

แบบแผน เพื่อใหไดขอสรุปและสามารถนำความรูที ่ไดมาอธิบายปญหาตาง ๆ ซึ่งการจะตอบหรือ

อธิบายปญหาที่สงสัยไดนั้นจำเปนตองมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร (science process skill) หมายถึง ความสามารถ 

และความชำนาญในการคิด เพื ่อคนหาความรู  และการแกไขปญหา โดยใชกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร อาทิ การสังเกต การวัด การคำนวณ การจำแนก การหาความสัมพันธระหวาง                

สเปสกับเวลา การจัดกระทำ และสื ่อความหมายขอมูล การลงความคิดเห็น การพยากรณ             

การตั้งสมมติฐาน การกำหนดนิยาม การกำหนดตัวแปร การทดลอง การวิเคราะห และแปรผลขอมูล 

การสรุปผลขอมูลไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง และแมนยำ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ๑๓ ทักษะ 

แบงเปน ๒ ระดับ คือ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั ้นพื ้นฐาน ๘ ทักษะ และทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ ๕ ทักษะ  

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันพื้นฐาน  
 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน เปนทักษะเพื่อการแสวงหาความรูทั่วไป 

ประกอบดวย ๘ ทักษะ 

 ทักษะที่ ๑ การสังเกต (Observing) หมายถึง การใชประสาทสัมผัสของรางกายอยางใด

อยางหนึ่งหรือหลายอยาง ไดแก หู ตา จมูก ลิ้น กายสัมผัส เขาสัมผัสกับวัตถุหรือเหตุการณเพื่อให

ทราบ และรับรูขอมูลรายละเอียดของสิ่งเหลานั้น โดยปราศจากความคิดเห็นสวนตน ขอมูลเหลานี้            

จะประกอบดวย ขอมูลเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ และรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นจาก             

การสังเกต 
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 ทักษะที่ ๒  การวัด (Measuring) หมายถึง การใชเครื่องมือสำหรับการวัดขอมูลในเชิง

ปริมาณของสิ่งตาง ๆ เพื่อใหไดขอมูลเปนตัวเลขในหนวยการวัดที่ถูกตอง แมนยำได ทั้งนี้ การใช

เครื่องมือจำเปนตองเลือกใชใหเหมาะสมกับสิ่งที่ตองการวัด รวมถึงเขาใจวิธีการวัด และแสดงขั้นตอน

การวัดไดอยางถูกตอง 

 ทักษะที่ ๓ การคำนวณ (Using numbers) หมายถึง การนับจำนวนของวัตถุ และการนำ

ตัวเลขที่ไดจากนับ และตัวเลขจากการวัดมาคำนวณดวยสูตรคณิตศาสตร เชน การบวก การลบ             

การคูณ การหาร เปนตน โดยการเกิดทักษะการคำนวณจะแสดงออกจากการนับที ่ถ ูกต อง                

สวนการคำนวณจะแสดงออกจากการเลือกสูตรคณิตศาสตร การแสดงวิธีคำนวณ และการคำนวณ           

ทีถู่กตอง แมนยำ 

 ทกัษะที่ ๔  การจำแนกประเภท (Classifying) หมายถึง การเรียงลำดับ และการแบงกลุม

วัตถุหรือรายละเอียดขอมูลดวยเกณฑความแตกตางหรือความสัมพันธใด ๆอยางใดอยางหนึ่ง 

 ทักษะที่ ๕  การหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา (Using 

space/Time relationships) สเปสของวัตถุ หมายถึง ที่วางที่วัตถุนั้นครองอยู ซึ ่งอาจมีรูปราง

เหมือนกันหรือแตกตางกับวัตถุนั้น โดยทั่วไปแบงเปน ๓ มิติ คือ ความกวาง ความยาว และความสูง 

ความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสของวัตถุ ไดแก ความสัมพันธระหวาง ๓ มิติ กับ ๒ มิติ 

ความสัมพันธระหวางตำแหนงที่อยูของวัตถุหนึ่งกับวัตถุหนึ่ง ความสัมพันธระหวางสเปสของวัตถุกับ

เวลา ไดแก ความสัมพันธของการเปลี่ยนแปลงตำแหนงของวัตถุกับชวงเวลา หรือความสัมพันธ

ของสเปสของวัตถุที่เปลี่ยนไปกับชวงเวลา 

 ทักษะที่ ๖  การจัดกระทำ และสื ่อความหมายขอมูล (Communication) หมายถึง             

การนำขอมูลที่ไดจากการสังเกต และการวัด มาจัดกระทำใหมีความหมาย โดยการหาความถี่ การ

เรียงลำดับ การจัดกลุม การคำนวณคา เพื่อใหผูอื่นเขาใจความหมายไดดีขึ้น ผานการเสนอในรูปแบบ

ของตาราง แผนภูมิ วงจร เขียนหรือบรรยาย เปนตน 

 ทักษะที่ ๗  การลงความเห็นจากขอมูล (Inferring) หมายถึง การเพิ่มความคิดเห็นของ

ตนตอขอมูลที่ไดจากการสังเกตอยางมีเหตุผลจากพื้นฐานความรูหรือประสบการณท่ีม ี

 ทักษะที่ ๘  การพยากรณ (Predicting) หมายถึง การทำนายหรือการคาดคะเนคำตอบ 

โดยอาศัยขอมูลที่ไดจากการสังเกตหรือการทำซ้ำ ผานกระบวนการแปรความหายของขอมูลจาก

สัมพันธภายใตความรูทางวิทยาศาสตร 
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ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันบูรณาการ  
 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ เปนทักษะกระบวนการขั้นสูงที่มีความ

ซับซอนมากขึ ้น เพื ่อแสวงหาความรู  โดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข ั ้นพื ้นฐาน               

เปนพื้นฐานในการพัฒนา ประกอบดวย ๕ ทักษะ 

 ทักษะที่ ๙  การตั ้งสมมติฐาน (Formulating hypotheses) หมายถึง การตั ้งคำถาม

หรือคิดคำตอบลวงหนากอนการทดลองเพื่ออธิบายหาความสัมพันธระหวางตัวแปรตาง ๆ วามี

ความสัมพันธอยางไร โดยสมมติฐานสรางขึ้นจะอาศัยการสังเกต ความรู และประสบการณภายใต

หลักการ กฎ หรือทฤษฎีที่สามารถอธิบายคำตอบได 

 ทักษะที่ ๑๐ การกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (Defining operationally) หมายถึง            

การกำหนดและอธิบายความหมาย และขอบเขตของคำตาง ๆ ที ่เกี ่ยวของกับการศึกษา หรือ           

การทดลองเพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกันระหวางบุคคล 

 ทักษะที่ ๑๑ การกำหนด และควบค ุมต ั วแปร  ( Identifying and controlling 

variables) หมายถึง การบงชี้ และกำหนดลักษณะตัวแปรใด ๆใหเปนเปนตัวแปรอิสระหรือตัวแปร

ตน และตัวแปรใด ๆ ใหเปนตัวแปรตาม และตัวแปรใด ๆใหเปนตัวแปรควบคุม 

 ทักษะที่ ๑๒ การทดลอง (Experimenting) หมายถึง กระบวนการปฏิบัติ และทำซ้ำ             

ในขั้นตอนเพื่อหาคำตอบจากสมมติฐาน แบงเปน ๓ ขั้นตอน คือ 

 ๑. การออกแบบการทดลอง หมายถึง การวางแผนการทดลองกอนการทดลองจริง ๆ เพื่อ

กำหนดวิธีการและขั้นตอนการทดลองที่สามารถดำเนินการไดจริง รวมถึงวิธีการแกไขปญหาอุปสรรค

ที่อาจเกิดขึ้นขณะทำการทดลองเพ่ือใหการทดลองสามารถดำเนินการใหสำเร็จลุลวงดวยดี 

 ๒. การปฏิบัติการทดลอง หมายถึง การปฏิบัติการทดลองจริง 

 ๓. การบันทึกผลการทดลอง หมายถึง การจดบันทึกขอมูลที่ไดจากการทดลองซึ่งอาจเปน

ผลจากการสังเกต การวัดและอ่ืน ๆ  

 ทักษะที่ ๑๓ การตีความหมายขอมูล และการลงขอมูล (Interpreting data and 

conclusion) หมายถึง การแปรความหมายหรือการบรรยายลักษณะและสมบัติของขอมูลที่มีอยู 

การตีความหมายขอมูลในบางครั้งอาจตองใชทักษะอื่น ๆ เชน ทักษะการสังเกต ทักษะการคำนวณ 

 

 

 

 

 



๙ 

 

 

 

คุณภาพผูเรียน 

จบชั้นประถมศกึษาปที่ ๓ 
 ๑. เขาใจลักษณะทั่วไปของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตรอบตัว 

 ๒. เขาใจลักษณะที ่ปรากฏ ชนิดและสมบัต ิบางประการของวัสดุที ่ใช ทำว ัตถุและ             

การเปลี่ยนแปลงของวัสดุรอบตัว  

 ๒. เข าใจการดึง การผล ัก แรงแมเหล ็ก และผลของแรงที ่ม ีต อการเปล ี ่ยนแปลง                

การเคลื่อนที่ของวัตถุ พลังงานไฟฟา และการผลิตไฟฟา การเกิดเสียง แสงและการมองเห็น  

 ๓. เขาใจการปรากฏของดวงอาทิตย ดวงจันทร และดาว ปรากฏการณขึ ้นและตกของ           

ดวงอาทิตย การเกิดกลางวันกลางคืน การกำหนดทิศ ลักษณะของหิน การจำแนกชนิดดินและการใช

ประโยชน ลักษณะและความสำคัญของอากาศ การเกิดลม ประโยชนและโทษของลม  

 ๔. ตั้งคำถามหรือกำหนดปญหาเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียนรูตามที่กำหนดใหหรือตามความสนใจ

สังเกต สำรวจตรวจสอบโดยใชเครื่องมืออยางงาย รวบรวมขอมูล บันทึก และอธิบายผลการสำรวจ

ตรวจสอบดวยการเขียนหรือวาดภาพ และสื่อสารสิ่งที่เรียนรูดวยการเลาเรื่อง หรือดวยการแสดง

ทาทางเพื่อใหผูอื่นเขาใจ  

 ๕. แกปญหาอยางงายโดยใชขั้นตอนการแกปญหา มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเบื้องตน รักษาขอมูลสวนตัว  

 ๖. แสดงความกระตือรือรน สนใจที่จะเรียนรู มีความคิดสรางสรรคเกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษา

ตามที่กำหนดให หรือตามความสนใจ มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น และยอมรับฟงความคิดเห็น

ผูอืน่  

 ๗. แสดงความรับผิดชอบดวยการทำงานที่ไดรับมอบหมายอยางมุงมั่น รอบคอบ ประหยัด 

ซื่อสัตย จนงานลุลวงเปนผลสำเร็จ และทำงานรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข  

 ๙. ตระหนักถึงประโยชนของการใชความรู และกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการ

ดำรงชีวิต ศึกษาหาความรูเพิ่มเติม ทำโครงงานหรือชิ้นงานตามที่กำหนดใหหรือตามความสนใจ  

จบชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ 

 ๑. เขาใจโครงสราง ลักษณะเฉพาะและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งความสัมพันธของ

สิ่งมีชีวิตในแหลงที่อยู การทำหนาที่ของสวนตาง ๆ ของพืช และการทำงานของระบบยอยอาหารของ

มนุษย  



๑๐ 

 

 

 

 ๒. เขาใจสมบัติและการจำแนกกลุมของวัสดุ สถานะและการเปลี่ยนสถานะของสสารการ

ละลาย การเปลี่ยนแปลงทางเคมี การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไดและผันกลับไมได และการแยกสาร

อยางงาย 

 ๓. เขาใจลักษณะของแรงโนมถวงของโลก แรงลัพธ แรงเสียดทาน แรงไฟฟาและผลของ

แรงตาง ๆ ผลที ่เกิดจากแรงกระทำตอวัตถุ ความดัน หลักการที ่มีตอวัตถุ วงจรไฟฟาอยางงาย 

ปรากฏการณเบื้องตนของเสียง และแสง  

 ๔. เขาใจปรากฏการณการขึ้นและตก รวมถึงการเปลี่ยนแปลงรูปรางปรากฏของดวงจันทร 

องคประกอบของระบบสุริยะ คาบการโคจรของดาวเคราะห ความแตกตางของดาวเคราะหและ ดาว

ฤกษ การขึ้นและตกของกลุมดาวฤกษ การใชแผนที่ดาว การเกิดอุปราคา พัฒนาการและประโยชน

ของเทคโนโลยีอวกาศ  

 ๕. เขาใจลักษณะของแหลงน้ำ วัฏจักรน้ำ กระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ำคาง น้ำคางแข็ง 

หยาดน้ำฟา กระบวนการเกิดหิน วัฏจักรหิน การใชประโยชนหินและแร การเกิดซากดึกดำบรรพ   

การเกิดลมบก ลมทะเล มรสุม ลักษณะและผลกระทบของภัยธรรมชาติ ธรณีพิบัติภัย การเกิดและ

ผลกระทบของปรากฏการณเรือนกระจก  

 ๖. คนหาขอมูลอยางมีประสิทธิภาพและประเมินความนาเชื่อถือ ตัดสินใจเลือกขอมูลใช

เหตุผลเชิงตรรกะในการแกปญหา ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการทำงานรวมกัน เขาใจ

สิทธิและหนาที่ของตน เคารพสิทธิของผูอื่น  

 ๗. ตั้งคำถามหรือกำหนดปญหาเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียนรูตามที่กำหนดใหหรือตามความสนใจ 

คาดคะเนคำตอบหลายแนวทาง สรางสมมติฐานที ่สอดคลองกับคำถามหรือปญหาที ่จะสำรวจ

ตรวจสอบ วางแผนและสำรวจตรวจสอบโดยใชเครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่

เหมาะสม ในการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

 ๘. วิเคราะหขอมูล ลงความเห็น และสรุปความสัมพันธของขอมูลที่มาจากการสำรวจ

ตรวจสอบในรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อสื่อสารความรูจากผลการสำรวจตรวจสอบไดอยางมีเหตุผลและ

หลักฐานอางอิง  

 ๙. แสดงถึงความสนใจ มุงมั่น ในสิ่งที่จะเรียนรู มีความคิดสรางสรรคเกี่ยวกับเรื่องที่จะ

ศึกษาตามความสนใจของตนเอง แสดงความคิดเห็นของตนเอง ยอมรับในขอมูลที่มีหลักฐานอางอิง 

และรับฟงความคิดเห็นผูอื่น  

 ๑๐. แสดงความรับผิดชอบดวยการทำงานที่ไดรับมอบหมายอยางมุงมั่น รอบคอบ ประหยัด 

ซื่อสัตย จนงานลุลวงเปนผลสำเร็จ และทำงานรวมกับผูอื่นอยางสรางสรรค  



๑๑ 

 

 

 

 ๑๑. ตระหนักในคุณคาของความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใชความรูและกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรในการดำรงชีวิต แสดงความชื่นชม ยกยอง และเคารพสิทธิในผลงานของผูคิดคนและ

ศึกษาหาความรูเพิ่มเติม ทำโครงงานหรือชิ้นงานตามที่กำหนดใหหรือตามความสนใจ  

 ๑๒. แสดงถึงความซาบซึ้ง หวงใย แสดงพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช การดูแลรักษาทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางรูคุณคา 

ตัวชี้วัดและสาระการเรยีนรูแกนกลาง 

สาระที่ ๑ วิทยาศาสตรชีวภาพ 
มาตรฐาน  ว ๑.๑ เขาใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ ระหวางสิ ่งไมมีช ีวิต          

กับสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศ           

การถายทอดพลังงาน การเปลี ่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมาย             

ของ ประชากร ปญหาและผลกระทบที่มีตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

แนวทางในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการแกไขปญหาสิ ่งแวดลอม 

รวมทั้งนำความรูไปใชประโยชน 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.๑ 

 

๑. ระบุชื่อพืชและสตัวที่อาศัยอยู           

บริเวณตาง ๆ จากขอมูลที่รวบรวมได 

๒. บอกสภาพแวดลอมที่เหมาะสม          

กับการดำรงชีวิตของสัตวในบริเวณ             

ที่อาศัยอยู 

• บริเวณตาง ๆ ในทองถิ่น เชน สนามหญา  

ใตตนไม สวนหยอม แหลงน้ำ อาจพบพืชและ

สัตวหลายชนิดอาศัยอยู 

• บริเวณที่แตกตางกันอาจพบพืชและสัตว

แตกตางกัน เพราะสภาพแวดลอมของแตละ

บริเวณ จะมีความเหมาะสมตอการดำรงชีวิต

ของพืชและสัตวที่อาศัยอยูในแตละบริเวณ 

เชน สระน้ำ มีน้ำเปนที่อยูอาศัยของหอย ปลา 

สาหราย เปนที่หลบภัยและมีแหลงอาหารของ

หอยและปลา บริเวณตนมะมวงมีตนมะมวง

เปนแหลงที่อยูและมีอาหารสำหรับกระรอก

และมด 



๑๒ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

• ถาสภาพแวดลอมในบริเวณที่พืชและสัตว

อาศัยอยูมีการเปลี่ยนแปลง จะมีผลตอ           

การดำรงชีวิตของพืชและสัตว 

ป.๒ - - 

ป.๓ - - 

ป.๔ - - 

ป.๕ ๑. บรรยายโครงสรางและลักษณะ         

ของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต        

ซึ่งเปนผลมาจากการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต

ในแตละแหลงที่อยู 

• สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตวมีโครงสรางและ

ลักษณะท่ีเหมาะสมในแตละแหลงที่อยู ซึ่งเปน

ผลมาจากการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต เพื่อให

ดำรงชีวิตและอยูรอดไดในแตละแหลงที่อยู 

เชน ผักตบชวามีชองอากาศในกานใบชวยให

ลอยน้ำได ตนโกงกางที่ขึ้นอยูในปาชายเลน      

มีรากค้ำจุนทำใหลำตนไมลม ปลามีครีบชวย

ในการเคลื่อนท่ีในน้ำ 

๒. อธิบายความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต

กับสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธระหวาง

สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไมมีชีวิต เพือ่ประโยชนตอ

การดำรงชีวิต 

๓. เขียนโซอาหารและระบุบทบาทหนาที่

ของสิ่งมีชีวิตที่เปนผูผลิตและผูบริโภคใน

โซอาหาร 

๔. ตระหนักในคุณคาของสิ่งแวดลอมที่มี

ตอการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต โดยม ี        

สวนรวมในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 

• ในแหลงที่อยูหนึ่ง ๆ สิ่งมีชีวิตจะมี

ความสัมพันธซึ่งกันและกัน และสัมพันธกับ

สิ่งไมมีชีวิต เพื่อประโยชนตอการดำรงชีวิต 

เชน ความสัมพันธกันดานการกินกันเปน

อาหาร เปนแหลงที่อยูอาศัยหลบภัย             

และเลี้ยงดูลูกออน ใชอากาศในการหายใจ 

• สิ่งมีชีวิตมีการกินกันเปนอาหาร โดยกิน           

ตอกันเปนทอด ๆ ในรูปแบบของโซอาหาร  

ทำใหสามารถระบุบทบาทหนาที่ของสิ่งมีชีวิต

เปนผูผลิตและผูบริโภค 

ป.๖ - - 

   

 

 



๑๓ 

 

 

 

สาระที่ ๑ วิทยาศาสตรชีวภาพ 
มาตรฐาน  ว ๑.๒ เขาใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หนวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเขา และออก

จากเซลลความสัมพันธของโครงสราง และหนาที ่ของระบบตาง ๆ ของสัตว          

และมนุษยที่ทำงานสัมพันธกัน ความสัมพันธของโครงสราง และหนาที่ ของอวัยวะ

ตาง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธกัน รวมทั้งนำความรูไปใชประโยชน 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.๑ 

 

๑. ระบุชื่อ บรรยายลักษณะและบอก

หนาที่ของสวนตาง ๆ ของรางกายมนุษย

สัตวและพืชรวมทั้งบรรยายการทำหนาที่

รวมกันของสวนตาง ๆ ของรางกาย

มนุษยในการทำกิจกรรมตาง ๆ             

จากขอมูลที่รวบรวมได 

๒. ตระหนักถึงความสำคัญของ          

สวนตาง ๆ ของรางกายตนเอง                 

โดยการดูแลสวนตาง ๆ อยางถูกตอง              

ใหปลอดภัย และรักษาความสะอาด 

อยูเสมอ 

• มนุษยมีสวนตาง ๆ ที่มีลักษณะและหนาที่ 

แตกตางกัน เพื่อใหเหมาะสมในการดำรงชีวิต 

เชน ตามีหนาที่ไวมองดูโดยมีหนังตาและ          

ขนตา เพื่อปองกันอันตรายใหกบัตา หูมีหนาที่

รับฟงเสียง โดยมีใบหูและรูหูเพื่อเปนทางผาน

ของเสียง ปากมีหนาที่พูด กินอาหาร               

มีชองปากและมีริมฝปากบนลาง แขนและมือ           

มีหนาที่ยก หยิบ จับ มีทอนแขนและนิ้วมือ          

ที่ขยับไดสมองมีหนาที่ควบคุมการทำงาน            

ของสวนตาง ๆ ของรางกายอยูในกะโหลก

ศีรษะ โดยสวนตาง ๆ ของรางกาย จะทำ

หนาที่รวมกันในการทำกิจกรรม 

ในชีวิตประจำวัน 

• สัตวมีหลายชนิด แตละชนิดมีสวนตาง ๆ            

ที่มีลักษณะและหนาที่แตกตางกัน เพื่อให

เหมาะสมในการดำรงชีวิต เชน ปลามีครีบ   

เปนแผน สวนกบ เตา แมว มีขา ๔ ขา และ         

มีเทาสำหรับใชในการเคลื่อนที ่

• พืชมีสวนตาง ๆ ที่มีลักษณะและหนาที่

แตกตางกันเพ่ือใหเหมาะสมในการดำรงชีวิต

โดยทั่วไป รากมีลักษณะเรียวยาว และแตก

แขนงเปนรากเล็ก ๆ ทำหนาที่ดูดน้ำ ลำตน          

มีลักษณะเปนทรงกระบอก ตั้งตรงและ           



๑๔ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

มีก่ิงกาน ทำหนาที่ชูกิ่งกาน ใบ และดอก            

ใบมีลักษณะเปนแผนแบน ทำหนาที่ 

สรางอาหาร นอกจากนี้พืชหลายชนิด อาจมี

ดอกที่มีสีรูปรางตาง ๆ ทำหนาที่สืบพันธุ

รวมทั้งมีผลที่มีเปลือก มีเนื้อหอหุมเมล็ด           

และมีเมล็ดซึ่งสามารถงอกเปนตนใหมได 

• มนุษยใชสวนตาง ๆ ของรางกายในการทำ 

กิจกรรมตาง ๆ เพื่อการดำรงชีวิต มนุษยจึง

ควรใชสวนตาง ๆ ของรางกายอยางถูกตอง 

ปลอดภัยและรักษาความสะอาดอยูเสมอ เชน 

ใชตามองตัวหนังสือในที่ที่มีแสงสวางเพียงพอ 

ดูแลตาใหปลอดภัยจากอันตราย และรักษา

ความสะอาดตาอยูเสมอ 

ป.๒ ๑. ระบุวาพืชตองการแสงและน้ำ           

เพื่อการเจริญเติบโต โดยใชขอมูล          

จากหลักฐานเชิงประจักษ 

๒. ตระหนักถึงความจําเปนที่พืช         

ตองไดรับน้ำและแสงเพื่อการเจริญเติบโต 

โดยดูแลพืชใหไดรับสิ่งดังกลาว            

อยางเหมาะสม 

• พืชตองการน้ำ แสง เพื่อการเจริญเติบโต 

๓. สรางแบบจําลองที่บรรยายวัฏจักร

ชีวิตของพืชดอก 

• พืชดอกเมื่อเจริญเติบโตและมีดอก ดอกจะมี

การสืบพันธุเปลี่ยนแปลงไปเปนผล ภายในผล

มีเมล็ดเมื่อเมล็ดงอก ตนออนที่อยูภายในเมล็ด

จะเจริญเติบโตเปนพืชตนใหม พืชตนใหมจะ

เจริญเติบโตออกดอกเพื่อสืบพันธุมีผลตอไป 

ไดอีก หมุนเวียนตอเนื่องเปนวัฏจักรชีวิต           

ของพืชดอก 

ป.๓ ๑. บรรยายสิ่งที่จําเปนตอการดำรงชีวิต 

และการเจริญเติบโตของมนุษยและสัตว

โดยใชขอมูลที่รวบรวมได 

• มนุษยและสัตวตองการอาหาร น้ำ และ

อากาศ เพื่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโต 



๑๕ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 ๒. ตระหนักถึงประโยชนของอาหาร น้ำ

และอากาศ โดยการดูแลตนเองและสัตว

ใหไดรับสิ่งเหลานี้อยางเหมาะสม 

• อาหารชวยใหรางกายแข็งแรง              

และเจริญเติบโต น้ำชวยใหรางกายทำงานได

อยางปกติ อากาศใชในการหายใจ 

๓. สรางแบบจําลองทีบ่รรยายวัฏจักร

ชีวิตของสัตวและเปรียบเทียบวัฏจักรชีวิต

ของสัตวบางชนิด 

๔. ตระหนักถึงคุณคาของชีวิตสัตว            

โดยไมทำใหวัฏจักรชีวิตของสัตว

เปลี่ยนแปลง 

• สัตวเมื่อเปนตัวเต็มวัยจะสืบพันธุมีลูก           

เมื่อลูกเจริญเติบโตเปนตัวเต็มวัยก็สืบพนัธุ        

มีลูกตอไปไดอีก หมุนเวียนตอเนื่องเปนวัฏจักร

ชีวิตของสัตว ซึ่งสัตวแตละชนิด เชน ผีเสื้อ กบ 

ไก มนุษย จะมีวัฏจักรชีวิตที่เฉพาะ            

และแตกตางกัน 

ป.๔ ๑. บรรยายหนาที่ของราก ลำตน ใบ 

และดอกของพืชดอก โดยใชขอมูล            

ที่รวบรวมได 

• สวนตาง ๆ ของพืชดอกทำหนาที่แตกตางกัน 

- รากทำหนาที่ดูดน้ำและธาตุอาหารขึ้นไปยัง

ลำตน 

- ลำตนทำหนาที่ลําเลียงน้ำตอไปยัง            

สวนตาง ๆ ของพืช 

- ใบทำหนาที่สรางอาหาร อาหารที่พืช          

สรางขึ้นคือ น้ำตาลซึ่งจะเปลี่ยนเปนแปง 

- ดอกทำหนาทีส่ืบพันธุ ประกอบดวย 

สวนประกอบตาง ๆไดแก กลีบเลี้ยง กลีบดอก 

เกสรเพศผูและเกสรเพศเมีย ซึ่งสวนประกอบ 

แตละสวนของดอกทำหนาที่แตกตางกัน 

ป.๕ - - 

ป.๖ ๑. ระบุสารอาหารและบอกประโยชน

ของสารอาหารแตละประเภทจากอาหาร

ที่ตนเองรับประทาน 

๒. บอกแนวทางในการเลือกรับประทาน

อาหารใหไดสารอาหารครบถวน           

ในสัดสวนที่เหมาะสมกับเพศและวัย 

รวมทั้งความปลอดภัยตอสุขภาพ 

• สารอาหารที่อยูในอาหารมี๖ ประเภท ไดแก 

คารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เกลือแร วิตามิน 

และน้ำ 

• อาหารแตละชนิดประกอบดวยสารอาหาร        

ที่แตกตางกัน อาหารบางอยางประกอบดวย

สารอาหารประเภทเดียว อาหารบางอยาง

ประกอบดวยสารอาหารมากกวาหนึ่งประเภท 

• สารอาหารแตละประเภทมีประโยชนตอ

รางกายแตกตางกัน โดยคารโบไฮเดรต 



๑๖ 
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๓. ตระหนักถึงความสำคัญของ

สารอาหาร โดยการเลือกรับประทาน

อาหารที่มีสารอาหารครบถวน 

ในสัดสวนที่เหมาะสมกับเพศและวัย 

รวมทั้งปลอดภัยตอสุขภาพ 

โปรตีน และไขมัน เปนสารอาหารที่ให

พลังงานแกรางกายสวนเกลือแร 

วิตามิน และน้ำ เปนสารอาหารที่ไมให

พลังงานแกรางกาย แตชวยใหรางกายทำงาน

ไดเปนปกติ 

• การรับประทานอาหาร เพื่อใหรางกายเจริญ 

เติบโต มีการเปลี่ยนแปลงของรางกายตามเพศ 

และวัย และมีสุขภาพด ีจำเปนตอง

รับประทานใหไดพลังงานเพียงพอกับ          

ความตองการของรางกาย และใหได

สารอาหารครบถวน ในสัดสวนที่เหมาะสมกับ

เพศและวัย รวมทั้งตองคำนึงถึงชนิด           

และปริมาณของวัตถุเจือปนในอาหาร 

เพื่อความปลอดภัยตอสุขภาพ 

๔. สรางแบบจําลองระบบยอยอาหาร 

และบรรยายหนาที่ของอวัยวะในระบบ

ยอยอาหาร รวมทั้งอธิบายการยอย

อาหารและการดูดซึมสารอาหาร 

๕. ตระหนักถึงความสำคัญของระบบ

ยอยอาหาร โดยการบอกแนวทางในการ

ดูแลรักษาอวัยวะในระบบยอยอาหารให

ทำงานเปนปกติ 

• ระบบยอยอาหารประกอบดวยอวัยวะตาง ๆ 

ไดแก ปาก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร 

ลําไสเล็ก ลําไสใหญ ทวารหนัก ตับและ        

ตับออน ซึ่งทำหนาที่รวมกันในการยอย         

และดูดซึมสารอาหาร 

- ปากมีฟนชวยบดเคี้ยวอาหารใหมีขนาด         

เล็กลงและมีลิ้นชวยคลุกเคลาอาหารกับ

น้ำลาย ในน้ำลายมีเอนไซมยอยแปงใหเปน

น้ำตาล 

- หลอดอาหารทำหนาที่ลําเลียงอาหารจาก

ปากไปยังกระเพาะอาหาร ภายในกระเพาะ

อาหาร มีการยอยโปรตีนโดยกรดและเอนไซม

ที่สรางจากกระเพาะอาหาร 

- ลําไสเล็กมีเอนไซมที่สรางจากผนังลําไสเล็ก

เองและจากตับออนท่ีชวยยอยโปรตีน 

คารโบไฮเดรต และไขมัน โดยโปรตีน 
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

คารโบไฮเดรต และไขมันที่ผานการยอยจน

เปนสารอาหารขนาดเล็กพอที่จะดูดซึมได

รวมถึงน้ำ เกลือแรและวิตามินจะถูกดูดซึมที่

ผนังลําไสเล็กเขาสูกระแสเลือด เพื่อลําเลียงไป

ยังสวนตาง ๆ ของรางกาย ซึ่งโปรตีน 

คารโบไฮเดรต และไขมัน จะถูกนําไปใช 

เปนแหลงพลังงานสำหรับใชในกิจกรรมตาง ๆ 

สวนน้ำ เกลือแรและวิตามิน จะชวยให

รางกายทำงานไดเปนปกติ 

- ตับสรางน้ำดีแลวสงมายังลําไสเล็ก ชวยให

ไขมันแตกตัว 

- ลําไสใหญทำหนาที่ดูดน้ำและเกลือแร           

เปนบริเวณที่มีอาหารที่ยอยไมไดหรือยอย           

ไมหมดเปนกากอาหาร ซึ่งจะถูกกําจัดออก

ทางทวารหนัก 

• อวัยวะตาง ๆ ในระบบยอยอาหาร           

มีความสำคัญ จึงควรปฏิบัติตน ดูแลรักษา

อวัยวะใหทำงานเปนปกติ 

 

สาระที่ ๑ วิทยาศาสตรชีวภาพ 
มาตรฐาน  ว ๑.๓ เขาใจกระบวนการและความสำคัญของการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สาร

พันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลตอสิ่งมีชีวิต ความหลากหลาย              

ทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำความรูไปใชประโยชน 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.๑ - - 

ป.๒ ๑. เปรียบเทียบลักษณะของสิ่งมีชีวิตและ 

สิ่งไมมีชีวิต จากขอมูลทีร่วบรวมได 

• สิ่งที่อยูรอบตัวเรามีทั้งที่เปนสิ่งมีชีวิต            

และสิ่งไมมีชีวิต สิ่งมีชีวิตตองการอาหาร            

มีการหายใจเจริญเติบโตขับถายเคลื่อนไหว

ตอบสนองตอสิ่งเรา และสืบพันธุไดลูกท่ีมี
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ลักษณะคลายคลึงกับพอแม สวนสิ่งไมมีชีวิต

จะไมมีลักษณะดังกลาว 

ป.๓ - - 

ป.๔ ๑. จําแนกสิ่งมีชีวิตโดยใชความเหมือน 

และความแตกตางของลักษณะของ

สิ่งมีชีวิตออกเปนกลุมพืช กลุมสัตวและ

กลุมที่ไมใชพืชและสัตว 

• สิ่งมีชีวิตมีหลายชนิด สามารถจัดกลุมได 

โดยใชความเหมือนและความแตกตางของ

ลักษณะตาง ๆ เชน กลุมพืชสรางอาหารเองได

และเคลื่อนท่ีดวยตนเองไมได กลุมสัตวกิน

สิ่งมีชีวิตอื่นเปนอาหาร และเคลื่อนที่ไดกลุมที่

ไมใชพืชและสัตว เชน เห็ด รา จุลินทรีย 

๒. จําแนกพืชออกเปนพืชดอก และ        

พืชไมมีดอก โดยใชการมีดอกเปนเกณฑ

โดยใชขอมูลที่รวบรวมได 

• การจําแนกพืช สามารถใชการมีดอก        

เปนเกณฑในการจําแนก ไดเปนพืชดอก        

และพืชไมมีดอก 

๓. จําแนกสัตวออกเปนสัตวมีกระดูก        

สันหลัง และสัตวไมมีกระดูกสันหลัง  

โดยใชการมีกระดูกสันหลังเปนเกณฑ 

โดยใชขอมูลที่รวบรวมได 

• การจําแนกสัตวสามารถใชการมีกระดูก         

สันหลังเปนเกณฑในการจําแนกไดเปนสัตว        

มีกระดูกสันหลังและสัตวไมมีกระดูกสันหลัง 

๔. บรรยายลักษณะเฉพาะท่ีสังเกตได

ของสัตวมีกระดูกสันหลังในกลุมปลา 

กลุมสัตวสะเทินน้ำ สะเทินบก            

กลุมสัตวเลื้อยคลาน กลุมนก และ 

กลุมสัตวเลี้ยงลกูดวยน้ำนม และ

ยกตัวอยางสิ่งมีชีวิตในแตละกลุม 

• สัตวมีกระดูกสันหลังมีหลายกลุม ไดแก  

กลุมปลา กลุมสัตวสะเทินน้ำ สะเทินบก         

กลุมสัตวเลื้อยคลาน กลุมนก และกลุมสัตว

เลี้ยงลูกดวยน้ำนม ซึ่งแตละกลุมจะมีลักษณะ

เฉพาะท่ีสังเกตได 

ป.๕ ๑. อธิบายลักษณะทางพันธุกรรมที่ม ี       

การถายทอดจากพอแมสูลูกของพืช  

สัตว และมนุษย 

๒. แสดงความอยากรูอยากเห็น โดย        

การถามคําถามเก่ียวกับลักษณะที่

คลายคลึงกันของตนเองกับพอแม 

• สิ่งมีชีวิตทั้งพืช สัตวและมนุษยเมื่อโตเต็มที่

จะมีการสืบพันธุเพื่อเพิม่จำนวนและดำรงพันธุ

โดยลูกที่เกิดมาจะไดรับการถายทอดลักษณะ

ทางพันธุกรรมจากพอแม ทำใหมีลักษณะ         

ทางพันธุกรรมที่เฉพาะแตกตางจากสิ่งมีชีวิต

ชนิดอื่น 

• พืชมีการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 

เชน ลักษณะของใบ สีดอก 



๑๙ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

• สัตวมีการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 

เชน สีขน ลักษณะของขน ลักษณะของหู 

• มนุษยมีการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 

เชน เชิงผมที่หนาผากลักยิ้ม ลักษณะหนังตา

การหอลิ้น ลักษณะของติ่งหู 

ป.๖ - - 

 

สาระที่ ๒ วิทยาศาสตรกายภาพ 
มาตรฐาน ว ๒.๑  เขาใจสมบัติของสสาร องคประกอบของสสาร ความสัมพันธระหวางสมบัต ิ          

ของสสารกับโครงสรางและแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค หลักและธรรมชาติของ         

การเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิด ปฏิกิริยาเคมี 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.๑ ๑. อธิบายสมบัติที่สังเกตไดของวัสดุที่ใช

ทำวัตถุ ซึ่งทำจากวัสดุชนิดเดียว หรือ

หลายชนิดประกอบกัน โดยใชหลักฐาน

เชิงประจักษ 

๒. ระบุชนิดของวัสดุและจัดกลุมวัสดุ 

ตามสมบัติที่สังเกตได 

• วัสดุที่ใชทำวัตถุที่เปนของเลน ของใช          

มีหลายชนิด เชน ผา แกว พลาสติก ยาง ไม

อิฐ หิน กระดาษ โลหะ วัสดุแตละชนิด          

มสีมบัติที่สังเกตไดตาง ๆ เชน สีนุม แข็ง 

ขรุขระ เรียบ ใส ขุน ยืดหดได บิดงอได 

• สมบัติที่สังเกตไดของวัสดุแตละชนิดอาจ

เหมือนกัน ซึ่งสามารถนำมาใชเปนเกณฑใน

การจัดกลุมวัสดุได 

• วัสดุบางอยางสามารถนํามาประกอบกัน 

เพื่อทำเปนวัตถุตาง ๆ เชน ผาและกระดุม       

ใชทำเสื้อ ไม และโลหะ ใชทำกระทะ 

ป.๒ ๑. เปรียบเทียบสมบัติการดูดซับน้ำ        

ของวัสดุโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ 

และระบุการนําสมบัติการดูดซับน้ำ         

ของวัสดุไปประยุกตใชในการทำวัตถุ        

ในชีวิตประจำวัน 

• วัสดุแตละชนิดมีสมบัติการดูดซับน้ำ   

แตกตางกัน จึงนําไปทำวัตถุเพื่อใชประโยชน

ไดแตกตางกัน เชน ใชผาที่ดูดซับน้ำไดมาก 

ทำผาเช็ดตัว ใชพลาสติกซึ่งไมดูดซับน้ำทำรม 



๒๐ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

๒. อธิบายสมบัติที่สังเกตไดของวัสดุ      

ที่เกิดจากการนําวัสดุมาผสมกันโดยใช

หลักฐานเชิงประจักษ 

• วัสดุบางอยางสามารถนํามาผสมกัน ซึ่งทำให

ไดสมบัติที่เหมาะสม เพื่อนําไปใชประโยชน

ตามตองการ เชน แปงผสมน้ำตาลและกะทิ 

ใชทำขนมไทย ปูนปลาสเตอรผสมเยื่อ

กระดาษใชทำกระปุกออมสิน ปูนผสมหิน 

ทราย และน้ำใชทำคอนกรีต 

๓. เปรียบเทียบสมบัติที่สังเกตไดของวัสดุ 

เพื่อนํามาทำเปนวัตถุในการใชงาน        

ตามวัตถุประสงค และอธิบายการนําวัสดุ

ที่ใชแลวกลับมาใชใหมโดยใชหลักฐาน 

เชิงประจักษ 

๔. ตระหนักถึงประโยชนของการนําวัสดุ

ที่ใชแลวกลับมาใชใหม โดยการนําวัสดุ       

ที่ใชแลวกลับมาใชใหม 

• การนําวัสดุมาทำเปนวัตถุในการใชงานตาม 

วัตถุประสงคขึ้นอยูกับสมบัติของวัสดุวัสดุ      

ที่ใชแลวอาจนํากลับมาใชใหมได เชน 

กระดาษใชแลว อาจนํามาทำเปนจรวด

กระดาษ ดอกไมประดิษฐ ถุงใสของ 

ป.๓  ๑. อธิบายวาวัตถุประกอบขึ้นจาก         

ชิ้นสวนยอย ๆ ซึ่งสามารถแยกออกจาก

กันไดและประกอบกันเปนวัตถุชิ้นใหมได

โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ 

• วัตถุอาจทำจากชิ้นสวนยอย ๆ ซึ่งแตละชิ้น 

มีลักษณะเหมือนกันมาประกอบเขาดวยกัน 

เมื่อแยกชิ้นสวนยอย ๆ แตละชิ้นของวัตถุ 

ออกจากกัน สามารถนําชิ้นสวนเหลานั้นมา

ประกอบเปนวัตถุชิ้นใหมได เชน กําแพงบาน 

มีกอนอิฐหลาย ๆ กอนประกอบเขาดวยกัน 

และสามารถนํากอนอิฐจากกําแพงบาน          

มาประกอบเปนพื้นทางเดินได 

๒. อธิบายการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ        

เมื่อทำใหรอนขึ้นหรือทำใหเย็นลง           

โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ 

• เมื่อใหความรอนหรือทำใหวัสดุรอนข้ึน         

และเมื่อลดความรอนหรือทำใหวัสดุเย็นลง 

วัสดุจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไดเชน สีเปลี่ยน 

รูปรางเปลี่ยน 

ป.๔ ๑. เปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพ       

ดานความแข็ง สภาพยืดหยุน การนํา

ความรอน และการนําไฟฟาของวัสดุ        

โดยใชหลักฐานเชิงประจักษจาก        

• วัสดุแตละชนิดมีสมบัติทางกายภาพ   

แตกตางกัน วัสดุที่มีความแข็งจะทนตอ        

แรงขูดขีด วัสดุที่มีสภาพยืดหยุนจะ

เปลี่ยนแปลงรูปรางเมื่อมีแรง 



๒๑ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

การทดลองและระบุการนําสมบัติ         

เรื่องความแข็ง สภาพยืดหยุน การนํา

ความรอน และการนําไฟฟาของวัสดุ         

ไปใชในชีวิตประจำวันผานกระบวนการ 

ออกแบบชิ้นงาน 

๒. แลกเปลี่ยนความคิดกับผูอื่น             

โดยการอภิปรายเกี่ยวกับสมบัต ิ        

ทางกายภาพของวัสดุอยางมีเหตุผล         

จากการทดลอง 

มากระทำและกลับสภาพเดิมได                

วัสดุที่นําความรอนจะรอนไดเร็วเมื่อไดรับ

ความรอนและวัสดุที่นําไฟฟาไดจะให

กระแสไฟฟาผานได ดังนั้นจึงอาจนํา            

สมบัติตาง ๆ มาพิจารณาเพื่อใชใน

กระบวนการออกแบบชิ้นงานเพื่อใชประโยชน

ในชีวิตประจำวัน 

๓. เปรียบเทียบสมบัติของสสาร            

ทั้ง ๓ สถานะ จากขอมูลที่ได                 

จากการสังเกตมวล การตองการที่อยู

รูปราง และปริมาตรของสสาร 

๔. ใชเครื่องมือเพื่อวัดมวล และปริมาตร 

ของสสารทั้ง ๓ สถานะ 

• วัสดุเปนสสารเพราะมีมวลและตองการที่อยู 

สสารมีสถานะเปนของแข็ง ของเหลว         

หรือแกส ของแข็งมีปริมาตรและรูปรางคงที่

ของเหลวมีปริมาตรคงที่แตมีรูปรางเปลี่ยนไป

ตามภาชนะเฉพาะสวนที่บรรจุของเหลว         

สวนแกสมีปริมาตรและรูปรางเปลี่ยนไปตาม

ภาชนะท่ีบรรจ ุ

ป.๕ ๑. อธิบายการเปลี่ยนสถานะของสสาร 

เมื่อทำใหสสารรอนขึ้นหรือเย็นลง โดยใช

หลักฐานเชิงประจักษ 

• การเปลี่ยนสถานะของสสาร                         

เปนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เมื่อเพิ่ม

ความรอนใหกับสสารถึงระดับหนึ่งจะทำให

สสารที่เปนของแข็งเปลี่ยนสถานะ          

เปนของเหลว เรียกวา การหลอมเหลว 

และเมื่อเพ่ิมความรอนตอไปจนถึง                   

อีกระดับหนึ่งของเหลวจะเปลี่ยนเปนแกส 

เรียกวา การกลายเปนไอ แตเมื่อลดความรอน

ลงถึงระดับหนึ่งแกสจะเปลี่ยนสถานะเปน

ของเหลว เรียกวา การควบแนน และถาลด

ความรอนตอไปอีกจนถึงระดับหนึ่งของเหลว

จะเปลี่ยนสถานะเปนของแข็ง เรียกวา              

การแข็งตัว สสารบางชนิดสามารถเปลี่ยน

สถานะจากของแข็งเปนแกสโดยไมผาน 
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

การเปนของเหลว เรียกวา การระเหิด             

สวนแกสบางชนิดสามารถเปลี่ยนสถานะเปน

ของแข็ง โดยไมผานการเปนของเหลวเรียกวา

การระเหิดกลับ 

๒. อธิบายการละลายของสารในน้ำ   

โดยใชหลักฐาน 

เชิงประจักษ 

• เมื่อใสสารลงในน้ำแลวสารนั้น รวมเปน 

เนื้อเดียวกันกับน้ำทั่วทุกสวน แสดงวาสารเกิด 

การละลาย เรียกสารผสมที่ไดวาสารละลาย 

๓. วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของสาร

เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคม ีโดยใช

หลักฐานเชิงประจักษ 

• เมื่อผสมสาร ๒ ชนิดขึ้นไปแลวมีสารใหม

เกิดข้ึน ซึ่งมีสมบัติตางจากสารเดิมหรือเมื่อ

สารชนิดเดียวเกิดการเปลี่ยนแปลงแลวม ี        

สารใหมเกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงนี้เรียกวา          

การเปลี่ยนแปลงทางเคมี ซึ่งสังเกตไดจากมีสี

หรือกลิ่นตางจากสารเดิม หรือมีฟองแกส หรือ

มีตะกอนเกิดข้ึน หรือมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลง

ของอุณหภูมิ 

๔. วิเคราะหและระบุการเปลี่ยนแปลง         

ที่ผันกลับไดและการเปลี่ยนแปลงที่ผัน

กลับไมได 

• เมื่อสารเกิดการเปลี่ยนแปลงแลว              

สารสามารถเปลี่ยนกลับเปนสารเดิมได          

เปนการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได เชน             

การหลอมเหลว การกลายเปนไอ การละลาย 

แตสารบางอยางเกิดการเปลี่ยนแปลงแลว         

ไมสามารถเปลี่ยนกลับเปนสารเดิมได             

เปนการเปลี่ยนแปลงที่ ผันกลับไมได เชน   

การเผาไหมการเกิดสนิม 

ป.๖ ๑. อธิบายและเปรียบเทียบการแยก            

สารผสมโดยการหยิบออก การรอน           

การใชแมเหล็กดึงดูด การรินออก           

การกรอง และการตกตะกอน โดยใช

หลกัฐานเชิงประจักษรวมทั้งระบุวิธี 

แกปญหาในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับ            

การแยกสาร 

• สารผสมประกอบดวยสารตั้งแต ๒ ชนิด          

ขึ้นไปผสมกัน เชน น้ำมันผสมน้ำ ขาวสาร          

ปนกรวดทราย วิธีการที่เหมาะสมในการแยก

สารผสมขึ้นอยูกับลักษณะและสมบัติของสาร

ทีผ่สมกัน ถาองคประกอบของสารผสม            

เปนของแข็งกับของแข็งท่ีมีขนาดแตกตางกัน
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อยางชัดเจน อาจใชวิธีการหยิบออก หรือ         

การรอนผานวัสดุที่มีรูถามีสารใดสารหนึ่ง 

เปนสารแมเหล็กอาจใชวิธีการใชแมเหล็ก

ดึงดูด ถาองคประกอบเปนของแข็งที่ไมละลาย

ในของเหลว อาจใชวิธีการรินออกการกรอง 

หรือการตกตะกอน ซึ่งวิธีการแยกสารสามารถ

นําไปใชประโยชนในชีวิตประจำวันได 

 

สาระที่ ๒ วิทยาศาสตรกายภาพ 
มาตรฐาน ว ๒.๒   เข าใจธรรมชาต ิของแรงในช ีว ิตประจำว ัน ผลของแรงท ี ่กระทำต อว ัตถุ                 

ลักษณะ การเคลื่อนที่แบบตาง ๆ ของวัตถุรวมทั้งนำความรูไปใชประโยชน 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.๑ - - 

ป.๒ - - 

ป.๓ ๑. ระบุผลของแรงที่มีตอการ

เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนท่ีของวัตถ ุ            

จากหลักฐานเชิงประจักษ 

• การดึงหรือการผลักเปนการออกแรงกระทำ

ตอวัตถุแรงมีผลตอการเคลือ่นที่ของวัตถุแรง

อาจทำใหวัตถุเกิดการเคลื่อนที่โดยเปลี่ยน

ตำแหนงจากที่หนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่ง 

• การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ ไดแก 

วัตถุที่อยูนิ่งเปลี่ยนเปนเคลื่อนที่ วัตถุที่กําลัง 

เคลื่อนที่เปลี่ยนเปนเคลื่อนที่เร็วขึ้นหรือชาลง 

หรือหยุดนิ่ง หรือเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนท่ี 

๒. เปรียบเทียบและยกตัวอยางแรงสัมผัส

และแรงไมสัมผัสที่มีผลตอการเคลื่อนที่

ของวัตถุโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ 

• การดึงหรือการผลักเปนการออกแรงท่ีเกิด

จากวัตถุหนึ่งกระทำกับอีกวัตถุหนึ่ง โดยวัตถุ

ทั้งสองอาจสัมผัสหรือไมตองสัมผัสกัน เชน 

การออกแรงโดยใชมือดึงหรือการผลักโตะให

เคลื่อนที่เปนการออกแรงท่ีวัตถุตองสัมผัสกัน 

แรงนี้จึงเปนแรงสัมผัสสวนการที่แมเหล็ก

ดึงดูดหรือผลักระหวางแมเหล็ก เปนแรงที่



๒๔ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

เกิดข้ึนโดยแมเหล็กไมจำเปนตองสัมผัสกัน 

แรงแมเหล็กนี้จึงเปนแรงไมสัมผัส 

๓. จําแนกวัตถุโดยใชการดึงดูดกับ           

แมเหล็กเปนเกณฑจากหลักฐาน          

เชิงประจักษ 

๔. ระบุข้ัวแมเหล็กและพยากรณผล          

ที่เกิดขึ้นระหวางขั้วแมเหล็ก เมื่อนํามา

เขาใกลกันจากหลักฐานเชิงประจักษ 

• แมเหล็กสามารถดึงดูดสารแมเหล็กได 

• แรงแมเหล็กเปนแรงที่เกิดขึ้นระหวาง

แมเหล็กกับสารแมเหล็ก หรือแมเหล็กกับ

แมเหล็ก แมเหล็ก มี๒ ขั้ว คือ ขั้วเหนือและ 

ขั้วใต ขั้วแมเหล็กชนิดเดียวกันจะผลักกัน  

ตางชนิดกันจะดึงดูดกัน 

ป.๔  ๑. ระบุผลของแรงโนมถวงที่มีตอวัตถุ

จากหลักฐานเชิงประจักษ 

๒. ใชเครื่องชั่งสปริงในการวัดน้ำหนัก

ของวัตถุ 

• แรงโนมถวงของโลกเปนแรงดึงดูดที่โลก

กระทำตอวัตถุมีทิศทางเขาสูศูนยกลางโลก 

และเปนแรงไมสัมผัส แรงดึงดูดที่โลกกระทำ

กับวัตถุหนึ่ง ๆ ทำใหวัตถุตกลงสูพื้นโลกและ

ทำใหวัตถุมีน้ำหนัก วัดน้ำหนักของวัตถุไดจาก

เครื่องชั่งสปริง น้ำหนักของวตัถุข้ึนกับมวล

ของวัตถุโดยวัตถุที่มีมวลมากจะมนี้ำหนักมาก

วัตถุที่มีมวลนอยจะมีน้ำหนักนอย 

๓. บรรยายมวลของวัตถุที่มีผลตอการ

เปลี่ยนแปลง 

การเคลื่อนที่ของวัตถุจากหลักฐานเชิง

ประจักษ 

• มวล คือ ปริมาณเนื้อของสสารทั้งหมดที่

ประกอบกันเปนวัตถุซึ่งมีผลตอความยากงาย

ในการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถ ุ      

วัตถุที่มีมวลมากจะเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่

ไดยากกวาวัตถุที่มีมวลนอย ดังนั้นมวลของ

วัตถุ นอกจากจะหมายถึงเนื้อทั้งหมดของวัตถุ

นั้นแลว ยังหมายถึงการตานการเปลี่ยนแปลง 

การเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นดวย 

ป.๕ ๑. อธิบายวธิีการหาแรงลพัธของแรง

หลายแรงในแนวเดียวกันที่กระทำตอวัตถุ

ในกรณีท่ีวัตถุอยูนิ่งจากหลักฐาน           

เชิงประจักษ 

• แรงลัพธเปนผลรวมของแรงที่กระทำตอวัตถุ

โดยแรงลัพธของแรง ๒ แรงที่กระทำตอวัตถุ

เดียวกันจะมีขนาดเทากับผลรวมของแรง        

ทั้งสองเมื่อแรงทั้งสองอยูในแนวเดียวกัน และ

มีทิศทางเดียวกันแตจะมีขนาดเทากับผลตาง

ของแรงทั้งสองเมื่อแรงทั้งสองอยูในแนว



๒๕ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

๒. เขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระทำ        

ตอวัตถุที่อยูในแนวเดียวกันและแรงลัพธ

ที่กระทำตอวัตถุ 

๓. ใชเครื่องชั่งสปริงในการวัดแรง         

ที่กระทำตอวัตถุ 

เดียวกันแตมีทิศทางตรงขามกัน สำหรับวัตถุที่

อยูนิ่งแรงลัพธที่กระทำตอวัตถุมีคาเปนศูนย 

• การเขียนแผนภาพของแรงที่กระทำตอวัตถุ 

สามารถเขียนไดโดยใชลูกศร โดยหัวลูกศร

แสดงทิศทางของแรง และความยาวของลูกศร

แสดงขนาดของแรงที่กระทำตอวัตถุ 

๔. ระบุผลของแรงเสียดทานทีม่ีตอการ

เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนท่ีของวัตถ ุ        

จากหลักฐานเชิงประจักษ 

๕. เขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทาน

และแรงท่ีอยูในแนวเดียวกันที่กระทำ         

ตอวัตถุ 

• แรงเสียดทานเปนแรงที่เกิดขึ้นระหวาง

ผิวสัมผัสของวัตถุ เพื่อตานการเคลื่อนที่ของ

วัตถุนั้น โดยถาออกแรงกระทำตอวัตถุที่อยูนิ่ง

บนพื้นผิวหนึ่งใหเคลื่อนที่แรงเสียดทานจาก

พื้นผิวนั้นก็จะตานการเคลื่อนที่ของวัตถุ แตถา

วัตถุกําลังเคลื่อนท่ีแรงเสียดทานก็จะทำให

วัตถุนั้นเคลื่อนท่ีชาลงหรือหยุดนิ่ง 

ป.๖ 

 

๑. อธิบายการเกิดและผลของแรงไฟฟา

ซึ่งเกิดจากวัตถุที่ผานการขดัถู โดยใช

หลักฐานเชิงประจักษ 

• วัตถุ ๒ ชนิดที่ผานการขัดถูแลว เมื่อนําเขา

ใกลกันอาจดึงดูดหรือผลักกัน แรงที่เกิดขึ้นนี้

เปนแรงไฟฟา ซึ่งเปนแรงไมสัมผัส เกิดข้ึน

ระหวางวัตถุที่มีประจุไฟฟา ซึ่งประจไุฟฟามี๒ 

ชนิด คือ ประจุไฟฟาบวกและประจุไฟฟาลบ 

วัตถุที่มปีระจุไฟฟาชนิดเดียวกันผลักกัน          

ชนิดตรงขามกันดึงดูดกัน 

 

 

 

 

 



๒๖ 

 

 

 

สาระที่ ๒ วิทยาศาสตรกายภาพ 
มาตรฐาน ว ๒.๓   เขาใจความหมายของพลังงาน การเปลี ่ยนแปลงและการถายโอนพลังงาน 

ปฏิสัมพันธระหวางสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน ธรรมชาติ            

ของคลื่น ปรากฏการณที่เกี่ยวของกับเสียง แสง และคลื่นแมเหล็กไฟฟา รวมทั้ง                 

นำความรูไปใชประโยชน 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.๑ ๑. บรรยายการเกิดเสียงและทิศทาง       

การเคลื่อนที่ของเสียงจากหลักฐาน        

เชิงประจักษ 

• เสียงเกิดจากการสั่นของวัตถวุัตถุที่ทำให

เกิดเสียงเปนแหลงกำเนิดเสียง ซึ่งมีทั้ง

แหลงกำเนิดเสียงตามธรรมชาติและ

แหลงกำเนิดเสียงที่มนุษยสรางขึ้น          

เสียงเคลื่อนที่ออกจากแหลงกำเนิดเสียง 

ทุกทิศทาง 

ป.๒ ๑. บรรยายแนวการเคลื่อนที่ของแสงจาก 

แหลงกำเนิดแสง และอธิบายการมองเห็น

วัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ 

๒. ตระหนักในคุณคาของความรูของ         

การมองเห็น โดยเสนอแนะแนวทาง           

การปองกันอันตรายจากการมองวัตถุที่อยู

ในบริเวณที่มีแสงสวางไมเหมาะสม 

• แสงเคลื่อนที่จากแหลงกำเนิดแสง             

ทุกทิศทางเปนแนวตรง เมื่อมีแสงจากวัตถุ 

มาเขาตาจะทำใหมองเห็นวัตถุนั้น           

การมองเห็นวัตถุที่เปนแหลงกำเนิดแสง         

แสงจากวัตถุนั้นจะเขาสูตาโดยตรง 

สวนการมองเห็นวัตถุที่ไมใชแหลงกำเนิดแสง 

ตองมีแสงจากแหลงกำเนิดแสงไปกระทบวัตถุ

แลวสะทอนเขาตา ถามีแสงที่สวางมาก ๆ  

เขาสูตา อาจเกิดอันตรายตอตาไดจึงตอง

หลีกเลี่ยงการมองหรือใชแผนกรองแสงที่มี

คุณภาพเมื่อจําเปน และตองจัดความสวาง      

ใหเหมาะสมกับการทำกิจกรรมตาง ๆ เชน 

การอานหนังสือ การดูจอโทรทัศน การใช

โทรศัพทเคลื่อนที่และแท็บเล็ต 

ป.๓  ๑. ยกตัวอยางการเปลี่ยนพลังงานหนึ่ง         

ไปเปนอีกพลังงานหนึ่ง จากหลักฐาน            

เชิงประจักษ 

• พลังงานเปนปริมาณที่แสดงถึง

ความสามารถในการทำงาน                      

พลังงานมีหลายแบบ เชน พลังงานกล 

พลังงานไฟฟา พลังงานแสง พลังงานเสียง 



๒๗ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

และพลังงานความรอน โดยพลังงานสามารถ

เปลี่ยนจากพลังงานหนึ่งไปเปนอีกพลังงาน

หนึ่งไดเชน การถูมือจนรูสึกรอนเปนการ

เปลี่ยนพลังงานกลเปนพลังงานความรอน 

แผงเซลลสุริยะเปลี่ยนพลังงานแสงเปน 

พลังงานไฟฟา หรือเครื่องใชไฟฟาเปลี่ยน

พลังงานไฟฟาเปนพลังงานอื่น 

๒. บรรยายการทำงานของเครื่องกำเนิด

ไฟฟาและระบุแหลงพลังงานในการผลิต

ไฟฟาจากขอมูลที่รวบรวมได 

๓. ตระหนักในประโยชนและโทษ        

ของไฟฟา โดยนําเสนอวิธีการใชไฟฟา

อยางประหยัด และปลอดภัย 

• ไฟฟาผลิตจากเครื่องกำเนิดไฟฟาซึ่งใช

พลังงานจากแหลงพลังงานธรรมชาติ       

หลายแหลง เชน พลังงานจากลม พลังงาน

จากน้ำ พลังงานจากแกสธรรมชาติ 

• พลังงานไฟฟามีความสำคัญตอ

ชีวิตประจำวัน การใชไฟฟานอกจากตองใช

อยางถูกวิธีประหยัดและคุมคาแลว ยังตอง

คำนึงถึงความปลอดภัยดวย 

ป.๔ 

  

๑. จําแนกวัตถุเปนตัวกลางโปรงใส 

ตัวกลางโปรงแสง และวัตถุทึบแสง          

จากลักษณะการมองเห็นสิ่งตาง ๆ           

ผานวัตถุนั้นเปนเกณฑ โดยใชหลักฐาน  

เชิงประจักษ 

• เมื่อมองสิ่งตาง ๆ โดยมีวัตถุตางชนิดกัน       

มาก้ันแสงจะทำใหลักษณะการมองเห็น          

สิ่งนั้น ๆ ชัดเจนตางกัน จึงจําแนกวัตถุ         

ที่มาก้ันออกเปนตัวกลางโปรงใสซึ่งทำให

มองเห็นสิ่งตาง ๆ ไดชัดเจน ตัวกลาง          

โปรงแสงทำใหมองเห็นสิ่งตาง ๆ ไดไมชัดเจน 

และวัตถุทึบแสงทำใหมองไมเห็นสิ่งตาง ๆ  

ป.๕ ๑. อธิบายการไดยินเสียงผานตัวกลาง 

จากหลักฐานเชิงประจักษ 

• การไดยินเสียงตองอาศัยตัวกลาง โดยอาจ

เปนของแข็ง ของเหลว หรืออากาศ เสียงจะ

สงผานตัวกลางมายังหู 

๒. ระบุตัวแปร ทดลอง และอธิบาย

ลักษณะและการเกิดเสียงสูง เสียงต่ำ 

๓. ออกแบบการทดลองและอธิบาย

ลักษณะและการเกิดเสียงดัง เสียงคอย 

• เสียงที่ไดยินมีระดับสูงต่ำของเสียงตางกัน

ขึ้นกับความถี่ของการสั่นของแหลงกำเนิด

เสียง โดยเมื่อแหลงกำเนิดเสียงสั่นดวย

ความถีต่่ำจะเกิดเสียงต่ำ แตถาสั่นดวยความถี่

สูงจะเกิดเสียงสูง สวนเสียงดังคอยที่ไดยิน



๒๘ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

๔. วัดระดับเสียงโดยใชเครื่องมือ           

วัดระดับเสียง 

๕. ตระหนักในคุณคาของความรู         

เรื่องระดับเสียง โดยเสนอแนะแนวทาง     

ในการหลีกเลี่ยงและลดมลพิษทางเสียง 

ขึ้นกับพลังงานการสั่นของแหลงกำเนิดเสียง 

โดยเมื่อแหลงกำเนิดเสียงสั่นดวยพลงังานมาก

จะเกิดเสียงดัง แตถาแหลงกำเนิดเสียง 

สั่นดวยพลังงานนอยจะเกิดเสียงคอย 

• เสียงดังมาก ๆ เปนอันตรายตอการไดยิน

และเสียงที่กอใหเกิดความรําคาญเปนมลพิษ

ทางเสียง เดซิเบลเปนหนวยที่บอกถึงความดัง

ของเสียง 

ป.๖ 

 

๑. ระบุสวนประกอบและบรรยายหนาที่

ของแตละสวนประกอบของวงจรไฟฟา

อยางงายจากหลักฐานเชิงประจักษ 

๒. เขียนแผนภาพและตอวงจรไฟฟา 

อยางงาย 

• วงจรไฟฟาอยางงายประกอบดวย

แหลงกำเนิดไฟฟา สายไฟฟา และ

เครื่องใชไฟฟาหรืออุปกรณไฟฟา 

แหลงกำเนิดไฟฟา เชน ถานไฟฉาย หรือ 

แบตเตอรี่ ทำหนาที่ใหพลังงานไฟฟา 

สายไฟฟาเปนตัวนําไฟฟา ทำหนาที่เชื่อมตอ

ระหวางแหลงกำเนิดไฟฟาและเครื่องใชไฟฟา

เขาดวยกัน เครื่องใชไฟฟามีหนาที่เปลี่ยน

พลังงานไฟฟาเปนพลังงานอื่น 

๓. ออกแบบการทดลองและทดลองดวย

วิธีที่เหมาะสมในการอธิบายวิธีการและผล

ของการตอเซลลไฟฟาแบบอนุกรม 

๔. ตระหนักถึงประโยชนของความรูของ

การตอเซลลไฟฟาแบบอนุกรม โดยบอก

ประโยชนและการประยุกตใช                  

ในชีวิตประจำวัน 

 

• เมื่อนําเซลลไฟฟาหลายเซลลมาตอเรียงกนั 

โดยใหขั้วบวกของเซลลไฟฟาเซลลหนึ่งตอกับ 

ขั้วลบของอีกเซลลหนึ่งเปนการตอแบบ

อนุกรม ทำใหมีพลังงานไฟฟาเหมาะสมกับ

เครื่องใชไฟฟา ซึ่งการตอเซลลไฟฟา             

แบบอนุกรมสามารถนําไปใชประโยชน            

ในชีวิตประจำวัน เชน การตอเซลลไฟฟา         

ในไฟฉาย 

๕. ออกแบบการทดลองและทดลองดวย

วิธีที่เหมาะสมในการอธิบายการตอหลอด

ไฟฟาแบบอนุกรมและแบบขนาน 

๖. ตระหนักถึงประโยชนของความรูของ

การตอหลอดไฟฟาแบบอนุกรม            

• การตอหลอดไฟฟาแบบอนุกรมเม่ือถอด 

หลอดไฟฟาดวงใดดวงหนึ่งออก ทำให        

หลอดไฟฟาที่เหลือดับทั้งหมด สวนการตอ

หลอดไฟฟาแบบขนาน เมื่อถอดหลอดไฟฟา

ดวงใดดวงหนึ่งออก หลอดไฟฟาท่ีเหลือก็ยัง



๒๙ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

และแบบขนาน โดยบอกประโยชน

ขอจํากัดและการประยุกตใช                    

ในชีวิตประจำวัน 

สวางไดการตอหลอดไฟฟาแตละแบบ

สามารถนําไปใชประโยชนได เชน การตอ

หลอดไฟฟาหลายดวงในบานจึงตอง 

ตอหลอดไฟฟาแบบขนาน เพื่อเลือกใช 

หลอดไฟฟาดวงใดดวงหนึ่งไดตามตองการ 

๗. อธิบายการเกิดเงามืดเงามัว             

จากหลักฐานเชิงประจักษ 

๘. เขียนแผนภาพรังสีของแสง             

แสดงการเกิดเงามืดเงามัว 

 

• เมื่อนําวัตถุทึบแสงมากั้นแสงจะเกิดเงา        

บนฉากรับแสงที่อยูดานหลังวัตถุโดยเงามี

รูปรางคลายวัตถุที่ทำใหเกิดเงา เงามัวเปน

บริเวณที่มีแสงบางสวนตกลงบนฉาก            

สวนเงามืดเปนบริเวณที่ไมมีแสงตกลงบนฉาก 

 

สาระที่ ๓ วิทยาศาสตรโลก และอวกาศ 
มาตรฐาน ว ๓.๑   เขาใจองคประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิว ัฒนาการของเอกภพ 

กาแล็กซีดาวฤกษและระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธภายในระบบสุริยะ ที่สงผล

ตอสิ่งมีชีวิต และการประยุกตใชเทคโนโลยีอวกาศ 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.๑ ๑. ระบุดาวที่ปรากฏบนทองฟาในเวลา

กลางวันและกลางคืนจากขอมูลที่

รวบรวมได 

๒. อธิบายสาเหตุที่มองไมเห็นดาว            

สวนใหญในเวลากลางวันจากหลักฐาน

เชิงประจักษ 

• บนทองฟามีดวงอาทิตยดวงจันทรและดาว 

ซึ่งในเวลากลางวันจะมองเห็นดวงอาทิตย 

และอาจมองเห็นดวงจันทรบางเวลาในบางวัน 

แตไมสามารถมองเห็นดาว 

• ในเวลากลางวันมองไมเห็นดาวสวนใหญ 

เนื่องจากแสงอาทิตยสวางกวาจึงกลบแสงของ

ดาว สวนในเวลากลางคืนจะมองเห็นดาวและ

มองเห็นดวงจันทรเกือบทุกคืน 

ป.๒ - - 

ป.๓ ๑. อธิบายแบบรูปเสนทางการขึ้นและตก 

ของดวงอาทิตยโดยใชหลักฐาน            

เชิงประจักษ 

• คนบนโลกมองเห็นดวงอาทิตยปรากฏขึ้น 

ทางดานหนึ่งและตกทางอีกดานหนึ่งทุกวัน 

หมุนเวียนเปนแบบรูปซ้ำ ๆ 



๓๐ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

๒. อธิบายสาเหตุการเกิดปรากฏการณ

การขึ้นและตกของดวงอาทิตยการเกิด

กลางวันกลางคืนและการกำหนดทิศ  

โดยใชแบบจําลอง 

๓. ตระหนักถึงความสำคัญของ           

ดวงอาทิตย โดยบรรยายประโยชน            

ของดวงอาทิตยตอสิ่งมีชีวิต 

• โลกกลมและหมุนรอบตัวเองขณะโคจรรอบ

ดวงอาทิตยทำใหบริเวณของโลกไดรับ

แสงอาทิตยไมพรอมกัน โลกดานที่ไดรับแสง

จากดวงอาทิตยจะเปนกลางวัน สวนดาน         

ตรงขามท่ีไมไดรับแสงจะเปนกลางคืน 

นอกจากนี้คนบนโลกจะมองเห็น 

ดวงอาทิตยปรากฏขึน้ทางดานหนึ่ง            

ซึ่งกําหนดใหเปนทิศตะวันออก และมองเห็น

ดวงอาทติยตกทางอีกดานหนึ่ง ซึ่งกําหนดให

เปนทิศตะวันตก และเมื่อใหดานขวามืออยู

ทางทิศตะวันออก ดานซายมืออยูทางทิศ

ตะวันตก ดานหนาจะเปนทิศเหนือ และ

ดานหลังจะเปนทิศใต 

• ในเวลากลางวันโลกจะไดรับพลังงานแสง

และพลังงานความรอนจากดวงอาทิตยทำให

สิ่งมีชีวิตดำรงชีวิตอยูได 

ป.๔ 

  

๑. อธิบายแบบรูปเสนทางการขึ้นและตก 

ของดวงจันทร โดยใชหลักฐาน               

เชิงประจักษ 

• ดวงจันทรเปนบริวารของโลก โดยดวงจันทร 

หมุนรอบตัวเองขณะโคจรรอบโลก ขณะที่โลก

กห็มุนรอบตัวเองดวยเชนกัน การหมุน 

รอบตัวเองของโลกจากทิศตะวันตก               

ไปทิศตะวันออกในทิศทางทวนเข็มนาิกา 

เมื่อมองจากข้ัวโลกเหนือทำใหมองเห็น           

ดวงจันทรปรากฏขึ้นทางดานทิศตะวันออก

และตกทางดานทิศตะวันตก หมุนเวียนเปน

แบบรูปซ้ำ ๆ 

๒. สรางแบบจําลองที่อธิบายแบบรูป 

การเปลี่ยนแปลงรูปรางปรากฏของ   

ดวงจันทร และพยากรณรูปรางปรากฏ

ของดวงจันทร 

• ดวงจันทรเปนวัตถุที่เปนทรงกลม แตรูปราง

ของดวงจันทรที่มองเห็นหรือรูปรางปรากฏ

ของดวงจันทรบนทองฟาแตกตางกันไปในแต

ละวัน โดยในแตละวันดวงจันทรจะมีรูปราง

ปรากฏเปนเสี้ยวที่มีขนาดเพิ่มขึ้นอยาง



๓๑ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ตอเนื่องจนเต็มดวง จากนั้นรูปรางปรากฏของ

ดวงจันทรจะแหวงและมีขนาดลดลงอยาง

ตอเนื่องจนมองไมเห็นดวงจันทร จากนั้น

รูปรางปรากฏของดวงจันทรจะเปนเสี้ยวใหญ

ขึ้นจนเต็มดวงอีกครั้ง การเปลี่ยนแปลงเชนนี้

เปนแบบรูปซ้ำกันทุกเดือน 

๓. สรางแบบจําลองแสดงองคประกอบ

ของระบบสุริยะ และอธิบายเปรียบเทียบ

คาบการโคจรของดาวเคราะหตาง ๆ    

จากแบบจําลอง 

• ระบบสุริยะเปนระบบที่มีดวงอาทิตย            

เปนศูนยกลางและมีบริวารประกอบดวย          

ดาวเคราะหแปดดวงและบริวาร               

ซึ่งดาวเคราะหแตละดวงมีขนาดและระยะหาง

จากดวงอาทิตยแตกตางกัน และ 

ยังประกอบดวย ดาวเคราะหแคระ                  

ดาวเคราะหนอย ดาวหาง และวัตถุขนาดเล็ก

อื่น ๆ โคจรอยูรอบดวงอาทิตยวัตถุขนาดเล็ก

อื่น ๆ เมื่อเขามาในชั้นบรรยากาศเนื่องจาก

แรงโนมถวงของโลก ทำใหเกิดเปนดาวตกหรือ

ผีพุงไตและอุกกาบาต 

ป.๕ ๑. เปรียบเทียบความแตกตางของ          

ดาวเคราะหและดาวฤกษจากแบบจําลอง 

• ดาวที่มองเห็นบนทองฟาอยูในอวกาศ           

ซึ่งเปนบริเวณที่อยูนอกบรรยากาศของโลก            

มีทั้งดาวฤกษและดาวเคราะห ดาวฤกษเปน

แหลงกำเนิดแสงจึงสามารถมองเห็นได          

สวนดาวเคราะหไมใชแหลงกำเนิดแสง            

แตสามารถมองเห็นไดเนื่องจากแสงจาก          

ดวงอาทิตยตกกระทบดาวเคราะห              

แลวสะทอนเขาสูตา 

๒. ใชแผนที่ดาวระบตุำแหนงและ

เสนทางการขึ้นและตกของกลุมดาวฤกษ

บนทองฟา และอธิบายแบบรูปเสนทาง

การขึ้นและตกของกลุมดาวฤกษ 

บนทองฟาในรอบป 

• การมองเห็นกลุมดาวฤกษมีรูปรางตาง ๆ 

เกิดจากจินตนาการของผูสังเกต กลุมดาวฤกษ

ตาง ๆ ที่ปรากฏในทองฟาแตละกลุมมีดาว

ฤกษแตละดวงเรียงกันทีต่ำแหนงคงท่ีและมี

เสนทางการขึ้นและตกตามเสนทางเดิมทุกคืน 



๓๒ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ซึ่งจะปรากฏตำแหนงเดิม การสังเกตตำแหนง

และการขึ้นและตกของดาวฤกษและกลุมดาว

ฤกษสามารถทำไดโดยใชแผนที่ดาว ซึ่งระบ ุ

มุมทิศและมุมเงยที่กลุมดาวนั้นปรากฏ          

ผูสังเกตสามารถใชมือในการประมาณคาของ

มุมเงยเม่ือสังเกตดาวในทองฟา 

ป.๖ ๑. สรางแบบจําลองที่อธิบายการเกิด 

และเปรียบเทียบปรากฏการณ

สุริยุปราคาและจันทรุปราคา 

• เมื่อโลกและดวงจันทรโคจรมาอยูในแนว

เสนตรงเดียวกันกับดวงอาทิตยในระยะทางที่

เหมาะสม ทำใหดวงจันทรบังดวงอาทิตย          

เงาของดวงจันทรทอดมายังโลก ผูสังเกตท่ีอยู

บริเวณเงาจะมองเห็นดวงอาทิตยมืดไป           

เกิดปรากฏการณสุริยุปราคา ซึ่งมีท้ัง

สุริยุปราคาเต็มดวง สุริยุปราคาบางสวน 

และสุริยุปราคาวงแหวน 

• หากดวงจันทรและโลกโคจรมาอยูในแนว

เสนตรงเดียวกันกับดวงอาทิตยแลวดวงจันทร

เคลื่อนที่ผานเงาของโลกจะมองเห็นดวงจันทร

มืดไป เกิดปรากฏการณจันทรุปราคา                   

ซึ่งมีท้ังจันทรุปราคาเต็มดวง และจันทรุปราคา

บางสวน 

๒. อธิบายพัฒนาการของเทคโนโลยี

อวกาศ และยกตัวอยางการนําเทคโนโลยี

อวกาศมาใชประโยชนในชีวิตประจำวัน 

จากขอมูลที่รวบรวมได 

• เทคโนโลยีอวกาศเริ่มจากความตองการของ

มนุษยในการสํารวจวตัถุทองฟาโดยใชตาเปลา 

กลองโทรทรรศนและไดพัฒนาไปสูการขนสง 

เพื่อสํารวจอวกาศดวยจรวดและยานขนสง

อวกาศ ปจจุบันมีการนําเทคโนโลยีอวกาศบาง

ประเภทมาประยุกตใชในชีวิตประจำวัน เชน 

การใชดาวเทียมเพื่อการสื่อสาร การพยากรณ

อากาศ หรือการสํารวจทรัพยากรธรรมชาติ

การใชอุปกรณวัดชีพจรและการเตนของหัวใจ 

หมวกนิรภัย ชุดกีฬา 
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สาระที่ ๓ วิทยาศาสตรโลก และอวกาศ 
มาตรฐาน ว ๓.๒  เขาใจองคประกอบและความสัมพันธของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลง 

ภายในโลก และบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟา อากาศ

และภูมิอากาศโลก รวมทัง้ผลตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.๑ ๑. อธิบายลักษณะภายนอกของหิน            

จากลักษณะเฉพาะตัวที่สังเกตได 

• หินที่อยูในธรรมชาติมีลักษณะภายนอก

เฉพาะตัวที่สังเกตได เชน สี ลวดลาย น้ำหนัก             

ความแข็ง และเนื้อหนิ 

ป.๒ ๑. ระบุสวนประกอบของดิน และจําแนก

ชนิดของดิน โดยใชลักษณะเนื้อดินและ

การจับตัวเปนเกณฑ 

๒. อธิบายการใชประโยชนจากดิน             

จากขอมูลที่รวบรวมได 

• ดินประกอบดวยเศษหิน ซากพืช ซากสัตว

ผสมอยูในเนื้อดิน มีอากาศและน้ำแทรกอยู

ตามชองวางในเนื้อดิน ดนิจําแนกเปน ดินรวน 

ดินเหนียว และดินทราย ตามลักษณะเนื้อดิน

และการจับตัวของดินซึ่งมีผลตอการอุมน้ำ             

ที่แตกตางกัน 

• ดินแตละชนิดนําไปใชประโยชนไดแตกตาง

กันตามลักษณะและสมบัติของดิน 

ป.๓ ๑. ระบุสวนประกอบของอากาศ 

บรรยายความสำคัญของอากาศ และ

ผลกระทบของมลพษิทางอากาศตอ

สิ่งมีชีวิต จากขอมูลที่รวบรวมได 

๒. ตระหนักถึงความสำคัญของอากาศ 

โดยนําเสนอแนวทางการปฏิบัติตน           

ในการลดการเกิดมลพิษทางอากาศ 

• อากาศโดยทั่วไปไมมีสีไมมีกลิ่นประกอบดวย 

แกสไนโตรเจน แกสออกซิเจน              

แกสคารบอนไดออกไซด แกสอื่น ๆ รวมทั้ง 

ไอน้ำ และฝุนละออง อากาศมีความสำคัญตอ

สิ่งมีชีวิต หากสวนประกอบของอากาศ           

ไมเหมาะสม เนื่องจากมีแกสบางชนิดหรือ 

ฝุนละอองในปริมาณมาก อาจเปนอันตรายตอ 

สิ่งมีชีวิตชนิดตาง ๆ จัดเปนมลพิษทางอากาศ 

• แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อลดการปลอย

มลพิษทางอากาศ เชน ใชพาหนะรวมกนั หรือ

เลือกใชเทคโนโลยีที่ลดมลพิษทางอากาศ 

๓. อธิบายการเกิดลมจากหลักฐาน             

เชิงประจักษ 

• ลม คืออากาศที่เคลื่อนท่ี เกิดจาก             

ความแตกตางกันของอุณหภูมิอากาศบริเวณที่

อยูใกลกัน โดยอากาศบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง
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จะลอยตัวสูงขึ้น และอากาศบริเวณที่มี

อุณหภูมติ่ำกวาจะเคลื่อนเขาไปแทนที่ 

๔. บรรยายประโยชนและโทษของลม 

จากขอมูลที่รวบรวมได 

• ลมสามารถนำมาใชเปนแหลงพลังงาน

ทดแทนในการผลิตไฟฟา และนําไปใช

ประโยชนในการทำกิจกรรมตาง ๆ ของมนุษย

หากลมเคลื่อนท่ีดวยความเร็วสูงอาจทำใหเกิด

อันตรายและความเสียหายตอชีวิตและ

ทรัพยสินได 

ป.๔ - - 

ป.๕ ๑. เปรียบเทียบปริมาณน้ำในแตละแหลง 

และระบุปริมาณน้ำที่มนุษยสามารถ 

นำมาใชประโยชนได จากขอมูลที่

รวบรวมได 

• โลกมีทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มซ่ึงอยูในแหลงน้ำ

ตาง ๆ ที่มีท้ังแหลงน้ำผิวดิน เชน ทะเล 

มหาสมุทร บึง แมน้ำ และแหลงน้ำใตดิน เชน 

น้ำในดิน และน้ำบาดาล น้ำทั้งหมดของโลก

แบงเปนน้ำเค็มประมาณรอยละ ๙๗.๕ ซึ่งอยู

ในมหาสมุทร และแหลงน้ำอื่น ๆ และที่เหลือ

อีกประมาณรอยละ ๒.๕ เปนน้ำจืด           

ถาเรียงลำดับปริมาณน้ำจืดจากมากไปนอย 

จะอยูท่ี ธารน้ำแข็ง และพืดน้ำแข็ง น้ำใตดิน 

ชั้นดินเยือกแข็งคงตัวและน้ำแข็ง ใตดิน 

ทะเลสาบ ความชื้นในดิน ความชื้นใน 

บรรยากาศ บึง แมน้ำ และน้ำในสิ่งมีชีวิต 

๒. ตระหนักถึงคุณคาของน้ำโดยนําเสนอ

แนวทางการใชน้ำอยางประหยัด และ

การอนุรักษน้ำ 

• น้ำจืดที่มนุษยนำมาใชไดมีปริมาณนอยมาก 

จึงควรใชน้ำอยางประหยัดและรวมกัน   

อนุรักษน้ำ 

๓. สรางแบบจําลองที่อธิบาย             

การหมุนเวียนของน้ำในวัฏจักรน้ำ 

• วัฏจักรน้ำ เปนการหมุนเวียนของน้ำที่ม ี

แบบรูปซ้ำเดิม และตอเนื่องระหวาง             

น้ำในบรรยากาศ น้ำผิวดิน และน้ำใตดิน         

โดยพฤติกรรมการดำรงชีวิตของพืชและสัตว

สงผลตอวัฏจักรน้ำ 
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๔. เปรียบเทียบกระบวนการเกิดเมฆ 

หมอก น้ำคาง และน้ำคางแข็ง           

จากแบบจําลอง 

• ไอน้ำในอากาศจะควบแนนเปนละอองน้ำ

เล็ก ๆ โดยมีละอองลอย เชน เกลือ ฝุนละออง 

ละอองเรณูของดอกไมเปนอนุภาคแกนกลาง 

เมื่อละอองน้ำจำนวนมากเกาะกลุมรวมกัน

ลอยอยูสูงจากพ้ืนดินมาก เรียกวา เมฆ            

แตละอองน้ำที่เกาะกลุมรวมกันอยูใกลพื้นดิน 

เรียกวา หมอก สวนไอน้ำที่ควบแนนเปน

ละอองน้ำเกาะอยูบนพื้นผิววัตถุใกลพื้นดิน 

เรียกวา น้ำคาง ถาอุณหภูมิใกลพื้นดินต่ำกวา

จุดเยือกแข็งน้ำคางก็จะกลายเปนน้ำคางแข็ง 

๕. เปรียบเทียบกระบวนการเกิดฝน หิมะ 

และลูกเห็บ จากขอมูลที่รวบรวมได 

• ฝน หิมะ ลูกเห็บ เปนหยาดน้ำฟาซ่ึงเปนน้ำ

ที่มีสถานะตาง ๆ ที่ตกจากฟาถึงพ้ืนดิน ฝน

เกิดจากละอองน้ำในเมฆที่รวมตัวกัน             

จนอากาศไมสามารถพยุงไวไดจึงตกลงมา 

หิมะเกิดจากไอน้ำในอากาศระเหิดกลับเปน

ผลึกน้ำแข็ง รวมตัวกันจนมีน้ำหนัก 

มากขึ้นจนเกินกวาอากาศจะพยุงไวจึงตกลงมา 

ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำที่เปลี่ยนสถานะเปน

น้ำแข็ง แลวถูกพายุพัดวนซ้ำไปซ้ำมาในเมฆ

ฝนฟาคะนองที่มีขนาดใหญและอยูในระดับสูง

จนเปนกอนน้ำแข็งขนาดใหญขึ้นแลวตกลงมา 

ป.๖ ๑. เปรียบเทียบกระบวนการเกิดหินอัคนี 

หินตะกอน และหินแปร และอธิบาย         

วัฏจักรหินจากแบบจําลอง 

• หินเปนวัสดุแข็งเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ 

ประกอบดวย แรตั้งแตหนึ่งชนิดขึ้นไป 

สามารถจําแนกหินตามกระบวนการเกิดได

เปน ๓ ประเภท 

ไดแก หินอัคนีหินตะกอน และหินแปร 

• หินอัคนีเกิดจากการเย็นตัวของแมกมา          

เนื้อหินมีลักษณะเปนผลึก ทั้งผลึกขนาดใหญ

และขนาดเล็ก บางชนิดอาจเปนเนื้อแกวหรือมี

รูพรุน 
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• หินตะกอน เกิดจากการทับถมของตะกอน

เมื่อถูกแรงกดทับและมีสารเชื่อมประสาน        

จึงเกิดเปนหิน เนื้อหินกลุมนี้สวนใหญ         

มีลักษณะเปนเม็ดตะกอน มีทั้งเนื้อหยาบ         

และเนื้อละเอียด บางชนิดเปนเนื้อผลึก           

ที่ยึดเกาะกันเกิดจากการตกผลึก            

หรือตกตะกอนจากน้ำ โดยเฉพาะน้ำทะเล 

บางชนิด มีลักษณะเปนชั้น ๆ จึงเรียกอีกชื่อวา 

หินชั้น 

• หินแปร เกิดจากการแปรสภาพของหินเดิม 

ซึ่งอาจเปนหินอัคนีหินตะกอน หรือหินแปร 

โดยการกระทำของความรอน ความดัน และ 

ปฏิกิริยาเคมีเนื้อหินของหินแปรบางชนิด         

ผลึกของแรเรียงตัวขนานกันเปนแถบ             

บางชนิดแซะออกเปนแผนได บางชนิดเปน

เนื้อผลึกที่มีความแข็งมาก 

• หินในธรรมชาติทั้ง ๓ ประเภท                 

มีการเปลี่ยนแปลงจากประเภทหนึ่งไปเปน          

อีกประเภทหนึ่ง หรือประเภทเดิมไดโดยมี

แบบรูปการเปลี่ยนแปลงคงท่ีและตอเนื่อง

เปนวัฏจักร 

๒. บรรยายและยกตัวอยางการใช

ประโยชนของหินและแร                            

ในชีวิตประจำวันจากขอมูลที่รวบรวมได 

• หินและแรแตละชนิดมีลักษณะและสมบัติ 

แตกตางกัน มนุษยใชประโยชนจากแร            

ในชีวิตประจำวัน ในลักษณะตาง ๆ เชน              

นําแรมาทำเครื่องสําอาง ยาสีฟน 

เครื่องประดับ อุปกรณทางการแพทย             

และนําหินมาใชในงานกอสรางตาง ๆ เปนตน 

๓. สรางแบบจําลองที่อธิบายการเกิด 

ซากดึกดำบรรพ และคาดคะเน

• ซากดึกดำบรรพเกิดจากการทับถม หรือ 

การประทับรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีต จนเกิด

เปนโครงสรางของซากหรือรองรอยของ
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สภาพแวดลอมในอดีตของ                  

ซากดึกดำบรรพ 

สิ่งมีชีวิตที่ปรากฏอยูในหิน ในประเทศไทย 

พบซากดึกดำบรรพท่ีหลากหลาย เชน พืช 

ปะการัง หอย ปลา เตา ไดโนเสาร และ          

รอยตีนสัตว 

• ซากดึกดำบรรพสามารถใชเปนหลักฐานหนึ่ง 

ที่ชวยอธิบายสภาพแวดลอมของพื้นที่ในอดีต 

ขณะเกิดสิง่มีชีวิตนั้น เชน หากพบซาก          

ดึกดำบรรพของหอยน้ำจืด สภาพแวดลอม

บริเวณนั้นอาจเคยเปนแหลงน้ำจืดมากอน 

และหากพบซากดึกดำบรรพของพืช 

สภาพแวดลอมบริเวณนั้นอาจเคยเปนปา        

มากอน นอกจากนี้ซากดึกดำบรรพ 

ยังสามารถใชระบุอายุของหิน และเปนขอมูล 

ในการศึกษาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 

๔. เปรียบเทียบการเกิดลมบก ลมทะเล 

และมรสุมรวมทั้งอธิบายผลที่มีตอ

สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอมจากแบบจําลอง 

• ลมบก ลมทะเล และมรสุม เกิดจากพื้นดิน 

และพ้ืนน้ำ รอนและเย็นไมเทากันทำให

อุณหภูมิอากาศเหนือพื้นดินและพ้ืนน้ำ

แตกตางกัน จึงเกิดการเคลื่อนที่ของอากาศ

จากบริเวณที่มีอุณหภูมติ่ำไปยังบริเวณทีม่ี

อุณหภูมิสูง 

• ลมบกและลมทะเลเปนลมประจำถิ่นที่พบ

บริเวณชายฝง โดยลมบกเกิดในเวลากลางคืน 

ทำใหมีลมพัดจากชายฝงไปสูทะเล สวนลม

ทะเลเกิดในเวลากลางวัน ทำใหมีลมพัดจาก

ทะเลเขาสูชายฝง 

๕. อธิบายผลของมรสุมตอการเกิดฤดู

ของประเทศไทยจากขอมูลที่รวบรวมได 

• มรสุมเปนลมประจำฤดูเกิดบริเวณเขตรอน 

ของโลก ซึ่งเปนบริเวณกวางระดับภูมิภาค 

ประเทศไทยไดรับผลจากมรสุมะวันออก          

เฉียงเหนือ ในชวงประมาณกลางเดือนตุลาคม

จนถึงเดือนกุมภาพันธทำใหเกิดฤดูหนาว และ



๓๘ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ไดรับผลจากมรสมุตะวันตกเฉียงใตในชวง

ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมจนถึง

กลางเดือนตุลาคมทำใหเกิดฤดูฝน สวนชวง

ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธจนถึง

กลางเดือนพฤษภาคมเปนชวงเปลี่ยนมรสุม 

และประเทศไทยอยูใกลเสนศูนยสูตร 

แสงอาทิตยเกือบตั้งตรงและตั้งตรงประเทศ

ไทยในเวลาเที่ยงวัน ทำใหไดรับความรอนจาก

ดวงอาทิตยอยางเต็มที่อากาศจึงรอนอบอาว

ทำใหเกิดฤดูรอน 

๖. บรรยายลักษณะและผลกระทบของ

น้ำทวม การกัดเซาะชายฝง ดินถลม 

แผนดินไหว สึนาม ิ

๗. ตระหนักถึงผลกระทบของ             

ภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย             

โดยนําเสนอแนวทางในการเฝาระวังและ

ปฏิบัติตนใหปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ 

และธรณีพิบัติภัยที่อาจเกิดในทองถิ่น 

• น้ำทวม การกัดเซาะชายฝง ดินถลม 

แผนดินไหว และสึนามิมีผลกระทบตอชีวิต

และสิ่งแวดลอมแตกตางกัน 

• มนุษยควรเรียนรูวิธีปฏิบัติตนใหปลอดภัย 

เชน ติดตามขาวสารอยางสม่ำเสมอ             

เตรียมถุงยังชีพใหพรอมใชตลอดเวลา และ

ปฏิบัติตามคำสั่งของผูปกครองและเจาหนาที่

อยางเครงครัดเมื่อเกิดภัยธรรมชาติและธรณี

พิบัติภัย 

๘. สรางแบบจําลองที่อธิบายการเกิด

ปรากฏการณเรือนกระจกและผลของ

ปรากฏการณเรือนกระจกตอสิ่งมีชีวิต 

๙. ตระหนักถึงผลกระทบของ

ปรากฏการณเรือนกระจก โดยนําเสนอ

แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อลดกิจกรรม           

ที่กอใหเกิดแกสเรือนกระจก 

• ปรากฏการณเรือนกระจกเกิดจาก           

แกสเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศของโลก         

กักเก็บความรอนแลวคายความรอนบางสวน

กลับสูผิวโลก ทำใหอากาศบนโลกมีอุณหภูมิ

เหมาะสมตอการดำรงชีวิต 

• หากปรากฏการณเรือนกระจกรนุแรงมากข้ึน 

จะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 

มนุษยจึงควรรวมกันลดกิจกรรมที่กอใหเกิด 

แกสเรือนกระจก 



๓๙ 

 

 

 

สาระที่ ๔ เทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว ๔.๑  เขาใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง 

อยางรวดเร็ว ใชความรูและทักษะทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและศาสตร

อื่น ๆ เพื่อแกปญหาหรือพัฒนางานอยางมีความคิดสรางสรรค ดวยกระบวนการ

ออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลกระทบ

ตอชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอม 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.๑ - - 

ป.๒ - - 

ป.๓ - - 

ป.๔ - - 

ป.๕ - - 

ป.๖ - - 

สาระที่ ๔ เทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว ๔.๒   เขาใจและใชแนวคิดเชิงคำนวณในการแกปญหาที่พบในชีวิตจริงอยางเปน ขั้นตอน

และเปนระบบ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู การทำงาน 

และการแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ รูเทาทัน และมีจริยธรรม 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.๑ ๑. แกปญหาอยางงายโดยใชการลองผิด

ลองถูกการเปรียบเทียบ 

• การแกปญหาใหประสบความสำเร็จทำได

โดยใชขั้นตอนการแกปญหา 

• ปญหาอยางงาย เชน เกมเขาวงกต เกมหา 

จุดแตกตางของภาพ การจัดหนังสือใสกระเปา 

๒. แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานหรือ

การแกปญหาอยางงายโดยใชภาพ 

สัญลักษณหรือขอความ 

• การแสดงขั้นตอนการแกปญหา ทำไดโดย

การเขียน บอกเลา วาดภาพ หรือใชสัญลักษณ 

• ปญหาอยางงาย เชน เกมเขาวงกต             

เกมหาจุดแตกตางของภาพ การจัดหนังสือ           

ใสกระเปา 



๔๐ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

๓. เขียนโปรแกรมอยางงาย โดยใช

ซอฟตแวรหรือสื่อ 

• การเขียนโปรแกรมเปนการสรางลำดับของ

คำสั่งใหคอมพิวเตอรทำงาน 

• ตัวอยางโปรแกรม เชน เขียนโปรแกรมสั่งให 

ตัวละครยายตำแหนง ยอขยาย ขนาดเปลี่ยน

รูปราง 

• ซอฟตแวรหรือสื่อท่ีใชในการเขียนโปรแกรม 

เชน ใชบัตรคำสั่งแสดงการเขียนโปรแกรม, 

Code.org 

๔. ใชเทคโนโลยีในการสราง จัดเก็บ 

เรียกใชขอมูลตามวัตถุประสงค 

• การใชงานอุปกรณเทคโนโลยีเบื้องตน เชน 

การใชเมาสคียบอรด จอสัมผัส การเปด-ปด 

อุปกรณเทคโนโลยี 

• การใชงานซอฟตแวรเบื้องตน เชน การเขา

และออกจากโปรแกรม การสรางไฟล         

การจัดเก็บ การเรียกใชไฟล ทำไดในโปรแกรม 

เชน โปรแกรมประมวลคํา โปรแกรมกราฟก 

โปรแกรมนําเสนอ 

• การสรางและจัดเก็บไฟลอยางเปนระบบจะ

ทำใหเรียกใชคนหาขอมูลไดงายและรวดเร็ว 

๕. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ             

อยางปลอดภัย ปฏิบัติตามขอตกลง           

ในการใชคอมพิวเตอรรวมกัน                

ดูแลรักษาอุปกรณเบื้องตน                   

ใชงานอยางเหมาะสม 

• การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย 

เชน รูจักขอมูลสวนตัว อันตรายจาก          

การเผยแพรขอมูลสวนตัว และไมบอกขอมูล

สวนตัวกับบุคคลอื่นยกเวนผูปกครองหรือครู

แจงผูเกี่ยวของเมื่อตองการความชวยเหลือ

เกี่ยวกับการใชงาน 

• ขอปฏิบัติในการใชงานและการดูแลรักษา

อุปกรณ เชน ไมขีดเขียนบนอุปกรณ           

ทำความสะอาด ใชอุปกรณอยางถูกวิธี 

• การใชงานอยางเหมาะสม เชน จัดทานั่ง          

ใหถูกตอง การพักสายตาเมื่อใชอุปกรณเปน

เวลานาน ระมัดระวังอุบัติเหตุจากการใชงาน 



๔๑ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.๒ ๑. แสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน หรือ

การแกปญหาอยางงายโดยใชภาพ 

สัญลักษณหรือขอความ 

• การแสดงขั้นตอนการแกปญหา ทำไดโดย

การเขียนบอกเลา วาดภาพ หรือใชสัญลักษณ 

• ปญหาอยางงาย เชน เกมตัวตอ ๖-๑๒ ชิ้น 

การแตงตัวมาโรงเรียน 

๒. เขียนโปรแกรมอยางงาย โดยใช

ซอฟตแวรหรือสื่อ และตรวจหา

ขอผิดพลาดของโปรแกรม 

• ตัวอยางโปรแกรม เชน เขียนโปรแกรมสั่งให 

ตัวละครทำงานตามที่ตองการ และตรวจสอบ 

ขอผิดพลาด ปรับแกไขใหไดผลลัพธตามที่

กำหนด 

• การตรวจหาขอผิดพลาด ทำไดโดย

ตรวจสอบคำสั่งที่แจงขอผิดพลาด หรือหาก

ผลลัพธไมเปนไปตามที่ตองการใหตรวจสอบ

การทำงานทีละคำสั่ง 

• ซอฟตแวรหรือสื่อท่ีใชในการเขียนโปรแกรม 

เชน ใชบัตรคาํสั่งแสดงการเขียนโปรแกรม, 

Code.org 

๓. ใชเทคโนโลยีในการสราง จัดหมวดหมู

คนหาจัดเก็บ เรียกใชขอมูล                    

ตามวัตถุประสงค 

• การใชงานซอฟตแวรเบื้องตน เชน การเขา 

และออกจากโปรแกรม การสรางไฟล          

การจัดเก็บ การเรียกใชไฟลการแกไขตกแตง

เอกสารทำไดในโปรแกรม เชน โปรแกรม

ประมวลคํา โปรแกรมกราฟก โปรแกรม

นําเสนอ 

• การสราง คัดลอก ยาย ลบ เปลี่ยนชื่อ           

จัดหมวดหมูไฟลและโฟลเดอรอยางเปนระบบ

จะทำใหเรียกใชคนหาขอมูลไดงายและรวดเร็ว 

๔. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ                

อยางปลอดภัย ปฏิบัติตามขอตกลง           

ในการใชคอมพิวเตอรรวมกัน              

ดูแลรักษาอุปกรณเบื้องตน               

ใชงานอยางเหมาะสม 

• การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย 

เชน รูจักขอมูลสวนตัว อันตรายจากการ

เผยแพรขอมูลสวนตัว และไมบอกขอมูล

สวนตัวกับบุคคลอื่นยกเวนผูปกครองหรือครู

แจงผูเกี่ยวของเมื่อตองการความชวยเหลือ

เกี่ยวกับการใชงาน 



๔๒ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

• ขอปฏิบัติในการใชงานและการดูแลรักษา

อุปกรณ เชน ไมขีดเขียนบนอุปกรณ             

ทำความสะอาด ใชอุปกรณอยางถูกวิธี 

• การใชงานอยางเหมาะสม เชน จัดทานั่งให

ถูกตอง การพักสายตาเมื่อใชอุปกรณเปน

เวลานาน ระมัดระวังอุบัติเหตุจากการใชงาน 

ป.๓ ๑. แสดงอัลกอริทึมในการทำงาน            

หรือการแกปญหาอยางงายโดยใชภาพ 

สัญลักษณหรือขอความ 

• อัลกอริทึมเปนขั้นตอนท่ีใชในการแกปญหา 

• การแสดงอัลกอริทึม ทำไดโดยการเขียน 

บอกเลา วาดภาพ หรือใชสัญลักษณ 

• ตัวอยางปญหา เชน เกมเศรษฐีเกมบันไดงู 

เกม Tetris เกม OX การเดินไปโรงอาหาร 

การทำความสะอาดหองเรียน 

๒. เขียนโปรแกรมอยางงาย โดยใช

ซอฟตแวรหรือสื่อ และตรวจหา

ขอผิดพลาดของโปรแกรม 

• การเขียนโปรแกรมเปนการสรางลำดับของ

คำสั่งใหคอมพิวเตอรทำงาน 

• ตัวอยางโปรแกรม เชน เขียนโปรแกรม         

ที่สั่งใหตัวละครทำงานซ้ำไมสิ้นสุด 

• การตรวจหาขอผิดพลาด ทำไดโดย

ตรวจสอบคำสั่งที่แจงขอผิดพลาด หรือหาก

ผลลัพธไมเปนไปตามที่ตองการใหตรวจสอบ

การทำงานทีละคำสั่ง 

• ซอฟตแวรหรือสื่อท่ีใชในการเขียนโปรแกรม 

เชน ใชบัตรคำสั่งแสดงการเขียนโปรแกรม, 

Code.org 

๓. ใชอินเทอรเน็ตคนหาความรู • อินเทอรเน็ตเปนเครือขายขนาดใหญชวยให 

การติดตอสื่อสารทำไดสะดวกและรวดเร็ว 

และเปนแหลงขอมูลความรูที่ชวยในการเรียน 

และการดำเนินชีวิต 

• เว็บเบราวเซอรเปนโปรแกรมสำหรับอาน

เอกสารบนเว็บเพจ 
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

• การสืบคนขอมูลบนอินเทอรเน็ต ทำไดโดย

ใชเว็บไซตสำหรับสืบคน และตองกำหนด

คําคนที่เหมาะสมจึงจะไดขอมูลตามตองการ 

• ขอมูลความรูเชน วิธีทําอาหาร วิธีพับ

กระดาษเปนรูปตาง ๆ ขอมูลประวัติศาสตร

ชาติไทย (อาจเปนความรูในวิชาอื่น ๆ หรือ

เรื่องท่ีเปนประเด็นท่ีสนใจในชวงเวลานั้น) 

• การใชอินเทอรเน็ตอยางปลอดภัยควรอยู 

ในการดูแลของครูหรือผูปกครอง 

๔. รวบรวม ประมวลผล และนําเสนอ

ขอมูล โดยใชซอฟตแวรตามวัตถุประสงค 

• การรวบรวมขอมูล ทำไดโดยกำหนดหัวขอ 

ที่ตองการ เตรียมอุปกรณในการจดบันทึก 

• การประมวลผลอยางงาย เชน เปรียบเทียบ 

จัดกลุม เรียงลำดับ 

• การนําเสนอขอมูลทำไดหลายลักษณะตาม 

ความเหมาะสม เชน การบอกเลา การทำ

เอกสารรายงาน การจัดทำปายประกาศ 

• การใชซอฟตแวรทำงานตามวัตถุประสงค

เชน ใชซอฟตแวรนําเสนอ หรือซอฟตแวร

กราฟกสรางแผนภูมิรปูภาพ ใชซอฟตแวร

ประมวลคําทำปายประกาศหรือ

เอกสารรายงาน ใชซอฟตแวรตารางทำงาน 

ในการประมวลผลขอมูล 

๕. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ                

อยางปลอดภัย ปฏิบัติตามขอตกลง            

ในการใชอินเทอรเน็ต 

• การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย 

เชน ปกปองขอมูลสวนตัว 

• ขอความชวยเหลือจากครูหรือผูปกครอง 

เมื่อเกิดปญหาจากการใชงาน เมื่อพบขอมูล

หรือบุคคลที่ทำใหไมสบายใจ 

• การปฏิบัติตามขอตกลงในการใช

อินเทอรเน็ตจะทำใหไมเกิดความเสียหายตอ
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ตนเองและผูอ่ืน เชน ไมใชคําหยาบ ลอเลียน 

ดาทอ ทำใหผูอื่นเสียหายหรือเสียใจ 

• ขอดีและขอเสียในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

ป.๔ ๑. ใชเหตุผลเชิงตรรกะในการแกปญหา 

การอธิบายการทำงาน การคาดการณ

ผลลัพธจากปญหาอยางงาย 

• การใชเหตุผลเชิงตรรกะเปนการนํากฎเกณฑ 

หรือเงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณีมาใช

พิจารณาในการแกปญหา การอธิบายการ

ทำงาน หรือการคาดการณผลลัพธ 

• สถานะเริ่มตนของการทำงานที่แตกตางกัน

จะใหผลลัพธที่แตกตางกัน 

• ตัวอยางปญหา เชน เกม OX โปรแกรมท่ีมี 

การคํานวณ โปรแกรมที่มีตัวละครหลายตัว 

และมีการสั่งงานที่แตกตางหรือมีการสื่อสาร 

ระหวางกัน การเดินทางไปโรงเรียน              

โดยวิธีการตาง ๆ 

๒. ออกแบบ และเขียนโปรแกรม       

อยางงาย โดยใชซอฟตแวรหรือสื่อ         

และตรวจหาขอผิดพลาดและแกไข 

• การออกแบบโปรแกรมอยางงาย เชน            

การออกแบบโดยใช storyboard หรือ            

การออกแบบอัลกอริทึม 

• การเขียนโปรแกรมเปนการสรางลำดับของ

คำสั่งใหคอมพิวเตอรทำงาน เพื่อใหไดผลลัพธ

ตามความตองการ หากมีขอผิดพลาดให

ตรวจสอบการทำงานทีละคำสั่ง เมื่อพบจุดที่

ทำใหผลลัพธไมถูกตอง ใหทำการแกไขจนกวา

จะไดผลลัพธที่ถูกตอง 

• ตัวอยางโปรแกรมท่ีมเีรื่องราว เชน นิทาน           

ที่มีการโตตอบกับผูใชการตูนสั้น เลากิจวัตร

ประจำวัน ภาพเคลื่อนไหว 

• การฝกตรวจหาขอผิดพลาดจากโปรแกรม

ของผูอื่น จะชวยพัฒนาทักษะการหาสาเหตุ

ของปญหาไดดียิ่งขึ้น 
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

• ซอฟตแวรที่ใชในการเขียนโปรแกรม เชน 

Scratch, logo 

๓. ใชอินเทอรเน็ตคนหาความรู             

และประเมินความนาเชื่อถือของขอมูล 

• การใชคําคนท่ีตรงประเด็น กระชับ จะทำให

ไดผลลัพธที่รวดเร็วและตรงตามความตองการ 

• การประเมินความนาเชื่อถือของขอมูล เชน 

พิจารณาประเภทของเว็บไซต(หนวยงาน

ราชการ สำนักขาว องคกร) ผูเขยีน วันที่

เผยแพรขอมูลการอางอิง 

• เมื่อไดขอมูลที่ตองการจากเว็บไซตตาง ๆ 

จะตองนําเนื้อหามาพิจารณา เปรียบเทียบ 

แลวเลือกขอมูลที่มีความสอดคลองและ

สัมพันธกัน 

• การทำรายงานหรือการนําเสนอขอมูล

จะตองนําขอมูลมาเรียบเรียง สรุป เปนภาษา

ของตนเองที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมายและ

วิธีการนําเสนอ (บูรณาการกับวิชาภาษาไทย) 

๔. รวบรวม ประเมิน นําเสนอขอมูล  

และสารสนเทศ โดยใชซอฟตแวร             

ที่หลากหลาย เพื่อแกปญหา             

ในชีวิตประจำวัน 

• การรวบรวมขอมูล ทำไดโดยกำหนดหัวขอ 

ที่ตองการ เตรียมอุปกรณในการจดบันทึก 

• การประมวลผลอยางงาย เชน เปรียบเทียบ 

จัดกลุม เรียงลำดับ การหาผลรวม 

• วิเคราะหผลและสรางทางเลือกที่เปนไปได 

ประเมินทางเลือก (เปรียบเทียบ ตัดสิน) 

• การนําเสนอขอมูลทำไดหลายลักษณะตาม

ความเหมาะสม เชน การบอกเลา 

เอกสารรายงาน โปสเตอรโปรแกรมนําเสนอ 

• การใชซอฟตแวรเพื่อแกปญหา              

ในชีวิตประจำวัน เชน การสํารวจเมนูอาหาร

กลางวัน โดยใชซอฟตแวรสรางแบบสอบถาม

และเก็บขอมูล ใชซอฟตแวรตารางทำงาน 

เพื่อประมวลผลขอมูล รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

คุณคาทางโภชนาการ และสรางรายการ

อาหารสำหรับ ๕ วัน ใชซอฟตแวร 

นําเสนอผลการสํารวจรายการอาหารที่เปน 

ทางเลือกและขอมูลดานโภชนาการ 

๕. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ              

อยางปลอดภัย เขาใจสิทธิและหนาที ่

ของตน เคารพในสิทธิของผูอื่น 

แจงผูเกี่ยวของเมื่อพบขอมูลหรือบุคคล 

ที่ไมเหมาะสม 

• การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย 

เขาใจสิทธิและหนาที่ของตน เคารพในสิทธิ

ของผูอื่น เชน ไมสรางขอความเท็จและสงให

ผูอื่น ไมสรางความเดือดรอนตอผูอ่ืน            

โดยการสงสแปม ขอความลูกโซ สงตอโพสต 

ที่มีขอมูลสวนตัวของผูอื่น สงคําเชิญเลนเกม  

ไมเขาถึงขอมูลสวนตวั หรือการบานของ

บุคคลอ่ืนโดยไมไดรับอนุญาต ไมใชเครื่อง

คอมพิวเตอร/ชื่อบัญชีของผูอื่น 

• การสื่อสารอยางมีมารยาทและรูกาลเทศะ 

• การปกปองขอมูลสวนตัว เชน การออกจาก

ระบบเมื่อเลิกใชงาน ไมบอกรหัสผาน ไมบอก

เลขประจําตัวประชาชน 

ป.๕ ๑. ใชเหตุผลเชิงตรรกะในการแกปญหา 

การอธิบายการทำงาน การคาดการณ

ผลลัพธจากปญหาอยางงาย 

• การใชเหตุผลเชิงตรรกะเปนการนํากฎเกณฑ

หรือเงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณีมาใช

พิจารณาในการแกปญหาการอธิบาย            

การทำงาน หรือการคาดการณผลลัพธ 

• สถานะเริ่มตนของการทำงานที่แตกตางกัน

จะใหผลลัพธที่แตกตางกัน 

• ตัวอยางปญหา เชน เกม Sudoku โปรแกรม 

ทํานายตัวเลข โปรแกรมสรางรูปเรขาคณิต 

ตามคาขอมูลเขา การจัดลำดับการทำงานบาน 

ในชวงวันหยุด จัดวางของในครัว 

๒. ออกแบบ และเขียนโปรแกรมท่ีม ี         

การใชเหตุผลเชิงตรรกะอยางงาย 

ตรวจหาขอผิดพลาดและแกไข 

• การออกแบบโปรแกรมสามารถทำไดโดย

เขียนเปนขอความหรือผังงาน 
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

• การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่ม ี            

การตรวจสอบเงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณี

เพื่อใหไดผลลัพธที่ถูกตองตรงตาม              

ความตองการ 

• หากมีขอผิดพลาดใหตรวจสอบการทำงาน 

ทีละคำสั่ง เมื่อพบจุดที่ทำใหผลลัพธไมถูกตอง 

ใหทำการแกไขจนกวาจะไดผลลัพธที่ถูกตอง 

• การฝกตรวจหาขอผิดพลาดจากโปรแกรม

ของผูอื่น จะชวยพัฒนาทักษะการหาสาเหตุ

ของปญหาไดดียิ่งขึ้น 

• ตัวอยางโปรแกรม เชน โปรแกรมตรวจสอบ

เลขคู เลขคี่ โปรแกรมรับขอมูลน้ำหนักหรือ

สวนสูง แลวแสดงผลความสมสวนของรางกาย 

โปรแกรมสั่งใหตัวละครทำตามเงื่อนไขที่

กำหนด 

• ซอฟตแวรที่ใชในการเขียนโปรแกรม เชน 

Scratch, logo 

๓. ใชอินเทอรเน็ตคนหาขอมูล 

ติดตอสื่อสารและทำงานรวมกัน ประเมิน

ความนาเชื่อถือของขอมูล 

• การคนหาขอมูลในอินเทอรเน็ต และ            

การพิจารณาผลการคนหา 

• การติดตอสื่อสารผานอินเทอรเน็ต เชน 

อีเมล บล็อก โปรแกรมสนทนา 

• การเขียนจดหมาย (บูรณาการ) 

• การใชอินเทอรเน็ตในการติดตอสื่อสาร           

และทำงานรวมกัน เชน ใชนัดหมาย                    

ในการประชุมกลุม ประชาสัมพนัธกิจกรรม           

ในหองเรียน การแลกเปลี่ยนความรู               

ความคิดเห็นในการเรียน ภายใตการดูแล 

ของครู 

• การประเมินความนาเชื่อถือของขอมูล เชน 
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

เปรียบเทียบความสอดคลอง สมบูรณของ

ขอมูลจากหลายแหลง แหลงตนตอของขอมูล 

ผูเขียนวันที่เผยแพรขอมูล 

• ขอมูลที่ดีตองมีรายละเอียดครบทุกดาน เชน 

ขอดีและขอเสีย ประโยชนและโทษ 

๔. รวบรวม ประเมิน นําเสนอขอมูลและ

สารสนเทศตามวัตถุประสงคโดยใช

ซอฟตแวรหรือบริการบนอินเทอรเน็ต         

ที่หลากหลาย เพื่อแกปญหา             

ในชีวิตประจำวัน 

• การรวบรวมขอมูล ประมวลผล                

สรางทางเลือกประเมินผล จะทำใหได

สารสนเทศเพ่ือใชในการแกปญหา หรือ             

การตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ 

• การใชซอฟตแวรหรือบริการบนอินเทอรเน็ต 

ที่หลากหลายในการรวบรวม ประมวลผล 

สรางทางเลือก ประเมินผล นําเสนอ                

จะชวยใหการแกปญหาทำไดอยางรวดเร็ว 

ถูกตอง และแมนยํา 

• ตัวอยางปญหา เชน ถายภาพ และสํารวจ

แผนที่ในทองถิ่นเพื่อนําเสนอแนวทาง             

ในการจัดการพื้นที่วางใหเกิดประโยชน                

ทำแบบสํารวจความคิดเห็นออนไลน และ

วิเคราะหขอมูล นําเสนอขอมูลโดยการใช 

blog หรือ web page 

๕. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ             

อยางปลอดภัย มีมารยาทเขาใจสิทธิ           

และหนาที่ของตน เคารพในสิทธิ            

ของผูอื่น แจงผูเกี่ยวของเมื่อพบขอมูล

หรือบุคคลที่ไมเหมาะสม 

• อันตรายจากการใชงานและอาชญากรรม 

ทางอินเทอรเน็ต 

• มารยาทในการติดตอสื่อสาร                  

ผานอนิเทอรเนต็ (บูรณาการกับวิชาที่

เกี่ยวของ) 

ป.๖ ๑. ใชเหตุผลเชิงตรรกะในการอธิบาย     

และออกแบบวิธีการแกปญหาที่พบ              

ในชีวิตประจำวัน 

• การแกปญหาอยางเปนขั้นตอนจะชวยให

แกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

• การใชเหตุผลเชิงตรรกะเปนการนํากฎเกณฑ

หรือเงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณีมาใช

พิจารณาในการแกปญหา 



๔๙ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

• แนวคิดของการทำงานแบบวนซ้ำ และ

เงื่อนไข 

• การพิจารณากระบวนการทำงานที่มีการ

ทำงานแบบวนซ้ำหรือเง่ือนไขเปนวิธีการที่จะ

ชวยใหการออกแบบวิธีการแกปญหาเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ 

• ตัวอยางปญหา เชน การคนหาเลขหนา          

ที่ตองการใหเร็วที่สุด การทายเลข               

๑-๑,๐๐๐,๐๐๐ โดยตอบใหถูกภายใน             

๒๐ คําถาม การคํานวณเวลาในการเดินทาง 

โดยคำนึงถึงระยะทาง เวลา จุดหยุดพัก 

๒. ออกแบบและเขียนโปรแกรม             

อยางงาย เพื่อแกปญหาในชีวิตประจำวัน 

ตรวจหาขอผิดพลาดของโปรแกรม            

และแกไข 

• การออกแบบโปรแกรมสามารถทำได           

โดยเขียนเปนขอความหรือผังงาน 

• การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการใช

ตัวแปร การวนซ้ำ การตรวจสอบเงื่อนไข 

• หากมีขอผิดพลาดใหตรวจสอบการทำงาน          

ทีละคำสั่ง เมื่อพบจุดที่ทำใหผลลัพธไมถูกตอง 

ใหทำการแกไขจนกวาจะไดผลลัพธที่ถูกตอง 

• การฝกตรวจหาขอผิดพลาดจากโปรแกรม

ของผูอื่นจะชวยพัฒนาทักษะการหาสาเหตุ

ของปญหาไดดียิ่งขึ้น 

• ตัวอยางโปรแกรม เชน โปรแกรมเกม 

โปรแกรมหาคา ค.ร.น. เกมฝกพิมพ 

• ซอฟตแวรที่ใชในการเขียนโปรแกรม เชน 

Scratch, logo 

๓. ใชอินเทอรเน็ตในการคนหาขอมูล

อยางมีประสิทธิภาพ 

• การคนหาอยางมีประสิทธิภาพ                 

เปนการคนหาขอมูลที่ไดตรงตาม                

ความตองการในเวลาที่รวดเร็ว 

จากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือหลายแหลง และ

ขอมูลมีความสอดคลองกัน 



๕๐ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

• การใชเทคนิคการคนหาขั้นสูง เชน การใช 

ตัวดำเนินการ การระบุรูปแบบของขอมูล 

หรือชนิดของไฟล 

• การจัดลำดับผลลัพธจากการคนหาของ

โปรแกรมคนหา 

• การเรียบเรียง สรุปสาระสำคัญ (บูรณาการ

กับวิชาภาษาไทย) 

๔. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ                

ทำงานรวมกันอยางปลอดภัย เขาใจสิทธิ

และหนาที่ของตน เคารพในสิทธิของผูอื่น 

แจงผูเกี่ยวของเมื่อพบขอมูลหรือบุคคล 

ที่ไมเหมาะสม 

• อันตรายจากการใชงานและอาชญากรรม 

ทางอินเทอรเน็ต แนวทางในการปองกัน 

• วิธีกำหนดรหัสผาน 

• การกำหนดสิทธิ์การใชงาน  

• แนวทางการตรวจสอบและปองกันมัลแวร 

• อันตรายจากการติดตั้งซอฟตแวรที่อยูบน

อินเทอรเน็ต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๑ 

 

 

 

โครงสรางหลักสตูรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑-๖ 
 

รายวิชาพ้ืนฐาน 
ชั้นประถมศึกษาปที ่๑ 

 ว ๑๑๑๐๑   วิทยาศาสตร ๑      ๘๐  ชัว่โมง  ๒ ชั่วโมง/สัปดาห        

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ 

 ว ๑๒๑๐๑   วิทยาศาสตร ๒      ๘๐  ชัว่โมง  ๒ ชั่วโมง/สัปดาห        

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ 

 ว ๑๓๑๐๑   วิทยาศาสตร ๓      ๘๐  ชัว่โมง  ๒ ชั่วโมง/สัปดาห        

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ 

 ว ๑๔๑๐๑   วิทยาศาสตร ๔     ๑๒๐  ชั่วโมง  ๓ ชั่วโมง/สัปดาห        

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ 

 ว ๑๕๑๐๑   วิทยาศาสตร ๕     ๑๒๐  ชั่วโมง  ๓ ชั่วโมง/สัปดาห       

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖      

 ว ๑๖๑๐๑   วิทยาศาสตร ๖     ๑๒๐  ชั่วโมง  ๓ ชั่วโมง/สัปดาห        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



๕๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชา 

กลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๓ 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ว๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร ๑                           กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                      

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑                                                                  เวลา  ๘๐  ชั่วโมง 

 

คำอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาการเรียนรูแบบนักวิทยาศาสตร ลักษณะ หนาที่และการดูแลรักษาสวนตาง ๆ ของ

รางกายมนุษย ลักษณะและหนาที่ของสวนตาง ๆ ของสัตวและพืชรอบตัว และสภาพแวดลอมใน

บริเวณที่สัตวและพืชอาศัยอยู ชนิดและสมบัติของวัสดุที ่ใชทำวัตถุรอบตัว การเกิดเสียงและ             

ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียง ลักษณะของหิน และการมองเห็นดาวบนทองฟาในเวลากลางวันและ

กลางคืนการแกปญหาโดยการลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบการเขียนโปรแกรมอยางงายโดยใช

ซอฟตแวรหรือสื่อ การใชงานอุปกรณเทคโนโลยีเบื้องตน การใชงานซอฟตแวรเบื้องตน  

ใชการสืบเสาะหาความรู สังเกต สำรวจตรวจสอบโดยใชเครื่องมืออยางงายรวบรวมขอมูล 

บันทึก และอธิบายผลการสำรวจตรวจสอบเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจมีทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานและมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ ในดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเบื้องตน สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความคิดสรางสรรค สามารถทำงานรวมกับผูอื่น 

แสดงขั้นตอนการแกปญหาอยางงายเขียนโปรแกรมโดยใชสื ่อ สราง จัดเก็บและเรียกใชไฟลตาม

วัตถุประสงค 

ตระหนักถึงประโยชนของการใชความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการดำรงชีวิต  

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย ปฏิบัติตามขอตกลงในการใชงาน ดูแลรักษาอุปกรณและใช

งานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเหมาะสม มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่

เหมาะสม 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  

ว ๑.๑   ป.๑/๑   ป.๑/๒  

ว ๑.๒   ป.๑/๑   ป.๑/๒  

ว ๒.๑   ป.๑/๑   ป.๑/๒  

ว ๒.๓   ป.๑/๑    

ว ๓.๑   ป.๑/๑   ป.๑/๒  

ว ๓.๒   ป.๑/๑    

ว ๔.๒   ป.๑/๑   ป.๑/๒  ป.๑/๓  ป.๑/๔  ป.๑/๕ 

รวมทั้งหมด   ๑๕  ตัวชี้วัด 



๕๔ 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ว๑๒๑๐๑  วิทยาศาสตร ๒                          กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                      

ชั้นประถมศึกษาปที ่๒                                                               เวลา   ๘๐   ชั่วโมง 

 

คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาการเรียนรูแบบนักวิทยาศาสตร ลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไมมีชีวิต ความจำเปนของ

แสงและน้ำตอการเจริญเติบโตของพืช วัฏจักรชีวิตของพืชดอก สมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุและ           

การนำไปใชประโยชน สมบัติของวัสดุที่เกิดจากการนำวัสดุมาผสมกัน การเลือกวัสดุมาใชทำวัตถุตาม

สมบัติของวัสด ุการนำวัสดุที่ใชแลวกลับมาใชใหม การเคลื่อนที่ของแสง การมองเห็นวัตถ ุการปองกัน

อันตรายจากการมองวัตถุในบริเวณที่มีแสงสวางไมเหมาะสม สวนประกอบและการจำแนกชนิดของ

ดิน การใชประโยชนจากดิน การแสดงขั้นตอนการแกปญหา การตรวจหาขอผิดพลาดของโปรแกรม 

การใชงานซอฟตแวรเบื้องตน การจัดการไฟลและโฟลเดอร  การใชงานและดูแลรักษาอุปกรณ

คอมพิวเตอร เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย 

ใชการสืบเสาะหาความรู สังเกต จำแนกประเภท รวบรวมขอมูล บันทึก และอธิบายผล           

การสำรวจตรวจสอบ เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน

และมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ ในดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเบื้องตน 

สามารถสื ่อสารสิ ่งที ่เรียนรู มีความคิดสรางสรรค สามารถท างานรวมกับผู อื ่น แสดงขั ้นตอน            

การแกปญหาอยางงาย เขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขโดยใชบัตรค าสั่งและตรวจหาขอผิดพลาด ใช

งานซอฟตแวร สราง จัดหมวดหมูไฟลและโฟลเดอร  

ตระหนักถึงประโยชนของการใชความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการด ารงชีวิต 

ตระหนักถึงความสำคัญของการปกปองขอมูลสวนตัว ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย ดูแล

รักษาอุปกรณคอมพิวเตอร มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

ว ๑.๑  ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓  

ว ๑.๓   ป.๒/๑   

ว ๒.๑   ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔ 

ว ๒.๓   ป.๒/๑, ป.๒/๒  

ว ๓.๒   ป.๒/๑, ป.๒/๒ 

ว ๔.๒   ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔ 

รวมทั้งหมด  ๑๖ ตัวชี้วัด 



๕๕ 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ว๑๓๑๐๑  วิทยาศาสตร ๓                       กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                      

ชั้นประถมศึกษาปที ่๓                                                                 เวลา   ๘๐  ชั่วโมง 

 

คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาการเรียนรูแบบนักวิทยาศาสตร ปจจัยในการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย

และสัตว วัฏจักรชีวิตของสัตว วัตถุประกอบขึ้นจากชิ้นสวนยอยซึ่งสามารถแยกออกจากกันและ

ประกอบกันเปนวัตถุชิ้นใหมได การเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อทำใหรอนขึ้นหรือเย็นลง ผลของแรงที่มี

ตอการเปลี ่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ แรงสัมผัสและแรงไมสัมผัส วัสดุที ่แมเหล็กดึงดูดได           

แรงแมเหล็ก ขั้วแมเหล็ก การเปลี่ยนพลังงานหนึ่งไปเปนอีกพลังงานหนึ่ง การทำงานของเครื่องกำเนิด

ไฟฟา แหลงพลังงานในการผลิตไฟฟา การใชไฟฟาอยางประหยัดและปลอดภัย การเกิดกลางวัน 

กลางคืน การขึ้นและตกของดวงอาทิตย การกำหนดทิศ ความสำคัญของดวงอาทิตย สวนประกอบ

ของอากาศ ความสำคัญของอากาศ ผลกระทบของมลพิษทางอากาศ การเกิดลม ประโยชนและโทษ

ของลม การแสดงขัน้ตอนการแกปญหาโดยใชเหตุผลเชิงตรรกะเบื้องตนการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ

โดยใชบัตรคำสั ่งและการตรวจหาขอผิดพลาด การใชอินเทอรเน็ตและขอตกลงในการใชงาน               

การรวบรวมขอมูล การประมวลผลขอมูลเบื้องตน การนำเสนอขอมูล เทคโนโลยีในงานดานตาง ๆ 

ขอดีและขอเสียในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ใชการสืบเสาะหาความรู สังเกต รวบรวมขอมูล จัดกระทำและสื่อความหมายขอมูล สราง

แบบจำลอง และอธิบายผลการสำรวจตรวจสอบ เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ มีทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรขั ้นพื ้นฐานและมีทักษะการเรียนรู ในศตวรรษที่ ๒๑ ในดานการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเบื้องตน สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความคิดสรางสรรค สามารถทำงาน

รวมกับผูอื่น แสดงขั้นตอนการแกปญหา เขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำโดยใชบัตรคำสั่ง ใชอินเทอรเน็ตใน

การคนหาความรู รวบรวม ประมวลผล และนำเสนอขอมูลตามวตัถุประสงค 

ตระหนักถึงประโยชนของการใชความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการดำรงชีวิต 

ตระหนักถึงการใชอินเทอรเน็ตอยางปลอดภัยและอยูในการดูแลของครูหรือผูปกครองมีจิตวิทยา

ศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม 

 

 

 

 



๕๖ 

 

 

 

 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 

 รวมทั้งหมด  ๒๕  ตัวช้ีวัด 



๕๗ 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

ว๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร ๔                           กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                      

ชั้นประถมศึกษาปที ่๔                                                               เวลา   ๑๒๐  ชั่วโมง 

 

คำอธิบายรายวิชา 

  ศึกษาการเรียนรูแบบนักวิทยาศาสตร การจำแนกสิ่งมีชีวิตเปนกลุมพืช กลุมสัตว และกลุมที่

ไมใชพืชและสัตว การจำแนกพืชออกเปนพืชดอกและพืชไมมีดอก การจำแนกสัตวออกเปนสัตวมี

กระดูกสันหลังและสัตวไมมีกระดูกสันหลัง ลักษณะเฉพาะของสัตวมีกระดูกสันหลังในกลุมปลา            

กลุมสัตวสะเทินน้ำสะเทินบก กลุมสัตวเลื้อยคลาน กลุมนก และกลุมสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ำนม หนาที่

ของราก ลำตน ใบและดอกของพืชดอก สมบัติทางกายภาพ ดานความแข็ง สภาพยืดหยุน การนำ

ความรอน และการนำไฟฟาของวัสดุ การนำสมบัติทางกายภาพของวัสดุไปใชในชีวิตประจำวัน สมบัติ

ของสสารทั้ง ๓ สถานะ ผลของแรงโนมถวงที่มีตอวัตถ ุการวัดน้ำหนักของวัตถ ุมวลของวัตถุที่มีผลตอ

การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถ ุและตัวกลางของแสง การขึ้นและตกและรูปรางดวงจันทร และ

องคประกอบของระบบสุริยะ การใชเหตุผลเชิงตรรกะในการแกปญหา การออกแบบและเขียน

โปรแกรมอยางงาย การตรวจหาขอผิดพลาดในโปรแกรม การคนหาขอมูลในอินเทอรเน็ตและการใช

คำคน การประเมินความนาเชื่อถือของขอมูล การรวบรวม นำเสนอขอมูลและสารสนเทศ 

  ใชการสืบเสาะหาความรู ตั้งค าถาม คาดคะเนคำตอบหรือสรางสมมติฐาน วางแผนและ

สำรวจตรวจสอบโดยใชเครื ่องมืออุปกรณและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมประเมินความ

นาเชื่อถือของขอมูล รวมรวมขอมูล ประมวลผลอยางงาย วิเคราะหขอมูล วิเคราะหผลและสราง

ทางเลือก นำเสนอขอมูล ลงความคิดเห็นและสรุปผลการสำรวจตรวจสอบ เพื่อใหเกิดความรูความ

เขาใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ ในดานการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเบื้องตนมีความคิดสรางสรรค สามารถทำงานรวมกับผูอื่น ใช

เหตุผลเชิงตรรกะในการแกปญหา และอธิบายการทำงานหรือคาดการผลลัพธจากปญหาอยางงาย 

ออกแบบและเขียนโปรแกรม ตรวจหาขอผิดพลาดจากโปรแกรมของตนเองและผูอื่น 

  ตระหนักถึงคุณคาของความรู ทางว ิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และใชความรู และ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรในการดำรงชีวิต สามารถสื่อสารอยางมีมารยาทและรูกาลเทศะ รูจักการ

ปกปองขอมูลสวนตัว มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม 

 

 

 



๕๘ 

 

 

 

 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

ว ๑.๒  ป.๔/๑ 

ว ๑.๓   ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔  

ว ๒.๑   ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔ 

ว ๒.๒   ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓ 

ว ๒.๓  ป.๔/๑ 

ว ๓.๑   ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓ 

ว ๔.๒   ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๕  

 รวมทั้งหมด  ๒๑  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๙ 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ว๑๕๑๐๑  วิทยาศาสตร ๕                       กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                      

ชั้นประถมศึกษาปที ่๕                                                                เวลา  ๑๒๐  ชั่วโมง 

 

คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาการเรียนรูแบบนักวิทยาศาสตร โครงสรางและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมใน           

แตละแหลงที่อยูความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับ

สิ่งไมมีชีวิตการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของพืช สัตว และมนุษยการเปลี่ยนสถานะของสสาร 

การละลายของสารในน้ำ การเปลี่ยนแปลงทางเคมี การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไดและผันกลับไมได 

แรงลัพธ แรงเสียดทาน การไดยินเสียงผานตัวกลาง ลักษณะและการเกิดเสียงสูง เสียงต่ำ เสียงดัง 

และเสียงคอย ระดับเสียงและมลพิษทางเสียง ความแตกตางของดาวเคราะหและดาวฤกษ การใชแผน

ที่ดาว แบบรูปเสนทางการขึ้นและตกของกลุมดาวฤกษบนทองฟาในรอบปปริมาณน้ำในแตละแหลง

ปริมาณน้ำที ่มนุษยสามารถนำมาใชได การใชน้ำอยางประหยัดและการอนุรักษน้ำ วัฏจักรน้ำ

กระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ำคาง และน้ำคางแข็งกระบวนการเกิดฝน หิมะ และลูกเห็บการใช

เหตุผลเชิงตรรกะในการแกปญหา การเขียนรหัสจำลองเพื่อแสดงวิธีแกปญหา การออกแบบ และ           

การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื ่อนไขและการทำงานแบบวนซ้ำ การใชซอฟตแวรประมวลผลขอมูล            

การติดตอสื่อสารผานอินเทอรเน็ต การใชอินเทอรเน็ตคนหาขอมูลและการประเมินความนาเชื่อถือ

ของขอมูล อันตรายจากการใชงานและอาชญากรรมทางอินเทอรเน็ต  

ใชการสืบเสาะหาความรู สังเกต รวบรวมขอมูล จัดกระทำและสื่อความหมายขอมูล สราง

แบบจำลอง และอธิบายผลการสำรวจตรวจสอบ เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ มีทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรขั ้นพื ้นฐานและทักษะการเรียนรู ในศตวรรษที่ ๒๑ ในดานการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเบื้องตน สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความคิดสรางสรรค สามารถทำงาน

รวมกับผูอื่น แสดงวิธีแกปญหาโดยใชเหตุผลเชิงตรรกะใชรหัสจำลอง แสดงวิธีการแกปญหาอยางเปน

ขั้นตอน ออกแบบ และเขียนโปรแกรมแบบ มีเงื่อนไขและการทำงานแบบวนซ้ำ ตรวจหาขอผิดพลาด

ของโปรแกรม ใชซอฟตแวรชวยในการแกปญหา ใชอินเทอรเน็ตติดตอสื ่อสารและคนหาขอมูล 

แยกแยะขอเท็จจริงกับขอคิดเห็น ประเมินความนาเชื่อถือของขอมูล  

ตระหนักถึงคุณคาของความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และใชความรูและกระบวนการ

ทางว ิทยาศาสตร ในการดำรงช ีว ิต ใช เทคโนโลย ีสารสนเทศอยางปลอดภัยและมีมารยาท                        

มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม  

 

 



๖๐ 

 

 

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

ว ๑.๑  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔   

ว ๑.๓  ป.๕/๑, ป.๕/๒  

ว ๒.๑  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔   

ว ๒.๒  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕    

ว ๒.๓   ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕    

ว ๓.๑   ป.๕/๑, ป.๕/๒   

ว ๓.๒   ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕      

ว ๔.๒   ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕   

รวมทั้งหมด  ๓๒  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๑ 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ว๑๖๑๐๑  วิทยาศาสตร ๖                       กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                      

ชั้นประถมศึกษาปที ่๖                                                               เวลา  ๑๒๐   ชั่วโมง 

 

คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาการเรียนรู แบบนักวิทยาศาสตร สารอาหาร การเลือกรับประทานอาหารใหได

สารอาหารครบถวนในสัดสวนที่เหมาะสมและปลอดภัยตอสุขภาพ ระบบยอยอาหาร การแยกสาร

ผสมโดยการหยิบออก การรอน การใชแมเหล็กดึงดูด การรินออก การกรอง และการตกตะกอน             

แรงไฟฟาซึ่งเกิดจากวัตถุที่ผานการขัดถู การตอวงจรไฟฟาอยางงาย การตอเซลลไฟฟาแบบอนุกรม

และการนำไปใชประโยชน การตอหลอดไฟฟาแบบอนุกรมและแบบขนานและการนำไปใชประโยชน 

การเกิดเงามืดเงามัว ปรากฏการณสุริยุปราคาและจันทรุปราคา เทคโนโลยีอวกาศ กระบวนการเกิด

หินอัคนี หินตะกอน และหินแปร และวัฏจักรหิน ลักษณะและสมบัติของหินและแร การใชประโยชน

ของหินและแร การเกิดซากดึกดำบรรพและสภาพแวดลอมในอดีตของซากดึกดำบรรพ การเกิดลมบก 

ลมทะเล และมรสุมผลของมรสุมตอการเกิดฤดูของประเทศไทย ลักษณะและผลกระทบของน้ำทวม 

การกัดเซาะชายฝง ดินถลม แผนดินไหว สึนามิ การเกิดและผลกระทบของปรากฏการณเรือนกระจก 

การใชเหตุผลเชิงตรรกะในการอธิบายและออกแบบวิธีการแกปญหาการออกแบบ การเขียนโปรแกรม

และการตรวจหาขอผิดพลาด การคนหาขอมูลในอินเทอรเน็ตอยางมีประสิทธิภาพการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการทำงานรวมกัน 

ใชการสืบเสาะหาความรู สังเกต รวบรวมขอมูล จัดกระทำและสื่อความหมายขอมูล สราง

แบบจำลอง และอธิบายผลการสำรวจตรวจสอบ เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ มีทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรขั ้นพื ้นฐานและทักษะการเรียนรู ในศตวรรษที่ ๒๑ ในดานการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเบื้องตนสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความคิดสรางสรรค สามารถทำงาน

รวมกับผูอื่น อธิบายและออกแบบวิธีการแกปญหาโดยใชเหตุผลเชิงตรรกะ เขียนโปรแกรมอยางงาย

เพื่อแกปญหาและตรวจหาขอผิดพลาดของโปรแกรม คนหาขอมูลในอินเทอรเน็ตอยางมีประสิทธิภาพ 

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศทำงานรวมกัน 

ตระหนักถึงคุณคาของความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และใชความรูและกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรในการดำรงชีวิต ใชเทคโนโลยีสารสนเทศรวมกันอยางปลอดภัย เขาใจสิทธิและหนาที่

ของตน เคารพในสิทธิของผูอื่น มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรมคานิยมที่เหมาะสม    

 

 

 



๖๒ 

 

 

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

ว ๑.๒  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕   

ว ๒.๑   ป.๖/๑  

ว ๒.๒   ป.๖/๑ 

ว ๒.๓   ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๕, ป.๖/๕, ป.๖/๖, ป.๖/๗, ป.๖/๘   

ว ๓.๑   ป.๖/๑, ป.๖/๒ 

ว ๓.๒   ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๕, ป.๖/๕, ป.๖/๖, ป.๖/๗, ป.๖/๘, ป.๖/๙ 

ว ๔.๒  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/๔ 

รวมทั้งหมด  ๓๐  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

โครงสรางรายวิชา 

กลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๔ 

 

 

 

โครงสรางรายวิชาพ้ืนฐาน 
ว ๑๑๑๐๑   วิทยาศาสตร ๑                        กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี                     

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑                                                             เวลา    ๘๐    ชั่วโมง 

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

๑ กระบวน

วิทยาศาสตร  

- •  วิทยาศาสตรเปนการศึกษาเกี่ยวกับ 

สิ่งตาง ๆ ที่อยูรอบตัว วิธีการและ

ขั้นตอนที่ใชเพื่อตอบปญหาที่สงสัย 

เรียกวา วิธีการทางวิทยาศาสตร     

•  ในการสืบเสาะหาความรูอยางเปน

ระบบ ผูเรียนควรฝกฝนทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรใหเกิด

ความชำนาญ เพื่อใหสามารถคนหา

คำตอบไดอยางถูกตอง  

•  เมื่อทำการศึกษาและแสวงหาความรู

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรแลว 

ผูเรียนจะเกิดจิตวิทยาศาสตร 

๒ ๒ 

๒ ตัวเรา สัตว 

และพืช 

ว ๑.๑  ป. ๑/๑, ป. ๑/๒   

ว ๑.๒  ป. ๑/๑, ป. ๑/๒                                

•  มนุษยมีสวนตาง ๆ ที่มีลักษณะและ

หนาที่แตกตางกัน เพื่อใหเหมาะสม          

ในการดำรงชีวิต เชน ตามีหนาที่            

ไวมองดู โดยมีหนังตาและขนตา           

เพื่อปองกันอันตรายใหกับตา หูมีหนาที่

รับฟงเสียง โดยมีใบหูและรูหู เพื่อเปน

ทางผานของเสียง ปากมีหนาที่พูด กิน

อาหาร มีชองปาและมีริมฝปากบนลาง 

แขนและมือมีหนาที่ยก หยิบ จับ            

มีทอนแขนและนิ้วมือที่ขยับได             

สมอง มีหนาที่ควบคุมการทำงานของ

สวนตาง ๆ ของรางกาย เปนกอนอยูใน

กะโหลกศีรษะ โดยสวนตาง ๆ ของ

๒๖ ๒๗ 



๖๕ 

 

 

 

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

รางกายจะทำหนาที่รวมกันในการทำ

กิจกรรม ในชีวิตประจำวัน 

•  สัตวมีหลายชนิด แตละชนดิมีสวน        

ตาง ๆ ที่มีลักษณะและหนาที่แตกตาง

กัน เพื่อใหเหมาะสม ในการดำรงชีวิต 

เชน ปลามีครีบเปนแผน สวนกบ เตา 

แมว มีขา ๔ ขาและมีเทา สำหรับใช        

ในการเคลื่อนท่ี  

•  พืชมีสวนตาง ๆ ที่มีลักษณะและ

หนาที่แตกตางกัน เพื่อใหเหมาะสมใน

การดำรงชีวิตโดยทั่วไป รากมีลักษณะ         

เรียวยาว และแตกแขนงเปนรากเล็ก ๆ 

ทำหนาที่ดูดน้ำ ลำตนมีลักษณะ            

เปนทรงกระบอกตั้งตรงและมีกิ่งกาน           

ทำหนาที่ชูกิ่งกาน ใบ และดอก                

ใบมีลักษณะเปนแผนแบน ทำหนาที่

สรางอาหาร นอกจากนี้พืชหลายชนิด

อาจมีดอกที่มีสี รูปรางตาง ๆ ทำหนาที่

สืบพันธุ รวมทั้งมีผลที่มีเปลือก มีเนื้อ

หอหุมเมล็ด และมีเมล็ดซึ่งสามารถงอก

เปนตนใหมได 

•  บริเวณตาง ๆ ในทองถิ่น เชน             

สนามหญา ใตตนไม สวนหยอม แหลง

น้ำ อาจพบพืชและสัตวหลายชนิดอาศัย

อยูบริเวณที่แตกตางกันอาจพบพืชและ

สัตวแตกตางกัน เพราะสภาพแวดลอม

ของแตละบริเวณจะมี ความเหมาะสม

ตอการดำรงชีวิตของพืชและสัตว           

ที่อาศัยอยูในแตละบริเวณ เชน สระน้ำ 



๖๖ 

 

 

 

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

มีน้ำเปนที่อยู อาศัยของหอย ปลา 

สาหราย เปนที่หลบภัยและมี แหลง

อาหารของหอยและปลา บริเวณตน

มะมวงมี ตนมะมวงเปนแหลงที่อยู       

และมีอาหารสำหรับกระรอกและมด        

ถาสภาพแวดลอมในบริเวณที่พืชและ

สัตวอาศัยอยูมกีารเปลี่ยนแปลง จะมีผล

ตอการดำรงชีวิตของพืชและสัตว 

๓ วัสดุและ        

การเกิดเสียง 

ว ๒.๑  ป. ๑/๑, ป. ๑/๒                                

ว ๒.๓  ป. ๑/๑  

•  วัสดุที่ใชทำวัตถุที่เปนของเลน ของใช 

มีหลายชนิด เชน ผา แกว พลาสติก ยาง 

ไม อิฐ หิน กระดาษ โลหะ                 

วัสดุแตละชนิดมีสมบัติที่สังเกตไดตาง ๆ 

เชน สี นุม แข็ง ขรุขระ เรียบ ใส ขุน  

ยืดหดได บิดงอได สมบัติที่สังเกตไดของ

วัสดุแตชนิดอาจเหมือนกัน ซึ่งสามารถ

นำมาใชเปนเกณฑในการจัดกลุมวัสดุได  

วัสดุบางอยางสามารถนำมาประกอบกัน

เพื่อทำเปนวัตถุตาง ๆ เชน ผาและ

กระดุมใชทำเสื้อ ไมและโลหะใชทำ

กระทะ 

•  เสียงเกิดจากการสั่นของวัตถุ วัตถุที่

ทำใหเกิดเสียงเปนแหลงกำเนิดเสียงซึ่งมี

ทั้งแหลงกำเนิดเสียงตามธรรมชาติและ

แหลงกำเนิดเสียงที่มนุษยสรางขึ้น         

เสียงเคลื่อนที่ออกจากแหลงกำเนิดเสียง

ทุกทิศทาง 

๒๐ ๒๐ 

๔ หินและทองฟา ว ๓.๑  ป. ๑/๑, ป. ๑/๒                                

 

•  หินที่อยูในธรรมชำติมีลักษณะ

ภายนอกเฉพาตัว ที่สังเกตได เชน สี 

ลวดลาย น้ำหนัก ความแข็ง และเนื้อหิน 

๑๒ ๑๒ 



๖๗ 

 

 

 

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

•  บนทองฟามีดวงอาทิตย ดวงจันทร 

และดาว ซึ่งในเวลากลางวันจะมองเห็น

ดวงอาทิตย และอาจมองเห็นดวงจันทร

บางเวลาในบางวัน แตไมสามารถ

มองเห็นดาว  ในเวลากลางวัน            

มองไมเห็นดาวสวนใหญเนื่องจาก

แสงอาทิตยสวางกวาจึงกลบแสงของดาว 

สวนในเวลากลางคืนจะมองเห็นดาว 

และมองเห็นดวงจันทรเกือบทุกคืน 

๕ เทคโนโลยี

เบื้องตน 

ว ๔.๒  ป. ๑/๔  

 

 

•  คอมพิวเตอร เปนอุปกรณเทคโนโลยี 

ที่นิยมใชในการทำงานตาง ๆ เชน 

คนควาขอมูล จัดทำรายงาน             

จัดทำเอกสาร สรางสื่อนำเสนอ และ 

การจัดเก็บขอมูล จะตองอาศัยการ

ทำงานของซอฟตแวร ซึ่งเปนชุดคำสั่ง 

หรือโปรแกรมที่สั่งใหคอมพิวเตอร

ทำงานตามความตองการของผูใชงาน           

ซึ่งสามารถแบงออกเปน ๓ ประเภท 

ไดแก ๑) โปรแกรมประมวลคำ             

๒) โปรแกรมนำเสนอ และ ๓) โปรแกรม

กราฟก  

๕ ๕ 

๖ การแกปญหา 

อยางงาย 

ว ๔.๒  ป. ๑/๑, ป. ๑/๒                       

ป. ๑/๓  

 

•  การแกปญหามีกระบวนการ 

แกปญหา ๔ ขั้นตอน ไดแก วิเคราะห

และทำความเขาใจ วางแผน             

การแกปญหา  ลงมือแกปญหา          

และตรวจสอบผลการแกปญหา           

ดังนั้นหากพบปญหาที่เกิดข้ึนใน

ชีวิตประจำวัน สามารถแกไขปญหาได 

โดยใชวิธีการตาง ๆ ไมวาจะเปน          

๕ ๕ 



๖๘ 

 

 

 

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

การเปรียบเทียบที่เปนการพิจารณา          

สิ่งตาง ๆ ตั้งแต ๒ องคประกอบข้ึนไป 

หรือการลองผิดลองถูกที่เปนการทดลอง

ทำโดยที่ไมรูผลของพฤติกรรมนั้น           

ซึ่งจะตองทดลองทำซ้ำหลาย ๆ รอบ        

จนเกิดการเรียนรูและพบวิธีการ

แกปญหาที่ถูกตอง ซึ่งสามารถถายทอด

ความคิดโดยใชวิธีการเขียนบอกเลา  

การวาดภาพ และการใชสัญลักษณ 

แสดงลำดับขั้นตอนการแกปญหา 

๗ การเขียน

โปรแกรม 

เบื้องตน 

ว ๔.๒  ป. ๑/๓  

 

•  การเขียนโปรแกรม คือ การปอน

คำสั่งของโปรแกรมเขาสูเครื่อง

คอมพิวเตอร โดยผูเขียนจะตองเขาใจ

หลักการเขียนโปรแกรมท้ัง ๔ ขั้นตอน 

ไดแก ทำความเขาใจและวิเคราะห

ปญหา กำหนดแผนในการแกปญหา

เขียนโปรแกรมตามที่กำหนด และ

ทดสอบและตรวจสอบความถูกตอง  

การเขียนโปรแกรมสามารถเขียนได       

โดยใชบัตรคำสั่งหรือใชสื่อในเว็บไซต 

Code.org เพื่อทำใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติ

และเขียนโปรแกรมตามสถานการณ       

ตาง ๆ ที่กำหนดให โดยเริ่มจาก

สถานการณที่งายไปจนถึงสถานการณ        

ที่ซับซอนตามคำสั่งตาง ๆ เชน              

การยายตำแหนง การยอหรือขยาย

ขนาด การเปลี่ยนแปลงรูปราง 

๕ ๕ 

 

 



๖๙ 

 

 

 

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

๘ การใช

เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

อยางปลอดภัย 

ว ๔.๒  ป. ๑/๕ 

 

•  ปจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลง        

อยางรวดเร็ว ทำใหเทคโนโลยี

สารสนเทศมีอิทธิพลตอการดำรงชีวิต  

ซึ่งทำใหมีความเสี่ยงจากการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีไมเหมาะสม 

ดังนั้นจึงตองเรียนรูวิธีการใชงาน และ

การดูแลรักษาอุปกรณเทคโนโลยี        

อยางถูกวิธี เพื่อใหมีประสิทธิภาพ          

ในการใชงานและชวยยืดอายุการใชงาน

อุปกรณคอมพิวเตอรใหนานขึ้น 

๓ ๓ 

รวมระหวางป ๗๘ ๘๐ 

ปลายป ๒ ๒๐ 

รวมตลอดป ๘๐ ๑๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๐ 

 

 

 

โครงสรางรายวิชาพื้นฐาน 
ว ๑๒๑๐๑   วิทยาศาสตร ๒                        กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี                     

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒                                                             เวลา    ๘๐    ชั่วโมง 

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

๑ กระบวนการ

วิทยาศาสตร  

- •  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

คือ วิธีการสำคัญในการเรียนรู

วิทยาศาสตรเพราะชวยใหสามารถหา

คำตอบในเรื่องที่สนใจไดอยางถูกตองซึ่ง

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่

เรียนในชั้นเรียนนี้เปนทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน

ไดแก ทักษะการสังเกต ทักษะการ

จำแนกประเภท ทักษะการวัด ทักษะ

การใชตัวเลข ทักษะการลงความเห็น

จากขอมูล ทักษะการจัดกระทำและสื่อ

ความหมายขอมูล 

๒ ๒ 

๒ สิ่งแวดลอม

รอบตัว 

ว ๑.๓  ป. ๒/๑ 

  

•  สิ่งแวดลอมรอบตัวเรา จะมีสิ่งมีชีวิต

มากมายอาศัยอยู โดยมีทั้งสิ่งมีชีวิต           

ที่เปนคน สัตว และพืช ในการสังเกตวา

สิ่งใดเปนสิ่งมีชีวิตนั้น เราสามารถสังเกต

ไดจากลักษณะสำคัญตาง ๆ  เนื่องจาก

สิ่งมีชีวิตตองการอากาศ อาหาร และน้ำ 

เพื่อการดำรงชีวิต สิ่งมีชีวิตมีการ

ตอบสนองตอสงเราตาง ๆ สามารถ

เคลื่อนที่และเคลื่อนไหวไดเอง               

มีการสืบพันธุและมีการเจริญเติบโต 

•  สิ่งมีชีวิตมีลักษณะแตกตางจาก

สิ่งไมมีชีวิต โดยสิ่งมีชีวิตจะมีการ

เคลื่อนที่ กินอาหาร ขับถาย หายใจ  

๑๒ ๑๓ 



๗๑ 

 

 

 

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

เจริญเติบโตสืบพันธุ และตอบสนองตอ

สิ่งเรา แตสิ่งไมมีชีวิตจะไมมีลักษณะ

ดังกลาว 

๓ เรียนรูชีวิตพืช ว ๑.๒  ป. ๒/๑, ป. ๒/๒,                                

ป. ๒/๓  

•  พืชตองการแสง น้ำ เพื่อการ

เจริญเติบโต พืชเปนสิ่งมีชีวิต

เชนเดียวกับคนและสัตว จะดำรงชีวิตอยู

ไดตองอาศัยสิ่งจำเปนในการดำรงชีวิต

เราเรียกสิ่งนั้นวา  ปจจัยในการ

ดำรงชีวิต และเพ่ือใหมีชีวิตอยูรอด  

•  พืชดอกเมื่อเจริญเติบโตและมีดอก 

ดอกจะมีการสืบพันธุเปลี่ยนแปลง           

ไปเปนผล ภายในผลมีเมล็ด                  

เมื่อเมล็ด งอก ตนออนท่ีอยูภายในเมล็ด

จะเจริญเติบโตเปนพืชตนใหม             

พืชตนใหมจะเจริญเติบโตออกดอก           

เพื่อสืบพันธุผลตอไปไดอีกหมุนเวียน

ตอเนื่องเปนวัฏจักรชีวิตของพืชดอก        

พืชดอกมีหลายชนิด ซึ่งดอกของพืช         

แตละชนิดมีลักษณะแตกตางกัน 

โดยทั่วไปดอกของพืช ประกอบดวย 

สวนตาง ๆ ๔ สวน คือ กลีบดอก          

กลีบเลี้ยง เกสรเพศผู และเกสรเพศเมีย   

การสืบพันธุแบบอาศัยเพศของพืชดอก 

จะตองมีการปฏิสนธิระหวาง             

เซลลสืบพันธุเพศผูและเซลลสืบพันธุ  

เพศเมีย มาปฏิสนธิแลวเกิดเปนพืช          

ตนใหม การถายเรณูเปนกระบวนการที่

เกี่ยวของกับการสืบพันธุแบบอาศัยเพศ

ของพืช คือ การที่เรณูไปตก บนยอด

๑๒ ๑๓ 



๗๒ 

 

 

 

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

เกสรเพศเมีย ซึ่งอาจเกิดขึ้นเองภายใน

ดอกที่มีทั้งเกสรเพศผูเกสรเพศเมีย หรือ

มีแมลง ลม น้ำ คน และ สัตวอื่น ๆ ชวย

ในการถายเรณ ูเรณูจะมีเซลลสืบพันธุ

เรณูจะงอกหลอดเรณู ซึ่งภายในหลอด

จะมีเซลลสืบพันธุเพศผูภายในเขาไป

ตามกานเกสรเพศเมีย เขาไปในรังไข 

เซลลสืบพันธุเพศผูจะเขาปฏิสนธิกับ

เซลลสืบพันธุเพศเมียที่อยูในออวุล 

(Ovule) ซึ่งอยูภายในรังไข เกิดการ

สืบพันธุแบบอาศัยเพศ เซลลที่ไดรับการ

ปฏิสนธิจะเจริญตอไปเปนตนออน              

ออวุล (Ovule) จะเจริญไปเปนเมล็ด 

และรังไขเจริญเติบโตเปนผล                              

พืชดอกเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่             

จะออกดอก  ดอกไดรับการผสมพันธุ

กลายเปนผล  ผลมีเมล็ดซึ่งสามารถ        

งอกเปนตนพืชไดอีกหมุนเวียนเปน         

วัฏจักร 

๔ วัสดุใน

ชีวิตประจำวัน 

ว ๑.๒  ป. ๒/๑, ป. ๒/๒,                                

ป. ๒/๓, ป. ๒/๔                                 

•  วัสดุแตละชนิดมีสมบัติแตกตางกัน 

วัสดุบางชนิดมีสมบัติการดูดซับน้ำ            

วัสดุบางชนิดเมื่อนำมาผสมกันแลว            

จะไดสมบัติใหมที่เหมาะสมตอ            

การนำไปใชงาน  วัสดุแตละชนิดมีสมบัติ

เฉพาะตัวที่แตกตางกันไป สมบัติการดูด

ซับน้ำเปนสมบัติเฉพาะตวัอยางหนึ่งที่มี

ในวัสดุบางชนิด เชน ผา กระดาษ            

เปนตน เราจึงนำวัสดุที่สมบัติการดูดซับ

น้ำไปใชทำวัตถุเพื่อประโยชน                  

๑๔ ๑๓ 



๗๓ 

 

 

 

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

ในดานตาง ๆ เชน ใชผาที่ดูดซับน้ำ        

ไดมาก ทำผาเช็ดตัวใชพลาสติก             

ซึ่งไมดูดซับน้ำทำรม  วัสดุมาผสมกัน 

เปนการนำวัสดุบางอยางตั้งแต ๒ ชนิด

ขึ้นไป มาผสมเขาดวยกันแลวทำใหมี

สมบัติที่เหมาะสมตอการนำไปใช

ประโยชนไดตามจุดประสงคที่ตองการ 

•  การเลือกวัสดุมาทำเปนวัตถุ

จำเปนตองพิจารณาสมบัติของวัสดุกอน 

เพื่อใหสามารถนำวัสดุมาใชงานไดตรง

ตามวัตถุประสงคหรือความตองการของ

เราจึงทำใหเราไดวัตถุที่มีคุณภาพ             

มีความเหมาะสมและปลอดภัยตอ            

การใชงานตาง ๆ วัสดุหลายชนิด              

ที่ถูกใชงานแลวสามารถกลบัมาใชใหมได 

เราเรียกวา รีไซเคิล (Recycle) โดย

สามารถทำไดหลายวิธี เชน การนำ

กระดาษที่ใชแลวมาประดิษฐเปนดอกไม

กระดาษ เปนตน ซึ่งการนำวัสดุที่ใชแลว

กลับมาใชใหมมีประโยชนตอโลก เพราะ

ทำใหปริมาณขยะลดลง และชวยลด 

การใชทรัพยากรธรรมชาติไดเปนอยางดี 

๕ แสงใน

ชีวิตประจำวัน 

ว ๒.๓ ป. ๒/๑, ป. ๒/๒                                •  แสงเคลื่อนที่จากแหลงกำเนิดแสง          

ในทุกทิศทางเปนแนวตรง เมื่อมีแสงจาก

แหลงกำเนิดแสงตกกระทบที่ผิวของวัตถุ

แลวสะทอนมาเขาตาของเราจะทำใหเรา

มองเห็นวัตถุตาง ๆ แตถาแสงทีเ่รา

มองเห็นมีความสวางไมเหมาะสมเขามา

สูตาของเราอาจกอใหเกิดอันตรายตอ

๘ ๘ 



๗๔ 

 

 

 

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

ดวงตาของเราได เราจึงตองมีแนวทาง 

ในการปองกันอันตรายจากแสง           

ในการมองดูสิ่งตาง ๆ รอบตัวเราใช

สายตาเปนอวัยวะสำคัญในการมองและ

ใชแสงจากแหลงกำเนิดแสงจึงทำใหเรา

มองเห็นแสงหรือวัตถุตาง ๆ ไดชัดแตถา

แสงนั้นมีความสวางที่ไมเหมาะสมตอ

การมองเห็นอาจจะสงผลเสียตอดวงตา

ของเราได  ในชีวิตประจำวันเราใชแสง

ในการทำกิจกรรมตาง ๆ เราจึงตองจัด

ความสวางของแสงใหเหมาะสมตอ        

การทำกิจกรรมแตละกิจกรรมเพื่อ

ปองกันอันตรายจากการมองวัตถุที่อยูใน

บริเวณที่มีแสงสวางไมเหมาะสมที่

อาจจะสงผลเสียตอตาของเราได ซึ่งเรามี

แนวทางการปองกันอันตรายจากแสงที่มี

ความสวางไมเหมาะสม 

๖ เรียนรูเรื่องดิน ว ๓.๒ ป. ๒/๑, ป. ๒/๒                                •  ดินในแตละทองถิ่นอาจจะมีลักษณะ

และสมบัติบางอยางที่เหมือนหรือ

แตกตางกัน และสามารถนำไปใช

ประโยชนไดแตกตางกันตามลักษณะ

และสมบัติของดินแตละชนิด 

•  ดินเปนทรัพยากรธรรมชาติ                 

ซึ่งประกอบดวย เศษหิน ซากพืช             

ซากสัตวผสมอยูในเนื้อดินมีอากาศ 

และน้ำแซกอยูตามชองวางในเนื้อดิน 

ดินจำแนกเปน ดินรวน ดินเหนียว           

และดินทราย ตามลักษณะเนื้อดิน และ

การจับตัวของดิน ซึ่งมีผลตอการอุมน้ำ 

๑๒ ๑๓ 



๗๕ 

 

 

 

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

ที่แตกตางกัน เราจึงสามารถนำดิน            

แตละชนิดไปใชประโยชนไดแตกตางกนั 

ดินเปนสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติที่

ประกอบดวย เศษหิน ซากพืช ซากสัตว 

ซึ่งดินในแตละทองถิ่นมีสมบัติ             

ทางกายภาพแตกตางกันออกไป 

ดินเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มี

ความสำคัญตอการดำรงชีวิตของพืช 

สัตวและมนุษย ซึ่งสิ่งมีชีวิตเกือบทุกชนิด

ใชดินในการดำรงชีวิตไมทางใด              

ก็ทางหนึ่ง 

๗ การแกปญหา 

อยางงาย 

ว ๔.๒  ป. ๒/๑  

 

 

•  การแกปญหาเปนสิ่งที่เกิดขึ้น           

ในชีวิตประจำวัน เชน การแกปญหา 

การเดินทางไปโรงเรียน การทำการบาน 

การเลนเกม ดังนั้นจึงตองเรียนรูขั้นตอน

การแกปญหาเพื่อใหสามารถแกปญหาที่

เกิดข้ึนไดอยางถูกตองและรวดเร็ว 

ขั้นตอนของการแกปญหามี ๔ ขั้นตอน 

ดังนี้ ๑) พิจารณาและทำความเขาใจ

ปญหา คือ การทำความเขาใจปญหา             

โดยวิเคราะหปญหานั้น ๒) วางแผน       

การแกปญหา คือ การกำหนดและ

จัดลำดับขั้นตอนของสิ่งที่ตองกระทำเพื่อ

แกปญหาจากขอมูลที่ไดรับ ๓) ลงมือ

แกปญหา คือ การกระทำตามขั้นตอนที่

ไดวางแผนเพื่อใหประสบความสำเร็จ

ตามเปาหมายที่กำหนดไว และ                

๔) ตรวจสอบผลการแกปญหา คือ         

การตรวจสอบผลลัพธที่ไดดำเนินการวา

๔ ๔ 



๗๖ 

 

 

 

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

ตรงตามแนวทางที่จะแกไขหรือไม            

โดยผลลัพธที่เกิดขึ้นอาจจะไมเปนไป

ตามแนวทางการแกปญหาที่วางไว          

ซึ่งอาจจะตองปรับปรุงแกไขอีกครั้ง 

๘ การตรวจหา

ขอผิดพลาด

ของโปรแกรม 

ว ๔.๒  ป. ๒/๒                                

 

•  การเขียนโปรแกรม คือ การเขียน

ชุดคำสั่งใหคอมพิวเตอรทำงาน            

ตามเงื่อนไขที่กำหนดการเขียนโปรแกรม

แบบวนซ้ำ เปนการเขียนโปรแกรม

ทำงานซ้ำกันหลายรอบ การตรวจสอบ

ขอผิดพลาดจากการเขียนโปรแกรม         

เปนขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญในการเขียน

โปรแกรม ซึ่งจะตองตรวจสอบวาได 

ผลลัพธตรงตามที่ตองการหรือไม โดย

ขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นมี ๒ ลักษณะ คือ

ขอผิดพลาดที่เกิดจากการเขียนคำสั่งผิด 

และขอผิดพลาดที่เกิดจากการเขียน

คำสั่งผิดรูปแบบ แบงเปนการตรวจสอบ

คำสั่งขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม 

การตรวจสอบคำสั่งผิดรูปแบบทีละคำสั่ง 

๔ ๔ 

๙ การจัดการไฟล

อยางมีระบบ 

ว ๔.๒  ป. ๒/๓  

 

•  การใชงานซอฟตแวรเบื้องตน             

ซึ่งซอฟตแวรเปนชุดคำสั่งหรือโปรแกรม

ที่ใชสั่งงานใหคอมพิวเตอรทำงาน 

ซอฟตแวรจึงหมายถึงลำดับขั้นตอน          

การทำงานที่เขียนขึ้นดวยคำสั่งของ

คอมพิวเตอร คำสั่งเหลานี้เรียงกันเปน           

โปรแกรมคอมพิวเตอร  การนำเสนอ

ขอมูลโดยใชโปรแกรมตาง ๆ เชน 

โปรแกรมกราฟก ซึ่งเปนโปรแกรมที่ใช

ในการวาดภาพ หรือออกแบบกราฟก

๕ ๕ 



๗๗ 

 

 

 

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

บนเครื่องคอมพิวเตอร ซึ่งไดแก 

โปรแกรมเพนต  การสรางและ            

การจัดเก็บไฟลดวยโปรแกรมกราฟก 

การเรียกใชโปรแกรมกราฟก การแกไข

ตกแตงเอกสารดวยโปรแกรมกราฟก 

การนำเสนอขอมูลดวยโปรแกรม

นำเสนอ  การจัดการไฟลเปนการจัด

ระเบียบไฟลงานบนเครื่องคอมพิวเตอร 

ตั้งแตการสราง คัดลอก ยาย ลบ  

เปลี่ยนชื่อ และจัดหมวดหมู เพื่อให

สะดวกรวดเร็วในการใชงาน 

๑๐ การใช

เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

อยางปลอดภัย 

ว ๔.๒  ป. ๒/๔ 

 

•  ในสภาพสังคมที่เทคโนโลยีเขามามี

บทบาทมาก การรูจักขอมูลสวนตัวของ

ตนเอง และการขอความชวยเหลือเมื่อ

พบปญหาจากการเผยแพรขอมูลสวนตัว 

เปนวิธีหนึ่งที่จะชวยทำใหสามารถใช

เทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางปลอดภัย 

นอกจากนี้การเรียนรูขอปฏิบัติ การดูแล

รักษาอุปกรณเทคโนโลยี และการใชงาน

อุปกรณเทคโนโลยีอยางเหมาะสม            

จะชวยยืดอายุการใชงานของอุปกรณ

เทคโนโลยีใหใชงานไดนานมากข้ึน 

ตลอดจนสามารถใชงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

๕ ๕ 

รวมระหวางป ๗๘ ๘๐ 

ปลายป ๒ ๒๐ 

รวมตลอดป ๘๐ ๑๐๐ 

 

 



๗๘ 

 

 

 

โครงสรางรายวิชาพ้ืนฐาน 
ว ๑๓๑๐๑   วิทยาศาสตร ๓                        กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี                     

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓                                                            เวลา    ๘๐    ชั่วโมง 

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

๑ กระบวนการ

วิทยาศาสตร  

- •  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

คือ วิธีการหรือทักษะที่สำคัญในการ

เรียนรูวิทยาศาสตรเพราะชวยให

สามารถหาคำตอบในเรื่องที่สนใจได

อยางถูกตอง ซึ่งทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรที่เรียนในชั้นเรียนนี้เปน

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้น

พื้นฐานและขั้นสูง ไดแก ทักษะการจัด

กระทำและสื่อความหมายขอมูล ทักษะ

การหาความสัมพันธของสเปซกับเวลา 

ทักษะการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 

ทักษะการกำหนดและควบคุมตัวแปร 

และทักษะการสรางแบบจำลอง 

๒ ๒ 

๒ ชีวิตของมนุษย

และสัตว 

ว ๑.๒  ป. ๓/๑, ป. ๓/๒   •  มนุษยและสัตวตองการอาหาร น้ำ 

และอากาศ เพื่อการดำรงชีวิตและการ

เจริญเติบโต อาหารชวยใหรางกาย

แข็งแรงและเจริญเติบโต น้ำชวยให

รางกายทำงานไดอยางปกติ 

•  สัตวเมื่อเปนตัวเต็มวัยจะสืบพันธุมีลูก 

เมื่อลูก เจริญเติบโตเปนตัวเต็มวัย        

ก็สืบพันธุมีลูกตอไปไดอีก หมุนเวียน

ตอเนื่องเปนวัฏจักรชีวิตของสัตว ซึ่งสัตว

แตละชนิด เชน ผีเสื้อ กบ ไก มนุษย  

จะมีวัฏจักรชีวิตที่เฉพาะและแตกตางกัน 

๙ ๙ 



๗๙ 

 

 

 

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

๓ วัสดุใน

ชีวิตประจำวัน 

ว ๒.๑  ป. ๓/๑, ป. ๓/๒  •  วัตถุอาจทำจากชิ้นสวนยอย ๆ             

ซึ่งแตละชิ้นมีลักษณะเหมือนกัน            

มาประกอบเขาดวยกัน เมื่อแยก           

ชิ้นสวนยอย ๆ แตละชิ้นของวัตถ ุ           

ออกจากกัน สามารถนำชิ้นสวนเหลานั้น

มาประกอบเปนวัตถุชิ้นใหมไดเชน 

กำแพงบานมีกอนอิฐหลาย ๆ กอน

ประกอบเขาดวยกัน และสามารถนำ

กอนอิฐจากกำแพงบานมาประกอบเปน

พื้นทางเดินได เมื่อใหความรอนหรือทำ

ใหวัสดุรอนขึ้น และเมื่อลดความรอน

หรือทำใหวัสดุเย็นลง วัสดุจะเกิด            

การเปลี่ยนแปลงไดเชน สีเปลี่ยน รูปราง

เปลี่ยน 

๑๒ ๑๒ 

๔ แรงและการ

เปลี่ยนแปลง

การเคลื่อนที่

ของวัตถุ 

ว ๒.๒  ป. ๓/๑, ป. ๓/๒,                                

ป. ๓/๓, ป. ๓/๔                                 

•  การดึงหรือการผลักเปนการออกแรง

กระทำตอวัตถุแรงมีผลตอการเคลื่อนที่

ของวัตถุแรง อาจทำใหวัตถุเกิดการ

เคลื่อนที่โดยเปลี่ยนตำแหนงจากท่ีหนึ่ง

ไปยังอีกท่ีหนึ่งสมบัติที่เหมาะสมตอการ

นำไปใชประโยชนไดตามจุดประสงคท่ี

ตองการ  การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่

ของวัตถุ ไดแก วัตถุที่อยูนิ่งเปลี่ยนเปน

เคลื่อนที่ วัตถุที่กำลัง เคลื่อนที่เปลี่ยน  

เปนเคลื่อนที่เร็วขึ้นหรือชาลง หรือ        

หยุดนิ่ง หรือเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที ่  

การดึงหรือการผลักเปนการออกแรง           

ที่เกิดจากวัตถุหนึ่งกระทำกับอีกวัตถุ

หนึ่ง โดยวัตถุทั้งสองอาจสัมผัสหรือไม

ตองสัมผัสกัน เชน การออกแรงโดยใช

๘ ๙ 



๘๐ 

 

 

 

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

มือดึงหรือการผลักโตะใหเคลื่อนท่ีเปน

การออกแรงที่วัตถุตองสัมผัสกัน แรงนี้

จึงเปนแรงสัมผัสสวนการที่แมเหล็ก

ดึงดูดหรือผลักระหวางแมเหล็กเปนแรง

ที่เกิดขึ้นโดยแมเหล็กไมจำเปนตอง

สัมผัสกัน แรงแมเหล็กนี้จึงเปนแรง          

ไมสัมผัส  

•  แรงแมเหล็กเปนแรงที่เกิดขึ้นระหวาง

แมเหล็ก กับสารแมเหล็ก หรือแมเหล็ก

กับแมเหล็ก แมเหล็กมี ๒ ขั้ว คือ          

ขั้วเหนือและขั้วใต ขั้วแมเหล็ก          

ชนิดเดียวกันจะผลักกัน ตางชนิดกัน          

จะดึงดูดกัน 

๕ อากาศรอบตัว ว ๓.๒  ป. ๓/๑, ป. ๓/๒,                                

ป. ๓/๓, ป. ๓/๔                                 

•  อากาศโดยทั่วไปไมมีสี ไมมีกลิ่น 

ประกอบดวยแกสไนโตรเจน            

แกสออกซิเจน แกสคารบอนไดออกไซด 

แกสอ่ืน ๆ รวมทั้งไอน้ำ และฝุนละออง 

อากาศ มีความสำคัญตอสิ่งมีชีวิต           

หากสวนประกอบของอากาศไม

เหมาะสม เนื่องจากมีแกสบางชนิดหรือ

ฝุนละอองในปริมาณมาก อาจเปน

อันตรายตอสิ่งมีชีวิตชนิดตาง ๆ จัดเปน

มลพิษทางอากาศ 

•  ลม คือ อากาศที่เคลื่อนที่ เกิดจาก

ความแตกตางกัน ของอุณหภูมิอากาศ

บริเวณที่อยูใกลกัน โดยอากาศ บริเวณที่

มีอุณหภูมิสูงจะลอยตัวสูงขึ้น และ

อากาศ บริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำกวา            

จะเคลื่อนเขาไปแทนที ่ ลมสามารถ

๑๐ ๑๐ 



๘๑ 

 

 

 

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

นำมาใชเปนแหลงพลังงานทดแทน           

ในการผลิตไฟฟา และนำไปใชประโยชน

ในการ ทำกิจกรรมตาง ๆ ของมนุษย

หากลมเคลื่อนท่ี ดวยความเร็วสูง             

อาจทำใหเกิดอันตราย และเกิดความ

เสียหายตอชีวิตและทรัพยสินได 

๖ พลังงานนารู ว ๒.๓  ป. ๓/๑, ป. ๓/๒,                                

ป. ๓/๓  

•  พลังงานเปนปริมาณที่แสดงถึง

ความสามารถ ในการทำงาน พลังงาน        

มีหลายแบบ เชน พลังงานกล พลังงาน

ไฟฟา พลังงานแสง พลังงานเสียง และ

พลังงานความรอน โดยพลังงานสามารถ

เปลี่ยนจากพลังงานหนึ่งไปเปน                

อีกพลังงานหนึ่งได เชน การถูมือจนรูสึก

รอน เปนการเปลี่ยนพลังงานกล          

เปนพลังงานความรอน แผงเซลลสุริยะ

เปลี่ยนพลังงานแสงเปน พลงังานไฟฟา 

หรือเครื่องใชไฟฟาเปลี่ยนพลังงานไฟฟา 

เปนพลังงานอื่น 

•  ไฟฟาผลิตจากเครื่องกำเนิดไฟฟาซึ่ง

ใชพลังงานจาก แหลงพลังงานธรรมชาติ

หลายแหลง เชน พลังงาน จากลม 

พลังงานจากน้ำ พลังงานจากแกส

ธรรมชาติ  พลังงานไฟฟามีความสำคัญ

ตอชีวิตประจำวัน การใชไฟฟานอกจาก

ตองใชอยางถูกวิธี ประหยัดและคุมคา

แลว ยังตองคำนึงถึงความปลอดภัยดวย 

๑๒ ๑๒ 

๗ ดวงอาทิตย     

กับชีวิต 

ว ๓.๑  ป. ๓/๑, ป. ๓/๒,                                

ป. ๓/๓  

 

•  คนบนโลกมองเห็นดวงอาทิตยปรากฏ

ขึ้นทางดานหนึ่งหรือตกทางอีกดานหนึ่ง

ทุกวัน หมุนเวยีนเปนแบบรูป ซ้ำ ๆ 

๘ ๘ 



๘๒ 

 

 

 

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

โลกกลมและหมุนรอบตัวเองขณะโคจร

รอบดวงอาทิตย ทำใหบริเวณของโลก

ไดรับแสงอาทิตยไมพรอมกัน โลกดานที่

ไดรับแสงจากดวงอาทิตยจะเปนกลางวัน 

สวนดานตรงขามที่ไมไดรับแสงจะเปน

กลางคืน นอกจากนี้ คนบนโลกจะ

มองเห็นดวงอาทิตยปรากฏขึ้นทางดาน

หนึ่งซึ่งกำหนดใหเปนทิศตะวันออก และ

มองเห็นดวงอาทิตยตกทางอีกดานหนึ่ง 

ซึ่งกำหนดใหเปนทิศตะวันตก และเมื่อ

ใหดานขวามืออยูทางทิศตะวันออก  

ดานซายมืออยูทางทิศตะวันตก 

ดานหนาจะเปนทิศเหนือ และดานหลัง

จะเปนทิศใต  ในเวลากลางวันโลกจะ

ไดรับพลังงานแสงและพลังงาน          

ความรอนจากดวงอาทิตย ทำให

สิ่งมีชีวิตดำรงอยูได  

๘ อัลกอริทึมกับ 

การแกปญหา 

ว ๔.๒  ป. ๓/๒                                

 

•  การแกปญหาโดยการแสดงอัลกอริทึม 

(Algorithm) เปนกระบวนการแกปญหา 

ที่สามารถอธิบายออกมาเปนขั้นตอนที่

ชัดเจน เชน การนำเขาขอมูลแลวจะได

ผลลัพธอยางไร ซึ่งทำไดโดยการเขียน

บอกเลา การวาดภาพ หรือการใช

สัญลักษณเพื่อใหไดผลลัพธตามที่

ตองการ 

๓ ๓ 

๙ การเขียน

โปรแกรม 

อยางงาย 

ว ๔.๒  ป. ๓/๒ 

 

•  การเขียนโปรแกรมใหคอมพิวเตอร

ทำงานตามขั้นตอนท่ีไดออกแบบไวนั้น 

บางครั้งจะเกิดปญหา ซึ่งปญหาที่เกิดข้ึน

จากการเขียนโปรแกรมในแตละขั้นตอน

๖ ๖ 



๘๓ 

 

 

 

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

ของคำสั่งนั้น เรียกวา ขอผิดพลาด 

(Bug) สวนการตรวจสอบขอผิดพลาด

และแกไขขอผิดพลาดที่เกิดข้ึนนั้น          

เราจะเรียกวา Debugging คำสั่งจะแจง

เตือนขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น เพื่อใหมีการ

ทบทวนแกไขขอผิดพลาดนั้น พรอมทั้ง

แนะนำวิธีการแกไขกอนท่ีจะดำเนินการ

ตอไป 

๑๐ อินเทอรเน็ต

และ 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ว ๔.๒  ป. ๓/๓, ป. ๓/๕ 

 

•  อินเทอรเน็ต คือ เครือขาย

คอมพิวเตอรที่เชื่อมตอกันครอบคลุมไป

ทั่วโลก และเปนแหลงขอมูลที่ชวยใน

การเรียนและดำเนินชีวิต การใช

อินเทอรเน็ตในการสืบคนขอมูลจากเว็บ

เบราวเซอรตาง ๆ โดยการใชคำคนหา

(Keyword) ที่ตรงประเด็นและกระชับ 

เพื่อใหไดผลลัพธที่รวดเร็วและตรงตาม

ความตองการและยังตองคำนึงถึง

ขอตกลงในการใชอินเทอรเน็ต 

๒ ๓ 

๑๑ การรวบรวม 

ประมวลผล 

และนำเสนอ

ขอมูล 

ว ๔.๒  ป. ๓/๔ 

 

•  การรวบรวมขอมูล คือ การนำขอมูลที่

สามารถรับรูไดจากประสาทสัมผัสทั้ง ๕ 

และประเภทตาง ๆ จากแหลงขอมูลมา

รวมกันไวในรูปแบบที่เหมาะสมดวย

วิธีการตาง ๆ ตามขั้นตอนการรวบรวม

ขอมูลและนำขอมูลที่รวบรวม             

มาประมวลผลจากการเปรียบเทียบ           

จัดกลุม เรียงลำดับ เพื่อใหไดสารสนเทศ

ที่ตองการ  การนำเสนอขอมูล คือ          

การนำเสนอขอมูลผานการรวบรวม

ขอมูลและประมวลผลแลวนำมาเผยแพร

๓ ๓ 



๘๔ 

 

 

 

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

ใหผูอื่นไดรับรูและนำไปใชประโยชน

ตอไป โดยการนำเสนอขอมูลสามารถ       

ทำไดหลายรูปแบบตามความเหมาะสม 

เชน การบอกเลา การทำอกสารรายงาน 

การจัดทำปายประกาศ 

๑๒ การใชงาน

ซอฟตแวร 

ว ๔.๒  ป. ๓/๔ 

 

•  Software (ซอฟตแวร) เปน

องคประกอบของคอมพิวเตอรที่เราไม

สามารถสัมผัสจับตองไดโดยตรง           

เปนชุดคำสั่งหรือโปรแกรม (Program) 

ที่เขียนขึ้นเพื่อใหคอมพิวเตอรทำงาน 

ซอฟตแวรจึงเปนเสมือนตัวเชื่อมระหวาง

ผูใชงานกับคอมพิวเตอรใหสามารถ

เขาใจกันได การทีค่อมพิวเตอรจะ

ทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพนั้นขึ้นอยู

กับการเลือกใชซอฟตแวรใหเหมาะสม

กับลักษณะงาน โดยซอฟตแวรที่นิยมใช

ในปจจุบัน เชน ซอฟตแวรนำเสนอ 

ซอฟตแวรประมวลคำ ซอฟตแวรตาราง

ทำงาน 

๓ ๓ 

รวมระหวางป ๗๘ ๘๐ 

ปลายป ๒ ๒๐ 

รวมตลอดป ๘๐ ๑๐๐ 

 

 

 

 

 

 



๘๕ 

 

 

 

โครงสรางรายวิชาพ้ืนฐาน 
ว ๑๔๑๐๑   วิทยาศาสตร ๔                        กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี                     

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔                                                            เวลา    ๑๒๐    ชั่วโมง 

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

๑ เรียนรู

กระบวนการ

วิทยาศาสตร 

- •  วิทยาศาสตรเปนการศึกษาเกี่ยวกับ 

สิ่งตาง ๆ ที่อยูรอบตัว วิธีการและ

ขั้นตอนที่ใชเพื่อตอบปญหาที่สงสัย 

เรียกวา วิธีการทางวิทยาศาสตร     

ในการสืบเสาะหาความรูอยางเปนระบบ 

ผูเรียนควรฝกฝนทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรใหเกิดความชำนาญ เพื่อให

สามารถคนหาคำตอบไดอยางถูกตอง  

เมื่อทำการศึกษาและแสวงหาความรู 

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรแลว 

ผูเรียนจะเกิดจิตวิทยาศาสตร 

๓ ๒ 

๒ ความ

หลากหลาย

ของสิ่งมีชีวิต 

ว ๑.๒  ป. ๔/๑ 

ว ๑.๓  ป. ๔/๑, ป. ๔/๒, 

ป. ๔/๓, ป. ๔/๔   

•  สิ่งมีชีวิตมีหลายชนิด โดยแตละชนิด

จะมีลักษณะสำคัญบางอยางเหมือนกัน

หรือแตกตางกันไป ซึ่งสามารถใชเปน

เกณฑในการจัดกลุมสิ่งมีชีวิตออกเปน

กลุมพืช กลุมสัตว และกลุมที่ไมใชพืช

และสัตว ในการจำแนกพืชสามารถใช

ลักษณะการมีดอกของพืชเปนเกณฑ 

และในการจำแนกสัตวสามารถใชการมี

กระดูกสันหลังของสัตวเปนเกณฑได 

สัตวมีกระดูกสันหลังแบงออกได ๕ กลุม             

ซึ่งสัตวมีกระดูกสันหลังแตละกลุมจะมี

ลักษณะเฉพาะที่สังเกตไดแตกตางกัน 

๒๗ ๑๖ 



๘๖ 

 

 

 

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

•  พืชดอกมีสวนตาง ๆ ที่สำคัญ ไดแก 

ราก ลำตน ใบ ดอก ผลและเมล็ด ซึ่ง

สวนตาง ๆ เหลานี้จะทำหนาที่ตางกันไป    

๓ แรงโนมถวง

ของโลก         

และตัวกลาง            

ของแสง 

ว ๒.๒  ป. ๔/๑, ป. ๔/๒, 

ป. ๔/๓ 

ว ๒.๓  ป. ๔/๑  

•  แรงโนมถวงของโลก เปนแรงดึงดูดที่

โลกกระทำตอมวลของวัตถุทุกชนิดที่อยู

บนโลกและที่อยูใกลโลก ซึ่งมีทิศทางเขา

สูศูนยกลางของโลก ทำใหวัตถุมีน้ำหนัก

และตกลงสูพื้นโลก เราสามารถวัด

น้ำหนักของวัตถุไดโดยใชเครื่องชั่งสปริง 

มวลของวัตถุตาง ๆ มีผลตอการ

เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนท่ีของวตัถุ         

วัตถุที่มีมวลมากจะเปลี่ยนแปลง         

การเคลื่อนที่ไดยากกวาวัตถุที่มีมวลนอย 

•  เมื่อมองสิ่งตาง ๆ โดยมีวัตถุตางชนิด

มาก้ันแสง จะทำใหมองเห็นสิ่งนั้น ๆ 

ชัดเจนแตกตางกันไป จึงจำแนกวัตถุที่

นำมากั้นแสงไดเปนตัวกลางโปรงใส 

ตัวกลางโปรงแสง และวัตถุทึบแสง 

๑๖ ๑๔ 

๔ วัสดุและสสาร ว ๒.๑  ป. ๔/๑, ป. ๔/๒, 

ป. ๔/๓, ป. ๔/๔ 

 

•  วัสดุตาง ๆ มีสมบัติทางกายภาพ         

ที่สามารถสังเกตและทดสอบไดแตกตาง

กันไป เชน มีความแข็ง มีสภาพยืดหยุน 

นำความรอน  นำไฟฟา เปนตน ซึ่งเรา

สามารถนำวสัดุที่มีสมบัติทางกายภาพ

ดานตาง ๆ มาใชประโยชนไดตางกัน 

•  สสารในชีวิตประจำวันมีหลายชนิด 

แตละชนิดอาจอยูในสถานะของแข็ง 

ของเหลว หรือแกส ซึ่งสสารแตละ

สถานะอาจมีสมบัติบางประการ

เหมือนกันหรือตางกัน โดยสังเกตไดจาก

๒๘ ๑๗ 



๘๗ 

 

 

 

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

การมีมวล การตองการที่อยู การมี

รูปรางและปริมาตรของสสาร ซึ่งเรา

สามารถใชเครื่องมือในการวัดมวล         

และปริมาตรของสสารได 

๕ ดวงจันทรและ

ระบบสุริยะ 

ว ๓.๑  ป. ๔/๑, ป. ๔/๒, 

ป. ๔/๓ 

 

•  ดวงจันทรโคจรรอบโลกพรอมกับ

หมุนรอบตัวเอง ในขณะท่ีโลกหมุนรอบ

ตัวเองจะทำใหเรามองเห็นดวงจันทร

ปรากฏขึ้นทางดานทศิตะวันออก และ 

ตกทางดานทิศตะวันตก ซึ่งหมุนเวียน

เปนแบบรูปซ้ำ ๆ  ดวงจันทรนั้นเปน 

ทรงกลม แตรูปรางของดวงจันทร            

ที่ปรากฏในแตละวันจะแตกตางกัน  

ดวงจันทรจะมีรูปรางปรากฏเปนเสี้ยว

โดยจะมีขนาดเพิ่มขึ้นในแตละวัน             

จนเต็มดวง และมีขนาดลดลงจนมอง         

ไมเห็น  จากนั้นรูปรางปรากฏของ         

ดวงจันทรจะเปนเสี้ยวใหญขึ้นจนสวาง

เต็มดวงอีกครั้ง เกิดการเปลี่ยนแปลง

เชนนี้เปนแบบรูปซ้ำ ๆ ทุกเดือน 

•  ระบบสุริยะนั้นเปนระบบที่ม ี           

ดวงอาทิตยเปนศูนยกลาง และมีดาว

บริวารตาง ๆ โคจรอยูโดยรอบ 

ประกอบดวยดาวเคราะห ๘ ดวง 

รวมทั้งดวงจันทร บริวารของดาว

เคราะหตาง ๆ ดาวเคราะหแคระ          

ดาวเคราะหนอย ดาวหาง และ          

วัตถุขนาดเล็กอื่น ๆ โคจรอยูรอบดวง

อาทิตย  ดาวเคราะหที่โคจรรอบ         

ดวงอาทิตยแตละดวงจะมีขนาดของดาว 

๑๔ ๑๐ 



๘๘ 

 

 

 

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

ระยะหางจากดวงอาทิตยและคาบการ

โคจรรอบดวงอาทิตยแตกตางกันไป 

๖ ขั้นตอนวิธีการ

แกปญหา 

ว ๔.๒  ป. ๔/๑                                

 

•  ขั้นตอนวิธีหรืออัลกอริทึม คือ

กระบวนการแกปญหาที่มีลำดับชัดเจน 

สามารถคาดคะเนผลลัพธได 

การอธิบายอัลกอริทึม แบงไดเปน        

การแสดงอัลกอริทึมดวยขอความ        

การแสดงอัลกอริทึมดวยรหัสจำลอง 

และการแสดงอัลกอริทึมดวยผังงาน 

๔ ๓ 

๗ การเขียน

โปรแกรม 

อยางงาย 

ว ๔.๒  ป. ๔/๒ 

 

•  โปรแกรม Scratch สามารถนำมาใช

พัฒนาซอฟตแวรเชิงสรางสรรค เชน 

การสรางนิทาน การสรางเกม เปนตน 

การเขียนโปรแกรมเปนการสรางลำดับ

ของคำสั่งใหคอมพิวเตอรทำงาน เพื่อให

ไดผลลัพธตามความตองการ หากมี

ขอผิดพลาดใหตรวจสอบ การทำงาน       

ทีละคำสั่ง เมื่อพบจุดที่ทำใหผลลัพธ          

ไมถูกตอง ใหทำการแกไขจนกวาจะได

ผลลัพธที่ถูกตอง  ตัวอยางโปรแกรมท่ีมี

เรื่องราว เชน นิทานที่มีการตอบโตกับ

ผูใชการตูนสั้น เลากิจวัตรประจำวัน 

ภาพเคลื่อนไหว  การฝกตรวจหา

ขอผิดพลาดจากโปรแกรมของผูอื่นจะ

ชวยพัฒนาทักษะการหาสาเหตุของ

ปญหาไดดียิ่งขึ้น 

๑๐ ๖ 

๘ การใชงาน

อินเตอรเน็ต 

ว ๔.๒  ป. ๔/๓ 

 

•  อินเตอรเน็ต คือเครือขาย

คอมพิวเตอรที่เชื่อมตอกันจำนวนมาก

และครอบคลุมไปท่ัวโลก การคนหา

ขอมูลความรูจากอินเตอรเน็ต ควรใช

๔ ๓ 



๘๙ 

 

 

 

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

คำคนที่ตรงประเด็น กระชับ จะทำให

ไดผลลัพธที่รวดเร็วและตรงตาม        

ความตองการ การประเมินความ

นาเชื่อถือของขอมูล เชน พิจารณา

ประเภทของเว็บไซต (หนวยงานราชการ 

สำนักขาว องคกร) ผูเขียน วันที่เผยแพร

ขอมูล การอางอิง เมื่อไดขอมูลที่

ตองการจากเว็บไซตตาง ๆ จะตองนำ

เนื้อหามาพิจารณา เปรียบเทียบ         

แลวเลือกขอมูล ที่มีความสอดคลองและ

สัมพันธกัน  การทำรายงานหรือ         

การนำเสนอขอมูลจะตอง นำขอมูลมา

เรียบเรียง สรุป เปนภาษาของตนเอง         

ที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมายและวิธีการ

นำเสนอ 

๙ การนำเสนอ

ขอมูลดวย

ซอฟตแวร 

ว ๔.๒  ป. ๔/๔ 

 

•  การรวบรวมขอมูลที่ตองการจาก

แหลงตาง ๆ ทำไดโดยกำหนดหัวขอที่

ตองการ เตรียมอุปกรณในการจดบันทึก 

การประมวลผลอยางงาย เชน 

เปรียบเทียบ จัดกลุม เรียงลำดับ การหา

ผลรวม การวิเคราะหผล การสราง

ทางเลือกท่ีเปนไปได และการประเมิน

ทางเลือก  การนำเสนอขอมูลโดยใช

โปรแกรมตาง ๆ เชน ไมโครซอฟตเวิรด 

ไมโครซอฟตเอ็กเซล ไมโครซอฟต

เพาเวอรพอยด  การใชซอฟตแวร               

ในการทำงาน เชน ใชพิมพเอกสาร           

ใชคำนวณ ใชสรางกราฟ ใชออกแบบ

และนำเสนองาน 

๙ ๖ 



๙๐ 

 

 

 

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

๑๐ การใช

เทคโนโลยี

อยางปลอดภัย 

ว ๔.๒  ป. ๔/๕ 

 

•  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในยุค

ดิจิทัลอยางปลอดภัย เขาใจสิทธิและ

หนาที่ของตน เคารพในสิทธิของผูอื่น 

เชน ไมสรางขอความเท็จและสงใหผูอื่น 

ไมสรางความเดือดรอนตอผูอ่ืนโดยการ

สงสแปม ขอความลูกโซ สงตอโพสตที่มี

ขอมูลสวนตัวของผูอื่น สงคำเชิญเลนเกม 

ไมเขาถึงขอมูลสวนตัวหรือการบานของ

บุคคลอ่ืนโดยไมไดรับอนุญาต ไมใช

เครื่องคอมพิวเตอร/ชื่อบัญชีของผูอื่น 

การปกปองขอมูลสวนตัว เชน การออก

จากระบบเมื่อเลิกใชงาน ไมบอก

รหัสผาน ไมบอกเลขประจำตัว

ประชาชน 

๓ ๓ 

รวมระหวางป ๑๑๘ ๘๐ 

ปลายป ๒ ๒๐ 

รวมตลอดป ๑๒๐ ๑๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๙๑ 

 

 

 

โครงสรางรายวิชาพ้ืนฐาน 
ว ๑๕๑๐๑   วิทยาศาสตร ๕                        กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี                     

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕                                                            เวลา    ๑๒๐    ชั่วโมง 

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

๑ เรียนรูแบบ

นักวิทยาศาสตร 

- •  กระบวนการทางวิทยาศาสตร คือ 

วิธีการและข้ันตอนท่ีนักวิทยาศาสตรใช

ดำเนินการเพื่อคนควาหาความรู             

ทางวิทยาศาสตร กระบวนการทาง

วิทยาศาสตรแบงออกเปน ๓ ประเภท 

คือ ๑) วิธีการทางวิทยาศาสตร            

๒) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  

และ ๓) จิตวิทยาศาสตร 

   วิธีการทางวิทยาศาสตร คือ ขั้นตอน

การทำงานอยางเปนระบบท่ี

นักวิทยาศาสตรใชในการคนควาหา

ความรูทางวิทยาศาสตร ซึ่งมี ๕ ขั้นตอน 

ไดแก การตั้งคำถาม การคาดคะเน

คำตอบหรือตั้งสมมติฐาน การรวบรวม

ขอมูล หรือการทดลอง การวิเคราะห

ขอมูล และการสรุปผล  

   ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร คือ 

ทักษะท่ีเปนความชำนาญและ

ความสามารถในการสืบเสาะเพื่อคนหา

คำตอบ และการแกไขปญหาตาง ๆ ได

อยางถูกตองและเหมาะสม โดย

นักวิทยาศาสตรไดแบงทักษะ 

๓ ๒ 

๒ สิ่งมีชีวิตกับ

สิ่งแวดลอม 

ว ๑.๑  ป. ๕/๑, ป. ๕/๒, 

ป. ๕/๓, ป. ๕/๔   

•  สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตวมีโครงสราง

และลักษณะที่เหมาะสมในแตละแหลง 

๑๙ ๑๔ 



๙๒ 

 

 

 

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

ว ๑.๓  ป. ๕/๑, ป. ๕/๒,  ที่อยู ซึ่งเปนผลมาจากการปรับตัวของ

สิ่งมีชีวิตเพื่อดำรงชีวิตและอยูรอดได         

ในแตละแหลงที่อยู 

   สิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธซึ่งกัน       

และกัน เพื่อประโยชนตอการดำรงชีวิต 

เชน ความสัมพันธกันดานการกินกัน 

เปนอาหาร เปนแหลงที่อยูอาศัย          

และหลบภัย  

   สิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธกับ

สิ่งไมมีชีวิตเพื่อประโยชนตอการ

ดำรงชีวิต เชน อากาศที่ใชในการหายใจ 

ใชดินและหินเปนที่อยูอาศัยหรือ        

แหลงหลบภยั  

   สิ่งมีชีวิตตาง ๆ ตองการพลังงานเพ่ือ

การดำรงชีวิตและการทำกิจกรรมตาง ๆ 

ซึ่งพลังงานนี้สิ่งมีชีวิตจะไดจากการกิน

อาหาร โดยในแตละแหลงที่อยูสิ่งมีชีวิต

ตาง ๆ ที่อาศัยอยูรวมกันจะมีความ

เกี่ยวของสัมพันธกันในดานการกิน

อาหาร และมีการถายทอดพลังงานตอ

กันเปนทอด ๆ ในรูปแบบของโซอาหาร 

   สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอมในธรรมชาติ

ลวนมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน             

จึงทำใหเกิดความสมดุลของธรรมชาติ 

เมื่อมนุษยทำลายสิ่งแวดลอม             

จึงกอใหเกดิผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตและ

สิ่งแวดลอม ดังนั้นจึงควรมีการรักษา

สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 



๙๓ 

 

 

 

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

ดวยวิธีการตาง ๆ เพื่อใหธรรมชาติเกิด

ความสมดุล 

•  สิ่งมีชีวิตทั้งพืช สัตว และมนุษย          

เมื่อโตเต็มที่จะมีการสืบพันธุเพื่อเพิ่ม

จำนวนและดำรงพันธุ โดยลูกที่เกิดมา 

จะไดรับการถายทอดลักษณะทาง

พันธุกรรมจากพอแม ทำใหมีลักษณะ

ทางพันธุกรรมที่เฉพาะแตกตางจาก

สิ่งมีชีวิตชนิดอื่น โดยลักษณะทาง

พันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตจะอยูในยีน         

ซึ่งยีน คือ หนวยพันธุกรรมที่ทำหนาที่

ควบคุมและถายทอดลักษณะทาง

พันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต 

   สิ่งมีชีวิตทั้งพืช สัตว และมนุษย          

เมื่อโตเต็มทีจ่ะมีการสืบพันธุเพื่อเพิ่ม

จำนวนและดำรงพันธุ โดยลูกที่เกิดมา 

จะไดรับการถายทอดลักษณะทาง

พันธุกรรมจากพอแมทำใหมีลักษณะทาง

พันธุกรรมที่เฉพาะแตกตางจากสิ่งมีชีวิต

ชนิดอื่น โดยคนเราจะมีลักษณะ

คลายคลึงกับคนในครอบครัวของเรา 

ลักษณะตาง ๆ ที่คลายคลึงกันนี้            

เปนการถายทอดลักษณะบางลักษณะ

จากบรรพบุรุษสูลูกหลาน เรียกวา          

การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม           

ซึ่งบางลักษณะจะเหมือนพอหรือเหมือน

แม หรืออาจมีลักษณะเหมือนปู ยา ตา 

ยาย และสัตวจะมีการถายทอดลักษณะ

ทางพันธุกรรม เชน สีขน ลักษณะของ



๙๔ 

 

 

 

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

ขน ลักษณะใบหู สวนพืชจะมีการ

ถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เชน 

ลักษณะของใบ สีดอก 

๓ แรงโนมถวง

ของโลก         

และตัวกลาง            

ของแสง 

ว ๒.๒  ป. ๕/๑, ป. ๕/๒, 

ป. ๕/๓, ป. ๕/๔, 

ป. ๕/๕ 

 

•  แรงลัพธเปนผลรวมของแรงตั้งแต         

๒ แรงขึ้นไป ที่รวมกันกระทำตอวัตถุ

เดียวกันจึงมีผลทำใหวัตถุนั้น

เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนท่ีไปตามผลของ

แรงลัพธ ซึ่งจะมีคาเทากับการรวมแรง

หลายแรงเปนแรงเดียว 

•  แรงเสียดทานเปนแรงที่เกิดขึ้น

ระหวางผิวสัมผัสของวัตถุสองชิ้น           

โดยผิววัตถุหนึ่งตานทานการเคลื่อนที่

ของผิววัตถุอีกผิวหนึ่ง ซึ่งแรงเสียดทาน

จะมีทิศตรงขามกับการเคลื่อนที่ของ 

วัตถุนั้น ๆ แรงเสียดทานมีผลทำใหวัตถุ

ที่กำลังเคลื่อนท่ีเกิดการเคลื่อนที่ชาลง

หรือหยุดนิ่ง 

   แรงเสียดทานมีประโยชนใน

ชีวิตประจำวันหลายกิจกรรม ในการใช

ประโยชนจากแรงเสียดทานบางกิจกรรม

ตองลดแรงเสียดทาน และในบาง

กจิกรรมตองเพิ่มแรงเสียดทาน 

๘ ๕ 

๔ เสียงรอบตัวเรา ว ๒.๓  ป. ๕/๑, ป. ๕/๒, 

ป. ๕/๓, ป. ๕/๔, 

ป. ๕/๕ 

 

•  เสียงเกิดจากการสั่นของแหลงกำเนิด

เสียง และอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ 

ตัวกลางของเสียงมีดวยกัน ๓  ประเภท 

คือ ของแข็ง ของเหลว และแกส           

โดยเสียงจะเดินทางผานตัวกลางที่มี

สถานะของแข็งได ดีกวาตัวกลางที่มี

สถานะของเหลวและสถานะแกส  

๑๐ ๖ 



๙๕ 

 

 

 

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

   หูเปนอวัยวะรับเสียงประกอบดวย          

๓ สวน คือ หูชัน้นอก หูชั้นกลาง และ        

หูชั้นใน เมื่อเสียงเดินทางผานตัวกลาง

ของเสียงเขามาถึงรูหู จะทำให

สวนประกอบภายในหูเกิดการ

สั่นสะเทือน จึงทำใหเราไดยินเสียง 

   เสียงสูง เสียงต่ำ เปนลักษณะของ

เสียงที่มีความสัมพันธกับแหลงกำเนิด

เสียง หากแหลงกำเนิดเสียงสั่นดวย

ความถี่ต่ำจะเกิดเสียงต่ำหรือทุม หรือ 

ถาสั่นดวยความถี่สูงจะเกิดเสียงสูง          

หรือแหลม 

   เสียงดัง เสียงคอย เปนสมบัติของ

เสียงที่เรียกวา ความดังของเสียง ขึ้นอยู

กับปริมาณพลังงานของเสียงจาก

แหลงกำเนิดเสียงที่เดินทางมาถึงห ู         

ของผูรับเสียง ถาแหลงกำเนิดเสียงสั่น

ดวยพลังงานมากจะทำใหเกิดเสียงดัง 

แตถาแหลงกำเนิดเสียงสั่นดวยพลังงาน

นอยจะเกิดเสียงคอย 

   การรับฟงเสียงที่ดังมาก ๆ เปน

เวลานาน ๆ ทำใหเกิดอันตรายตอ          

เยื่อแกวหูได เสียงบางเสียงแมวา             

จะดังไมมากจนมีอันตรายตอเยื่อแกวหู 

แตกอใหเกิดความรูสึกหงุดหงิดและ

รำคาญ โดยเสียงที่มีลักษณะเชนนี้ 

เรียกวา มลพิษทางเสียง ซึ่งการปองกัน

และหลีกเลี่ยงมลพิษทางเสียงสามารถ

ทำไดหลากหลายวิธี 



๙๖ 

 

 

 

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

๕ การ

เปลี่ยนแปลง

ของสสาร 

ว ๒.๑  ป. ๕/๑, ป. ๕/๒, 

ป. ๕/๓, ป. ๕/๔  

•  สสารที่อยูรอบตัวเรามีหลายชนิด 

สสารแตละชนิดที่พบในชีวิตประจำวัน

อาจมีสถานะเปนของแข็ง ของเหลว 

หรือแกส ซึ่งสสารอาจเปลี่ยนจาก

สถานะหนึ่งไปเปนอีกสถานะหนึ่งได  

โดยอาศัยการเพิ่มหรือลดความรอน

ใหแกสสารไปจนถึงระดับหนึ่ง เรียกวา 

การเปลี่ยนสถานะ 

   การหลอมเหลว เปนการเปลี่ยน

สถานะจากของแข็งเปนของเหลว          

โดยเมื่อเพิ่มความรอนใหกับสสารที่อยู

ในสถานะของแข็งจนถึงระดับหนึ่ง           

จะทำใหสสารนั้นเปลี่ยนสถานะจาก

ของแข็งเปนของเหลว 

   การกลายเปนไอ เปนการเปลี่ยน

สถานะจากของเหลวเปนแกส โดยเมื่อ

เพิ่มความรอนใหกับสสารที่อยูในสถานะ

ของเหลวจนถึงระดับหนึ่งจะทำใหสสาร

นั้นเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเปน

สถานะแกส เรียกวาการกลายเปนไอ  

ซึ่งแบงได ๒ กระบวนการ ไดแก           

การระเหย เปนการเปลี่ยนสถานะจาก

ของเหลวที่อยูบริเวณผิวหนาไปเปนแกส 

และการเดือด เปนการเปลี่ยนสถานะ

จากของเหลวโดยเพิ่มความรอนจนถึง 

จุดเดือดจนเปนแกส  

   การควบแนน เปนการเปลี่ยนสถานะ

จากแกสเปนของเหลว โดยเมื่อลด         

ความรอนใหกับสสารที่อยูในสถานะแกส

๑๕ ๑๒ 



๙๗ 

 

 

 

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

จนถึงระดับหนึ่งจะทำใหสสารนั้น 

เปลี่ยนสถานะจากแกสเปนของเหลว 

การแข็งตัว เปนการเปลี่ยนสถานะ         

จากของเหลวเปนของแข็ง โดยเมื่อลด

ความรอนใหกับสสารที่อยูในสถานะ

ของเหลวจนถึงระดับหนึ่งจะทำใหสสาร

นั้นเปลี่ยนสถานะจากของเหลว           

เปนของแข็ง 

   การระเหิด เปนการเปลี่ยนสถานะ

จากของแข็งเปนแกส โดยเมื่อเพิ่ม            

ความรอนใหกับสสารที่อยูในสถานะ

ของแข็งบางชนิดจนถึงระดับหนึ่ง          

จะทำใหสสารนั้นเปลี่ยนสถานะจาก

ของแข็งเปนแกส โดยไมผานการเปน

ของเหลว 

   การระเหิดกลับ เปนการเปลี่ยน

สถานะจากของแกสเปนของแข็ง           

โดยเมื่อลดความรอนใหกับสสารที่อยูใน

สถานะแกสบางชนดิจนถึงระดับหนึ่ง         

จะทำใหสสารนั้นเปลี่ยนสถานะจาก 

ของแกสเปนของแข็ง โดยไมผาน        

การเปนของเหลว 

•  การละลายเปนการเปลี่ยนแปลง         

ทางกายภาพของสารที่เกิดข้ึนจาก          

การนำสารใสลงในน้ำ แลวสารนั้นผสม

รวมกับน้ำอยางกลมกลืนจนมองเห็น 

เปนเนื้อเดียวกันทุกสวน โดยสารที่ได

ยังคงเปนสารเดิม เรียกวา สารละลาย 

โดยสารตาง ๆ อาจอยูในสถานะของแข็ง 



๙๘ 

 

 

 

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

ของเหลว หรือแกส ซึ่งสารบางชนิด

ละลายน้ำได สวนสารบางชนิด              

ไมสามารถละลายน้ำได แตสามารถ

ละลายในสารละลายอื่นไดแทน 

   การละลายของสารในน้ำทำใหเกดิ

สารสะลาย ซึ่งเปนสารเนื้อเดียว โดยใน

สารละลายจะมององคประกอบ ๒ สวน 

คือ ตัวทำละลายและตัวละลาย  

โดยสารที่มีปริมาณมากกวา และมี

สถานะเดียวกับสารละลาย เรียกวา           

ตัวทำละลาย และสารที่มีปริมาณ          

นอยกวา เรียกวา ตัวละลาย 

•  การเปลี่ยนแปลงทางเคมี คือ            

การเปลี่ยนแปลงของสารชนิดเดียว หรือ

การทำปฏิกิริยาระหวางสาร ๒ ชนิด          

ขึ้นไป แลวเกิดสารใหมขึ้น ซึ่งมีสมบัติ

ตางไปจากสารเดิม และเม่ือเกิด          

การเปลี่ยนแปลงแลวจะทำใหกลับมา

เปนสารเดิมยาก โดยการเปลี่ยนแปลง

ทางเคมีหรือการเกิดปฏิกิริยาเคมีท่ีทำให

เกิดสารใหม สามารถสังเกตไดจากการ

เปลี่ยนแปลงตาง ๆ ของสาร เชน การมี

สีที่ตางจากเดิม การมีกลิ่นที่ตางจากเดิม 

การมีฟองแกสเกิดขึ้น การมีอุณหภูมิ

เพิม่ขึ้นหรือลดลง การมีตะกอนเกิดขึ้น 

เปนตน 

   เมื่อสารเกิดการเปลี่ยนแปลงแลว

สามารถเปลี่ยนกลับเปนสารเดิมได 

เรียกวา การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได 



๙๙ 

 

 

 

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

เชน การหลอมเหลว การกลายเปนไอ 

การแข็งตัว การละลาย เปนตน            

สวนสารที่เกิดการเปลี่ยนแปลง             

แลวไมสามารถเปลี่ยนกลับเปน        

สารเดิมได เรียกวา การเปลี่ยนแปลง        

ที่ผันกลับไมได เชน การเผาไหม การสุก

ของผลไม การเกิดสนิม เปนตน 

๖ แหลงน้ำ และ

ลมฟาอากาศ 

ว ๓.๒  ป. ๕/๑, ป. ๕/๒, 

ป. ๕/๓, ป. ๕/๔, 

ป. ๕/๕   

•  โลกของเรามีน้ำปกคลุมเปนสวนใหญ

ของพื้นผิวโลกทั้งหมด โดยมีทั้ง           

แหลงน้ำเค็มและแหลงน้ำจืด ซึ่งมี

ความสำคัญตอการดำรงชีวิตของ

สิ่งมีชีวิต น้ำจืดที่มนุษยนำมาใชไดมี

ปริมาณนอยมาก เราจึงตองใชน้ำ          

อยางประหยัดและรวมกันอนุรักษน้ำ 

•  เมฆ เกิดจากไอน้ำในอากาศ              

จะควบแนนเปนละอองน้ำเล็ก ๆ โดยมี

ละอองลอย เชน เกลือ ฝุนละออง 

ละอองเรณูของดอกไม เปนอนุภาค

แกนกลาง เมื่อละอองน้ำจำนวนมาก

เกาะกลุมรวมกันลอยอยูสูงจาก             

พื้นดินมาก แตละอองน้ำที่เกาะกลุม

รวมกันลอยอยูใกลพื้นดิน เรียกวา 

หมอก 

   ไอน้ำที่ควบแนนเปนละอองน้ำเกาะ

อยูบนพ้ืนผิววัตถุใกลพื้นดิน เรียกวา 

น้ำคาง ถาอุณหภูมิใกลพื้นดินต่ำกวา         

จุดเยือกแข็ง น้ำคางก็จะกลายเปน

น้ำคางแข็ง 

๑๗ ๑๓ 



๑๐๐ 

 

 

 

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

   ฝนเกิดไอน้ำในอากาศควบแนนเปน

ละอองน้ำเล็ก ๆ เมื่อละอองน้ำจำนวน

มากในเมฆรวมตัวกันจนอากาศไม

สามารถพยุงไวไดจึงตกลงมาเปนฝน  

หิมะเกิดจากไอน้ำในอากาศระเหิดกลับ

เปนผลึกน้ำแข็ง รวมตัวกันจนมีน้ำหนัก

มากขึ้นจนเกินกวาอากาศจะพยุงไว          

จึงตกลงมา  

   ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำที่เปลี่ยน

สถานะเปนน้ำแข็ง แลวถูกพายุพัดวนซ้ำ

ไปซ้ำมาในเมฆฝนฟาคะนองที่มีขนาด

ใหญและอยูในระดับสูงจนเปนกอน

น้ำแข็งขนาดใหญขึ้นแลวตกลงมา 

   วัฏจักรน้ำ เปนการหมุนเวียนของน้ำ 

ที่มีแบบรูปซ้ำเดิม และตอเนื่องระหวาง

น้ำในบรรยากาศน้ำผิวดิน และน้ำใตดิน 

ซึ่งพฤติกรรมในการดำรงชีวิตของพืช

และสัตวจะสงผลตอวัฏจักรน้ำ 

๗ ปรากฏ          

ของดวงดาว 

ว ๓.๒  ป. ๕/๑, ป. ๕/๒  •  ดาวที่มองเห็นบนทองฟาอยูในอวกาศ

ซึ่งเปนบริเวณที่อยูนอกบรรยากาศ          

ของโลก มีทั้งดาวฤกษและดาวเคราะห           

ดาวฤกษเปนแหลงกำเนิดแสง               

จึงสามารถมองเห็นได สวนดาวเคราะห

ไมใชแหลงกำเนิดแสง 

   ดาวฤกษ เปนดาวที่มีแสงสวาง          

ในตัวเอง จัดเปนแหลงกำเนิดแสง            

จึงสามารถมองเห็นเปนจุดสวาง และมี

แสงระยิบระยับบนทองฟา ในเวลา

กลางวันจะมองเห็นทองฟาเปนสีฟา 

๘ ๕ 



๑๐๑ 

 

 

 

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

สวนในเวลากลางคืนจะมองเห็น          

กลุมดาวฤกษตาง ๆ ที่อยูบนทองฟา         

มีรูปรางแตกตางกันออกไป 

   เมื่อสังเกตกลุมดาวฤกษในชวงเวลา

ตาง ๆ ในคืนเดียวกัน จะพบวา             

กลุมดาวฤกษมีการเปลี่ยนตำแหนง        

โดยเคลื่อนจากทิศตะวันออกไปทางทิศ

ตะวันตก ทำใหมองเห็นดาวฤกษขึ้นจาก

ขอบฟาทางทิศตะวันออก และตกลับ

ขอบฟาไปทางทิศตะวันตก ซึ่งดาวฤกษ

และกลุมดาวฤกษมีเสนทางการขึ้น          

และตกตามเสนทางเดิมทุกคืน และจะ

ปรากฏตำแหนงเดิมเสมอ 

   การสังเกตตำแหนงกลุมดาวฤกษ 

สามารถทำไดโดยใชการระบุมุมทิศและ

มุมเงยท่ีกลุมดาวนั้นปรากฏ ผูสังเกต

สามารถใชมือในการประมาณคาของมุม

เงยเมื่อสังเกตดาวในทองฟา 

๘ เหตุผล         

เชิงตรรกะ กับ

การแกปญหา 

ว ๔.๒  ป. ๕/๑ 

 

•  การใชเหตุผลเชิงตรรกะในการ

แกปญหาเปนวิธีการที่เปนการนำ

กฎเกณฑหรือเงื่อนไขที่ครอบคลุม        

ทุกกรณีมาใช เพื่อพิจารณาปญหา 

วิธีการแกปญหา ทำใหสามารถ

คาดการณผลลัพธที่จะเกิดข้ึนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ซึง่วิธีการแกปญหาที่ได

มักจะถูกนำมาแสดงใหอยูในรูปแบบของ

ลำดับขั้นตอนหรือท่ีเรียกวา อัลกอริทึม 

เพราะจะชวยใหสามารถแกไขปญหา

อยางงายไดอยางมีขั้นตอน 

๖ ๔ 



๑๐๒ 

 

 

 

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

๙ การเขียน

โปรแกรม       

โดยใชเหตุผล

เชิงตรรกะ 

ว ๔.๒  ป. ๕/๒ 

 

•  การออกแบบโปรแกรมโดยการเขียน

ขอความ เปนการอธิบายการทำงานของ

โปรแกรมท่ีใชภาษาพูดท่ีเขาใจงาย        

เพื่ออธิบายขั้นตอนการเขียนโปรแกรม 

สวนการออกแบบโปรแกรมดวยการ

เขียนผังงานเปนการนำสัญลักษณมาใช

แทนลำดับขั้นตอนในการเขียนโปรแกรม 

จากนั้นนำมาเขียนคำสั่งควบคุม          

การทำงานใหกับตัวละครแตละตัว          

ที่สรางขึ้น โดยใชคำสั่งที่เขาใจงาย           

ในการสั่งใหทำงาน สำหรับขั้นตอน          

ในการเขียนโปรแกรม ประกอบดวย 

การวิเคราะหปญหา ออกแบบวิธีการ

แกปญหา และการเขียนโปรแกรม และ

เมื่อเขียนโปรแกรมเสร็จเรียบรอยแลว 

ผูเขียนจะตองตรวจสอบผลลัพธ         

เพื่อหาขอผิดพลาดของโปรแกรม 

๑๐ ๖ 

๑๐ ขอมูล

สารสนเทศ 

ว ๔.๒  ป. ๕/๓, ป. ๕/๔  •  ขอมูล คือ ขอเท็จจริงที่เกี่ยวของ        

กับสิ่งตาง ๆ สามารถแบงออกเปน          

๕ ประเภท คือ ขอมูลตัวอักขระ 

ขอมูลภาพ ขอมูลตัวเลข ขอมูลเสียง 

และขอมูลอื่น ๆ การคนหาขอมูลเพื่อ 

ทำการสิ่งใดสิ่งหนึ่งตองพิจารณาขอมูล 

ที่ดีที่สุด ซึ่งขอมูลที่อยูรอบตวัเรา          

มีจำนวนมาก ขอมูลบางอยางสามารถ

นำมาใชไดทันทีและขอมูลบางอยาง

จะตองนำไปประมวลผลใหเปน

สารสนเทศกอนนำมาใชงาน เพื่อใหนำ

ขอมูลไปใชไดอยางสะดวกและเกิด

๑๒ ๗ 



๑๐๓ 

 

 

 

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

ประโยชนสูงสุด ปจจุบันไดมีการคนหา

ขอมูลที่รวดเร็วโดยใชเว็บไซตที่เรียกวา 

Search Engine ในการสืบคนขอมูลจาก

แหลงขอมูลตาง ๆ จะตองมีการประเมิน

ความถูกตอง ความนาเชื่อถือของขอมูล

เพื่อใหไดขอมูลที่ตรงตามความตองการ 

๑๑ การใช

อินเทอรเน็ต

อยางปลอดภัย 

ว ๔.๒  ป. ๕/๓, ป. ๕/๔, 

ป. ๕/๕   

•  ในปจจุบันการติดตอสื่อสาร        

ผานอินเทอรเน็ตทำไดหลากหลาย และ

ชวยตอบสนองความตองการของมนุษย 

ใหมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในดาน

การสื่อสาร ดังนั้น จึงมีผูใชคอมพิวเตอร

และเครือขายคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือ

ในการกระทำความผิด เพื่อใหผูอื่น

เสียหายหรือเสื่อมเสียชื่อเสียง โดยมักจะ

เรียกวา อาชญากรรมทางอินเทอรเน็ต 

ดังนั้น ผูใชคอมพิวเตอรที่ดีจะตองมี

แนวทางปองกันการเกิดอาชญากรรม

ทางอินเทอรเน็ต รวมถึงการใช

อินเทอรเน็ตอยางมีมารยาท เพราะ

นอกจากการติดตอสื่อสารแลว 

อินเทอรเน็ตยังถูกนำมาใชสำหรับ        

การวิเคราะหขอมูล การรวบรวมขอมูล 

การประมวลผลขอมูล เพื่อพิจารณา

ทางเลือกท่ีเปนไปได และเหมาะสม         

มากที่สุด 

๑๐ ๖ 

รวมระหวางป ๑๑๘ ๘๐ 

ปลายป ๒ ๒๐ 

รวมตลอดป ๑๒๐ ๑๐๐ 

 



๑๐๔ 

 

 

 

โครงสรางรายวิชาพ้ืนฐาน 
ว ๑๖๑๐๑   วิทยาศาสตร ๖                        กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี                     

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖                                                           เวลา    ๑๒๐    ชั่วโมง 

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

๑ เรียนรูแบบ

นักวิทยาศาสตร 

- •  กระบวนการทางวิทยาศาสตร คือ 

วิธีการและข้ันตอนท่ีนักวิทยาศาสตรใช

ดำเนินการเพื่อคนควาหาความรูทาง

วิทยาศาสตร กระบวนการทาง

วิทยาศาสตรแบงออกเปน  ๓ ประเภท 

คือ ๑) วิธีการทางวิทยาศาสตร ๒) 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร              

๓) จิตวิทยาศาสตร 

๒ ๒ 

๒ รางกายของเรา ว ๑.๒  ป. ๖/๑, ป. ๖/๒, 

ป. ๖/๓, ป. ๖/๔,  

ป. ๖/๕ 

•  มนุษยมีการเจริญเติบโต                 

และมีการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย

ตั้งแตแรกเกิดจนเปนผูใหญ โดยสังเกต

ไดจากมวล ความสูง ความยาวแขน   

และขาที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งในแตละชวงวัยจะมี

ขนาดของรางกายและพัฒนาการ

ทางดานรางกายที่แตกตางกันไป 

สารอาหารที่อยูในอาหารมี ๖ ประเภท 

ไดแก คารโบไฮเดรต  โปรตีน ไขมัน 

เกลือแร วิตามิน และน้ำ 

   สารอาหารแตละประเภทมีประโยชน

ตอรางกายแตกตางกัน                      

โดยคารโบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน

เปนสารอาหารที่ใหพลังงานแกรางกาย 

สวนเกลือแร วิตามิน และน้ำ                  

เปนสารอาหารที่ไมใหพลังงานแก

๑๖ ๑๐ 



๑๐๕ 

 

 

 

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

รางกายแตชวยใหรางกายทำงานได           

เปนปกติ         

   อาหารแตละชนิดประกอบดวย

สารอาหารที่แตกตางกันอาหาร

บางอยางประกอบดวยสารอาหาร

ประเภทเดียวอาหารบางอยาง

ประกอบดวยสารอาหารมากกวา           

หนึ่งประเภท 

   การรับประทานอาหารเพ่ือใหรางกาย

เจริญเติบโตมีการเปลี่ยนแปลงของ

รางกายตามเพศและวัย และมีสุขภาพดี 

จำเปนตองรับประทานใหไดพลังงาน

เพียงพอกบัความตองการของรางกาย

และใหไดสารอาหารครบถวนในสัดสวน

ที่เหมาะสมกับเพศและวัย รวมทั้ง

คำนึงถึงชนิดและปริมาณของวัตถ ุ         

เจือปนในอาหารเพ่ือความปลอดภัยตอ

สุขภาพ           

•  ระบบยอยอาหารประกอบดวย 

อวัยวะตาง ๆ ไดแก ปาก  หลอดอาหาร 

กระเพาะอาหาร ลำไสเล็ก ลำไสใหญ 

ทวารหนัก ตับและตับออน ซึ่งทำหนาที่

รวมกันในการยอยและดูดซึมอาหาร 

   ปาก มีฟนชวยบดเคี้ยวอาหารใหม ี

ขนาดเล็กลงและมีลิ้นชวยคลุกเคลา

อาหารกับน้ำลาย ในน้ำลายมีเอนไซม

ชวยยอยแปงใหเปนน้ำตาล 

    หลอดอาหาร ทำหนาทีล่ำเลียง

อาหารจากปากไปยังกระเพาะอาหาร 



๑๐๖ 

 

 

 

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

ภายในกระเพาะอาหารมีการยอยโปรตีน

โดยกรดและเอนไซมที่สรางจาก

กระเพาะอาหาร 

   ลำไสเล็ก มีเอนไซมที่สรางจากผนัง

ลำไสเล็กเองและจากตับออนที่ชวยยอย

โปรตีน คารโบไฮเดรต และไขมัน           

โดยโปรตีน คารโบไฮเดรต และไขมัน         

ที่ผานการยอยจนเปนสารอาหาร           

ขนาดเล็กพอที่จะดูดซึมไดรวมถึงน้ำ 

เกลือแรและวิตามินจะถูกดูดซึม                

ที่ผนังลำไสเล็กเขาสูกระแสเลือด             

เพื่อลำเลียงไปยังสวนตาง ๆ ของ

รางกายซึ่งโปรตีน คารโบไฮเดรต และ

ไขมันจะถูกนำไปใชเปนพลังงานสำหรับ

ใชในกิจกรรมตาง ๆ สวนน้ำ เกลือแร

และวิตามินจะชวยใหรางกายทำงาน 

เปนปกติ 

   ตับ สรางน้ำดีแลวสงไปยังลำไสเล็ก

ชวยใหไขมันแตกตัว 

   ลำไสใหญ ทำหนาที่ดูดน้ำและเกลือ

แรเปนบริเวณที่มีอาหารที่ยอยไมไดหรือ

ยอยไมหมดเปนกากอาหารที่ถูกกำจัด

ออกทางทวารหนัก 

   อวัยวะตาง ๆ ในระบบยอยอาหารมี

ความสำคัญจึงควรปฏิบัติตน ดูแลรักษา

อวัยวะใหทำงานเปนปกติ 

๓ แรงไฟฟา         

และวงจรไฟฟา 

ว ๒.๒  ป. ๖/๑ •  เมื่อนำวัตถุ ๒ ชนิด มาขัดถูกัน             

แลวนำเขามาใกลกันจะทำใหเกดิแรง

ไฟฟา ซึ่งอาจดึงดูดหรือผลักกัน หากขัด

๒๐ ๑๒ 



๑๐๗ 

 

 

 

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

ว ๒.๓  ป. ๖/๑, ป. ๖/๒, 

ป. ๖/๓, ป. ๖/๔, 

ป. ๖/๕, ป. ๖/๖ 

 

 

ถูวัตถุชนิดเดียวกันโดยใชสิ่งเดียวกัน  

จะทำใหเกิดประจุไฟฟาชนิดเดียวกัน  

ซึ่งมีแรงระหวางประจุไฟฟา เมื่อนำวัตถุ

เขาใกลกันจะเกิดแรงผลักกัน สวนการ

ขัดถูวัตถุชนิดเดียวกันโดยใชสิ่งตางกัน 

จะทำใหเกิดประจุไฟฟาตางชนิดกัน        

ซึ่งมีแรงระหวางประจุไฟฟา เมื่อนำวัตถุ

เขาใกลกันจะเกิดแรงดึงดูด 

•  วงจรไฟฟาอยางงายประกอบดวย          

๓ สวนสำคัญ คือ แหลงกำเนิดไฟฟา 

เชน ถายไฟฉาย มีหนาที่ใหพลังงาน

ไฟฟา สายไฟฟา เปนตัวนำไฟฟา           

มีหนาที่เชื่อมตอระหวางแหลงกำเนิด

ไฟฟาและเครื่องใชไฟฟาเขาดวยกัน 

และเครื่องใชไฟฟาหรืออุปกรณไฟฟา   

มีหนาที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟา            

เปนพลังงานอื่น 

   การตอเซลลไฟฟาแบบอนุกรม เปน

การนำเซลลไฟฟาหลาย ๆ เซลล มา

เรียงตอกันเพียงแถวเดียวทำให

กระแสไฟฟาเดินไปทิศทางเดียว โดยให

ขั้วบวกของเซลลไฟฟาเซลลหนึ่งตอกับ

ขั้วลบของอีกเซลลหนึ่ง เรียงกันไป        

เรื่อย ๆ ทำใหมีพลังงานไฟฟาในวงจร

เพิ่มมากข้ึน ซึ่งการตอเซลลไฟฟา          

หลายเซลล จะทำใหมีพลังงานไฟฟา         

ในวงจรมากกวาการตอเซลลไฟฟา        

เพียงเซลลเดียว ซึ่งการตอเซลลไฟฟา

แบบอนุกรมนำไปใชประโยชนใน



๑๐๘ 

 

 

 

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

ชีวิตประจำวันไดเชน การตอเซลลไฟฟา

ในไฟฉาย 

    การตอหลอดไฟฟาแบบอนุกรม คือ 

การตอหลอดไฟฟาแบบเรียงตอกัน         

โดยกระแสไฟฟาท่ีผานหลอดไฟฟา         

แตละดวงจะมีปริมาณเดียวกัน เมื่อถอด

หลอดไฟฟาดวงใดดวงหนึ่งออกทำให

หลอดไฟฟาที่เหลือดับทั้งหมด สวนการ

ตอหลอดไฟฟาแบบขนาน คือ การตอ

หลอดไฟฟาแตละดวงครอมกัน ทำใหมี

กระแสไฟฟาไหลแยกผานแตละเสนทาง 

ตามสายไฟฟาที่ผานหลอดไฟฟา        

แตละดวง เมื่อถอดหลอดไฟฟาดวงใด

ดวงหนึ่งออก หลอดไฟฟาท่ีเหลือก็ยัง

สวางได การตอหลอดไฟฟาแตละแบบ

สามารถนำไปใชประโยชนได เชน         

การตอหลอดไฟฟาหลายดวงในบาน        

จึงตองตอหลอดไฟฟาแบบขนาน        

เพื่อเลือกใชหลอดไฟฟาดวงใดดวงหนึ่ง

ไดตามตองการ 

๔ แสงและเงา ว ๒.๓  ป. ๖/๗, ป. ๖/๘ 

 

•   เมื่อนำวัตถุทึบแสงมาก้ันแสงจะเกิด

เงาบนฉากรับแสงที่อยูดานหลังวัตถุ  

โดยเงามีรูปรางคลายวัตถุที่ทำใหเกิดเงา 

โดยเงาที่เกิดขึ้นมี ๒ ลักษณะ ไดแก         

เงามัว คือ เงาของวัตถุในบริเวณที่มีแสง

บางสวนตกลงบนฉาก จึงทำใหบริเวณ

นั้นมืดไมสนิท และเงามืด คือ เงาของ

วัตถุในบริเวณที่ไมมีแสงตกลงบนฉาก

เลย จึงทำใหบริเวณนั้นมืดสนิท ซึ่งการ

๔ ๓ 



๑๐๙ 

 

 

 

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

เกิดเงาสามารถนำไปใชประโยชนได เชน 

ใชแสดงละครเงาหรือเลนหนังตะลุง          

ใชหาวิธีปองกันแสงแดด 

๕ สารรอบตัวเรา ว ๒.๑  ป. ๖/๑  •  การแยกสารผสมแตละชนิดขึ้นอยูกับ

ลักษณะและสมบัติของสารที่ผสมกัน 

เชน วิธีการหยิบออกหรือการรอนผาน

วัสดุที่มีรู ใชแยกสารที่องคประกอบของ

สารผสมเปนของแข็งกับของแข็งท่ีมี

ขนาดแตกตางกันอยางชัดเจน วิธีการใช

แมเหล็กดึงดูดใชแยกสารที่มีสารใดสาร

หนึ่งเปนสารแมเหล็ก วิธีการรินออก 

การกรอง การตกตะกอน ใชแยกสารที่

องคประกอบเปนของแข็งที่ไมละลายใน

ของเหลว  ซึ่งวิธีการแยกสารผสมตาง ๆ 

สามารถนำไปใชแยกสารผสม           

ในชีวิตประจำวันได 

๔ ๓ 

๖ หินและซาก            

ดึกดำบรรพ 

ว ๓.๒  ป. ๖/๑, ป. ๖/๒, 

ป. ๖/๓  

•  หินเปนวัสดุแข็งเกิดข้ึนเองตาม

ธรรมชาติ ประกอบดวย แรตั้งแต           

หนึ่งชนิดขึ้นไป สามารถจำแนกหินตาม

กระบวนการเกิดไดเปน ๓ ประเภท 

ไดแก 

- หินอัคนี เกิดจากการเย็นตัวของ          

แมกมา เนื้อหินมีลักษณะเปนผลึก           

ทั้งผลึกขนาดใหญและขนาดเล็ก            

บางชนิดอาจเปนเนื้อแกวหรือมีรูพรุน 

- หินตะกอน เกิดจากการทับถมของ

ตะกอนเมื่อถูกแรงกดทับและมีสาร 

เชื่อมประสานจึงเกิดเปนหิน เนื้อหิน

กลุมนี้สวนใหญมีลักษณะเปน            

๑๒ ๘ 



๑๑๐ 

 

 

 

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

เม็ดตะกอน มีทั้งเนื้อหยาบและเนื้อ

ละเอียด บางชนิดเปนเนื้อผลึกท่ียึดเกาะ

กันเกิดจากการตกผลึกหรือตกตะกอน

จากน้ำโดยเฉพาะน้ำทะเล บางชนิดมี

ลักษณะเปนชั้น ๆ จึงเรียกอีกชื่อวา           

หินชั้น 

- หินแปร เกิดจากการแปรสภาพของ 

หินเดิม ซึ่งอาจเปนหินอัคนี หินตะกอน 

หรือหินแปร โดยการกระทำของ         

ความรอน ความดัน และปฏิกิริยาเคมี 

เนื้อหินของหินแปรบางชนิดผลึกของแร

เรียงตัวขนานกันเปนแถบ บางชนิด         

แซะออกเปนแผนได บางชนิดเปน          

เนื้อผลึกที่มีความแข็งมาก 

    หินในธรรมชาติทั้ง ๓ ประเภท มีการ

เปลี่ยนแปลงจากประเภทหนึ่งไปเปนอีก

ประเภทหนึ่ง หรือประเภทเดิมได โดยมี

แบบรูปการเปลี่ยนแปลงคงท่ีและ

ตอเนื่องเปนวัฏจักร 

   หินและแรแตละชนิดมีลักษณะและ

สมบัติแตกตางกัน มนุษยใชประโยชน

จากแรในชีวติประจำวันในลักษณะ         

ตาง ๆ เชน นำแรมาทำเครื่องสำอาง 

เครื่องประดับ ยาสีฟน อุปกรณทาง

การแพทย และนำหินมาใชในงาน

กอสราง 

•  ซากดึกดำบรรพเกิดจากการทับถม

หรือการประทับรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีต 

จนเกิดเปนโครงสรางของซากหรือ



๑๑๑ 

 

 

 

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

รองรอยของสิ่งมีชีวิตที่ปรากฏอยูในหิน 

ในประเทศไทยพบ ซากดึกดำบรรพที่

หลากหลาย เชน พืช ปะการัง หอย ปลา 

เตา ไดโนเสาร และรอยตีนสัตว 

   ซากดึกดำบรรพสามารถใชเปน

หลักฐานหนึ่งที่ชวยอธิบาย

สภาพแวดลอมของพื้นที่ในอดีตขณะเกิด

สิ่งมีชีวิตนั้น เชน หากพบซากดึกดำ

บรรพของหอยน้ำจืด สภาพแวดลอม

บริเวณนั้นอาจเคยเปนแหลงน้ำจืดมา

กอน และหากพบซากดึกดำบรรพของ

พืช สภาพแวดลอมบริเวณนั้นอาจเคย

เปนปามากอน นอกจากนี้ซากดึกดำ

บรรพยังสามารถใชระบุอายุของหิน 

และเปนขอมูลในการศึกษาวิวัฒนาการ

ของสิ่งมีชีวิต 

๗ ปรากฏการณ 

ทางธรรมชาติ

และ 

ธรณีพิบัติภัย 

ว ๓.๒  ป. ๖/๔, ป. ๖/๕, 

ป. ๖/๖, ป. ๖/๗, 

ป. ๖/๘, ป. ๖/๙ 

 

•  ลมบก ลมทะเล และมรสุม เกิดจาก

พื้นดินและพื้นน้ำ รอนและเย็นไมเทากัน

ทำใหอุณหภูมิอากาศเหนือพื้นดิน และ

พื้นน้ำแตกตางกัน จึงเกิดการเคลื่อนที่

ของอากาศจากบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำ 

ไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง 

•  ทวม การกัดเซาะชายฝง ดินถลม 

แผนดินไหวและสึนามิ มีผลกระทบตอ

ชีวิตและสิ่งแวดลอมแตกตางกัน 

   มนษุยควรเรียนรูวิธีปฏิบัตติน        

ใหปลอดภัย เชน ติดตามขาวสาร          

อยางสม่ำเสมอ เตรียมถุงยังชีพ           

ใหพรอมใชตลอดเวลา และปฏิบัติตาม

๑๓ ๑๐ 



๑๑๒ 

 

 

 

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

คำสั่งของผูปกครองและเจาหนาที ่       

อยางเครงครัดเมื่อเกิดภัยธรรมชาต ิ        

และธรณีพิบัติภัย 

   ปรากฏการณเรือนกระจกเกิดจาก

แกสเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศของ

โลกกักเก็บความรอนแลวคายความรอน

บางสวนกลับสูผิวโลก ทำใหอากาศ          

บนโลกมีอุณหภูมิเหมาะสมตอการ

ดำรงชีวิตหากปรากฏการณเรือนกระจก

รุนแรงมากขึ้นจะมีผลตอ                    

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก             

มนุษยจึงควรรวมกันลดกิจกรรม             

ที่กอใหเกิดแกสเรือนกระจก   

๘ ดาราศาสตร

และเทคโนโลยี

อวกาศ 

ว ๓.๑  ป. ๖/๑, ป. ๖/๒ 

 

•  ปรากฏการณสุริยุปราคา เกิดในเวลา

กลางวัน เกิดจากดวงอาทิตย ดวงจันทร 

และโลก โคจรมาอยูในระนาบเดียวกัน 

โดยมีดวงจันทรอยูตรงกลางระหวาง 

ดวงอาทิตยกับโลก  

   ปรากฏการณจันทรุปราคา เกิดใน

เวลากลางคืน  เกิดจากดวงอาทิตย โลก 

และดวงจันทร โคจรมาอยูในระนาบ

เดียวกัน โดยมีโลกอยูตรงกลางระหวาง

ดวงอาทิตยกับดวงจันทร 

•  เทคโนโลยีอวกาศมีจุดเริ่มตนจาก

มนุษยมีความตองการสำรวจวัตถุทองฟา

โดยใชตาเปลา จากนั้นพัฒนามาเปน 

การใชกลองโทรทรรศน และไดม ี         

การพัฒนาจนสามารถขนสงเพื่อสำรวจ

อวกาศดวยจรวดและยานขนสงอวกาศ

๙ ๖ 



๑๑๓ 

 

 

 

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

และยังมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง           

ซึ่งในปจจุบันมีการนำเทคโนโลยีอวกาศ        

บางประเภทมาประยุกตใชใน

ชีวิตประจำวัน เชน การใชดาวเทียม      

เพื่อการสื่อสาร 

๙ การแกปญหา

โดยใชเหตุผล

เชิงตรรกะ 

ว ๔.๒  ป. ๖/๑ 

 

•  เหตุผลเชิงตรรกะกับการแกปญหา 

เปนการนำหลักการ กฎเกณฑหรือ

เงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณีมาใชเพื่อ

ตรวจสอบความสมเหตุสมผลหรือ

พิจารณาความเปนไปไดของการมุงหา

คำตอบและแกปญหา 

๘ ๖ 

๑๐ การออกแบบ

และ 

เขียนโปรแกรม 

อยางงาย 

ว ๔.๒  ป. ๖/๒  •  การออกแบบโปรแกรม เปนการ

อธิบายการทำงานของโปรแกรม           

อยางเปนลำดับขั้นตอนโดยการ

ออกแบบโปรแกรม สามารถทำไดท้ัง   

การเขียนขอความ และการเขียนผังงาน 

หากมีขอผิดพลาดเกิดขึ้นหรือโปรแกรม

ไมเปนไปตามความตองการ จะตอง

ตรวจสอบขอผิดพลาดที่เกิดข้ึน              

โดยการตรวจสอบการทำงานทีละคำสั่ง 

เมื่อพบจุดที่ทำใหโปรแกรมไมเปนไป

ตามตองการใหแกไขขอผิดพลาดนั้น 

จนกวาจะไดโปรแกรมตามที่ตองการ 

๑๖ ๑๐ 

๑๑ การใช

อินเทอรเน็ต

อยางมี

ประสิทธิภาพ 

ว ๔.๒  ป. ๖/๓  •  อินเทอรเน็ตเปนเครือขาย

คอมพิวเตอรขนาดใหญที่ครอบคลุม         

ไปท่ัวโลก เราสามารถใชงาน

อินเทอรเน็ต เพื่อใหไดขอมูลที่ตรงตาม

ความตองการภายในระยะเวลา

อันรวดเร็ว และการคนหาขอมูล          

๘ ๖ 



๑๑๔ 

 

 

 

หนวย

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

ในแตละครั้ง โปรแกรมคนหาจะแสดง

ขอมูลจากคำคนหาเปนจำนวนมาก 

เพื่อใหผูใชงานสามารถใชงาน

อินเทอรเน็ตไดอยางมีประสิทธิภาพและ

ไดขอมูลตรงตามความตองการมากท่ีสุด 

ผูใชจะตองเรียนรูเกี่ยวกับการจัดลำดับ

ผลลัพธที่ไดจากโปรแกรมคนหา ขอมูลที่

ไดการสืบคนขอมูลจากแหลงตาง ๆ 

จะตองมีการประเมินความนาเชื่อถือของ

ขอมูลเพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง 

๑๒ ความปลอดภัย

ในการใชงาน

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ว ๔.๒  ป. ๖/๔ •  อันตรายจากการใชงานเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีเชื่อมตอกับอินเตอรเน็ต  

ในรูปแบบตาง ๆ และแนวทางในการ

ปองกัน ซึ่งรวมถึงการกำหนดรหัสผาน 

และการกำหนดสิทธิ์ในการใชงาน 

รวมทั้งอันตรายจากการติดตั้งซอฟแวร 

และปองกันมัลแวร ซึ่งเปนสาเหตุใหเกิด

ความเสียหายตอ ขอมูล ซอฟตแวร          

และอุปกรณเทคโนโลยีได การติดตั้ง

ซอฟแวร อาจทำใหมัลแวร  ซึ่งเปน

ซอฟแวรที่ตั้งใจออกแบบมาเพื่อทำ

อันตรายกับคอมพิวเตอร ผูใชงานตองรู

แนวทางการตรวจสอบเพื่อปองกัน 

อันตรายในรูปแบบตาง ๆ เชน          

ขโมยขอมูล การลบขอมูล การทำลาย

ระบบ เปนตน 

๖ ๔ 

รวมระหวางป ๑๑๘ ๘๐ 

ปลายป ๒ ๒๐ 

รวมตลอดป ๑๒๐ ๑๐๐ 



๑๑๕ 

 

 

 

สื่อ/แหลงเรียนรู 

 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดจัดทำสื่อและจัดใหมีแหลงเรียนรู           

ตามหลักการ และนโยบายของการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 

 สื่อการเรียนรูเปนเครื่องมือสงเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู ใหผูเรียนเขาถึง

ความรูทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ สื่อการ

เรียนรูมีหลากหลายประเภท ทั้งสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ สื่อเทคโนโลยี และเครือขายการเรียนรูตาง 

ๆ ที่มีในทองถิ่นการเลือกใชสื่อควรเลือกใหมีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ และลีลาการเรียนรูที่

หลากหลายของผูเรียนการจัดหาสื่อการเรียนรู ผูเรียนและผูสอนสามารถจัดทำและพัฒนาขึ้นเอง หรือ

ปรับปรุงเลือกใชอยางมีคุณภาพจากสื่อตาง ๆ ที่มีอยูรอบตัวเพื่อนำมาใชประกอบในการจัดการเรียนรู

ที่สามารถสงเสริมและสื่อสารใหผูเรียนเกิดการเรียนรู โดยสถานศึกษาควรจัดใหมีอยางพอเพียง เพื่อ

พัฒนาใหผูเรียน เกิดการเรียนรูอยางแทจริงสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา หนวยงานที่เกี่ยวของและ

ผูมีหนาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรดำเนินการดังนี้ 

 ๑. จัดใหมีแหลงการเรียนรู ศูนยสื่อการเรียนรู ระบบสารสนเทศการเรียนรู และเครือขาย

การเรียนรูที่มีประสิทธิภาพทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน เพื่อการศึกษาคนควาและการแลกเปลี่ยน

ประสบการณการเรียนรูระหวางสถานศึกษา ทองถิ่น ชุมชน สังคมโลก 

 ๒. จัดทำและจัดหาสื่อการเรียนรูสำหรับการศึกษาคนควาของผูเรียน เสริมความรูใหผูสอน 

รวมทั้งจัดหาสิ่งที่มีอยูในทองถิ่นมาประยุกตใชเปนสื่อการเรียนรู 

 ๓. เลือกและใชสื่อการเรียนรูที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีความหลากหลาย สอดคลอง

กับวิธีการเรียนรู ธรรมชาติของสาระการเรียนรู และความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน 

 ๔. ประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรูที่เลือกใชอยางเปนระบบ 

 ๕. ศึกษาคนควา วิจัย เพื ่อพัฒนาสื ่อการเรียนรู ใหสอดคลองกับกระบวนการเร ียนรู               

ของผูเรียน 

 ๖. จัดใหมีการกำกับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเกี่ยวกับสื่อและการใชสื่อ

การเรียนรูเปนระยะ ๆ และสม่ำเสมอ 

 ในการจัดทำ การเลือกใช และการประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรูที่ใชในสถานศึกษาควร

คำนึงถึงหลักการสำคัญของสื่อการเรียนรู เชน ความสอดคลองกับหลักสูตร วัตถุประสงคการเรียนรู 

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู การจัดประสบการณใหผูเรียน เนื้อหามคีวามถูกตองและทันสมัย ไม

กระทบความมั่นคงของชาติ ไมขัดตอศีลธรรม มีการใชภาษาที่ถูกตอง รูปแบบการนําเสนอท่ีเขาใจงาย 

และนาสนใจ 

 



๑๑๖ 

 

 

 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู 

อัตราสวนคะแนน  
คะแนนระหวางปการศึกษา : สอบปลายปการศึกษา = ๘๐ : ๒๐ 

รายการวัด คะแนน 

 ระหวางภาค 

     มีการวัดและประเมินผล ดังนี้ 

    ๑. คะแนนระหวางปการศึกษา 

        ๑.๑ วัดโดยใชแบบทดสอบ 

        ๑.๒ วัดทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะ (เลือกวัดตามแผนการจัดการเรียนรู) 

              ๑.๒.๑ ภาระงานที่มอบหมาย 

                       - การทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ 

                       - การแกปญหาทางวิทยาศาสตร 

                       - การศึกษาคนควาทางวิทยาศาสตร 

                       - การรวมกิจกรรมการเรียนรู 

              ๑.๒.๒ แฟมสะสมงานวิทยาศาสตร 

              ๑.๒.๓ โตรงงานวิทยาศาสตร 

              ๑.๒.๔ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และสมรรถนะสำคัญของผูเรียน 

        ๑.๓ วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค และเจตคตทิี่ดีตอวิชาวิทยาศาสตร 

    ๒. คะแนนสอบกลางปการศึกษา 

        วัดและประเมินผลโดยใชแบบทดสอบ 

๘๐ 

 

๗๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๐ 

 คะแนนสอบปลายปการศึกษา 

     มีวัดและประเมินผลโดยใชแบบทดสอบ 

๒๐ 

รวม ๑๐๐ 

 

 

 

 

 



๑๑๗ 

 

 

 

เกณฑการวัดผลประเมินผล 
 ๑. การวัดและประเมินผลโดยใชแบบทดสอบ 

             ๑.๑  เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ พิจารณาจากความถูกผิดของการ

เลือกตอบ  

   ตอบถูกให ๑ คะแนน ตอบผิดให ๐ คะแนน 

  ๑.๒  เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบถูกผิด พิจารณาจากความถูกผิดของคําตอบ  

   ตอบถูกให ๑ คะแนน ตอบผิดให ๐ คะแนน 

  ๑.๓  เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบเติมคํา พิจารณาจากความถูกผิดของคําตอบ  

   ตอบถูกให ๑ คะแนน ตอบผิดให ๐ คะแนน 

  ๑.๔ เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบจับคู พิจารณาจากความถูกผิดของการจับคู  

   จับคูถูกให ๑ คะแนน จับคูผิดให ๐ คะแนน 

  ๑.๕ เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบเปรียบเทียบ พิจารณาจากความถูกผิดของ       

การเปรียบเทียบ  

   เปรียบเทียบถูกให ๑ คะแนน เปรียบเทียบผิดให ๐ คะแนน 

  ๑.๖  เกณฑการใหคะแนนแบบทดสอบแบบเขียนตอบ พิจารณาจากคำตอบในภาพรวม

ทั้งหมด โดยกำหนดระดับคะแนนเปน ๕ ระดับ ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

๔ ตอบไดถูกตอง สามารถอธิบายเหตุผลไดชัดเจน แสดงแนวคิดเชิงเปรียบเทียบ 

๓ ตอบไดถูกตอง สามารถอธิบายเหตุผลไดอยางชัดเจน 

๒ ตอบไดถูกตอง สามารถอธิบายเหตุผลไดเปนบางสวน แตยังไมอยางชัดเจน 

๑ ตอบไดถูกตอง แตไมสามารถอธิบายเหตุผลได 

๐ ตอบไมถูกตอง และไมสามารถอธิบายเหตุผลได 

 

 

 

 

 



๑๑๘ 

 

 

 

  ๑.๗  เกณฑการใหคะแนนแบบทดสอบแบบตอเนื่อง 

   (๑)  เกณฑการใหคะแนนแบบทดสอบแบบตอเนื่องที่กำหนดสถานการณ 

    พิจารณาจากความถูกผิดของคําตอบ ตอบถูกให ๑ คะแนน  

    ตอบผิดให ๐ คะแนน 

   (๒)  เกณฑการใหคะแนนแบบทดสอบแบบตอเนื่องสองขั้นตอน 

    โดยกำหนดระดับคะแนนเปน ๓ ระดับ ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

๒ เลือกคำตอบและบอกเหตุผลประกอบถูกตอง 

๑ เลือกคำตอบถูกตอง แตบอกเหตุผลประกอบไมถูกตอง หรือ เลือกคำตอบ            

ไมถูกตอง แตบอกเหตุผลประกอบไดสอดคลองกับคำตอบที่เลือก 

๐ เลือกคำตอบและบอกเหตุผลประกอบไมถูกตอง 

  ๑.๘  เกณฑการใหคะแนนแบบทดสอบแสดงวิธีทำ โดยกำหนดระดับคะแนนเปน              

๕ ระดับ ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

๔ คำตอบถูกตองและแสดงวิธีทำที่มีประสิทธิภาพ โดยแสดงถึงการคิด              

อยางเปนระบบ และการคิดวิเคราะห 

๓ คำตอบถูกตองและแสดงวิธีทำถูกตองสมบูรณ 

๒ คำตอบถูกตอง แตแสดงวิธีทำถูกตอง 

๑ คำตอบถูกตอง มีการแสดงแสดงวิธีทำ แตยังไมสมบูรณ 

๐ คำตอบไมถูกตอง และแสดงวิธีทำไมถูกตอง 

 

 

 

 

 



๑๑๙ 

 

 

 

 ๒. การวัดและประเมินผลดานทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะ 

  ๒.๑ ภาระงานที่มอบหมาย  

   - ใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ 

     กำหนดเกณฑการใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ ๔ ระดับ ดังนี้ 

ระดับคุณภาพ เกณฑการใหคะแนน 

๔ 

(ดีมาก) 

- ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะครบถวนและเสร็จตามกําหนดเวลา 

- ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะไดถูกตอง 

- แสดงลำดับขั้นตอนของการทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะชัดเจน

เหมาะสม 

๓ 

(ดี) 

- ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะครบถวนและเสร็จตามกําหนดเวลา 

- ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะไดถูกตอง 

- สลับขั้นตอนของการทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ หรือไมระบุขั้นตอน

ของการทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ 

๒ 

(พอใช) 

- ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะครบถวน แตเสร็จหลังกําหนดเวลา

เล็กนอย 

- ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะขอไมถูกตอง 

- สลับขัน้ตอนของการทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ หรือไมระบุขั้นตอน           

ของการทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ 

๑ 

(ปรับปรุง) 

- ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะไมครบถวน หรือไมเสร็จตามกำหนด    

เวลาเล็ก 

- ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะไมถูกตอง 

- แสดงลำดับขั้นตอนของการทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะไมสัมพันธ   

กับโจทยหรือไมแสดงลำดับขั้นตอน 

 

 

 

 



๑๒๐ 

 

 

 

   - การประเมินผลการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 

     กำหนดเกณฑการประเมินผลการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ดังนี้ 

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ เกณฑการพิจารณา 

๑. การสังเกต 

เพื่อระบุปญหา 

๓ (ดี) 

๒ (พอใช) 

๑ (ปรับปรุง) 

- เขาใจและระบุปญหาไดถูกตอง 

- เขาใจและระบุปญหาบางสวนไมถูกตอง 

- เขาใจปญหานอยมากหรือไมสามารถระบุปญหา 

๒. การ

ตั้งสมมติฐาน 

๓ (ดี) 

 

๒ (พอใช) 

 

๑ (ปรับปรุง) 

- ตั้งสมมติฐานของปญหาไดเหมาะสมและถูกตอง 

 

- ตั้งสมมติฐานของปญหาไดซ่ึงอาจนำไปสูคำตอบท่ีถูก             

แตยังมีบางสวนผิด         

- ตั้งสมมติฐานของปญหาไมถูกตอง 

๓. การรวบรวม

ขอมูล 

๓ (ดี) 

๒ (พอใช) 

๑ (ปรับปรุง) 

- นำวิธีการปญหาไปใชไดถูกตอง 

- นำวิธีการปญหาไปใชไดถูกตองเปนบางครั้ง 

- นำวิธีการปญหาไปใชไมถูกตอง 

๔. การสรุปผล ๓ (ดี) 

๒ (พอใช) 

๑ (ปรับปรุง) 

- สรุปผลไดถูกตอง สมบูรณ 

- สรุปผลที่ไมสมบูรณหรือไมถูกตอง 

- ไมมีการสรุปผล 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๑ 

 

 

 

   - การประเมินผลการศึกษาคนควาทางวิทยาศาสตร 

     ๑) กำหนดเกณฑการประเมินผลการศึกษาคนควาทางวิทยาศาสตรดานทฤษฎี 

เปน ๔ ระดับ 

ระดับคุณภาพ เกณฑการพิจารณา 

๔ 

(ดีมาก) 

- การวางแผนชัดเจนและทำงานเปนระบบ 

- แสดงขอมูลที่ละเอียดชัดเจน 

- แสดงความเชื่อมโยงระหวางเนื้อหาวิชาไดชัดเจน 

- ลงขอสรุปที่ถูกตองชัดเจน 

- นำเสนอผลงานอยางเหมาะสม 

๓ 

(ดี) 

- การวางแผนชัดเจน 

- แสดงขอมูลที่ละเอียด 

- แสดงความเชื่อมโยงระหวางเนื้อหาวิชาไดชัดเจน 

- ลงขอสรุปที่ถูกตองชัดเจน 

- นำเสนอผลงานไดยังไมชัดเจน 

๒ 

(พอใช) 

- การวางแผนไมชัดเจน 

- แสดงขอมูลบางสวนผิดพลาด 

- แสดงความเชื่อมโยงระหวางเนื้อหาวิชาไมชัดเจน 

- ลงขอสรุปบางสวนผิดพลาด 

- นำเสนอผลงานไดไมชัดเจน 

๑ 

(ปรับปรุง) 

- การวางแผนไมชัดเจน 

- แสดงขอมูลไมถูกตอง 

- แสดงความเชื่อมโยงระหวางเนื้อหาวิชาไมชัดเจน 

- ลงขอสรุปไมถูกตอง 

- นำเสนอผลงานไดไมถูกตอง 

 

 

 

 



๑๒๒ 

 

 

 

     ๒) กำหนดเกณฑการประเมินผลการศึกษาคนควาทางวิทยาศาสตร ที่มีผลงาน          

เปนสิ่งประดิษฐ  ๔ ระดับ 

 

ระดับคุณภาพ เกณฑการพิจารณา 

๔ 

(ดีมาก) 

- มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและแปลกใหม 

- แกปญหาและตอบสนองตามความตองการ 

- วางแผนการสรางมีคุณภาพ แสดงรายละเอยีดของชิ้นงานในแตละสวนชัดเจน          

สมบูรณ 

- เลือกและใชเครื่องมือไดเหมาะสม 

- ใชงานไดตามความคาดหวัง 

๓ 

(ดี) 

- มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและแปลกใหม 

- แกปญหาและตอบสนองตามความตองการ 

- วางแผนการสรางและมีการแสดงรายละเอยีดของแตละสวน 

- เลือกและใชเครื่องมือไดเหมาะสม 

- ใชงานไดตามความคาดหวัง 

๒ 

(พอใช) 

- มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

- แกปญหาและตอบสนองตามความตองการ 

- วางแผนการสรางและมีการแสดงรายละเอยีดบางสวนไมชัดเจน 

- เลือกและใชเครื่องมือไดเหมาะสม 

- ใชงานไดตามความคาดหวัง 

๑ 

(ปรับปรุง) 

- ขาดความคิดริเริ่มสรางสรรค 

- ไมตอบสนองตอการแกปญหาและความตองการ 

- วางแผนการสรางไมชัดเจน 

- เลือกและใชเครื่องมือไมเหมาะสม 

- ใชงานไมไดตามความคาดหวัง 

 

 

 



๑๒๓ 

 

 

 

   - การประเมินผลการรวมกิจกรรมการเรียนรู 

    การรวมกิจกรรมการเรียนรูสวนใหญมอบหมายภาระงานเปนกลุม กำหนด

เกณฑการประเมินผลการรวมกิจกรรมการเรียนรู ดังนี้ 

รายการประเมิน ระดับ

คุณภาพ 

เกณฑการพิจารณา 

๑. การวางแผน ๓ (ดี) 

๒ (พอใช) 

๑ (ปรับปรุง) 

- วางแผนและมอบหมายหนาที่ใหสมาชิกไดชัดเจน 

- วางแผน แตมอบหมายหนาที่ใหสมาชิกไมชัดเจน 

- ไมมีการวางแผน 

๒. ความรวมมือ           

ในกลุม 

๓ (ดี) 

๒ (พอใช) 

๑ (ปรับปรุง) 

- ทุกคนทำงานตามหนาที่รับผิดชอบ 

- สมาชิกสวนมากทำงานตามหนาที่ 

- สมาชิกไมทำงานตามหนาที่ 

๓. ทักษะการ

ปฏิบัติการ 

๓ (ดี) 

๒ (พอใช) 

๑ (ปรับปรุง) 

- ปฏิบัติตามข้ันตอนอยางถูกตองเหมาะสม 

- ปฏิบัติตามขั้นตอนแตยังมีขอผิดพลาดเปนบางสวน 

- ไมสามารถปฏิบัติไดตามขั้นตอนและมีความผิดพลาด 

๔. การเขียน

รายงาน 

๓ (ดี) 

๒ (พอใช) 

๑ (ปรับปรุง) 

- เขียนรายงานไดถูกตองเหมาะสมและนำเสนอไดสมบูรณ 

- เขียนรายงานไมสมบูรณ 

- รายงานมีขอผิดพลาดหรือไมเขียนรายงาน 

๕. เวลา ๓ (ดี) 

๒ (พอใช) 

๑ (ปรับปรุง) 

- ปฏิบัติงานเสร็จสมบูรณตามเวลาที่กำหนด 

- ปฏิบัติงานเสร็จตามเวลาทีก่ำหนดแตไมสมบูรณ 

- ปฏิบัติงานไมเสร็จสมบูรณตามเวลาที่กำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๔ 

 

 

 

  ๒.๒ แฟมสะสมงานวิทยาศาสตร 

   การประเมินแฟมสะสมงานวิทยาศาสตร กำหนดเกณฑการประเมินเปน ๔ ระดับ  

ระดับคุณภาพ เกณฑการพิจารณา 

๔ 

(ดีมาก) 

- ผลงานมีรายละเอียดอยางเพียงพอท่ีแสดงถึงระดบัความรูและพัฒนาการ          

ของผูเรียนและแสดงถึงความเขาใจในเรื่องที่ศึกษา  

๓ 

(ดี) 

- ผลงานมีรายละเอียดอยางเพียงพอท่ีแสดงถึงระดับความรูและพัฒนาการ           

ของผูเรียน ไมมีขอผิดพลาดที่แสดงวาไมเขาใจ  

๒ 

(พอใช) 

- ผลงานมีรายละเอียดแสดงไวในบันทึกใหเห็นถึงระดับความรูและพัฒนาการ

ของผูเรียนแตพบวาบางสวนมีความผิดพลาดหรือไมชัดเจนหรือแสดงถึง             

ความไมเขาใจในเรื่องที่ศึกษาของผูเรียน 

๑ 

(ปรับปรุง) 

- ผลงานมีขอมูลนอย ไมมีรายละเอียดแสดงไวในบันทึกหรือแสดงใหเห็นถึง

ระดับความรูและพัฒนาการของผูเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๕ 

 

 

 

  ๒.๓ โครงงานวิทยาศาสตร 

   การประเมินผลโครงงานวิทยาศาสตร กำหนดเกณฑการประเมินเปน ๔ ระดับ  

 

ระดับคุณภาพ เกณฑการพิจารณา 

๔ 

(ดีมาก) 

- แสดงถึงความเขาใจปญหาอยางชัดเจน 

- มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการออกแบบโครงงาน 

- ใชเทคนิควิธีการตาง ๆ ในการจัดทำโครงงานจนประสบผลสำเร็จ 

- การนำเสนอรายงานเปนลำดับขั้นตอนดีมากและใชเปนแบบอยางได 

- มีการวางแผนการทำงานเปนระบบและทำงานเสร็จตามกำหนดเวลา 

- มีการศึกษาคนควาขอมูลจากแหลงการเรียนรูที่นาเชื่อถือและหลากหลาย 

๓ 

(ดี) 

- แสดงถึงความเขาใจปญหา 

- การออกแบบโครงงานถูกตองเปนบางสวน 

- ใชเทคนิควิธีการในการจัดทำโครงงานใหประสบผลสำเร็จเพียงบางสวน 

- การนำเสนอรายงานเปนลำดับขั้นตอน 

- มีการวางแผนการทำงานและทำงานเสร็จตามกำหนด 

- มีการศึกษาคนควาขอมูลจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย 

๒ 

(พอใช) 

- เขาใจปญหาแตใชเวลานาน 

- ตองอาศัยการแนะนำในการออกแบบโครงงาน 

- ตองไดรับคำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิควิธีการในการจัดทำโครงงาน 

- ตองไดรับคำแนะน าในการเขียนรายงาน 

- มีการวางแผนการทำงาน แตไมชัดเจนและทำงานเสร็จชากวาที่กำหนดไว 

- มีการศึกษาคนควาขอมูลนาเชื่อถือไดเพียงบางสวน 

๑ 

(ปรับปรุง) 

- ไมเขาใจปญหา 

- การออกแบบโครงงานและการทดลองไมถูกตอง 

- ตองไดรับคำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิควิธีการในการจัดทำโครงงานทุกขั้นตอน 

- การเขียนรายงานยังมีขอบกพรอง 

- มีการวางแผนการทำงาน ไมเปนระบบและทำงานเสร็จชากวาที่กำหนด 

- มีการศกึษาคนควาขอมูลนอยไมสัมพันธกับโครงงานที่จัดทำ 

 

 



๑๒๖ 

 

 

 

  ๒.๔ สมรรถนะสำคัญของผูเรียน 

   - การประเมินผลสมรรถนะสำคัญของผู เร ียน ประเมินโดยใชแบบประเมิน

สมรรถนะสำคัญของผูเรียน กำหนดเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

 

ระดับคุณภาพ เกณฑการใหคะแนน 

(๓) 

ดีเยี่ยม 

ผูเรียนปฏิบตัิตนตามสมรรถนะจนเปนนิสัย และนําไปใชในชีวิตประจำวัน          

เพื่อประโยชนสุขของตนเองและสังคม โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับ

ดีเยี่ยมจำนวน ๓-๕ สมรรถนะ และไมมีสมรรถนะใดไดผลการประเมินต่ำกวา

ระดับดี 

(๒) 

ดี 

ผูเรียนมีสมรรถนะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ เพื่อใหเปนการยอมรับของ

สังคม พิจารณาจาก 

๑. ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จำนวน ๑-๒ สมรรถนะ  

    และไมมีสมรรถนะใดไดผลการประเมินต่ำกวาระดับดี หรือ 

๒. ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จำนวน ๒ สมรรถนะ  

    และไมมีสมรรถนะใดไดผลการประเมินต่ำกวาระดับผาน หรือ 

๓. ไดผลการประเมินระดับดี จำนวน ๔-๕ สมรรถนะ  

    และไมมีสมรรถนะใดไดผลการประเมินต่ำกวาระดับผาน 

(๑) 

พอใช 

ผูเรียนรับรูและปฏิบัติตามกฎเกณฑและเงื่อนไขที่สถานศึกษากำหนด 

พิจารณาจาก 

๑. ไดผลการประเมินระดับผาน จำนวน ๔-๕ สมรรถนะ                          

และไมมีสมรรถนะใดไดผลการประเมินต่ำกวาระดับผาน หรือ 

๒. ไดผลการประเมินระดับดี จำนวน ๒ สมรรถนะ                    

และไมมีสมรรถนะใด ไดผลการประเมินต่ำกวาระดับผาน 

(๐) 

ปรับปรุง 

ผูเรียนรับรูและปฏิบัติไดไมครบตามเกณฑและเง่ือนไขที่กำหนด โดยพิจารณา 

จากผลการประเมินระดบัตองปรับปรุง ตั้งแต ๑ สมรรถนะ 

 

 

 

 



๑๒๗ 

 

 

 

เกณฑการใหคะแนน 

   พฤติกรรมที่ปฏิบัติสม่ำเสมอ    ให  ๓  คะแนน 

   พฤติกรรมที่ปฏิบัติบอยครั้ง    ให  ๒  คะแนน 

   พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง    ให  ๑  คะแนน  

   พฤติกรรมที่ปฏิบัตินอยครั้ง    ให  ๐  คะแนน 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 

๑๓-๑๕ ดีเยี่ยม (๓) 

๙-๑๒ ดี (๒) 

๕-๘ ผาน (๑) 

ต่ำกวา ๕ ไมผาน (๐) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๘ 

 

 

 

แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผูเรียน 

ชื่อ................................................นามสกุล................................................เลขที่..............ชัน้................. 

คำชี้แจง : ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน และขีด  ลงในชองที่ตรงกับคะแนน 

 

สมรรถนะดาน 
 

รายการประเมิน 
ระดับคณุภาพ 

ดีเยี่ยม 
(๓) 

ด ี
(๒) 

ผาน 
(๑) 

ไมผาน 
(๐) 

๑. ความสามารถ           
ในการสื่อสาร 

๑.๑ มีความสามารถในการรับ-สงสาร     

๑.๒ มีความสามารถในการถายทอดความรู ความคิด ความเขาใจ 
ของตนเอง โดยใชภาษาอยางเหมาะสม 

    

๑.๓ ใชวิธกีารสื่อสารที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ     

๑.๔ เจรจาตอรองเพื่อขจัดและลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ ได     

๑.๕เลือกรับและไมรับขอมูลขาวสารดวยเหตุผลและถูกตอง     

สรุปผลการประเมิน รวม .......... คะแนน ระดับ ............... 
๒. ความสามารถ        ใน
การคิด 

๒.๑ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห     

๒.๒ มีทักษะในการคิดนอกกรอบอยางสรางสรรค     

๒.๓ สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ     

๒.๔ มีความสามารถในการสรางองคความรู     

๒.๕ ตัดสินใจแกปญหาเกี่ยวกบัตนเองไดอยางเหมาะสม     

สรุปผลการประเมิน รวม .......... คะแนน ระดับ ............... 
๓. ความสามารถ 
ในการแกปญหา 

๓.๑ สามารถแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่เผชิญได     

๓.๒ ใชเหตุผลในการแกปญหา     

๓.๓ เขาใจความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงในสังคม     

๓.๔ แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชในการปูองกันและแกไขปญหา     

๓.๕ สามารติดสินใจไดเหมาะสมตามวัย     

สรุปผลการประเมิน รวม .......... คะแนน ระดับ ............... 
๔. ความสามารถ       
ในการใชทักษะชีวติ 

๔.๑ เรียนรูดวยตนเองไดเหมาะสมตามวัย     

๔.๒ สามารถทำงานกลุมรวมกบัผูอื่นได     

๔.๓ นําความรูที่ไดไปใชประโยชนในชวีติประจำวัน     

๔.๔ จัดการปญหาและความขัดแยงไดเหมาะสม     

๔.๕ หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเอง     

สรุปผลการประเมิน รวม .......... คะแนน ระดับ ............... 
๕. ความสามารถ         
ในการใชเทคโนโลย ี

๕.๑ เลือกและใชเทคโนโลยีไดเหมาะสมตามวัย     

๕.๒ มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลย ี     

๕.๓ สามารถนําเทคโนโลยีไปใชพัฒนาตนเอง     

๕.๔ ใชเทคโนโลยีในการแกปญหาอยางสรางสรรค     

๕.๕ มีคุณธรรม จริยธรรมในการใชเทคโนโลย ี     

สรุปผลการประเมิน รวม .......... คะแนน ระดับ ............... 

ระดับคุณภาพตามเกณฑการประเมินในหลักสูตรรายชั้น  

ลงชื่อ................................................................ผูประเมิน



๑๒๙ 

 

 

 

 ๓. คุณลักษณะอันพึงประสงค 

  การประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค ประเมินโดยใชแบบประเมินคุณลักษณะ               

อันพึงประสงค กำหนดเกณฑในการประเมิน ดังนี ้

ระดับคุณภาพ เกณฑการใหคะแนน 

(๓) 

ดีเยี่ยม 

ผูเรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเปนนิสัยและนําไปใชในชีวิตประจำวัน เพื่อประโยชน

สุขของตนเองและสังคม โดยพิจารณาจากผลการประเมินทั้ง ๘ คุณลักษณะ คือ ไดระดับ 

๓ จำนวน ๕-๘ คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใดไดผลการประเมินตำ่กวาระดับ ๒ 

(๒) 

ดี 

ผูเรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ เพือ่ใหเปนการยอมรับของสังคม 

พิจารณาจาก 

๑. ไดผลการประเมิน ระดับ ๓ จำนวน ๑-๔ คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใด 

    ไดผลการประเมินต่ำกวาระดับ ๒ หรือ 

๒. ไดผลการประเมิน ระดับ ๓ จำนวน ๔ คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใด 

    ไดผลการประเมินต่ำกวาระดับ ๑ หรือ 

๓. ไดผลการประเมิน ระดับ ๒ จำนวน ๕-๘ คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใด 

    ไดผลการประเมินต่ำกวาระดับ ๑  

(๑) 

ผาน 

ผูเรียนรับรูและปฏิบัติตามกฎเกณฑ และเง่ือนไขที่สถานศึกษากำหนด พิจารณาจาก 

๑. ไดผลการประเมิน ระดับ ๑ จำนวน คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใด 

    ไดผลการประเมินต่ำกวาระดับ ๑ หรือ 

๒. ไดผลการประเมิน ระดับ ๒ จำนวน ๔ คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใด 

    ไดผลการประเมินต่ำกวาระดับ ๑  

(๐) 

ไมผาน 

ผูเรียนรับรูและปฏิบัติไดไมครบตามเกณฑและเงื่อนไขที่กำหนด โดยพิจารณาจาก                 

ผลการประเมิน ระดับ ๐ ตั้งแต ๑ คุณลักษณะขึ้นไป 

เกณฑการใหคะแนน     

   พฤติกรรมที่ปฏิบัติสม่ำเสมอ    ให  ๓  คะแนน 

   พฤติกรรมที่ปฏิบัติบอยครั้ง    ให  ๒  คะแนน 

   พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง    ให  ๑  คะแนน  

   พฤติกรรมที่ปฏิบัตินอยครั้ง    ให  ๐  คะแนน 

 

 



๑๓๐ 

 

 

 

แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค 

ชื่อ................................................นามสกุล................................................เลขที่..............ชัน้................. 

คำชี้แจง : ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน และขีด  ลงในชองที่ตรงกับคะแนน 

 

คุณลักษณะ 
 

รายการระเมิน 
ระดับคณุภาพ 

ดีเยี่ยม 
(๓) 

ด ี
(๒) 

ผาน 
(๑) 

ไมผาน 
(๐) 

๑. รักชาติ ศาสน  

กษัตริย 

๑.๑  ยืนตรงเคารพธงชาติ และรองเพลงชาติได     
๑.๒  เขารวมกิจกรรมทีส่รางความสามัคคี และเปนประโยชน

ตอโรงเรยีน 
    

๑.๓  เขารวมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตาม       
หลักศาสนา 

    

๑.๔  เขารวมกิจกรรมที่เกีย่วกับสถาบันพระมหากษตัริย      
ตามที่โรงเรียนจดัขึ้น 

    

๒. ซื่อสัตย สุจริต ๒.๑  ใหขอมูลที่ถูกตอง และเปนจริง     

๒.๒  ปฏิบตัิในสิ่งที่ถูกตอง     

๓. มีวินัย 
รับผิดชอบ 

๓.๑  ปฏิบตัิตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับ         
ของโรงเรียน 

    

๓.๒  มีความตรงตอเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ              
ในชีวิตประจำวัน 

    

๔. ใฝเรียนรู ๔.๑ รู จักใชเวลาวางใหเปนประโยชน และนำไปปฏิบัตไิด     

๔.๒  รูจักจัดสรรเวลาใหเหมาะสม     

๔.๓  เชือ่ฟงคำสั่งสอนของบิดา-มารดา ครู      

๔.๔  ตั้งใจเรียน     

๕. อยูอยาง
พอเพียง 

๕.๑  ใชทรัพยสินและสิ่งของของโรงเรียนอยางประหยดั     

๕.๒  ใชอุปกรณการเรียนอยางประหยัดและรูคุณคา     

๕.๓  ใชจายอยางประหยัดและมีการเก็บออมเงิน     

๖. มุงมั้นในการ
ทำงาน 

๖.๑  มีความตั้งใจและพยายามในการทำงานที่ไดรบัมอบหมาย     

๖.๒  มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพื่อใหงานสำเร็จ     

๗. รักความเปน
ไทย 

๗.๑  มีจติสำนึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภมูิปญญาไทย     

๗.๒  เห็นคุณคาและปฏิบัตตินตามวัฒนธรรมไทย     

๘. มีจิตสาธารณะ ๘.๑  รูจักชวยพอแม ผูปกครอง และครูทำงาน     

๘.๒  รูจักการดูแลรักษาทรัพยสมบัติและสิ่งแวดลอมของ
หองเรียนและโรงเรียน 

    

ระดับคุณภาพตามเกณฑการประเมินในหลักสูตรรายชั้น  

ลงชื่อ................................................................ผูประเมิน 



๑๓๑ 

 

 

 

 ๔. เกณฑการตัดสินผลการเรียน 

  ๔.๑  เกณฑการตัดสินระดับผลการเรียน 

ระดับผลการเรียน ความหมาย ชวงคะแนน 

๔ ผลการเรียนดีเยี่ยม ๘๐ - ๑๐๐ 

๓.๕ ผลการเรียนดีมาก ๗๕ - ๗๙ 

๓ ผลการเรียนดี ๗๐ - ๗๔ 

๒.๕ ผลการเรียนคอนขางดี ๖๕ - ๖๙ 

๒ ผลการเรียนปานกลาง ๖๐ - ๖๔ 

๑.๕ ผลการเรียนพอใช ๕๕ - ๕๙ 

๑ ผลการเรียนผานเกณฑข้ันต่ำ ๕๐ - ๕๔ 

๐ ผลการเรียนต่ำกวาเกณฑ   ๐ - ๔๙ 

  ๔.๒  เกณฑการตัดสินผลการเรียน ร และ มส. 

   (๑)  ตัดสินผลการเรียน ร 

         หมายถึง รอการตัดสินและยังตัดสินผลการเรียนไมไดเนื่องจาก ผูเรียนไมมี

ขอมูลผลการเรียนในรายวิชาครบถวน ไดแก ไมไดวัดผลกลางภาคเรียน/ปลายภาคเรียน ไมไดสงงานที่

มอบหมายใหทำ ซึ ่งงานนั ้นเปนสวนหนึ ่งของการตัดสินผลการเรียน หรือมีเหตุสุดวิสัยที ่ทำให

ประเมินผลการเรียนไมได 

         ตัดสินผลการเรียน มส. 

         หมายถึง ผูเรียนไมมีสิทธิเขารับการวัดผลปลายภาคเรียน เนื่องจากผูเรียน 

มีเวลาเรียนไมถึงรอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด และไมไดรับการผอนผันใหเขารับการวัดผลปลาย

ภาคเรียน 

 

 

 

 

 



๑๓๒ 

 

 

 

อภิธานศัพท 

ศัพทที่เกี่ยวของกับตัวชี้วดักลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ที ่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

๑ กำหนดปญหา define problem  ระบุคำถาม ประเด็นหรือ สถานการณที่เปน

ขอสงสัย เพื่อนำไปสูการแกปญหา            

หรือ อภิปรายรวมกัน 

๒ แกปญหา solve problem หาคำตอบของปญหาที่ยังไมรูวิธีการมากอน 

ทั้งปญหาที่ เกี่ยวของกับวิทยาศาสตร 

โดยตรงและปญหาในชีวิตประจำวันโดยใช

เทคนิคและ วิธีการตาง ๆ 

๓ เขียนแผนผัง/วาดภาพ construct diagram/ 

illustrate 

นำเสนอขอมูลหรือผลการสำรวจ ตรวจสอบ

ดวยแผนผัง กราฟ หรือภาพวาด 

๔ คาดคะเน Predict คาดการณผลที่จะเกิดข้ึนในอนาคต โดย

อาศัยขอมูลที่สังเกตได และประสบการณที่มี 

๕ คำนวณ calculate หาผลลัพธจากขอมูล โดยใช หลักการ ทฤษฎี

หรือวิธีการทางคณิตศาสตร 

๖ จำแนก Classify จัดกลุมของสิ่งตาง ๆ โดยอาศัย ลักษณะที่

เหมือนกันเปนเกณฑ 

๗ ตั้งคำถาม ask question พูดหรือเขียนประโยค หรือวลี เพื่อใหไดมาซึ่ง

การคนหา คำตอบที่ตองการ 

๘ ทดลอง conduct/experiment ปฏิบัติการเพ่ือหาคำตอบของคำถาม หรือ

ปญหาในการ ทดลอง โดยตั้งสมมติฐาน         

เพื่อเปนแนวทางในการกำหนด ตัวแปรและ

วางแผนดำเนินการ เพื่อตรวจสอบสมมติฐาน 

๙ นำเสนอ Present แสดงขอมูล เรื่องราว หรือ ความคิด เพื่อให

ผูอืน่รับรู หรือพิจารณา 

๑๐ บรรยาย describe ใหรายละเอียดของเหตุการณ หรือ

ปรากฏการณที่เกิดขึ้นให ผูอื่นไดรับรู             

ดวยการบอกหรือเขียน 



๑๓๓ 

 

 

 

ที ่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

๑๑ บอก Tell ใหขอมูล ขอเท็จจริง แกผูอื่น ดวยการพูด 

หรือเขียน 

๑๒ บันทึก Record เขียนขอมูลที่ไดจากการสังเกต เพื่อชวยจำ 

หรือเพ่ือเปนหลักฐาน 

๑๓ เปรียบเทียบ Compare บอกความเหมือน และ/หรือ ความแตกตาง 

ของสิ่งที่ เทียบเคียงกัน 

๑๔ แปลความหมาย Interpret แสดงความหมายของขอมูล จากหลักฐาน            

ที่ปรากฏ เพื่อลงขอสรุป 

๑๕ ยกตัวอยาง give examples  ใหขอมูลเหตุการณหรือสถานการณ          

เพื่อแสดงความเขาใจในสิ่งที่ไดเรียนรู 

๑๖ ระบุ identify  ชี้บอกสิ่งตาง ๆ โดยใชขอมูลประกอบ           

อยางเพียงพอ 

๑๗ เลือกใช select  พิจารณา และตัดสินใจนำวัสดุ สิ่งของ 

อุปกรณหรือวิธีการ มาใชไดอยางเหมาะสม 

๑๘ วัด measure  หาขนาด หรือปริมาณ ของ สิ่งตาง ๆ โดยใช

เครื่องมือที่เหมาะสม 

๑๙ วิเคราะห analyze  แยกแยะ จัดระบบ เปรียบเทียบ จัดลำดับ   

จัดจำแนก หรือเชื่อมโยงขอมูล 

๒๐ สรางแบบจำลอง construct model  นำเสนอแนวคิด หรือเหตุการณในรูปของ

แผนภาพ ชิ้นงาน สมการ ขอความ คำพูด

และ/ หรือใชแบบจำลองเพื่ออธิบาย 

ความคิด วัตถุ หรือเหตุการณ ตาง ๆ 

๒๑ สังเกต Observe หาขอมูลดวยการใชประสาท สัมผัสทั้งหา     

ที่เหมาะสมตาม ขอเท็จจริงที่ปรากฏ             

โดยไมใช ประสบการณเดิมของผูสังเกต 

๒๒ สำรวจ explore  หาขอมูลเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ โดยใชวิธีการและ

เทคนิคที่ เหมาะสม เพื่อนำขอมูลมาใช ตาม

วัตถุประสงคที่กำหนดไว 



๑๓๔ 

 

 

 

ที ่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

๒๓ สืบคนขอมูล search  หาขอมูล หรือขอสนเทศท่ีมีผูรวบรวมไวแลว

จากแหลงตาง ๆ มาใชประโยชน 

๒๔ สื่อสาร communicate  นำเสนอ และแลกเปลี่ยน ความคิด ขอมูล 

หรือผลจากการ สำรวจตรวจสอบ ดวยวิธี  

ที่เหมาะสม 

๒๕ อธิบาย explain  กลาวถึงเรื่องราวตาง ๆ อยางมีเหตุผล และมี

ขอมูล หรือ ประจักษพยานอางอิง 

๒๖ อภิปราย discuss  แสดงความคิดเห็นตอประเด็น หรือคำถาม

อยางมีเหตุผล โดยอาศัยความรู                   

และประสบการณของผูอภิปรายและขอมูล 

ประกอบ 

๒๗ ออกแบบการทดลอง design experiment  กำหนด และวางแผนวิธีการ ทดลองให

สอดคลองกับ สมมติฐานและตัวแปรตาง ๆ 

รวมทั้งการบันทึกขอมูล 

๒๘ การใชลิขสิทธิ์ของผูอื่น 

โดยชอบธรรม 

fair use  การนำสื่อ หรือขอมูลที่เปน ลิขสิทธิ์ของผูอื่น

ไปใชโดยชอบ ดวยกฎหมาย ภายใตเงื่อนไข 

บางประการ เชน ๑) นำไปใชในการศึกษา 

หรือ การคา ๒) งานนั้นเปนงานวิชาการ หรือ 

บันเทิง ๓) คัดลอกเพียงสวนนอย หรือ 

คัดลอกจำนวนมาก ๔) ทำใหเจาของเสีย

ผลประโยชน ทางการเงิน มากนอยเพียงใด 

๒๙ การตรวจและแกไข 

ขอผิดพลาด 

debugging  กระบวนการในการคนหา ขอผิดพลาดของ

โปรแกรม เพ่ือแกไขใหทำงานไดถูกตอง 

๓๐ การประมวลผลขอมูล data processing  การดำเนินการตาง ๆ กับขอมูล เพื่อใหได

ผลลัพธที่มีความหมาย และมีประโยชนตอ

การนำ ไปใชงานมากยิ่งขึ้น 

๓๑ การรวบรวมขอมูล data collection  กระบวนการในการรวบรวม ขอมูลที่

เกี่ยวของจากแหลง ขอมูลตาง ๆ 



๑๓๕ 

 

 

 

ที ่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

๓๒ ขอมูลปฐมภูมิ primary data  ขอมูลที่รวบรวมโดยตรง จากแหลงขอมูล

ขั้นตน โดยอาจ ใชวิธีการสังเกต การทดลอง 

การสำรวจ การสัมภาษณ 

๓๓ เทคโนโลยี technology  สิ่งที่มนุษยสรางหรือพัฒนาขึ้น ซึ่งอาจเปนได

ทัง้ชิ้นงาน หรือ วิธีการ เพื่อใชแกปญหา

สนอง ความตองการ หรือเพ่ิม ความสามารถ

ในการทำงาน ของมนุษย 

๓๔ แนวคิดเชิงคำนวณ computational 

thinking  

กระบวนการในการแกปญหา การคิด

วิเคราะหอยางมีเหตุผล เปนขั้นตอน เพื่อหา

วิธีการ แกปญหาในรูปแบบที่สามารถ นำไป

ประมวลผลได 

๓๕ แนวคิดเชิงนามธรรม abstraction การ พิจารณารายละเอียดที่สำคัญ ของปญหา 

แยกแยะสาระสำคัญ ออกจากสวนที่ไมสำคัญ 

๓๖ ระบบทางเทคโนโลยี technological 

system  

กลุมของสวนตาง ๆ ตั้งแต สองสวนขึ้นไป 

ประกอบเขา ดวยกัน และทำงานรวมกัน 

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค โดยในการทำงาน

ของระบบ ทางเทคโนโลยีจะประกอบไปดวย 

ตัวปอน (input) กระบวนการ (process) 

และผลผลิต (output) ที่สัมพันธกัน 

นอกจากนี้ระบบทางเทคโนโลยี อาจมีขอมูล

ยอนกลับ (feedback) เพื่อใชปรับปรุง          

การทำงานไดตามวัตถุประสงค 

๓๗ เหตุผลเชิงตรรกะ logical reasoning  การใชเหตุผล กฎ กฎเกณฑ หรือเงื่อนไขที่

เกี่ยวของ เพื่อ แกปญหาไดครอบคลุม             

ทุกกรณี 

๓๘ เหตุผลวิบัติ logical fallacy  การใชเหตุผลที่ผิดพลาดไมอยูบน พื้นฐาน

ของความจริง ไมมีน้ำหนัก สมเหตุสมผลมา

สนับสนุน หรือ ชี้นำขอสรุปที่ผิดใหดู

นาเชื่อถือ 



๑๓๖ 
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๓๙ อัตลักษณ Identity  ลักษณะเฉพาะหรือขอมูลสำคัญ ที่บงบอกถึง

ความเปนตัวตนของ บุคคลหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

เชน ชื่อบัญชีผูใชใบหนา ลายนิ้วมือ 

๔๐ อัลกอริทึม algorithm  ขั้นตอนในการแกปญหาหรือ การทำงาน  

โดยมีลำดับของ คำสั่งหรือวิธีการที่ชัดเจน            

ที่คอมพิวเตอรสามารถปฏิบัติ ตามได 

๔๑ แอปพลิเคชัน software application  ซอฟตแวรประยุกตท่ีทำงาน บนคอมพิวเตอร

สมารตโฟน แท็บเล็ต หรืออุปกรณเทคโนโลยี 

อื่น ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




