บทนํา
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นี้ได้กําหนดสาระการเรียนรู้ออกเป็น ๘
สาระได้แก่ สําระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สําระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ สําระที่ ๓ วิทยาศาสตร์โลกและ
อวกาศสาระที่ ๔ ชีววิทยา สาระที่ ๕ เคมี สาระที่ ๖ ฟิสิกส์ สาระที่ ๗ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ และสาระ
ที่ ๘เทคโนโลยี ซึ่งองค์ประกอบของหลักสูตร ทั้งในด้ํานของเนื้อหา การจัดการเรียนการสอนและการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้นั้นมีความสําคัญอย่างยิ่งในการวางรากฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของผู้เรียนในแต่ละ
ระดับชั้นให้มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกันตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สําหรับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้กําหนดตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง ที่ผู้เรียนจําเป็นต้องเรียนเป็น
พื้นฐาน เพื่อให้สามารถนําความรู้นี้ไปใช้ในการดํารงชีวิต หรือศึกษาต่อในวิชาชีพที่ต้องใช้วิทยาศาสตร์ได้ โดย
จัดเรียงลําดับความยากง่ายของเนื้อหําทั้ง ๘ สาระในแต่ละระดับชั้นให้มีการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ
เรียนรู้ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิด
สร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์วิจารณ์ มีทักษะที่สําคัญทั้งทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะในศตวรรษที่
๒๑ ในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
สามารถตั ด สิ น ใจโดยใช้ ข้ อ มู ล หลากหลายและประจั ก ษ์ พ ยานที่ ต รวจสอบได้ ส ถาบั น ส่ ง เสริ ม การสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่มุ่งหวังให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อผู้เรียนมากที่สุด จึงได้จัดทําตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ขึ้น
เพื่อให้สถานศึกษา ครูผู้สอน ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหนังสือเรียน คู่มือครู
สื่อประกอบการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดและประเมินผล โดยตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ที่จัดทําขึ้นนี้ได้ปรับปรุงเพื่อให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกันภายในสาระการเรียนรู้
เดียวกันและระหว่างสาระการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตลอดจนการเชื่อมโยงเนื้อหาความรู้
ทางวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ด้วย นอกจากนี้ ยังได้ปรับปรุงเพื่อให้มีความทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงและ
ความเจริญก้าวหน้าของวิทยาการต่างๆ และทัดเทียมกับนานาชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สรุปเป็น
แผนภาพได้ดังนี้

สาระที่ ๒
วิทยาศาสตร์กายภาพ
- มาตรฐาน ว๒.๑-ว๒.๓

สาระที่ ๑
วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ
- มาตรฐาน ว๑.๑-ว๑.๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์

สาระที่ ๓
วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ
- มาตรฐาน ว๓.๑-ว๓.๒

สาระที่ ๔
เทคโนโลยี
- มาตรฐาน ว๔.๑-ว๔.๒

วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม

สาระชีววิทยา


สาระเคมี

สาระฟิสิกส์

สาระโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
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เป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
วิท ยาศาสตร์ เ ป็ น เรื่ อ งของการเรี ย นรู้เ กี่ ย วกั บ ธรรมชาติ โ ดยมนุ ษ ย์ ใ ช้ ก ระบวนการสั ง เกตสํ า รวจ
ตรวจสอบและการทดลองเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและนําผลมาจัดระบบหลักการแนวคิดและ
ทฤษฎีดังนั้นการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เป็นผู้เรียนรู้และค้นพบด้วยตนเองมากที่สุด
นั่นคือให้ได้ทั้งกระบวนการและองค์ความรู้ตั้งแต่วัยเริ่มแรกก่อนเข้าเรียนเมื่ออยู่ในสถานศึกษาและเมื่อออก
จากสถานศึกษาไปประกอบอาชีพแล้ว
การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในสถานศึกษามีเป้าหมายสําคัญดังนี้
1. เพื่อให้เข้าใจหลักการทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานในวิทยาศาสตร์
2. เพื่อให้เข้าใจขอบเขตธรรมชาติและข้อจํากัดของวิทยาศาสตร์
3. เพื่อให้มีทักษะที่สําคัญในการศึกษาค้นคว้าและคิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. เพื่อพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการความสามารถในการแก้ปญ
ั หาและการจัดการทักษะใน
การสื่อสารและความสามารถในการตัดสินใจ
5. เพื่อให้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมวลมนุษย์และสภาพแวดล้อมใน
เชิงที่มีอิทธิพลและผลกระทบซึ่งกันและกัน
6. เพื่อนําความรู้ความเข้าใจในเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและ
การดํารงชีวิต
7. เพื่อให้เป็นคนมีจิตวิทยาศาสตร์มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
เรียนรู้อะไรในวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้กับ
กระบวนการ มีทักษะสําคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้
และแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการทํากิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติ
จริงอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้นโดยกําหนดสาระสําคัญ ดังนี้
✧วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เรียนรู้เกี่ยวกับ ชีวิตในสิ่งแวดล้อม องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตการดํารงชีวิต
ของมนุษย์และสัตว์การดํารงชีวิตของพืช พันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
✧วิทยาศาสตร์กายภาพ เรียนรู้เกี่ยวกับ ธรรมชาติของสาร การเปลี่ยนแปลงของสารการเคลื่อนที่
พลังงาน และคลื่น
✧วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ เรียนรู้เกี่ยวกับ องค์ประกอบของเอกภพ ปฏิสัมพันธ์ภายในระบบ
สุริยะ เทคโนโลยีอวกาศ ระบบโลก การเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ
และผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
✧เทคโนโลยี
●การออกแบบและเทคโนโลยี เ รี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ เทคโนโลยี เ พื่ อ การดํ า รงชี วิ ต ในสั ง คมที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้ ความรู้แ ละทักษะทางด้ านวิทยาศาสตร์ค ณิ ตศาสตร์และศาสตร์ อื่น ๆ เพื่อ
แก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
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●วิทยาการคํานวณ เรียนรู้เกี่ยวกับการคิดเชิงคํานวณ การคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาเป็นขั้นตอนและเป็น
ระบบ ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการแก้ปัญหา
ที่พบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
มาตรฐาน ว ๑.๑เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และ
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศการถ่ายทอดพลังงาน การ
เปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งนําความรู้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว ๑.๒เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลําเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์
ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง ๆของสัตว์และมนุษย์ที่ทํางานสัมพันธ์
กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ ของพืชที่ทํางานสัมพันธ์กัน
รวมทั้งนําความรู้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว ๑.๓เข้าใจกระบวนการและความสําคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมสารพันธุกรรม
การเปลี่ ย นแปลงทางพั น ธุ ก รรมที่ มี ผ ลต่ อ สิ่ ง มี ชี วิ ต ความหลากหลายทางชี ว ภาพและ
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนําความรู้ไปใช้ประโยชน์
สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ
มาตรฐาน ว ๒.๑เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับ
โครงสร้างและแรงยึ ดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลั กและธรรมชาติของการเปลี่ย นแปลง
สถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี
มาตรฐาน ว ๒.๒เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจําวัน ผลของแรงที่กระทําต่อวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่
แบบต่าง ๆ ของวัตถุรวมทั้งนําความรู้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว ๒.๓เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงานปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
สสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจําวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนําความรู้ไปใช้ประโยชน์
สาระที่ ๓ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ
มาตรฐาน ว ๓.๑เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพกาแล็กซีดาวฤกษ์
และระบบสุ ริ ย ะ รวมทั้ ง ปฏิ สั ม พั น ธ์ ภ ายในระบบสุ ริ ย ะที่ ส่ ง ผลต่ อ สิ่ ง มี ชี วิ ต และการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ
มาตรฐาน ว ๓.๒เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก
และบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก
รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
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สาระที่ ๔ เทคโนโลยี
มาตรฐาน ว ๔.๑เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดํารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และศาสตร์อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือ
พัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
มาตรฐาน ว ๔.๒เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคํานวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็น
ระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้การทํางาน และการแก้ปัญหา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม
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วิสัยทัศน์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วิสัยทัศน์
“ยกระดั บ คุ ณ ภาพ สู่ ม าตรฐานการศึ ก ษาชั้ น นํ า และสู่ ส ากล มี ศั ก ยภาพในการแข่ ง ขั น
ยึดหลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๑”
สมรรถนะสําคัญของผูเ้ รียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ในการพั ฒ นาผู้ เ รีย นตามหลักสู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน มุ่ งเน้ นพัฒ นาผู้เรี ย นให้ มี คุณ ภาพตาม
มาตรฐานที่กําหนด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้
สมรรถนะสําคัญของผูเ้ รียน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ ๕ ประการ ดังนี้
๑. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม
รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลด
ปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้องตลอดจนการ
เลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม
๒. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่าง
สร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนําไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ
เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
๓.
ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ
ที่ เ ผชิ ญ ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งเหมาะสมบนพื้ น ฐานของหลั ก เหตุ ผ ล คุ ณ ธรรมและข้ อ มู ล สารสนเทศ เข้ า ใจ
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาและมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคม
และสิ่งแวดล้อม
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนํากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทํางาน และการอยู่ร่วมกันในสังคม
ด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อมและการรู้จักหลีกเลีย่ งพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมี
ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทํางาน การ
แก้ปญ
ั หาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่ งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้
๑. รักชาติศาสน์ กษัตริย์
๒. ซื่อสัตย์สุจริต
๓. มีวินัย
๔. ใฝ่เรียนรู้
๕. อยู่อย่างพอเพียง
๖.มุ่งมั่นในการทํางาน
๗. รักความเป็นไทย
๘. มีจิตสาธารณะ
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คุณภาพผูเ้ รียน
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
❖เข้าใจลักษณะที่ปรากฏชนิดและสมบัติบางประการของวัสดุที่ใช้ทําวัตถุและการเปลี่ยนแปลงของ
วัสดุรอบตัว
❖เข้ าใจการดึ งการผลั กแรงแม่ เหล็กและผลของแรงที่มี ต่อการเปลี่ ยนแปลงการเคลื่ อนที่ของวั ตถุ
พลังงานไฟฟ้าและการผลิตไฟฟ้าการเกิดเสียงแสงและการมองเห็น
❖เข้าใจการปรากฏของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดาวปรากฏการณ์ขึ้นและตกของดวงอาทิตย์การ
เกิดกลางวันกลางคืนการกําหนดทิศลักษณะของหินการจําแนกชนิดดินและการใช้ประโยชน์ลักษณะและ
ความสําคัญของอากาศการเกิดลมประโยชน์และโทษของลม
❖ตั้ งคํ าถามหรื อกํ าหนดปั ญหาเกี่ ยวกั บสิ่ งที่ จะเรี ยนรู้ ตามที่ กํ าหนดให้ หรื อตามความสนใจสั งเกต
สํารวจตรวจสอบโดยใช้เครื่องมืออย่างง่ายรวบรวมข้อมูลบันทึกและอธิบายผลการสํารวจตรวจสอบด้วยการ
เขียนหรือวาดภาพและสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ด้วยการเล่าเรื่องหรือด้วยการแสดงท่าทางเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจ
❖แก้ปัญหาอย่างง่ ายโดยใช้ขั้ นตอนการแก้ ปัญ หามี ทักษะในการใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศและการ
สื่อสารเบื้องต้นรักษาข้อมูลส่วนตัว
❖แสดงความกระตื อ รื อ ร้ น สนใจที่ จ ะเรี ย นรู้ มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ เ กี่ ย วกั บ เรื่ อ งที่ จ ะศึ ก ษาตามที่
กําหนดให้หรือตามความสนใจมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น
❖แสดงความรับผิดชอบด้วยการทํางานที่ได้รับมอบหมายอย่างมุ่งมั่นรอบคอบประหยัดซื่อสัตย์จน
งานลุล่วงเป็นผลสําเร็จและทํางานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
❖ตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการดํารงชีวิตศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเติมทําโครงงานหรือชิ้นงานตามที่กําหนดให้หรือตามความสนใจ
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
❖เข้าใจโครงสร้างลักษณะเฉพาะและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตใน
แหล่งที่อยู่การทําหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชและการทํางานของระบบย่อยอาหารของมนุษย์
❖เข้าใจสมบัติและการจําแนกกลุ่มของวัสดุสถานะและการเปลี่ยนสถานะของสสารการละลายการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมีการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้และการแยกสารอย่างง่าย
❖เข้าใจลักษณะของแรงโน้มถ่วงของโลกแรงลัพธ์แรงเสียดทานแรงไฟฟ้าและผลของแรงต่างๆผลที่
เกิดจากแรงกระทําต่อวัตถุความดันหลักการที่มีต่อวัตถุวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายปรากฏการณ์เบื้องต้นของเสียงและ
แสง
❖เข้ า ใจปรากฏการณ์ ก ารขึ้ น และตกรวมถึ ง การเปลี่ ย นแปลงรู ป ร่ า งปรากฏของดวงจั น ทร์
องค์ประกอบของระบบสุริยะคาบการโคจรของดาวเคราะห์ความแตกต่างของดาวเคราะห์และดาวฤกษ์การขึ้น
และตกของกลุ่มดาวฤกษ์การใช้แผนที่ดาวการเกิดอุปราคาพัฒนาการและประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ
❖เข้ าใจลั กษณะของแหล่ งน้ํ าวัฏจักรน้ํากระบวนการเกิดเมฆหมอกน้ําค้ างน้ําค้างแข็ งหยาดน้ําฟ้ า

กระบวนการเกิดหินวัฏจักรหินการใช้ประโยชน์หินและแร่การเกิดซากดึกดําบรรพ์การเกิดลมบกลมทะเลมรสุม
ลักษณะและผลกระทบของภัยธรรมชาติธรณีพิบัติภัยการเกิดและผลกระทบของปรากฏการณ์เรือนกระจก
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❖ค้นหาข้อมูล อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพและประเมินความน่าเชื่อถือตัดสินใจเลือกข้ อมู ลใช้ เหตุผลเชิ ง

ตรรกะในการแก้ปัญหาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการทํางานร่วมกันเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของ
ตนเคารพสิทธิของผู้อื่น
❖ตั้งคําถามหรือกําหนดปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียนรู้ตามที่กําหนดให้หรือตามความสนใจคาดคะเน
คําตอบหลายแนวทางสร้างสมมติฐานที่สอดคล้องกับคําถามหรือปัญหาที่จะสํารวจตรวจสอบวางแผนและ
สํารวจตรวจสอบโดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพ
❖วิ เ คราะห์ ข้ อมู ล ลงความเห็ น และสรุ ป ความสั ม พั น ธ์ ข องข้ อ มู ล ที่ ม าจากการสํ า รวจตรวจสอบใน
รูปแบบที่เหมาะสมเพื่อสื่อสารความรู้จากผลการสํารวจตรวจสอบได้อย่างมีเหตุผลและหลักฐานอ้างอิง
❖แสดงถึงความสนใจมุ่งมั่นในสิ่งที่จะเรียนรู้มีความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษาตามความ
สนใจของตนเองแสดงความคิดเห็นของตนเองยอมรับในข้อมูลที่มีหลักฐานอ้างอิงและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น
❖แสดงความรับผิดชอบด้วยการทํางานที่ได้รับมอบหมายอย่างมุ่งมั่นรอบคอบประหยัดซื่อสัตย์จน
งานลุล่วงเป็นผลสําเร็จและทํางานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์
❖ตระหนักในคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ใช้ความรู้และกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการดํารงชีวิตแสดงความชื่นชมยกย่องและเคารพสิทธิในผลงานของผู้คิดค้นและศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเติมทําโครงงานหรือชิ้นงานตามที่กําหนดให้หรือตามความสนใจ
❖แสดงถึงความซาบซึ้งห่วงใยแสดงพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
❖เข้าใจลักษณะและองค์ประกอบที่สําคัญของเซลล์สิ่งมีชีวิตความสัมพันธ์ของการทํางานของระบบ
ต่างๆในร่างกายมนุษย์การดํารงชีวิตของพืชการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมการเปลี่ยนแปลงของยีนหรือ
โครโมโซมและตัวอย่างโรคที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมประโยชน์และผลกระทบของสิ่งมีชีวิตดัด
แปรพันธุกรรมความหลากหลายทางชีวภาพปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบนิเวศและการถ่ายทอด
พลังงานในสิ่งมีชีวิต
❖เข้ า ใจองค์ ป ระกอบและสมบั ติ ข องธาตุ ส ารละลายสารบริ สุ ท ธิ์ ส ารผสมหลั ก การแยกสารการ
เปลี่ยนแปลงของสารในรูปแบบของการเปลี่ยนสถานะการเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมีและสมบัติ
ทางกายภาพและการใช้ประโยชน์ของวัสดุประเภทพอลิเมอร์เซรามิกส์และวัสดุผสม
❖เข้ าใจการเคลื่ อนที่ แรงลั พธ์ และผลของแรงลั พธ์ กระทํ าต่ อวั ตถุ โมเมนต์ ของแรงแรงที่ ปรากฏใน
ชีวิตประจําวันสนามของแรงความสัมพันธ์ของงานพลังงานจลน์พลังงานศักย์โน้มถ่วงกฎการอนุรักษ์พลังงาน
การถ่ายโอนพลังงานสมดุลความร้อนความสัมพันธ์ของปริมาณทางไฟฟ้าการต่อวงจรไฟฟ้าในบ้านพลังงาน
ไฟฟ้าและหลักการเบื้องต้นของวงจรอิเล็กทรอนิกส์
❖เข้าใจสมบัติของคลื่นและลักษณะของคลื่นแบบต่างๆแสงการสะท้อนการหักเหของแสงและ
ทัศนูปกรณ์
❖เข้าใจการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์การเกิดฤดูการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์การ
เกิดข้างขึ้นข้างแรมการขึ้นและตกของดวงจันทร์การเกิดน้ําขึ้นน้ําลงประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศและ
ความก้าวหน้าของโครงการสํารวจอวกาศ
❖เข้ า ใจลั ก ษณะของชั้ น บรรยากาศองค์ ป ระกอบและปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ลมฟ้ า อากาศการเกิ ด และ
ผลกระทบของพายุฟ้าคะนองพายุหมุนเขตร้อนการพยากรณ์อากาศสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
หลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

กระบวนการเกิดเชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพ์และการใช้ประโยชน์พลังงานทดแทนและการใช้ประโยชน์ลักษณะ
โครงสร้างภายในโลกกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาบนผิวโลกลักษณะชั้นหน้าตัดดินกระบวนการเกิด
ดินแหล่งน้ําผิวดินแหล่งน้ําใต้ดินกระบวนการเกิดและผลกระทบของภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย
❖เข้ า ใจแนวคิ ด หลั ก ของเทคโนโลยี ไ ด้ แ ก่ ร ะบบทางเทคโนโลยี ก ารเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี
ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่นโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์วิเคราะห์เปรียบเทียบ
และตัดสินใจเพื่อเลือกใช้เทคโนโลยีโดยคํานึงถึงผลกระทบต่อชีวิตสังคมและสิ่งแวดล้อมประยุกต์ใช้ความรู้
ทักษะและทรัพยากรเพื่อออกแบบและสร้างผลงานสําหรับการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันหรือการประกอบ
อาชีพโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมรวมทั้งเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมปลอดภัยรวมทั้งคํานึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา
❖นําข้อมูลปฐมภูมิเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ประเมินนําเสนอข้อมูลและสารสนเทศได้ตาม
วัตถุประสงค์ใช้ทักษะการคิดเชิงคํานวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายเพื่อช่วย
ในการแก้ปัญหาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างรู้เท่าทันและรับผิดชอบต่อสังคม
❖ตั้งคําถามหรือกําหนดปัญหาที่เชื่อมโยงกับพยานหลักฐานหรือหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่มีการ
กําหนดและควบคุมตัวแปรคิดคาดคะเนคําตอบหลายแนวทางสร้างสมมติฐานที่สามารถนําไปสู่การสํารวจ
ตรวจสอบออกแบบและลงมือสํารวจตรวจสอบโดยใช้วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสมเลือกใช้เครื่องมือและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพที่ได้ผลเที่ยงตรงและ
ปลอดภัย
❖วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของข้อมูลที่ได้จากการสํารวจตรวจสอบจากพยานหลักฐาน
โดยใช้ความรู้และหลักการทางวิทยาศาสตร์ในการแปลความหมายและลงข้อสรุปและสื่อสารความคิดความรู้
จากผลการสํา รวจตรวจสอบหลากหลายรู ป แบบหรื อ ใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่อ ให้ ผู้ อื่น เข้ า ใจได้ อย่ า ง
เหมาะสม
❖แสดงถึงความสนใจมุ่งมั่นรับผิดชอบรอบคอบและซื่อสัตย์ในสิ่งที่จะเรียนรู้มีความคิดสร้างสรรค์
เกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษาตามความสนใจของตนเองโดยใช้เครื่องมือและวิธีการที่ให้ได้ผลถูกต้องเชื่อถือได้ศึกษา
ค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่างๆแสดงความคิดเห็นของตนเองรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นและยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงความรู้ที่ค้นพบเมื่อมีข้อมูลและประจักษ์พยานใหม่เพิ่มขึ้นหรือโต้แย้งจากเดิม
❖ตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า ของความรู้ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ที่ ใ ช้ ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น ใช้ ค วามรู้ แ ละ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพแสดงความชื่นชมยกย่อง
และเคารพสิทธิในผลงานของผู้คิดค้นเข้าใจผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบของการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์
ต่อสิ่งแวดล้อมและต่อบริบทอื่นๆและศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมทําโครงงานหรือสร้างชิ้นงานตามความสนใจ
❖แสดงถึงความซาบซึ้ งห่ วงใยมีพฤติ กรรมเกี่ ยวกับการดู แ ลรักษาความสมดุล ของระบบนิ เวศและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
❖เข้าใจการลําเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์กลไกการรักษาดุลยภาพของมนุษย์ภูมิคุ้มกันในร่างกาย
ของมนุษย์และความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันการใช้ประโยชน์จากสารต่างๆที่พืชสร้างขึ้นการถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรมการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมวิวัฒนาการที่ทําให้เกิดความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
ความสําคัญและผลของเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอต่อมนุษย์สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

❖เข้าใจความหลากหลายของไบโอมในเขตภูมิศาสตร์ต่างๆของโลกการเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบ

นิ เ วศปั ญ หาและผลกระทบที่ มี ต่ อ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มแนวทางในการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
❖เข้าใจชนิดของอนุภาคสําคัญที่เป็นส่วนประกอบในโครงสร้างอะตอมสมบัติบางประการของธาตุ
การจัดเรียงธาตุในตารางธาตุชนิดของแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคและสมบัติต่างๆของสารที่มีความสัมพันธ์
กับแรงยึดเหนี่ยวพันธะเคมีโครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์การเกิดปฏิกิริยาเคมีปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมีและการเขียนสมการเคมี
❖เข้าใจปริมาณที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ความสัมพันธ์ระหว่างแรงมวลและความเร่งผลของความเร่งที่มี
ต่ อ การเคลื่ อ นที่ แ บบต่ า งๆของวั ต ถุ แ รงโน้ ม ถ่ ว งแรงแม่ เ หล็ ก ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสนามแม่ เ หล็ ก และ
กระแสไฟฟ้าและแรงภายในนิวเคลียส
❖เข้าใจพลังงานนิวเคลียร์ความสัมพันธ์ระหว่างมวลและพลังงานการเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็น
พลั ง งานไฟฟ้ า เทคโนโลยี ด้ า นพลั ง งานการสะท้ อ นการหั ก เหการเลี้ ย วเบนและการรวมคลื่ น การได้ ยิ น
ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียงสีกับการมองเห็นสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและประโยชน์ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
❖เข้ า ใจการแบ่ งชั้ น และสมบั ติ ของโครงสร้ า งโลกสาเหตุ แ ละรู ปแบบการเคลื่ อ นที่ ข องแผ่ นธรณี ที่
สัมพันธ์กับการเกิดลักษณะธรณีสัณฐานสาเหตุกระบวนการเกิดแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดสึนามิผลกระทบแนว
ทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย
❖เข้าใจผลของแรงเนื่องจากความแตกต่างของความกดอากาศแรงคอริออลิสที่มีต่อการหมุนเวียน
ของอากาศการหมุนเวียนของอากาศตามเขตละติจูดและผลที่มีต่อภูมิอากาศความสัมพันธ์ของการหมุนเวียน
ของอากาศและการหมุนเวียนของกระแสน้ําผิวหน้าในมหาสมุทรและผลต่อลักษณะลมฟ้าอากาศสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและแนวปฏิบัติเพื่อลดกิจกรรมของมนุษย์ที่
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกรวมทั้งการแปลความหมายสัญลักษณ์ลมฟ้าอากาศที่สําคัญจากแผนที่
อากาศและข้อมูลสารสนเทศ
❖เข้าใจการกําเนิดและการเปลี่ยนแปลงพลังงานสสารขนาดอุณหภูมิของเอกภพหลักฐานที่สนับสนุน
ทฤษฎีบิกแบงประเภทของกาแล็กซีโครงสร้างและองค์ประกอบของกาแล็กซีทางช้างเผือกกระบวนการเกิดและ
การสร้างพลังงานปัจจัยที่ส่งผลต่อความส่องสว่างของดาวฤกษ์และความสัมพันธ์ระหว่างความส่องสว่างกับโชติ
มาตรของดาวฤกษ์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสี อุ ณ หภู มิ ผิ ว และสเปกตรั ม ของดาวฤกษ์ วิ วั ฒ นาการและการ
เปลี่ยนแปลงสมบัติบางประการของดาวฤกษ์กระบวนการเกิดระบบสุริยะการแบ่งเขตบริวารของดวงอาทิตย์
ลักษณะของดาวเคราะห์ที่เอื้อต่อการดํารงชีวิตการเกิดลมสุริยะพายุสุริยะและผลที่มีต่อโลกรวมทั้งการสํารวจ
อวกาศและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ
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ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นทักษะทางสติปัญญา (Intellectual) ที่นักวิทยาศาสตร์และผู้ที่นํา
วิธีการทางวิ ทยาศาสตร์ มาแก้ ปัญหา ใช้ในการศึ กษาค้นคว้า สื บเสาะหาความรู้ และแก้ปัญหาต่ าง ๆ ทั กษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์แบ่งออกได้เป็น 13 ทักษะ ทักษะที่ 1-8 เป็นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้น
พื้นฐาน และทักษะที่ 9-13 เป็นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงหรือขั้นผสมหรือขั้นบูรณาการ ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทั้ง 13 ทักษะ มีดังนี้
๑.การสังเกต (Observing) หมายถึง การใช้ประสาทสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน ได้แก่
ตา หู จมูก ลิ้น ผิวกาย เข้าไปสัมผัสโดยตรงกับวัตถุหรือเหตุการณ์ เพื่อค้นห้าข้อมูลซึ่งเป็นรายละเอียดของสิ่งนั้น
โดยไม่ใส่ความเห็นของผู้สังเกตลงไป ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตประกอบด้วยข้อมูลเชิงคุณภาพ ข้อมูลเชิงปริมาณ
และข้อมูลที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สังเกตเห็นได้จากวัตถุหรือเหตุการณ์นั้น ความสามารถที่แสดงให้เห็นว่าเกิด
ทั กษะนี้ ประกอบด้ วยการชี้ บ่ งและการบรรยายสมบั ติ ของวั ตถุ ได้ โดยการกะประมาณและการบรรยายการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งที่สังเกตได้
๒.การลงความเห็นจากข้อมูล (Inferring) หมายถึง การเพิ่มความคิดเห็นให้กับข้อมูลที่ได้จากการสังเกต
อย่างมีเหตุผล โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์เดิมมาช่วย ความสามารถที่แสดงให้เห็นว่าเกิดทักษะนี้ คือ การ
อธิบายหรือสรุป โดยเพิ่มความคิดเห็นให้กับข้อมูลโดยใช้ความรู้หรือประสบการณ์เดิมมาช่วย
๓.การจํ าแนกประเภท (Classifying) หมายถึ ง การแบ่ งพวกหรื อ เรี ยงลํ าดั บวั ตถุ หรื อ สิ่ งที่ มี อยู่ ใ น
ปรากฏการณ์โดยมีเกณฑ์ และเกณฑ์ดังกล่าวอาจใช้ความเหมือน ความแตกต่าง หรือความสัมพันธ์อย่างใดอย่าง
หนึ่งก็ได้ ความสามารถที่แสดงว่าเกิดทักษะนี้แล้ว ได้แก่ การแบ่งพวกของสิ่งต่าง ๆ จากเกณฑ์ที่ผู้อื่นกําหนดให้ได้
นอกจากนั้นสามารถเรียงลําดับสิ่งของด้วยเกณฑ์ของตัวเองพร้อมกับบอกได้ว่าผู้อื่นแบ่งพวกของสิ่งของนั้นโดยใช้
อะไรเป็นเกณฑ์
๔.การวัด (Measuring) หมายถึง การเลือกใช้เครื่องมือและการใช้เครื่องมือนั้นทําการวัดหาปริมาณของสิ่ง
ต่าง ๆ ออกมาเป็นตัวเลขที่แน่นอนได้อย่างเหมาะสมกับสิ่งที่วัด แสดงวิธีใช้เครื่องมืออย่างถูกต้อง พร้อมทั้งบอก
เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือ รวมทั้งระบุหน่วยของตัวเลขที่ได้จากการวัดได้
๕.การใช้ตัวเลข (Using Numbers) หมายถึง การนับจํานวนของวัตถุและการนําตัวเลขที่แสดงจํานวนที่
นับได้มาคิดคํานวณโดยการบวก ลบ คูณ หาร หรือการหาค่าเฉลี่ย ความสามารถที่แสดงให้เห็นว่าเกิดทักษะนี้ ได้แก่
การนับจํานวนสิ่งของได้ถูกต้อง เช่น ใช้ตัวเลขแทนจํานวนการนับได้ ตัดสินได้ว่าวัตถุ ในแต่ละกลุ่มมีจํานวนเท่ากัน
หรือแตกต่างกัน เป็นต้น การคํานวณ เช่น บอกวิธีคํานวณ คิดคํานวณ และแสดงวิธีคํานวณได้อย่างถูกต้อง และ
ประการสุดท้ายคือ การหาค่าเฉลี่ย เช่น การบอกและแสดงวิธีการหาค่าเฉลี่ยได้ถูกต้อง
๖.การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา(Using Space/Time Relationships)
สเปสของวัตถุ หมายถึง ที่ว่างที่วัตถุนั้นครองที่อยู่ ซึ่งมีรูปร่างลั กษะเช่นเดียวกับวัตถุนั้นโดยทั่วไป
แล้วสเปสของวัตถุจะมี ๓มิติ คือ ความกว้าง ความยาว และความสูง
ความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสของวัตถุ ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่าง 3 มิติ กับ 2 มิติ ความสัมพันธ์
ระหว่างตําแหน่งที่ของวัตถุหนึ่งกับอีกวัตถุหนึ่ง ความสามารถที่แสดงให้เห็นว่าเกิดทักษะการหาความสัมพันธ์
ระหว่างสเปสกับสเปส ได้แก่ การชี้บ่งรูป 2 มิติ และ 3 มิติได้ สามารถวาดภาพ 2 มิติ จากวัตถุหรือจากภาพ 3 มิติ
ได้
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ความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับเวลา ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนตําแหน่งที่อยู่ของวัตถุกับเวลา
หรือความสัมพันธ์ระหว่างสเปสของวัตถุที่เปลี่ยนไปกับเวลาความสามารถที่แสดงให้เห็นว่าเกิดทั กษะการหา
ความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับเวลา ได้แก่ การบอกตําแหน่งและทิศทางของวัตถุโดยใช้ตัวเองหรือวัตถุอื่นเป็นเกณฑ์
บอกความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนตําแหน่ง เปลี่ยนขนาด หรือปริมาณของวัตถุกับเวลาได้
๗.การสื่อความหมายข้อมูล (Communicating) หมายถึง การนําข้อมูลที่ได้จาการสังเกต การวัด การ
ทดลอง และจากแหล่งอื่น ๆ มาจัดกระทําเสียใหม่โดยการหาความถี่ เรียงลําดับ จัดแยกประเภท หรือคํานวณหาค่า
ใหม่ เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจความหมายได้ดีขึ้น โดยอาจเสนอในรูปของตาราง แผนภูมิ แผนภาพ ไดอะแกรม กราฟ
สมการ การเขียนบรรยาย เป็นต้น ความสามารถที่แสดงให้เห็นว่าเกิดทักษะนี้แล้ว คือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้อยู่
ในรูปใหม่ที่เข้าใจดีขึ้น โดยจะต้องรู้จักเลือกรูปแบบที่ใช้ในการเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม บอกเหตุผลในการ
เสนอข้อมูลในการเลือกแบบแสนอข้อมูลนั้น การเสนอข้อมูลอาจกระทําได้หลายแบบดังที่กล่าวมาแล้ว โดยเฉพาะ
การเสนอข้อมูลในรูปของตาราง การบรรจุข้อมูลให้อยู่ในรูปของตารางปกติจะใส่ค่าของตัวแปรอิสระไว้ทางซ้ายมือ
ของตาราง และค่าของตัวแปรตามไว้ทางขวามือของตารางโดยเขียนค่าของตัวแปรอิสระไว้ให้เรียงลําดับจากค่าน้อย
ไปหาค่ามาก หรือจากค่ามากไปหาค่าน้อย ๘.การพยากรณ์ (Predicting) หมายถึง การคาดคะเนคําตอบล่วงหน้า
ก่อนการทดลอง โดยอาศัยปรากฏการณ์ที่เกิดซ้ํา หลักการ กฎ หรือ ทฤษฏีที่มีอยู่แล้วในเรื่องนั้นมาช่วยสรุป เช่น
การพยากรณ์ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลข ได้แก่ ข้อมูลที่เป็นตารางหรือกราฟ ซึ่งทําได้สองแบบ คือ การพยากรณ์ภายใน
ขอบเขตของข้อมูลที่มีอยู่ กับการพยากรณ์นอกขอบของข้อมูลที่มีอยู่ เช่น การพยากรณ์ผลของข้อมูลเชิงปริมาณ
เป็นต้น
๙.การชี้บ่งและการควบคุมตัวแปร (Identifying and Controlling Variables) หมายถึง การชี้บ่งตัวแปร
ต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรที่ต้องควบคุมให้คงที่ในสมมุติฐาน หนึ่ง ๆ
ตัวแปรต้น หมายถึง สิ่งที่เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดผลต่าง ๆ หรือสิ่งที่เราต้องการทดลองดูว่าเป็นสาเหตุที่
ก่อให้เกิดผลเช่นนั้นจริงหรือไม่
ตัวแปรตาม หมายถึง สิ่งที่เป็นผลเนื่องมาจากตัวแปรต้น เมื่อตัวแปรต้นหรือสิ่งที่เป็นสาเหตุเปลี่ยนไป ตัว
แปรตามหรือสิ่งที่เป็นผลจะแปรตามไปด้วย
ตั วแปรที่ ต้ องควบคุ มให้คงที่ หมายถึง สิ่งอื่น ๆนอกเหนื อจากตัวแปรต้ นที่จะทํ าให้ผลการทดลอง
คลาดเคลื่อน ถ้าหากว่าไม่มีการควบคุมให้เหมือนกัน
๑๐.การตั้งสมมุติฐาน (Formulating Hypotheses) หมายถึง การคิดหาคําตอบล่วงหน้าก่อนทําการ
ทดลอง โดยอาศัยการสังเกต อาศัยความรู้หรือประสบการณ์เดิมเป็นพื้นฐาน คําตอบที่คิดล่วงหน้านี้ ยังไม่ทราบ
หรือยังไม่เป็นทางการ กฎหรือทฤษฏีมาก่อน สมมุติฐาน คือคําตอบที่คิดไว้ล่วงหน้ามีกล่าวไว้เป็นข้อความที่บอก
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตามสมมุติฐานที่ตั้งขึ้นอาจถูกหรือผิดก็ได้ซึ่งทราบได้ภายหลังการทดลอง
หาคําตอบเพื่อสนับสนุนสมมุติฐานหรือคัดค้านสมมุติฐานที่ตั้งไว้ สิ่งที่ควรคํานึงถึงในการตั้งสมมุติฐาน คือ การบอก
ชื่อตัวแปรต้นซึ่งอาจมีผลต่อตัวแปรตามและในการตั้งสมมุติฐานต้องทราบตัวแปรจากปัญหาและสภาพแวดล้อมของ
ตัวแปรนั้น สมมุติฐานที่ตั้งขึ้นสามารถบอกให้ทราบถึงการออกแบบการทดลอง ซึ่งต้องทราบว่าตัวแปรไหนเป็นตัว
แปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรที่ต้องควบคุมให้คงที่
๑๑.การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปร (Defining Variables Operationally) หมายถึง การ
กําหนดความหมายและขอบเขตของค่าต่าง ๆ ที่อยู่ในสมมุติฐานที่ต้องการทดลองและบอกวิธีวัดตัวแปรที่เกี่ยวกับ
การทดลองนั้น
๑๒. การทดลอง (Experimenting) หมายถึง กระบวนการปฏิบัติการเพื่อหาคําตอบจากสมมุติฐานที่ตั้งไว้
ในการทดลองจะประกอบไปด้วยกิจกรรม ๓ขั้นคือ
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๑๒.๑ ออกแบบการทดลอง หมายถึง การวางแผนการทดลองก่อนลงมือทดสอบจริง
๑๒.๒ ปฏิบัติการทดลอง หมายถึง การลงมือปฏิบัติจริ งและให้อุปกรณ์ ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม
๑๒.๓การบันทึกผลการทดลอง หมายถึง การจดบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองซึ่งอาจเป็นผล
จากการสังเกต การวัด และอื่น ๆ ได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้อง การบันทึกผลการทดลอง อาจอยู่ในรูปตาราง
หรือการเขียนกราฟ ซึ่งโดยทั่วไปจะแสดงค่าของตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระบนแกนนอนและค่าของตัวแปรบนแกน
ตั้ง โดยเฉพาะในแต่ละแกนต้องใช้สเกลที่เหมาะสม พร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงตําแหน่งของค่าของตัวแปรทั้งสองบน
กราฟด้วย
ในการทดลองแต่ละครั้งจําเป็นอาศัยการวิเคราะห์ตัวแปรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง คือสามารถที่จะบอกชนิดของ
ตัวแปรในการทดลองว่า ตัวแปรนั้นเป็นตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม หรือตัวแปรที่ต้องควบคุม ในการทดลองหนึ่ง ๆ
ต้องมีตัวแปรตัวหนึ่งเท่านั้นที่มีผลต่อการทดลอง และเพื่อให้แน่ใจว่าผลที่ได้เกิดจากตัวแปรนั้นจริง ๆ จําเป็นต้อง
ควบคุมตัวแปรอื่นไม่ให้มีผลต่อการทดลอง ซึ่งเรียกตัวแปรนี้ว่าตัวแปรที่ต้องควบคุมให้คงที่
๑๓.การตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป (Interpreting Data and Making Conlusion) การ
ตีความหมายข้อมูล หมายถึง การแปลความหมายหรือบรรยายลักษณะข้อมูลที่มีอยู่ การตีความหมายข้อมูล ใน
บางครั้งอาจต้องใช้ทักษะอื่นๆ ด้วย เช่น การสังเกต การคํานวณ เป็นต้น และการลงข้อสรุป หมายถึง การสรุป
ความสัมพันธ์ของข้อมูลทั้งหมด ความสามารถที่แสดงให้เห็นว่าเกิดทักษะการลงข้อสรุปคือบอกความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลได้ เช่น การอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรบนกราฟ ถ้ากราฟเป็นเส้นตรงก็สามารถอธิบายได้ว่าเกิด
อะไรขึ้นกับตัวแปรตามขณะที่ตัวแปรอิสระเปลี่ยนแปลงหรือถ้าลากกราฟเป็นเส้นโค้งให้อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรก่อนที่กราฟเส้นโค้งจะเปลี่ยนทิศทางและอธิบายความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรหลังจากที่กราฟเส้น
โค้งเปลี่ยนทิศทางแล้ว.
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จิตวิทยาศาสตร์
คุณลักษณะด้านจิตวิทยาศาสตร์
๑.เห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์

๒.คุณลักษณะทางวิทยาศาสตร์
๒.๑ ความมีเหตุผล

๒.๒ ความอยากรู้อยากเห็น

ลักษณะชี้บ่ง/พฤติกรรม
๑.๑ นิยมยกย่องกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
๑.๒ นิยมยกย่องความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
๑.๓ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์
๑.๔ตระหนักความสําคัญของวิทยาศาสตร์ ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
๒.๑.๑ การยอมรับข้อสรุปทีม่ ีเหตุผล
๒.๑.๒ มีความเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นต้องมีสาเหตุ
๒.๑.๓ นิยมยกย่องบุคคลทีม่ ีความคิดอย่างมีเหตุผล
๒.๑.๔ เห็นคุณค่าในการสืบหาความจริงก่อนที่จะยอมรับ
หรือปฏิบัติตาม
๒.๒.๑ ชื่อว่าวิธีการทดลองค้นคว้าจะทําให้ค้นพบวิธีการ
แก้ปัญหาได้
๒.๒.๒ พอใจใฝ่หาความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม
๒.๒.๓ ชอบทดลองค้นคว้า

๒.๓ความใจกว้าง

๒.๓.๑ ตระหนักถึงความสําคัญของความมีเหตุผลของ
ผู้อื่น
๒.๓.๒ ยอมรับฟังความคิดเห็นและคําวิจารณ์ของผู้อื่น

๒.๔ความมีระเบียบในการทํางาน

๒.๔.๑ ตระหนักถึงการระวังรักษาความปลอดภัยของ
ตนเองและเพื่อนในขณะทดลองวิทยาศาสตร์
๒.๔.๒ เห็นคุณค่าของการระวังรักษาเครื่องมือที่ใช้มิให้
แตกหักเสียหาย ในขณะทดลองวิทยาศาสตร์
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จิตวิทยาศาสตร์
คุณลักษณะด้านจิตพิสัย
๒.๕การมีค่านิยมต่อความเสียสละ

ลักษณะชี้บ่ง/พฤติกรรม
๒.๕.๑ ตระหนักถึงการทํางานให้สําเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย
โดยไม่คํานึงถึงผลตอบแทน
๒.๕.๒ เต็มใจที่จะอุทิศตนเพื่อการสร้างผลงานทาง
วิทยาศาสตร์

๒.๖การมีค่านิยมต่อความซื่อสัตย์

๒.๖.๑ เห็นคุณค่าต่อการเสนอผลงานตามความเป็นจริงที่
ทดลองได้
๒.๖.๒ ตําหนิบุคคลที่นําผลงานผู้อื่นมาเสนอเป็นผลงาน
ของตนเอง

๒.๗การมีค่านิยมต่อการประหยัด

๒.๗.๑ ยินดีทจี่ ะรักษาซ่อมแซมสิ่งที่ชํารุดให้ใช้การได้
๒.๗.๒ เห็นคุณค่าของการใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างประหยัด
๒.๗.๓ เห็นคุณค่าของวัสดุที่เหลือใช้
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วิสัยทัศน์
หลักสูตรสถานศึกษา มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกําลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้ง
ด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลเมืองโลก ยึดมั่นในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง
เจตคติที่จําเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
บนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ

หลักการ
หลักสูตรสถานศึกษา มีหลักการที่สําคัญ ดังนี้
1. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐาน
การเรียนรู้เป็นเป้าหมายสําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรม บนพื้นฐาน
ของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล
2. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค
และมีคุณภาพ
3. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอํานาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น
4. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลา และการ
จัดการเรียนรู้
5. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
6. เป็นหลักสูตรการศึกษาสําหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์

จุดหมาย
หลักสูตรสถานศึกษา มุ่งพั ฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีค วามสุข มีศักยภาพ
ใน
การศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงกําหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียน เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดังนี้
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปญ
ั หา การใช้เทคโนโลยี และ
มีทักษะชีวิต
3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย
4. มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิต
และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
5. มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมปิ ัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม มี จิตสาธารณะมุ่งทําประโยชน์และสร้างสิ่งที่ ดีงามในสั งคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมี
ความสุข
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สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่
กําหนด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้

สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน
หลักสูตรสถานศึกษา มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ ดังนี้
1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรม
ในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อ
ขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง
ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม
2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์
การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนําไปสู่การสร้างองค์ความรู้
หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ
ที่ เ ผชิ ญ ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งเหมาะสมบนพื้ น ฐานของหลั ก เหตุ ผ ล คุ ณ ธรรมและข้ อ มู ล สารสนเทศ เข้ า ใจ
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง
สังคม และสิ่งแวดล้อม
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนํากระบวนการต่าง ๆ
ไปใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทํางาน และการอยู่
ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ
อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้เทคโนโลยี
ด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้าน
การเรียนรู้
การสื่อสาร การทํางาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และ
มีคุณธรรม

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
หลักสูตรสถานศึกษา มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถ
ผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ดังนี้
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทํางาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ

อยู่ร่วมกับ
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โครงสร้างเวลาเรียน
โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดเชิงกระ พุทธศักราช 2561
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง 2560)
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)
รายวิชา / กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิม่ เติม
ตามความพร้อมและจุดเน้น
- การอ่านและเขียนภาษาไทย
- ทรัพยากรท้องถิ่น
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี
- ชุมนุม/ชมรม
3. กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์
รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

ป. 1

ป. 2

เวลาเรียน
ป. 3 ป. 4

200
200
80
40
40
20
20
40
200
840

200
200
80
40
40
20
20
40
200
840

200
200
80
40
40
20
20
40
200
840

40

40

40

ป. 5

ป. 6

160
160
80
80
40
80
80
80
80
840

160
160
80
80
40
80
80
80
80
840

160
160
80
80
40
80
80
80
80
840

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40
30
10
120

40
30
10
120

40
30
10
120

40
30
10
120
1,000

40
30
10
120

40
30
10
120
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ทําไมต้องเรียนวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์มีบทบาทสําคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับทุก
คนทั้งในชีวิตประจําวันและการงานอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช้และผลผลิตต่าง ๆ
ที่ม นุษ ย์ได้ใช้ เพื่ออํานวยความสะดวกในชีวิตและการทํางาน เหล่านี้ล้วนเป็นผลของความรู้ วิท ยาศาสตร์
ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อื่น ๆ วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็น
เหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทักษะสําคัญในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถใน
การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลายและมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้
วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (K knowledge-based society) ดังนั้น
ทุกคนจึงจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยี
ที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น สามารถนําความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม

เรียนรู้อะไรในวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้กับ
กระบวนการ มีทักษะสําคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้
และแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการทํากิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติ
จริงอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น โดยกําหนดสาระสําคัญไว้ 8 สาระ ดังนี้
 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตในสิ่งแวดล้อม องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต การดํารงชีวิต
ของมนุษย์และสัตว์ การดํารงชีวิตของพืช พันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต
 วิทยาศาสตร์กายภาพ เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของสาร การเปลี่ยนแปลงของสาร การเคลื่อนที่
พลังงาน และคลื่น
 วิ ท ยาศาสตร์ โ ลกและอวกาศ เรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ โลกในเอกภพ ระบบโลก และมนุ ษ ย์ กั บ การ
เปลี่ยนแปลงของโลก
 เทคโนโลยี
- การออกแบบและเทคโนโลยี เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อดํารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และ
ทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน
อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
- วิทยาการคํานวณ เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะการ
คิด เชิงคํานวณ การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ประยุกต์ใช้ความรู้
ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาที่
พบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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คุณภาพผู้เรียน
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 เข้ า ใจลั ก ษณะทั่ ว ไปของสิ่ ง มี ชี วิ ต การดํ า รงชี วิ ต ของสิ่ ง มี ชี วิ ต และทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่
หลากหลายในสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
 เข้าใจลักษณะที่ปรากฏ สมบัติบางประการของวัสดุ และการเปลี่ยนแปลงของวัสดุรอบตัว
 เข้าใจการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุ และแรงที่กระทาต่อวัตถุทําให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการ
เคลื่อนที่ ความสําคัญของพลังงานไฟฟ้าและแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้า
 เข้าใจลักษณะที่ปรากฏของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงดาว องค์ประกอบ และสมบัติทาง
กายภาพของดิน หิน น้ํา อากาศ ลักษณะภูมิประเทศแบบต่าง ๆ ในท้องถิ่น และการเกิดลม
 ตั้งคาถามเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต วัสดุและสิ่งของ การเคลื่อนที่ของวัตถุ และปรากฏการณ์ต่างๆ รอบตัว
สัง เกต สํา รวจตรวจสอบโดยใช้ เ ครื่อ งมื อ อย่ า งง่า ย รวบรวมข้ อมู ล บัน ทึก และอธิ บ ายผลการสํ า รวจ
ตรวจสอบด้วยการเขียนหรือวาดภาพ และสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ด้วยการเล่าเรื่อง หรือด้วยการแสดงท่าทาง
เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจ
 แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหา มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเบื้องต้น รักษาข้อมูลส่วนตัว
 แสดงความกระตือรือร้น สนใจที่จะเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษาตามที่
กําหนดให้หรือตามความสนใจ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น
 แสดงความรับผิดชอบด้วยการทํางานที่ได้รับมอบหมายอย่างมุ่งมั่น รอบคอบ ประหยัด ซื่อสัตย์
จนงานลุล่วงเป็นผลสําเร็จ และทํางานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
 ตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการดํารงชีวิต ศึกษา
หาความรู้เพิ่มเติม ทําโครงงานหรือชิ้นงานตามที่กําหนดให้หรือตามความสนใจ
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 เข้าใจโครงสร้างและการทํางานของระบบต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบ
นิเวศ และความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติที่พบในระดับประเทศ
 เข้าใจสมบัติและการจําแนกกลุ่มของวัสดุ สถานะของสาร สมบัติของสารและการทําให้สารเกิด
การเปลี่ยนแปลง การเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร การแยกสารอย่างง่าย และสารในชีวิตประจาวัน
 เข้าใจลักษณะของแรงประเภทต่าง ๆ ผลที่เกิดจากแรงกระทําต่อวัตถุ ความดัน หลักการเบื้องต้น
ของแรงพยุง ส่วนประกอบและหน้าที่ของส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้า การถ่ายโอนพลังงานกลที่ เกิดจาก
แรงเสียดทานไปเป็นพลังงานอื่น สมบัติและปรากฏการณ์เบื้องต้นของเสียง และแสง
 เข้าใจลักษณะของดาวในเอกภพ และจําแนกประเภทของกลุ่มดาว ความสัมพันธ์ของดวงอาทิตย์
โลก และดวงจันทร์ที่มีผลต่อการเกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศ
 เข้าใจองค์ประกอบและสมบัติของดิน น้ํา และบรรยากาศ และปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ของผิวโลก การเกิดลมบก ลมทะเล ผลกระทบที่เกิดจากธรณีพิบัติภัยและปรากกฎการณ์เรือนกระจก
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 ค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและประเมินความน่าเชื่อถือ ตัดสินใจเลือกข้อมูล ใช้เหตุผลเชิง
ตรรกะในการแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการทํางานร่วมกัน เข้าใจสิทธิและหน้าที่
ของตน เคารพสิทธิของผู้อื่น
 ตั้งคําถามหรือกําหนดปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียนรู้ตามที่กําหนดให้หรือตามความสนใจ คาดคะเน
คําตอบหลายแนวทาง สร้างสมมติฐานที่สอดคล้องกับคําถามหรือปัญหาที่จะสํารวจตรวจสอบ วางแผนและ
สํารวจตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
 วิเคราะห์ข้อมูล ลงความเห็น และสรุปความสัมพันธ์ของข้อมูลที่มาจากการสํารวจตรวจสอบใน
รูปแบบที่เหมาะสม เพื่อสื่อสารความรู้จากผลการสํารวจตรวจสอบได้อย่างมีเหตุผลและหลักฐานอ้างอิง
 แสดงถึงความสนใจ มุ่งมั่น ในสิ่งที่จะเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษาตาม
ความสนใจของตนเอง แสดงความคิดเห็นของตนเอง ยอมรับในข้อมูลที่มีหลักฐานอ้างอิง และรับฟัง ความ
คิดเห็นผู้อื่น
 แสดงความรับผิดชอบด้วยการทํางานที่ได้รับมอบหมายอย่างมุ่งมั่น รอบคอบ ประหยัด ซื่อสัตย์
จนงานลุล่วงเป็นผลสําเร็จ และทํางานร่วมกับผู้อื่นอย่างอย่างสร้างสรรค์
 ตระหนักในคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้ในความรู้และกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการดํารงชีวิต แสดงความชื่นชม ยกย่องและเคารพสิทธิในผลงานของผู้คิดค้น และศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเติม ทําโครงงานหรือชิ้นงานตามที่กําหนดให้หรือตามความสนใจ
 แสดงถึงความซาบซึ้ง ห่วงใย แสดงพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้ การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
ระดับประถมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
วิชาวิทยาศาสตร์ 1

รหัสวิชา ว11101

2 ชั่วโมง/สัปดาห์

80 ชั่วโมง/ปี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
วิชาวิทยาศาสตร์ 2

รหัสวิชา ว12101

2 ชั่วโมง/สัปดาห์

80 ชั่วโมง/ปี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
วิชาวิทยาศาสตร์ 3

รหัสวิชา ว13101

2 ชั่วโมง/สัปดาห์

80 ชั่วโมง/ปี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
วิชาวิทยาศาสตร์ 4

รหัสวิชา ว14101

2 ชั่วโมง/สัปดาห์

80 ชั่วโมง/ปี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
วิชาวิทยาศาสตร์ 5

รหัสวิชา ว15101

2 ชั่วโมง/สัปดาห์

80 ชั่วโมง/ปี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วิชาวิทยาศาสตร์ 6

รหัสวิชา ว16101

2 ชั่วโมง/สัปดาห์

80 ชั่วโมง/ปี
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มาตรฐานการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและ
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงานการเปลี่ยนแปลงแทนที่
ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางในการอนุรักษ์ธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งนําความรู้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัตขิ องสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลําเลียงสารเข้าและ
ออกจากเซลล์ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทํางานสัมพันธ์กัน
ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทํางานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนําความรู้ไปใช้
ประโยชน์
มาตรฐาน ว 1.3 เข้าใจกระบวนการและความสําคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม
การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มผี ลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
รวมทั้งนําความรู้ไปใช้ประโยชน์
หมายเหตุ: มาตรฐาน ว 1.1 – ว .3 สําหรับผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
6
สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ
มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัตขิ องสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับ
โครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิด
สารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี
มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจําวัน ผลของแรงทีก่ ระทําต่อวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่
แบบต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งนําความรู้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว 2.3 เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
สสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจําวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง และ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนําความรู้ไปใช้ประโยชน์
หมายเหตุ: มาตรฐาน ว 2.1 – ว 2.3 สําหรับผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6
สาระที่ 3 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ
กาแล็กซี ดาวฤกษ์และระบบสุริยะ รวมทัง้ ปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิง่ มีชีวิตและการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีอวกาศ
มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก
และบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อม
หมายเหตุ: มาตรฐาน ว 3.1 – ว 3.2 สําหรับผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6
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สาระที่ 4 เทคโนโลยี
มาตรฐาน ว 4.1 เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดํารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว
ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ เพื่อแก้ปญ
ั หา หรือ พัฒนางานอย่าง
มีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยคํานึงถึง
ผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคํานวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็น
ระบบใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทํางาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม
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ตัวชี้วัดชัน้ ปี
สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวติ และ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวติ ต่างๆ ในระบบนิเวศ
การถ่ายทอดพลังงาน การ เปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร
ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไข ปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งนาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์
ป. 1
1. ระบุชื่อพืชและสัตว์ที่อาศัย
อยู่บริเวณต่าง ๆ จากข้อมูลที่
รวบรวมได้
2. บอกสภาพแวดล้อม ที่
เหมาะสมกับการดํารงชีวิตของ
สัตว์ในบริเวณที่อาศัยอยู่
ป. 4

ตัวชี้วัดชั้นปี
ป. 2

ป. 3
-

ป. 5
1. บรรยายโครงสร้าง และ
ลักษณะของสิง่ มีชีวิตที่เหมาะสม
กับการดํารงชีวิตซึ่ง เป็นผลมา
จากการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตใน
แต่ละแหล่งที่อยู่
2. อธิบาย ความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และ
ความสัมพันธ์ ระหว่างสิ่งมีชีวิต
กับสิ่งไม่มีชีวิต เพื่อประโยชน์ต่อ
การดารงชีวิต
3. เขียนโซ่อาหารและระบุ
บทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตที่เป็น
ผู้ผลิตและผู้บริโภคในโซ่อาหาร
4. ตระหนักในคุณค่าของ
สิ่งแวดล้อมที่มี ต่อการดํารงชีวิต
ของสิ่งมีชีวิตโดยมีส่วนร่วมใน
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ป. 6
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สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลาเลียงสารเข้าและออกจาก
เซลล์ ความสัมพันธ์ของ โครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่างๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทางานสัมพันธ์กัน
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ ของพืชที่ทํางานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนาความรู้ไป
ใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดชั้นปี
ป. 1
ป. 2
ป. 3
1. ระบุชื่อ บรรยาย ลักษณะ
1. ระบุว่าพืชต้องการแสงและ 1. บรรยายสิ่งที่ จําเป็นต่อการ
ดํารงชีวิตและการเจริญเติบโตของ
และบอก หน้าที่ของส่วนต่างๆ น้ําเพื่อการเจริญเติบโต โดยใช้
ของร่างกายมนุษย์ สัตว์ และพืช ข้อมูลจาก หลักฐานเชิง ประจักษ์ มนุษย์และสัตว์ โดยใช้ข้อมูลที่
รวมทั้งบรรยายการทําหน้าที่
2. ตระหนักถึงความจําเป็นที่ รวบรวมได้
ร่วมกันของ ส่วนต่าง ๆ ของ
พืชต้องได้รับน้ําและแสงเพื่อ การ 2. ตระหนักถึง ประโยชน์ของ
ร่างกายมนุษย์ใน การทํากิจกรรม เจริญเติบโต โดยดูแลพืชให้ได้รับ อาหาร น้ํา และ อากาศ โดยการ
ต่าง ๆ จากข้อมูลที่รวบรวมได้
ดูแลตนเองและ สัตว์ให้ได้รับ สิ่ง
สิ่งดังกล่าวอย่างเหมาะสม
3. ตระหนักถึง ความสําคัญของ 3. สร้างแบบจําลองที่บรรยายวัฎ เหล่านี้อย่าง เหมาะสม
ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายตนเอง จักรชีวิตของพืชดอก
3. สร้างแบบจําลองที่บรรยายวัฏ
โดยการดูแล ส่วนต่างๆ อย่าง
จักร ชีวิตของสัตว์และ เปรียบเทียบ
ถูกต้อง ให้ปลอดภัยและรักษา
วัฏจักรชีวิตของ สัตว์บางชนิด
4. ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์
ความ สะอาดอยู่เสมอ
โดยไม่ทําให้วัฏจักรชีวิตของสัตว์
เปลี่ยนแปลง
ป. 4
1. บรรยายหน้าที่ ของราก ลํา
ต้น ใบและดอกของพืชดอกโดย
ใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้

ป. 5

ป. 6
1. ระบุสารอาหารและบอก
ประโยชน์ของ สารอาหารแต่ละ
ประเภทจากอาหารที่ตนเอง
รับประทาน
2. บอกแนวทางในการเลือก
รับประทาน อาหารให้ได้สารอาหาร
ครบถ้วนในสัดส่วนที่ เหมาะสมกับ
เพศและวัย รวมทั้งความปลอดภัยต่อ
สุขภาพ
3. ตระหนักถึงความสําคัญของ
สารอาหาร โดยการเลือกรับประทาน
อาหารที่มีสารอาหาร ครบถ้วนใน
สัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศ และวัย
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ป. 4

ตัวชี้วัดชั้นปี
ป. 5

ป. 6
รวมทั้ง ปลอดภัยต่อสุขภาพ
4. สร้างแบบจําลอง ระบบย่อยอาหาร
และบรรยายหน้าที่ของอวัยวะในระบบ
ย่อยอาหาร รวมทั้ง อธิบายการย่อย
อาหารและการ ดูดซึมสารอาหาร
5. ตระหนักถึงความสําคัญของระบบ
ย่อยอาหาร โดยการบอก แนวทางใน
การดูแลรักษาอวัยวะในระบบย่อย
อาหารให้ทางานเป็นปกติ

สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
มาตรฐาน ว 1.3เข้ า ใจกระบวนการและความสํ า คั ญ ของการถ่ า ยทอดลั ก ษณะทางพั น ธุ ก รรม สาร
พั น ธุ ก รรม การเปลี่ ย นแปลงทางพั น ธุ ก รรมที่ มี ผ ลต่ อ สิ่ ง มี ชี วิ ต ความหลากหลายทางชี ว ภาพและ
วิวัฒนาการ ของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนําความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดชั้นปี
ป. 1
ป. 2
ป. 3
1. เปรียบเทียบ ลักษณะของสิ่งมีชีวิต
และสิ่งไม่มีชีวติ จากข้อมูลทีร่ วบรวมได้
ป. 4
ป. 5
ป. 6
1. อธิบายลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการ
1. จําแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้ความเหมือน
ถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกของพืช สัตว์
และความแตกต่างของลักษณะของ
สิ่งมีชีวิต ออกเป็น กลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ และ และมนุษย์
2. แสดงความอยากรู้อยากเห็นโดยการ
กลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์
2. จําแนกพืชออกเป็นพืชดอกและพืชไม่มี ถามคําถามเกี่ยวกับลักษณะที่คล้ายคลึง
ดอก โดยใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์ โดยใช้ กันของตนเองกับพ่อแม่
ข้อมูลที่รวบรวมได้
3. จําแนกสัตว์ออกเป็นสัตว์มีกระดูกสัน
หลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง โดยใช้
การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ โดยใช้
ข้อมูลที่รวบรวมได้
4. บรรยายลักษณะ เฉพาะทีส่ ังเกตได้ของ
สัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มปลา กลุ่มสัตว์
สะเทินน้าสะเทินบก กลุม่ สัตว์เลื้อยคลาน
กลุ่มนก และกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ํานม
และยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในแต่ละกลุ่ม

หลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

สาระที่ 2วิทยาศาสตร์กายภาพ
มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับ
โครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การ
เกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ตัวชี้วัดชั้นปี
ป. 1
ป. 2
ป. 3
1. อธิบายสมบัติที่สังเกตได้ของ 1. เปรียบเทียบสมบัติการดูดซับน้ํา 1. อธิบายว่าวัตถุประกอบขึ้นจาก
ของวัสดุโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ชิ้นส่วน ย่อย ๆ ซึ่งสามารถแยก
วัสดุที่ใช้ทําวัตถุซึ่งทําจากวัสดุ
และระบุการนําสมบัติการดูดซับน้ํา ออกจากกันได้และประกอบกัน
ชนิดเดียวหรือหลายชนิด
ประกอบกันโดยใช้หลักฐานเชิง ของวัสดุไปประยุกต์ใช้ในการทําวัตถุ เป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้ โดยใช้หลักฐาน
ในชีวิตประจําวัน
ประจักษ์
เชิงประจักษ์
2. ระบุชนิดของวัสดุและจัดกลุ่ม 2. อธิบายสมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุที่ 2. อธิบายการเปลี่ยนแปลงของ
วัสดุตามสมบัติที่สังเกตได้
เกิดจากการนําวัสดุมาผสมกัน โดยใช้ วัสดุเมื่อทําให้รอ้ นขึ้นหรือทําให้
เย็นลง โดยใช้หลักฐานเชิง
หลักฐานเชิงประจักษ์
ประจักษ์
3. เปรียบเทียบสมบัติที่สังเกตได้
ของวัสดุเพื่อนํามาทําเป็นวัตถุในการ
ใช้งานตามวัตถุประสงค์ และอธิบาย
การนําวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
4. ตระหนักถึงประโยชน์ของการนํา
วัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ โดยการ
นําวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่
ป. 4
ป. 5
ป. 6
1. อธิบายการเปลี่ยนสถานะ ของ
1. อธิบายและเปรียบเทียบการ
1. เปรียบเทียบสมบัติทาง
กายภาพ ด้านความแข็ง สภาพ สสารเมื่อทําให้สสารร้อนขึ้นหรือเย็น แยกสารผสมโดยการหยิบออก
การร่อน การใช้แม่เหล็กดึงดูด
ยืดหยุ่น การนําความร้อน และ ลง โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
การนําไฟฟ้าของวัสดุโดยใช้
2. อธิบายการละลายของสารในน้ํา การรินออก การกรอง และการ
ตกตะกอน โดยใช้หลักฐานเชิง
หลักฐานเชิงประจักษ์จากการ
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
ทดลองและระบุการนําสมบัติ
3. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสาร ประจักษ์ รวมทั้งระบุวิธีแก้ปัญหา
เรื่องความแข็ง สภาพยืดหยุ่น
เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
ในชีวิตประจําวันเกี่ยวกับการแยก
การนําความร้อน และการนํา
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
สาร
ไฟฟ้าของวัสดุไปใช้ใน
4. วิเคราะห์และระบุการ
ชีวิตประจําวัน ผ่านกระบวนการ เปลี่ยนแปลงทีผ่ ันกลับได้และการ
ออกแบบชิ้นงาน 2. แลกเปลีย่ น เปลี่ยนแปลงทีผ่ ันกลับไม่ได้
ความคิดกับผู้อื่นโดยการอภิปราย
เกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพของ
วัสดุอย่างมีเหตุผลจากการ
ทดลอง
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ตัวชี้วัดชั้นปี
3. เปรียบเทียบสมบัติของสสาร
ทั้ง 3 สถานะ จากข้อมูลที่ได้จาก
การสังเกตมวล การต้องการที่อยู่
รูปร่างและปริมาตรของสสาร
4. ใช้เครื่องมือเพื่อวัดมวล และ
ปริมาตรของสสารทั้ง 3 สถานะ

สาระที่ 2วิทยาศาสตร์กายภาพ
มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจําวัน ผลของแรงที่กระทาต่อวัตถุ
ลักษณะการเคลื่อนที่แบบ ต่างๆ ของวัตถุ รวมทั้งนําความรู้ไปใช้ประโยชน์
ป. 1
-

ป. 4
1. ระบุผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อ
วัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์
2. ใช้เครื่องชั่งสปริงในการวัด
น้ําหนักของวัตถุ
3. บรรยายมวลของวัตถุที่มีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลือ่ นที่
ของวัตถุจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์

ตัวชี้วัดชั้นปี
ป. 2
-

ป. 3
1. ระบุผลของแรงที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง
การเคลื่อนที่ของวัตถุจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์
2. เปรียบเทียบและยกตัวอย่างแรงสัมผัส
และแรงไม่สัมผัสที่มผี ลต่อการเคลื่อนที่
ของวัตถุโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
3. จําแนกวัตถุโดยใช้การดึงดูดกับ
แม่เหล็กเป็นเกณฑ์จากหลักฐานเชิง
ประจักษ์
4. ระบุขั้วแม่เหล็กและพยากรณ์ผลที่
เกิดขึ้นระหว่างขั้วแม่เหล็กเมือ่ นํามาเข้า
ใกล้กันจากหลักฐานเชิงประจักษ์

ป. 5
ป. 6
1. อธิบายวิธีการหาแรงลัพธ์ 1. อธิบายการเกิดและผลของแรงไฟฟ้า
ของแรงหลายแรงในแนว
ซึ่งเกิดจากวัตถุที่ผ่านการ ขัดถูโดยใช้
เดียวกันที่กระทําต่อวัตถุใน
หลักฐานเชิงประจักษ์
กรณีที่วัตถุอยู่นิ่งจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์
2. เขียนแผนภาพแสดงแรงที่
กระทําต่อวัตถุที่อยู่ในแนว
เดียวกันและแรงลัพธ์ที่กระทํา
ต่อวัตถุ
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ตัวชี้วัดชั้นปี
3. ใช้เครื่องชั่งสปริงในการวัด
แรงที่กระทําต่อวัตถุ
4. ระบุผลของแรงเสียดทานที่
มีต่อการเปลี่ยนแปลงการ
เคลื่อนที่ของวัตถุจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์
5. เขียนแผนภาพแสดงแรง
เสียดทานและแรงที่อยู่ในแนว
เดียวกันที่กระทําต่อวัตถุ

สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ
มาตรฐาน ว 2.3 เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสาร และพลังงาน พลังงานในชีวิตประจาวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์
ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนําความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดชั้นปี
ป. 1
ป. 2
1. บรรยายการเกิดเสียงและทิศ 1. บรรยายแนวการเคลื่อนที่
ทางการเคลื่อนที่ของเสียงจาก ของแสงจากแหล่งกําเนิดแสง
หลักฐานเชิงประจักษ์
และอธิบายการมองเห็นวัตถุ
จากหลักฐานเชิงประจักษ์
2. ตระหนักในคุณค่าของ
ความรู้ของการมองเห็นโดย
เสนอแนะแนวทางการป้องกัน
อันตรายจากการมองวัตถุที่อยู่
ในบริเวณที่มีแสงสว่างไม่
เหมาะสม
ป. 4
ป. 5
1. อธิบายการได้ยินเสียงผ่าน
1. จําแนกวัตถุเป็นตัวกลาง
โปร่งใส ตัวกลางโปร่งแสง และ ตัวกลางจากหลักฐานเชิง
วัตถุทึบแสง จากลักษณะการ ประจักษ์
มองเห็นสิ่งต่าง ๆ ผ่านวัตถุนั้น 2. ระบุตัวแปร ทดลองและ
เป็นเกณฑ์โดยใช้หลักฐานเชิง อธิบายลักษณะและการเกิด
เสียงสูง เสียงต่ํา
ประจักษ์
3. ออกแบบการทดลองและ
อธิบายลักษณะและการเกิด
เสียงดัง เสียงค่อย
4. วัดระดับเสียงโดยใช้

ป. 3
1. ยกตัวอย่างการเปลี่ยนพลังงานหนึ่งไป
เป็นอีกพลังงานหนึ่งจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์
2. บรรยายการทํางานของเครื่องกําเนิด
ไฟฟ้าและระบุแหล่งพลังงานในการผลิต
ไฟฟ้าจากข้อมูลที่รวบรวมได้ ๓. ตระหนัก
ในประโยชน์และโทษของไฟฟ้าโดย
นําเสนอวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและ
ปลอดภัย
ป. 6
1. ระบุส่วนประกอบและบรรยายหน้าที่
ของแต่ละส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้า
อย่างง่ายจากหลักฐานเชิงประจักษ์
2. เขียนแผนภาพและต่อวงจรไฟฟ้าอย่าง
ง่าย
3. ออกแบบการทดลองและทดลองด้วย
วิธีที่เหมาะสมในการอธิบายวิธีการและผล
ของการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม 4.
ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของการ
ต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมโดยบอก

หลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

ตัวชี้วัดชั้นปี
เครื่องมือวัดระดับเสียง
5. ตระหนักในคุณค่าของความรู้
เรื่องระดับเสียงโดยเสนอแนะ
แนวทางในการหลีกเลี่ยงและลด
มลพิษทางเสียง

ประโยชน์และการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน
5. ออกแบบการทดลองและทดลองด้วย
วิธีที่เหมาะสมในการอธิบายการต่อหลอด
ไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน
6. ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของ
การต่อหลอดไฟฟ้า
แบบอนุกรมและแบบขนาน โดยบอก
ประโยชน์ ข้อจํากัด และการประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจําวัน
7. อธิบายการเกิด เงามืดเงามัวจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์
8. เขียนแผนภาพรังสีของแสงแสดงการ
เกิด เงามืดเงามัว

สาระที่ 3 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ
มาตรฐาน ว 3.1เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี ดาว
ฤกษ์ และ ระบบสุ ริ ยะ รวมทั้ง ปฏิ สัม พัน ธ์ภ ายในระบบสุ ริ ย ะที่ ส่ง ผลต่ อ สิ่ ง มี ชีวิต และการประยุ กต์ใ ช้
เทคโนโลยี อวกาศ
ตัวชี้วัดชั้นปี
ป. 1
ป. 2
ป. 3
1. อธิบายแบบรูป เส้นทางการ
1.ระบุดาวที่ปรากฏบนท้องฟ้า
ขึ้น และตกของ ดวงอาทิตย์โดย
ในเวลากลางวัน และกลางคืน
ใช้หลักฐานเชิง ประจักษ์
จากข้อมูลที่รวบรวมได้
2. อธิบายสาเหตุการเกิด
2. อธิบายสาเหตุที่มองไม่เห็น
ปรากฏการณ์ การขึ้นและตก
ดาวส่วนใหญ่ในเวลากลางวัน
ของดวงอาทิตย์ การเกิด
จากหลักฐานเชิงประจักษ์
กลางวัน กลางคืน และการ
กําหนดทิศ โดยใช้ แบบจําลอง
3. ตระหนักถึง ความสําคัญของ
ดวงอาทิตย์ โดย บรรยาย
ประโยชน์ของดวงอาทิตย์ต่อ
สิ่งมีชีวิต
ป. 4
ป. 5
ป. 6
1. อธิบายแบบรูป เส้นทางการ 1. เปรียบเทียบความแตกต่าง 1. สร้างแบบจําลองที่อธิบาย
ขึ้น และตกของ ดวงจันทร์ โดย ของดาวเคราะห์และดาวฤกษ์ การเกิดและเปรียบเทียบ
ปรากฏการณ์ สุริยุปราคาและ
จากแบบจําลอง
ใช้ หลักฐานเชิง ประจักษ์
หลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

ตัวชี้วัดชั้นปี
2. สร้างแบบจําลองที่ อธิบาย 2. ใช้แผนที่ดาวระบุตําแหน่ง
และเส้นทาง การขึ้นและตกของ
แบบรูป การเปลี่ยนแปลง
กลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้า และ
รูปร่างปรากฏของดวงจันทร์
และพยากรณ์รปู ร่างปรากฏของ อธิบาย แบบรูปเส้นทางการขึ้น
และตกของกลุม่ ดาวฤกษ์บน
ดวงจันทร์
ท้องฟ้าในรอบปี
3. สร้างแบบจําลอง แสดง
องค์ประกอบ ของระบบสุริยะ
และอธิบาย เปรียบเทียบคาบ
การโคจรของ ดาวเคราะห์
ต่าง ๆ จากแบบจําลอง

จันทรุปราคา
2. อธิบาย พัฒนาการ ของ
เทคโนโลยี อวกาศ และ
ยกตัวอย่างการนาเทคโนโลยี
อวกาศมาใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจําวัน จากข้อมูลที่
รวบรวมได้

สาระที่ 3วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
มาตรฐาน ว 3.2เข้าใจองค์ประกอบ และความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก
และบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้ง ผลต่อสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดชั้นปี
ป. 1
ป. 2
ป. 3
1. ระบุส่วนประกอบของอากาศ
1. อธิบายลักษณะภายนอกของ 1. ระบุส่วนประกอบของดิน
หินจากลักษณะเฉพาะตัวที่
และจําแนกชนิดของดินโดยใช้ บรรยายความสําคัญของอากาศ
สังเกตได้
ลักษณะเนื้อดินและการจับตัว และผลกระทบของมลพิษทาง
อากาศ ต่อสิ่งมีชีวิต จากข้อมูล
เป็นเกณฑ์
2. อธิบายการใช้ประโยชน์จาก ที่รวบรวมได้
2. ตระหนักถึงความสําคัญของ
ดิน จากข้อมูลที่รวบรวมได้
อากาศ โดยนาเสนอแนว
ทางการปฏิบัติตนในการลดการ
เกิดมลพิษทางอากาศ
3. อธิบายการเกิดลมจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์
4. บรรยายประโยชน์และโทษ
ของลมจากข้อมูลที่รวบรวมได้
ป. 4
ป. 5
ป. 6
1. เปรียบเทียบกระบวนการ
1. เปรียบเทียบปริมาณน้ําใน
แต่ละแหล่งและระบุปริมาณน้ํา เกิดหินอัคนี หินตะกอน และ
หินแปร และอธิบาย วัฏจักรหิน
ที่มนุษย์สามารถนํามาใช้
จากแบบจําลอง
ประโยชน์ได้ จากข้อมูลที่
2. บรรยายและยก ตัวอย่างการ
รวบรวมได้
ใช้ประโยชน์ของหินและแร่ใน
หลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

ตัวชี้วัดชั้นปี
2. ตระหนักถึงคุณค่าของน้ํา
โดยนําเสนอแนวทาง การใช้น้ํา
อย่างประหยัดและการอนุรักษ์
น้ํา
3. สร้างแบบจําลองที่อธิบาย
การหมุนเวียนของน้ําในวัฏจักร
น้ํา
4. เปรียบเทียบกระบวนการเกิด
เมฆ หมอก น้ําค้าง และน้ําค้าง
แข็ง จากแบบจําลอง
5. เปรียบเทียบกระบวนการเกิด
ฝน หิมะ และลูกเห็บ จากข้อมูล
ที่รวบรวมได้

ชีวิต ประจําวันจากข้อมูลที่
รวบรวมได้
3. สร้างแบบจําลองที่อธิบาย
การเกิดซากดึกดําบรรพ์และ
คาดคะเนสภาพแวดล้อมในอดีต
ของซากดึกดําบรรพ์
4. เปรียบเทียบการเกิดลมบก
ลมทะเล และมรสุม รวมทั้ง
อธิบายผลที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมจากแบบจําลอง
5. อธิบายผลของมรสุมต่อการ
เกิดฤดูของประเทศไทย จาก
ข้อมูลที่รวบรวมได้
6. บรรยายลักษณะและ
ผลกระทบของน้ําท่วม การกัด
เซาะชายฝั่งดินถล่ม แผ่นดินไหว
สึนามิ
7. ตระหนักถึงผลกระทบของ
ภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย
โดยนําเสนอแนวทางในการเฝ้า
ระวังและปฏิบัติตนให้ปลอดภัย
จากภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติ
ภัยที่อาจเกิดในท้องถิ่น
8. สร้างแบบจําลองที่อธิบาย
การเกิดปรากฏการณ์เรือน
กระจกและผลของปรากฏการณ์
เรือนกระจกต่อสิ่งมีชีวิต
9. ตระหนักถึงผลกระทบของ
ปรากฏการณ์เรือนกระจกโดย
นําเสนอแนวทาง การปฏิบัติตน
เพื่อลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดแก๊ส
เรือนกระจก

หลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

สาระที่ 4 เทคโนโลยี
มาตรฐาน ว 4.1เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดํารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ใช้ ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่นๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือ
พัฒนางาน อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสมโดยคํานึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดชั้นปี
ป. 1
ป. 2
ป. 3
ป. 4
ป. 5
ป. 6
-

สาระที่ 4 เทคโนโลยี
มาตรฐาน ว 4.2เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคํานวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและ
เป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทํางาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รู้เท่าทันและมีจริยธรรม
ตัวชี้วัดชั้นปี
ป. 1
ป. 2
ป. 3
1. แสดงอัลกอริทึมในการทา
1. แก้ปญ
ั หาอย่างง่าย โดยใช้ 1. แสดงลําดับขั้นตอนการ
ทํางานหรือการแก้ปัญหาอย่าง งานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่าย
การลองผิด ลองถูก การ
ง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือ โดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือ
เปรียบเทียบ
ข้อความ
ข้อความ
2. แสดงลําดับขั้นตอนการ
ทํางานหรือการแก้ปัญหาอย่าง 2. เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดย 2. เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดย
ใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และ
ใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และ
ง่าย โดยใช้ภาพ สัญลักษณ์
ตรวจหาข้อผิดพลาดของ
ตรวจหาข้อผิดพลาดของ
หรือข้อความ
โปรแกรม
3. เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดย โปรแกรม
3. ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัด 3. ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้
ใช้ซอฟต์แวร์ หรือสื่อ
หมวดหมู่ ค้นหา จัดเก็บ
4. รวบรวม ประมวลผล และ
4. ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง
เรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ นําเสนอข้อมูล โดยใช้ซอฟต์แวร์
จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลตาม
4. ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ
วัตถุประสงค์
ตามวัตถุประสงค์
อย่าง ปลอดภัย ปฏิบัติ ตาม
5. ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ
ข้อตกลงใน การใช้คอมพิวเตอร์ 5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่าง ปลอดภัย ปฏิบัติตาม
อย่างปลอดภัย ปฏิบัติตาม
ร่วมกัน ดูแลรักษา อุปกรณ์
ข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์ เบื้องต้น ใช้งานอย่าง เหมาะสม ข้อตกลงในการใช้อินเทอร์เน็ต
ร่วมกันดูแลรักษาอุปกรณ์
เบื้องต้น ใช้งานอย่างเหมาะสม

หลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

ป. 4
1. ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการ
แก้ปัญหา การอธิบายการ
ทํางาน การคาดการณ์ผลลัพธ์
จากปัญหาอย่างง่าย
2. ออกแบบ และเขียน
โปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้
ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และตรวจหา
ข้อผิดพลาดและแก้ไข 3. ใช้
อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ และ
ประเมินความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูล
4. รวบรวม ประเมิน นําเสนอ
ข้อมูลและสารสนเทศ โดยใช้
ซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย เพื่อ
แก้ปัญหาในชีวติ ประจําวัน
5. ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ
อย่าง ปลอดภัย เข้าใจ สิทธิและ
หน้าที่ ของตน เคารพใน สิทธิ
ของผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบ
ข้อมูลหรือบุคคลที่ ไม่เหมาะสม

ตัวชี้วัดชั้นปี
ป. 5
1. ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการ
แก้ปัญหา การอธิบาย การงาน
การคาดการณ์ผลลัพธ์จาก
ปัญหาอย่างง่าย
2. ออกแบบและเขียน
โปรแกรมทีม่ ีการใช้เหตุผลเชิง
ตรรกะอย่างง่าย ตรวจหา
ข้อผิดพลาดและแก้ไข
3. ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล
ติดต่อสื่อสาร และทํางาน
ร่วมกัน ประเมินความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูล
4. รวบรวม ประเมิน นําเสนอ
ข้อมูลและสารสนเทศ ตาม
วัตถุประสงค์โดยใช้ซอฟต์แวร์
หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่
หลากหลาย เพื่อ แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจําวัน
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่าง ปลอดภัย มีมารยาท
เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน
เคารพในสิทธิ ของผู้อื่น แจ้ง
ผู้เกี่ยวข้อง เมื่อพบข้อมูลหรือ
บุคคล ที่ไม่เหมาะสม

ป. 6
1. ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการ
อธิบายและ ออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหาที่พบใน
ชีวิตประจําวัน
2. ออกแบบและเขียนโปรแกรม
อย่างง่ายเพื่อแก้ปัญหาในชีวิต
ประจําวัน ตรวจหาข้อผิดพลาด
ของ โปรแกรมและแก้ไข
3. ใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหา
ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ
ทํางานร่วมกันอย่างปลอดภัย
เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน
เคารพในสิทธิของผู้อื่น แจ้ง
ผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือ
บุคคลที่ไม่เหมาะสม

หลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลางและสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สาระที่ 1วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
มาตรฐาน ว 1.1เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ
ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากรปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งนําความรู้ไปใช้ประโยชน์
รหัส
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
ตัวชี้วัด
ว 1.1 1. ระบุชื่อพืช -บริเวณต่าง ๆ ในท้องถิ่น เช่น สนามหญ้า ใต้ต้นไม้ สวนหย่อม แหล่งน้ํา -สํารวจ สังเกต และรวบรวมพืช และสัตว์ทพี่ บบริเวณชายหาด
อาจพบพืชและสัตว์หลายชนิดอาศัยอยู่
ทะเลหน้าโรงเรียนฯ ปากน้ําชุมพร
ป 1/1 และสัตว์ที่
-บริเวณที่แตกต่างกันอาจพบพืชและสัตว์แตกต่างกัน เพราะ
อาศัยอยู่
บริเวณต่าง ๆ สภาพแวดล้อมของแต่ละบริเวณจะมี ความเหมาะสมต่อการดํารงชีวิต
จากข้อมูลที่ ของพืชและสัตว์ ที่อาศัยอยู่ในแต่ละบริเวณ เช่น สระน้ํา มีน้ําเป็นที่อยู่
รวบรวมได้
อาศัยของหอย ปลา สาหร่าย เป็นที่หลบภัยและมี แหล่งอาหารของหอย
และปลา บริเวณต้นมะม่วงมี ต้นมะม่วงเป็นแหล่งที่อยู่ และมีอาหาร
สําหรับกระรอกและมด
-ตรวจสอบ และระบุสิ่งมีชีวิตที่พบบริเวณชายหาดหน้าโรงเรียนฯ
ว 1.1 2. บอก
ป 1/2 สภาพแวดล้อม - ถ้าสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พืชและสัตว์อาศัยอยู่มีการเปลี่ยนแปลง ปากน้ําชุมพร
-ระบุปัญหา เสนอแนวทางในการแก้ไข และอนุรักษ์ทรัพยากร
ที่เหมาะสมกับ จะมีผลต่อการดํารงชีวิตของพืชและสัตว์
ชายฝั่งทะเล
การดํารงชีวิต
ของสัตว์ใน
บริเวณที่อาศัย
อยู่

สาระที่ 1วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
มาตรฐาน ว 1.2เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลําเลียงสารผ่านเซลล์ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ
ของสัตว์และมนุษย์ที่ทางานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทํางานสัมพันธ์กันรวมทั้งนําความรู้ไปใช้
ประโยชน์
รหัสตัวชี้วัด
ว 1.2 ป 1/1

ตัวชี้วัด
1. ระบุชื่อ บรรยายลักษณะและบอกหน้าที่
ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ สัตว์
และพืช รวมทัง้ บรรยายการทําหน้าที่
ร่วมกัน ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์
ในการทํากิจกรรมต่าง ๆ จากข้อมูลที่
รวบรวมได้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
- มนุษย์มีส่วนต่าง ๆ ที่มลี ักษณะและหน้าที่ -ระบุส่วนประกอบ และบอกหน้าที่ของ
แตกต่างกัน เพื่อให้เหมาะสมในการดํารงชีวิต อวัยวะภายนอกของสัตว์ทะเลที่พบบริเวณ
เช่น ตามีหน้าที่ ไว้มองดู โดยมีหนังตาและขน ชายหาด
ตาเพื่อป้องกันอันตรายให้กับตา หูมีหน้าที่รบั
ฟังเสียง โดยมีใบหูและรูหู เพือ่ เป็นทางผ่าน
ของเสียง ปากมีหน้าที่พูด กินอาหาร มีช่องปา
และมีริมฝีปากบนล่าง แขนและมือมีหน้าทีย่ ก
หยิบ จับ มีท่อนแขนและนิ้วมือที่ขยับได้
สมอง มีหน้าทีค่ วบคุมการทํางานของส่วนต่าง
ๆ ของร่างกาย เป็นก้อนอยู่ในกะโหลกศีรษะ
โดยส่วนต่าง ๆ ของร่างกายจะทําหน้าที่
ร่วมกันในการทํากิจกรรม ในชีวิตประจําวัน
- สัตว์มีหลายชนิด แต่ละชนิดมีส่วนต่าง ๆ ที่
มีลักษณะและหน้าที่แตกต่างกัน เพื่อให้
เหมาะสม ในการดํารงชีวิต เช่น ปลามีครีบ
เป็นแผ่น ส่วนกบ เต่า แมว มีขา 4 ขาและมี
เท้า สําหรับใช้ในการเคลื่อนที่
หลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

รหัสตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
- พืชมีส่วนต่าง ๆ ที่มลี ักษณะและหน้าที่
แตกต่างกัน เพื่อให้เหมาะสมในการดํารงชีวิต
โดยทั่วไป รากมีลักษณะเรียวยาว และแตก
แขนงเป็นรากเล็ก ๆ ทําหน้าที่ดูดน้ํา ลําต้นมี
ลักษณะเป็นทรงกระบอกตั้งตรงและมีกิ่งก้าน
ทําหน้าที่ชูกิ่งก้าน ใบ และดอก ใบมีลักษณะ
เป็นแผ่นแบน ทําหน้าที่สร้างอาหาร
นอกจากนี้พืชหลายชนิดอาจมีดอกที่มีสี
รูปร่างต่าง ๆ ทําหน้าที่สืบพันธุ์ รวมทั้งมีผลที่
มีเปลือก มีเนื้อห่อหุ้มเมล็ด และมีเมล็ดซึ่ง
สามารถงอกเป็นต้นใหม่ได้

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

ว 1.2 ป1/2

2. ตระหนักถึงความสําคัญของส่วนต่าง ๆ
ของร่างกายตนเอง โดยการดูแลส่วนต่าง ๆ
อย่างถูกต้อง ให้ปลอดภัย และรักษา ความ
สะอาดอยู่เสมอ

- มนุษย์ใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายในการทํา
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการดํารงชีวิต มนุษย์จึง
ควรใช้ส่วนต่าง ๆของร่างกายอย่างถูกต้อง
ปลอดภัย และรักษา ความสะอาดอยู่เสมอ
เช่น ใช้ตามองตัวหนังสือในที่ ๆ มีแสงสว่าง
เพียงพอ ดูแลตาให้ปลอดภัยจากอันตราย
และรักษาความสะอาดตาอยู่เสมอ

-

หลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
มาตรฐาน ว 1.3 เข้าใจกระบวนการและความสําคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อ
สิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิง่ มีชีวิต รวมทั้งนําความรู้ไปใช้ประโยชน์
รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
-

สาระที่ 2วิทยาศาสตร์กายภาพ
มาตรฐาน ว 2.1เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลัก
และธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี
รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
-อธิบายสมบัติของวัสดุที่ใช้ทําอุปกรณ์และ
ว 2.1 ป 1/1 1. อธิบายสมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุที่ใช้ทํา -วัสดุที่ใช้ทําวัตถุที่เป็นของเล่น ของใช้ มี
หลายชนิด เช่น ผ้า แก้ว พลาสติก ยาง ไม้ อิฐ เครื่องมือในการประมง
วัตถุซึ่งทําจากวัสดุชนิดเดียว หรือหลาย
หิน กระดาษ โลหะ วัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติที่
ชนิดประกอบกันโดยใช้หลักฐานเชิง
สังเกตได้ต่าง ๆ เช่น สี นุ่ม แข็ง ขรุขระ เรียบ
ประจักษ์
ใส ขุ่น ยืดหดได้ บิดงอได้
ว 2.1 ป 1/2 2. ระบุชนิดของวัสดุและจัดกลุ่มวัสดุตาม - สมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุแต่ชนิดอาจ
สมบัติที่สังเกตได้
เหมือนกัน ซึ่งสามารถนํามาใช้เป็นเกณฑ์ใน
การจัดกลุ่มวัสดุได้
วัสดุบางอย่างสามารถนํามาประกอบกันเพื่อ
ทําเป็นวัตถุต่าง ๆ เช่น ผ้าและกระดุม ใช้ทํา
เสื้อ ไม้และโลหะ ใช้ทํากระทะ

หลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ
มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวติ ประจาวัน ผลของแรงที่กระทาต่อวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้ง
นําความรูไ้ ปใช้ประโยชน์
รหัสตัวชี้วัด
-

ตัวชี้วัด
-

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
-

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
-

สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ
มาตรฐาน ว 2. 3 เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน
พลังงานในชีวิตประจาวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนําความรู้ไปใช้
ประโยชน์
รหัสตัวชี้วัด
ว 2.3 ป 1/1

ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
1. บรรยายการเกิดเสียงและทิศทาง การ -เสียงเกิดจากการสั่นของวัตถุ วัตถุที่ทําให้เกิด -จําแนกแหล่งที่มาของเสียงรอบ ๆ โรงเรียน
เช่น กิจกรรมฟังเสียงคลื่น รื่นรมย์
เคลื่อนที่ของเสียงจากหลักฐานเชิงประจักษ์ เสียงเป็นแหล่งกําเนิดเสียงซึ่งมีทั้ง
แหล่งกําเนิดเสียงตามธรรมชาติและ
แหล่งกําเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้น เสียง
เคลื่อนที่ออกจากแหล่งกําเนิดเสียงทุกทิศทาง

หลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

สาระที่ 3วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ
มาตรฐาน ว 3.1เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายใน
ระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ
รหัสตัวชี้วัด
ว 3.1 ป 1/1
ว 3.1 ป 1/2

ตัวชี้วัด
1. ระบุดาวที่ปรากฏบนท้องฟ้าในเวลา
กลางวัน และกลางคืนจากข้อมูลที่รวบรวม
ได้
2. อธิบายสาเหตุที่มองไม่เห็นดาวส่วนใหญ่
ในเวลากลางวันจากหลักฐานเชิงประจักษ์

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
- บนท้องฟ้ามีดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดาว
ซึ่งในเวลากลางวันจะมองเห็นดวงอาทิตย์และ
อาจมองเห็นดวงจันทร์บางเวลาในบางวัน แต่
ไม่สามารถมองเห็นดาว
-ในเวลากลางวันมองไม่เห็นดาวส่วนใหญ่
เนื่องจากแสงอาทิตย์สว่างกว่าจึงกลบแสงของ
ดาว ส่วนในเวลากลางคืนจะมองเห็นดาวและ
มองเห็นดวงจันทร์ เกือบทุกคืน

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
-

สาระที่ 3 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ
มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบ และความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลกรวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
ว 3.2 ป 1/1
1. อธิบายลักษณะภายนอกของหิน จาก
-หินที่อยู่ในธรรมชําติมีลักษณะภายนอกเฉพา -สังเกตลักษณะของหินที่พบบริเวณชายหาด
ลักษณะเฉพาะตัวที่สังเกตได้
ตัว ที่สังเกตได้ เช่น สี ลวดลาย น้ําหนัก
หน้าโรงเรียน
ความแข็ง และเนื้อหิน

หลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

สาระที่ 4เทคโนโลยี
มาตรฐาน ว 4.1เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดํารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหา หรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
-

สาระที่ 4 เทคโนโลยี
มาตรฐาน ว 4.2เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคํานวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทางาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม
รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
ว 4.2 ป 1/1
1. แก้ปญ
ั หาอย่างง่ายโดยใช้การลองผิดลอง - การแก้ปญ
ั หาให้ประสบความสําเร็จทําได้
ถูก การเปรียบเทียบ
โดยใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหา
- ปัญหาอย่างง่าย เช่น เกมเขาวงกต เกมหา
จุดแตกต่างของภาพการจัดหนังสือใส่กระเป๋า
ว 4.2 ป 1/2
2. แสดงลําดับขั้นตอนการทํางาน หรือ การ - การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาทําได้โดย
แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ การเขียน บอกเล่า วาดภาพ หรือใช้
สัญลักษณ์
หรือข้อความ
- ปัญหาอย่างง่าย เช่น เกมเขาวงกต เกมหา
จุดแตกต่างของภาพ การจัดหนังสือใส่
กระเป๋า
ว 4.2 ป 1/3
3. เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้
- การเขียนโปรแกรมเป็นการสร้างลําดับของ
ซอฟต์แวร์หรือสื่อ
คําสั่ง ให้คอมพิวเตอร์ทํางาน
หลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

รหัสตัวชี้วัด

ว 4.2 ป 1/4

ว 4.2 ป 1/5

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
- ตัวอย่างโปรแกรม เช่น เขียนโปรแกรมสัง่
ให้ ตัวละครย้ายตําแหน่ง ย่อขยายขนาด
เปลี่ยนรูปร่าง
- ซอฟต์แวร์ หรือสื่อที่ใช้ในการเขียน
โปรแกรม เช่น ใช้บัตรคําสั่งแสดงการเขียน
โปรแกรม, Code.org
4.ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดเก็บ เรียกใช้ - การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้น เช่น
ข้อมูลตามวัตถุประสงค์
การใช้เมาส์ คีย์บอร์ด จอสัมผัส การเปิด-ปิด
อุปกรณ์เทคโนโลยี
-การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น เช่น การเข้า
และออกจากโปรแกรม การสร้างไฟล์ การ
จัดเก็บ การเรียกใช้ไฟล์ ทําได้ในโปรแกรม
เช่น โปรแกรมประมวลคํา โปรแกรมกราฟิก
โปรแกรมนําเสนอ
-การสร้างและจัดเก็บไฟล์อย่างเป็นระบบจะ
ทําให้เรียกใช้ ค้นหําข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย - การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น รู้จักข้อมูลส่วนตัว อันตรายจากการ
ร่วมกัน ดูแลรักษาอุปกรณ์เบื้องต้น ใช้งาน เผยแพร่ข้อมูลส่วนตัว และไม่บอกข้อมูล
ส่วนตัวกับบุคคลอื่นยกเว้นผู้ปกครอง หรือครู
อย่างเหมาะสม
แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อต้องการ ความช่วยเหลือ
เกี่ยวกับการใช้งาน
- ข้อปฏิบัติในการใช้งานและการดูแลรักษา

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

-

-

หลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

รหัสตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
อุปกรณ์ เช่น ไม่ขีดเขียนบนอุปกรณ์ ทําความ
สะอาด ใช้อุปกรณ์อย่างถูกวิธี
- การใช้งานอย่างเหมาะสม เช่น จัดท่านั่งให้
ถูกต้อง การพักสายตาเมื่อใช้อุปกรณ์เป็น
เวลานาน ระมัดระวังอุบัติเหตุจากการใช้งาน

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

หลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สาระที่ 1วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
มาตรฐาน ว 1.1เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ
ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากรปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งนําความรู้ไปใช้ประโยชน์
รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
-

สาระที่ 1วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
มาตรฐาน ว 1.2เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลําเลียงสารผ่านเซลล์ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ
ของสัตว์และมนุษย์ที่ทํางานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทํางานสัมพันธ์กันรวมทั้งนําความรู้ไปใช้
ประโยชน์
รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
-นําพืชท้องถิ่นมาทดลองเกี่ยวกับ
ว 1.2 ป 2/1 1. ระบุว่าพืชต้องการแสงและน้ํา - พืชต้องการน้ํา แสง เพื่อการเจริญเติบโต
ปัจจัยในการเจริญเติบโตของพืช
เพื่อการเจริญ เติบโต โดยใช้
ข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์
ว 1.2 ป 2/2 2. ตระหนักถึงความจําเป็นที่พืช
ต้องได้รับน้ําและแสงเพื่อการ
เจริญเติบโต โดยดูแลพืชให้ได้ รับ
สิ่งดังกล่าวอย่างเหมาะสม
ว 1.2 ป 2/3 3. สร้างแบบจําลองที่บรรยายวัฏ - พืชดอกเมื่อเจริญเติบโตและมีดอก ดอกจะมี การสืบพันธุ์
จักรชีวิตของพืชดอก
เปลี่ยนแปลงไปเป็นผล ภายในผลมีเมล็ด เมือ่ เมล็ดงอก ต้นอ่อนที่อยู่
หลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

รหัสตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ภายในเมล็ดจะเจริญ เติบโตเป็นพืชต้นใหม่ พืชต้นใหม่จะเจริญเติบโต
ออกดอกเพื่อสืบพันธุ์มีผลต่อไปได้อีกหมุนเวียนต่อเนื่องเป็นวัฏจักร
ชีวิตของพืชดอก

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
มาตรฐาน ว 1.3 เข้าใจกระบวนการและความสําคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทาง
พันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชวี ิต รวมทั้งนําความรู้ไปใช้ประโยชน์
รหัสตัวชี้วัด
ว 1.3 ป 2/1

ตัวชี้วัด
1. เปรียบเทียบลักษณะของสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งไม่มีชีวิต จากข้อมูลที่รวบรวมได้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
- สิ่งที่อยู่รอบตัวเรามีทั้งที่เป็นสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งไม่มีชีวิต สิ่งมีชีวิตต้องการอาหาร มีการ
หายใจ เจริญเติบโต ขับถ่าย เคลื่อนไหว
ตอบสนองต่อสิ่งเร้า และสืบพันธุ์ได้ลูกที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่ ส่วนสิ่งไม่มีชีวิต
จะไม่มีลักษณะดังกล่าว

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
-สํารวจสิ่งมีชีวิต และสิ่งไม่มีชวี ิตบริเวณ
ชายหาด

สาระที่ 2วิทยาศาสตร์กายภาพ
มาตรฐาน ว 2.1เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลัก
และธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี
รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
หลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

ว 2.1 ป 2/1

ว 2.1 ป 2/2

ว 2.1 ป 2/3

ว 2.1 ป 2/4

1. เปรียบเทียบสมบัติการดูดซับน้ําของ
วัสดุโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และ
ระบุการนําสมบัติการดูดซับน้ําของวัสดุ
ไปประยุกต์ใช้ ในการทําวัตถุใน
ชีวิตประจําวัน
2. อธิบายสมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุที่
เกิดจากการนําวัสดุมาผสมกัน โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์

- วัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติการดูดซับน้ําแตกต่างกัน จึง
นําไปทําวัตถุเพื่อใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกัน เช่น ใช้ผ้ํา
ที่ดูดซับน้ําได้มากทําผ้ําเช็ดตัว ใช้พลาสติก ซึ่งไม่ดูดซับ
น้ําทําร่ม

-

- วัสดุบางอย่างสามาถนํามาผสมกันซึ่งทําให้ได้สมบัติ
ที่เหมาะสมเพือ่ นําไปใช้ประโยชน์ตามต้องการ เช่น
แป้งผสมน้ําตาลและน้ํากะทิ ใช้ทําขนมไทย ปูน
ปลาสเตอร์ผสมเยื่อกระดาษใช้ทํากระปุกออมสิน ปูน
ผสมหิน ทราย และน้ําใช้ทําคอนกรีต
- การนําวัสดุมาทําเป็นวัตถุในการใช้งาน ตาม
- นําวัสดุที่พบในท้องถิ่นมาออกแบบ
3. เปรียบเทียบสมบัติที่สังเกตได้ของ
วัสดุ เพื่อนํามาทําเป็นวัตถุในการใช้งาน วัตถุประสงค์ขึ้นอยู่กับสมบัติของวัสดุ วัสดุที่ใช้แล้วอาจ และสร้างชิ้นงานใหม่ทใี่ ช้ประโยชน์ได้
นํากลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น กระดาษใช้แล้ว อาจนํามาทํา
ตามวัตถุประสงค์ และอธิบายการนํา
เป็นจรวดกระดาษ ดอกไม้ประดิษฐ์ ถุงใส่ของ เป็นต้น
วัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์
4. ตระหนักถึงประโยชน์ของการนําวัสดุ
ที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ โดยการนําวัสดุ
ที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่

สาระที่ 2วิทยาศาสตร์กายภาพ
มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจาวัน ผลของแรงที่กระทําต่อวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งนําความรู้ไปใช้
ประโยชน์
รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
หลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

ว 2.2 ป 2/1

1. ทดลองและอธิบายแรงที่เกิดจาก
แม่เหล็ก

ว 2.2 ป 2/2

2. อธิบายการนําแม่เหล็กมาใช้ประโยชน์

ว 2.2 ป 2/3

3. ทดลองและอธิบายแรงไฟฟ้าที่เกิดจาก
การถูวัตถุบางชนิด

- แม่เหล็กมีแรงดึงดูดหรือผลักระหว่างแท่ง
แม่เหล็ก รอบแท่งแม่เหล็กมีสนามแม่เหล็ก
และสามารถดึงดูดวัตถุที่ทําด้วยสารแม่เหล็ก
- แม่เหล็กมีประโยชน์ในการทําของเล่น
ของใช้ และนําไปแยกสารแม่เหล็กออกจาก
วัตถุอื่นได้
- เมื่อถูวัตถุบางชนิดแล้วนําเข้าใกล้กัน
จะดึงดูดหรือผลักกันได้ แรงที่เกิดขึ้นนี้
เรียกว่าแรงไฟฟ้า และวัตถุนั้นจะดึงดูดวัตถุ
เบา ๆได้

-

สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ
มาตรฐาน ว 2.3 เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน
พลังงานในชีวิตประจําวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนําความรู้ไปใช้
ประโยชน์
หลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

รหัสตัวชี้วัด
ว 2.3 ป 2/1
ว 2.3 ป 2/2

ตัวชี้วัด
1. บรรยายแนวการเคลื่อนที่ของแสงจาก
แหล่งกําเนิดแสง และอธิบายการมองเห็น
วัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์
2. ตระหนักในคุณค่าของความรู้ของการ
มองเห็นโดยเสนอแนะแนวทางการป้องกัน
อันตราย จากการมองวัตถุที่อยู่ในบริเวณที่
มีแสงสว่าง ไม่เหมาะสม

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
- แสงเคลื่อนทีจ่ ากแหล่งกําเนิดแสงทุกทิศทาง
เป็นแนวตรง เมื่อมีแสงจากวัตถุมาเข้าตาจะ
ทําให้มองเห็นวัตถุนั้น การมองเห็นวัตถุที่เป็น
แหล่งกําเนิดแสง แสงจากวัตถุนั้นจะเข้าสู่ตา
โดยตรง ส่วนการมองเห็นวัตถุที่ไม่ใช่
แหล่งกําเนิดแสง ต้องมีแสงจากแหล่งกําเนิด
แสงไปกระทบวัตถุแล้วสะท้อนเข้าตา ถ้ามี
แสงที่สว่าง มาก ๆ เข้าสู่ตาอาจเกิดอันตราย
ต่อตาได้ จึงต้องหลีกเลี่ยงการมองหรือใช้แผ่น
กรองแสงที่มีคณ
ุ ภาพเมื่อจําเป็น และต้องจัด
ความสว่างให้เหมาะสมกับ การทํากิจกรรม
ต่าง ๆ เช่น การอ่านหนังสือ การดู
จอโทรทัศน์ การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บ
เล็ต

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
-

สาระที่ 3วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ
มาตรฐาน ว 3.1เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซีดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสมั พันธ์ภายใน
ระบบสุริยะทีส่ ่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ
รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
หลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

สาระที่ 3 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ
มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบ และความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลกรวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
ว 2.3 ป 2/1
1. ระบุส่วนประกอบของดิน และจําแนก - ดินประกอบด้วยเศษหิน ซากพืชซากสัตว์
-สังเกต เปรียบเทียบลักษณะของทรายทะเล
ชนิดของดินโดยใช้ลักษณะเนือ้ ดินและการ ผสมอยู่ในเนื้อดิน มีอากาศและน้ําแทรกอยู่ กับทรายจากแหล่งอื่น
จับตัวเป็นเกณฑ์
ตามช่องว่าง ในเนื้อดิน ดินจําแนกเป็น ดิน
-ทดลองปลูกพืชอย่างง่ายในดินทราย
ร่วน ดินเหนียว และ ดินทราย ตามลักษณะ -ดินในท้องถิ่น และการนําไปใช้ประโยชน์
ว 2.3 ป 2/2
2. อธิบายการใช้ประโยชน์จากดิน จาก
เนื้อดินและการจับตัวของดินซึ่งมีผลต่อการ
ข้อมูลที่รวบรวมได้
อุ้มน้ําที่แตกต่างกัน
- ดินแต่ละชนิดนําไปใช้ประโยชน์ได้แตกต่าง
กัน ตามลักษณะและสมบัตขิ องดิน

สาระที่ 4เทคโนโลยี
มาตรฐาน ว 4.1เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดํารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหา หรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสมโดยคํานึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
หลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

-

-

-

-

สาระที่ 4 เทคโนโลยี
มาตรฐาน ว 4.2เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคํานวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
การเรียนรู้ การทํางาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม
รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
ว 4.2 ป 2/1
1. แสดงลําดับขั้นตอนการทํางาน หรือ การ - การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาทําได้โดย
แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ การเขียน บอกเล่า วาดภาพ หรือใช้
หรือข้อความ
สัญลักษณ์
ปัญหาอย่างง่าย เช่น เกมตัวต่อ 6-12 ชิ้น
การแต่งตัวมาโรงเรียน
ว 4.2 ป 2/2
๒. เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้
- ตัวอย่างโปรแกรม เช่น เขียนโปรแกรมสัง่ ให้
ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาด ตัวละครทํางานตามที่ต้องการ และตรวจสอบ
ของโปรแกรม
ข้อผิดพลาด ปรับแก้ไขให้ได้ผลลัพธ์ตามที่
กําหนด
- การตรวจหาข้อผิดพลาดทําได้โดยตรวจสอบ
คําสั่งที่แจ้งข้อผิดพลาด หรือหากผลลัพธ์ไม่
เป็นไปตามที่ต้องการให้ตรวจสอบการทํางาน
ทีละคําสั่ง
ซอฟต์แวร์ หรือสื่อที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม
เช่น ใช้บัตรคําสั่งแสดงการเขียนโปรแกรม,
Code.org
ว 4.2 ป 2/3
3. ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดหมวดหมู่ - การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น เช่น การเข้า
ค้นหา จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลตาม
และออกจากโปรแกรม การสร้างไฟล์ การ
วัตถุประสงค์
จัดเก็บ การเรียกใช้ไฟล์ กรแก้ไขตกแต่ง
หลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

รหัสตัวชี้วัด

ว 4.2 ป 2/4

ตัวชี้วัด

4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์
ร่วมกัน ดูแลรักษาอุปกรณ์เบื้องต้น ใช้งาน
อย่างเหมาะสม

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
เอกสาร ทําได้ ในโปรแกรม เช่น โปรแกรม
ประมวลคํา โปรแกรมกราฟิก โปรแกรม
นําเสนอ
- การสร้าง คัดลอก ย้าย ลบ เปลี่ยนชื่อ จัด
หมวดหมู่ไฟล์และโฟลเดอร์อย่างเป็นระบบจะ
ทําให้เรียกใช้ ค้นหําข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว
- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
เช่น รู้จักข้อมูลส่วนตัว อันตรายจากการ
เผยแพร่ข้อมูลส่วนตัว และไม่บอกข้อมูล
ส่วนตัวกับบุคคลอื่นยกเว้นผู้ปกครอง หรือครู
แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อต้องการ ความช่วยเหลือ
เกี่ยวกับการใช้งาน
- ข้อปฏิบัติในการใช้งานและการดูแลรักษา
อุปกรณ์ เช่น ไม่ขีดเขียนบนอุปกรณ์ ทําความ
สะอาด ใช้อุปกรณ์อย่างถูกวิธี
- การใช้งานอย่างเหมาะสม เช่น จัดท่านั่งให้
ถูกต้อง การพักสายตาเมื่อใช้อุปกรณ์เป็น
เวลานาน ระมัดระวังอุบัติเหตุจากการใช้งาน

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

หลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สาระที่ 1วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
มาตรฐาน ว 1.1เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ
ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากรปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งนําความรู้ไปใช้ประโยชน์
รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
-

สาระที่ 1วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
มาตรฐาน ว 1.2เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลําเลียงสารผ่านเซลล์ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ
ของสัตว์และมนุษย์ที่ทํางานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทางานสัมพันธ์กันรวมทั้งนําความรู้ไปใช้
ประโยชน์
รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
ว 1.2 ป 3/1 1. บรรยายสิ่งที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิต
-มนุษย์และสัตว์ต้องการอาหาร น้ํา และ
-ศึกษา ชีวิตของหอยเสียบ บริเวณชายหาด
และการเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์
อากาศ เพื่อการดํารงชีวิตและการ
หน้าโรงเรียน
โดยใช้ข้อมูลทีร่ วบรวมได้
เจริญเติบโต
ว 1.2 ป 3/2 2. ตระหนักถึงประโยชน์ของอาหาร น้ํา
- อาหารช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและ
และอากาศ โดยการดูแลตนเองและสัตว์ให้ เจริญเติบโต น้ําช่วยให้ร่างกายทํางานได้อย่าง
ได้รับ สิ่งเหล่านี้อย่างเหมาะสม
ปกติ อากาศใช้ ในการหายใจ
ว 1.2 ป 3/3 3. สร้างแบบจําลองที่บรรยายวัฏจักรชีวิต - สัตว์เมื่อเป็นตัวเต็มวัยจะสืบพันธุ์มีลูก เมือ่
ของสัตว์ และเปรียบเทียบวัฏจักรชีวิตของ ลูกเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยก็สืบพันธุ์มีลูก
ต่อไปได้อีกหมุนเวียนต่อเนื่องเป็นวัฏจักรชีวิต
สัตว์ บางชนิด
หลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

รหัสตัวชี้วัด
ว 1.2 ป 3/4

ตัวชี้วัด
4. ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์ โดยไม่
ทําให้วัฏจักรชีวิตของสัตว์เปลี่ยนแปลง

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ของสัตว์ ซึ่งสัตว์ แต่ละชนิด เช่น ผีเสื้อ กบ
ไก่ มนุษย์จะมีวัฏจักรชีวิตที่เฉพาะ และ
แตกต่างกัน

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
-

สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
มาตรฐาน ว 1.3 เข้าใจกระบวนการและความสําคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทาง
พันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชวี ิต รวมทั้งนําความรู้ไปใช้ประโยชน์
รหัสตัวชี้วัด
-

ตัวชี้วัด
-

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
-

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
-

หลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ
มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยว
ระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกริ ิยาเคมี
รหัสตัวชี้วัด
ว 2.1 ป 3/1

ว 2.1 ป 3/2

ตัวชี้วัด
1. อธิบายว่าวัตถุประกอบขึ้นจากชิ้น
ส่วนย่อย ๆ ซึ่งสามารถแยกออกจากกันได้
และประกอบกันเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้ โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
- วัตถุอาจทําจากชิ้นส่วนย่อย ๆ ซึ่งแต่ละชิ้น
มีลักษณะเหมือนกันมาประกอบเข้าด้วยกัน
เมื่อแยกชิ้นส่วนย่อย ๆ แต่ละชิ้นของวัตถุออก
จากกัน สามารถนําชิ้นส่วนเหล่านั้นมา
ประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้ เช่น กําแพงบ้าน
มีก้อนอิฐหลาย ๆ ก้อน ประกอบเข้าด้วยกัน
และสามารถนําก้อนอิฐจากําแพงบ้านมา
ประกอบเป็นพื้นทางเดินได้
2. อธิบายการเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อทํา - เมื่อให้ความร้อนหรือทําให้วัสดุร้อนขึ้น และ
ให้ร้อนขึ้นหรือทําให้เย็นลง โดยใช้หลักฐาน เมื่อ ลดความร้อนหรือทําให้วัสดุเย็นลง วัสดุ
จะเกิด การเปลี่ยนแปลงได้ เช่น สีเปลี่ยน
เชิงประจักษ์
รูปร่างเปลี่ยน

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
-

-

หลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

สาระที่ 2วิทยาศาสตร์กายภาพ
มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจําวัน ผลของแรงที่กระทาต่อวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งนําความรู้ไปใช้
ประโยชน์
รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
ว 2.2 ป 3/1 1.ระบุผลของแรงที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง - การดึง หรือการผลัก เป็นการออกแรง
การเคลื่อนที่ของวัตถุจากหลักฐานเชิง
กระทําต่อวัตถุ แรงมีผลต่อการเคลื่อนที่ของ
ประจักษ์
วัตถุ แรงอาจทําให้วัตถุเกิดการเคลื่อนที่โดย
เปลี่ยนตําแหน่งจากที่หนึ่ง ไปยังอีกที่หนึ่ง - การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ ได้แก่
วัตถุที่อยู่นิ่งเปลี่ยนเป็นเคลื่อนที่ วัตถุที่กําลัง
เคลื่อนที่เปลี่ยนเป็นเคลื่อนที่เร็วขึ้นหรือช้ําลง
หรือหยุดนิ่ง หรือเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่
ว 2.2 ป 3/2 2.เปรียบเทียบและยกตัวอย่างแรงสัมผัส
การดึงหรือการผลักเป็นการออกแรงที่เกิด
และแรงไม่สัมผัสที่มผี ลต่อการเคลื่อนที่ของ จากวัตถุหนึ่งกระทํากับอีกวัตถุหนึ่ง โดยวัตถุ
วัตถุ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
ทั้งสองอาจสัมผัสหรือไม่ต้องสัมผัสกัน เช่น
การออกแรงโดยใช้มือดึงหรือการผลักโต๊ะให้
เคลื่อนที่เป็นการออกแรงที่วัตถุต้องสัมผัสกัน
แรงนี้จึงเป็นแรงสัมผัส ส่วนการที่แม่เหล็ก
ดึงดูดหรือผลักระหว่างแม่เหล็กเป็นแรงที่
เกิดขึ้นโดยแม่เหล็กไม่จําเป็นต้องสัมผัสกัน
แรงแม่เหล็กนีจ้ ึงเป็นแรงไม่สัมผัส
ว 2.2 ป 3/3

3. จําแนกวัตถุโดยใช้การดึงดูดกับแม่เหล็ก - แม่เหล็กสามารถดึงดูดสารแม่เหล็กได้
เป็นเกณฑ์จากหลักฐานเชิงประจักษ์
- แรงแม่เหล็กเป็นแรงที่เกิดขึ้นระหว่าง
หลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

รหัสตัวชี้วัด
ว 2.2 ป 3/4

ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
แม่เหล็ก กับสารแม่เหล็ก หรือแม่เหล็กกับ
4. ระบุขั้วแม่เหล็กและพยากรณ์ผลที่
เกิดขึ้นระหว่างขั้วแม่เหล็กเมือ่ นํามาเข้าใกล้ แม่เหล็ก แม่เหล็ก มี 2 ขั้วคือ ขั้วเหนือและขั้ว
ใต้ ขั้วแม่เหล็กชนิดเดียวกันจะผลักกัน ต่าง
กันจากหลักฐานเชิงประจักษ์
ชนิดกันจะดึงดูดกัน

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
-

สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ
มาตรฐาน ว 2.3 เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน
พลังงานในชีวิตประจําวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนําความรู้ไปใช้
ประโยชน์
รหัสตัวชี้วัด
ว 2.3 ป 3/1

ตัวชี้วัด
1. ยกตัวอย่างการเปลี่ยนพลังงานหนึ่งไป
เป็นอีกพลังงานหนึ่งจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์

ว 2.3 ป 3/2

2. บรรยายการทํางานของเครื่องกําเนิด
ไฟฟ้าและระบุแหล่งพลังงานในการผลิต

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
- พลังงานเป็นปริมาณที่แสดงถึง
ความสามารถ ในการทํางาน พลังงานมีหลาย
แบบ เช่น พลังงานกล พลังงานไฟฟ้า
พลังงานแสง พลังงานเสียง และพลังงาน
ความร้อน โดยพลังงานสามารถเปลี่ยนจาก
พลังงานหนึ่งไปเป็นอีกพลังงานหนึ่งได้ เช่น
การถูมือจนรู้สกึ ร้อน เป็นการเปลี่ยนพลังงาน
กลเป็นพลังงานความร้อน แผงเซลล์สุริยะ
เปลี่ยนพลังงานแสง เป็นพลังงานไฟฟ้าหรือ
เครื่องใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็น
พลังงานอื่น
- ไฟฟ้าผลิตจากเครื่องกําเนิดไฟฟ้าซึ่งใช้
พลังงานจากแหล่งพลังงานธรรมชาติหลาย

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
-

-

หลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

รหัสตัวชี้วัด
ว 2.3 ป 3/3

ตัวชี้วัด
ไฟฟ้า จากข้อมูลที่รวบรวมได้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
แหล่ง เช่น พลังงานจากลม พลังงานจากน้ํา
พลังงานจากแก๊สธรรมชําติ
3. ตระหนักในประโยชน์และโทษของไฟฟ้า - พลังงานไฟฟ้ามีความสําคัญต่อ
โดยนําเสนอวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด ชีวิตประจําวัน การใช้ไฟฟ้านอกจากต้องใช้
อย่างถูกวิธี ประหยัด และคุ้มค่าแล้ว ยังต้อง
และปลอดภัย
คํานึงถึงความปลอดภัยด้วย

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
-

สาระที่ 3 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ
มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซีดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ รวมทั้ง
ปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ
รหัสตัวชี้วัด
ว 3.1 ป 3/1
ว 3.1 ป 3/2

ว 3.1 ป 3/3

ตัวชี้วัด
1. อธิบายแบบรูปเส้นทางการขึ้นและตก
ของดวงอาทิตย์โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
2. อธิบายสาเหตุการเกิดปรากฏการณ์การ
ขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ การเกิดกลางวัน
กลางคืน และการกําหนดทิศ โดยใช้
แบบจําลอง
3.ตระหนักถึงความสําคัญของดวงอาทิตย์
โดยบรรยายประโยชน์ของดวงอาทิตย์ต่อ
สิ่งมีชีวิต

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
- คนบนโลกมองเห็นดวงอาทิตย์ปรากฏขึ้น
ทางด้านหนึ่งและตกทางอีกด้านหนึ่งทุกวัน
หมุนเวียนเป็นแบบรูปซ้ํา ๆ
- โลกกลมและหมุนรอบตัวเองขณะโคจรรอบ
ดวงอาทิตย์ ทําให้บริเวณของโลกได้รับ
แสงอาทิตย์ไม่พร้อมกัน โลกด้านที่ได้รับแสง
จากดวงอาทิตย์จะเป็นกลางวัน ส่วนด้านตรง
ข้ามที่ไม่ได้รับแสงจะเป็นกลางคืน นอกจากนี้
คนบนโลกจะมองเห็นดวงอาทิตย์ปรากฏขึ้น
ทางด้านหนึ่งซึ่งกําหนดให้เป็นทิศตะวันออก
และมองเห็นดวงอาทิตย์ตกทางอีกด้านหนึ่ง

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
-

-

หลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

รหัสตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ซึ่งกําหนดให้เป็นทิศตะวันตก และเมื่อให้ดา้ น
ขวามืออยู่ทางทิศตะวันออก ด้านซ้ายมืออยู่
ทางทิศตะวันตก ด้านหน้าจะเป็นทิศเหนือ
และด้านหลังจะเป็นทิศใต้
- ในเวลากลางวันโลกจะได้รับพลังงานแสง
และพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ ทําให้
สิ่งมีชีวิตดํารงชีวิตอยู่ได้

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

สาระที่ 3 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ
มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบ และความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย
กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลกรวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
รหัสตัวชี้วัด
ว 3.2 ป 3/1

ว 3.2 ป 3/2

ตัวชี้วัด
1. ระบุส่วนประกอบของอากาศ บรรยาย
ความสําคัญของอากาศ และผลกระทบของ
มลพิษทางอากาศต่อสิ่งมีชีวิต จากข้อมูล ที่
รวบรวมได้
2. ตระหนักถึงความสําคัญของอากาศ โดย
นําเสนอแนวทางการปฏิบัติตนในการลด
การเกิดมลพิษทางอากาศ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
- อากาศโดยทั่วไปไม่มีสี ไม่มีกลิ่น
ประกอบด้วย แก๊สไนโตรเจน แก๊สออกซิเจน
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แก๊สอื่น ๆ รวมทั้งไอ
น้ํา และ ฝุ่นละออง อากาศมีความสําคัญต่อ
สิ่งมีชีวิต หากส่วนประกอบของอากาศไม่
-ระบุปัญหามลพิษทางอากาศในชุมชน และ
เหมาะสม เนื่องจากมีแก๊สบางชนิดหรือฝุ่น
เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา
ละอองในปริมาณมาก อาจเป็นอันตรายต่อ
สิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ จัดเป็นมลพิษ ทาง
อากาศ
- แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อลดการปล่อย
มลพิษทางอากาศ เช่น ใช้พาหนะร่วมกัน
หลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

ว 3.2 ป 3/3

3. อธิบายการเกิดลมจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์

ว 3.2 ป 3/4

4.บรรยายประโยชน์และโทษของลม จาก
ข้อมูลที่รวบรวมได้

หรือเลือกใช้เทคโนโลยีที่ลดมลพิษทางอากาศ
- ระบุทิศทางลมในเวลาต่าง ๆ ริมทะเลได้
- ลม คืออากาศที่เคลื่อนที่ เกิดจากความ
แตกต่างกันของอุณหภูมิอากาศบริเวณที่อยู่ (เช้า กลางวัน ก่อนเลิกเรียน)
ใกล้กัน โดยอากาศบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงจะ
ลอยตัวสูงขึ้น และอากาศบริเวณที่มีอุณหภูมิ
ต่ํากว่าจะเคลื่อนเข้าไปแทนที่
-ลมสามารถนํามาใช้เป็นแหล่งพลังงาน
ทดแทน ในการผลิตไฟฟ้า และนําไปใช้
ประโยชน์

หลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

สาระที่ 4เทคโนโลยี
มาตรฐาน ว 4.1 เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วใช้ความรู้และทักษะ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหา หรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
รหัสตัวชี้วัด
-

ตัวชี้วัด
-

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
-

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
-

สาระที่ 4 เทคโนโลยี
มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคํานวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
การเรียนรู้ การทํางาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม
รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
ว 3.2 ป 3/1 1. แสดงอัลกอริทึมในการทํางาน หรือ การ - อัลกอริทึมเป็นขั้นตอนที่ใช้ในการแก้ปัญหา
แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ - การแสดงอัลกอริทึมทําได้โดยการเขียน
หรือข้อความ
บอกเล่า วาดภาพ หรือใช้สัญลักษณ์
- ตัวอย่างปัญหา เช่น เกมเศรษฐี เกมบันไดงู
เกม Tetris เกม OX การเดินไปโรงอาหาร
การทําความสะอาดห้องเรียน
ว 3.2 ป 3/2 2. เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้
- การเขียนโปรแกรมเป็นการสร้างลําดับของ
ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และตรวจหําข้อผิดพลาด คําสั่ง ให้คอมพิวเตอร์ทํางาน
ของโปรแกรม
- ตัวอย่างโปรแกรม เช่น เขียนโปรแกรมทีส่ ั่ง
ให้ ตัวละครทํางานซ้ําไม่สิ้นสุด
- การตรวจหาข้อผิดพลาดทําได้โดยตรวจสอบ
คําสั่งที่แจ้งข้อผิดพลาด หรือหากผลลัพธ์ไม่
เป็นไปตามที่ต้องการให้ตรวจสอบการทํางํา
หลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

รหัสตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
นทีละคําสั่ง
- ซอฟต์แวร์หรือสื่อที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม
เช่น ใช้บัตรคําสั่งแสดงการเขียนโปรแกรม,
Code.org
- อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ช่วยให้
การติดต่อสื่อสารทําได้สะดวกและรวดเร็ว
และ เป็นแหล่งข้อมูลความรู้ที่ช่วยในการเรียน
และการดําเนินชีวิต
- เว็บเบราว์เซอร์เป็นโปรแกรมสําหรับอ่าน
เอกสารบนเว็บเพจ
- การสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตทําได้โดยใช้
เว็บไซต์สําหรับสืบค้น และต้องกําหนดคําค้น
ที่เหมาะสมจึงจะได้ข้อมูลตามต้องการ –
ข้อมูลความรู้ เช่น วิธีทําอาหาร วิธีพับ
กระดาษ เป็นรูปต่าง ๆ ข้อมูลประวัติศาสตร์
ชาติไทย (อาจเป็นความรู้ในวิชาอื่น ๆ หรือ
เรื่องที่เป็นประเด็นที่สนใจ ในช่วงเวลานั้น)
- การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยควรอยู่ใน
การดูแลของครู หรือผู้ปกครอง

ว 3.2 ป 3/3

3.ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้

ว 3.2 ป 3/4

4. รวบรวม ประมวลผล และนําเสนอข้อมูล - การรวบรวมข้อมูล ทําได้โดยกําหนดหัวข้อที่
โดยใช้ซอฟต์แวร์ตามวัตถุประสงค์
ต้องการ เตรียมอุปกรณ์ในการจดบันทึก
- การประมวลผลอย่างง่าย เช่น เปรียบเทียบ

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

-

-

หลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

รหัสตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

ว 3.2 ป 3/5

5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้อินเทอร์เน็ต

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
จัดกลุ่ม เรียงลําดับ
- การนําเสนอข้อมูลทําได้หลายลักษณะตาม
ความเหมาะสม เช่น การบอกเล่า การทํา
เอกสารรายงาน การจัดทําป้ายประกาศ
- การใช้ซอฟต์แวร์ทํางานตามวัตถุประสงค์
เช่น ใช้ซอฟต์แวร์นําเสนอหรือซอฟต์แวร์กรํา
ฟิก สร้างแผนภูมิรูปภาพ ใช้ซอฟต์แวร์
ประมวลคํา ทําป้ายประกาศ หรือ
เอกสารรายงาน ใช้ซอฟต์แวร์ตารางทํางานใน
การประมวลผลข้อมูล
- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
เช่น ปกป้องข้อมูลส่วนตัว
- ขอความช่วยเหลือจากครู หรือผู้ปกครอง
เมื่อเกิดปัญหาจากการใช้งาน เมื่อพบข้อมูล
หรือบุคคลที่ทาํ ให้ไม่สบายใจ
- การปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้
อินเทอร์เน็ต จะทําให้ไม่เกิดความเสียหายต่อ
ตนเองและผู้อื่น เช่น ไม่ใช้คําหยาบ ล้อเลียน
ด่ําทอ ทําให้ผอู้ ื่นเสียหาย หรือเสียใจ

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

-

หลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สาระที่ 1วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
มาตรฐาน ว 1.1เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ
ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากรปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งนําความรู้ไปใช้ประโยชน์
รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
-

สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวติ หน่วยพืน้ ฐานของสิ่งมีชีวติ การลําเลียงสารผ่านเซลล์ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ
ของสัตว์และมนุษย์ที่ทํางานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทาํ งานสัมพันธ์กันรวมทั้งนําความรู้ไปใช้
ประโยชน์
รหัสตัวชี้วัด
ว 1.2 ป 4/1

ตัวชี้วัด
1. บรรยายหน้าที่ของราก ลําต้น ใบ และ
ดอกของพืชดอกโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
- ส่วนต่าง ๆ ของพืชดอกทําหน้าที่แตกต่าง
กัน
- รากทําหน้าทีด่ ูดน้ําและแร่ธาตุขึ้นไปยังลํา
ต้น
- ลําต้นทําหน้าที่ลําเลียงน้ําต่อไปยังส่วนต่าง
ๆ ของพืช
- ใบทําหน้าทีส่ ร้างอาหาร อาหารที่พืชสร้าง
ขึ้นคือน้ําตาลซึ่งจะเปลี่ยนเป็นแป้ง

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
- ศึกษา โครงสร้างของพืชที่พบในบริเวณ
ชายหาด หน้าโรงเรียน เช่น ผักบุ้งทะเล ต้น
สน เป็นต้น

หลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

รหัสตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
- ดอกทําหน้าที่สืบพันธุ์ ประกอบด้วย
ส่วนประกอบต่าง ๆ ได้แก่ กลีบเลี้ยง กลีบ
ดอก เกสรเพศผู้ และเกสรเพศเมีย ซึ่ง
ส่วนประกอบแต่ละส่วนของดอก ทําหน้าที่
แตกต่างกัน

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
มาตรฐาน ว 1.3 เข้าใจกระบวนการและความสําคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อ
สิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิง่ มีชีวิต รวมทั้งนําความรู้ไปใช้ประโยชน์
รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
ว 1.3 ป 4/1
1. จําแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้ความเหมือนและ - สิ่งมีชีวิตมีหลายชนิด สามารถจัดกลุ่มได้โดย - สํารวจ จัดกลุ่ม สิ่งมีชีวิตที่พบบริเวณ
ใช้ ความเหมือนและความแตกต่างของ
ชายหาดหน้าโรงเรียน และบริเวณชุมชน
ความแตกต่างของลักษณะของสิ่งมีชีวิต
ออกเป็น กลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ และกลุ่มที่ไม่ใช่ ลักษณะต่าง ๆ เช่น กลุ่มพืชสร้างอาหารเอง โดยรอบ
ได้ และเคลื่อนที่ด้วยตนเองไม่ได้ กลุ่มสัตว์กิน
พืชและสัตว์
สิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารและเคลื่อนที่ได้ กลุม่ ที่
ไม่ใช่พืชและสัตว์ เช่น เห็ด รา จุลินทรีย์
ว 1.3 ป 4/2
2. จําแนกพืชออกเป็นพืชดอกและพืชไม่มี - การจําแนกพืช สามารถใช้การมีดอกเป็น
เกณฑ์ ในการจําแนก ได้เป็นพืชดอกและพืช
ดอก โดยใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์ โดยใช้
ไม่มีดอก การจําแนกสัตว์ สามารถใช้การมี
ข้อมูล ที่รวบรวมได้
กระดูกสันหลัง เป็นเกณฑ์ในการจําแนก ได้
เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูก
สันหลัง
ว 1.3 ป 4/3
3. จําแนกสัตว์ออกเป็นสัตว์มีกระดูกสัน
- สัตว์มีกระดูกสันหลังมีหลายกลุ่ม ได้แก่
หลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

รหัสตัวชี้วัด

ว 1.3 ป 4/4

ตัวชี้วัด
หลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง โดยใช้การ
มีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่
รวบรวมได้
4. บรรยายลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของ
สัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มปลา กลุ่มสัตว์
สะเทินน้ําสะเทินบก กลุม่ สัตว์เลื้อยคลาน
กลุ่มนก และกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ํานม
และยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในแต่ละกลุ่ม

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
กลุ่มปลา กลุ่มสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบก กลุม่
สัตว์เลื้อยคลาน กลุ่มนก และกลุ่มสัตว์เลี้ยง
ลูกด้วยน้ํานม ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีลักษณะ
เฉพาะที่สังเกตได้

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ
มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัตขิ องสสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลัก
และธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี
รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
- วัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติทางกายภาพแตกต่าง - สํารวจ ขยะที่พบบริเวณชายหาด และ
ว 2.1 ป 4/1 1. เปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพด้าน
ความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การนําความร้อน กัน วัสดุที่มีความแข็งจะทนต่อแรงขูดขีด วัสดุ เปรียบเทียบสมบัติของวัสดุ
และการนําไฟฟ้าของวัสดุโดยใช้หลักฐานเชิง ที่มีสภาพยืดหยุ่นจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างเมื่อมี
ประจักษ์จากการทดลองและระบุการนํา
แรงมากระทําและกลับสภาพเดิมได้ วัสดุที่นํา
สมบัติเรื่องความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การนํา ความร้อนจะร้อนได้เร็วเมื่อได้รับความร้อน
ความร้อน และการนําไฟฟ้าของวัสดุไปใช้ใน และวัสดุที่นําไฟฟ้าได้ จะให้กระแสไฟฟ้าไหล
ชีวิตประจําวัน ผ่านกระบวนกํารออกแบบ ผ่านได้ ดังนั้นจึงอาจนําสมบัติต่าง ๆ มา
ชิ้นงาน
พิจารณาเพื่อใช้ในกระบวนการออกแบบ
ชิ้นงานเพื่อใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน
ว 2.1 ป 4/2 2. แลกเปลี่ยนความคิดกับผู้อื่นโดยการ
อภิปรายเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพของ
หลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

รหัสตัวชี้วัด
ว 2.1 ป 4/3

ว 2.1 ป 4/4

ตัวชี้วัด
วัสดุอย่างมีเหตุผลจากการทดลอง
3. เปรียบเทียบสมบัติของสสารทั้ง 3
สถานะ จากข้อมูลที่ได้จากการสังเกต มวล
การต้องการที่อยู่ รูปร่างและปริมาตรของ
สสาร
4. ใช้เครื่องมือเพื่อวัดมวล และปริมาตรของ
สสารทั้ง 3 สถานะ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

- วัสดุเป็นสสารเพราะมีมวลและต้องการที่อยู่
สสารมีสถานะเป็นของแข็ง ของเหลว หรือ
แก๊ส ของแข็ง มีปริมาตรและรูปร่างคงที่
ของเหลวมีปริมาตรคงที่ แต่มีรูปร่างเปลี่ยนไป
ตามภาชนะเฉพาะส่วนที่บรรจุของเหลว ส่วน
แก๊สมีปริมาตรและรูปร่างเปลี่ยนไปตาม
ภาชนะที่บรรจุ

สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ
มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจําวัน ผลของแรงที่กระทําต่อวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งนําความรู้ไปใช้
ประโยชน์
รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
ว 2.2 ป 4/1 1. ระบุผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุจาก - แรงโน้มถ่วงของโลกเป็นแรงดึงดูดที่โลก
หลักฐานเชิงประจักษ์
กระทําต่อวัตถุ มีทิศทางเข้าสู่ศูนย์กลางโลก
ว 2.2 ป 4/2 2. ใช้เครื่องชั่งสปริงในการวัดน้ําหนักของ และเป็นแรงไม่สัมผัส แรงดึงดูดที่โลกกระทํา
กับวัตถุหนึ่ง ๆ ทําให้วัตถุตกลงสู่พื้นโลก และ
วัตถุ
ทําให้วัตถุมีน้ําหนัก วัดน้ําหนักของวัตถุได้จาก
เครื่องชั่งสปริง น้ําหนักของวัตถุขึ้นกับมวล
ของวัตถุ โดยวัตถุที่มีมวลมากจะมีน้ําหนัก
มาก วัตถุที่มีมวลน้อยจะมีน้ําหนักน้อย
ว 2.2 ป 4/3 3. บรรยายมวลของวัตถุที่มีผลต่อการ
- มวล คือ ปริมาณเนื้อของสารทั้งหมดที่
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุจาก
ประกอบกันเป็นวัตถุ ซึ่งมีผลต่อความยากง่าย
หลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

รหัสตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด
หลักฐานเชิงประจักษ์

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ในการเปลี่ยนแปลงการเคลือ่ นที่ของวัตถุ วัตถุ
ที่มีมวลมากจะเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้
ยากกว่าวัตถุที่มีมวลน้อย ดังนั้น มวลของวัตถุ
นอกจากจะหมายถึงเนื้อทั้งหมดของวัตถุนั้น
แล้วยังหมายถึงการต้านการเปลี่ยนแปลง การ
เคลื่อนที่ของวัตถุนั้นด้วย

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ
มาตรฐาน ว 2.3 เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน
พลังงานในชีวิตประจําวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนําความรู้ไปใช้
ประโยชน์
รหัสตัวชี้วัด
ว 2.3 ป 4/1

ตัวชี้วัด
1. จําแนกวัตถุเป็นตัวกลางโปร่งใส ตัวกลาง
โปร่งแสง และวัตถุทึบแสง จากลักษณะ
การมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ผ่านวัตถุนั้นเป็น
เกณฑ์โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
- เมื่อมองสิ่งต่าง ๆ โดยมีวัตถุต่างชนิดกันมา
กั้นแสง จะทําให้ลักษณะการมองเห็นสิ่งนั้นๆ
ชัดเจนต่างกัน จึงจําแนกวัตถุที่มากั้นออกเป็น
ตัวกลางโปร่งใส ซึ่งทําให้มองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้
ชัดเจน ตัวกลางโปร่งแสงทําให้มองเห็น สิ่ง
ต่าง ๆ ได้ไม่ชัดเจน และ วัตถุทึบแสงทําให้
มองไม่เห็นสิ่งต่าง ๆ นั้น

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
-

หลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

สาระที่ 3วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ
มาตรฐาน ว 3.1เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซีดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายใน
ระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ
รหัสตัวชี้วัด
ว 3.1 ป 4/1

ว 3.1 ป 4/2

ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. อธิบายแบบรูปเส้นทางการขึ้นและตก - ดวงจันทร์เป็นบริวารของโลก โดยดวงจันทร์
ของดวงจันทร์ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ หมุนรอบตัวเองขณะโคจรรอบโลก ขณะที่โลก
ก็หมุน รอบตัวเองด้วยเช่นกัน การหมุนรอบ
ตัวเองของโลกจากทิศตะวันตกไปทิศ
ตะวันออกในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาเมื่อมอง
จากขั้วโลกเหนือ ทําให้มองเห็น ดวงจันทร์
ปรากฏขึ้นทางด้านทิศตะวันออกและตก
ทางด้านทิศตะวันตกหมุนเวียนเป็นแบบรูปซ้าํ
ๆ
2. สร้างแบบจําลองที่อธิบายแบบรูป การ - ดวงจันทร์เป็นวัตถุที่เป็นทรงกลม แต่
เปลี่ยนแปลงรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ รูปร่างของดวงจันทร์ที่มองเห็นหรือรูปร่าง
และพยากรณ์รปู ร่างปรากฏของดวงจันทร์ ปรากฏของดวงจันทร์บนท้องฟ้าแตกต่างกัน
ไปในแต่ละวัน โดยในแต่ละวันดวงจันทร์จะมี
รูปร่างปรากฏเป็นเสี้ยวที่มีขนาดเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องจนเต็มดวง จากนั้นรูปร่างปรากฏของ
ดวงจันทร์จะแหว่งและมีขนาดลดลง อย่าง
ต่อเนื่องจนมองไม่เห็นดวงจันทร์ จากนั้น
รูปร่างปรากฏของดวงจันทร์จะเป็นเสี้ยวใหญ่
ขึ้นจนเต็มดวงอีกครั้ง การเปลี่ยนแปลงเช่นนี้

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
-

-

หลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

รหัสตัวชี้วัด
ว 3.1 ป 4/3

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
เป็นแบบรูปซ้ํากัน ทุกเดือน
3. สร้างแบบจําลองแสดงองค์ประกอบของ - ระบบสุริยะเป็นระบบที่มีดวงอาทิตย์เป็น
ระบบสุริยะ และอธิบายเปรียบเทียบคาบ ศูนย์กลางและมีบริวารประกอบด้วย ดาว
เคราะห์แปดดวงและบริวาร ซึ่งดาวเคราะห์
การโคจรของดาวเคราะห์ต่าง ๆ จาก
แต่ละดวงมีขนาดและระยะห่างจากดวง
แบบจําลอง
อาทิตย์แตกต่างกัน และยังประกอบด้วย ดาว
เคราะห์แคระ ดาวเคราะห์น้อย ดาวหาง และ
วัตถุขนาดเล็กอื่น ๆ โคจรอยู่รอบดวงอาทิตย์
วัตถุขนาดเล็กอื่น ๆ เมื่อเข้ามาในชั้น
บรรยากาศเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก ทํา
ให้เกิดเป็นดาวตกหรือผีพุ่งไต้และอุกกาบาต

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
-

สาระที่ 3 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ
มาตรฐาน ว 3.2เข้าใจองค์ประกอบ และความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลกรวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
รหัสตัวชี้วัด
-

ตัวชี้วัด
-

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
-

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
-

หลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

สาระที่ 4เทคโนโลยี
มาตรฐาน ว 4.1เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดํารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหา หรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสมโดยคํานึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
รหัสตัวชี้วัด
-

ตัวชี้วัด
-

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
-

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
-

สาระที่ 4 เทคโนโลยี
มาตรฐาน ว 4.2เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคํานวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
การเรียนรู้ การทํางาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม
รหัสตัวชี้วัด
ว 4.2 ป 4/1

ตัวชี้วัด
1. ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา
การอธิบายการทํางาน การคาดการณ์
ผลลัพธ์ จากปัญหาอย่างง่าย

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
- การใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นการนํา
กฎเกณฑ์ หรือเงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณีมา
ใช้พิจารณาในการแก้ปัญหา การอธิบายการ
ทํางาน หรือการคาดการณ์ผลลัพธ์
- สถานะเริ่มต้นของการทํางานที่แตกต่างกัน
จะให้ผลลัพธ์ทแี่ ตกต่างกัน
- ตัวอย่างปัญหา เช่น เกม OX, โปรแกรมที่มี
การคํานวณ, โปรแกรมทีม่ ีตวั ละครหลายตัว
และ มีการสั่งงานที่แตกต่าง หรือมีการสื่อสาร
ระหว่างกัน, การเดินทางไปโรงเรียนโดย
วิธีการต่าง ๆ

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
-

หลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

รหัสตัวชี้วัด
ว 4.2 ป 4/2

ตัวชี้วัด
2. ออกแบบ และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย
โดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือสื่อ และตรวจหา
ข้อผิดพลาดและแก้ไข

3. ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ และ
ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
- การออกแบบโปรแกรมอย่างง่าย เช่น การ
ออกแบบโดยใช้ storyboard หรือการ
ออกแบบอัลกอริทึม
- การเขียนโปรแกรมเป็นการสร้างลําดับของ
คําสั่ง ให้คอมพิวเตอร์ทํางาน เพื่อให้ได้
ผลลัพธ์ตาม ความต้องการ หากมีข้อผิดพลาด
ให้ตรวจสอบ การทํางานทีละคําสั่ง เมื่อพบจุด
ที่ทําให้ผลลัพธ์ ไม่ถูกต้อง ให้ทําการแก้ไข
จนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง
- ตัวอย่างโปรแกรมทีม่ ีเรื่องราว เช่น นิทานที่
มี การตอบโต้กับผู้ใช้ การ์ตนู สั้น เล่ากิจวัตร
ประจําวัน ภาพเคลื่อนไหว
การฝึกตรวจหาข้อผิดพลาดจากโปรแกรมของ
ผู้อื่นจะช่วยพัฒนาทักษะการหาสําเหตุของ
ปัญหาได้ดียิ่งขึ้น
-ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น
Scratch, logo
- การใช้คําค้นที่ตรงประเด็น กระชับ จะทําให้
ได้ ผลลัพธ์ที่รวดเร็วและตรงตามความ
ต้องการ
- การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล เช่น
พิจารณาประเภทของเว็บไซต์ ผู้เขียน วันที่
เผยแพร่ข้อมูล การอ้างอิง

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

หลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

รหัสตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

4. รวบรวม ประเมิน นําเสนอข้อมูลและ
สารสนเทศ โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย
เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
- เมื่อได้ข้อมูลที่ต้องการจากเว็บไซต์ต่าง ๆ
จะต้องนําเนื้อหามาพิจารณา เปรียบเทียบ
แล้วเลือกข้อมูล ที่มคี วามสอดคล้องและ
สัมพันธ์กัน
- การทํารายงานหรือการนําเสนอข้อมูล
จะต้อง นําข้อมูลมาเรียบเรียง สรุป เป็นภาษา
ของตนเอง ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและ
วิธีการนําเสนอ (บูรณาการกับวิชาภาษไทย)
- การรวบรวมข้อมูล ทําได้โดยกําหนดหัวข้อ
ที่ต้องการ เตรียมอุปกรณ์ในการจดบันทึก
- การประมวลผลอย่างง่าย เช่น เปรียบเทียบ
จัดกลุ่ม เรียงลําดับ การหาผลรวม
- วิเคราะห์ผลและสร้างทางเลือกที่เป็นไปได้
ประเมินทางเลือก (เปรียบเทียบ ตัดสิน)
- การนําเสนอข้อมูลทําได้หลายลักษณะตาม
ความเหมาะสม เช่น การบอกเล่า
เอกสารรายงาน โปสเตอร์ โปรแกรมนําเสนอ
- การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจําวัน เช่น การสํารวจเมนูอาหาร
กลางวันโดยใช้ซอฟต์แวร์สร้างแบบสอบถาม
และเก็บข้อมูล ใช้ซอฟต์แวร์ตารางทํางานเพื่อ
ประมวลผลข้อมูล รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
คุณค่าทางโภชนาการและสร้างรายการ

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

หลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

รหัสตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
อาหารสําหรับ 5 วัน ใช้ซอฟต์แวร์นําเสนอผล
การสํารวจ รายการอาหารที่เป็นทางเลือก
และข้อมูลด้านโภชนาการ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย - การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิ เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิ
ของผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูล หรือ ของผู้อื่น เช่น ไม่สร้างข้อความเท็จและส่งให้
ผู้อื่น ไม่สร้าง ความเดือดร้อนต่อผู้อื่นโดยการ
บุคคลที่ไม่เหมาะสม
ส่งสแปม ข้อความลูกโซ่ ส่งต่อโพสต์ที่มีข้อมูล
ส่วนตัวของผู้อื่น ส่งคําเชิญเล่นเกม ไม่เข้าถึง
ข้อมูลส่วนตัวหรือการบ้านของบุคคลอื่นโดย
ไม่ได้รับอนุญาต ไม่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์/ ชื่อ
บัญชีของผู้อื่น
- การสื่อสารอย่างมีมารยาทและรู้กาลเทศะ
- การปกป้องข้อมูลส่วนตัว เช่น การออกจาก
ระบบเมื่อเลิกใช้งาน ไม่บอกรหัสผ่าน ไม่บอก
เลขประจําตัวประชําชน

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

หลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สาระที่ 1วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
มาตรฐาน ว 1.1เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ
ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากรปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งนําความรู้ไปใช้ประโยชน์
รหัสตัวชี้วัด
ว 1.1 ป 5/1

ว 1.1 ป 5/2

ตัวชี้วดั
1. บรรยายโครงสร้างและลักษณะของ
สิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตซึ่งเป็น
ผลมาจากการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในแต่ละ
แหล่งที่อยู่

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
- สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์มีโครงสร้างและ
ลักษณะ ที่เหมาะสมในแต่ละแหล่งที่อยู่ ซึ่ง
เป็นผลมาจาก การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต
เพื่อให้ดํารงชีวิตและอยู่รอดได้ในแต่ละแหล่ง
ที่อยู่ เช่น ผักตบชวามีช่องอากาศในก้านใบ
ช่วยให้ลอยน้ําได้ ต้นโกงกางที่ขึ้นอยู่ใน ป่า
ชายเลนมีรากค้ําจุนทําให้ลําต้นไม่ล้ม ปลามี
ครีบช่วยในการเคลื่อนที่ในน้าํ
- สํารวจ และอธิบายความสัมพันธ์ของ
2. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับ - ในแหล่งที่อยูห่ นึ่ง ๆ สิ่งมีชีวิตจะมี
ความสัมพันธ์ ซึ่งกันและกันและสัมพันธ์กับ สิง่ มีชีวิตที่พบในโรงเรียน และชายฝั่งทะเล
สิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งไม่มีชีวิต เพื่อประโยชน์ต่อการดํารงชีวิต
สิ่งมีชีวิตกับ

หลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

รหัสตัวชี้วัด
ว 1.1 ป 5/3

ว 1.1 ป 5/4

ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
3. เขียนโซ่อาหารและระบุบทบาทหน้าที่ เช่น ความสัมพันธ์กัน ด้านการกินกันเป็น
- เขียนโซ่อาหารแสดงความสัมพันธ์ของ
ของสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคในโซ่ อาหาร เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย หลบภัยและ
สิง่ มีชีวิตภายในโรงเรียน และบริเวณชายหาด
เลีย้ งดูลูกอ่อน ใช้อากาศในการหายใจ
อาหาร
- สิ่งมีชีวิตมีการกินกันเป็นอาหารโดยกินต่อ
4. ตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อ กัน เป็นทอด ๆ ในรูปแบบของโซ่อาหารทําให้
การดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต โดยมีส่วนร่วม สามารถระบุบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตเป็น
ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ผู้ผลิตและผู้บริโภค

สาระที่ 1วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
มาตรฐาน ว 1.2เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลําเลียงสารผ่านเซลล์ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ
ของสัตว์และมนุษย์ที่ทํางานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทํางานสัมพันธ์กันรวมทั้งนําความรู้ไปใช้
ประโยชน์
รหัสตัวชี้วัด
-

ตัวชี้วัด
-

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
-

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
-

หลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
มาตรฐาน ว 1.3เข้าใจกระบวนการและความสําคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อ
สิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิง่ มีชีวิต รวมทั้งนําความรู้ไปใช้ประโยชน์
รหัสตัวชี้วัด
ว 1.2 ป 5/1
ว 1.2 ป 5/2

ตัวชี้วัด
1. อธิบายลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการ
ถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกของพืช สัตว์ และ
มนุษย์
2. แสดงความอยากรู้อยากเห็นโดยการถาม
คําถามเกี่ยวกับลักษณะที่คล้ายคลึงกันของ
ตนเองกับพ่อแม่

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
- สิ่งมีชีวิตทั้งพืช สัตว์ และมนุษย์ เมื่อโต
เต็มที่จะมีการสืบพันธุ์เพื่อเพิ่มจํานวนและ
ดํารงพันธุ์ โดยลูกที่เกิดมาจะได้รับการ
ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากพ่อแม่ทํา
ให้มีลักษณะทางพันธุกรรมที่เฉพาะแตกต่าง
จากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น
- พืชมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
เช่น ลักษณะของใบ สีดอก
- สัตว์มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
เช่น สีขน ลักษณะของขน ลักษณะของหู
- มนุษย์มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
เช่น เชิงผมที่หน้าผาก ลักยิ้ม ลักษณะหนังตํา
การห่อลิ้น ลักษณะของติ่งหู

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
-

หลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

สาระที่ 2วิทยาศาสตร์กายภาพ
มาตรฐาน ว 2.1เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลัก
และธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี
รหัสตัวชี้วัด
ว 2.1 ป 5/1

ว 2.1 ป 5/2

ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. อธิบายการเปลี่ยนสถานะของสสาร เมื่อ - การเปลี่ยนสถานะของสสารเป็นการ
เปลีย่ นแปลงทางกายภาพ เมื่อเพิ่มความร้อน
ทําให้สสารร้อนขึ้นหรือเย็นลง โดยใช้
ให้กบั สสารถึงระดับหนึ่งจะทําให้สสารที่เป็น
หลักฐานเชิงประจักษ์
ของแข็งเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว เรียกว่า
การหลอมเหลว และเมื่อเพิ่ม ความร้อนต่อไป
จนถึงอีกระดับหนึ่งของเหลวจะเปลี่ยนเป็น
แก๊ส เรียกว่า การกลายเป็นไอ แต่เมื่อลด
ความร้อนลงถึงระดับหนึ่งแก๊สจะเปลี่ยน
สถานะเป็นของเหลว เรียกว่า การควบแน่น
และถ้าลดความร้อนต่อไปอีกจนถึงระดับหนึ่ง
ของเหลวจะเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็ง
เรียกว่า การแข็งตัว สสารบางชนิดสามารถ
เปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นแก๊สโดยไม่
ผ่านการเป็น ของเหลว เรียกว่า การระเหิด
ส่วนแก๊สบางชนิดสามารถเปลี่ยนสถานะเป็น
ของแข็งโดยไม่ผ่าน การเป็นของเหลว
เรียกว่า การะเหิดกลับ
2. อธิบายการละลายของสารในน้ํา โดยใช้ - เมื่อใส่สารลงในน้ําแล้วสารนั้นรวมเป็นเนื้อ
หลักฐานเชิงประจักษ์
เดียวกันกับน้ําทั่วทุกส่วน แสดงว่าสารเกิด

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
- ทดลอง และอธิบายการเปลี่ยนสถานะของ
น้ําทะเล เมื่อได้รับความร้อน
- วิเคราะห์ผลผลิตที่ได้เมื่อให้ความร้อนกับน้ํา
ทะเลจนน้ําระเหยออกหมด

-

หลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

รหัสตัวชี้วัด
ว 2.1 ป 5/3

ว 2.1 ป 5/4

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
การละลาย เรียกสารผสมที่ได้ว่าสารละลาย
3. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสาร เมื่อ - เมื่อผสมสาร 2 ชนิดขึ้นไปแล้วมีสารใหม่
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี โดยใช้
เกิดขึ้น ซึ่งมีสมบัติต่างจากสารเดิม หรือเมือ่
หลักฐานเชิงประจักษ์
สารชนิดเดียว เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วมีสาร
ใหม่เกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงนี้เรียกว่า การ
เปลี่ยนแปลงทางเคมี ซึ่งสังเกตได้จากมีสี
หรือกลิ่นต่างจากสารเดิม หรือ มีฟองแก๊ส
หรือมีตะกอนเกิดขึ้น หรือมีการเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงของอุณหภูมิ
4. วิเคราะห์และระบุการเปลี่ยนแปลงทีผ่ นั เมื่อสารเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้ว สาร
กลับได้และการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้ สามารถเปลี่ยนกลับเป็นสารเดิมได้ เป็นการ
เปลี่ยนแปลงทีผ่ ันกลับได้ เช่น การ
หลอมเหลว การกลายเป็นไอ การละลาย แต่
สารบางอย่างเกิดการเปลี่ยนแปลง แล้วไม่
สามารถเปลี่ยนกลับเป็นสารเดิมได้ เป็นการ
เปลี่ยนแปลงทีผ่ ันกลับไม่ได้ เช่น การเผาไหม้
การเกิดสนิม

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
-

-

หลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ
มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจําวัน ผลของแรงที่กระทําต่อวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งนําความรู้ไปใช้
ประโยชน์
รหัสตัวชี้วัด
ว 2.1 ป 5/1
ว 2.1 ป 5/2
ว 2.1 ป 5/3

ว 2.1 ป 5/4
ว 2.1 ป 5/5

ตัวชี้วัด
1. อธิบายวิธีการหาแรงลัพธ์ของแรงหลาย
แรงในแนวเดียวกันที่กระทําต่อวัตถุในกรณี
ที่วัตถุอยู่นิ่งจากหลักฐานเชิงประจักษ์
2. เขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระทําต่อวัตถุ
ที่อยู่ในแนวเดียวกันและแรงลัพธ์ที่กระทํา
ต่อวัตถุ
3. ใช้เครื่องชั่งสปริงในการวัดแรงที่กระทํา
ต่อวัตถุ

4. ระบุผลของแรงเสียดทานที่มีต่อ การ
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์
5. เขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทานและ
แรง ที่อยู่ในแนวเดียวกันที่กระทําต่อวัตถุ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
- แรงลัพธ์เป็นผลรวมของแรงที่กระทําต่อวัตถุ
โดยแรงลัพธ์ของแรง 2 แรงที่กระทําต่อวัตถุ
เดียวกันจะมีขนาดเท่ากับผลรวมของแรงทั้ง
สองเมื่อแรงทั้งสอง อยู่ในแนวเดียวกันและมี
ทิศทางเดียวกัน แต่จะมีขนาดเท่ากับผลต่าง
ของแรงทั้งสองเมื่อแรงทั้งสอง อยู่ในแนว
เดียวกันแต่มีทิศทางตรงข้ามกัน สําหรับวัตถุที่
อยู่นิ่ง แรงลัพธ์ที่กระทําต่อวัตถุมีค่าเป็นศูนย์
- การเขียนแผนภาพของแรงที่กระทําต่อวัตถุ
สามารถเขียนได้โดยใช้ลูกศร โดยหัวลูกศร
แสดงทิศทางของแรง และความยาวของลูกศร
แสดงขนาดของแรงที่กระทําต่อวัตถุ
- แรงเสียดทานเป็นแรงที่เกิดขึ้นระหว่าง
ผิวสัมผัสของวัตถุ เพื่อต้านการเคลื่อนที่ของ
วัตถุนั้น โดยถ้าออกแรงกระทําต่อวัตถุที่อยู่นิ่ง
บนพื้นผิวหนึ่งให้เคลื่อนที่ แรงเสียดทานจาก
พื้นผิวนั้นก็จะต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุ แต่
ถ้ําวัตถุกําลังเคลื่อนที่ แรงเสียดทานก็จะทําให้
วัตถุนั้นเคลื่อนที่ช้ําลง หรือหยุดนิ่ง

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
-

หลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ
มาตรฐาน ว 2.3เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงาน
ในชีวติ ประจําวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนําความรู้ไปใช้ประโยชน์
รหัส ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

ว 2.3 1.
ป 5/1 อธิบาย
การได้ยิน
เสียงผ่าน
ตัวกลาง
จาก
หลักฐาน
เชิง
ประจักษ์
ว 2.3 2. ระบุ
ป 5/2 ตัวแปร
ทดลอง
และ
อธิบาย
ลักษณะ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

- การได้ยินเสียงนั้นต้องอาศัยตัวกลางโดยอาจเป็นของแข็ง ของเหลว หรืออากาศ เสียงจะส่งผ่านตัวกลางมายังหู

- เสียงที่ได้ยินมีระดับสูงต่ําของเสียงต่างกันขึ้นกับความถี่ของการสั่นของแหล่งกําเนิดเสียง โดยเมื่อแหล่งกําเนิดเสียงสั่นด้วย
ความถี่ต่ําจะเกิดเสียงต่ํา แต่ถ้ําสั่นด้วยความถี่สูงจะเกิดเสียงสูง ส่วนเสียงดังค่อยที่ได้ยินขึ้นกับพลังงานการสั่นของแหล่งกําเนิด
เสียง โดยเมื่อแหล่งกําเนิดเสียงสั่นพลังงานมากจะเกิดเสียงดัง แต่ถ้าแหล่งกําเนิดเสียงสั่นด้วยพลังงานน้อยจะเกิดเสียงค่อย
- เสียงดังมาก ๆ เป็นอันตรายต่อการได้ยินและเสียงที่ก่อให้เกิดความรําคาญเป็นมลพิษทางเสียง เดซิเบลเป็นหน่วยที่บอกถึง
ความดังของเสียง

สาระ
การ
เรียนรู้
ท้องถิ่
น
-

-

หลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

ว 2.3
ป 5/3

ว 2.3
ป 5/4

ว 2.3
ป 5/5

และการ
เกิดเสียง
สูง เสียง
ต่ํา
3.
ออกแบบ
กํารทดล
องและ
อธิบาย
ลักษณะ
และการ
เกิดเสียง
ดัง เสียง
ค่อย
4. วัด
ระดับ
เสียงโดย
ใช้
เครื่องมือ
วัดระดับ
เสียง
5.
ตระหนัก
ในคุณค่ํา
หลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

ของ
ความรู้
เรื่อง
ระดับ
เสียงโดย
เสนอแน
ะแนวทาง
ในการ
หลีกเลี่ยง
และลด
มลพิษ
ทางเสียง

สาระที่ 3วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ
มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซีดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายใน
ระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ
รหัสตัวชี้วัด
ว 3.1 ป 5/1

ตัวชี้วัด
1. เปรียบเทียบความแตกต่างของดาว
เคราะห์และดาวฤกษ์จากแบบจําลอง

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
- ดาวที่มองเห็นบนท้องฟ้าอยู่ในอวกาศซึ่งเป็น
บริเวณที่อยู่นอกบรรยากาศของโลกมีทั้งดาวฤกษ์
และดาวเคราะห์ ดาวฤกษ์เป็นแหล่งกําเนิดแสงจึง
สามารถมองเห็นได้ ส่วนดาวเคราะห์ ไม่ใช่

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
-

หลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

ว 3.1 ป 5/2

แหล่งกําเนิดแสง แต่สามารถมองเห็นได้เนื่องจาก
แสงจากดวงอาทิตย์ตกกระทบดาวเคราะห์แล้ว
สะท้อนเข้าสู่ตํา
2. ใช้แผนที่ดาวระบุตําแหน่งและเส้นทาง - การมองเห็นกลุ่มดาวฤกษ์มรี ูปร่างต่าง ๆ เกิด
การขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้า จากจินตนาการของผู้สังเกต กลุ่มดาวฤกษ์ต่าง ๆ
และอธิบายแบบรูปเส้นทางการขึ้นและตก ที่ปรากฏในท้องฟ้าแต่ละกลุ่มมีดาวฤกษ์แต่ละดวง
เรียงกันที่ตําแหน่งคงที่ และมีเส้นทางการขึ้นและ
ของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้าในรอบปี
ตกตามเส้นทางเดิมทุกคืน ซึ่งจะปรากฏตําแหน่ง
เดิมการสังเกตตําแหน่งและการขึ้นและตกของ
ดาวฤกษ์และกลุ่มดาวฤกษ์สามารถทําได้โดยใช้
แผนที่ดาว ซึ่งระบุมุมทิศและมุมเงยที่กลุ่มดาวนั้น
ปรากฏ ผู้สังเกตสามารถใช้มอื ในการประมาณค่า
ของมุมเงยเมื่อสังเกตดาวในท้องฟ้า

-

สาระที่ 3 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ
มาตรฐาน ว 3.2เข้าใจองค์ประกอบ และความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลกรวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
รหัสตัวชี้วัด
ว 3.2 ป 5/1

ตัวชี้วัด
1. เปรียบเทียบปริมาณน้ําในแต่ละแหล่ง
และระบุปริมาณน้ําที่มนุษย์สามารถ
นํามาใช้ประโยชน์ได้ จากข้อมูลที่รวบรวม
ได้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
- โลกมีทั้งน้ําจืดและน้ําเค็มซึง่ อยู่ในแหล่งน้าํ ต่าง
ๆ ทีม่ ีทั้งแหล่งน้ําผิวดิน เช่น ทะเล มหาสมุทร บึง
แม่น้ํา และแหล่งน้ําใต้ดิน เช่น น้ําในดิน และน้ํา
บาดาล น้ําทั้งหมดของโลกแบ่งเป็นน้ําเค็ม

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
-

หลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

รหัสตัวชี้วัด

ว 3.2 ป 5/2
ว 3.2 ป 5/3

ว 3.2 ป 5/4

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ประมาณร้อยละ 97.5ซึ่งอยู่ในมหาสมุทรและ
แหล่งน้ําอื่น ๆ และที่เหลืออีกประมาณร้อยละ
2.5 เป็นน้ําจืด ถ้ําเรียงลําดับปริมาณน้ําจืดจาก
มากไปน้อยจะอยู่ที่ ธารน้ําแข็งและพืดน้ําแข็ง น้ํา
ใต้ดิน ชั้นดินเยือกแข็งคงตัวและน้ําแข็งใต้ดิน
ทะเลสาบ ความชื้นในดิน ความชื้นในบรรยากาศ
บึง แม่น้ํา และน้ําในสิ่งมีชีวิต
- น้ําจืดที่มนุษย์นํามาใช้ได้มีปริมาณน้อยมาก จึง
ควรใช้น้ําอย่างประหยัดและร่วมกันอนุรักษ์น้ํา

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

2. ตระหนักถึงคุณค่าของน้ําโดยนําเสนอ
แนวทาง การใช้น้ําอย่างประหยัดและการ
อนุรักษ์น้ํา
3. สร้างแบบจําลองที่อธิบายการหมุนเวียน - วัฏจักรน้ํา เป็นการหมุนเวียนของน้ําที่มีแบบรูป
ของน้ําในวัฏจักรน้ํา
ซ้าํ เดิม และต่อเนื่องระหว่างน้ําในบรรยากาศ น้ํา
ผิวดิน และน้ําใต้ดิน โดยพฤติกรรมการดํารงชีวิต
ของพืชและสัตว์ส่งผลต่อวัฏจักรน้ํา
4. เปรียบเทียบกระบวนการเกิดเมฆ หมอก - ไอน้ําในอากาศจะควบแน่นเป็นละอองน้ําเล็ก ๆ
น้ําค้าง และน้ําค้างแข็ง จากแบบจําลอง
โดยมีละอองลอย เช่น เกลือ ฝุ่นละออง เกสร
ดอกไม้ เป็นอนุภาคแกนกลาง เมื่อละอองน้ํา
จํานวนมากเกาะกลุ่มรวมกันลอยอยู่สูงจากพื้นดิน
มาก เรียกว่า เมฆ แต่ละอองน้ําที่เกาะกลุ่ม
รวมกันอยู่ใกล้พื้นดิน เรียกว่า หมอก ส่วนไอน้ําที่
ควบแน่นเป็นละอองน้ําเกาะอยู่บนพื้นผิววัตถุใกล้
พื้นดิน เรียกว่า น้ําค้าง ถ้ําอุณหภูมิ ใกล้พื้นดินต่ํา
กว่าจุดเยือกแข็ง น้ําค้างก็จะกลายเป็นน้ําค้างแข็ง
หลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

รหัสตัวชี้วัด
ว 3.2 ป 5/5

ตัวชี้วัด
5. เปรียบเทียบกระบวนการเกิดฝน หิมะ
และลูกเห็บ จากข้อมูลที่รวบรวมได้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
- ฝน หิมะ ลูกเห็บ เป็นหยาดน้ําฟ้าซึ่งเป็นน้ําที่มี
สถานะต่าง ๆ ที่ตกจากฟ้าถึงพื้นดิน ฝน เกิดจาก
ละอองน้ําในเมฆที่รวมตัวกันจนอากาศไม่สามารถ

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

หลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

สาระที่ 4เทคโนโลยี
มาตรฐาน ว 4.1เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดํารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหา หรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสมโดยคํานึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
รหัสตัวชี้วัด
-

ตัวชี้วัด
-

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
-

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
-

สาระที่ 4 เทคโนโลยี
มาตรฐาน ว 4.2เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคํานวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
การเรียนรู้ การทํางาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม
รหัสตัวชี้วัด
ว 4.2 ป 5/1

ตัวชี้วัด
1. ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา
การอธิบายการทํางาน การคาดการณ์
ผลลัพธ์ จากปัญหาอย่างง่าย

ว 4.2 ป 5/2

2. ออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการใช้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
- การใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นการนํา
กฎเกณฑ์ หรือเงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณีมา
ใช้พิจารณา ในการแก้ปัญหา การอธิบายการ
ทํางาน หรือ การคาดการณ์ผลลัพธ์
- สถานะเริ่มต้นของการทํางานที่แตกต่างกัน
จะให้ผลลัพธ์ทแี่ ตกต่างกัน
- ตัวอย่างปัญหา เช่น เกม Sudoku ,
โปรแกรมทํานายตัวเลข, โปรแกรมสร้างรูป
เรขาคณิตตามค่าข้อมูลเข้า, การจัดลําดับการ
ทํางานบ้านในช่วงวันหยุด, จัดวางของในครัว
- การออกแบบโปรแกรมสามารถทําได้โดย

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
-

หลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

รหัสตัวชี้วัด

ว 4.2 ป 5/3

ตัวชี้วัด
เหตุผลเชิงตรรกะอย่างง่าย ตรวจหา
ข้อผิดพลาดและแก้ไข

3. ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล
ติดต่อสื่อสารและทํางานร่วมกัน ประเมิน
ความน่าเชื่อถือของข้อมูล

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
เขียน เป็นข้อความ หรือผังงาน
- การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการ
ตรวจสอบเงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณีเพื่อให้
ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องตรงตามความต้องการ
- หากมีข้อผิดพลาดให้ตรวจสอบการทํางาน
ทีละคําสั่ง เมื่อพบจุดที่ทําให้ผลลัพธ์ไม่ถูกต้อง
ให้ทําการแก้ไขจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง
- การฝึกตรวจหาข้อผิดพลาดจากโปรแกรม
ของผู้อื่นจะช่วยพัฒนาทักษะการหาสาเหตุ
ของปัญหาได้ดียิ่งขึ้น
- ตัวอย่างโปรแกรม เช่น โปรแกรมตรวจสอบ
เลขคู่เลขคี่ โปรแกรมรับข้อมูลน้ําหนักหรือ
ส่วนสูงแล้วแสดงผลความสมส่วนของร่างกาย,
โปรแกรมสั่งให้ ตัวละครทําตามเงื่อนไขที่
กําหนด
- ซอฟต์แวร์ทใี่ ช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น
Scratch, logo
- การค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต และการ
พิจารณาผลการค้นหา
- การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น
อีเมล บล็อก โปรแกรมสนทนา
- การเขียนจดหมาย (บูรณาการกับวิชา
ภาษาไทย)

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

หลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

รหัสตัวชี้วัด

ว 4.2 ป 5/4

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
- การใช้อินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสารและ
ทํางานร่วมกัน เช่น ใช้นัดหมายในการประชุม
กลุ่ม ประชําสัมพันธ์กิจกรรมในห้องเรียน การ
แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นในการเรียน
ภายใต้การดูแลของครู
- การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล เช่น
เปรียบเทียบความสอดคล้อง สมบูรณ์ของ
ข้อมูลจากหลายแหล่ง แหล่งต้นตอของข้อมูล
ผู้เขียน วันที่เผยแพร่ข้อมูล
- ข้อมูลที่ดีต้องมีรายละเอียดครบทุกด้าน เช่น
ข้อดีและข้อเสีย ประโยชน์และโทษ
4. รวบรวม ประเมิน นําเสนอ ข้อมูลและ - การรวบรวมข้อมูล ประมวลผล สร้าง
ทางเลือก ประเมินผล จะทําให้ได้สารสนเทศ
สารสนเทศ ตามวัตถุประสงค์โดยใช้
เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาหรือการตัดสินใจได้
ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่
หลากหลาย เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน อย่างมีประสิทธิภาพ
- การใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ต
ที่หลากหลายในการรวบรวม ประมวลผล
สร้างทางเลือก ประเมินผล นําเสนอ จะช่วย
ให้การแก้ปญ
ั หาทําได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง
และแม่นยํา
- ตัวอย่างปัญหา เช่น ถ่ายภาพและสํารวจ
แผนที่ ในท้องถิ่นเพื่อนําเสนอแนวทางในการ
จัดการพื้นที่ว่างให้เกิดประโยชน์ ทําแบบ

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

หลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

รหัสตัวชี้วัด

ว 4.2 ป 5/5

ตัวชี้วัด

5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
มีมารยาท เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน
เคารพในสิทธิของผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อ
พบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
สํารวจความคิดเห็นออนไลน์ และวิเคราะห์
ข้อมูล นําเสนอข้อมูลโดยการใช้ Blog หรือ
web page
อันตรายจากการใช้งานและอาชญากรรม ทาง
อินเทอร์เน็ต
- มารยาทในการติดต่อสื่อสารผ่าน
อินเทอร์เน็ต (บูรณาการกับวิชาที่เกี่ยวข้อง)

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

สาระที่ 1วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
มาตรฐาน ว 1.1เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ
ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากรปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งนําความรู้ไปใช้ประโยชน์
รหัสตัวชี้วัด
-

ตัวชี้วดั
-

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
-

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
-

สาระที่ 1วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
มาตรฐาน ว 1.2เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลาเลียงสารผ่านเซลล์ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ
ของสัตว์และมนุษย์ที่ทางานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทางานสัมพันธ์กันรวมทั้งนําความรู้ไปใช้
ประโยชน์
รหัสตัวชี้วัด
ว 1.2 ป 6/1
ว 1.2 ป 6/2

ว 1.2 ป 6/3

ตัวชี้วัด
1. ระบุสารอาหารและบอกประโยชน์ของ
สารอาหารแต่ละประเภทจากอาหารที่
ตนเองรับประทาน
2. บอกแนวทางในการเลือกรับประทาน
อาหารให้ได้สารอาหารครบถ้วนในสัดส่วน
ที่เหมาะสมกับเพศและวัย รวมทั้งความ
ปลอดภัยต่อสุขภาพ
3. ตระหนักถึงความสําคัญของสารอาหาร
โดยการเลือกรับประทานอาหารที่มีสารอํา
หารครบถ้วนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
- สารอาหารทีอ่ ยู่ในอาหารมี 6 ประเภท ได้แก่
คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เกลือแร่ วิตามิน
และน้ํา
- อาหารแต่ละชนิดประกอบด้วยสารอาหาร ที่
แตกต่างกัน อาหารบางอย่างประกอบด้วย
สารอาหารประเภทเดียว อาหารบางย่าง
ประกอบด้วยสารอาหารมากกว่าหนึ่งประเภท
- สารอาหารแต่ละประเภทมีประโยชน์ต่อ
ร่างกายแตกต่างกัน โดยคาร์โบไฮเดรต โปรตีน
และไขมัน เป็นสารอาหารที่ให้พลังงานแก่

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
-

-

หลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

รหัสตัวชี้วัด

ว 1.2 ป 6/4

ตัวชี้วัด
และวัย รวมทั้งปลอดภัยต่อสุขภาพ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ร่างกาย ส่วนเกลือแร่ วิตามินและน้ํา เป็น
สารอาหารที่ไม่ให้พลังงานแก่ร่างกาย แต่ช่วยให้
ร่างกายทํางานได้เป็นปกติ – การรับประทาน
อาหารเพื่อให้ร่างกายเจริญ เติบโต มีการ
เปลี่ยนแปลงของร่างกายตามเพศและวัย และ มี
สุขภาพดี จําเป็นต้องรับประทานให้ได้พลังงาน
เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย และให้ได้
สารอาหารครบถ้วนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับ
เพศ และวัย รวมทั้งต้องคํานึงถึงชนิดและ
ปริมาณของวัตถุ เจือปนในอาหารเพื่อความ
ปลอดภัยต่อสุขภาพ
4. สร้างแบบจําลองระบบย่อยอาหาร และ - ระบบย่อยอาหารประกอบด้วยอวัยวะต่าง ๆ
ได้แก่ ปาก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลําไส้
บรรยายหน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อย
อาหาร รวมทั้งอธิบายการย่อยอาหารและ เล็ก ลําไส้ใหญ่ ทวารหนัก ตับ และตับอ่อน ซึ่ง
ทําหน้าที่ร่วมกันในการย่อยและดูดซึม
การดูดซึมสารอาหาร

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

-

หลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

รหัสตัวชี้วัด
ว 1.2 ป 6/5

ตัวชี้วัด
5. ตระหนักถึงความสําคัญของระบบย่อย
อาหาร โดยการบอกแนวทางในการดูแล
รักษาอวัยวะในระบบย่อยอาหารให้ทํางาน
เป็นปกติ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
สารอาหาร
- ปาก มีฟันช่วยบดเคี้ยวอําหารให้มีขนาดเล็กลง
และมีลิ้นช่วยคลุกเคล้าอาหารกับน้ําลาย ใน
น้ําลาย มีเอนไซม์ย่อยแป้งให้เป็นน้ําตาล
– หลอดอาหาร ทําหน้าที่ลําเลียงอาหารจาก
ปาก ไปยังกระเพาะอาหาร ภายในกระเพาะ
อาหารมีการย่อยโปรตีนโดยกรดและเอนไซม์ที่
สร้างจากกระเพาะอาหาร
- ลําไส้เล็กมีเอนไซม์ที่สร้างจากผนังลําไส้เล็ก
เองและจากตับอ่อนที่ช่วยย่อยโปรตีน
คาร์โบไฮเดรต และไขมัน โดยโปรตีน
คาร์โบไฮเดรต และไขมัน ที่ผา่ นการย่อยจนเป็น
สารอาหารขนาดเล็กพอที่จะ ดูดซึมได้ รวมถึง
น้ํา เกลือแร่ และวิตามิน จะถูกดูดซึม ทีผ่ นัง
ลําไส้เล็กเข้าสูก่ ระแสเลือด เพื่อลําเลียงไปยัง
ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ซึ่งโปรตีน
คาร์โบไฮเดรต และไขมัน จะถูกนําไปใช้เป็น
แหล่งพลังงานสําหรับใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ส่วน
น้ํา เกลือแร่ และวิตามิน จะช่วยให้ร่างกาย
ทํางานได้เป็นปกติ
- ตับสร้างน้ําดีแล้วส่งมายังลําไส้เล็กช่วยให้
ไขมันแตกตัว
- ลําไส้ใหญ่ทาํ หน้าที่ดูดน้ําและเกลือแร่ เป็น

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

หลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

รหัสตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
บริเวณที่มีอาหารที่ย่อยไม่ได้ หรือย่อยไม่หมด
เป็นกากอาหาร ซึ่งจะถูกกําจัดออกทางทวาร
หนัก
- อวัยวะต่าง ๆ ในระบบย่อยอาหาร มี
ความสําคัญ จึงควรปฏิบัติตน ดูแลรักษาอวัยวะ
ให้ทํางานเป็นปกติ

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

หลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
มาตรฐาน ว 1.3 เข้าใจกระบวนการและความสําคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทาง
พันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชวี ิต รวมทั้งนําความรู้ไปใช้ประโยชน์
รหัสตัวชี้วัด
-

ตัวชี้วัด
-

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
-

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
-

สาระที่ 2วิทยาศาสตร์กายภาพ
มาตรฐาน ว 2.1เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลัก
และธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี
รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
- สารผสมประกอบด้วยสารตั้งแต่ 2 ชนิดขึน้ ไป
ว 2.1 ป 6/1 1. อธิบายและเปรียบเทียบการแยกสาร
ผสมกัน เช่น น้าํ มันผสมน้ํา ข้าวสารปนกรวด
ผสม โดยการหยิบออก การร่อน การใช้
แม่เหล็กดึงดูด การรินออก การกรอง และ ทราย วิธีการ ที่เหมาะสมในการแยกสารผสม
การตกตะกอน โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ขึ้นอยู่กับลักษณะและสมบัตขิ องสารที่ผสมกันถ้า
รวมทั้งระบุวิธีแก้ปัญหาในชีวติ ประจําวัน องค์ประกอบของสารผสมเป็นของแข็งกับ
เกี่ยวกับการแยกสาร
ของแข็งที่มีขนาดแตกต่างกันอย่างชัดเจน อาจใช้
วิธีการหยิบออกหรือการร่อนผ่านวัสดุ ที่มีรู ถ้ํามี
สารใดสารหนึ่งเป็นสารแม่เหล็กอาจใช้วิธี การใช้
แม่เหล็กดึงดูด ถ้ําองค์ประกอบเป็นของแข็ง
ที่ไม่ละลายในของเหลว อาจใช้วิธีการรินออก
การกรอง หรือการตกตะกอน ซึ่งวิธีการแยกสาร
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้

หลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ
มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจําวัน ผลของแรงที่กระทาต่อวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งนําความรู้ไป
ใช้ประโยชน์
รหัสตัวชี้วัด
ว 2.2 ป 6/1

ตัวชี้วัด
1. อธิบายการเกิดและผลของแรงไฟฟ้าซึ่ง
เกิดจากวัตถุที่ผ่านการขัดถูโดยใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
- วัตถุ ๒ ชนิดที่ผ่านการขัดถูแล้ว เมื่อนําเข้า
ใกล้กัน อาจดึงดูดหรือผลักกัน แรงที่เกิดขึ้นนี้
เป็นแรงไฟฟ้า ซึ่งเป็นแรงไม่สมั ผัส เกิดขึ้น
ระหว่างวัตถุที่มีประจุไฟฟ้า ซึ่งประจุไฟฟ้ามี
2 ชนิด คือ ประจุไฟฟ้าบวกและประจุไฟฟ้า
ลบ วัตถุที่มีประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกันผลักกัน
ชนิดตรงข้ามกันดึงดูดกัน

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
-

หลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

สาระที่ 2วิทยาศาสตร์กายภาพ
มาตรฐาน ว 2.3
เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานใน
ชีวิตประจําวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนําความรู้ไปใช้ประโยชน์
รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ว 2.3 ป 6/1 1. ระบุส่วนประกอบและบรรยายหน้าที่ ของ
แต่ละส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้า อย่างง่าย
จากหลักฐานเชิงประจักษ์
ว 2.3 ป 6/2 2. เขียนแผนภาพและต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย

ว 2.3 ป 6/3 3. ออกแบบกํารทดลองและทดลองด้วยวิธี
ที่เหมาะสมในการอธิบายวิธีการและผลของ
การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม
ว 2.3 ป 6/4 4. ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของการ
ต่อ
เซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมโดยบอกประโยชน์
และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
ว 2.3 ป 6/5 5. ออกแบบการทดลองและทดลองด้วยวิธี
ที่เหมาะสมในการอธิบายการต่อหลอดไฟฟ้า
แบบอนุกรมและแบบขนาน
ว 2.3 ป 6/6 6. ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของการ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
- วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายประกอบด้วยแหล่งกําเนิด
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือ
อุปกรณ์ไฟฟ้า แหล่งกําเนิดไฟฟ้า เช่น
ถ่านไฟฉาย หรือแบตเตอรี่ ทําหน้าที่ให้พลังงาน
ไฟฟ้า สายไฟฟ้าเป็นตัวนําไฟฟ้าทําหน้าที่
เชื่อมต่อระหว่างแหล่งกําเนิดไฟฟ้า และ
เครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าด้วยกัน เครื่องใช้ไฟฟ้ามี
หน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานอื่น
- เมื่อนําเซลล์ไฟฟ้าหลายเซลล์มาต่อเรียงกัน
โดยให้ขั้วบวกของเซลล์ไฟฟ้าเซลล์หนึ่งต่อกับ
ขั้วลบของอีกเซลล์หนึ่งเป็นการต่อแบบอนุกรม
ทําให้มีพลังงานไฟฟ้าเหมาะสมกับ
เครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบ
อนุกรมสามารถนําไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจําวัน เช่น การต่อเซลล์ไฟฟ้าในไฟฉาย
- การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมเมื่อถอดหลอด
ไฟฟ้าดวงใดดวงหนึ่งออกทําให้หลอดไฟฟ้าที่
เหลือดับทั้งหมด ส่วนการต่อหลอดไฟฟ้าแบบ
ขนาน เมื่อถอดลอดไฟฟ้าดวงใดดวงหนึ่งออก

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
-

หลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

รหัสตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด
ต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน
โดยบอกประโยชน์ ข้อจํากัด และการ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน

ว 2.3 ป 6/7 7. อธิบายการเกิดเงามืดเงามัวจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์
ว 2.3 ป 6/8 8. เขียนแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิด
เงามืดเงามัว

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
หลอดไฟฟ้าที่เหลือ
ก็ยังสว่างได้ การต่อหลอดไฟฟ้าแต่ละแบบ
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น การต่อหลอด
ไฟฟ้าหลายดวงในบ้านจึงต้องต่อหลอดไฟฟ้า
แบบขนานเพื่อเลือกใช้หลอดไฟฟ้าดวงใดดวง
หนึ่งได้ตามต้องการ

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

- เมื่อนําวัตถุทบึ แสงมากั้นแสงจะเกิดเงาบน
ฉากรับแสงที่อยู่ด้านหลังวัตถุ โดยเงามีรูปร่าง
คล้ายวัตถุที่ทําให้เกิดเงา เงามัวเป็นบริเวณที่มี
แสงบางส่วนตกลงบนฉาก ส่วนเงามืดเป็น
บริเวณที่ไม่มีแสงตกลง
บนฉากเลย

หลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

สาระที่ 3วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ
มาตรฐาน ว 3.1เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซีดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายใน
ระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ
รหัสตัวชี้วัด
ว 3.1 ป 6/1

ว 3.1 ป 6/2

ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. สร้างแบบจําลองที่อธิบายการเกิด และ - เมื่อโลกและดวงจันทร์ โคจรมาอยู่ในแนว
เปรียบเทียบปรากฏการณ์สุริยุปราคา และ เส้นตรงเดียวกันกับดวงอาทิตย์ในระยะทางที่
เหมาะสม ทําให้ดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์ เงา
จันทรุปราคา
ของดวงจันทร์ทอดมายังโลก ผู้สังเกตที่อยู่
บริเวณเงาจะมองเห็น ดวงอาทิตย์มืดไป เกิด
ปรากฏการณ์สุริยุปรําคํา ซึ่งมีทั้งสุริยุปราคา
เต็มดวง สุริยุปราคาบางส่วน และสุริยุปราคา
วงแหวน
หากดวงจันทร์และโลกโคจรมาอยู่ในแนว
เส้นตรงเดียวกันกับดวงอาทิตย์ แล้วดวง
จันทร์เคลื่อนทีผ่ ่านเงาของโลก จะมองเห็น
ดวงจันทร์มืดไป เกิดปรากฏการณ์
จันทรุปราคา ซึ่งมีทั้งจันทรุปราคาเต็มดวง
และจันทรุปราคาบางส่วน
2. อธิบายพัฒนาการของเทคโนโลยีอวกาศ - เทคโนโลยีอวกาศเริ่มจากความต้องการของ
และยกตัวอย่างการนําเทคโนโลยีอวกาศมา มนุษย์ในการสํารวจวัตถุท้องฟ้าโดยใช้ตาเปล่า
ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน จากข้อมูลที่ กล้อง-โทรทรรศน์ และได้พัฒนาไปสู่การ
ขนส่งเพื่อสํารวจอวกาศด้วยจรวดและยาน
รวบรวมได้
ขนส่งอวกาศ และยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
-

-

หลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

รหัสตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ปัจจุบันมีการนําเทคโนโลยีอวกาศบาง
ประเภทมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน เช่น
การใช้ดาวเทียมเพื่อการสื่อสาร การพยากรณ์
อากาศ หรือการสํารวจทรัพยากรธรรมชําติ
การใช้อุปกรณ์วัดชีพจรและการเต้นของหัวใจ
หมวกนิรภัย ชุดกีฬา

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

สาระที่ 3 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ
มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบ และความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลกรวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
รหัสตัวชี้วัด
ว 3.2 ป 6/1

ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
-สังเกต เปรียบเทียบ หินที่พบบริเวณชายหาด
1. เปรียบเทียบกระบวนการเกิดหินอัคนี
- หินเป็นวัสดุแข็งเกิดขึ้นเองตามธรรมชําติ
และหินที่พบทัว่ ไป
หินตะกอน และหินแปรและอธิบายวัฏจักร ประกอบ ด้วยแร่ตั้งแต่หนึ่งชนิดขึ้นไป
หินจากแบบจําลอง
สามารถจําแนกหินตํามกระบวนการเกิดได้
เป็น 3 ประเภท ได้แก่ หินอัคนี หินตะกอน
และหินแปร
- หินอัคนีเกิดจากการเย็นตัวของแมกมา เนื้อ
หิน มีลักษณะเป็นผลึก ทั้งผลึกขนาดใหญ่และ
ขนาดเล็ก บางชนิดอาจเป็นเนื้อแก้ว หรือมีรู
พรุน
- หินตะกอน เกิดจากการทับถมของตะกอน
เมื่อถูกแรงกดทับและมีสารเชื่อมประสานจึง
หลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

รหัสตัวชี้วัด

ว 3.2 ป 6/2

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
เกิดเป็นหิน เนื้อหินกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มีลักษณะ
เป็นเม็ดตะกอน มีทั้งเนื้อหยาบและเนื้อ
ละเอียด บางชนิดเป็นเนื้อผลึกที่ยึดเกาะกัน
เกิดจากการตกผลึกหรือตกตะกอนจากน้ํา
โดยเฉพาะน้ําทะเล บางชนิดมีลักษณะเป็นชั้น
ๆ จึงเรียกอีกชื่อว่าหินชั้น
- หินแปร เกิดจากการแปรสภาพของหินเดิม
ซึ่งอาจเป็นหินอัคนี หินตะกอน หรือหินแปร
โดยการกระทําของความร้อน ความดัน และ
ปฏิกิริยาเคมี เนื้อหินของหินแปรบางชนิด
ผลึกของแร่เรียงตัวขนานกัน เป็นแถบ บาง
ชนิดแซะออกเป็นแผ่นได้ บางชนิด เป็นเนื้อ
ผลึกทีม่ ีความแข็งมาก
- หินในธรรมชาติทั้ง ประเภท มีการ
เปลี่ยนแปลงจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีก
ประเภทหนึ่ง หรือประเภทเดิมได้ โดยมีแบบ
รูปการเปลี่ยนแปลงคงที่และต่อเนื่องเป็นวัฏ
จักร
2. บรรยายและยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์ หินและแร่แต่ละชนิดมีลักษณะและสมบัติ
ของหินและแร่ในชีวิตประจําวันจากข้อมูล แตกต่างกัน มนุษย์ใช้ประโยชน์จากแร่ใน
ที่รวบรวมได้
ชีวิตประจําวัน ในลักษณะต่าง ๆ เช่น นําแร่
มาทําเครื่องสําอาง ยําสีฟัน เครื่องประดับ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ และนําหินมาใช้ใน

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

-

หลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

รหัสตัวชี้วัด
ว 3.2 ป 6/3

ว 3.2 ป 6/4

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
งานก่อสร้างต่าง ๆ เป็นต้น
3. สร้างแบบจําลองที่อธิบายการเกิด ซาก - ซากดึกดําบรรพ์เกิดจากการทับถม หรือการ
ดึกดําบรรพ์และคาดคะเนสภาพแวดล้อมใน ประทับรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีต จนเกิดเป็น
อดีตของซากดึกดําบรรพ์
โครงสร้างของซากหรือร่องรอยของสิ่งมีชีวิตที่
ปรากฏอยู่ในหิน ในประเทศไทยพบซากดึกดํา
บรรพ์ ที่หลากหลาย เช่น พืช ปะกํารัง หอย
ปลา เต่า ไดโนเสาร์ และรอยตีนสัตว์
- ซากดึกดําบรรพ์สามารถใช้เป็นหลักฐาน
หนึ่งที่ช่วยอธิบายสภาพแวดล้อมของพื้นที่ใน
อดีตขณะเกิดสิ่งมีชีวิตนั้น เช่น หากพบซาก
ดึกดําบรรพ์ของ หอยน้ําจืด สภาพแวดล้อม
บริเวณนั้นอาจเคยเป็นแหล่งน้ําจืดมาก่อน
และหากพบซากดึกดําบรรพ์ของพืช
สภาพแวดล้อมบริเวณนั้นอาจเคยเป็นป่ามา
ก่อน นอกจากนี้ซากดึกดําบรรพ์ยังสามารถใช้
ระบุอายุของหิน และเป็นข้อมูลในการศึกษา
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
4. เปรียบเทียบการเกิดลมบก ลมทะเล
- ลมบก ลมทะเล และมรสุม เกิดจากพื้นดิน
และมรสุม รวมทั้งอธิบายผลที่มีต่อสิ่งมีชีวิต และ พื้นน้ําร้อนและเย็นไม่เท่ากันทําให้
และสิ่งแวดล้อม จากแบบจําลอง
อุณหภูมิอากาศเหนือพื้นดินและพื้นน้ํา
แตกต่างกัน จึงเกิด การเคลื่อนที่ของอากาศ
จากบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ํา ไปยังบริเวณที่มี
อุณหภูมิสูง

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
-

-

หลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

รหัสตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

ว 3.2 ป 6/5

5. อธิบายผลของมรสุมต่อการเกิดฤดูของ
ประเทศไทย จากข้อมูลที่รวบรวมได้

ว 3.2 ป 6/6

6. บรรยายลักษณะและผลกระทบของ น้ํา
ท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม
แผ่นดินไหว สึนามิ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
- ลมบกและลมทะเลเป็นลมประจําถิ่นที่พบ
บริเวณชายฝั่ง โดยลมบกเกิดในเวลากลางคืน
ทําให้มีลมพัดจากชายฝั่งไปสู่ทะเล ส่วนลม
ทะเลเกิดในเวลากลางวัน ทําให้มีลมพัดจาก
ทะเลเข้าสู่ชายฝั่ง
- มรสุมเป็นลมประจําฤดูเกิดบริเวณเขตร้อน
ของโลก ซึ่งเป็นบริเวณกว้างระดับภูมิภาค
ประเทศไทยได้รับผลจากมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงประมาณ
กลางเดือนตุลําคมจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ทําให้
เกิด ฤดูหนาว และได้รับผลจากมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงประมาณกลางเดือน
พฤษภาคมจนถึงกลางเดือนตุลําคมทําให้เกิด
ฤดูฝน ส่วนช่วงประมาณกลางเดือน
กุมภาพันธ์จนถึงกลางเดือนพฤษภาคมเป็น
ช่วงเปลี่ยนมรสุมและประเทศไทยอยู่ใกล้เส้น
ศูนย์สูตร แสงอาทิตย์เกือบตั้งตรงและตั้งตรง
ประเทศไทย ในเวลาเที่ยงวันทําให้ได้รับความ
ร้อนจํากดวงอาทิตย์อย่างเต็มที่อากาศจึงร้อน
อบอ้าวทําให้เกิดฤดูร้อน
- น้ําท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม
แผ่นดินไหว และ สึนามิ มีผลกระทบต่อชีวิต
และสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

-

-

หลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

รหัสตัวชี้วัด
ว 3.2 ป 6/7

ว 3.2 ป 6/8
ว 3.2 ป 6/9

ตัวชี้วัด
7. ตระหนักถึงผลกระทบของภัยธรรมชําติ
และธรณีพิบัติภัย โดยนําเสนอแนวทางใน
การเฝ้าระวังและปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจาก
ภัยธรรมชําติและธรณีพิบัติภัยที่อาจเกิดใน
ท้องถิ่น

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
- มนุษย์ควรเรียนรู้วิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัย
เช่น ติดตามข่าวสารอย่างสม่ําเสมอ เตรียมถุง
ยังชีพ ให้พร้อมใช้ตลอดเวลา และปฏิบัติตาม
คําสั่งของผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่อย่าง
เคร่งครัดเมื่อเกิดภัยทางธรรมชําติและธรณี
พิบัติภัย
- ปรากฏการณ์เรือนกระจกเกิดจากแก๊สเรือน
8. สร้างแบบจําลองที่อธิบายการเกิด
กระจกในชั้นบรรยากาศของโลก กักเก็บความ
ปรากฏการณ์เรือนกระจกและผลของ
ร้อนแล้ว คายความร้อนบางส่วนกลับสู่ผิวโลก
ปรากฏการณ์เรือนกระจกต่อสิ่งมีชีวิต
9. ตระหนักถึงผลกระทบของปรากฏการณ์ ทําให้อากาศ บนโลกมีอุณหภูมิเหมะสมต่อ
การดํารงชีวิต
เรือนกระจกโดยนําเสนอแนวทางการ
ปฏิบัติตนเพื่อลดกิจกรรมที่กอ่ ให้เกิดแก๊ส - หากปรากฏการณ์เรือนกระจกรุนแรงมาก
ขึ้น จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
เรือนกระจก
มนุษย์ จึงควรร่วมกันลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิด
แก๊สเรือนกระจก

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

-

สาระที่ 4เทคโนโลยี

หลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

มาตรฐาน ว 4.1เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดํารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหา หรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสมโดยคํานึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
-

สาระที่ 4 เทคโนโลยี
มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคํานวณในการแก้ ปัญหาที่ พบในชี วิตจริงอย่างเป็น ขั้นตอนและเป็นระบบใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทางาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม
รหัสตัวชี้วัด
ว 4.2 ป 6/1

ตัวชี้วัด
1. ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการอธิบายและ
ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาที่พบใน
ชีวิตประจําวัน

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
- การแก้ปญ
ั หาอย่างเป็นขั้นตอนจะช่วยให้
แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นการนํา
กฎเกณฑ์ หรือเงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณีมา
ใช้พิจารณา ในการแก้ปัญหา
- แนวคิดของการทํางานแบบวนซ้ํา และ
เงื่อนไข
- กํารพิจารณากระบวนการทํางานที่มีการ
ทํางานแบบวนซ้ํา หรือเงื่อนไขเป็นวิธีการที่จะ
ช่วยให้การออกแบบวิธีการแก้ปัญหาเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
- ตัวอย่างปัญหา เช่น การค้นหาเลขหน้าที่
ต้องการให้เร็วที่สุด, การทายเลข

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
-

หลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

รหัสตัวชี้วัด

ว 4.2 ป 6/2

ว 4.2 ป 6/3

ตัวชี้วัด

2. ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย
เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน ตรวจหํา
ข้อผิดพลาดของโปรแกรมและแก้ไข

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1 – 1,000,000 โดยตอบให้ถูกภายใน 20
คําถาม, การคํานวณเวลาในการเดินทาง โดย
คํานึงถึงระยะทาง เวลา จุดหยุดพัก
- การออกแบบโปรแกรมสามารถทําได้โดย
เขียน เป็นข้อความ หรือผังงาน
- การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการใช้
ตัวแปร การวนซ้ํา การตรวจสอบเงื่อนไข –
หากมีข้อผิดพลาดให้ตรวจสอบการทํางาน ที
ละคําสั่ง เมื่อพบจุดที่ทําให้ผลลัพธ์ไม่ถูกต้อง
ให้ทําการแก้ไขจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง
- การฝึกตรวจหําข้อผิดพลาดจากโปรแกรม
ของผู้อื่นจะช่วยพัฒนาทักษะการหาสาเหตุ
ของปัญหาได้ดียิ่งขึ้น
- ตัวอย่างปัญหา เช่น โปรแกรมเกม
โปรแกรมหาค่า ค.ร.น เกมฝึกพิมพ์
- ซอฟต์แวร์ทใี่ ช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น
Scratch, logo

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

3. ใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลอย่างมี - การค้นหาอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการ
ประสิทธิภาพ
ค้นหาข้อมูลที่ได้ตรงตามความต้องการใน
เวลาที่รวดเร็วจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
หลายแหล่ง และข้อมูล มีความสอดคล้องกัน
– การใช้เทคนิคการค้นหาขั้นสูง เช่น การใช้
หลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

รหัสตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

ว 4.2 ป 6/4

4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทํางานร่วมกัน
อย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของ
ตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
เมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ตัวดําเนินการ การระบุรูปแบบของข้อมูล
หรือชนิดของไฟล์
- การจัดลําดับผลลัพธ์จากกาค้นหาของ
โปรแกรมค้นหา
- การเรียบเรียง สรุปสําระสําคัญ (บูรณาการ
กับวิชาภาษาไทย)
- อันตรายจากการใช้งานและอาชญากรรม
ทางอินเทอร์เน็ต แนวทางในการป้องกัน
- วิธีกําหนดรหัสผ่าน
- การกําหนดสิทธิ์การใช้งาน (สิทธิ์ในการ
เข้าถึง)
- แนวทางการตรวจสอบและป้องกันมัลแวร์ –
อันตรายจากการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่อยู่บน
อินเทอร์เน็ต

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

หลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

คําอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รายวิชา วิทยาศาสตร์ 1
รหัสวิชา ว11101

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เวลา 80 ชั่วโมง / ปี

.............................................................................................................................................................
ศึกษา วิเคราะห์ พืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณต่างๆ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตของ
สัตว์ในบริเวณที่อาศัยอยู่ หน้าที่ของส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์ สัตว์และพืช การทําหน้าที่ร่วมกัน
ของส่วนต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ การจัดกลุ่มวัสดุตามสมบัติการเกิดเสียงและทิศทาง การเคลื่อนที่
ของเสี ย ง ปรากฏการณ์ บ นท้ อ งฟ้ า ในเวลากลางวั น และกลางคื น ลั ก ษณะภายนอกของหิ น การ
แก้ปัญหาโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์หรือข้อความ การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้สื่อซอฟต์แวร์ การ
ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลการใช้คอมพิวเตอร์และการดูแลรักษาอุปกรณ์
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสํารวจ ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล
การเปรียบเทียบข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์และการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความ
เข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนําความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
รหัสตัวชี้วัด
มาตรฐาน ว 1.1 ป.1/1, ป.1/2
มาตรฐาน ว 1.2ป.1/1 , ป.1/2
มาตรฐาน ว 2.1 ป.1/1 , ป.1/2
มาตรฐาน ว 2.3 ป.1/1
มาตรฐาน ว 3.1 ป.1/1, ป.1/2
มาตรฐาน ว 3.1ป.1/1
มาตรฐาน ว 4.2 ป.1/1 , ป.1/2 , ป.1/3 , ป.1/4 , ป.1/5
รวม 15 ตัวชี้วัด

คําอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รายวิชา วิทยาศาสตร์ 2
รหัสวิชา ว12101

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
เวลา 80 ชั่วโมง / ปี

.............................................................................................................................................................
ศึก ษา วิ เคราะห์ ความต้ อ งการแสงและน้ําเพื่อ การเจริญ เติบ โตของพืช วั ฏจั กรชี วิตของพืช ดอก
ลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต สมบัติของวัสดุ การนําสมบัติของวัสดุไปประยุกต์ใช้ในการทําวัตถุใน
ชีวิตประจําวัน ประโยชน์ของการนําวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ การเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกําเนิดแสง การ
มองเห็นวัตถุโดยเสนอแนะแนวทางการป้องกันอันตราย ส่วนประกอบของดิน การจําแนกชนิดของดินโดยใช้
ลักษณะเนื้อดินและการจับตัวเป็นเกณฑ์การใช้ประโยชน์จากดิน การแก้ปัญหาโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์หรือ
ข้อความ การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้สื่อซอฟต์แวร์ การใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูล
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสํารวจ ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลการ
เปรียบเทียบข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์และการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน
มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
รหัสตัวชี้วัด
มาตรฐาน ว 1.2 ป.2/1, ป.2/2 , ป.2/3
มาตรฐาน ว 1.3 ป.2/1
มาตรฐาน ว 2.1 ป.2/1, ป.2/2 , ป.2/3 , ป.2/4
มาตรฐาน ว 2.3 ป.2/1 , ป.2/2
มาตรฐาน ว 3.2 ป.2/1 , ป.2/2
มาตรฐาน ว 4.2 ป.2/1 , ป.2/2 , ป.2/3 , ป.2/4
รวม 16 ตัวชี้วัด

คําอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รายวิชา วิทยาศาสตร์ 3
รหัสวิชา ว13101

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เวลา 80 ชัว่ โมง / ปี

.............................................................................................................................................................
ศึกษา วิเคราะห์สิ่งที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิต และการเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์ ประโยชน์ของ
อาหาร น้ํ า และอากาศ การดู แ ลตนเองและสั ต ว์ ใ ห้ ไ ด้ รั บ สิ่ ง เหล่ า นี้ อ ย่ า งเหมาะสม วั ฏ จั ก รชี วิ ต ของสั ต ว์
ส่ ว นประกอบของวั ต ถุ และการเปลี่ ย นแปลงของวั ส ดุ เ มื่ อ ทํ า ให้ ร้ อ นขึ้ น หรื อ ทํ า ให้ เ ย็ น ลง แรงที่ มี ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ แรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุ การดึงดูดระหว่าง
แม่เหล็กกับวัตถุ ขั้วแม่เหล็ก การเปลี่ยนพลังงาน การทํางานของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าและแหล่งพลังงานในการ
ผลิตไฟฟ้า ประโยชน์และโทษของไฟฟ้า วิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และปลอดภัย เส้นทางการขึ้นและตก
ของดวงอาทิ ต ย์ การเกิ ด กลางวั น กลางคื น และการกํ า หนดทิ ศ ความสํ า คั ญ ของดวงอาทิ ต ย์ ต่ อ สิ่ ง มี ชี วิ ต
ส่วนประกอบของอากาศ ความสําคัญของอากาศ และผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อสิ่งมีชีวิต การปฏิบัติ
ตนในการลดการเกิดมลพิษทางอากาศ การเกิดลม ประโยชน์และโทษของลม
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์การสืบเสาะหาความรู้การสํารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล การ
เปรียบเทียบข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ และการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ความคิดความเข้าใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้มีความสามารถในการตัดสินใจ นําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม
คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
รหัสตัวชี้วัด
มาตรฐาน ว 1.2
มาตรฐาน ว 2.1
มาตรฐาน ว 2.2
มาตรฐาน ว 2.3
มาตรฐาน ว 3.1
มาตรฐาน ว 3.2
มาตรฐาน ว 4.2

ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3 , ป.3/4
ป.3/1 , ป.3/2
ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3, ป.3/4
ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3
ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3
ป.3/1 , ป.3/2, ป.3/3 , ป.3/4
ป.3/1 , ป.3/2, ป.3/3 , ป.3/4, ป3/5

รวม 25 ตัวชี้วัด

หลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

คําอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รายวิชา วิทยาศาสตร์ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
รหัสวิชา ว14101
เวลา 80 ชั่วโมง / ปี
.............................................................................................................................................................
ศึกษา วิเคราะห์ หน้าที่ของราก ลําต้น ใบ และดอกของพืชดอก ส่วนประกอบของพืชดอก ความ
แตกต่างของลักษณะของสิ่งมีชีวิตออกเป็น กลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์ จําแนกพืชออกเป็น
พืชดอกและพืชไม่มีดอก จําแนกสัตว์ออกเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ลักษณะเฉพาะ
ของสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มปลา กลุ่มสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบก กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน กลุ่มนก และกลุ่มสัตว์
เลี้ยงลูกด้วยนม ตัวอย่างของสัตว์ในแต่ละกลุ่มสมบัติทางกายภาพของวัสดุจากการทดลองและระบุการนํา
สมบัติของวัสดุไปใช้ในชีวิตประจําวันโดยผ่านกระบวนการออกแบบชิ้นงาน แลกเปลี่ยนความคิดกับผู้อื่นโดย
การอภิปรายเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพของวัสดุอย่างด้านความแข็ง สภาพความยืดหยุ่น การนําความร้อน
การนําไฟฟ้า ของวัสดุ สมบัติของสสารทั้ง 3 สถานะ การสังเกต มวล การต้องการที่อยู่ รูปร่างและปริมาตรของ
สสาร เครื่องมือที่ใช้วัดมวล และปริมาตรของสสาร ทั้ง 3 สถานะผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุ การใช้เครื่องชั่ง
สปริงในการวัดน้ําหนั กของวัตถุ มวลของวัตถุที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ วัตถุที่เป็น
ตัวกลางโปร่งใส ตัวกลางโปร่งแสง และวัตถุทึบแสง ลักษณะการมองเห็นผ่านวัตถุ แบบรูปเส้นทางการขึ้นและ
ตกของดวงจันทร์ แบบจําลองอธิบายแบบรูปการเปลี่ยนแปลงรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ และพยากรณ์
รูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ แบบจําลองแสดงองค์ประกอบของระบบสุริยะ และเปรียบเทียบคาบ การโคจร
ของดาวเคราะห์ต่าง ๆ จากแบบจําลอง
ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบายการทํางาน การคาดการณ์ผลลัพธ์ จากปัญหาอย่าง
ง่าย ออกแบบ และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไขใช้
อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ รวบรวม ประเมิน นําเสนอข้อมูลและสารสนเทศ โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย เพื่อ
แก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิ
ของผู้อื่น
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้การสํารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล
การเปรียบเทียบข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ และการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ
สามารถสื่ อ สารสิ่ ง ที่ เ รี ย นรู้ มี ค วามสามารถในการตั ด สิ น ใจ นํ า ความรู้ ไ ปใช้ ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น มี จิ ต
วิทยาศาสตร์มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

หลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

รหัสตัวชี้วัด
มาตรฐาน ว 1.2
มาตรฐาน ว 1.3
มาตรฐาน ว 2.1
มาตรฐาน ว 2.2
มาตรฐาน ว 2.3
มาตรฐาน ว 3.1
มาตรฐาน ว 4.2

ป.4/1
ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4
ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4
ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3
ป.4/1
ป.4/1 , ป.4/2, ป.4/3
ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5

รวม 21 ตัวชี้วัด

หลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

คําอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รายวิชา วิทยาศาสตร์ 5
รหัสวิชา ว15101

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
เวลา80 ชั่วโมง / ปี

.............................................................................................................................................................
ศึกษา วิเคราะห์ โครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิต ซึ่งเป็นผลมาจาก
การปรับ และความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตซึ่งเป็นผลมาจากการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต
ในแต่ ล ะแหล่ ง ที่ อ ยู่ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสิ่ ง มี ชี วิ ต กั บ สิ่ ง มี ชี วิ ต และความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสิ่ ง มี ชี วิ ต กั บ
สิ่งไม่มีชีวิต เพื่อประโยชน์ต่อการดํารงชีวิต โซ่อาหารและบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิตและผู้บริโภค
ในโซ่อาหาร คุณค่าของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต โดยมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกของพืช สัตว์ และมนุษย์ ลักษณะที่คล้ายคลึงกันของ
ตนเองกับพ่อแม่ การเปลี่ยนสถานะของสสารเมื่อทําให้สสารร้อนขึ้นหรือเย็นลงการละลายของสารในน้ํา การ
เปลี่ยนแปลงของสารเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และการเปลี่ยนแปลงที่ผัน
กลับไม่ได้วิธีการหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรงในแนวเดียวกันที่กระทําต่อวัตถุอยู่นิ่งแผนภาพแสดงแรงที่กระทํา
ต่อวัตถุที่อยู่ในแนวเดียวกันและแรงลัพธ์ที่กระทําต่อวัตถุ การใช้เครื่องชั่งสปริงในการวัดแรงที่กระทําต่อวัตถุ
ผลของแรงเสียดทานที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุการเขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทานและ
แรงที่อยู่ในแนวเดียวกันที่กระทําต่อวัตถุ การได้ยินเสียงผ่านตัวกลาง ลักษณะและการเกิดเสียงสูง เสียงต่ํา
ออกแบบการทดลองและอธิบายลักษณะและการเกิดเสียงดัง เสียงค่อย การวัดระดับเสียงโดยใช้เครื่องมือวัด
ระดับเสียง แนวทางในการหลีกเลี่ยงและลดมลพิษทางเสียง ความแตกต่างของดาวเคราะห์และดาวฤกษ์จาก
แบบจําลอง การใช้แผนที่ดาวระบุตําแหน่งและเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้า แบบรูป
เส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้าในรอบปี ปริมาณน้ําในแต่ละแหล่ง ปริมาณน้ําที่มนุษย์
สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ แนวทางการใช้นน้ําอย่างประหยัดและการอนุรักษ์น้ํา แบบจําลองการหมุนเวียน
ของน้ําในวัฏจักรน้ํา กระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ําค้าง และน้ําค้างแข็ง จากแบบจําลองและกระบวนการเกิด
ฝน หิมะ และลูกเห็บ ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบายการทํางาน การคาดการณ์ผลลัพธ์จาก
ปัญหาอย่างง่ายออกแบบ และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดและ
แก้ไขใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล ติดต่อสื่อสารและทํางานร่วมกันประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล รวบรวม
ประเมิ น นํา เสนอข้ อมู ล และสารสนเทศตามวั ต ถุ ป ระสงค์ โ ดยใช้ซ อฟต์ แ วร์ หรื อ บริก ารบนอิ น เตอร์เ น็ ต ที่
หลากหลาย เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มีมารยาท เข้าใจสิทธิและ
หน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การสํารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล
การเปรียบเทียบข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ และการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ
สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร์
จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

หลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

รหัสตัวชี้วัด
มาตรฐาน ว 1.1
มาตรฐาน ว 1.3
มาตรฐาน ว 2.1
มาตรฐาน ว 2.2
มาตรฐาน ว 2.3
มาตรฐาน ว 3.1
มาตรฐาน ว 3.2
มาตรฐาน ว 4.2

ป5/1, ป5/2, ป5/3, ป5/4
ป5/1, ป5/2
ป5/1, ป5/2, ป5/3, ป5/4
ป5/1, ป5/2, ป5/3, ป5/4, ป5/5
ป5/1, ป5/2, ป5/3, ป5/4
ป5/1, ป5/2
ป5/1, ป5/2, ป5/3, ป5/4, ป5/5
ป5/1, ป5/2, ป5/3, ป5/4, ป5/5

รวม 31 ตัวชี้วัด

คําอธิบายรายวิชา

หลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รายวิชา วิทยาศาสตร์ 6

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รหัสวิชา ว16101
เวลา 80 ชั่วโมง / ปี
.............................................................................................................................................................

ศึกษา วิเคราะห์ สารอาหารประโยชน์ของสารอาหารแต่ละประเภทจากอาหารที่ตนเองรับประทาน
การเลือกรับประทานอาหารให้ได้ สารอาหารครบถ้วนในสั ดส่วนที่เหมาะสมกั บเพศและวั ย รวมทั้ งความ
ปลอดภัยต่อสุขภาพ แบบจําลอง ระบบย่อยอาหาร หน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหาร การย่อยอาหารและ
การดูดซึมสารอาหาร ความสําคัญของระบบย่อยอาหาร การดูแลรักษาอวัยวะในระบบย่อยอาหารให้ทํางาน
เป็นปกติ การแยกสารผสม โดยการหยิบออก การร่อน การใช้แม่เหล็กดึงดูด การรินออก การกรอง และการ
ตกตะกอน วิธีการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันเกี่ยวกับการแยกสาร การเกิดและผลของแรงไฟฟ้าซึ่งเกิดจากวัตถุ
ที่ผ่านการขัดถู ส่วนประกอบหน้าที่ ของวงจรไฟฟ้าแต่ละส่วนอย่างง่าย แผนภาพการต่อวงจรไฟฟ้าอนุกรม
และแบบขนาน การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและขนานด้วยวิธีการที่เหมาะสม ประโยชน์ ข้อจํากัด การเกิด
เงามืด เงามัว แผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดเงามืดเงามัวแบบจําลองปรากฏการณ์ สุริยุปราคา และ
จันทรุปราคา พัฒนาการของเทคโนโลยีอวกาศและการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน กระบวนการเกิดหินอัคนี
หินตะกอน และหินแปรแบบจําลองวัฏจักรหิน การใช้ประโยชน์ของหินและแร่ในชีวิตประจําวัน แบบจําลอง
การเกิด ซากดึกดําบรรพ์สภาพแวดล้อมในอดีต การเกิดลมบก ลมทะเล และมรสุม จากแบบจําลอง ผลของ
มรสุ ม ต่ อ การเกิ ด ฤดู ข องประเทศไทย ลั ก ษณะและผลกระทบของ น้ํ า ท่ ว ม การกั ด เซาะชายฝั่ ง ดิ น ถล่ ม
แผ่นดินไหว สึนามิ ผลกระทบของภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย แนวทางการเฝ้าระวังและปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ แบบจําลองอธิบายการเกิดและผลของปรากฏการณ์เรือนกระจก กิจกรรมที่
ก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจก ผลกระทบของปรากฏการณ์เรือนกระจกลูกเห็บ
ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การทํางาน การคาดการณ์ผลลัพธ์ จากปัญหาอย่างง่าย ออกแบบ
และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไขใช้อินเทอร์เน็ต
ค้นหาความรู้ รวบรวม ประเมิน นําเสนอข้อมูลและสารสนเทศ โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย เพื่อแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจําวัน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้การสํารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล
การเปรียบเทียบข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ และการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ
สามารถสื่ อ สารสิ่ ง ที่ เ รี ย นรู้ มี ค วามสามารถในการตั ด สิ น ใจ นํ า ความรู้ ไ ปใช้ ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น มี จิ ต
วิทยาศาสตร์มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

หลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

รหัสตัวชี้วัด
มาตรฐาน ว 1.2
ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5
มาตรฐาน ว 2.1
ป.6/1
มาตรฐานว 2.2
ป.6/1
มาตรฐาน ว 2.3
ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3 , ป.6/4 , ป.6/5 , ป.6/6 , ป.6/7 , ป.6/8
มาตรฐาน ว 3.1 ป.6/1 , ป.6/2
มาตรฐานว 3.2
ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3 , ป.6/4 , ป’6/5 , ป.6/6 , ป.6/7 , ป.6/8 , ป.6/9
มาตรฐาน ว 4.2
ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3, ป.6/4
รวม 30 ตัวชี้วัด

หลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

โครงสร้างรายวิชา
รายวิชา วิทยาศาสตร์ 1
รหัสวิชา ว11101
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
ตัวเรา พืชและสัตว์
พืชและสัตว์ในท้องถิ่น
วัสดุและการเกิดเสียง
หินและท้องฟ้า
วิทยาการคํานวณ
รวม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เวลา 80 ชัว่ โมง / ปี
ตัวชี้วัด
ว 1.1 ป1/1,ป1/2
ว 1.2 ป1/1,ป1/2
ว 2.1 ป1/1,ป1/2
ว 2.3 ป1/1
ว 3.1 ป1/1,ป1/2
ว 3.2 ป1/1
ว 4.2 ป1/1,ป1/2,ป1/3,ป1/4, ป
1/5
15

จํานวน
(ชั่วโมง)
12
12
18

น้ําหนักคะแนน

18

20

20

30

80

100

15
15
20

หลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

โครงสร้างรายวิชา
รายวิชา วิทยาศาสตร์ 2
รหัสวิชา ว12101
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
วัฏจักรชีวิตของพืชดอก
สิ่งมีชีวิตและสิง่ ไม่มีชีวิต
ธรรมชาติของสสาร
แสงและการเคลื่อนที่
ดิน
วิทยาการคํานวณ
รวม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
เวลา 80 ชัว่ โมง / ปี
ตัวชี้วัด
ว 1.2 ป2/1,ป2/2, ป2/3
ว 1.3 ป2/1
ว 2.1 ป2/1, ป2/2, ป2/3, ป
2/4
ว 2.3 ป2/1, ป2/2
ว 3.2 ป2/1, ป2/2
ว 4.2 ป2/1 ,ป2/2,ป2/3,ป2/4

จํานวน(ชั่วโมง)
14
8
18

น้ําหนักคะแนน
18
10
22

10
10
20

10
10
30

16

80

100

โครงสร้างรายวิชา

หลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

รายวิชา วิทยาศาสตร์ 3
รหัสวิชา ว13101

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เวลา 80 ชัว่ โมง / ปี

ชื่อหน่วยการเรียนรู้
วัฏจักรชีวิตของสัตว์
วัสดุรอบตัว

ตัวชี้วัด
ว 1.2 ป3/1, ป3/2, ป3/3, ป3/4
ว 2.1 ป3/1,ป3/2

จํานวน(ชั่วโมง)
10
8

น้ําหนักคะแนน
12
8

ธรรมชาติของแรง
พลังงานและไฟฟ้า
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ
อากาศ
วิทยาการคํานวณ

ว 2.2 ป3/1, ป3/2, ป3/3, ป3/4
ว 2.3 ป3/1, ป3/2,ป3/3
ว 3.1 ป3/1, ป3/2,ป3/3
ว 3.2 ป3/1,ป3/2,ป3/3,ป3/4
ว 4.2 ป3/1,ป3/2,ป3/3,ป3/4,ป
3/5

10
10
10
12
20

12
12
12
14
30

80

100

รวม

25

โครงสร้างรายวิชา

หลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

รายวิชา วิทยาศาสตร์ 4
รหัสวิชา ว14101
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
ส่วนต่างๆของพืช
พืชและสัตว์
สมบัติทางกายภาพ
แรงโน้มถ่วงของโลก
ตัวกลางของแสง
ดวงจันทร์และระบบสุริยะ
วิทยาการคํานวณ
รวม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เวลา 80 ชัว่ โมง / ปี
ตัวชี้วัด
ว.1.2 ป.4/1
ว.1.3 ป.4/1,ป.4/2,ป.4/3,ป4/4
ว.2.1 ป.4/1,ป.4/2,ป.4/3,ป4/4
ว.2.2 ป.4/1,ป.4/2,ป4/3
ว.2.3 ป.4/1
ว 3.1 ป4/1, ป4/2, ป4/3
ว 4.2 ป4/1,ป4/2,ป4/3,ป4/4,ป
4/5
21

จํานวน(ชั่วโมง)
4
14
14
12
4
12

น้ําหนักคะแนน
5
16
16
14
5
14

20

30

80

100

โครงสร้างรายวิชา

หลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

รายวิชา วิทยาศาสตร์ 5
รหัสวิชา ว15101
ชื่อหน่วยการเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
เวลา 80 ชัว่ โมง / ปี
ตัวชี้วัด

จํานวน(ชั่วโมง)

น้ําหนักคะแนน

สิ่งมีชีวิตและสิง่ ไม่มีชีวิต
พันธุกรรมของพืชและสัตว์

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

8
6

9
5

สถานะของสาร
แรง
เสียง

ว 2.1 ป 5/1, ป 5/2, ป 5/3, ป 5/4
ว 2.2 ป 5/1, ป 5/2, ป 5/3, ป 5/4, ป5/5
ว 2.3 ป 5/1, ป 5/2, ป 5/3, ป 5/4

8
12
8

9
16
10

ดาว
น้ําและการเปลี่ยนแปลง

ว 3.1 ป 5/1, ป 5/2
ว 3.2 ป 5/1, ป 5/2, ป 5/3, ป 5/4, ป5/5

6
12

5
16

วิทยาการคํานวณ

ว 4.2 ป4/1,ป4/2,ป4/3,ป4/4,ป4/5

20

30

80

100

รวม

31

หลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

โครงสร้างรายวิชา
รายวิชา วิทยาศาสตร์ 6
รหัสวิชา ว16101
ชื่อหน่วยการเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เวลา 80 ชัว่ โมง / ปี
จํานวน(ชั่วโมง)

น้ําหนักคะแนน

สารอาหารและระบบย่อยอาหาร ว 1.2 ป6/1, ป6/2, ป6/3, ป6/4, ป6/5
การแยกสาร
ว 2.1 ป6/1

10
4

9
6

แรงไฟฟ้า
วงจรไฟฟ้า

ว 2.2 ป6/1
ว 2.3 ป6/1, ป6/2, ป6/3, ป6/4, ป6/5, ป6/6,ป
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สุริยุปราคา จันทรุปราคาและ
เทคโนโลยีอวกาศ
โลกและการเปลี่ยนแปลง
วิทยาการคํานวณ
รวม

ตัวชี้วัด

อภิธานศัพท์
กําหนดปัญหา (Define problem)
ระบุคําถาม ประเด็น หรือสถานการณ์ ที่เป็น ข้อสงสัยเพือ่ นําไปสู่การแก้ปัญหา หรืออภิปราย ร่วมกัน
แก้ปัญหา (Solve problem)
หาคําตอบของปัญหาที่ยังไม่รวู้ ิธีการมาก่อน ทั้ง ปัญหาที่เกีย่ วข้องกับวิทยาศาสตร์โดยตรง และ ปัญหา
ในชีวิตประจําวัน โดยใช้เทคนิคและ
วิธีการต่าง ๆ
เขียนแผนผัง/ วาดภาพ (Construct diagram/ illustrate)
นําเสนอข้อมูล หรือผลการสํารวจตรวจสอบด้วย แผนผัง กราฟ หรือภาพวาด
คาดคะเน (Predict)
คาดการณ์ผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยอาศัย ข้อมูลที่สังเกตได้ และประสบการณ์ที่มี
คํานวณ (Calculate)
หาผลลัพธ์จากข้อมูลโดยใช้หลักการ ทฤษฎี หรือ วิธีการทางคณิตศาสตร์
จําแนก (Classify)
จัดกลุ่มของสิ่งต่าง ๆ โดยอาศัยลักษณะที่ เหมือนกันเป็นเกณฑ์
ตั้งคําถาม (Ask question)
พูดหรือเขียนประโยค หรือวลีเพื่อให้ได้มาซึ่ง การค้นหําคําตอบที่ต้องการ
ทดลอง (Conduct/ experiment)
ปฏิบัติการเพื่อหําคําตอบของคําถาม หรือปัญหา ในกํารทดลอง โดยตั้งสมมติฐานเพื่อเป็นแนวทาง ใน
การกําหนดตัวแปรและวางแผนดําเนินการ เพื่อตรวจสอบสมมติฐาน
นําเสนอ (Present)
แสดงข้อมูล เรือ่ งราว หรือ ความคิด เพื่อให้ผู้อื่น รับรู้หรือพิจารณา
บรรยาย (Describe)
ให้รายละเอียดของเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ที่ เกิดขึ้นให้ผู้อื่นได้รับรู้ด้วยการบอกหรือเขียน
บอก (Tell)
ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่ผู้อื่นด้วยการพูด หรือเขียน
บันทึก (Record)
เขียนข้อมูลที่ได้จากการสังเกต เพื่อช่วยจํา หรือ เพื่อเป็นหลักฐาน
เปรียบเทียบ (Compare)
บอกความเหมือน และ/หรือ ความแตกต่างของ สิ่งที่เทียบเคียงกัน
แปลความหมาย (Interpret)
แสดงความหมายของข้อมูลจากหลักฐานที่ปรากฎ เพื่อลงข้อสรุป
ยกตัวอย่าง (Give examples)
ให้ข้อมูล เหตุการณ์ หรือสถานการณ์ เพื่อแสดง ความเข้าใจในสิ่งที่ได้เรียนรู้
ระบุ (Identify)ชี้บอกสิ่งต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูลประกอบอย่างเพียงพอ

เลือกใช้ (Select)
พิจารณาและตัดสินใจนําวัสดุ สิ่งของ อุปกรณ์ หรือวิธีการมาใช้ได้อย่างเหมาะสม
วัด (Measure)
หาขนดหรือปริมาณของสิ่งต่าง ๆ โดยใช้เครือ่ งมือ ที่เหมาะสม
วิเคราะห์ (Analyze)
แยกแยะ จัดระบบ เปรียบเทียบ จัดลําดับ จัดจําแนก หรือเชื่อมโยงข้อมูล
สร้างแบบจําลอง (Construct model)
นําเสนอแนวคิดหรือเหตุการณ์ในรูปของ แผนภาพ ชิ้นงาน สมการ ข้อความ คําพูด และ/หรือใช้
แบบจําลองเพื่ออธิบายความคิด วัตถุ หรือ เหตุการณ์ต่าง ๆ
สังเกต (Observe)
หาข้อมูลด้วยการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้ํา ทีเ่ หมาะสม ตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ โดยไม่ใช้ ประสบการณ์
เดิมของผู้สังเกต
สํารวจ (Explore)
หาข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ โดยใช้วีธีการและ เทคนิคที่เหมาะสมเพื่อนําข้อมูลมาใช้ตาม วัตถุประสงค์ที่
กําหนดไว้
สืบค้นข้อมูล (Search)
หาข้อมูล หรือข้อสนเทศทีม่ ีผรู้ วบรวมไว้แล้วจาก แหล่งต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์
สื่อสาร (Communicate)
นําเสนอและแลกเปลี่ยนความคิด ข้อมูล หรือผล จากการสํารวจตรวจสอบด้วยวิธีที่เหมาะสม
อธิบาย (Explain)
กล่าวถึงเรื่องราวต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล และมี ข้อมูล หรือประจักษ์พยานอ้างอิง
อภิปราย (Discuss)
แสดงความคิดเห็นต่อประเด็น หรือคาถามอย่าง มีเหตุผลโดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ของ ผู้
อภิปรายและข้อมูลประกอบ
ออกแบบกํารทดลอง (Design experiment)
กําหนดและวางแผนวิธีกํารทดลองให้สอดคล้องกับ สมมติฐานและตัวแปรต่าง ๆ รวมทัง้ การบันทึก
ข้อมูล

ศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับตัวชีว้ ัด สาระเทคโนโลยี
การใช้ลิขสิทธิข์ องผู้อนื่ โดยชอบธรรม (Fair use)
การนําสื่อ หรือข้อมูลที่เป็นลิขสิทธิ์ของผู้อื่นไปใช้โดยชอบด้วยกฎหมาย ภายใต้เงื่อนไขบางประการ
เช่น
1) นําไปใช้ในการศึกษา หรือการค้ํา
2) งานนั้นเป็นงานวิชําการ หรือบันเทิง
3) คัดลอกเพียงส่วนน้อย หรือคัดลอกจานวนมาก
4) ทําให้เจ้าของเสียผลประโยชน์ทางการเงิน มากน้อยเพียงใด
การตรวจและแก้ไขข้อผิดพลาด (Debugging)
กระบวนการในการค้นหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม เพื่อแก้ไขให้ทํางานได้ถูกต้อง
การประมวลผลข้อมูล (Data processing)
การดําเนินการต่าง ๆ กับข้อมูลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีความหมาย และมีประโยชน์ต่อการนําไปใช้งาน
มากยิ่งขึ้น
การวบรวมข้อมูล (Data collection)
กระบวนกรในการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data)
ข้อมูลที่รวบรวมโดยตรงจากแหล่งข้อมูลขั้นต้น โดยอาจใช้วิธีการสังเกต การทดลอง การสํารวจ การ
สัมภาษณ์
เทคโนโลยี (Technology)
สิ่งที่มนุษย์สร้าง หรือพัฒนาขึ้น ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งชิ้นงาน หรือวิธีการ เพื่อใช้แก้ปัญหา สนองความ
ต้องการ หรือเพิ่มความสามารถในการทํางํานของมนุษย์
แนวคิดเชิงคํานวณ (Computational thinking)
กระบวนการในการแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลเป็นขั้นตอน เพื่อหําวิธีการแก้ปัญหาใน
รูปแบบที่สามารถนําไปประมวลผลได้
แนวคิดเชิงนามธรรม (Abstraction)
การพิจารณารายละเอียดที่สําคัญของปัญหา แยกแยะสําระสําคัญออกจากส่วนที่ไม่สําคัญ
ระบบทางเทคโนโลยี (Technological system)
กลุ่มของส่วนต่าง ๆ ตั้งแต่สองส่วนขึ้นไปประกอบเข้าด้วยกันและทํางานร่วมกันเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ โดยในการทํางานของระบบทางเทคโนโลยีจะประกอบไปด้วย ตัวป้อน (input) กระบวนการ
(process) และผลผลิต (output) ที่สัมพันธ์กัน นอกจากนี้ระบบทางเทคโนโลยีอาจมีข้อมูลย้อนกลับ
(feedback) เพื่อใช้ปรับปรุง การทํางานได้ตามวัตถุประสงค์
เหตุผลเชิงตรรกะ (Logical reasoning)
การใช้เหตุผล กฎ กฎเกณฑ์ หรือเงื่อนไข ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาได้ครอบคลุมทุกกรณี
เหตุผลวิบัติ (Logical fallacy)
การใช้เหตุผลที่ผิดพลาด ไม่อยู่บนพื้นฐานของความจริง ไม่มีน้ําหนักสมเหตุสมผล มาสนับสนุน หรือ
ชี้นําข้อสรุปที่ผดิ ให้ดูน่าเชื่อถือ

อัตลักษณ์ (Identity)
ลักษณะเฉพาะ หรือข้อมูลสําคัญที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของบุคคลหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น ชื่อบัญชี
ผู้ใช้ ใบหน้า ลายนิ้วมือ
อัลกอริทึม (Algorithm)
ขั้นตอนในการแก้ปัญหา หรือการทํางาน โดยมีลําดับของคําสั่งหรือวิธีการที่ชัดเจน ที่คอมพิวเตอร์
สามารถปฏิบัติตามได้
แอพพลิเคชัน (Software application)
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ที่ทํางานบนคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์เทคโนโลยีอื่น ๆ

อภิธานศัพท์
ศัพท์ทเี่ กี่ยวข้องกับตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ที่
ภาษาไทย
๑ กําหนดปัญหา

ภาษาอังกฤษ
define problem

วามหมาย
ระบุคําถาม ประเด็นหรือสถานการณ์ที่เป็น
ข้ อ สงสั ย เพื่ อ นํ า ไปสู่ ก ารแก้ ปั ญ หาหรื อ
อภิปรายร่วมกัน
๒ แก้ปัญหา
solve problem
หาคําตอบของปัญหาที่ยังไม่รู้วิธีการมาก่อน
ทั้งปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์โดยตรง
และปั ญ หาในชี วิ ต ประจํ า วั น โดยใช้ เ ทคนิ ค
และวิธีการต่าง ๆ
๓ เขียนแผนผัง/วาดภาพ construct diagram/ นําเสนอข้อมูลหรือผลการสํารวจตรวจสอบ
illustrate
ด้วยแผนผัง กราฟหรือภาพวาด
๔ คาดคะเน
predict
คาดการณ์ผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยอาศัย
ข้อมูลที่สังเกตได้และประสบการณ์ที่มี
๕ คํานวณ
calculate
หาผลลัพธ์จากข้อมูล โดยใช้หลักการ ทฤษฎี
หรือวิธีการทางคณิตศาสตร์
๖ จําแนก
classify
จั ด กลุ่ ม ของสิ่ ง ต่ า ง ๆ โดยอาศั ย ลั ก ษณะที่
เหมือนกันเป็นเกณฑ์
๗ ตั้งคําถาม
ask question
พูดหรือเขียนประโยค หรือวลีเพื่อให้ได้มาซึ่ง
การค้นหาคําตอบที่ต้องการ
๘ ทดลอง
conduct/experiment ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ หาคํ า ตอบของคํ า ถาม หรื อ
ปัญหาในการทดลอง โดยตั้งสมมติฐานเพื่อ
เป็ น แนวทางในการกํ า หนดตั ว แปรและ
วางแผนดําเนินการเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน
๙ นําเสนอ
present
แสดงข้อมูล เรื่องราว หรือความคิด เพื่อให้
ผู้อื่นรับรู้หรือพิจารณา
๑๐ บรรยาย
describe
ใ ห้ ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง เ ห ตุ ก า ร ณ์ ห รื อ
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นให้ผู้อื่นได้รับรู้ด้วยการ
บอกหรือเขียน

ที่
ภาษาไทย
๑๑ บอก

ภาษาอังกฤษ
Tell

๑๒ บันทึก

Record

๑๓ เปรียบเทียบ

Compare

๑๔ แปลความหมาย

Interpret

๑๕ ยกตัวอย่าง

give examples

๑๖ ระบุ

identify

๑๗ เลือกใช้

select

๑๘ วัด

measure

๑๙ วิเคราะห์

analyze

๒๐ สร้างแบบจําลอง

construct model

๒๑ สังเกต

Observe

๒๒ สํารวจ

explore

วามหมาย
ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่ผู้อื่นด้วยการพูด หรือ
เขียน
เขียนข้อมูลที่ได้จากการสังเกตเพื่อช่วยจํา
หรือเพื่อเป็นหลักฐาน
บอกความเหมือน และ/หรือความแตกต่าง
ของสิ่งที่เทียบเคียงกัน
แสดงความหมายของข้อมูลจากหลักฐานที่
ปรากฏเพื่อลงข้อสรุป
ให้ข้อมูลเหตุการณ์หรือสถานการณ์เพื่อแสดง
ความเข้าใจในสิ่งที่ได้เรียนรู้
ชี้บอกสิ่งต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูลประกอบอย่าง
เพียงพอ
พิจารณา และตัดสินใจนําวัสดุสิ่งของ อุปกรณ์
หรือวิธีการมาใช้ได้อย่างเหมาะสม
หาขนาด หรือปริมาณ ของสิ่งต่าง ๆ โดยใช้
เครื่องมือที่เหมาะสม
แยกแยะ จัดระบบ เปรียบเทียบจัดลําดับ จัด
จําแนก หรือเชื่อมโยงข้อมูล
นํ า เสนอแนวคิ ด หรื อ เหตุ ก ารณ์ ใ นรู ป ของ
แผนภาพ ชิ้ น งานสมการ ข้ อ ความ คํ า พู ด
และ/หรือใช้แบบจําลองเพื่ออธิบายความคิด
วัตถุ หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ
หาข้อมูลด้วยการใช้ประสาทสัม ผัสทั้งห้า ที่
เหมาะสมตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ โดยไม่ใช้
ประสบการณ์เดิมของผู้สังเกต
หาข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆโดยใช้วีธีการและ
เทคนิ ค ที่ เ หมาะสม เพื่ อ นํ า ข้ อ มู ล มาใช้ ต าม
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้

ที่
๒๓

ภาษาไทย
สืบค้นข้อมูล

ภาษาอังกฤษ
search

๒๔ สื่อสาร

communicate

๒๕ อธิบาย

explain

๒๖ อภิปราย

discuss

๒๗ ออกแบบการทดลอง

design experiment

วามหมาย
หาข้อมูล หรือข้อสนเทศทีม่ ีผรู้ วบรวมไว้แล้ว
จากแหล่งต่าง ๆมาใช้ประโยชน์
นําเสนอ และแลกเปลี่ยนความคิด ข้อมูล
หรือผลจากการสํารวจตรวจสอบ ด้วยวิธี
ที่เหมาะสม
กล่าวถึงเรื่องราวต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล และมี
ข้อมูล หรือประจักษ์พยานอ้างอิง
แสดงความคิดเห็นต่อประเด็นหรือคําถาม
อย่างมีเหตุผลโดยอาศัยความรู้และ
ประสบการณ์ของผู้อภิปรายและข้อมูล
ประกอบ
กําหนด และวางแผนวิธีการทดลองให้
สอดคล้องกับสมมติฐานและตัวแปรต่าง ๆ
รวมทั้งการบันทึกข้อมูล

ศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดสาระเทคโนโลยี

ที่
๑

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
การใช้ลิขสิทธิ์ของ fair use
ผู้อื่นโดยชอบธรรม

๒ การตรวจและแก้ไข
ข้อผิดพลาด

debugging

วามหมาย
การนําสื่อ หรือข้อมูลที่เป็นลิขสิทธิ์ของ
ผู้อื่นไปใช้โดยชอบด้วยกฎหมาย ภายใต้
เงื่อนไขบางประการ เช่น๑) นําไปใช้ใน
การศึกษา หรือการค้า๒) งานนั้นเป็น
งานวิชาการ หรือบันเทิง๓) คัดลอกเพียง
ส่วนน้อย หรือคัดลอกจํานวนมาก๔) ทํา
ให้เจ้าของเสียผลประโยชน์ทางการเงิน
มากน้อยเพียงใด
กระบวนการในการค้นหาข้อผิดพลาดของ
โปรแกรมเพื่อแก้ไขให้ทํางานได้ถูกต้อง

ศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดสาระเทคโนโลยี
ที่
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
๓ การประมวลผลข้อมูล data processing
๔ การรวบรวมข้อมูล

data collection

๕ ข้อมูลปฐมภูมิ

primary data

๖ เทคโนโลยี

technology

๗ แนวคิดเชิงคํานวณ

computational
thinking

๘ แนวคิดเชิงนามธรรม

abstraction การ

๙ ระบบทางเทคโนโลยี

technological
system

๑๐

logical reasoning

เหตุผลเชิงตรรกะ

๑๑ เหตุผลวิบัติ

logical fallacy

๑๒ อัตลักษณ์

Identity

ความหมาย
การดําเนินการต่าง ๆ กับข้อมูลเพื่อให้ได้
ผลลัพธ์ที่มคี วามหมายและมีประโยชน์ต่อการ
นําไปใช้งานมากยิ่งขึ้น
กระบวนการในการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
ข้อมูลที่รวบรวมโดยตรงจากแหล่งข้อมูลขั้นต้น
โดยอาจใช้วิธีการสังเกต การทดลองการสํารวจ
การสัมภาษณ์
สิ่งที่มนุษย์สร้างหรือพัฒนาขึ้นซึ่งอาจเป็นได้ทั้ง
ชิ้นงาน หรือวิธีการ เพื่อใช้แก้ปัญหาสนองความ
ต้องการ หรือเพิ่มความสามารถในการทํางาน
ของมนุษย์
กระบวนการในการแก้ปัญหาการคิดวิเคราะห์
อย่างมีเหตุผลเป็นขั้นตอน เพื่อหาวิธีการ
แก้ปัญหาในรูปแบบที่สามารถนําไปประมวลผล
ได้
พิจารณารายละเอียดที่สําคัญของปัญหา
แยกแยะสาระสําคัญออกจากส่วนที่ไม่สําคัญ
กลุ่มของส่วนต่าง ๆ ตั้งแต่สองส่วนขึ้นไป
ประกอบเข้าด้วยกัน และทํางานร่วมกันเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์โดยในการทํางานของระบบ
ทางเทคโนโลยีจะประกอบไปด้วยตัวป้อน
(input) กระบวนการ (process) และผลผลิต
(output) ที่สมั พันธ์กันนอกจากนี้ระบบทาง
เทคโนโลยีอาจมีข้อมูลย้อนกลับ (feedback)
เพื่อใช้ปรับปรุงการทํางานได้ตามวัตถุประสงค์
การใช้เหตุผล กฎ กฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่
เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาได้ครอบคลุมทุกกรณี
การใช้เหตุผลที่ผิดพลาดไม่อยู่บนพื้นฐานของ
ความจริง ไม่มนี ้ําหนักสมเหตุสมผลมาสนับสนุน
หรือชี้นําข้อสรุปที่ผิดให้ดูน่าเชื่อถือ
ลักษณะเฉพาะหรือข้อมูลสําคัญที่บ่งบอกถึง
ความเป็นตัวตนของบุคคลหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น

ที่

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

๑๓ อัลกอริทึม

algorithm

๑๔ แอปพลิเคชัน

software
application

ความหมาย
ชื่อบัญชีผู้ใช้ใบหน้า ลายนิ้วมือ
ขั้นตอนในการแก้ปัญหาหรือการทํางาน โดยมี
ลําดับของคําสั่งหรือวิธีการที่ชัดเจนที่
คอมพิวเตอร์สามารถปฏิบัติตามได้
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่ทํางานบนคอมพิวเตอร์
สมาร์ตโฟนแท็บเล็ต หรืออุปกรณ์เทคโนโลยีอื่น
ๆ
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