โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา
พุทธศักราช ๒๕๕๓

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

สํานักงานเขตพื
กงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๘๖

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ประกาศโรงเรียนบานเตาบา
เรื่อง ใหใชหลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
.............................................................
เพือ่ ใหการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอดคลองกับสภาพความเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ
สังคม และความเจริญกาวหนาทางวิชาการ เปนการสรางกลยุทธใหมในการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาใหสามารถตอบสนองความตองการของบุคคล สังคมไทย ผูเ รียน มีศักยภาพในการแขงขัน
และรวมมืออยางสรางสรรคในสังคมโลก ปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตสํานึกในความเปนไทยมีระเบียบวินัย
คํานึงถึงประโยชนสว นรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุขเปนไปตามเจตนารมณมาตรา ๘๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๕ และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่ กไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๕
ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามในมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานไดมีมติเห็น
ชอบใหใชหลักสูตรแกนกลางขึ้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศใช
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ดังปรากฏแนบทายคําสัง่ นี้ แทน
หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ เงือ่ นไขและระยะเวลาการใชหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ใหเปนไปดังนี้
๑. โรงเรียนตนแบบการใชหลักสูตรและโรงเรียนทีม่ ีความพรอม ตามรายชื่อที่กระทรวง
ศึกษาธิการ ประกาศ
๑) ปการศึกษา ๒๕๕๒ ใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑ ในชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๑-๖ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และ ๔
๒) ปการศึกษา ๒๕๕๓ ใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑ ในชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๑-๖ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และ ๒ และชัน้ มัธยมศึกษาปที่ ๔
และ ๕
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๘๗

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

๓) ปการศึกษา ๒๕๕๔ เปนตนไป ใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ทุกชัน้ เรียน
ทัง้ นี้ปการศึกษา ๒๕๕๓ โรงเรียนบานเตาบาเปนโรงเรียนที่จะตองใชหลักสูตรแกนกลาง
ศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ พรอมกันทุกระดับชั้น และไดจัดทําหลักสูตรโรงเรียนบาน
เตาบา โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน
๒๕๕๓ จึงประกาศใชหลักสูตรโรงเรียนตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

.................................................
(นายถนอม บุญเรียน)
ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

.................................................
(นายวิทยา นนทนภา)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานเตาบา

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๘๘

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

คํานํา
กระทรวงศึกษาธิการ ไดพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑ ที่มคี วามเหมาะสม ชัดเจน ทั้งเปาหมายของหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนและ
กระบวนการนําหลักสูตรไปสูก ารปฏิบัติในระดับเขตพื้นทีก่ ารศึกษาและสถานศึกษา โดยไดมีการ
กําหนดวิสยั ทัศน จุดหมาย สมรรถนะสําคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค มาตรฐานการ
เรียนรูและตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพื่อใชเปนทิศทางในการจัดทําหลักสูตร การเรียนการสอนในแตละระดับ
นอกจากนัน้ ไดกําหนดโครงสรางเวลาเรียนขั้นต่ําของแตละกลุมสาระการเรียนรูในแตละชั้นปไวใน
หลักสูตรแกนกลาง และเปดโอกาสใหสถานศึกษาเพิ่มเติมเวลาเรียนไดตามความพรอม และจุดเนน
อีกทั้งไดปรับกระบวนการวัดและประเมินผลผูเรียน เกณฑการจบการศึกษาแตละระดับและเอกสาร
แสดงหลักฐานทางการศึกษาใหมีความสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู และมีความชัดเจนตอการ
นําไปปฏิบัติ
จากเหตุผลที่กลาวมา โรงเรียนบานเตาบา สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามหาสารคาม
เขต ๒ จึงไดจัดทําหลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ขึ้น เพื่อกําหนดกรอบทิศทางในจัดการเรียนการสอน เพื่อ
พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ ดานความรู และทักษะทีจ่ ําเปนสําหรับการดํารงชีวิต ในสังคมทีม่ กี าร
เปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรูเพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต มาตรฐานการเรียนรู
และตัวชี้วัดทีก่ ําหนดไวในเอกสารนี้ ชวยทําใหหนวยงานที่เกีย่ วของเห็นผลคาดหวังที่ตองการในการ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนที่ชัดเจนตลอดแนว ซึ่งจะสามารถกันพัฒนาหลักสูตรไดอยางมีคุณภาพ
และมีความเปนเอกภาพ อีกทัง้ ยังชวยใหเกิดความชัดเจนเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรูและ
ชวยแกปญหาการเทียบโอนระหวางสถานศึกษา
ขอขอบคุณ ผูที่มีสว นรวมจากทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ บุคลากรของโรงเรียนบานเตาบา ชุมชน ตลอดจนผูปกครอง และ
นักเรียน ซึ่งชวยใหหลักสูตรมีความสมบูรณและเหมาะสมตอการจัดการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชน

(นายวิทยา นนทนภา)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานเตาบา
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓
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กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๙๐

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ความนํา
หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เปนแผน แนวทาง หรือขอกําหนดของการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ที่จะใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเ รียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานทีก่ ําหนด มุง พัฒนา
ผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ โดยมุง หวังให
มีความสมบูรณ ทัง้ ดานรางกาย จิตใจ และสติปญญา อีกทั้งมีความรูและทักษะทีจ่ ําเปนสําหรับการ
ดํารงชีวิต และมีคุณภาพ ไดมาตรฐานสากล เพื่อการแขงขันในยุคปจจุบัน
หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ประกอบไปดวย สาระสําคัญของหลักสูตรแกนกลาง สาระความรูที่
เกี่ยวของกับชุมชนทองถิน่ และสาระสําคัญที่สถานศึกษาพัฒนาเพิม่ เติม โดยจัดเปนสาระการเรียนรู
รายวิชาพืน้ ฐานตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูรายวิชาเพิ่มเติม จัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนเปนรายปในระดับประถมศึกษาและกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษา
ตามคุณลักษณะอันพึงประสงคของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ความสําคัญ
หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มีความสําคัญในการพัฒนาผูเ รียน ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู ตัวชี้วดั และคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่กาํ หนดไว เปนแนวทางใหผูบริหารสถานศึกษา
ครู ตลอดจนผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในการจัดมวลประสบการณใหแกผูเรียน
ไดพัฒนาใหบรรลุถึงคุณภาพตามมาตรฐานในการพัฒนาเยาวชนของชาติ นอกเหนือจากการใชเปน
แนวทาง หรือขอกําหนดในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหบรรลุ ตามจุดหมายของการจัดการ
ศึกษาแลว หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่จัดทําขึ้นยังเปนหลักสูตรที่มีจุดมุงหมายใหครอบครัว
ชุมชน องคกรในทองถิ่น ทั้งภาครัฐและเอกชนเขารวมจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีแนวทาง
สําคัญที่สถานศึกษากําหนดไวในหลักสูตรสถานศึกษา ดังนี้

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓
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๑. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุง พัฒนาใหผูเรียนเกิดความสนุกสนาน ความเพลิดเพลิน
ในการเรียนรูเปรียบเสมือนเปนวิธีสรางกําลังใจ และเราใหเกิดความกาวหนาแกผูเรียนใหมากที่สุด
มีความรูสงู สุด ผูเรียนทุกคนมีความเขมแข็ง มีความสนใจ มีประสบการณและความมั่นใจ เรียนและ
ทํางานอยางเปนอิสระและรวมใจกัน มีทกั ษะในการอานออกเขียนได คิดเลขเปน รูขอมูลสารสนเทศ
และเทคโนโลยีสื่อสาร สงเสริมจิตใจที่อยากรูอยากเห็น และมีกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล
๒. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สงเสริมการพัฒนาดานจิตวิญญาณ จริยธรรม สังคมและ
วัฒนธรรม พัฒนาหลักการในการจําแนกระหวางถูกและผิด เขาใจ และศรัทธาในความเชื่อของตน
ความเชื่อและวัฒนธรรมที่แตกตางกัน พัฒนาหลักคุณธรรมและความอิสระของผูเรียน และชวยให
เปนพลเมืองทีม่ ีความรับผิดชอบ สามารถชวยพัฒนาสังคมใหเปนธรรมขึ้น มีความเสมอภาค พัฒนา
ความตระหนัก เขาใจ และยอมรับสภาพแวดลอมที่ตนดํารงชีวิตอยู ยึดมั่นในขอตกลงรวมกันตอการ
พัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระดับสวนตน ระดับทองถิ่น และระดับชาติ สรางใหผูเรียนมีความพรอมในการ
เปนผูบริโภคทีต่ ัดสินใจแบบมีขอมูล เปนอิสระ และมีความรับผิดชอบ

ลักษณะของหลักสูตรโรงเรียน
หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เปนหลักสูตรที่สถานศึกษาจัดทําขึ้นเพื่อพัฒนาผูเ รียนในระดับประถม
ศึกษา โดยยึดองคประกอบสําคัญ ๓ สวนคือ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑ สาระการเรียนรูท องถิ่น และสาระสําคัญที่สถานศึกษาพัฒนาเพิ่มเติม เปนกรอบในการจัด
ทํารายละเอียดเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐานทีก่ าํ หนด เหมาะสมกับสภาพชุมชน
และทองถิน่ และจุดเนนของสถานศึกษา หลักสูตรโรงเรียนที่พัฒนาขึ้นมีลักษณะของหลักสูตรดังนี้
๑. เปนหลักสูตรเฉพาะ ของโรงเรียนบานเตาบาสําหรับจัดการศึกษา ตามหลักสูตรแกน
กลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยจัดระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษา (ชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๑-๖)
๒. มีความเปนเอกภาพ หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เปนหลักสูตรของสถานศึกษา สําหรับใหผสู อน
นําไปจัดการเรียนรูไดอยางหลากหลาย โดยกําหนดให
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓
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๒.๑ มีสาระการเรียนรูทสี่ ถานศึกษาใชเปนหลักเพื่อสรางพืน้ ฐานการคิด การเรียนรู
และการแกปญ
 หา ประกอบดวย ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
๒.๒ มีสาระการเรียนรูท ี่เสริมสรางความเปนมนุษย ศักยภาพการคิดและการทํางาน
ประกอบดวย สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ
๒.๓ มีสาระการเรียนรูเพิ่มเติม โดยจัดทําเปนรายวิชาเพิ่มเติม ตามความเหมาะสม
และสอดคลองกับโครงสรางเวลาเรียน สาระการเรียนรูท อ งถิ่น ความตองการของผูเ รียน และบริบท
ของสถานศึกษา
๒.๔ มีกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพื่อพัฒนาผูเรียน ทัง้ ดานรางกาย จิตใจ สติปญญา
อารมณ และสังคม เสริมสรางการเรียนรูน อกจากสาระการเรียนรู ๘ กลุม และการพัฒนาตนตาม
ศักยภาพ
๒.๕ มีการกําหนดมาตรฐานของสถานศึกษา ที่สอดคลองกับมาตรฐานระดับตาง ๆ
เพื่อเปนเปาหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จัดทํารายละเอียดสาระการเรียนรู
และจัดกระบวนการเรียนรูใหสอดคลองกับสภาพในชุมชน สังคม และภูมิปญญาทองถิ่น
๓. มีมาตรฐานการเรียนรู เปนเปาหมายสําคัญของการพัฒนาคุณภาพผูเรียน หลักสูตร
โรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑ เปนหลักสูตรที่มีมาตรฐานเปนตัวกําหนดเกีย่ วกับคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน เพื่อ
เปนแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการกําหนดมาตรฐานไวดงั นี้
๓.๑ มาตรฐานหลักสูตร เปนมาตรฐานดานผูเรียนผลผลิตของหลักสูตรสถานศึกษา
อันเกิดจากการไดรับการอบรมสั่งสอน ตามโครงสรางของหลักสูตรทั้งหมด เปนแนวทางในการตรวจ
สอบคุณภาพโดยรวม ของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรในทุกระดับ และสถานศึกษาตองใชสาํ หรับ
การประเมินตนเองเพื่อจัดทํารายงานประจําปตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการศึกษา นอกจาก
นี้ยงั เปนแนวทางในการกําหนดแนวปฏิบัตใิ นการสงเสริม กํากับ ติดตาม ดูแล และปรับปรุงคุณภาพ
เพื่อใหไดตามมาตรฐานที่กาํ หนด
๓.๒ มีตัวชีว้ ดั ชั้นปเปนเปาหมายระบุสงิ่ ทีน่ ักเรียนพึงรูและปฏิบัติ รวมทัง้ คุณลักษณะ
ของผูเ รียนในแตละระดับชัน้ ซึ่งสะทอนถึงมาตรฐานการเรียนรู มีความเฉพาะเจาะจง และมีความเปน
รูปธรรมนําไปใชในการกําหนดเนือ้ หา จัดทําหนวยการเรียนรู จัดการเรียนการสอนและเปนเกณฑสําคัญ
สําหรับการวัดประเมินผล เพื่อตรวจสอบคุณภาพผูเรียน ตรวจสอบพัฒนาการผูเรียน ความรู ทักษะ
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓
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กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค เปนหลักในการเทียบโอนความรู และ
ประสบการณจากการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
๓.๓ มีความเปนสากล ความเปนสากลของหลักสูตรสถานศึกษา คือ มุงใหผูเรียนมี
ความรูความสามารถในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ การจัดการสิ่งแวดลอม ภูมิปญญา
ทองถิน่ มีคุณลักษณะทีจ่ ําเปนในการอยูในสังคมไดแก ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบ การตรงตอ
เวลา การเสียสละ การเอื้อเฟอ โดยอยูบนพืน้ ฐานของความพอดี ระหวางการเปนผูนาํ และผูต าม
การทํางานเปนทีม และการทํางานตามลําพัง การแขงขัน การรูจักพอ และการรวมมือกันเพื่อสังคม
วิทยาการสมัยใหมและภูมิปญ
 ญาทองถิ่น การรับวัฒนธรรมตางประเทศ และการอนุรักษวฒ
ั นธรรม
ไทยการฝกฝนทักษะเฉพาะทาง และการบูรณาการในลักษณะทีเ่ ปนองครวม
๔. มีความยืดหยุน หลากหลาย หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานเตาบาเปนหลักสูตรที่
สถานศึกษาจัดทํารายละเอียดตางๆ ขึน้ เอง โดยยึดโครงสรางหลักทีก่ ําหนดไวในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เปนขอบขายการจัดทําจึงทําใหหลักสูตรของสถานศึกษา
มีความยืดหยุน หลากหลาย สอดคลองกับสภาพปญหา และความตองการของทองถิน่ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งมีความเหมาะสมกับตัวผูเรียน
๕. การวัดและประเมินผล เนนหลักการพื้นฐานสองประการ คือการประเมินเพื่อพัฒนา
ผูเรียน และเพื่อตัดสินผลการเรียน โดยผูเรียนตองไดรับการพัฒนาและประเมินตามตัวชีว้ ัด เพือ่ ให
บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู สะทอนสมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเ รียน
เปนเปาหมายหลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรูในทุกระดับ ไมวา จะเปนระดับชั้นเรียน ระดับ
สถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติ การวัดและประเมินผลการเรียนรูเปนกระบวน
การพัฒนาคุณภาพผูเรียนและใชผลการประเมินเปนขอมูลและสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ ความ
กาวหนา และความสําเร็จทางการเรียนของผูเรียน ตลอดจนขอมูลที่เปนประโยชนตอการสงเสริมให
ผูเรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรูอยางเต็มตามศักยภาพ

วิสัยทัศน
หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๒ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซึ่งเปนกําลังของชาติใหเปนมนุษยที่มีความ
สมดุลทั้งดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลกยึดมั่น
ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข มีความรูและทักษะ
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๔

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

พื้นฐาน รวมทั้งเจตคติทจี่ ําเปนตอการศึกษา ตอการประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดย
มุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ บนพืน้ ฐานความเชื่อวา ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตาม
ศักยภาพ

สมรรถนะของผูเ รียน
หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุงใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ ๕ ประการ ดังนี้
๑. ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรับและสงสาร มีวัฒนธรรมใน
การใชภาษาถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลีย่ น
ขอมูลขาวสาร และประสบการณ อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการ
เจรจาตอรอง เพื่อขจัดและลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวย
หลักเหตุผลและความถูกตอง ตลอดจนการเลือกใชวธิ กี ารสื่อสารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงผล
กระทบที่มีตอตนเองและสังคม
๒. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห
การคิดอยางสรางสรรค การคิดอยางมีวจิ ารณญาณและการคิดเปนระบบ เพื่อนําไปสูการสรางองค
ความรูหรือสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม
๓. ความสามารถในการแกปญ
 หา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตางๆ
ที่เผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสมบนพืน้ ฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม และขอมูลสารสนเทศ เขาใจ
ความสัมพันธ และการเปลีย่ นแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรู
มาใชในการปองกันและแกไขปญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงผลกระทบที่
เกิดขึ้นตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เปนความสามารถในการนํากระบวนการตาง ๆ ไป
ใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง การทํางาน และการ
อยูรวมกันในสังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธอนั ดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความ
ขัดแยงตาง ๆ อยางเหมาะสม การปรับตัวใหทนั กับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสภาพแวดลอม
และการรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเองและผูอื่น

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๕

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

๕. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือก และใชเทคโนโลยี
ดานตาง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในดานการ
เรียนรู การสือ่ สารการทํางาน การแกปญ
 หาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม

คุณลักษณะอันพึงประสงค
หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อใหสามารถอยู
รวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข ในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้
๑. รักชาติ ศาสน กษัตริย
๒. ซื่อสัตยสุจริต
๓. มีวนิ ัย
๔. ใฝเรียนรู
๕. อยูอยางพอเพียง
๖. มุงมั่นในการทํางาน
๗. รักความเปนไทย
๘. มีจิตสาธารณะ

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๖

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓
กลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรม
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาตางประเทศ
รวมเวลาเรียน (พืน้ ฐาน)
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รายวิชาเพิม่ เติม
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

ป.๑

ป.๒

๒๐๐
๒๐๐
๘๐
๑๒๐
๘๐
๘๐
๔๐
๔๐
๘๔๐
๑๒๐

๒๐๐
๒๐๐
๘๐
๑๒๐
๘๐
๘๐
๔๐
๔๐
๘๔๐
๑๒๐

เวลาเรียน
ป.๓ ป.๔
๒๐๐ ๑๖๐
๒๐๐ ๑๖๐
๘๐
๘๐
๑๒๐ ๑๒๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๔๐
๘๐
๔๐
๘๐
๘๔๐ ๘๔๐
๑๒๐ ๑๒๐
ปละ ๔๐ ชั่วโมง
๑,๐๐๐ ชั่วโมง/ป

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

ป.๕

ป.๖

๑๖๐
๑๖๐
๘๐
๑๒๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๔๐
๑๒๐

๑๖๐
๑๖๐
๘๐
๑๒๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๔๐
๑๒๐

๗

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพืน้ ฐาน
ท ๑๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑
ค ๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร ๑
ว ๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร ๑
ส ๑๑๑๐๑ สังคมศึกษา ๑
ส ๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร ๑
พ ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑
ศ ๑๑๑๐๑ ศิลปะ ๑
ง ๑๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๑
อ ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑
รายวิชาเพิม่ เติม
ท ๑๑๒๐๑ การอาน ๑
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ลูกเสือ/ยุวกาชาด
ชมรม/ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน
รวมเวลาเรียนทั้งสิน้

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

เวลาเรียน
(ชั่วโมง/ป)
๒๐๐
๒๐๐
๘๐
๘๐
๔๐
๘๐
๘๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๓๐
๑๐
๑,๐๐๐

๘

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพืน้ ฐาน
ท ๑๒๑๐๑ ภาษาไทย ๒
ค ๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร ๒
ว ๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตร ๒
ส ๑๒๑๐๑ สังคมศึกษา ๒
ส ๑๒๑๐๒ ประวัติศาสตร ๒
พ ๑๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๒
ศ ๑๒๑๐๑ ศิลปะ ๒
ง ๑๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๒
อ ๑๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๒
รายวิชาเพิม่ เติม
ท ๑๒๒๐๑ การอาน ๒
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ลูกเสือ/ยุวกาชาด
ชมรม/ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน
รวมเวลาเรียนทั้งสิน้

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

เวลาเรียน
(ชั่วโมง/ป)
๒๐๐
๒๐๐
๘๐
๘๐
๔๐
๘๐
๘๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๓๐
๑๐
๑,๐๐๐

๙

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพืน้ ฐาน
ท ๑๓๑๐๑ ภาษาไทย ๓
ค ๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร ๓
ว ๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตร ๓
ส ๑๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๓
ส ๑๓๑๐๒ ประวัติศาสตร ๓
พ ๑๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๓
ศ ๑๓๑๐๑ ศิลปะ ๓
ง ๑๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๓
อ ๑๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓
รายวิชาเพิม่ เติม
ท ๑๓๒๐๑ การอาน ๓
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ลูกเสือ/ยุวกาชาด
ชมรม/ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน
รวมเวลาเรียนทั้งสิน้

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

เวลาเรียน
(ชั่วโมง/ป)
๒๐๐
๒๐๐
๘๐
๘๐
๔๐
๘๐
๘๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๓๐
๑๐
๑,๐๐๐

๑๐

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพืน้ ฐาน
ท ๑๔๑๐๑ ภาษาไทย ๔
ค ๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร ๔
ว ๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร ๔
ส ๑๔๑๐๑ สังคมศึกษา ๔
ส ๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตร ๔
พ ๑๔๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔
ศ ๑๔๑๐๑ ศิลปะ ๔
ง ๑๔๑๐๑ การงานอาชีพ ๔
อ ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๔
รายวิชาเพิม่ เติม
ง ๑๔๒๐๑ คอมพิวเตอร ๑
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ลูกเสือ/ยุวกาชาด
ชมรม/ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน
รวมเวลาเรียนทั้งสิน้

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

เวลาเรียน
(ชั่วโมง/ป)
๑๖๐
๑๖๐
๘๐
๘๐
๔๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๔๐
๔๐
๔๐
๓๐
๑๐
๑,๐๐๐

๑๑

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพืน้ ฐาน
ท ๑๕๑๐๑ ภาษาไทย ๕
ค ๑๕๑๐๑ คณิตศาสตร ๕
ว ๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตร ๕
ส ๑๕๑๐๑ สังคมศึกษา ๕
ส ๑๕๑๐๒ ประวัติศาสตร ๕
พ ๑๕๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๕
ศ ๑๕๑๐๑ ศิลปะ ๕
ง ๑๕๑๐๑ การงานอาชีพ ๕
อ ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕
รายวิชาเพิม่ เติม
ง ๑๕๒๐๑ คอมพิวเตอร ๒
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ลูกเสือ/ยุวกาชาด
ชมรม/ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน
รวมเวลาเรียนทั้งสิน้

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

เวลาเรียน
(ชั่วโมง/ป)
๑๖๐
๑๖๐
๘๐
๘๐
๔๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๔๐
๔๐
๔๐
๓๐
๑๐
๑,๐๐๐

๑๒

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพืน้ ฐาน
ท ๑๖๑๐๑ ภาษาไทย ๖
ค ๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร ๖
ว ๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร ๖
ส ๑๖๑๐๑ สังคมศึกษา ๖
ส ๑๖๑๐๒ ประวัติศาสตร ๖
พ ๑๖๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๖
ศ ๑๖๑๐๑ ศิลปะ ๖
ง ๑๖๑๐๑ การงานอาชีพ ๖
อ ๑๖๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๖
รายวิชาเพิม่ เติม
ง ๑๖๒๐๑ คอมพิวเตอร ๓
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ลูกเสือ/ยุวกาชาด
ชมรม/ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน
รวมเวลาเรียนทั้งสิน้

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

เวลาเรียน
(ชั่วโมง/ป)
๑๖๐
๑๖๐
๘๐
๘๐
๔๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๔๐
๔๐
๔๐
๓๐
๑๐
๑,๐๐๐

๑๓

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

วิสัยทัศนกลุมสาระการเรียนรูวทิ ยาศาสตร
วิทยาศาสตรมบี ทบาทสําคัญยิ่งในสังคมโลกปจจุบนั และในอนาคต เพราะวิทยาศาสตร
เกี่ยวของกับทุกคน ทัง้ ในชีวิตประจําวัน และการงานอาชีพตาง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือ
เครื่องใชและผลผลิตตาง ๆ ที่มนุษยไดใชเพื่ออํานวยความสะดวกในชีวิตและการทํางาน เหลานี้ลว น
เปนผลของความรูวทิ ยาศาสตร ผสมผสานกับความคิดสรางสรรคและศาสตรอื่น ๆ วิทยาศาสตรชว ย
ั นาวิธีคิด ทัง้ ความคิดเปนเหตุเปนผล คิดสรางสรรค คิดวิเคราะห วิจารณ มีทักษะ
ใหมนุษยไดพฒ
สําคัญในการคนควาหาความรู มีความสามารถในการแกปญหาอยางเปนระบบ สามารถตัดสินใจ
โดยใชขอมูลทีห่ ลากหลาย และมีประจักษพยานที่ตรวจสอบได วิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลก
สมัยใหม ซึง่ เปนสังคมแหงการเรียนรู (K knowledge-based Society) ดังนัน้ ทุกคนจึงจําเปนตอง
ไดรับการพัฒนาใหรูวิทยาศาสตร เพื่อที่จะมีความรูความเขาใจในธรรมชาติ และเทคโนโลยีที่มนุษย
สรางสรรคขึ้น สามารถนําความรูไปใชอยางมีเหตุผล สรางสรรค และมีคุณธรรม

พันธกิจกลุม สาระการเรียนรูว ทิ ยาศาสตร
กลุมสาระการเรียนรูวทิ ยาศาสตร มุงหวังใหผูเรียนเรียนรูวทิ ยาศาสตรที่เนนการเชื่อมโยง
ความรูกับกระบวนการ มีทกั ษะสําคัญในการคนควาและสรางองคความรู โดยใชกระบวนการในการ
สืบเสาะหาความรู และการแกปญหาที่หลากหลาย ใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูทุกขัน้ ตอน มี
การทํากิจกรรมดวยการลงมือปฏิบัติจริงอยางหลากหลายเหมาะสมกับระดับชั้น โดยไดกําหนดสาระ
สําคัญไวดังนี้
สิง่ มีชีวติ กับกระบวนการดํารงชีวิต สิ่งมีชวี ติ หนวยพืน้ ฐานของสิง่ มีชวี ติ โครงสรางและ
หนาที่ของระบบตาง ๆ ของสิ่งมีชีวิต และกระบวนการดํารงชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การ
ถายทอดทางพันธุกรรม การทํางานของระบบตางๆ ของสิ่งมีชวี ิต วิวฒ
ั นาการ และความหลากหลาย
ของสิ่งมีชวี ิต และเทคโนโลยีชีวภาพ
ชีวติ กับสิ่งแวดลอม สิ่งมีชีวิตที่หลากหลายรอบตัว ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชวี ิตกับสิ่ง
แวดลอม ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศ ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การ
ใชและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในระดับทองถิ่น ประเทศ และโลก ปจจัยทีม่ ีผลตอการอยูรอดของ
สิ่งมีชีวิตในสภาพแวดลอมตาง ๆ
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๑๔

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

สารและสมบัติของสาร สมบัติของวัสดุและสาร แรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค การเปลี่ยน
สถานะ การเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร สมการเคมี และการแยกสาร
แรงและการเคลือ่ นที่ ธรรมชาติของแรงแมเหล็กไฟฟา แรงโนมถวง แรงนิวเคลียร การออก
แรงกระทําตอวัตถุ การเคลือ่ นที่ของวัตถุ แรงเสียดทาน โมเมนตการเคลื่อนที่แบบตาง ๆ ในชีวิต
ประจําวัน
พลังงาน พลังงานกับการดํารงชีวติ การเปลีย่ นรูปพลังงาน สมบัติ และปรากฏการณของ
แสง เสียง และวงจรไฟฟา คลื่นแมเหล็กไฟฟา กัมมันตภาพรังสี และปฏิกิริยานิวเคลียร ปฏิสัมพันธ
ระหวางสารและพลังงานการอนุรักษพลังงาน ผลของการใชพลังงานตอชีวิตและสิ่งแวดลอม
กระบวนการเปลีย่ นแปลงของโลก โครงสรางและองคประกอบของโลกทรัพยากรทางธรณี
สมบัติทางกายภาพของดิน หิน น้าํ อากาศ สมบัติของผิวโลกและบรรยากาศ กระบวนการเปลีย่ น
แปลงของเปลือกโลก ปรากฏการณทางธรณี ปจจัยที่มผี ลตอการเปลีย่ นแปลงของบรรยากาศ
ดาราศาสตรและอวกาศ วิวฒ
ั นาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี เอกภพ ปฏิสัมพันธ และ
ผลตอสิ่งมีชีวติ บนโลก ความสัมพันธของดวงอาทิตย ดวงจันทร และโลก ความสําคัญของเทคโนโลยี
อวกาศ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหา
ความรู การแกปญหา และจิตวิทยาศาสตร

สมรรถนะสําคัญของผูเ รียน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน มุง ใหผูเรียนเกิดสมรรถนะที่สําคัญ ๕ ประการ
ดังนี้
๑. ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรับและสงสาร มีวัฒนธรรมใน
การใชภาษาถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลีย่ น
ขอมูลขาวสารและประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทัง้ การเจรจา
ตอรอง เพื่อขจัดและลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสาร ดวยหลัก
เหตุผลและความถูกตอง ตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบ
ที่มีตอตนเองและสังคม

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๑๕

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

๒. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การ
คิดอยางสรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดเปนระบบ เพื่อนําไปสูการสรางองคความรู
หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม
๓. ความสามารถในการแกปญ
 หา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตางๆ
ที่เผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสม บนพืน้ ฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจ
ความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตางๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมา
ใชในการปองกันและแกไขปญหาและมีการตัดสินใจที่มปี ระสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตอตนเอง สังคม และสิง่ แวดลอม
๔. ความสามารถในการใชทกั ษะชีวิต เปนความสามารถในการนํากระบวนการตาง ๆ
ไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอ ยางตอเนื่อง การทํางาน และ
การอยูรวมกันในสังคม ดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหา และ
ความขัดแยงตาง ๆ อยางเหมาะสม การปรับตัวใหทนั กับการเปลีย่ นแปลงของสังคมและสภาพแวด
ลอม และการรูจักหลีกเลีย่ งพฤติกรรมไมพึงประสงคทสี่ งผลกระทบตอตนเองและผูอื่น
๕. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือก และใชเทคโนโลยี
ดานตางๆ และมีทกั ษะกระบวนการทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู
ุ ธรรม
การสื่อสาร การทํางาน การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคณ

สาระและมาตรฐานการเรียนรู
สาระที่ ๑ สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต
มาตรฐาน ว ๑. ๑ เขาใจหนวยพืน้ ฐานของสิง่ มีชีวิต ความสัมพันธของโครงสราง และหนาที่ของ
ระบบตางๆ ของสิ่งมีชวี ิตทีท่ ํางานสัมพันธกัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชในการดํารงชีวิตของตนเอง และดูแลสิ่ง
มีชีวิต
มาตรฐาน ว ๑.๒ เขาใจกระบวนการ และความสําคัญของการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
วิวัฒนาการของสิ่งมีชวี ิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใชเทคโนโลยีชีว
ภาพทีม่ ีผลกระทบตอมนุษยและสิ่งแวดลอม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู
และจิตวิทยาศาสตร สื่อสาร สิ่งที่เรียนรู และนําความรูไ ปใชประโยชน
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๑๖

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

สาระที่ ๒ ชีวติ กับสิ่งแวดลอม
มาตรฐาน ว ๒.๑ เขาใจสิ่งแวดลอมในทองถิน่ ความสัมพันธระหวางสิง่ แวดลอมกับสิ่งมีชีวิตความ
สัมพันธระหวางสิง่ มีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู
และจิตวิทยาศาสตรสื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน
มาตรฐาน ว ๒.๒ เขาใจความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใชทรัพยากรธรรมชาติ ในระดับ
ทองถิน่ ประเทศ และโลกนําความรูไปใชในในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในทองถิน่ อยางยั่งยืน
สาระที่ ๓ สารและสมบัติของสาร
มาตรฐาน ว ๓.๑ เขาใจสมบัติของสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของสารกับโครงสราง และ
แรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรูและจิตวิทยา
ศาสตรสื่อสารสิ่งที่เรียนรู นําความรูไปใชประโยชน
มาตรฐาน ว ๓.๒ เขาใจหลักการและธรรมชาติของการเปลีย่ นแปลงสถานะของสาร การเกิดสาร
ละลาย การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรูและจิตวิทยาศาสตร
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน
สาระที่ ๔ แรงและการเคลือ่ นที่
มาตรฐาน ว ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของแรงแมเหล็กไฟฟา แรงโนมถวงและแรงนิวเคลียร มีกระบวน
การสืบเสาะหาความรู สื่อสารสิ่งทีเ่ รียนรู และนําความรูไ ปใชประโยชนอยางถูก
ตองและมีคุณธรรม
มาตรฐาน ว ๔.๒ เขาใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบตาง ๆ ของวัตถุในธรรมชาติ มีกระบวนการสืบ
เสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใช
ประโยชน
สาระที่ ๕ พลังงาน
มาตรฐาน ว ๕.๑ เขาใจความสัมพันธ ระหวางพลังงานกับการดํารงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน
ปฏิสัมพันธระหวางสารและพลังงาน ผลของการใชพลังงานตอชีวิตและสิ่งแวด
ลอม มีกระบวน การสืบเสาะหาความรู สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใช
ประโยชน
สาระที่ ๖ กระบวนการเปลีย่ นแปลงของโลก
มาตรฐาน ว ๖.๑ เขาใจกระบวนการตางๆ ทีเ่ กิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธของ
กระบวนการตางๆ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และ
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓
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สาระที่ ๗
มาตรฐาน

มาตรฐาน

สาระที่ ๘
มาตรฐาน
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สัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร สื่อสาร
สิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน
ดาราศาสตรและอวกาศ
ว ๗.๑ เขาใจวิวฒ
ั นาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี และเอกภพการปฏิสัมพันธภายใน
ระบบสุริยะและผลตอสิ่งมีชวี ิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู และ
จิตวิทยาศาสตร การสื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน
ว ๗.๒ เขาใจความสําคัญของเทคโนโลยีอวกาศ ที่นาํ มาใชในการสํารวจอวกาศ และ
ทรัพยากรธรรมชาติ ดานการเกษตรและการสื่อสาร มีกระบวนการสืบเสาะหา
ความรูและจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน
อยาง มีคุณธรรมตอชีวิตและสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ว ๘.๑ ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร และจิตวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรู
การแกปญหา รูวาปรากฏการณทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นสวนใหญ มีรูปแบบที่
แนนอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได ภายใตขอมูลและเครื่องมือที่มีอยูใน
ชวงเวลานัน้ ๆ เขาใจวา วิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคม และสิง่ แวดลอม มี
ความเกี่ยวของสัมพันธกัน

คุณภาพผูเ รียน
จบชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
[-] เขาใจลักษณะทั่วไปของสิง่ มีชีวิต และการดํารงชีวิตของสิ่งมีชวี ิตทีห่ ลากหลาย ในสิ่ง
แวดลอมทองถิ่น
[-] เขาใจลักษณะที่ปรากฏและการเปลี่ยนแปลงของวัสดุรอบตัว แรงในธรรมชาติ รูปของ
พลังงาน
[-] เขาใจสมบัตทิ างกายภาพของดิน หิน น้ํา อากาศ ดวงอาทิตย และดวงดาว
[-] ตั้งคําถามเกีย่ วกับสิง่ มีชวี ติ วัสดุ และสิง่ ของ และปรากฏการณตางๆ รอบตัว สังเกต
สํารวจตรวจสอบ โดยใชเครื่องมืออยางงาย และสื่อสารสิ่งทีเ่ รียนรูด วยการเลาเรือ่ ง เขียน หรือวาด
ภาพ
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[-] ใชความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการดํารงชีวิต การศึกษาหาความรูเพิ่ม
เติม ทําโครงงานหรือชิ้นงานตามทีก่ ําหนดให หรือตามความสนใจ
[-] แสดงความกระตือรือรนสนใจที่จะเรียนรูแ ละแสดงความซาบซึง้ ตอสิ่งแวดลอมรอบตัว
แสดงถึงความมีเมตตา ความระมัดระวังตอสิ่งมีชีวิตอืน่
[-] ทํางานที่ไดรับมอบหมายดวยความมุง มัน่ รอบคอบ ประหยัด ซื่อสัตยจนเปนผลสําเร็จ
และทํางานรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข
จบชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
[-] เขาใจโครงสรางและการทํางานของระบบตาง ๆ ของสิง่ มีชีวิต และความสัมพันธของ
สิ่งมีชีวิตที่หลากหลายในสิ่งแวดลอมที่แตกตางกัน
[-] เขาใจสมบัตแิ ละการจําแนกกลุมของวัสดุ สถานะของสาร สมบัตขิ องสารและการทํา
ใหสารเกิดการเปลี่ยนแปลง สารในชีวิตประจําวัน การแยกสารอยางงาย
[-] เขาใจผลที่เกิดจากการออกแรงกระทํากับวัตถุ ความดัน หลักการเบื้องตนของแรงลอย
ตัว สมบัติและปรากฏการณเบื้องตนของแสง เสียง และวงจรไฟฟา
[-] เขาใจลักษณะ องคประกอบ สมบัติของผิวโลก และบรรยากาศ ความสัมพันธของดวง
อาทิตย โลก และดวงจันทรที่มีผลตอการเกิดปรากฎการณธรรมชาติ
[-] ตั้งคําถามเกีย่ วกับสิง่ ทีจ่ ะเรียนรู คาดคะเนคําตอบหลายแนวทาง วางแผนและสํารวจ
ตรวจสอบโดยใชเครื่องมือ อุปกรณ วิเคราะหขอมูล และสื่อสารความรูจากผลการสํารวจตรวจสอบ
[-] ใชความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการดํารงชีวิตและการศึกษาความรูเพิ่ม
เติม ทําโครงงานหรือชิ้นงานตามทีก่ ําหนดใหหรือตามความสนใจ
[-] แสดงถึงความสนใจมุง มั่น รับผิดชอบ รอบคอบและซื่อสัตยในการสืบเสาะหาความรู
[-] ตระหนักในคุณคาของความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แสดงความชื่นชม ยกยอง
และเคารพสิทธิในผลงานของผูคิดคน
[-] แสดงถึงความซาบซึง้ หวงใย แสดงพฤติกรรมเกี่ยวกับการใชการดูแลรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางรูคุณคา
[-] ทํางานรวมกับผูอื่นอยางสรางสรรคแสดงความคิดเห็นของตนเองและยอมรับฟงความ
คิดเห็นของผูอนื่
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ตัวชีว้ ดั และสาระการเรียนรูแ กนกลาง
สาระที่ ๑ สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต
มาตรฐาน ว ๑. ๑ เขาใจหนวยพืน้ ฐานของสิง่ มีชีวิต ความสัมพันธของโครงสราง และหนาที่ของ
ระบบตางๆ ของสิ่งมีชวี ิตทีท่ ํางานสัมพันธกัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชในการดํารงชีวิตของตนเอง และดูแลสิ่ง
มีชีวิต
ชั้น
ป.๑

ป.๒

ตัวชี้วัด
๑. เปรียบเทียบความแตกตาง
ระหวางสิ่งมีชวี ิตกับสิ่งไมมชี วี ิต

สาระการเรียนรูแกนกลาง
[-] สิ่งมีชีวิตมีลักษณะแตกตางจากสิ่งไมมีชีวิต
โดยสิ่งมีชวี ิตจะมีการเคลื่อนที่ กินอาหาร
ขับถาย หายใจ เจริญเติบโต สืบพันธุ และ
ตอบสนองตอสิ่งเรา แตสิ่งไมมีชีวิตจะไมมี
ลักษณะดังกลาว
๒. สังเกตและอธิบายลักษณะและ [-] โครงสรางภายนอกของพืช ไดแก ราก ลํา
หนาที่ของโครงสรางภายนอกของ ตน ใบ ดอก และผล แตละสวนทําหนาที่
พืชและสัตว
ตางกัน
[-] โครงสรางภายนอกของสัตว ไดแก ตา หู
จมูก ปาก เทา และขา แตละสวนทําหนาที่
แตกตางกัน
๓. สังเกตและอธิบายลักษณะ
[-] อวัยวะภายนอกของมนุษยมีลักษณะและ
หนาที่และความสําคัญของอวัยวะ หนาที่แตกตางกัน อวัยวะเหลานี้มีความสําคัญ
ภายนอกของมนุษย ตลอดจนการ ตอการดํารงชีวิต จึงตองดูแลรักษาและปองกัน
ดูแลรักษาสุขภาพ
ไมใหอวัยวะเหลานั้นไดรับอันตราย
๑. ทดลอง และอธิบาย น้ํา แสง [-] พืชตองการน้ําและแสงในการเจริญเติบโต
เปนปจจัยที่จาํ เปนตอการดํารงชีวิต และการดํารงชีวิต
ของพืช
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ชั้น

ป.๓
ป.๔

ตัวชี้วัด
๒. อธิบายอาหาร น้ํา อากาศ เปน
ปจจัยที่จาํ เปนตอการดํารงชีวิต
และการเจริญเติบโตของพืชและ
สัตวและนําความรูไปใชประโยชน
๓. สํารวจและอธิบาย พืช และสัตว
สามารถตอบสนองตอแสง อุณหภูมิ
และการสัมผัส
๔. ทดลองและอธิบาย รางกายของ
มนุษยสามารถ ตอบสนองตอแสง
อุณหภูมิ และการสัมผัส
๕. อธิบายปจจัยที่จาํ เปนตอการ
ดํารงชีวิต และการเจริญเติบโตของ
มนุษย
๑. ทดลองและอธิบายหนาที่ของ
ทอลําเลียง และปากใบของพืช
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สาระการเรียนรูแกนกลาง
[-] พืชและสัตวตองการอาหาร น้าํ อากาศ เพื่อ
การดํารงชีวิตดํารงชีวิตและการเจริญเติบโต
[-] นําความรูไปใชประโยชนในการดูแลพืชและ
สัตวเพื่อใหเจริญเติบโตไดดี
[-] พืชและสัตวมีการตอบสนองตอ แสง
อุณหภูมิ และการสัมผัส
[-] รางกายมนุษยสามารถตอบสนองตอ แสง
อุณหภูมิ และการสัมผัส
[-] มนุษยตองการอาหาร น้าํ อากาศ เพือ่ การ
ดํารงชีวิตและการเจริญเติบโต

[-] ภายในลําตนของพืชมีทอ ลําเลียง เพือ่
ลําเลียงน้าํ และอาหาร และในใบมีปากใบ
ทําหนาที่คายน้ํา
๒. อธิบายน้ําแกคารบอนไดออกไซด ปจจัยที่สําคัญตอการเจริญเติบโตการสังเคราะห
แสง และคลอโรฟลล เปนปจจัยที่
ดวยแสงของพืช ไดแก น้ํา แกส
จําเปนบางประการตอการเจริญเติบโต คารบอนไดออกไซด แสง และคลอโรฟลล
และการสังเคราะหดวยแสงของพืช
๓. ทดลอง และอธิบาย การตอบ [-] พืชมีการตอบสนองตอแสง เสียง และการ
สนองของพืชตอแสง เสียง และการ สัมผัส ซึง่ เปนสภาพแวดลอมภายนอก
สัมผัส
๔. อธิบายพฤติกรรมของสัตวที่
[-] พฤติกรรมของสัตว เปนการแสดงออกของ
ตอบสนองตอแสง อุณหภูมิ การ
สัตวในลักษณะตาง ๆ เพื่อตอบสนองตอสิง่ เรา
สัมผัสและนําความรูไปใชประโยชน เชน แสง อุณหภูมิ การสัมผัส

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๒๑

โรงเรียนบานเตาบา

ชั้น

ป.๕

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง
[-] นําความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตวไปใช
ประโยชน การจัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสม
กับการดํารงชีวิตของสัตว และเพื่อพัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตร
๑. สังเกต และระบุสวนประกอบ [-] ดอกโดยทัว่ ไปประกอบดวย กลีบเลี้ยง กลีบ
ของดอกและโครงสรางทีเ่ กี่ยวของ ดอก เกสรเพศผู และเกสรเพศเมีย
กับการสืบพันธุของพืชดอก
[-] สวนประกอบของดอกทีท่ ําหนาทีเ่ กี่ยวของ
กับการสืบพันธุ ไดแก เกสรเพศเมีย ประกอบ
ดวย รังไข ออวุลและเกสร เพศผู ประกอบดวย
อับเรณู และละอองเรณู
๒. อธิบายการสืบพันธุของพืชดอก [-] พืชดอกมีการสืบพันธุทงั้ แบบอาศัยเพศและ
การขยายพันธุพ ืช และนําความรูไป การสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ
ใชประโยชน
[-] การขยายพันธุพ ืชเพื่อเพิม่ ปริมาณคุณภาพ
ของพืช ทําไดหลายวิธี โดยการเพาะเมล็ด การ
ปกชํา การตอนกิง่ การติดตา การทาบกิง่ การ
เสียบยอด และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
๓. อธิบายวัฏจักรชีวิตของพืชดอก [-] พืชดอกเมือ่ เจริญเติบโตเต็มที่จะออกดอก
บางชนิด
ดอก ไดรับการผสมพันธุก ลายเปนผล ผลมี
เมล็ด ซึง่ สามารถงอกเปนตนพืชตนใหมหมุน
เวียนเปนวัฏจักร
๔. อธิบายการสืบพันธุ และการ
[-] สัตวมีการสืบพันธุแบบอาศัยเพศ และการ
ขยายพันธุของสัตว
สืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ
[-] การขยายพันธุสัตวโดยวิธีการคัดเลือกพันธุ
และการผสมเทียม ทําใหมนุษยไดสัตวที่มี
ปริมาณและคุณภาพตามทีต่ องการ

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๒๒

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ชั้น

ตัวชี้วัด
๕. อภิปรายวัฏจักรชีวิตของสัตว
บางชนิด และนําความรูไปใช
ประโยชน

สาระการเรียนรูแกนกลาง
[-] สัตวบางชนิด เชน ผีเสื้อ ยุง กบ เมื่อไขไดรับ
การผสมพันธุจ ะเจริญเปนตัวออน และตัวออน
เจริญเติบโตเปนตัวเต็มวัย จนกระทั่งสามารถ
สืบพันธุได หมุนเวียนเปนวัฏจักร
[-] มนุษยนําความรูเกีย่ วกับวัฏจักรชีวิต ของ
สัตวมาใชประโยชนมากมาย ทัง้ ทางดานการ
เกษตร การอุตสาหกรรม และการดูแลรักษา
สิ่งแวดลอม
[-] มนุษยมีการเจริญเติบโตมีการเปลี่ยนแปลง
ทางดานรางกายตั้งแตแรกเกิดจนเปนผูใหญ

ป.๖

๑. อธิบายการเจริญเติบโตของ
มนุษยจากวัยแรกเกิดจนถึงวัย
ผูใหญ
๒. อธิบายการทํางานที่สัมพันธกัน [-] ระบบยอยอาหาร ทําหนาที่ยอยอาหารให
ของระบบยอยอาหาร ระบบหายใจ เปนสารอาหารขนาดเล็กแลวจะถูกดูดซึมเขาสู
ระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย
ระบบหมุนเวียนเลือด แกสออกซิเจนที่ไดจาก
ระบบหายใจ ทําใหสารอาหารเกิดการเปลีย่ น
แปลงจนกลายเปนพลังงานที่รางกายนําไปใช
ได
๓. วิเคราะหสารอาหาร อภิปราย [-] สารอาหาร ไดแก โปรตีน คารโบไฮเดรต
ความจําเปนทีร่ างกาย ตองไดรับ ไขมัน แรธาตุ วิตามิน และน้าํ มีความจําเปน
สารอาหารในสัดสวนที่เหมาะสม
ตอรางกาย มนุษยจาํ เปนตองไดรับสารอาหาร
กับเพศและวัย
ในสัดสวนที่เหมาะสมกับเพศและวัย เพื่อการ
เจริญเติบโต และการดํารงชีวิต

มาตรฐาน ว ๑.๒ เขาใจกระบวนการ และความสําคัญของการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
วิวัฒนาการของสิ่งมีชวี ิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใชเทคโนโลยีชีว
ภาพทีม่ ีผลกระทบตอมนุษยและสิ่งแวดลอม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู
และจิตวิทยาศาสตร สื่อสาร สิ่งที่เรียนรู และนําความรูไ ปใชประโยชน
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๒๓

โรงเรียนบานเตาบา

ชั้น
ป.๑

ป.๒

ป.๓

ป.๔
ป.๕

ตัวชี้วัด
๑. ระบุลักษณะของสิ่งมีชวี ิต ใน
ทองถิน่ และนํามาจัดจําแนกโดยใช
ลักษณะภายนอกเปนเกณฑ
๑. อธิบายประโยชนของพืช และ
สัตวในทองถิน่
๑. อภิปรายลักษณะตาง ๆ ของสิ่ง
มีชีวิตใกลตัว
๒. เปรียบเทียบและระบุลักษณะที่
คลายคลึงกันของพอแมกับลูก

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

สาระการเรียนรูแกนกลาง
[-] สิ่งมีชวี ิตในทองถิน่ มีทงั้ ลักษณะที่เหมือน
กัน และแตกตางกัน ซึง่ สามารถนํามาจําแนก
โดยใชลักษณะภายนอกเปนเกณฑ
[-] พืชและสัตวมีประโยชนตอ มนุษยในแงของ
ปจจัยสี่คือ เปนอาหาร ที่อยูอ าศัย เครื่องนุง หม
และยารักษาโรค
[-] สิ่งมีชีวิตแตละชนิดจะมีลักษณะแตกตางกัน

[-] สิ่งมีชีวิตทุกชนิด จะมีลกั ษณะภายนอกที่
ปรากฏคลายคลึงกับพอแมของสิ่งมีชวี ิตชนิด
นั้น
๓. อธิบายลักษณะที่คลายคลึงกัน [-] ลักษณะภายนอกที่คลายคลึงกันของพอแม
ของพอแมกับลูกวาเปนการถาย
กับลูกเปนการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
ทอดลักษณะทางพันธุกรรมและนํา [-] มนุษยนําความรูท ี่ไดเกี่ยวกับการถายทอด
ความรูไปใชประโยชน
ลักษณะทางพันธุกรรมมาใชประโยชนในการ
พัฒนาสายพันธุของพืชและสัตว
๔. สืบคนขอมูลและอภิปรายเกีย่ ว [-] สิ่งมีชีวิตที่ไมสามารถปรับตัวใหเขากับ
กับสิ่งมีชวี ิตบางชนิดที่สูญพันธุแลว สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปไดก็จะสูญ
พันธุไปในที่สดุ
และที่ดํารงพันธุมาจนถึงปจจุบัน
[-] สิ่งมีชีวิตทีส่ ามารถปรับตัวเขากับสภาพ
แวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปไดจะสามารถอยู
รอดและดํารงพันธุตอไป
๑. สํารวจ เปรียบเทียบ และระบุ [-] ลักษณะของตนเองจะคลายคลึงกับคนใน
ลักษณะของตนเองกับคนในครอบ ครอบครัว
ครัว

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๒๔

โรงเรียนบานเตาบา

ชั้น

ป.๖

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรูแกนกลาง
๒. อธิบายการถายทอดลักษณะ [-] การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเปนการ
ทางพันธุกรรมของสิ่งมีชวี ิตในแตละ ถายทอดลักษณะบางลักษณะจากบรรพบุรุษสู
รุน
ลูกหลาน บางลักษณะจะเหมือนพอหรือเหมือน
แม หรืออาจมีลักษณะเหมือน ปู ยา ตา ยาย
๓. จําแนกพืชออกเปนพืชดอก และ [-] พืชแบงออกเปนสองประเภทคือ พืชดอกกับ
พืชไมมีดอก
พืชไมมีดอก
๔. ระบุลักษณะของพืชดอกที่เปน [-] พืชดอกแบงออกเปน พืชใบเลี้ยงเดี่ยวกับพืช
พืชใบเลี้ยงเดีย่ ว และพืชใบเลี้ยงคู ใบเลี้ยงคู โดยสังเกตจาก ราก ลําตน และใบ
โดยใชลักษณะภายนอกเปนเกณฑ
๕. จําแนกสัตวออกเปนกลุม โดยใช [-] การจําแนกสัตวเปนกลุม โดยใชลักษณะ
ลักษณะภายในบางลักษณะ และ ภายนอกและลักษณะภายในบางลักษณะเปน
ลักษณะภายนอกเปนเกณฑ
เกณฑแบงออกไดเปนสัตวมกี ระดูกสันหลังและ
สัตวไมมีกระดูกสันหลัง
[-] สัตวมีกระดูกสันหลังแบงเปนกลุมปลา สัตว
ครึ่งน้ําครึ่งบก สัตวเลื้อยคลาน สัตวปก และ
สัตวเลี้ยงลูกดวยน้าํ นม
-

สาระที่ ๒ ชีวติ กับสิ่งแวดลอม
มาตรฐาน ว ๒.๑ เขาใจสิ่งแวดลอมในทองถิน่ ความสัมพันธระหวางสิง่ แวดลอมกับสิ่งมีชีวิตความ
สัมพันธระหวางสิง่ มีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู
และจิตวิทยาศาสตรสื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน
ชั้น
ป.๑
ป.๒

ตัวชี้วัด
-

สาระการเรียนรูแกนกลาง
-

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๒๕

โรงเรียนบานเตาบา

ชั้น
ป.๓

ป.๔
ป.๕
ป.๖

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ตัวชี้วัด
๑. สํารวจสิ่งแวดลอมในทองถิ่น
ของตนและอธิบายความสัมพันธ
ของสิ่งมีชวี ิตกับสิ่งแวดลอม

สาระการเรียนรูแกนกลาง
[-] สิ่งแวดลอมหมายถึง สิง่ ที่อยูรอบๆ ตัวเรามี
ทั้งสิง่ มีชวี ิต และสิ่งไมมีชวี ิต สิ่งมีชีวิตมีความ
สัมพันธกับสิง่ แวดลอม ทั้งกับสิ่งมีชวี ิตดวยกัน
และกับสิ่งไมมชี ีวิต
๑. สํารวจ อภิปรายความสัมพันธ [-] กลุมสิ่งมีชวี ิตในแหลงที่อยูตาง ๆ มีความ
ของกลุมสิ่งมีชีวิตแหลงที่อยูตาง ๆ สัมพันธกนั และมีความสัมพันธกับแหลงที่อยู
ในลักษณะของแหลงอาหาร แหลงที่อยูอาศัย
แหลงสืบพันธุ และแหลงเลีย้ งดูลูกออน
๒. อธิบายความสัมพันธของสิ่งมี [-] ความสัมพันธของสิง่ มีชวี ติ กับสิ่งมีชวี ิตใน
ชีวิตกับสิ่งมีชวี ิตในรูปของโซอาหาร รูปของโซอาหารและสายใยอาหาร ทําใหเกิด
และสายใยอาหาร
การถายทอดพลังงานจากผูผ ลิตสูผูบริโภค
๓. สืบคนขอมูล และอธิบายความ [-] สิ่งมีชีวิตทีอ่ าศัยอยูในแตละแหลงที่อยูจะมี
สัมพันธระหวางการดํารงชีวติ ของ โครงสรางที่เหมาะสมตอการดํารงชีวิตในแหลง
สิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดลอมใน
ที่อยูน ั้น และสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพ
ทองถิน่
แวดลอมเพื่อหาอาหารและมีชีวิตอยูรอด

มาตรฐาน ว ๒.๒ เขาใจความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใชทรัพยากรธรรมชาติ ในระดับ
ทองถิน่ ประเทศ และโลกนําความรูไปใชในในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในทองถิน่ อยางยั่งยืน
ชั้น
ป.๑
ป.๒

ตัวชี้วัด
-

สาระการเรียนรูแกนกลาง
-

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๒๖

โรงเรียนบานเตาบา

ชั้น
ป.๓

ป.๔
ป.๕
ป.๖

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรูแกนกลาง
๑. สํารวจทรัพยากรธรรมชาติ และ [-] ดิน หิน น้ํา อากาศ ปาไม สัตวปา และแร
อภิปรายการใชทรัพยากรธรรมชาติ จัดเปนทรัพยากรธรรมชาติทมี่ ีความสําคัญ
ในทองถิน่
[-] มนุษยใชทรัพยากรธรรมชาติในทองถิน่ เพื่อ
ประโยชนตอการดํารงชีวิต
๒. ระบุการใชทรัพยากรธรรมชาติ [-] มนุษยนําทรัพยากรธรรมชาติมาใชอยาง
ที่กอใหเกิดปญหาสิง่ แวดลอม ใน มากมาย จึงสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมใน
ทองถิน่
ทองถิน่
๓. อภิปรายและนําเสนอการใช
[-] มนุษยตองชวยกันดูแลและรูจักใชทรัพยา
ทรัพยากรธรรมชาติ อยางประหยัด กรธรรมชาติอยางประหยัดและคุมคา เพื่อให
คุมคา และมีสว นรวมในการปฏิบัติ มีการใชไดนานและยัง่ ยืน
๑. สืบคนขอมูลและอภิปรายแหลง [-] ทรัพยากรธรรมชาติตาง ๆ ในแตละทองถิ่น
ทรัพยากรธรรมชาติในแตละทองถิ่น มีประโยชนตอการดํารงชีวิตของสิ่งมีชวี ิต
ที่เปนประโยชนตอการดํารงชีวิต
๒. วิเคราะหผลของการเพิ่มขึ้นของ [-] การเพิ่มขึน้ ของประชากรมนุษย เปนผลทํา
ประชากรมนุษยตอการใชทรัพยากร ใหทรัพยากรธรรมชาติลดนอยลง และสิ่งแวด
ธรรมชาติ
ลอมเปลี่ยนแปลงไป
๓. อภิปรายผลตอสิ่งมีชีวิต จาก
[-] ภัยพิบัติจากธรรมชาติ และการกระทําของ
มนุษย ทําใหสงิ่ แวดลอมเปลีย่ นแปลง เปนผล
การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม ทัง้
โดยธรรมชาติและโดยมนุษย
ทําใหพืชและสัตวปาบางชนิดสูญพันธุ
๔. อภิปรายแนวทางในการดูแล
[-] การสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ เฝาระวัง
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ และ
ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการปลูกตนไม
สิ่งแวดลอม
เพิ่มขึ้นเพื่อเปนแนวทางหนึง่ ในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๕. มีสว นรวมใน ***การดูแลรักษา [-] รวมจัดทําโครงการเฝาระวังรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมในทองถิน่ ***
ของสิ่งแวดลอมในทองถิน่ อยางยั่งยืน

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๒๗

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

สาระที่ ๓ สารและสมบัติของสาร
มาตรฐาน ว ๓.๑ เขาใจสมบัติของสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของสารกับโครงสราง และ
แรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรูและจิตวิทยา
ศาสตรสื่อสารสิ่งที่เรียนรู นําความรูไปใชประโยชน
ชั้น
ป.๑

ป.๒

ป.๓

ป.๔
ป.๕

ตัวชี้วัด
๑. สังเกตและระบุลักษณะทีป่ รากฏ
หรือสมบัติของวัสดุที่ใชทาํ ของเลน
ของใชในชีวิตประจําวัน
๒. จําแนกวัสดุที่ใชทําของเลน ของ
ใชในชีวิตประจําวัน รวมทั้งระบุ
เกณฑที่ใชจําแนก
๑. ระบุชนิดและเปรียบเทียบสมบัติ
ของวัสดุทนี่ ํามาทําของเลน ของใช
ในชีวิตประจําวัน
๒. เลือกใชวัสดุและสิ่งของตางๆ ได
อยางเหมาะสมและปลอดภัย

สาระการเรียนรูแกนกลาง
[-] วัสดุที่ใชทาํ ของเลนของใชในชีวิตประจําวัน
อาจมีรูปราง สี ขนาด พืน้ ผิว ความแข็งเหมือน
กันหรือแตกตางกัน
[-] ลักษณะหรือสมบัติตางๆ ของวัสดุ สามารถ
นํามาใชเปนเกณฑ ในการจําแนกวัสดุที่ใชทํา
ของเลน ของใชในชีวิตประจําวัน
[-] ของเลน ของใช อาจทําจากวัสดุตาง ๆ กัน
เชน ไม เหล็ก กระดาษ พลาสติก ยาง ซึ่งวัสดุ
ตางชนิดกันจะมีสมบัติแตกตางกัน
[-] การเลือกวัสดุสิ่งของตาง ๆ มาใชงานเพื่อ
ความเหมาะสม และปลอดภัย ตองพิจารณา
จากสมบัติของวัสดุที่ใชทาํ สิง่ ของนัน้
๑. จําแนกชนิดและสมบัติของวัสดุ [-] ของเลน ของใช อาจมีสว นประกอบหลาย
ที่เปนสวนประกอบของของเลนของ สวนและอาจทําจากวัสดุหลายชนิดซึ่งมีสมบัติ
ใช
แตกตางกัน
๒. อธิบายการใชประโยชนของ
[-] วัสดุแตละชนิดมีสมบัติแตกตางกัน จึงใช
วัสดุแตละชนิด
ประโยชนไดตา งกัน
๑. ทดลองและอธิบายสมบัติของ [-] ความยืดหยุน ความแข็ง ความเหนียว การ
วัสดุตาง ๆ เกีย่ วกับความยืดหยุน นําความรอน การนําไฟฟาและความหนาแนน
ความแข็ง ความเหนียว นําความ เปนสมบัติตาง ๆ ของวัสดุ ซึ่งวัสดุตางชนิดกัน
รอน นําไฟฟา และความหนาแนน จะมีสมบัติบางประการแตกตางกัน

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๒๘

โรงเรียนบานเตาบา

ชั้น

ป.๖

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ตัวชี้วัด
๒. สืบคนขอมูลและอภิปรายการ
นําวัสดุไปใชในชีวิตประจําวัน
๑. ทดลองและอธิบาย สมบัติของ
ของแข็ง ของเหลว และแกส

สาระการเรียนรูแกนกลาง
[-] ในชีวิตประจําวันมีการนําวัสดุตาง ๆ มาใช
ทําสิง่ ของเครือ่ งใชตามสมบัติของวัสดุนนั้ ๆ
[-] สารอาจปรากฏในสถานะของแข็ง ของเหลว
หรือแกส สารทั้งสามสถานะมีสมบัติบาง
ประการเหมือนกันและบางประการแตกตางกัน
๒. จําแนกสารเปนกลุมโดยใช
[-] การจําแนกสารอาจจําแนกโดยใชสถานะ
สถานะหรือเกณฑอื่นที่กาํ หนดเอง การนําไฟฟา การนําความรอน หรือสมบัติอื่น
เปนเกณฑได
๓. ทดลองและอธิบาย วิธีการแยก [-] ในการแยกสารบางชนิดทีผ่ สมกัน ออกจาก
สารบางชนิดทีผ่ สมกัน โดยการรอน กันตองใชวิธีการตาง ๆ ที่เหมาะสม ซึง่ อาจจะ
การตกตะกอน การกรอง การระเหิด ทําไดโดยการรอน การตกตะกอน การกรอง
การระเหยแหง
การระเหิด การระเหยแหง ทัง้ นี้ขนึ้ อยูกับสมบัติ
ของสารที่เปนสวนผสมในสารผสมนัน้ ๆ
๔. สํารวจและจําแนกประเภทของ [-] จําแนกประเภทของสารตาง ๆ ที่ใชในชีวิต
ประจําวันตามการใชประโยชน แบงไดเปนสาร
สารตาง ๆ ที่ใชในชีวิตประจําวัน
โดยใชสมบัติและการใชประโยชน ปรุงรสอาหาร สารแตงสีอาหาร สารทําความ
สะอาด สารกําจัดแมลงและศัตรูพืช ซึ่งสารแต
ของสารเปนเกณฑ
ละประเภทมีความเปนกรด-เบสแตกตางกัน
๕. อภิปรายการเลือกใชสารแตละ [-] การใชสารตางๆ ในชีวิตประจําวันตองเลือก
ประเภทไดอยางถูกตองและปลอด ใชใหถูกตอง ตามวัตถุประสงคของการใชงาน
ภัย
ปลอดภัยตอสิ่งมีชีวิตและสิง่ แวดลอม

มาตรฐาน ว ๓.๒ เขาใจหลักการและธรรมชาติของการเปลีย่ นแปลงสถานะของสาร การเกิดสาร
ละลาย การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรูและจิตวิทยาศาสตร
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๒๙

โรงเรียนบานเตาบา

ชั้น
ป.๑
ป.๒
ป.๓

ป.๔
ป.๕
ป.๖

ตัวชี้วัด
๑. ทดลอง และอธิบายผลของการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับวัสดุ เมื่อ
ถูกแรงกระทําหรือทําใหรอนขึ้นหรือ
ทําใหเย็นลง
๒. อภิปรายประโยชนและอันตราย
ที่อาจเกิดขึ้น จากการเปลี่ยนแปลง
ของวัสดุ
๑. ทดลองและอธิบายสมบัติของ
สาร เมื่อสารเกิดการละลายและ
เปลี่ยนสถานะ
๒. วิเคราะหและอธิบายการเปลี่ยน
แปลงทีท่ ําใหเกิดสารใหม และมี
สมบัติเปลี่ยนแปลงไป
๓. อภิปรายการเปลี่ยนแปลงของ
สารที่กอใหเกิดผลตอสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดลอม

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

สาระการเรียนรูแกนกลาง
[-] เมื่อมีแรงมากระทํา เชน การบีบ บิด ทุบ
ดัด ดึง ตลอดจนการทําใหรอนขึ้นหรือทําให
เย็นลง ทําใหวัสดุเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปราง
ลักษณะหรือมีสมบัติแตกตางไปจากเดิม
[-] การเปลี่ยนแปลงของวัสดุอาจนํามาใช
ประโยชนหรือทําใหเกิดอันตรายได
[-] เมื่อสารเกิดการเปลี่ยนแปลงเปนสาร
ละลายหรือเปลี่ยนสถานะ สารแตละชนิดยังคง
แสดงสมบัติของสารเดิม
[-] การเปลี่ยนแปลงทางเคมี หรือการเกิด
ปฏิกิริยาเคมีทาํ ใหมีสารใหมเกิดขึ้นและสมบัติ
ของสารจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
[-] การเปลี่ยนแปลงของสารทั้งการละลาย การ
เปลี่ยนสถานะ และการเกิดสารใหม ตางก็มีผล
ตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม

สาระที่ ๔ แรงและการเคลือ่ นที่
มาตรฐาน ว ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของแรงแมเหล็กไฟฟา แรงโนมถวงและแรงนิวเคลียร มีกระบวน
การสืบเสาะหาความรู สื่อสารสิ่งทีเ่ รียนรู และนําความรูไ ปใชประโยชนอยางถูก
ตองและมีคุณธรรม

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๓๐

โรงเรียนบานเตาบา

ชั้น
ป.๑

ป.๒

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ตัวชี้วัด
๑. ทดลองและอธิบายการดึงหรือ
การผลักวัตถุ

สาระการเรียนรูแกนกลาง
[-] การดึงและการผลักวัตถุ เปนการออกแรง
กระทําตอวัตถุ ซึง่ อาจทําใหวัตถุเคลื่อนที่
หรือไมเคลื่อนที่ และเปลี่ยนแปลงรูปรางหรือ
อาจไมเปลี่ยนแปลงรูปราง
๑. ทดลองและอธิบายแรงทีเ่ กิดจาก [-] แมเหล็กมีแรงดึงดูดหรือผลักระหวางแทง
แมเหล็ก
แมเหล็ก รอบแทงแมเหล็กมีสนามแมเหล็ก
และสามารถดึงดูดวัตถุทที่ าํ ดวยสารแมเหล็ก
๒. อธิบายการนําแมเหล็กมาใช
[-] แมเหล็กมีประโยชนในการทําของเลน ของ
ประโยชน
ใช นําไปแยกสารแมเหล็กออกจากวัตถุอนื่ ได

๓. ทดลองและอธิบายแรงไฟฟาที่
เกิดจากการถูวัตถุบางชนิด

ป.๓

ป.๔
ป.๕

[-] เมื่อถูวัตถุบางชนิดแลวนําเขาใกลกนั จะดึง
ดูดหรือผลักกันได แรงที่เกิดขึ้นนี้เรียกวาแรง
ไฟฟา และวัตถุนนั้ จะดึงดูดวัตถุเบา ๆ ได
๑. ทดลองและอธิบายผลของการ [-] การออกแรงกระทําตอวัตถุแลว ทําใหวตั ถุ
ออกแรงที่กระทําตอวัตถุ
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ โดยวัตถุที่หยุดนิง่ จะ
เคลื่อนที่ และวัตถุทกี่ ําลังเคลื่อนที่จะเคลื่อนที่
เร็วขึ้นหรือเคลือ่ นที่ชา ลงหรือหยุดเคลื่อนทีห่ รือ
เปลี่ยนทิศทาง
๒. ทดลองการตกของวัตถุสพู ื้นโลก [-] วัตถุตกสูพนื้ โลกเสมอเนือ่ งจากแรงโนมถวง
และอธิบายแรงที่โลกดึงดูดวัตถุ
หรือแรงดึงดูดของโลกกระทําตอวัตถุ และแรง
นี้คือน้ําหนักของวัตถุ
๑. ทดลอง และอธิบายการหาแรง [-] แรงลัพธของแรงสองแรงทีก่ ระทําตอวัตถุ
ลัพธของแรงสองแรง ซึง่ อยูในแนว โดยแรงทัง้ สองอยูในแนวเดียวกันเทากับผล
เดียวกันทีก่ ระทําตอวัตถุ
รวมของแรงทัง้ สองนั้น
๒. ทดลองและอธิบายความดัน
[-] อากาศมีแรงกระทําตอวัตถุ แรงที่อากาศ
อากาศ
กระทําตั้งฉากตอหนึง่ หนวยพื้นที่ เรียกวาความ
ดันอากาศ

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๓๑

โรงเรียนบานเตาบา

ชั้น

ป.๖

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรูแกนกลาง
๓. ทดลองและอธิบายความดันของ [-] ของเหลวมีแรงกระทําตอวัตถุทกุ ทิศทาง
ของเหลว
แรงทีข่ องเหลวกระทําตั้งฉากตอหนึง่ หนวย
พื้นที่ เรียกวา ความดันของของเหลว ซึง่ มี
ความสัมพันธกับความลึก
๔. ทดลองและอธิบายแรงพยุงของ [-] ของเหลวมีแรงพยุงกระทําตอวัตถุที่ลอย
ของเหลว การลอยตัว และการจม หรือจมในของเหลว การจมหรือการลอยตัว
ของวัตถุ
ของวัตถุขึ้นอยูกับน้าํ หนักของวัตถุ และแรง
พยุงของของเหลวนั้น
-

มาตรฐาน ว ๔.๒ เขาใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบตาง ๆ ของวัตถุในธรรมชาติ มีกระบวนการสืบ
เสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใช
ประโยชน
ชั้น
ป.๑
ป.๒
ป.๓
ป.๔
ป.๕

ป.๖

ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรูแกนกลาง
๑.ทดลองและอธิบายแรงเสียดทาน [-] แรงเสียดทานเปนแรงตานการเคลื่อนทีข่ อง
และนําความรูไ ปใชประโยชน
วัตถุ แรงเสียดทานมีประโยชน เชน การเดิน
ตองอาศัยแรงเสียดทาน
-

-

สาระที่ ๕ พลังงาน
มาตรฐาน ว ๕.๑ เขาใจความสัมพันธ ระหวางพลังงานกับการดํารงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน
ปฏิสัมพันธระหวางสารและพลังงาน ผลของการใชพลังงานตอชีวิตและสิ่งแวด
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๓๒

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ลอม มีกระบวน การสืบเสาะหาความรู สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใช
ประโยชน
ชั้น
ป.๑
ป.๒

ป.๓

ป.๔

ตัวชี้วัด
๑. ทดลองและอธิบายไดวา ไฟฟา
เปนพลังงาน
๒. สํารวจและยกตัวอยางเครื่องใช
ไฟฟาในบาน ที่เปลี่ยนพลังงานไฟ
ฟาเปนพลังงานอื่น
๑. บอกแหลงพลังงานธรรมชาติที่
ใชผลิตไฟฟา

สาระการเรียนรูแกนกลาง
[-] ไฟฟาจากเซลลไฟฟาหรือแบตเตอรี่สามารถ
ทํางานได ไฟฟาจึงเปนพลังงาน
[-] พลังงานไฟฟาเปลีย่ นเปนพลังงานอื่นไดซึ่ง
ตรวจสอบไดจากเครื่องใชไฟฟาในบาน เชน
พัดลม หมอหุงขาวไฟฟา
[-]การผลิตไฟฟาใชพลังงานจากแหลงพลังงาน
ธรรมชาติ ซึง่ บางแหลงเปนแหลงพลังงานที่มี
จํากัด เชน น้าํ มัน แกสธรรมชาติ บางแหลงเปน
แหลงพลังงานที่หมุนเวียน เชน น้าํ ลม
๒.อธิบายความสําคัญของพลังงาน [-] พลังงานไฟฟามีความสําคัญตอชีวิต
ไฟฟา และเสนอวิธกี ารใชไฟฟา
ประจําวัน เชน เปนแหลงกําเนิดแสงสวาง จึง
อยางประหยัดและปลอดภัย
ตองใชไฟฟาอยางประหยัด เชน ปดไฟเมื่อไม
ใชงาน รวมทัง้ ใชไฟฟาอยางปลอดภัย เชน
เลือกใชอุปกรณตาง ๆ ทีม่ มี าตรฐาน
๑. ทดลองและอธิบายการเคลื่อนที่ [-] แสงเคลื่อนที่จากแหลงกําเนิดทุกทิศทาง
ของแสงจากแหลงกําเนิด
และเคลื่อนที่เปนแนวตรง
๒. ทดลองและอธิบายการสะทอน [-] แสงตกกระทบวัตถุจะเกิดการสะทอนของ
ของแสงที่ตกกระทบวัตถุ
แสงโดยมีมุมตกกระทบเทากับมุมสะทอน
[-] เมื่อแสงกระทบวัตถุตางกันจะผานวัตถุ แต
๓. ทดลองและจําแนกวัตถุตาม
ลักษณะการมองเห็นจากแหลง
ละชนิดไดตางกัน ทําใหจําแนกวัตถุออกเปน
กําเนิดแสง
ตัวกลางโปรงใส ตัวกลางโปรงแสงและวัตถุทึบ
แสง

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๓๓

โรงเรียนบานเตาบา

ชั้น

ป.๕

ป.๖

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ตัวชี้วัด
๔. ทดลองและอธิบายการหักเห
ของแสงเมื่อผานตัวกลางโปรงใส
สองชนิด
๕. ทดลองและอธิบายการเปลี่ยน
แสงเปนพลังงานไฟฟา และนํา
ความรูไปใชประโยชน

สาระการเรียนรูแกนกลาง
[-] เมื่อแสงเคลื่อนที่ผา นตัวกลางที่ตางชนิดกัน
ทิศทางการเคลื่อนที่ของแสงเปลี่ยน เรียกการ
หักเหของแสง
[-] เซลลสุริยะ เปนอุปกรณที่เปลี่ยนพลังงาน
แสงเปนพลังงานไฟฟา อุปกรณไฟฟาหลาย
ชนิดมีเซลลสุรยิ ะเปนสวนประกอบ เชน เครื่อง
คิดเลข
๖. ทดลองและอธิบายแสงขาว
[-] แสงขาวผานปริซึมจะเกิดการกระจายของ
ประกอบดวยแสงสีตาง ๆ และนํา แสงเปนแสงสีตาง ๆ นําไปใชอธิบายปรากฏ
ความรูไปใชประโยชน
การณธรรมชาติ เชน การเกิดสีรุง
๑. ทดลองและอธิบายการเกิดเสียง [-] เสียงเกิดจากการสั่นของแหลงกําเนิดเสียง
และการเคลื่อนที่ของเสียง
และเสียงเคลือ่ นที่จากแหลงกําเนิดเสียงทุก
ทิศทางโดยอาศัยตัวกลาง
๒. ทดลองและอธิบายการเกิดเสียง [-] แหลงกําเนิดเสียงสั่นดวยความถี่ตา่ํ จะเกิด
สูง เสียงต่ํา
เสียงต่ํา แตถาสั่นดวยความถี่สูงจะเกิดเสียงสูง
๓. ทดลองและอธิบายเสียงดัง เสียง [-] แหลงกําเนิดเสียงสั่นดวยพลังงานมากจะทํา
คอย
ใหเกิดเสียงดัง แตถาแหลงกําเนิดเสียงสัน่ ดวย
พลังงานนอยจะเกิดเสียงคอย
๔. สํารวจและอภิปรายอันตรายที่ [-] เสียงดังมาก ๆ จะเปนอันตรายตอการไดยิน
เกิดขึ้นเมื่อฟงเสียงดังมาก ๆ
และเสียงที่กอใหเกิดความรําคาญ เรียกวา
มลพิษทางเสียง
๑. ทดลองและอธิบายการตอวงจร [-] วงจรไฟฟาอยางงาย ประกอบดวย แหลง
ไฟฟาอยางงาย
กําเนิดไฟฟา อุปกรณไฟฟา
๒. ทดลองและอธิบายตัวนําไฟฟา [-] วัสดุที่กระแสไฟฟาผานไดเปนตัวนําไฟฟา
และฉนวนไฟฟา
ถากระแสไฟฟาผานไมไดเปนฉนวนไฟฟา

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๓๔

โรงเรียนบานเตาบา

ชั้น

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรูแกนกลาง
๓. ทดลองและอธิบายการตอเซลล [-] เซลลไฟฟาหลายเซลลตอเรียงกัน โดยขั้ว
ไฟฟาแบบอนุกรมและนําความรูไป บวกของเซลลไฟฟาเซลลหนึง่ ตอกับขั้วลบของ
ใชประโยชน
อีกเซลลหนึ่งเปนการตอแบบอนุกรม ทําใหมี
กระแสไฟฟาผานอุปกรณไฟฟาในวงจรเพิม่ ขึ้น
[-] การตอเซลลไฟฟาแบบอนุกรมสามารถนํา
ไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน เชน การตอ
เซลลไฟฟาในไฟฉาย
๔. ทดลองและอธิบายการตอหลอด [-] การตอหลอดไฟฟาแบบอนุกรมจะมีกระแส
ไฟฟาทั้งแบบอนุกรม แบบขนาน ไฟฟาปริมาณเดียวกันผานหลอดไฟฟาแตละ
และนําความรูไ ปใชประโยชน
หลอด
[-] การตอหลอดไฟฟาแบบขนานกระแสไฟฟา
จะแยกผานหลอดไฟฟาแตละหลอด สามารถ
นําไปใชประโยชน เชน การตอหลอดไฟฟา
หลายดวงในบาน
๕. ทดลองและอธิบายการเกิด
[-] สายไฟที่มกี ระแสไฟฟาผานจะเกิด
สนามแมเหล็กรอบสายไฟที่มี
สนามแมเหล็ก รอบสายไฟ สามารถนําไปใช
กระแสไฟฟาผาน และนําความรูไป ประโยชน เชน การทําแมเหล็กไฟฟา
ใชประโยชน

สาระที่ ๖ กระบวนการเปลีย่ นแปลงของโลก
มาตรฐาน ว ๖.๑ เขาใจกระบวนการตางๆ ทีเ่ กิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธของ
กระบวนการตางๆ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และ
สัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร สื่อสาร
สิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๓๕

โรงเรียนบานเตาบา

ชั้น
ป.๑

ป.๒

ป.๓

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ตัวชี้วัด
๑. สํารวจ ทดลอง และอธิบาย
องคประกอบและสมบัติทางกาย
ภาพของดินในทองถิน่

สาระการเรียนรูแกนกลาง
[-] ดินประกอบดวย เศษหิน ซากพืช ซากสัตว
โดยมีนา้ํ และอากาศแทรกอยูใ นชองวางของ
เม็ดดิน
[-] ดินในแตละทองถิ่นมีสมบัติทางกายภาพ
แตกตางกันในดานของสี เนือ้ ดิน การอุมน้าํ
และการจับตัวของดิน
๑ .สํารวจและจําแนกประเภทของ [-] ดินจําแนกออกเปนประเภทใหญ ๆ ไดแก
ดินโดยใชสมบัติทางกายภาพเปน ดินรวน ดินเหนียวและดินทราย ตามลักษณะ
เกณฑและนําความรูไปใชประโยชน ที่แตกตางกันในดานของสี เนื้อดิน การอุมน้ํา
และการจับตัวของดิน ซึ่งนําไปใชประโยชนได
แตกตางกันตามสมบัติของดิน
๒. สํารวจและอธิบายสมบัตทิ าง
[-] น้ําพบไดทงั้ ที่เปนของเหลว ของแข็ง แกส
กายภาพของน้ําจากแหลงน้ําใน
น้ําละลายสารบางอยางได น้ําเปลีย่ นแปลง
ทองถิน่ และนําความรูไปใช
รูปรางตามภาชนะที่บรรจุ และรักษาระดับใน
ประโยชน
แนวราบ
[-] คุณภาพของน้าํ พิจารณาจากสี กลิน่ ความ
โปรงใสของน้าํ
[-] น้ําเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีความจําเปน
ตอชีวิตทั้งในการบริโภคอุปโภคจึงตองใชอยาง
ประหยัด
๒. สืบคนขอมูลและอภิปรายสวน [-] อากาศประกอบดวย แกสไนโตรเจน แกส
ประกอบของอากาศ ความสําคัญ ออกซิเจน แกสคารบอนไดออกไซด และแกส
ของอากาศ
อื่น ๆ รวมทัง้ ไอน้ํา และฝุน ละออง
[-] อากาศมีความสําคัญตอการดํารงชีวิต สิ่ง
มีชีวิตทุกชนิดตองใชอากาศในการหายใจ และ
อากาศยังมีประโยชนในดานอื่นๆ อีกมากมาย

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๓๖

โรงเรียนบานเตาบา

ชั้น

ป.๔

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ตัวชี้วัด
๓. ทดลองอธิบายการเคลื่อนที่ของ
อากาศที่มีผลจากความแตกตาง
ของอุณหภูมิ
๑. สํารวจและอธิบายการเกิดดิน

สาระการเรียนรูแกนกลาง
[-] อากาศจะเคลื่อนจากบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ํา
ไปยังบริเวณทีม่ ีอุณหภูมิสูงกวา โดยอากาศที่
เคลื่อนที่ในแนวราบทําใหเกิดลม
[-] ดินเกิดจากหินที่ผุพงั ผสมกับซากพืช ซาก
สัตว
๒. ระบุชนิดและสมบัติของดินที่ใช [-] ดินมีสวนประกอบของเศษหิน อินทรียวัตถุ
ปลูกพืชในทองถิน่
น้ํา และอากาศ ในสัดสวนที่แตกตางกันทําให
เกิดดินหลายชนิด พืชแตละชนิดเจริญเติบโต
ไดดีในดินที่แตกตางกัน ดังนั้นการปลูกพืชจึง
ควรเลือกใชดินใหเหมาะสม
๓. สํารวจ ทดลองและอธิบายการ [-] ไอน้ําในอากาศที่ควบแนน เปนละอองน้ํา
เกิดเมฆ หมอก น้ําคาง ฝน และ เล็กๆ ทําใหเกิดหมอกและเมฆละอองน้ําเล็กๆ
ลูกเห็บ
ที่รวมกันเปนหยดน้าํ ทําใหเกิดน้ําคางและฝน
[-] หยดน้าํ ทีก่ ลายเปนน้าํ แข็งแลวถูกพายุพัด
วนในเมฆระดับสูง จนเปนกอนน้าํ แข็งขนาด
ใหญขึ้นแลวตกลงมาทําใหเกิดลูกเห็บ
๒. ทดลองและอธิบายการเกิดวัฏ [-] วัฏจักรน้ําเกิดจากการหมุนเวียนอยางตอ
จักรน้ํา
เนื่อง ระหวางน้ําบริเวณผิวโลกกับน้าํ ใน
บรรยากาศ
๓. ออกแบบและสรางเครื่องมือ
[-] อุณหภูมิ ความชืน้ ความกดอากาศ มีการ
อยางงายในการวัดอุณหภูมิ ความ เปลี่ยนแปลง ซึ่งสามารถตรวจสอบ โดยใช
ชื้น และความกดอากาศ
เครื่องมืออยางงายได
๔. ทดลองและอธิบายการเกิดลม [-] การเกิดลมเกิดจากการเคลื่อนที่ของอากาศ
และนําความรูไ ปใชประโยชนใน
ตามแนวพืน้ ราบ อากาศบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง
ชีวิตประจําวัน
มวลอากาศจะขยายตัวลอยตัวสูงขึ้น สวน
อากาศบริเวณที่มีอุณหภูมิตา่ํ มวลอากาศจะ
จมตัวลงและเคลื่อนที่ไปแทนที่

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๓๗

โรงเรียนบานเตาบา

ชั้น

ป.๖

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง
[-] พลังงานจากลมนําไปใชประโยชนไดมาก
มายในดานการผลิตกระแสไฟฟาและการทํา
กังหันลม
๑. อธิบาย จําแนกประเภทของหิน [-] หินแตละชนิดมีลักษณะแตกตางกัน จําแนก
โดยใชลักษณะของหิน สมบัติของ ตามลักษณะที่สังเกตไดเปนเกณฑ เชน สี เนื้อ
หินเปนเกณฑและนําความรูไ ปใช หิน ความแข็ง ความหนาแนน
ประโยชน
[-] นักธรณีวทิ ยาจําแนกหิน ตามลักษณะการ
เกิดไดสามประเภท คือ หินอัคนี หินตะกอน
และหินแปร
[-] ลักษณะหินและสมบัติของหินที่แตกตางกัน
นํามาใชใหเหมาะกับงาน ทั้งในดานกอสราง
ดานอุตสาหกรรมและอื่น ๆ
๒. สํารวจและอธิบายการเปลี่ยน [-] การเปลี่ยนแปลงของหินในธรรมชาติ โดย
แปลงของหิน
การผุพงั อยูกบั ที่ การกรอน ทําใหหนิ มีขนาด
เล็กลง จนเปนสวนประกอบของดิน
๓. สืบคน และอธิบายธรณีพิบัติภัย [-] มนุษยควรเรียนรูและปฏิบัติตนใหปลอดภัย
ที่มีผลตอมนุษยและสภาพแวดลอม จากธรณีพบิ ัติภัยที่อาจเกิดขึ้นในทองถิ่นไดแก
ในทองถิน่
น้ําปาไหลหลาก น้ําทวม แผนดินถลม แผนดิน
ไหว สึนามิและอื่นๆ

สาระที่ ๗ ดาราศาสตรและอวกาศ
มาตรฐาน ว ๗.๑ เขาใจวิวฒ
ั นาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี และเอกภพการปฏิสัมพันธภายใน
ระบบสุริยะและผลตอสิ่งมีชวี ิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู และ
จิตวิทยาศาสตร การสื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๓๘

โรงเรียนบานเตาบา

ชั้น
ป.๑

ป.๒

ป.๓

ป.๔

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ตัวชี้วัด
๑. ระบุวา ในทองฟามีดวงอาทิตย
ดวงจันทรและดวงดาว

สาระการเรียนรูแกนกลาง
[-]นทองฟามีดวงอาทิตย ดวงจันทร และดวง
ดาว โดยจะมองเห็นทองฟามีลักษณะเปนครึ่ง
ทรงกลมครอบแผนดินไว
๑. สืบคนและอภิปรายความสําคัญ [-] ดวงอาทิตยเปนแหลงพลังงานที่สําคัญของ
ของดวงอาทิตย
โลก เพราะใหพลังงานความรอนและพลังงาน
แสง ซึง่ ชวยในการดํารงชีวติ ของสิ่งมีชีวิต
๑. สังเกตและอธิบายการขึ้นตกของ [-] โลกหมุนรอบตัวเองทําใหเกิดปรากฏการณ
ดวงอาทิตย ดวงจันทร การเกิด
ตอไปนี้
กลางวันกลางคืน และการกําหนด [-] ปรากฏการณขึ้นตกของดวงอาทิตยและดวง
ทิศ
จันทร
[-] เกิดกลางวันและกลางคืนโดยดานที่หนั รับ
แสงอาทิตยเปนเวลากลางวันและดานตรงขาม
ที่ไมไดรับแสงอาทิตยเปนเวลากลางคืน
[-] กําหนดทิศโดยสังเกตจากการขึ้น และการ
ตกของดวงอาทิตย ใหดานทีเ่ ห็นดวงอาทิตยขึ้น
เปนทิศตะวันออก และดานที่เห็นดวงอาทิตย
ตกเปนทิศตะวันตก เมื่อใชทิศตะวันออกเปน
หลัก โดยใหดา นขวามืออยูท างทิศตะวันออก
ดานซายมืออยูทางทิศตะวันตก ดานหนาจะ
เปนทิศเหนือและดานหลังจะเปนทิศใต
๑. สรางแบบจําลองเพื่ออธิบาย
[-] ระบบสุริยะ ประกอบดวย ดวงอาทิตยเปน
ลักษณะของระบบสุริยะ
ศูนยกลาง และมีบริวารโคจรอยูโดยรอบ คือ
ดาวเคราะหแปดดวง ดาวเคราะหแคระ ดาว
เคราะหนอย ดาวหาง และวัตถุขนาดเล็กอื่นๆ
สวนดาวตก หรือผีพุงไต อุกกาบาต อาจเกิดมา
จาก ดาวหาง ดาวเคราะหนอ ย หรือวัตถุขนาด
เล็กอื่น ๆ

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๓๙

โรงเรียนบานเตาบา

ชั้น
ป.๕

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ตัวชี้วัด
๑. สังเกตและอธิบายการเกิดทิศ
และปรากฏการณการขึ้นตกของ
ดวงดาวโดยใชแผนที่ดาว

สาระการเรียนรูแกนกลาง
[-] การที่โลกหมุนรอบตัวเองนี้ ทําใหเกิดการ
กําหนดทิศ โดยโลกหมุนรอบตัวเอง ทวนเข็ม
นาฬิกาจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกเมื่อ
สังเกตจากขั้วเหนือ จึงปรากฏเห็นดวงอาทิตย
และดวงดาวตางๆ ขึ้นทางทิศตะวันออก และ
ตกทางทิศตะวันตก
[-] แผนที่ดาวชวยในการสังเกตตําแหนงดาว
บนทองฟา
๒. สรางแบบจําลองและอธิบายการ [-] การที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตยในเวลา ๑ ป
เกิดฤดู ขางขึน้ ขางแรม สุริยุปราคา ในลักษณะที่แกนโลกเอียงกับแนวตั้งฉากของ
จันทรุปราคา และนําความรูไ ปใช ระนาบทางโคจร ทําใหบริเวณสวนตางๆ ของ
ประโยชน
โลกรับพลังงานจากดวงอาทิตยแตกตางกัน
เปนผลใหเกิดฤดูตาง ๆ
[-] ดวงจันทรไมมีแสงสวางในตัวเอง แสงสวาง
ที่เห็นเกิดจากแสงอาทิตยตกกระทบดวงจันทร
แลวสะทอนมายังโลก การทีด่ วงจันทรโคจรรอบ
โลกขณะที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย ดวงจันทร
จึงเปลี่ยนตําแหนงไปทําใหมองเห็นแสงสะทอน
จากดวงจันทรแตกตางกันในแตละคืน เรียกวา
ขางขึ้นขางแรม และนํามาใชจัดปฏิทินในระบบ
จันทรคติ
[-] การที่โลก ดวงจันทร ดวงอาทิตยอยูในแนว
เสนตรงเดียวกันทําใหดวงจันทรบังดวงอาทิตย
เรียกวา เกิดสุริยุปราคา เมื่อดวงจันทรเคลือ่ นที่
เขาอยูในเงาของโลกเรียกวา เกิดจันทรุปราคา

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๔๐

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

มาตรฐาน ว ๗.๒ เขาใจความสําคัญของเทคโนโลยีอวกาศ ที่นาํ มาใชในการสํารวจอวกาศ และ
ทรัพยากรธรรมชาติ ดานการเกษตรและการสื่อสาร มีกระบวนการสืบเสาะหา
ความรูและจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน
อยาง มีคุณธรรมตอชีวิตและสิ่งแวดลอม
ชั้น
ป.๑
ป.๒
ป.๓
ป.๔
ป.๕
ป.๖

ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรูแกนกลาง
๑. สืบคน อภิปรายความกาวหนา [-] ความกาวหนาของจรวด ดาวเทียม และ
และประโยชนของเทคโนโลยีอวกาศ ยานอวกาศ
[-] ความกาวหนาของเทคโนโลยีอวกาศไดนํา
มาใชในการสํารวจขอมูลของวัตถุทองฟา ทํา
ใหไดเรียนรูเกีย่ วกับระบบสุริยะทัง้ ในและนอก
ระบบสุริยะเพิม่ ขึ้นอีกมากมาย ยังมีประโยชน
ในการพัฒนาเทคโนโลยี ในดานการสํารวจ
ทรัพยากรธรรมชาติ การสื่อสาร การสํารวจ
สภาพอากาศ ดานการแพทย และดานอืน่ ๆ
อีกมากมาย

สาระที่ ๘ ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มาตรฐาน ว ๘.๑ ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร และจิตวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรู
การแกปญหา รูวาปรากฏการณทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นสวนใหญ มีรูปแบบที่
แนนอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได ภายใตขอมูลและเครื่องมือที่มีอยูใน
ชวงเวลานัน้ ๆ เขาใจวา วิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคม และสิง่ แวดลอม มี
ความเกี่ยวของสัมพันธกัน
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๔๑

โรงเรียนบานเตาบา

ชั้น
ป.๑

ป.๒

ตัวชี้วัด
๑. ตั้งคําถามเกี่ยวกับเรื่องทีศ่ ึกษา
ตามทีก่ ําหนดให หรือตามความ
สนใจ
๒. วางแผนการสังเกต สํารวจตรวจ
สอบ ศึกษาคนควา โดยใชความคิด
ของตนเองและของครู
๓. ใชวัสดุอุปกรณในการสํารวจ
ตรวจสอบ และบันทึกผลดวยวิธี
งายๆ
๔. จัดกลุมขอมูลที่ไดจากการ
สํารวจตรวจสอบ และนําเสนอผล
๕. แสดงความคิดเห็นในการสํารวจ
ตรวจสอบ
๖. บันทึก และอธิบายผลการสังเกต
สํารวจตรวจสอบ โดยเขียนภาพหรือ
ขอความสั้นๆ
๗. นําเสนอผลงานดวยวาจาใหผูอื่น
เขาใจ
๑. ตั้งคําถามเกี่ยวกับเรื่องจะศึกษา
ตามทีก่ ําหนดให และตามความ
สนใจ
๒. วางแผนการสังเกต สํารวจตรวจ
สอบ ศึกษาคนควา โดยใชความคิด
ของตนเองของกลุมและของครู
๓. ใชวัสดุอุปกรณเครื่องมือที่เหมาะ
สมในการสํารวจตรวจสอบ และ
บันทึกขอมูล

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

สาระการเรียนรูแกนกลาง
-

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

-

-

-

-

-

-

๔๒

โรงเรียนบานเตาบา

ชั้น

ป.๓

ตัวชี้วัด
๔. จัดกลุม ขอมูล เปรียบเทียบ และ
นําเสนอผล
๕. ตั้งคําถามใหมจากผลการสํารวจ
ตรวจสอบ
๖. แสดงความคิดเห็นเปนกลุมและ
รวบรวมเปนความรู
๗. บันทึกและอธิบายผลการสังเกต
สํารวจ ตรวจสอบ อยางตรงไปตรง
มา โดยเขียนภาพ แผนภาพหรือคํา
อธิบาย
๘. นําเสนอผลงานดวยวาจาใหผูอื่น
เขาใจกระบวนการและผลของงาน
๑. ตั้งคําถามเกี่ยวกับเรื่องจะศึกษา
ตามทีก่ ําหนดให และตามความ
สนใจ
๒. วางแผนการสังเกต เสนอวิธี
สํารวจตรวจสอบ ศึกษาคนควา โดย
ใชความคิดของตนเองของกลุมและ
คาดการณสิ่งที่พบ จากการสํารวจ
ตรวจสอบ
๓. เลือกใชวัสดุอุปกรณ เครื่องมือที่
เหมาะสมในการสํารวจ ตรวจสอบ
และบันทึกขอมูล
๔. จัดกลุมขอมูลเปรียบเทียบกับสิ่ง
ที่คาดการณไวและนําเสนอผล

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

สาระการเรียนรูแกนกลาง
-

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

-

-

-

-

๔๓

โรงเรียนบานเตาบา

ชั้น

ป.๔

ตัวชี้วัด
๕. ตั้งคําถามใหมจากผลการสํารวจ
ตรวจสอบ
๖. แสดงความคิดเห็นและรวบรวม
ขอมูลจากกลุม นําไปสูการสราง
ความรู
๗. บันทึกและอธิบายผลการสังเกต
สํารวจตรวจสอบตามความเปนจริง
มีแผนภาพประกอบคําอธิบาย
๘. นําเสนอ จัดแสดงผลงาน โดย
อธิบายดวยวาจา และเขียนแสดง
กระบวนการ และผลของงานให
ผูอื่นเขาใจ
๑. ตั้งคําถามเกี่ยวกับประเด็น หรือ
เรื่อง หรือสถานการณ ที่จะศึกษา
ตามทีก่ ําหนดให ตามความสนใจ
๒. วางแผนการสังเกต เสนอวิธี
สํารวจตรวจสอบ หรือศึกษาคนควา
และคาดการณสิ่งที่จะพบจากการ
สํารวจตรวจสอบ
๓. เลือกอุปกรณที่ถูกตองเหมาะสม
ในการสํารวจตรวจสอบ
๔. บันทึกขอมูลในเชิงปริมาณ
นําเสนอ ผลสรุปผล
๕. สรางคําถามใหมเพื่อการสํารวจ
ตรวจสอบ ตอไป
๖. แสดงความคิดเห็นและสรุปสิ่งที่
ไดเรียนรู

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

สาระการเรียนรูแกนกลาง
-

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

-

-

-

-

-

-

๔๔

โรงเรียนบานเตาบา

ชั้น

ป.๕

ตัวชี้วัด
๗. บันทึกและอธิบายผลการสํารวจ
ตรวจสอบอยาง ตรงไปตรงมา
๘. นําเสนอ จัดแสดงผลงาน โดย
อธิบายดวยวาจา หรือเขียนอธิบาย
กระบวนการและผลของงานใหผูอื่น
เขาใจ
๑. ตั้งคําถามเกี่ยวกับประเด็นหรือ
เรื่อง หรือสถานการณ ที่จะศึกษา
ตามทีก่ ําหนดให ตามความสนใจ
๒. วางแผนการสังเกต เสนอการ
สํารวจตรวจสอบหรือศึกษาคนควา
และคาดการณสิ่งที่จะพบจากการ
สํารวจตรวจสอบ
๓. เลือกอุปกรณที่ถูกตองเหมาะสม
ในการสํารวจตรวจสอบใหไดขอมูล
ที่เชื่อถือได
๔. บันทึกขอมูลในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ และตรวจสอบผลกับสิ่งที่
คาดการณไว นําเสนอผล ขอสรุป
๕. สรางคําถามใหมเพื่อการสํารวจ
ตรวจสอบตอไป
๖. แสดงความคิดเห็นอยางอิสระ
อธิบาย และสรุปสิ่งที่ไดเรียนรู
๗. บันทึกและอธิบายผลการสํารวจ
ตรวจสอบตามความเปนจริง มีการ
อางอิง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

สาระการเรียนรูแกนกลาง
-

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

-

-

-

-

-

-

๔๕

โรงเรียนบานเตาบา

ชั้น

ป.๖

ตัวชี้วัด
๘. นําเสนอ จัดแสดงผลงาน โดย
อธิบายดวยวาจา หรือเขียนอธิบาย
แสดงระบวนการและผลของงานให
ผูอื่นเขาใจ
๑. ตั้งคําถามเกี่ยวกับประเด็น หรือ
เรื่อง หรือสถานการณ ที่จะศึกษา
ตามทีก่ ําหนดให ตามความสนใจ
๒. วางแผนการสังเกต เสนอการ
สํารวจตรวจสอบ หรือศึกษาคนควา
คาดการณ สิง่ ทีพ่ บจากการสํารวจ
ตรวจสอบ
๓. เลือกอุปกรณและวิธีการสํารวจ
ตรวจสอบที่ถกู ตองเหมาะสมให
ไดผลที่ครอบคลุม และเชื่อถือได
๔. บันทึกขอมูลในเชิงปริมาณ และ
คุณภาพ วิเคราะห และตรวจสอบ
ผลกับสิ่งที่คาดการณไว นําเสนอผล
และขอสรุป
๕. สรางคําถามใหมเพื่อการสํารวจ
ตรวจสอบตอไป
๖. แสดงความคิดเห็นอยางอิสระ
อธิบาย ลงความเห็นและสรุปสิ่งที่
ไดเรียนรู
๗. บันทึกและอธิบายผล การสํารวจ
ตรวจสอบตามความเปนจริง มี
เหตุผล และมีประจักษพยานอางอิง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

สาระการเรียนรูแกนกลาง
-

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

-

-

-

-

-

-

๔๖

โรงเรียนบานเตาบา

ชั้น

ตัวชี้วัด
๘. นําเสนอ จัดแสดงผลงาน โดย
อธิบายดวยวาจาและเขียนรายงาน
แสดงกระบวนการ และผลของงาน
ใหผูอื่นเขาใจ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

สาระการเรียนรูแกนกลาง
-

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๔๗

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ตัวชีว้ ดั /มาตรฐานการเรียนรู
ตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูวทิ ยาศาสตร ว ๑๑๑๐๑
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (๑๖ ตัวชี้วัด)
๑. เปรียบเทียบความแตกตางระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไมมชี วี ิต (ว ๑.๑ ป.๑/๑)
๒. สังเกตและอธิบายลักษณะและหนาที่ของโครงสรางภายนอกของพืชและสัตว (ว ๑.๑ ป.๑/๒)
๓. สังเกตและอธิบายลักษณะ หนาที่และความสําคัญของอวัยวะภายนอกของมนุษย ตลอดจนการดูแล
รักษาสุขภาพ (ว ๑.๑ ป.๑/๓)
๔. ระบุลักษณะของสิ่งมีชีวิตในทองถิ่นและนํามาจัดจําแนกโดยใชลักษณะภายนอกเปนเกณฑ (ว ๑.๒
ป.๑/๑)
๕. สังเกตและระบุลักษณะทีป่ รากฏหรือสมบัติของวัสดุที่ใชทําของเลน ของใชในชีวิตประจําวัน (ว ๓.๑
ป.๑/๑)
๖. จําแนกวัสดุที่ใชทําของเลน ของใชในชีวติ ประจําวัน รวมทั้งระบุเกณฑที่ใชจําแนก (ว ๓.๑ ป.๑/๒)
๗. ทดลองและอธิบายการดึงหรือการผลักวัตถุ (ว ๔.๑ ป.๑/๑)
๘. สํารวจ ทดลองและอธิบายองคประกอบและสมบัติทางกายภาพของดินในทองถิ่น (ว ๖.๑ ป.๑/๑)
๙. ระบุวา ในทองฟามีดวงอาทิตย ดวงจันทร และดวงดาว (ว ๗.๑ ป.๑/๑)
๑๐. ตั้งคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษาตามที่กําหนดใหหรือตามความสนใจ (ว ๘.๑ ป.๑/๑)
๑๑. วางแผนการสังเกต สํารวจ ตรวจสอบ ศึกษาคนควา โดยใชความคิดของตนเองและของครู (ว ๘.๑
ป.๑/๒)
๑๒. ใชวัสดุอปุ กรณในการสํารวจตรวจสอบและบันทึกผลดวยวิธีงายๆ (ว ๘.๑ ป.๑/๓)
๑๓. จัดกลุมขอมูลที่ไดจากการสํารวจตรวจสอบและนําเสนอผล (ว ๘.๑ ป.๑/๔)
๑๔. แสดงความคิดเห็นในการสํารวจ ตรวจสอบ (ว ๘.๑ ป.๑/๕)
๑๕. บันทึกและอธิบายผลการสังเกตสํารวจตรวจสอบโดยเขียนภาพหรือขอความสั้นๆ (ว ๘.๑ ป.๑/๖)
๑๖. นําเสนอผลงานดวยวาจาใหผูอื่นเขาใจ (ว ๘.๑ ป.๑/๗)

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๔๘

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูวทิ ยาศาสตร ว ๑๒๑๐๑
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (๒๓ ตัวชีว้ ัด)
๑. ทดลองและอธิบาย น้ํา แสง เปนปจจัยที่จําเปนตอการดํารงชีวิตของพืช (ว ๑.๑ ป.๒/๑)
๒. อธิบายอาหาร น้ํา อากาศ เปนปจจัยทีจ่ ําเปนตอการดํารงชีวิต และการเจริญเติบโตของพืชและสัตว
และนําความรูไปใชประโยชน (ว ๑.๑ ป.๒/๒)
๓. สํารวจและอธิบายพืชและสัตวสามารถตอบสนองตอแสง อุณหภูมิ และการสัมผัส (ว ๑.๑ ป.๒/๓)
๔. ทดลองและอธิบายรางกายของมนุษยที่ตอบสนองตอแสง อุณหภูมิ และการสัมผัส (ว ๑.๑ ป.๒/๔)
๕. อธิบายปจจัยที่จําเปนตอการดํารงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย (ว ๑.๑ ป.๒/๕)
๖. อธิบายประโยชนของพืชและสัตวในทองถิ่น (ว ๑.๒ ป.๒/๑)
๗. ระบุชนิดและเปรียบเทียบสมบัติของวัสดุที่นํามาทําของเลนของใชในชีวติ ประจําวัน (ว ๓.๑ ป.๒/๑)
๘. เลือกใชวัสดุและสิ่งของตางๆ ไดอยางเหมาะสมและปลอดภัย (ว ๓.๑ ป.๒/๒)
๙. ทดลองและอธิบายแรงที่เกิดจากแมเหล็ก (ว ๔.๑ ป.๒/๑)
๑๐. อธิบายการนําแมเหล็กมาใชประโยชน (ว ๔.๑ ป.๒/๒)
๑๑. ทดลองและอธิบายแรงไฟฟาที่เกิดจากการถูวัตถุบางชนิด (ว ๔.๑ ป.๒/๓)
๑๒. ทดลองและอธิบายไดวาไฟฟาเปนพลังงาน (ว ๕.๑ ป.๒/๑)
๑๓. สํารวจและยกตัวอยางเครื่องใชไฟฟาในบานที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟาเปนพลังงานอื่น (ว ๕.๑ ป.๒/๒)
๑๔. สํารวจและจําแนกประเภทของดินโดยใชสมบัตทิ างกายภาพเปนเกณฑ และนําความรูไ ปใชประโยชน
(ว ๖.๑ ป.๒/๑)
๑๕. สืบคนและอภิปรายความสําคัญของดวงอาทิตย (ว ๗.๑ ป.๒/๑)
๑๖. ตั้งคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษา ตามที่กําหนดใหและตามความสนใจ (ว ๘.๑ ป.๒/๑)
๑๗. วางแผนการสังเกต สํารวจตรวจสอบ ศึกษาคนควา โดยใชความคิดของตนเองของกลุมและของครู
(ว ๘.๑ ป.๒/๒)
๑๘. ใชวัสดุอปุ กรณเครื่องมือที่เหมาะสมในการสํารวจตรวจสอบและบันทึกขอมูล (ว ๘.๑ ป.๒/๓)
๑๙. จัดกลุมขอมูล เปรียบเทียบ และนําเสนอผล (ว ๘.๑ ป.๒/๔)
๒๐. ตั้งคําถามใหมจากผลการสํารวจตรวจสอบ (ว ๘.๑ ป.๒/๕)
๒๑. แสดงความคิดเห็นเปนกลุมและรวบรวมเปนความรู (ว ๘.๑ ป.๒/๖)
๒๒. บันทึกและอธิบายผลการสังเกต สํารวจ ตรวจสอบอยางตรงไปตรงมา โดยเขียนภาพ แผนภาพหรือ
คําอธิบาย (ว ๘.๑ ป.๒/๗)
๒๓. นําเสนอผลงานดวยวาจาใหผูอื่น เขาใจกระบวนการและผลของงาน (ว ๘.๑ ป.๒/๘)
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๔๙

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูวทิ ยาศาสตร ว ๑๓๑๐๑
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ (๒๘ ตัวชีว้ ัด)
๑. อภิปรายลักษณะตางๆ ของสิ่งมีชีวิตใกลตัว (ว ๑.๒ ป.๓/๑)
๒. เปรียบเทียบและระบุลักษณะที่คลายคลึงกันของพอแมกับลูก (ว ๑.๒ ป.๓/๒)
๓. อธิบายลักษณะที่คลายคลึงกันของพอแมกับลูกวาเปนการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม และนํา
ความรูไปใชประโยชน (ว ๑.๒ ป.๓/๓)
๔. สืบคนขอมูลและอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งมีชวี ติ บางชนิดที่สูญพันธุไปแลวและที่ดํารงพันธุมาจนถึงปจจุบนั
(ว ๑.๒ ป.๓/๔)
๕. สํารวจสิ่งแวดลอมในทองถิ่นของตนและอธิบายความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม (ว ๒.๑
ป.๓/๑)
๖. สํารวจทรัพยากรธรรมชาติและอภิปรายการใชทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น (ว ๒.๒ ป.๓/๑)
๗. ระบุการใชทรัพยากรธรรมชาติที่กอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมในทองถิน่ (ว ๒.๒ ป.๓/๒)
๘. อภิปรายและนําเสนอการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางประหยัด คุมคา และมีสวนรวมในการปฏิบัติ
(ว ๒.๒ ป.๓/๓)
๙. จําแนกชนิดและสมบัติของวัสดุที่เปนสวนประกอบของของเลนของใช (ว ๓.๑ ป.๓/๑)
๑๐. อธิบายการใชประโยชนของวัสดุแตละชนิด (ว ๓.๑ ป.๓/๒)
๑๑. ทดลองและอธิบายผลของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับวัสดุ เมือ่ ถูกแรงกระทํา หรือทําใหรอนขึ้นหรือ
ทําใหเย็นลง (ว ๓.๒ ป.๓/๑)
๑๒. อภิปรายประโยชนและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ (ว ๓.๒ ป.๓/๒)
๑๓. ทดลองและอธิบายผลของการออกแรงที่กระทําตอวัตถุ (ว ๔.๑ ป.๓/๑)
๑๔. ทดลองการตกของวัตถุสูพื้นโลกและอธิบายแรงที่โลกดึงดูดวัตถุ (ว ๔.๑ ป.๓/๒)
๑๕. บอกแหลงพลังงานธรรมชาติที่ใชผลิตไฟฟา (ว ๕.๑ ป.๓/๑)
๑๖. อธิบายความสําคัญของพลังงานไฟฟาและเสนอวิธีการใชไฟฟาอยางประหยัดและปลอดภัย (ว ๕.๑
ป.๓/๒)
๑๗. สํารวจและอธิบายสมบัติทางกายภาพของน้ําจากแหลงน้ําในทองถิ่น และนําความรูไ ปใชประโยชน
(ว ๖.๑ ป.๓/๑)
๑๘. สืบคนขอมูลและอภิปรายสวนประกอบของอากาศและความสําคัญของอากาศ (ว ๖.๑ ป.๓/๒)
๑๙. ทดลองอธิบายการเคลื่อนที่ของอากาศที่มีผลจากความแตกตางของอุณหภูมิ (ว ๖.๑ ป.๓/๓)
๒๐. สังเกตและอธิบายการขึน้ ตกของดวงอาทิตย ดวงจันทร การเกิดกลางวันกลางคืน และการกําหนด
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๕๐

โรงเรียนบานเตาบา

๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ทิศ (ว ๗.๑ ป.๓/๑)
ตั้งคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษาตามที่กําหนดใหและตามความสนใจ (ว ๘.๑ ป.๓/๑)
วางแผนการสังเกต เสนอวิธีสํารวจตรวจสอบ ศึกษาคนควา โดยใชความคิดของตนเองของกลุมและ
คาดการณสิ่งที่จะพบจากการสํารวจ ตรวจสอบ (ว ๘.๑ ป.๓/๒)
เลือกใชวสั ดุอุปกรณ เครื่องมือที่เหมาะสมในการสํารวจตรวจสอบ และบันทึกขอมูล (ว ๘.๑ ป.๓/๓)
จัดกลุมขอมูลเปรียบเทียบกับสิ่งที่คาดการณไวและนําเสนอผล (ว ๘.๑ ป.๓/๔)
ตั้งคําถามใหมจากผลการสํารวจตรวจสอบ (ว ๘.๑ ป.๓/๕)
แสดงความคิดเห็นและรวบรวมขอมูลจากกลุมนําไปสูการสรางความรู (ว ๘.๑ ป.๓/๖)
บันทึกและอธิบายผลการสังเกต สํารวจ ตรวจสอบตามความเปนจริง มีแผนภาพประกอบคําอธิบาย
(ว ๘.๑ ป.๓/๗)
นําเสนอจัดแสดงผลงาน โดยอธิบายดวยวาจา และเขียนแสดงกระบวนการ และผลของงานใหผูอื่น
เขาใจ (ว ๘.๑ ป.๓/๘)

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๕๑

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูวทิ ยาศาสตร ว ๑๔๑๐๑
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ (๒๑ ตัวชี้วัด)
๑. ทดลองและอธิบายหนาที่ของทอลําเลียงและปากใบของพืช (ว ๑.๑ ป.๔/๑)
๒. อธิบายน้ํา แกสคารบอนไดออกไซด แสง และคลอโรฟลลเปนปจจัยทีจ่ ําเปนบางประการตอการเจริญ
เติบโตและการสังเคราะหดวยแสงของพืช ( ว ๑.๑ ป.๔/๒)
๓. ทดลองและอธิบายการตอบสนองของพืชตอแสง เสียง และการสัมผัส (ว ๑.๑ ป.๔/๓)
๔. อธิบายพฤติกรรมของสัตวที่ตอบสนองตอแสง อุณหภูมิ การสัมผัส และนําความรูไปใชประโยชน
(ว ๑.๑ ป.๔/๔)
๕. ทดลองและอธิบายการเคลื่อนที่ของแสงจากแหลงกําเนิด (ว ๕.๑ ป.๔/๑)
๖. ทดลองและอธิบายการสะทอนของแสงที่ตกกระทบวัตถุ (ว ๕.๑ ป.๔/๒)
๗. ทดลองและจําแนกวัตถุตามลักษณะการมองเห็นจากแหลงกําเนิดแสง (ว ๕.๑ ป.๔/๓)
๘. ทดลองและอธิบายการหักเหของแสงเมื่อผานตัวกลางโปรงใสสองชนิด (ว ๕.๑ ป.๔/๔)
๙. ทดลองและอธิบายการเปลี่ยนแสงเปนพลังงานไฟฟาและนําความรูไปใชประโยชน (ว ๕.๑ ป.๔/๕)
๑๐. ทดลองและอธิบายแสงขาวประกอบดวยแสงสีตางๆ และนําความรูไปใชประโยชน (ว ๕.๑ ป.๔/๖)
๑๑. สํารวจและอธิบายการเกิดดิน (ว ๖.๑ ป.๔/๑)
๑๒. ระบุชนิดและสมบัติของดินที่ใชปลูกพืชในทองถิ่น (ว ๖.๑ ป.๔/๒)
๑๓. สรางแบบจําลองเพือ่ อธิบายลักษณะของระบบสุริยะ (ว ๗.๑ ป.๔/๑)
๑๔. ตั้งคําถามเกี่ยวกับประเด็น หรือเรื่อง หรือสถานการณที่จะศึกษาตามที่กําหนดใหและตามความ
สนใจ (ว ๘.๑ ป.๔/๑)
๑๕. วางแผนการสังเกต เสนอวิธีสํารวจตรวจสอบ หรือศึกษาคนควา และคาดการณสิ่งที่จะพบจากการ
สํารวจตรวจสอบ (ว ๘.๑ ป.๔/๒)
๑๖. เลือกอุปกรณที่ถูกตองเหมาะสมในการสํารวจตรวจสอบ (ว ๘.๑ ป.๔/๓)
๑๗. บันทึกขอมูลในเชิงปริมาณ นําเสนอ ผลสรุปผล (ว ๘.๑ ป.๔/๔)
๑๘. สรางคําถามใหมเพือ่ การสํารวจตรวจสอบตอไป (ว ๘.๑ ป.๔/๕)
๑๙. แสดงความคิดเห็นและสรุปสิ่งที่ไดเรียนรู (ว ๘.๑ ป.๔/๖)
๒๐. บันทึกและอธิบายผลการสํารวจตรวจสอบอยางตรงไปตรงมา (ว ๘.๑ ป.๔/๗)
๒๑. นําเสนอจัดแสดงผลงาน โดยอธิบายดวยวาจา หรือเขียนอธิบายกระบวนการและผลของงานใหผูอื่น
เขาใจ (ว ๘.๑ ป.๔/๘)

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๕๒

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูวทิ ยาศาสตร ว ๑๕๑๐๑
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ (๓๔ ตัวชีว้ ัด)
๑. สังเกตและระบุสวนประกอบของดอกและโครงสรางที่เกี่ยวของกับการสืบพันธุของพืชดอก (ว ๑.๑ ป.๕/
๑)
๒. อธิบายการสืบพันธุของพืชดอก การขยายพันธุพืช และนําความรูไปใชประโยชน (ว ๑.๑ ป.๕/๒)
๓. อธิบายวัฏจักรชีวิตของพืชดอกบางชนิด (ว ๑.๑ ป.๕/๓)
๔. อธิบายการสืบพันธุและการขยายพันธุของสัตว (ว ๑.๑ ป.๕/๔)
๕. อภิปรายวัฏจักรชีวิตของสัตวบางชนิดและนําความรูไปใชประโยชน (ว ๑.๑ ป.๕/๕)
๖. สํารวจ เปรียบเทียบ และระบุลักษณะของตนเองกับคนในครอบครัว (ว ๑.๒ ป.๕/๑)
๗. อธิบายการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวติ ในแตละรุน (ว ๑.๒ ป.๕/๒)
๘. จําแนกพืชออกเปนพืชดอกและพืชไมมีดอก (ว ๑.๒ ป.๕/๓)
๙. ระบุลักษณะของพืชดอกที่เปนพืชใบเลี้ยงเดี่ยว และพืชใบเลี้ยงคู โดยใชลักษณะภายนอกเปนเกณฑ
(ว ๑.๒ ป.๕/๔)
๑๐. จําแนกสัตวออกเปนกลุม โดยใชลักษณะภายในบางลักษณะและลักษณะภายนอกเปนเกณฑ (ว ๑.๒
ป.๕/๕)
๑๑. ทดลองและอธิบายสมบัติของวัสดุชนิดตางๆ เกี่ยวกับความยืดหยุน ความแข็ง ความเหนียว การนํา
ความรอน การนําไฟฟา และความหนาแนน (ว ๓.๑ ป.๕/๑)
๑๒. สืบคนขอมูลและอภิปรายการนําวัสดุไปใชในชีวิตประจําวัน (ว ๓.๑ ป.๕/๒)
๑๓. ทดลองและอธิบายการหาแรงลัพธของแรงสองแรงซึ่งอยูในแนวเดียวกันที่กระทําตอวัตถุ (ว ๔.๑ ป.๕/
๑)
๑๔. ทดลองและอธิบายความดันอากาศ (ว ๔.๑ ป.๕/๒)
๑๕. ทดลองและอธิบายความดันของของเหลว (ว ๔.๑ ป.๕/๓)
๑๖. ทดลองและอธิบายแรงพยุงของของเหลว การลอยตัว และการจมของวัตถุ (ว ๔.๑ ป.๕/๔)
๑๗. ทดลองและอธิบายแรงเสียดทานและนําความรูไปใชประโยชน (ว ๔.๒ ป.๕/๑)
๑๘. ทดลองและอธิบายการเกิดเสียงและการเคลื่อนที่ของเสียง (ว ๕.๑ ป.๕/๑)
๑๙. ทดลองและอธิบายการเกิดเสียงสูง เสียงต่ํา (ว ๕.๑ ป.๕/๒)
๒๐. ทดลองและอธิบายเสียงดัง เสียงเบา (ว ๕.๑ ป.๕/๓)
๒๑. สํารวจและอภิปรายอันตรายที่เกิดขึ้นเมื่อฟงเสียงดังมาก ๆ (ว ๕.๑ ป.๕/๔)
๒๒. สํารวจ ทดลอง และอธิบายการเกิดเมฆ หมอก น้ําคาง ฝน และลูกเห็บ (ว ๖.๑ ป.๕/๑)
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๕๓

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

๒๓. ทดลองและอธิบายการเกิดวัฏจักรน้ํา (ว ๖.๑ ป.๕/๒)
๒๔. ออกแบบและสรางเครื่องมืออยางงายในการวัดอุณหภูมิ ความชื้น และความกดอากาศ (ว ๖.๑
ป.๕/๓)
๒๕. ทดลองและอธิบายการเกิดลมและนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน (ว ๖.๑ ป.๕/๔)
๒๖. สังเกตและอธิบายการเกิดทิศและปรากฏการณการขึ้นตกของดวงดาวโดยใชแผนที่ดาว (ว ๗.๑ ป.๕/
๑)
๒๗. ตั้งคําถามเกี่ยวกับประเด็น หรือเรื่องหรือสถานการณที่จะศึกษาตามที่กําหนดใหและตามความสนใจ
(ว ๘.๑ ป.๕/๑)
๒๘. วางแผนการสังเกต เสนอการสํารวจตรวจสอบ หรือศึกษาคนควา และคาดการณสิ่งที่จะพบจากการ
สํารวจตรวจสอบ (ว ๘.๑ ป.๕/๒)
๒๙. เลือกอุปกรณที่ถูกตองเหมาะสมในการสํารวจ ตรวจสอบใหไดขอมูลที่เชื่อถือได (ว ๘.๑ ป.๕/๓)
๓๐. บันทึกขอมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพและตรวจสอบผลกับสิ่งที่คาดการณไวนําเสนอผลและขอสรุป
(ว ๘.๑ ป.๕/๔)
๓๑. สรางคําถามใหมเพือ่ การสํารวจตรวจสอบตอไป (ว ๘.๑ ป.๕/๕)
๓๒. แสดงความคิดเห็นอยางอิสระ อธิบาย และสรุปสิ่งที่ไดเรียนรู (ว ๘.๑ ป.๕/๖)
๓๓. บันทึกและอธิบายผลการสํารวจ ตรวจสอบตามความเปนจริงมีการอางอิง (ว ๘.๑ ป.๕/๗)
๓๔. นําเสนอ จัดแสดงผลงาน โดยอธิบายดวยวาจา หรือเขียนอธิบายแสดงระบวนการ และผลของงาน
ใหผูอื่นเขาใจ (ว ๘.๑ ป.๕/๘)

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๕๔

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูวทิ ยาศาสตร ว ๑๖๑๐๑
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ (๓๗ ตัวชีว้ ัด)
๑. อธิบายการเจริญเติบโตของมนุษยจากวัยแรกเกิดจนถึงวัยผูใหญ (ว ๑.๑ ป.๖/๑)
๒. อธิบายการทํางานที่สัมพันธกันของระบบยอยอาหาร ระบบหายใจและระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย
(ว ๑.๑ ป.๖/๒)
๓. วิเคราะหสารอาหารและอภิปรายความจําเปนที่รางกาย ตองไดรับสารอาหารในสัดสวนที่เหมาะสมกับ
เพศและวัย (ว ๑.๑ ป.๖/๓)
๔. สํารวจและอภิปรายความสัมพันธของกลุม สิ่งมีชีวิตในแหลงที่อยูตาง ๆ (ว ๒.๑ ป.๖/๑)
๕. อธิบายความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในรูปของโซอาหารและสายใยอาหาร (ว ๒.๑ ป.๖/๒)
๖. สืบคนขอมูลและอธิบายความสัมพันธระหวางการดํารงชีวิตของสิ่งมีชวี ิตกับสภาพแวดลอมในทองถิน่
(ว ๒.๑ ป.๖/๓)
๗. สืบคนขอมูลและอภิปรายแหลงทรัพยากรธรรมชาติในแตละทองถิ่น ที่เปนประโยชนตอ การดํารงชีวิต
(ว ๒.๒ ป.๖/๑)
๘. วิเคราะหผลของการเพิ่มขึ้นของประชากรมนุษยตอการใชทรัพยากรธรรมชาติ (ว ๒.๒ ป.๖/๒)
๙. อภิปรายผลตอสิ่งมีชีวิตจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมทั้งโดยธรรมชาติและโดยมนุษย (ว ๒.๒ ป.๖/
๓)
๑๐. อภิปรายแนวทางในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ว ๒.๒ ป.๖/๔)
๑๑. มีสวนรวมใน ***การดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในทองถิน่ *** (ว ๒.๒ ป.๖/๕)
๑๒. ทดลองและอธิบายสมบัติของของแข็ง ของเหลว และแกส (ว ๓.๑ ป.๖/๑)
๑๓. จําแนกสารเปนกลุมโดยใชสถานะหรือเกณฑอื่นที่กําหนดเอง (ว ๓.๑ ป.๖/๒)
๑๔. ทดลองและอธิบายวิธีการแยกสารบางชนิดที่ผสมกัน โดยการรอน การตกตะกอน การกรอง การ
ระเหิด การระเหยแหง (ว ๓.๑ ป.๖/๓)
๑๕. สํารวจและจําแนกประเภทของสารตางๆ ที่ใชในชีวิตประจําวัน โดยใชสมบัติและการใชประโยชนของ
สารเปนเกณฑ (ว ๓.๑ ป.๖/๔)
๑๖. อภิปรายการเลือกใชสารแตละประเภทไดอยางถูกตองและปลอดภัย (ว ๓.๑ ป.๖/๕)
๑๗. ทดลองและอธิบายสมบัติของสารเมื่อสารเกิดการละลายและเปลี่ยนสถานะ (ว ๓.๒ ป.๖/๑)
๑๘. วิเคราะหและอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่ทําใหเกิดสารใหมและมีสมบัติเปลี่ยนแปลงไป (ว ๓.๒ ป.๖/
๑)
๑๙. อภิปรายการเปลี่ยนแปลงของสารที่กอใหเกิดผลตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม (ว ๓.๒ ป.๖/๒)
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๕๕

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.

ทดลองและอธิบายการตอวงจรไฟฟาอยางงาย (ว ๕.๑ ป.๖/๑)
ทดลองและอธิบายตัวนําไฟฟาและฉนวนไฟฟา (ว ๕.๑ ป.๖/๒)
ทดลองและอธิบายการตอเซลลไฟฟาแบบอนุกรม และนําความรูไปใชประโยชน (ว ๕.๑ ป.๖/๓)
ทดลองและอธิบายการตอหลอดไฟฟาทั้งแบบอนุกรม แบบขนาน และนําความรูไปใชประโยชน
(ว ๕.๑ ป.๖/๔)
๒๔. ทดลองและอธิบายการเกิดสนามแมเหล็กรอบสายไฟที่มีกระแสไฟฟาผาน และนําความรูไปใช
ประโยชน (ว ๕.๑ ป.๖/๕)
๒๕. อธิบาย จําแนกประเภทของหิน โดยใชลักษณะของหิน สมบัติของหินเปนเกณฑ และนําความรู
ไปใชประโยชน (ว ๖.๑ ป.๖/๑)
๒๖. สํารวจและอธิบายการเปลี่ยนแปลงของหิน (ว ๖.๑ ป.๖/๒)
๒๗. สืบคนและอธิบายธรณีพบิ ัติภัยที่มีผลตอมนุษยและสภาพแวดลอมในทองถิ่น (ว ๖.๑ ป.๖/๓)
๒๘. สรางแบบจําลองและอธิบายการเกิดฤดู ขางขึ้นขางแรม สุริยุปราคา จันทรุปราคา และนําความรู
ไปใชประโยชน (ว ๗.๑ ป.๖/๑)
๒๙. สืบคนอภิปรายความกาวหนาและประโยชนของเทคโนโลยีอวกาศ (ว ๗.๒ ป.๖/๑)
๓๐. ตั้งคําถามเกี่ยวกับประเด็น หรือเรื่อง หรือสถานการณที่จะศึกษาตามที่กําหนดใหและตามความ
สนใจ (ว ๘.๑ ป.๖/๑)
๓๑. วางแผนการสังเกต เสนอการสํารวจตรวจสอบ หรือศึกษาคนควา คาดการณ สิ่งที่จะพบจากการ
สํารวจตรวจสอบ (ว ๘.๑ ป.๖/๒)
๓๒. เลือกอุปกรณและวิธีการสํารวจตรวจสอบที่ถูกตองเหมาะสมใหไดผลที่ครอบคลุมและเชื่อถือได
(ว ๘.๑ ป.๖/๓)
๓๓. บันทึกขอมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพ วิเคราะห และตรวจสอบผลกับสิ่งที่คาดการณไว นําเสนอ
ผลและขอสรุป (ว ๘.๑ ป.๖/๔)
๓๔. สรางคําถามใหมเพือ่ การสํารวจตรวจสอบตอไป (ว ๘.๑ ป.๖/๕)
๓๕. แสดงความคิดเห็นอยางอิสระ อธิบาย ลงความเห็นและสรุปสิ่งที่ไดเรียนรู (ว ๘.๑ ป.๖/๖)
๓๖. บันทึกและอธิบายผลการสํารวจ ตรวจสอบตาม ความเปนจริง มีเหตุผลและมีประจักษพยานอางอิง
(ว ๘.๑ ป.๖/๗)
๓๗. นําเสนอ จัดแสดงผลงาน โดยอธิบายดวยวาจา และเขียนรายงานแสดงกระบวนการและผลของงาน
ใหผูอื่นเขาใจ (ว ๘.๑ ป.๖/๘)

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๕๖

โรงเรียนบานเตาบา
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คําอธิบายรายวิชา
ว ๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร ๑
รายวิชาพืน้ ฐาน
กลุมสาระการเรียนรูวทิ ยาศาสตร
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๘๐ ชั่วโมง
ศึกษาความแตกตางระหวางสิ่งมีชีวิต กับสิ่งไมมีชีวิต บอกชื่อสิ่งมีชวี ิต และสิ่งไมมีชีวิต
บริเวณโรงเรียนและชุมชน โครงสรางภายนอกของพืชและสัตว หนาที่และความสําคัญของอวัยวะ
ภายนอกของมนุษย การดูแลรักษาสุขภาพ สิ่งมีชีวิตในทองถิน่ สมบัติของวัสดุที่ใชทาํ ของเลนของ
ใชในชีวิตประจําวัน การดึงและการผลักวัตถุ องคประกอบและสมบัติทางกายภาพของดิน ทองฟา
มีดวงอาทิตย ดวงจันทร และดวงดาว
โดยใชการสํารวจตรวจสอบ ทดลอง สืบคนขอมูล และอภิปราย การสืบเสาะหาความรู
กระบวนการทางวิทยาศาสตร เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสิ่งทีเ่ รียนรู มี
ความสามารถในการตัดสินใจ
เห็นคุณคาของการนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตรจริยธรรม
คุณธรรม และคานิยมทีเ่ หมาะสม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ว ๑.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓
ว ๒.๑ ป.๑/๑
ว ๓.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒
ว ๔.๑ ป.๑/๑
ว ๖.๑ ป.๑/๑
ว ๗.๑ ป.๑/๑
ว ๘.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓, ป.๑/๔, ป.๑/๕, ป.๑/๖, ป.๑/๗
รวมทัง้ หมด ๑๖ ตัวชีว้ ัด

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๕๗

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ว ๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตร ๒
รายวิชาพืน้ ฐาน
กลุมสาระการเรียนรูวทิ ยาศาสตร
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
เวลา ๘๐ ชั่วโมง
ศึกษา วิเคราะหสํารวจสิง่ มีชวี ิตและไมมีชีวติ รอบบริเวณโรงเรียนและชุมชน และปจจัยที่
จําเปนตอการดํารงชีวิต และการเจริญเติบโตของพืชและสัตว การดูแลพืชและสัตวใหเจริญเติบโต
ประโยชนของพืชและสัตวในทองถิน่ การตอบสนองของพืชและสัตวที่มีตอแสง อุณหภูมิ และการ
สัมผัส การเจริญเติบโตของมนุษยและสัตวในทองถิน่ สมบัติของวัสดุที่ใชทําของเลนของใชในชีวิต
ประจําวัน แรงดึงดูด แรงผลักระหวางแทงแมเหล็ก สนามแมเหล็ก ประโยชนของแมเหล็ก เซลล
ไฟฟา หรือแบตเตอรี่ การเปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟาเปลี่ยนเปนพลังงานอืน่ ประเภทของดิน และ
การนําไปใชประโยชน ความสําคัญของดวงอาทิตย
โดยใชการสํารวจตรวจสอบ ทดลองสืบคนขอมูล และอภิปราย การสืบเสาะหาความรู
กระบวนการทางวิทยาศาสตร เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสิ่งทีเ่ รียนรู มี
ความสามารถในการตัดสินใจ
เห็นคุณคาของการนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตรจริยธรรม
คุณธรรม และคานิยมทีเ่ หมาะสม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ว ๑.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕
ว ๒.๑ ป.๒/๑
ว ๓.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒
ว ๔.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓
ว ๕.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒
ว ๖.๑ ป.๒/๑
ว ๗.๑ ป.๒/๑
ว ๘.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕, ป.๒/๖, ป.๒/๗, ป.๒/๘
รวม ๒๓ ตัวชี้วัด

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๕๘

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ว ๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตร ๓
รายวิชาพืน้ ฐาน
กลุมสาระการเรียนรูวทิ ยาศาสตร
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
เวลา ๘๐ ชั่วโมง
ศึกษาวิเคราะหสิ่งมีชีวิตใกลตวั การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การปรับตัวของสิ่ง
มีชีวิต บอกความสัมพันธของสิ่งมีชวี ิตกับสิ่งแวดลอมบริเวณโรงเรียนและชุมชน สิ่งแวดลอมในทอง
ถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติ การใชทรัพยากรธรรมชาติในทองถิน่ ปญหาสิง่ แวดลอมในทองถิน่ การใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางประหยัด สมบัตแิ ละประโยชนของวัสดุที่เปนสวนประกอบ ของเลนของใช
การเปลี่ยนแปลงวัตถุที่ถกู แรงกระทํา อันตรายและประโยชนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของวัตถุ การ
ออกแรงที่กระทําตอวัตถุ แรงดึงดูดของโลก พลังงานธรรมชาติที่ใชผลิตไฟฟา ความสําคัญของ
พลังงานไฟฟา วิธกี ารใชไฟฟาอยางประหยัดและคุมคาปลอดภัย สมบัติทางกายภาพของน้ําจาก
แหลงน้ําในทองถิน่ และการนําไปใชประโยชนสว นประกอบของอากาศและความสําคัญของอากาศ
การเคลื่อนที่ของอากาศ การขึ้นตกของดวงอาทิตย ดวงจันทร การเกิดกลางวัน กลางคืน และทิศ
โดยใชการสํารวจตรวจสอบ ทดลองสืบคนขอมูล และอภิปราย การสืบเสาะหาความรู
กระบวนการทางวิทยาศาสตร เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสิ่งทีเ่ รียนรู มี
ความสามารถในการตัดสินใจ
เห็นคุณคาของการนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตรจริยธรรม
คุณธรรม คานิยมที่เหมาะสม รูจักใช ดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติอยางรูคุณคา
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ว ๑.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔
ว ๒.๑ ป.๓/๑
ว ๒.๒ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓
ว ๓.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒
ว ๓.๒ ป.๓/๑, ป.๓/๒
ว ๔.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒
ว ๕.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒
ว ๖.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓
ว ๗.๑ ป.๓/๑
ว ๘.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓, ป.๓/๔, ป.๓/๕, ป.๓/๖ ป.๓/๗, ป.๓/๘
รวม ๒๘ ตัวชี้วัด
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๕๙

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ว ๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร ๔
รายวิชาพืน้ ฐาน
กลุมสาระการเรียนรูวทิ ยาศาสตร
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
เวลา ๘๐ ชั่วโมง
ศึกษาวิเคราะหลักษณะและหนาที่ของทอลําเลียง ปากใบของพืช ปจจัยที่สาํ คัญตอการ
เจริญเติบโต และการสังเคราะหดว ยแสงของพืช บอกการตอบสนองตอสภาพแวดลอมภายนอกของ
พืช พฤติกรรมการตอบสนองตอสิ่งเราของสิ่งมีชวี ิตบริเวณโรงเรียนและชุมชน การเคลื่อนที่ของแสง
การสะทอนแสงและการหักเหของแสง การเปลี่ยนแปลงพลังงานแสงเปนพลังงานไฟฟา และการนํา
ไปใชประโยชน การกระจายของแสงสีขาว การเกิดดิน ชนิด และสมบัติของดิน ระบบสุริยะ
โดยใชการสังเกต สํารวจ ตรวจสอบ สืบคนขอมูล เปรียบเทียบ แสดงความคิดเห็น
อภิปราย การสืบเสาะความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตร เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความ
เขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ
เห็นคุณคาของการนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตรจริยธรรม
คุณธรรม คานิยมที่เหมาะสม รูจักใช ดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติอยางรูคุณคา
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ว ๑.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔
ว ๕.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๕, ป.๔/๖
ว ๖.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒
ว ๗.๑ ป.๔/๑
ว ๘.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๕, ป.๔/๖, ป.๔/๗, ป.๔/๘
รวม ๒๑ ตัวชี้วัด

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๖๐

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ว ๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตร ๕
รายวิชาพืน้ ฐาน
กลุมสาระการเรียนรูวทิ ยาศาสตร
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
เวลา ๘๐ ชั่วโมง
ศึกษา วิเคราะห ชนิด ลักษณะ สวนประกอบและโครงสรางทีเ่ กี่ยวของกับการสืบพันธุ
ของพืชดอก วัฏจักรชีวิตของพืชดอก อธิบายการสืบพันธุแบบอาศัยเพศ และสืบพันธุแบบไมอาศัย
เพศ การสืบพันธุและการขยายพันธุของสัตว วัฏจักรชีวิตของสัตว การถายทอดลักษณะพันธุกรรม
ของสิ่งมีชวี ิตรอบบริเวณโรงเรียนและชุมชน สมบัติของวัสดุเรื่อง ความยืดหยุน ความแข็ง ความ
เหนียว การนําความรอน การนําไฟฟา และความหนาแนน แรงลัพธ ความดันอากาศ ความดัน
ของของเหลว แรงพยุงของของเหลว การลอยตัว และการจมของวัตถุ แรงเสียดทาน การเกิด และ
การเคลื่อนที่ของเสียง อันตรายจากเสียง การเกิดเมฆ หมอก น้าํ คาง ลูกเห็บ การเกิดวัฏจักรน้ํา
เครื่องมืออยางงาย ในการวัดอุณหภูมิ ความชืน้ ความกดอากาศ การเกิดลม การเกิดทิศ และ
ปรากฏการณการขึ้นและตกของดวงดาว
โดยใชการสังเกต สํารวจ ตรวจสอบ สืบคนขอมูล เปรียบเทียบ แสดงความคิดเห็น
อภิปราย การสืบเสาะความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตร เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความ
เขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ
เห็นคุณคาของการนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตรจริยธรรม
คุณธรรม คานิยมที่เหมาะสม รูจักใช ดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติอยางรูคุณคา
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ว ๑.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕
ว ๑.๒ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕
ว ๓.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒
ว ๔.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔
ว ๔.๒ ป.๕/๑
ว ๕.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔
ว ๖.๒ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔
ว ๗.๑ ป.๕/๑
ว ๘.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕, ป.๕/๖, ป.๕/๗, ป.๕/๘
รวม ๓๔ ตัวชี้วัด
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๖๑

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ว ๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร ๖
รายวิชาพืน้ ฐาน
กลุมสาระการเรียนรูวทิ ยาศาสตร
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
เวลา ๘๐ ชั่วโมง
ศึกษา วิเคราะหการเจริญเติบโตของมนุษยจากวัยแรกเกิดจนถึงวัยผูใหญ การทํางานที่
สัมพันธกนั ของระบบยอยอาหาร ระบบหายใจและระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย สารอาหารและ
อภิปรายถึงความจําเปนที่รางกายตองไดรับสารอาหาร ในสัดสวนที่เหมาะสมกับเพศและวัย ความ
สัมพันธของกลุมสิ่งมีชวี ิต ในแหลงที่อยูต าง ๆ ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตกับสิง่ มีชีวิตในรูปของโซ
อาหาร และสายใยอาหาร ความสัมพันธระหวางการดํารงชีวิตของสิ่งมีชวี ิต กับสภาพแวดลอมใน
ทองถิน่ บอกวิธกี ารและดูแลรักษาสิ่งแวดลอมรอบบริเวณโรงเรียนและชุมชนที่เปนประโยชนตอการ
ดํารงชีวิต ผลของการเพิ่มขึ้นของประชากรมนุษยตอการใชทรัพยากรธรรมชาติ ผลตอสิ่งมีชีวิตจาก
การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมทั้งโดยธรรมชาติและมนุษย แนวทางการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม การดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในทองถิน่ สมบัติของของแข็ง ของเหลว และแกส สาร
เปนกลุมโดยใชสถานะ หรือเกณฑอนื่ ทีก่ าํ หนดเอง วิธกี ารแยกสารบางชนิดที่ผสมกัน โดยการรอน
การตกตะกอน การกรอง การระเหิด การระเหยแหง ประเภทของสารตาง ๆ ทีใ่ ชในชีวิตประจําวัน
โดยใชสมบัติ และการใชประโยชนของสารเปนเกณฑ การเลือกใชสารแตละประเภทไดอยางถูกตอง
และปลอดภัยสมบัติของสาร เมื่อสารเกิดการละลายและเปลี่ยนสถานะ การเปลีย่ นแปลงทีท่ ําใหเกิด
สารใหมและมีสมบัติเปลี่ยนไป การเปลีย่ นแปลงของสารที่กอใหเกิดผลตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม
การตอวงจรไฟฟาอยางงาย ตัวนําไฟฟา และฉนวนไฟฟา การตอเซลลไฟฟาแบบอนุกรม และนํา
ความรูไปใชประโยชน การตอหลอดไฟฟาทัง้ แบบอนุกรม แบบขนานและนําความรูไปใชประโยชน
การเกิดสนามแมเหล็กรอบสายไฟที่มีกระแสไฟฟาผาน และนําความรูไ ปใชประโยชน ประเภทของ
หินโดยใชลักษณะของหิน สมบัติของหินเปนเกณฑและนําความรูไปใชประโยชน การเปลีย่ นแปลง
ของหิน ธรณีพิบัติภัยที่มีผลตอมนุษยและสภาพแวดลอมในทองถิน่ การเกิดฤดู ขางขึ้น ขางแรม
สุริยุปราคาจันทรุปราคา และนําความรูไปใชประโยชน ความกาวหนาและประโยชนของเทคโนโลยี
อวกาศ
โดยใชการสืบเสาะหาความรู ดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสํารวจ ตรวจสอบ
การสืบคนขอมูล การทดลอง และการอภิปราย
เพือ่ ใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งทีเ่ รียนรู มีความสามารถ
ในการตัดสินใจ นําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม
และคานิยมที่เหมาะสม
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๖๒

โรงเรียนบานเตาบา

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ว ๑.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒,
ว ๒.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒,
ว ๒.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒,
ว ๓.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒,
ว ๓.๒ ป.๖/๑, ป.๖/๒,
ว ๕.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒,
ว ๖.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒,
ว ๗.๑ ป.๖/๑
ว ๗.๒ ป.๖/๑
ว ๘.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒,
รวม ๓๗ ตัวชี้วัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ป.๖/๓
ป.๖/๓
ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕
ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕
ป.๖/๓
ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕
ป.๖/๓

ป.๖/๓, ป.๖/๔, ป.๖/๕, ป.๖/๖, ป.๖/๗, ป.๖/๘

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๖๓

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

หนวยการเรียนรู
รหัสวิชา ว ๑๑๑๐๑ ชื่อวิชาวิทยาศาสตร ๑
หนวยการเรียนรู ๕ หนวย
หนวย
การเรียนรู
๑

๒

๓

ชื่อหนวยการเรียนรู
วิถีชีวิตของสิง่ มีชีวิต
- โครงสรางหนาที่ของพืชและสัตว
- ปจจัยที่จาํ เปนตอการดํารงชีวิตของพืชและ
สัตว
- การตอบสนองตอสิ่งเราของพืชและสัตว
- การเจริญเติบโตของพืชและสัตว
- การทํางานของอวัยวะตางๆ
- ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตที่อยูรว มกัน
- ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- องคประกอบของ ดิน น้ํา อากาศ
- คุณสมบัติของ ดิน น้าํ อากาศ
- สิ่งแวดลอมในทองถิน่
- การอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
พลังงานและสารเคมี
- แรงดึง แรงผลัก
- การเคลื่อนที่ของวัตถุ
- แรงดึงดูดของโลก
- แรงแมเหล็ก
- เครื่องใชไฟฟาในบาน
- แหลงพลังงานในธรรมชาติ

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เวลา ๘๐ ชัว่ โมง
น้ําหนัก
เวลา/
คะแนน
ชั่วโมง
(๑๐๐)
๒๐
ว ๑.๑ ป.๑/๑, ๒๐
ป.๑/๒, ป.๑/๓
มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด

ว ๑.๒ ป.๑/๑,
ว ๓.๑ ป.๑/๑,
ป.๑/๒, ป.๑/๒,
ว ๓.๑ ป.๑/๑,
ป.๑/๒
ว ๔.๑ ป.๑/๑
ว ๖.๑ ป.๑/๑
ว ๗.๑ ป.๑/๑

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๖๔

โรงเรียนบานเตาบา

หนวย
การเรียนรู
๔

๕

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ชื่อหนวยการเรียนรู

น้ําหนัก
เวลา/
คะแนน
ชั่วโมง
(๑๐๐)
ว ๘.๑ ป.๑/๑, ๑๐
๒๐
ป.๑/๒, ป.๑/๓
มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด

ทองโลกดาราศาสตร
- ดวงอาทิตย
- ดวงจันทร
ดวงดาว
ทันโลกทันเหตุการณ และโครงงานวิทยาศาสตร ว ๘.๑ ป.๑/๔,
- ขาวเหตุการณและวันสําคัญ
ป.๑/๕, ป.๑/๖,
- สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร
ป.๑/๗
รวม

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๑๐

๒๐

๘๐

๑๐๐

๖๕

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

รหัสวิชา ว ๑๒๑๐๑ ชื่อวิชาวิทยาศาสตร ๒
หนวยการเรียนรู ๘ หนวย
หนวย
การเรียนรู
๑

๒

๓

ชื่อหนวยการเรียนรู

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
เวลา ๘๐ ชั่วโมง
น้ําหนัก
เวลา/
คะแนน
ชั่วโมง
(๑๐๐)
ว ๑.๑ ป.๒/๑, ๒๐
๑๕
ป.๒/๒, ป.๒/๓,
ป.๒/๔, ป.๒/๕
มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด

สิ่งมีชีวิตกับการดํารงชีวิต
- ปจจัยสําหรับการดํารงชีวติ มนุษย
- การตอบสนองตอสิ่งเราของมนุษย
- ปจจัยในการเจริญเติบโตของพืช
- การตอบสนองตอสิ่งเราของพืช
- ประโยชนของพืช
- การปลูกและการดูแลรักษาพืช
- การปลูกพืชผักสวนครัว
- ปจจัยในการเจริญเติบโตของสัตว
- การตอบสนองตอสิ่งเราของสัตว
- ประโยชนของสัตว
- การดูแลสัตวเลี้ยง
ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
ว ๑.๒ ป.๒/๑
- สิ่งมีชีวิตและไมมีชีวิตรอบบริเวณโรงเรียน
- การใชทรัพยากรธรรมชาติ
สารและสมบัติของสาร
ว ๓.๑ ป.๒/๑,
- คุณสมบัติของวัสดุทนี่ าํ มาทําของเลนของใช ป.๒/๒
- การเลือกวัสดุเพื่อทําของเลนของใช
- โครงงานการทําของเลน

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๖๖

โรงเรียนบานเตาบา

หนวย
การเรียนรู
๔

๕

๖

๗

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ชื่อหนวยการเรียนรู
แรงและการเคลื่อนที่
- การคนพบแรงแมเหล็ก
- สารแมเหล็ก
- ขั้วแมเหล็ก
- สนามแมเหล็ก
- ความคงทนของอํานาจแมเหล็ก
- การสูญเสียอํานาจแมเหล็ก
- ประโยชนของแมเหล็ก
- แรงไฟฟาที่เกิดจากการถูวัตถุ
- ประจุไฟฟา
พลังงาน
- พลังงานไฟฟา
- การเปลี่ยนพลังงานไฟฟาเปนพลังงานอื่น
- ประเภทของการเปลีย่ นพลังงานไฟฟา
- การใชพลังงานไฟฟาอยางประหยัด
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
- องคประกอบของดิน
- คุณสมบัติของดิน
- ประโยชนของดิน
ดาราศาสตรและอวกาศ
- ความสําคัญของดวงอาทิตย
- ประโยชนของดวงอาทิตย

น้ําหนัก
เวลา/
คะแนน
ชั่วโมง
(๑๐๐)
ว ๔.๑ ป.๒/๑, ๑๐
๑๐
ป.๒/๒, ป.๒/๓
มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด

ว ๕.๑ ป.๒/๑,
ป.๒/๒

๑๐

๑๐

ว ๖.๑ ป.๒/๑

๖

๒๐

ว ๗.๑ ป.๒/๑

๔

๑๐

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๖๗

โรงเรียนบานเตาบา

หนวย
การเรียนรู

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ชื่อหนวยการเรียนรู
ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรพนื้ ฐาน

๘

ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรพนื้ ฐาน

รวม

น้ําหนัก
เวลา/
คะแนน
ชั่วโมง
(๑๐๐)
ว ๘.๑ ป.๒/๑ , ๑๐
๑๕
ป.๒/๒,ป.๒/๓,
ป.๒/๔,ป.๒/๕,
ป.๒/๖ ป.๒/๗,
ป.๒/๘
ว ๘.๑ ป.๒/๑, ๑๐
๑๕
ป.๒/๒, ป.๒/๓,
ป.๒/๔, ป.๒/๕,
ป.๒/๖, ป.๒/๗,
ป.๒/๘
๘๐ ๑๐๐
มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๖๘

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

รหัสวิชา ว ๑๓๑๐๑ ชื่อวิชาวิทยาศาสตร ๓
หนวยการเรียนรู ๕ หนวย
หนวย
การเรียนรู
๑

๒

๓

ชื่อหนวยการเรียนรู
สิ่งมีชีวิต
- โครงสรางหนาที่ของพืชและสัตว
- ปจจัยที่จาํ เปนตอการดํารงชีวิตของพืชและ
สัตว
- การทํางานของอวัยวะตางๆ
- การตอบสนองตอสภาพแวดลอมของพืช
และสัตว
- พืชและสัตวในทองถิน่
- การดูและรักษาสุขภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- ประโยชนของดิน น้าํ อากาศ
- การดูและรักษาดิน น้ํา อากาศ
- ผลกระทบของดิน น้าํ อากาศ ที่เปนพิษ
- สิ่งแวดลอมในทองถิน่
- ความสัมพันธของพืชและสัตวรอบบริเวณ
โรงเรียนและชุมชน
- การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ลอม
พลังงานและสาร
- แรงแมเหล็ก
- แหลงกําเนิดพลังงานไฟฟา
การประหยัดพลังงาน

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
เวลา ๘๐ ชัว่ โมง
น้ําหนัก
เวลา/
คะแนน
ชั่วโมง
(๑๐๐)
๒๐
ว ๑.๒ ป.๓/๑, ๒๐
ป.๓/๒, ป.๓/๓,
ป.๓/๔, ป.๓/๕
ว ๒.๑ ป.๓/๑
ว ๒.๒ ป.๓/๒,
ป.๓/๓
มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด

ว ๓.๑ ป.๓/๑,
ป.๓/๒
ว ๓.๒ ป.๓/๑,
ป.๓/๒

๒๐

๒๐

ว ๔.๑ ป.๓/๑,
ป.๓/๒, ป.๓/๒

๑๐

๒๐

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๖๙

โรงเรียนบานเตาบา

หนวย
การเรียนรู
๔

๕

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

น้ําหนัก
เวลา/
ชื่อหนวยการเรียนรู
คะแนน
ชั่วโมง
(๑๐๐)
ทองโลกดาราศาสตร
ว ๕. ๑ ว ๖.๑, ๑๐
๒๐
- การเปลี่ยนแปลงของดวงอาทิตย โลก และ ว ๗.๑ ป.๓/๑,
ดวงจันทร
ป.๓/๒, ป.๓/๑,
- อิทธิพลของดวงอาทิตย โลก และดวงจันทร ป.๓/๒, ป.๓/๓
ที่มีตอมนุษย
ทันโลกทันเหตุการณและโครงงานวิทยาศาสตร ว ๘.๑ ป.๓/๑, ๒๐
๒๐
- ขาวเหตุการณและวันสําคัญ
ป.๓/๒, ป.๓/๓
- สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร
ป.๓/๔, ป.๓/๕,
- สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร
ป.๓/๖, ป.๓/๗,
ป.๑/๘
รวม
๘๐ ๑๐๐
มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๗๐

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

รหัสวิชา ว ๑๔๑๐๑ ชื่อวิชาวิทยาศาสตร ๔
หนวยการเรียนรู ๘ หนวย
หนวย
การเรียนรู
๑

๒

๓

๔

๕

ชื่อหนวยการเรียนรู
การดํารงชีวิตของพืช
- ปจจัยที่สาํ คัญตอการเจริญเติบโต
- การสังเคราะหดว ยแสงของพืช
- พฤติกรรมการตอบสนองตอสิ่งเราของพืช
การดํารงชีวิตของสัตว
- พฤติกรรมของสัตว เปนการแสดงออกของ
สัตวในลักษณะตาง ๆ
- พฤติกรรมการตอบสนองตอสิ่งเราของสัตว
- นําความรูเ กี่ยวกับพฤติกรรมของสัตวไปใช
- การดํารงชีวิตของสัตว และเพื่อพัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตร
แสงและการเคลื่อนที่ของแสง
- แสงเคลื่อนที่จากแหลงกําเนิดทุกทิศทาง
- แสงตกกระทบวัตถุ
- การหักเหของแสงเซลล
เซลลสุริยะ
- พลังงานไฟฟา
- เซลลสุริยะ
- แสงขาว
ดินและหิน
- การเกิดของ ดิน
- การเกิดของหิน

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
เวลา ๘๐ ชัว่ โมง
น้ําหนัก
เวลา/
คะแนน
ชั่วโมง
(๑๐๐)
ว ๑.๑ ป.๔/๑, ๑๐
๑๕
ป.๔/๒, ป.๔/๓
มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด

ว ๑.๑ ป.๔/๔

๑๐

๑๕

ว ๕.๑ ป.๔/๑,
ป.๔/๒, ป.๔/๓

๑๕

๑๐

ว ๕.๑ ป.๔/๔,
ป.๔/๕, ป.๔/๖

๑๐

๑๐

ว ๖.๑ ป.๔/๑,
ป.๔/๒

๑๐

๑๐

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๗๑

โรงเรียนบานเตาบา

หนวย
การเรียนรู

๖

๗

๘

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

ชื่อหนวยการเรียนรู
- องคประกอบของดินและหิน
- การเจริญเติบโตของพืชในดินที่แตกตางกัน
- ดินที่เหมาะสมในการปลูกพืช
ระบบสุริยะ
- ดาวเคราะห
- ดาวฤกษ
การจัดทําโครงงาน
- ศึกษาสถานการณวางแผนการสังเกต เสนอ
วิธีสํารวจตรวจสอบ ศึกษาคนควาเลือกอุปกรณ
ที่ถูกตองเหมาะสมในการทํางาน
- สํารวจตรวจสอบบันทึกขอมูลในเชิงปริมาณ
นําเสนอ ผลสรุป ผลสรางคําถามใหม
- สํารวจตรวจสอบ แสดงความคิดเห็น และ
สรุปสิ่งที่ได เรียนรูบันทึก และอธิบายผล
การสํารวจ ตรวจสอบอยาง ตรงไปตรงมา
การแสดงผลงาน
- นําเสนอ จัดแสดงผลงาน โดยอธิบายดวย
วาจา หรือเขียนอธิบายกระบวนการและผลของ
งานใหผูอนื่ เขาใจ
รวม

มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด

น้ําหนัก
เวลา/
คะแนน
ชั่วโมง
(๑๐๐)

ว ๗.๑ ป.๔/๑

๕

๑๐

ว ๘.๑ ป.๔/๑,
ป.๔/๒, ป.๔/๓,
ป.๔/๔, ป.๔/๕,
ป.๔/๖, ป.๔/๗

๑๕

๒๐

ว ๘.๑ ป.๔/๘

๕

๑๐

๘๐

๑๐๐

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๗๒

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

รหัสวิชา ว ๑๕๑๐๑ ชื่อวิชาวิทยาศาสตร ๕
หนวยการเรียนรู ๘ หนวย
หนวย
การเรียนรู
๑

๒

๓

๔

ชื่อหนวยการเรียนรู
การดํารงชีวิตของพืช
- สวนประกอบของดอก
- หนาทีท่ ี่เกีย่ วของกับการสืบพันธุ
- การสืบพันธุของพืช
- การขยายพันธุพ ืช
- วัฏจักรชีวติ ของพืช
การดํารงชีวิตของสัตว
- การสืบพันธุของสัตว
- การขยายพันธของสัตว
- วัฏจักรชีวติ ของสัตวรอบบริเวณหนองผักปง
- การนําไปใชประโยชน
ธรรมชาติของชีวิต
- การถายทอดลักษณะสิ่งมีชีวิต
- การจําแนกสิ่งมีชวี ิตโดยใชลักษณะภายใน
และภายนอกเปนเกณฑ
วัสดุ
- สมบัติของวัสดุ
- การนําความรอน
- การนําไฟฟา
- ความหนาแนน
- การนําวัสดุมาใชทาํ เครื่องใชตามสมบัติของ
วัสดุ

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
เวลา ๘๐ ชัว่ โมง
น้ําหนัก
เวลา/
คะแนน
ชั่วโมง
(๑๐๐)
ว ๑.๑ ป.๕/๑, ๑๐
๑๕
ป.๕/๒, ป.๕/๓,
ป.๕/๔, ป.๕/๕
มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด

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

๑๐

๑๐

ว ๓.๑ ป.๕/๑,
ป.๕/๒

๑๐

๑๐

ว ๔.๑ ป.๕/๑,
ป.๕/๒, ป.๕/๓,
ป.๕/๔

๑๐

๑๐

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๗๓

โรงเรียนบานเตาบา

หนวย
การเรียนรู
๕

๖

๗

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

น้ําหนัก
เวลา/
ชื่อหนวยการเรียนรู
คะแนน
ชั่วโมง
(๑๐๐)
แรงและความดัน
ว ๕.๑ ป.๕/๑, ๑๐
๑๐
- แรงลัพธความดันของของเหลวทําใหวตั ถุจม ป.๕/๒, ป.๕/๓,
หรือลอย
ป.๕/๔
- แรงเสียดทานเปนแรงตานการเคลื่อนที่ของ
วัตถุ
- แรงเสียดทานจากสถานการณในชีวติ
ประจําวัน
เสียงและการไดยิน
ว ๖.๑ ป.๕/๑, ๕
๑๐
- เสียงสูงต่ําที่เกิดขึ้นอยูกบั ความถี่ในการสั่น ป.๕/๒, ป.๕/๓,
ของแหลงกําเนิดของเสียง
ป.๕/๔
- เสียงดังมีพลังงานมากกวาเสียงเบา
- เสียงดังมากๆ และฟงเปนเวลานานๆ จะ
เปนอันตรายตอหู
ปรากฏการณธรรมชาติ
ว ๗.๑ ป.๕/๑ ๑๐
๒๐
- ปรากฏการณเกิดเมฆ หมอก น้ําคาง ฯลฯ
- วัฎจักรของน้าํ
- อุณหภูมิ
- ความชืน้
- ความดันของบรรยายกาศ
- การเกิดลม
- การใชประโยชนจากพลังงานลม
- ปรากฏการณขึ้น ตก ของดวงดาว
- ทิศ
- แผนที่ดาว
- การเรียนรูเ กี่ยวกับวัตถุในทองฟา
มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๗๔

โรงเรียนบานเตาบา

หนวย
การเรียนรู
๘

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

น้ําหนัก
เวลา/
ชื่อหนวยการเรียนรู
คะแนน
ชั่วโมง
(๑๐๐)
ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ว ๘.๑ ป.๕/๑, ๑๕
๑๐
- ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรพื้นฐาน ป.๕/๒, ป.๕/๓,
ป.๕/๔, ป.๕/๕
ป.๕/๖, ป.๕/๗,
ป.๕/๘
รวม
๘๐ ๑๐๐
มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๗๕

โรงเรียนบานเตาบา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

รหัสวิชา ว ๑๖๑๐๑ ชื่อวิชาวิทยาศาสตร ๖
หนวยการเรียนรู ๗ หนวย
หนวย
การเรียนรู
๑

๒

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
เวลา ๘๐ ชัว่ โมง

น้ําหนัก
เวลา/
ชื่อหนวยการเรียนรู
คะแนน
ชั่วโมง
(๑๐๐)
สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต
ว ๑.๑ ป.๖/๑, ๑๒
๑๐
- การเจริญเติบโตและมีการเปลี่ยนแปลงของ ป.๖/๒, ป.๖/๓
มนุษย
- ระบบยอยอาหาร
- ระบบหมุนเวียนเลือด
- ระบบหายใจ
- สารอาหารกับการเจริญเติบโตของมนุษย
ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
ว ๒.๑ ป.๖/๑, ๑๓
๑๕
- ความสัมพันธของกลุมสิ่งมีชีวิตในแหลงที่ ป.๖/๒, ป.๖/๓
อยูตางๆ
ว ๒.๒ ป.๖/๑,
- โซอาหารและสายใยอาหาร
ป.๖/๒, ป.๖/๓,
- ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวด
ป.๖/๔, ป.๖/๕
ลอม
- มนุษยกับการใชทรัพยากรธรรมชาติ
- การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ
และมนุษยมีผลตอสิ่งมีชีวิต
- แนวทางในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
- การมีสวนรวมดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางประหยัด รอบคอบ และคุมคา
มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๗๖

โรงเรียนบานเตาบา

หนวย
การเรียนรู
๓

๔

๕

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒

น้ําหนัก
เวลา/
ชื่อหนวยการเรียนรู
คะแนน
ชั่วโมง
(๑๐๐)
สารและสมบัติสาร
๑๕
ว ๓.๑ ป.๖/๑, ๑๐
- สถานะของสาร
ป.๖/๒, ป.๖/๓,
- สมบัติของสารทีม่ ีสถานะของแข็ง ของเหลว ป.๖/๔, ป.๖/๕,
ว ๓.๒ ป.๖/๑,
และแกส
- การจําแนกโดยใชสถานะการนําไฟฟา การ ป.๖/๒, ป.๖/๓,
ป.๖/๔, ป.๖/๕
นําความรอน หรือสมบัติอื่น เปนเกณฑ
- การแยกสารโดยวิธกี ารรอน การกรอง การ
ตกตะกอน การระเหิด การระเหยแหง
- การจําแนกประเภทของสารโดยใชสมบัติ
และประโยชนเปนเกณฑ
- การเปลี่ยนแปลงของสาร
- การเลือกใชสารอยางถูกตองและปลอดภัย
พลังงาน
ว ๕.๑ ป.๖/๑, ๑๐
๑๕
- วงจรไฟฟาอยางงาย
ป.๖/๒, ป.๖/๓,
- ตัวนําไฟฟาและฉนวนไฟฟา
ป.๖/๔, ป.๖/๕
- การตอเซลลไฟฟาและหลอดไฟฟาแบบ
อนุกรม
- การตอเซลลไฟฟาและหลอดฟาแบบขนาน
- การเกิดสนามแมเหล็กไฟฟา
- การทําแมเหล็กไฟฟา
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
ว ๖.๑ ป.๖/๑, ๑๐
๑๐
- ชนิดของหิน
ป.๖/๒, ป.๖/๓
- จําแนกหินตามลักษณะการเกิดและสมบัติ
- การเปลี่ยนแปลงของหินในธรรมชาติ
- การปฏิบัติตนใหปลอดภัยจากธรณีพบิ ัติ
มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๗๗

โรงเรียนบานเตาบา

หนวย
การเรียนรู
๖

๗
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ชื่อหนวยการเรียนรู
ดาราศาสตรและอวกาศ
- การเกิดฤดูกาล
- การเกิดขางขึ้นขางแรม
- การเกิดจันทรุปราคา
- การเกิดสุริยุปราคา
- ความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีอวกาศ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรพื้นฐาน

มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด
ว ๗.๑ ป.๖.๑
ว ๗.๒ ป.๖.๑

ว ๘.๑ ป.๖/๑,
ป.๖/๒, ป.๖/๓,
ป.๖/๔, ป.๖/๕,
ป.๖/๖, ป.๖/๗,
ป.๖/๘

รวม

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

น้ําหนัก
เวลา/
คะแนน
ชั่วโมง
(๑๐๐)
๑๐
๑๕

๑๕

๒๐

๘๐

๑๐๐

๗๘

โรงเรียนบานเตาบา
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู
การวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน ตองอยูบ นหลักการพื้นฐานสองประการ คือ
การประเมินเพื่อพัฒนาผูเ รียนและเพื่อตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียน
ใหประสบผลสําเร็จ ผูเรียนตองไดรับการพัฒนาและประเมินตามตัวชีว้ ัด เพื่อใหบรรลุตามมาตรฐาน
การเรียนรู สะทอนสมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนซึง่ เปนเปาหมายหลัก
ในการวัดและประเมินผลการเรียนรูในทุกระดับ ไมวา จะเปนระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ การวัดและประเมินผลการเรียนรูเปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน โดยใชผลการประเมินเปนขอมูลและสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ ความกาวหนา และความ
สําเร็จทางการเรียนของผูเรียน ตลอดจนขอมูลที่เปนประโยชนตอการสงเสริมใหผูเรียนเกิดการพัฒนา
และเรียนรูอยางเต็มตามศักยภาพ
การวัดและประเมินผลการเรียนรูแบงเปน ๔ ระดับไดแก ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ มีรายละเอียด ดังนี้
๑. การประเมินระดับชั้นเรียนเปนการวัดและประเมินผลที่อยูในกระบวนการจัดการเรียนรู
ผูสอนดําเนินการเปนปกติ และสม่ําเสมอ ในการจัดการเรียนการสอน ใชเทคนิคการประเมินอยาง
หลากหลาย เชน การซักถาม การสังเกต การตรวจการบาน การประเมินโครงงาน การประเมินชิน้
งาน/ภาระงาน แฟมสะสมงาน การใชแบบทดสอบ ฯลฯ โดยผูสอนเปนผูประเมินเองหรือเปดโอกาส
ใหผูเรียนประเมินตนเอง เพือ่ นประเมินเพือ่ น ผูปกครองรวมประเมิน ในกรณีที่ไมผา นตัวชีว้ ัดใหมกี าร
สอนซอมเสริม การประเมินระดับชั้นเรียนเปนการตรวจสอบวา ผูเรียนมีพฒ
ั นาการความกาวหนาใน
การเรียนรู อันเปนผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม และมากนอยเพียงใด มีสงิ่ ที่
จะตองไดรับการพัฒนา ปรับปรุงและสงเสริมในดานใด นอกจากนีย้ งั เปนขอมูลใหผูสอนใชปรับปรุง
การเรียนการสอนของตนดวย ทั้งนี้โดยสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด
๒. การประเมินระดับสถานศึกษา เปนการประเมินที่สถานศึกษาดําเนินการ เพื่อตัดสิน
ผลการเรียนของผูเรียนเปนรายป/รายภาค การประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน คุณลักษณะ
อันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน นอกจากนี้เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาวาสงผลตอการเรียนรูของผูเรียนตามเปาหมายหรือไม ผูเ รียนมีจุดพัฒนาในดานใด รวม
ทั้งสามารถนําผลการเรียนของผูเรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑระดับชาติ ผลการประเมิน
ระดับสถานศึกษาจะเปนขอมูลและสารสนเทศ เพื่อการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือ
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๗๙

โรงเรียนบานเตาบา
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วิธีการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา และการรายงานผลการจัดการศึกษาตอคณะกรรมการ
สถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูปกครอง
และชุมชน
๓. การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา เปนการประเมินคุณภาพผูเรียนระดับเขตพืน้ ที่
การศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน เพื่อใชเปนขอมูล
พื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาตามภาระความรับผิดชอบ สามารถ
ดําเนินการโดยประเมินคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน ดวยขอสอบมาตรฐานที่จัดทํา และดําเนินการ
โดยเขตพื้นที่การศึกษา หรือความรวมมือกับหนวยงานตนสังกัดในการดําเนินการจัดสอบ นอกจากนี้
ยังไดจากการตรวจสอบทบทวนขอมูลจากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพืน้ ที่การศึกษา
๔. การประเมินระดับชาติ เปนการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับชาติ ตามมาตรฐาน
การเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนทุกคนที่เรียน
ในชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖
เขารับการประเมิน ผลจากการประเมินใชเปนขอมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาระดับตาง ๆ
เพื่อใชในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเปนขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจ
ในระดับนโยบายของประเทศ
ขอมูลการประเมินในระดับตาง ๆ ขางตน เปนประโยชนตอสถานศึกษาในการตรวจสอบ
ทบทวนพัฒนาคุณภาพผูเรียน ถือเปนภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษา ที่จะตองจัดระบบดูแล
ชวยเหลือ ปรับปรุง แกไข สงเสริม สนับสนุน เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐาน
ความแตกตางระหวางบุคคล ที่จาํ แนกตามสภาพปญหาและความตองการ ไดแก กลุมผูเรียนทัว่ ไป
กลุมผูเรียนทีม่ ีความสามารถพิเศษ กลุมผูเรียนทีม่ ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา กลุมผูเรียนทีม่ ีปญหา
ดานวินัย และพฤติกรรม กลุม ผูเรียนที่ปฏิเสธโรงเรียน กลุมผูเรียนที่มปี ญหาทางเศรษฐกิจและสังคม
กลุมพิการทางรางกาย และสติปญญา เปนตน ขอมูลจากการประเมินจึงเปนหัวใจของสถานศึกษา
ในการดําเนินการชวยเหลือผูเรียนไดทนั ทวงที เปดโอกาสใหผูเรียนไดรับการพัฒนาและประสบความ
สําเร็จในการเรียน
สถานศึกษาในฐานะผูรับผิดชอบการจัดการศึกษา ตองจัดทําระเบียบวาดวยการวัดและ
ประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา ใหสอดคลองและเปนไปตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติทเี่ ปน
ขอกําหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใหบุคลากรที่เกี่ยวของทุกฝายถือปฏิบัติ
รวมกัน
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หลักสูตรโรงเรียนบานเตาบา พุทธศักราช ๒๕๕๓

๘๐

โรงเรียนบานเตาบา
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เกณฑการวัดและประเมินผลการเรียน
๑. การตัดสิน การใหระดับและการรายงานผลการเรียน
๑.๑ การตัดสินผลการเรียน ในการตัดสินผลการเรียนของกลุมสาระการเรียนรู การ
อาน คิดวิเคราะห และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนนัน้ ผูสอนตอง
คํานึงถึงการพัฒนาผูเ รียนแตละคนเปนหลักและตองเก็บขอมูลของผูเรียนทุกดานอยางสม่ําเสมอและ
ตอเนื่องในแตละภาคเรียน รวมทัง้ สอนซอมเสริมผูเรียนใหพัฒนาจนเต็มตามศักยภาพ
๑) ผูเรียนตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทัง้ หมด
๒) ผูเรียนตองไดรับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผานตามเกณฑทสี่ ถานศึกษา
กําหนด
๓) ผูเรียนตองไดรับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา
๔) ผูเ รียนตองไดรับการประเมิน มีผลการประเมินผานตามเกณฑท่สี ถานศึกษา
กําหนดในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
การอาน คิดวิเคราะหและเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน การพิจารณาเลื่อนชัน้ ในระดับประถมศึกษา ถาผูเรียนมีขอบกพรองเล็กนอยและสถานศึกษา
พิจารณาเห็นวาสามารถพัฒนา และสอนซอมเสริมได ใหอยูในดุลพินิจของสถานศึกษาที่จะผอนผัน
ใหเลื่อนชัน้ ได แตหากผูเรียนไมผานรายวิชาจํานวนมาก และมีแนวโนมวาจะเปนปญหาตอการเรียน
ในระดับชั้นทีส่ ูงขึ้น สถานศึกษาอาจตั้งคณะกรรมการพิจารณาใหเรียนซ้ําชัน้ ได ทั้งนี้ใหคาํ นึงถึงวุฒิ
ภาวะ และความรู ความสามารถของผูเรียนเปนสําคัญ
๑.๒ การใหระดับผลการเรียน การตัดสินใหระดับผลการเรียนรายวิชา สถานศึกษา
สามารถใหระดับผลการเรียนหรือระดับคุณภาพการปฏิบัติของผูเรียน เปนตัวเลข ตัวอักษร รอยละ
และที่ใชคําสําคัญสะทอนมาตรฐาน การประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค ใหระดับผลการประเมินเปนดีเยี่ยม ดี และผาน การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
จะตองพิจารณาทัง้ เวลาการเขารวมกิจกรรม การปฏิบัตกิ ิจกรรมและผลงานของผูเรียน ใหผลการเขา
รวมกิจกรรมเปนผาน และไมผาน
๑.๓ การรายงานผลการเรียน การรายงานผลการเรียนเปนการสื่อสาร ใหผูปกครอง
และผูเรียนทราบความกาวหนาในการเรียนรูของผูเรียน ซึง่ สถานศึกษาตองสรุปผลการประเมิน และ
จัดทําเอกสารรายงานใหผูปกครองทราบเปนระยะๆ หรืออยางนอยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง การรายงาน
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ผลการเรียนสามารถรายงานเปนระดับคุณภาพการปฏิบัติของผูเรียน ที่สะทอนมาตรฐานการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรู
๒. เกณฑการจบการศึกษา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดเกณฑกลางสําหรับการจบการศึกษา
ระดับประถมศึกษา ดังนี้
๒.๑ ผูเ รียนเรียนรายวิชาพืน้ ฐาน จํานวน ๘๘๐ ชัว่ โมงตอป และรายวิชา/กิจกรรม
เพิ่มเติม จํานวน ๔๐ ชั่วโมงตอป และมีผลการประเมินรายวิชาพืน้ ฐานผานทุกรายวิชา
๒.๒ ผูเรียนตองมีผลการประเมินรายวิชาพืน้ ฐาน และผานเกณฑการประเมินตามที่
สถานศึกษากําหนด
๒.๓ ผูเรียนมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียนในระดับผานเกณฑการ
ประเมินตามทีส่ ถานศึกษากําหนด
๒.๔ ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคระดับผานเกณฑการประเมิน
ตามที่สถานศึกษากําหนด
๒.๕ ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและผลการประเมินผานเกณฑการประเมิน
ตามที่สถานศึกษากําหนด
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บรรณานุกรม
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลางกลุม สาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551. สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2551.
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2551.
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อภิธานศัพท
กระบวนการทางวิทยาศาสตร (Scientific Process)
เปนกระบวนการในการศึกษาหาความรูทางวิทยาศาสตร ซึ่งประกอบดวย ขั้นตอนหลัก
คือ การตั้งคําถามหรือกําหนดปญหา การสรางสมมติฐานหรือการคาดการณคําตอบ การออกแบบ
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและแปลความหมายขอมูล การลงขอสรุป และการสื่อสาร
การแกปญหา (Problem Solving)
เปนการหาคําตอบของปญหา ที่ยังไมรวู ิธีการมากอน ทั้งปญหาที่เกีย่ วของกับเนื้อหาใน
วิทยาศาสตรโดยตรง และปญหาในชีวิตประจําวัน โดยใชเทคนิค วิธกี าร หรือกลยุทธตางๆ
การวิเคราะห (Analyzing)
เปนระดับของผลการเรียนรูท ผี่ ูเรียน สามารถแยกแยะขอมูลหรือขอสนเทศ เพื่อเชื่อมโยง
ความสัมพันธ
การสังเกต (Observation)
เปนวิธกี ารหาขอมูลโดยตรงโดยใชประสาทสัมผัสทั้งหา ไดแก การดู การดม การฟง การ
ชิม และการสัมผัส
การสืบคนขอมูล (Search)
เปนการหาขอมูลหรือขอสนเทศที่มีผูรวบรวมไวแลวจากแหลงตางๆ เชน หองสมุด เครือ
ขาย อินเทอรเน็ต ภูมิปญญาทองถิน่ เปนตน
การสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร (Scientific Inquiry)
เปนการหาความรูทางวิทยาศาสตร โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรหรือวิธีการอื่น ๆ
เชน การสํารวจ การสังเกต การวัด การจําแนกประเภท การทดลอง การสรางแบบจําลอง การ
สืบคนขอมูล เปนตน
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การสํารวจ (Exploration)
เปนการหาขอมูลเกี่ยวกับสิ่งตางๆ โดยใชวธิ ีการและเทคนิคตางๆ เชน การสังเกต การ
สัมภาษณ การเก็บตัวอยาง เพื่อนํามาวิเคราะห จําแนก หรือหาความสัมพันธ
การสํารวจตรวจสอบ (Scientific Investigation)
เปนวิธกี ารหาความรูทางวิทยาศาสตร โดยผานการรวบรวมขอมูล ใชความคิดที่มีเหตุผล
ในการตั้งสมมติฐาน อธิบายและแปลความหมายขอมูล การสํารวจตรวจสอบทําไดหลายวิธี เชน การ
สังเกต การสํารวจ การทดลอง เปนตน
ความเขาใจ (Understanding)
เปนระดับของผลการเรียนรูท ผี่ ูเรียนสามารถอธิบาย เปรียบเทียบ แยกประเภท ยกตัว
อยาง เขียนแผนภาพ เลือก ระบุ เลือกใชเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ
จิตวิทยาศาสตร (Scientific mind / Scientific attitudes)
เปนคุณลักษณะ ลักษณะนิสยั ของบุคคลที่เกิดขึ้นจากการศึกษาหาความรูโดยใชกระบวน
การทางวิทยาศาสตร
จิตวิทยาศาสตร ประกอบดวยคุณลักษณะตาง ๆ ไดแก ความสนใจ ใฝรู ความมุง มั่น
อดทน รอบคอบ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย ประหยัด การรวมแสดงความคิดเห็นและยอมรับ
ฟงความคิดเห็นของผูอื่น ความมีเหตุผล การทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางสรางสรรค
เจตคติตอวิทยาศาสตร (Attitudes Toward Sciences)
เปนความรูสึกของบุคคลตอวิทยาศาสตร ซึง่ เปนผลจากการเรียนรูวทิ ยาศาสตร โดยผาน
กิจกรรมทีห่ ลากหลาย ความรูสึกดังกลาว เชน ความสนใจ ความชอบ การเห็นความสําคัญ และ
คุณคา
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